
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه ی کتاب

 دسته بندی: رمان

 (I C U) یو سی آی رمان  نام اثر:

 دانلود نگاه انجمن کاربر اسد نیاپر نویسنده: 

 درام . عاشقانهژانر: 

 YARA.MSL، سـحـر  : ویراستار

   الکا شاین : جلدطراح 

 /http://forum.negahdl.com/threads/134331منبع نگارش: 

سایت نگاه دانلود تهیه و منتشر شده، و تمامی حقوق آن نزد این   دراین کتاب 

  یا سایت هرگونه از ان دانلود یا فایل این فروش هرگونه سایت محفوظ است.

 است حرام دانلود نگاه بجز کانالی
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 خالصه :

 

 زیادی بیمارهای برای. کاره به مشغول پرستار عنوان به بیمارستان توی نگار. نگار اسم به دختریه مورد در داستان

 پررنگی نقش بیهوشی حالت در بیمار اون کم کم و میشه مهم شواسه بیمارها از یکی ناخواسته اما؛ کرده پرستاری

 آشفته رو نگار ذهن اون از بعد اتفاقات اما؛ کنهمی رسیدگی او به جون و دل با نگار. گیرهمی دختر این زندگی در رو

 .کرده

 چی اصال؟ جورهچه؟ کیه شخص اون؟ نه یا پذیره امکان، هست زندگی و مرگ بین که شخصی اون به رسیدن کهاین

 ؟میشه

 واقعا اما؛ نگار آتشین عشق آغاز بود این و میشه باز نگار زندگی از جدید یصفحه، پسر اومدن هوش به با کهاین تا

 ؟مونهمی باقی طرفه یک، عشق این
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 :مقدمه

 شناختینمی مرا تو که شدم تو عاشق زمانی من

 روحم و قلب است قرار که دانستمنمی اصال. دانستمنمی هم را چشمانت رنگ حتی که شدم تو عاشق زمانی من

 !کنند پیدا حالی چه تو با شدن صحبت هم و تو چشمان دیدن با

 !دهد رخ اتفاقاتی چه است ممکن، ریسک این از بعد اینکه دانستمنمی من

 ؟بالعکس یا داریمی دوست مرا هم تو اینکه

 ؟نه یا داری اتزندگی در را کسی اینکه

 ؟مغرور یا مهربانی تو اینکه

 ؟هستی که تو اصال

 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 .افتممی راه االن باشه -

 .مرفت اطالعات سمت به و شدم آسانسور سوار، مانتو با کارم روپوش کردن عوض از بعد و کردم قطع رو گوشی

 .باشه حواستون. میاد ایدیگه کس من جای به. نیستم شیفت امشب، ملکی خانم -

 .هست حواسم. باشه: گفت و داد تکان سری ملکی خانم
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 !شد غوغایی سرش پشت و رسید راه از آمبوالنسی لحظه همون. شدم خارج بیمارستان از و کردم خداحافظی

 .کردنمی زیادی صدای و سر بیمار اون یخانواده

 وقتی .شدم خونه راهی تاکسی با. افتادم راه به و کشیدم عمیقی نفس. بود شده عادی من واسه دیگه چیزها این

 .بودن مونخونه هم اینا دایی، رسیدم

، هاملباس تعویض از بعد و کردم سالم، داییم کوچیک دختر آنوشا و داییم بزرگ پسر امیرعلی جمله از همه به

 .نشستم امیرعلی کنار و رفتم

 .کنم راحتی احساس باهاش شدمی باعث همین. بود گرمی خون پسر هم خیلی و بود برادر مثل مواسه

 !آوردی تشریف سینگل هم باز بینممی؟ خبرا چه -

 .دیگه ترشیدی که تو. کم روت نمکدون: گفت و خندید

 .نداری هم دختر دوست یعرضه حتی تو: گفتم بهش رو، نشه بلند مخنده صدای کردممی سعی که طورهمون

 .بشم تو دختر دوست و بیام من که نیست چاره

، ستپخته آشت تو که نه؟ چی خودت، خانوما خانوم راستی. میشم ذلیل وقت اون: گفت و داد تکون رو سرش

 ؟میدی گیر من به میای

 .نشستی خونه توی بیکار و عالف شب تا صبح تو. سرکار میرم. شلوغه سرم من -

 .خواممی زن من گفت مامان به امیرعلی امروز! نگار، نگار: گفت و پیشم اومد آنوشا لحظه همون

 .کرد فرار آنوشا که گرفت گارد امیرعلی، آنوشا حرف این با

 ؟هان خوایمی زن که؟ بده لو رو تو بیاد باید ساله 7 دختر یه ببین! نچ نچ: گفتم و دادم تکون رو سرم
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 .دیگه شدم خسته. بیکارم خونه تو شب تا صبح خودت قول به -

 ایپایه. نیستم شب شیفت که روزیه آخرین فردا ببین. کنممی درستش خودم: گفتم و زدم اششونه به دستی

 ؟ببریم رو کیفش بریم

 .بده دستش از که اونی نامرده: گفت و زد چشمکی

 .نزدم حرفی و خندیدم

* * * 

 .شیدمی مرخص عصر شنیدم؟ چطوره حالتون امروز، خب -

 ونچیزیش امخانواده تصادف این توی که کنممی شکر رو خدا مدام. میشم مرخص، آره: گفت و زد لبخندی، بیمار

 .گذشت خیر به اما؛ بود ناگهانی چیز همه. نشد

 !شکر رو خدا: کردم زمزمه لب زیر

 .روب تو مونممی اینجا من. دارن کارت مدیریت بخش! نگار: گفت و شد اتاق وارد هاپرستار از یکی لحظه همون

 .شدم بیمارستان مدیریت اتاق راهی و دادم تکون سری

 ؟داشتید کاری من با، سالم -

 .بشین: گفت و کرد اشاره روشروبه مبل به، بیمارستان مدیر حقیقت آقای

 .گرفت فرا رو وجودم استرس ناخواسته. نشستم

 و هداشت قلبی بیماری کهاین مثل. اومد بیمار یه دیشب: گفت و کرد قالب هم توی رو هاشدست حقیقت آقای

 بخش ICU راهی عمل از بعد. بیمارستان آوردنش و شده مشکل دچار قلبش که رسوندن بهش بدی خبر
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 شفرستادیم همین برای؛ زیاده هم مغزش به آسیب درصد. نیست خوب خیلی وضعیتش. شد ویژه هایمراقبت

 هنوز. شده انتخاب تواسه که هستی هاییبیمار از پرستاری مسئول تو. بشه مراقبت خوب ازش باید. یو سی آی

 شروع شب شیفت برای تو کار فردا از. سعیدیه خانم و تو یعهده به هم بیمار این پرستاری اما؛ هستی هم

 هایتقسم تمام از چون؛ باشه نظر تحت کامال باید بیمار این. گرفتن خصوصی اتاق شواسه اشخانواده. میشه

 .دیده آسیب بدن اصلی

 ؟کنم چک تا بدید بهم رو بیمار وضعیت یبرگه میشه! حتما، باشه: گفتم و دادم تکون سری

 .بگیرید سروش آقای، دکترشون از -

 .ممنون، باشه -

 .شد ترسخت کارم دیگه. شدم خارج اتاق از و گفتم ایاجازه با

 .شدم خارج بیمارستان از و آماده، زد امگوشی به امیرعلی که زنگی تک با که بودم هابیمار درگیر شب تا

 .رفتم شونسمت به و نشست لبام روی لبخند شیدا و خودش دیدن با

 !سالم -

 !سالم علیک: امیرعلی

 .نبودم من امروز که نبود شده گور به گور امیرعلی این اگر! نگیریا من از حالی یه! نگار سالم: شیدا

 .کرد بارش شیدا که هاییحرف و امیرعلی یلحظه این یقیافه از هم؛ خندیدم بلند

 .ندارم رو تونحوصله که بریم بیاید، باشه: گفتم خنده میون

 .افتاد راه امیرعلی و شدیم ماشین سوار
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 ؟بریم کجا: امیرعلی

 .باشم گفته. خوریممی رو همیشگی غذای همون و همیشگی جای میریم: شیدا

 .میدیم گوش رو توِ همیشگی هایپرت و چرت دوباره و اوهوم: گفتم و دادم تکیه صندلی به رو سرم

 ؟تنهس اونجا همیشگی دخترهای همون هنوز میگم: گفت شیطنت با امیرعلی بزنه حرفی شیدا اینکه از قبل

 .باشن همیشگی پسرهای همون کنم فکر اما! نه که البته: گفت و کرد ایخنده تک شیدا

 .بتازون سرعت با همیشه مثل لطفا، امیرعلی: گفتم و خندیدم

 .رفتیم که برو چشم: امیرعلی

* * * 

 .بریم بشید بلند. خوردید زیاد دیگه خب: شیدا

 یداش پای که کرد دراز رو پاش عمد از یکیشون، شدیم رد پسری از پر میز کنار از که همین. کرد حساب امیرعلی

 .شد زمین بر نقش صورت با و کرد گیر پسر اون پای به

 .شدم شیدا انفجار منتظر و گذاشتم دهنم جلوی رو دستم. شد بلند پسرا یخنده صدای

 ؟شد چت خوشگله خانم: گفت پسرا از دیگه یکی

 .کردنمی نگاه ما به داشتن بودن رستوران توی که کسایی یهمه. شد بلند شونخنده صدای دوباره و

 جاش از بیاره خودش روی به کهاین بدون، بود رفته آبروش االن و داشت غرور پسرا جلوی شیدا که جایی اون از

 .کشید مانتوش به دستی و شد بلند

 .کردی درازتر رو درازت پای اون کهاین از ممنون: گفت بود شده خوردنش زمین باعث که پسری به رو
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 !نداشت رو شما قابل: گفت و انداخت باال ابرویی پسر

 .سایید هم روی رو هاشدندون حرص با شیدا

 یپسره: گفت حرص با آخر در و کرد خالی سرش روی رو پسر اون دوغ بطری و برد دست ناگهانی حرکت یه در

 .کنیمی هاغلط این از که باشه آخرت بار! احمق

 .دویدم سرش پشت فاجعه این ترس از هم من. شد خارج جا اون از سرعت با و

 .شدیم امیرعلی غیبت متوجه تازه، شدیم خارج جا اون از وقتی

 ؟رفت کجا پسر این -

 .چاک به زده و ترسیده البد. دونمنمی: شیدا

 .بود امیرعلی؛ برگشتیم صدا سمت به، ترس با دو هر که اومد ای خنده صدای لحظه همون

 !شدیمی غیرتی باید مثال؟ بود رفتن در وقت! مزهبی: غرید بهش رو حرص با شیدا

 از مینه واسه، بگیرم رو مخنده جلوی نتونستم دیدم رو صحنه اون وقتی: گفت خندیدمی که طور همون امیرعلی

 .اومدم بیرون جا اون

 !بود شعوریبی پسر عجب اما: گفتم و خندیدم

 !زکی گفته شعوربی به: گفت ماشین سمت رفتمی که طور همون شیدا

* * * 

 ویت که بیماری اون از مراقبت واسه شبم شیفت شش ساعت از. بیمارستان برم شدم آماده.بود پنج ساعت

 .شدمی شروع، بود یو سی آی بخش
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 .پیشم اومد مامان که پوشیدممی رو هامکفش داشتم

 .کنیمی ضعف صبح تا، بخور. گذاشتم غذا داخلش. بگیر رو کیف این بیا، نگار -

 .دیگه گرفتممی سلف از چیزی یه مامان -

 .نداره نمک میگن و نالنمی بیمارها که شنیدم تازه. مریضه هایآدم مال اونجا غذاهای. نیست الزم -

 !مرسی باشه: گفتم و خندیدم

 ؟!وبیخ این به بیمارستان کو دیگه. کننمی اخراجت! ها بخوابی جا اون نگیری. خونه برگرد زود صبح، ببین -

 !چشم -

 .برو دیگه خب -

 .رفتم بیمارستان سمت و شدم تاکسی سوار. کردم خداحافظی ازش

 به تازه که شنیدم. بپرسم بیمار وضعیت مورد در ازش تا سروش میالد دکتر سمت رفتم اول، رسیدم وقتی

 .اومده بیمارستان

 .زدم رو اتاقش در

 .داخل بیا -

 .شدم وارد و کردم باز رو در آروم

 .کرد بلند رو سرش که کردم سالمی. بود پایین سرش

 !همانا من تعجب و همانا اون کردن بلند سر



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر اسد پرنیا | یو سی آی رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 11 

 !نیست بیشتر جلف و عالف یه کردیممی فکر آورد در سرمون دیشب که بازیدلقک اون با؟ دکتره، مرد این

 !کنیدمی کار جا این هم شما پس: گفت و داد رو سالمم جواب. شد جدی بعد و داد سر کوتاهی یخنده

 .درسته بله -

 آی بخش در بیمار اون دکتر شما گفتن حقیقت آقای: دادم ادامه همین واسه، بدم کش رو دیشب بحث نخواستم

 .کنم مراجعه بهتون بدم انجام باید که کارهایی و بیمار وضعیت درباره گفتن. هستید یو سی

 .هستید پرستارش شما پس -

 .بله -

 واقع در یعنی؛ نیست خوب اصال حالش. بیماره وضعیت لیست این خب! خوب هم خیلی: گفت و داد تکون سری

 رب عالوه چون؛ یو سی آی بخش دادیم انتقال رو بیمار. هست قلبی کمای جور یه. نیست خوب قلبش وضع

 سپ؛ هست خونشون فشار خاطر به کاهش این دلیل و شدن هم هوشیاری سطح کاهش دچار شونقلبی ناراحتی

. ستندهز کی تا دونیمنمی حتی و، نه یا برهمی در به سالم جون که دونیمنمی ما. بده خیلی وضعیت یعنی این

 چون؛ دادم قرار مخصوصا رو شما. ماست یوظیفه این. کنیم رو تالشمون تونیممی که جایی تا مسئولیم پس

 سطح کاهش مشکل برای و نیست کافی هنوز اما؛ داده انجام عمل بار یه بیمار. باشید مراقب خواممی

 .باشه بد وضعیت هم لحاظ اون از کنم فکر، هست ایدیگه دکتر کار که هم هوشیاریشون

 .کنممی رو تالشم یهمه هم من! حتما: گفتم و دادم تکون سری

 .سرکارت بری االن از تونیمی! خوبه -

 قطعا، دکتره جا این االن کرد اذیتش دیشب که کسی اون بگم شیدا به اگه. شدم خارج اتاق از و گفتم ایاجازه با

 .نگم چیزی بهش بهتره پس. کننمی اخراج رو من و کنهمی آبروریزی و میاد
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 .انداختم وضعیتش برگ به نگاهی، بیمار اتاق سمت رفتممی که طور همون

 ...و ساله 77...محمدی ساسان

 .بده صبر اشخانواده به خدا! جَوونه هم چقدر، آخی

 .داشتن تن به مشکی لباس همه و بودن جا اون پسر اون یخانواده. بود شلوغ اتاق در دم، رسیدم وقتی

 ریهگ با و گرفت رو دستم! شد شدنم وارد از مانع سمتم به مسنی خانم هجوم، شم اتاق وارد خواستم که همین

 .نمیده جواب کسی اما هستیم جا این ساعته چند االن؟! چطوره پسرم حال بگو خدا رو تو: نالید

 :گفتم و گرفتم فاصله ازش کمی

 یه دردی هر واسه. نباشید ناامید اما؛ ندارم اطالعی و کنممی شروع رو کارم دارم تازه هم خودم، راستش -

 .داره وجود هم درمونی

 .نشست صندلی روی و رفت بدش حال با و زد تلخی لبخند هقش هق میون

 امتم به و هادستگاه انواع از بود پر اطرافش! مظلوم چقدر. بود تخت روی بیمار. شدم وارد و کردم باز رو اتاق در

، فیمن انرژی بود شده باعث بیمار نبض صدای و هادستگاه بوق صدای. بود وصل هاییدستگاه و سرم بدنش

 !مسن نه بود جوون مرد یه شخص اون کهاین مخصوصا، نداد دست بهم خوبی حس اصال. کنه احاطه رو اتاق

 شصورت روی که ریشی ته و باریک هایلب و بینی، خرمایی موهای، گندمی پوست. انداختم اشچهره به نگاهی

 رنظ به جذاب و مردونه اشچهره هم طوری همین اما؛ بود بسته هاشچشم کهاین با. بودن بسته هاشچشم. بود

 .اومدمی

 ...دیگه چیزهای و سرم کردن چک به کردم شروع و گرفتم او از چشم

* * * 
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 .خوردممی بود کرده درست مامان که مرغی ساندویچ از و بودم نشسته بیمار سر باالی

 .برگردن منزل به که شدن راضی باالخره محمدی ساسان یخانواده، من اصرار با و بود شب نیمه 1 ساعت

 !شد اتاق وارد سروش دکتر و باز در ناگهانی حرکت یک در

 بیمار به سری یه اومدم. باشید راحت: گفت و کرد بلند رو دستش. شدم بلند و گذاشتم کنار رو ساندویچم سریع

 .برم و بزنم

 .نکرده تغییری حاال تا عصر از وضعیتش -

 ؟بشینم هست اجازه: گفت و داد تکون سری

 .بفرمایید؟! حرفیه چه این -

 ره آرزوی که داشت متناسبی هیکل و بلند قد. انداختم بهش نگاهی. مبل روی هم من و نشست صندلی روی

 72 خوردمی. گندمی پوست و کرده تیغ سه صورت، مشکی موهای، رنگ مشکی خمار هایچشم.بود دختری

 !بود بعید دیشب حرکات، مغرورش یچهره از. باشه سالش

 دکتر هی از دیشب اتفاقات که میگید خودتون با دارید االن دونممی: گفت سپس و کرد دست اون دست این کمی

 .بود بعید

 ؟!بگم اینارو باید چرا؟! حرفیه چه این: گفتم و پایین انداختم رو سرم

 یماومد شام برای فامیل پسرهای با راستش...کهاین دوم و کنم عذرخواهی اول که مجبورم سوتفاهم رفع برای -

 یا جرأت بازی سر همین واسه. کرد گل شونشیطنت توندوست یجذبه و غرور دیدن با هامدوست. بیرون

 .بردن رو ما آبروی و نذاشتن کم هم توندوست خب اما؛ کنم رو کار اون که گفتن من به حقیقت
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 ینهم واسه، بود سنگین شواسه مسلما اتفاق اون هضم و داره غرور زیادی یکم من دوست آره: گفتم خجالت با

 .کرد تالفی

 .دونممی، بله: گفت و خندید

 .شدم بلند اون از تبعیت به هم من. شد بلند جاش از

 .رنبگی تماس باهام بگو بخش به افتاد بیمار واسه اتفاقی اگه. میشه تموم کاریم ساعت دیگه یکم من -

 !حتما باشه -

 شونچهره توی خاصی غرور دو هر. میاد هم شیدا به راستش! نیست هم بدی پسر. رفت و کرد خداحافظی

 .هست

 .کردم تجسم دکتر کنار رو شیدا یچهره

 و قلمی بینی،رنگ مشکی درشت هایچشم، رنگ ایقهوه فرِ بلندِ موهای، متناسب هیکلی و بلند قد با بود دختری

 .کنم روروبه هم با رو اینا مناسب وقت یه در باید. بود زیبا واقعا، ایقلوه هایلب

* * * 

 ".محمدی ساسان "بیمار اون اتاق سمت رفتم و شدم خارج اتاق از، بیمار آمپول زدن از بعد

 .بودن نشسته جوونی دختر همراه به مادرش

 !سالم -

 ؟چطوره پسرم حال! دخترم سالم: ساسان مادر

 !باشید داشته امید بازم. نکردن تغییری -
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 .ببینم رو ساسان خواممی: گفت بهم رو. سمتم اومد و شد بلند جاش از دختر

 .منوعهم مالقات معموال بخش این و ندارن خوبی وضعیت بیمار. نیست من دست ایاجازه چنین اصال ببینید -

 :گفت و زد پوزخندی

 .من هم دقیقه پنج، سرشی باالی روزشبانه تو چطور -

 :گفتم و انداختم باال ابرویی

 .پرستارشونم من؟ باشه کی نباشم پیششون من -

 :گفت خشمگین یچهره با

 !داخل میرم و کنممی ضایعت چطوری ببین کن صبر. کنم کوتاه دکترش پیش رو تو زبون باید من -

 .شد وارد و زد در. رفتم سرش پشت هم من. سروش دکتر اتاق سمت کرد حرکت بلند هایقدم با و

 ؟شده چیزی: دکتر

 ...ایشون دکتر آقای -

 :گفت دکتر به خطاب و پرید حرفم میون دختر

 .دارم رو اون دیدن حق من بگید بهشون. نمیدن اجازه پرستار مثال خانمِ این. ببینم رو نامزدم خواممی من -

 .نداریم رو ایاجازه چنین دادن حق ما! خانم ببینید: گفت و انداخت دختر اون به بعد و من به نگاهی اول دکتر

 .میدم بهتون بخواید پول چقدر هر اصال... اصال؟ شما میگید چی -

 :گفت و کشید موهاش به دستی، برخورده بهش بود مشخص که میالد
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 برید دقیقه 5 میدم اجازه کنم ثابت شما به اینکه برای فقط هم االن. محترم خانم کنمنمی کار رشوه با من -

 .باشن داخل هم معتمد خانم که شرطی به اما؛ ببینید رو ایشون

 .شد خارج اتاق از حرفی بدون و انداخت من به نگاهی حرص با دختر

 .ندن هشب ورود اجازه و کنن بیرونش بیمارستان از که بگو کرد جوراین دیگه دفعه! خیالبی: گفت و خندید میالد

 !میل کمال با: گفتم حرص با و زدم لبخندی

 .انداخت باال ایشونه لبخند با هم میالد

* * * 

 (بعد ماه یک)

 گاهی. دوست حد در، بودم شده ترصمیمی کمی میالد با من. بود نشده روروبه میالد با هنوز. بود شیدا تولد امروز

 . پرسیدمی شیدا از

 .کرد قبول هم اون و گفتم میالد به. کنم دعوت جشن به شیدا اطالع بدون رو میالد گرفتم تصمیم امروز

 خوادیم کنم فکر. باشن پسر و دختر فقط و بشه برگزار امیرعلی باغ توی جشن که شد قرار امیرعلی اصرار به

 رد دستش از دخترها همین واسه، بود دادن سوتی اهل زیاد اما؛ بود خوشگلی پسر. بزنه رو دختر یه مخ امشب

 .رفتنمی

 ودمخ به نگاهی و شدم بلند، شد تموم کارهام کهاین از بعد. شدممی حاضر داشتم و بودم نشسته آینه جلوی

 .انداختم

 تا که رو لختم موهای. خوردمی روش هم رنگ طالیی کمربند که بودم پوشیده زانو باالی تا یساده قرمز لباس

 هایچشم دور. کردم رها دورم آزادانه و کردم فر امشب، بودم کرده بلوندش جدیدا و رسیدمی مشونه سر
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 امچهره از. زدم رنگی قرمز رژلب هم امکشیده و باریک هایلب به و زدم طالیی یسایه هم رنگم سبز یکشیده

 دزیا. کردمی مسخره رو خرگوشیم هایدندون امیرعلی اوقات گاهی فقط. بود خوب سادگی کمال در. بودم راضی

 .بشم دستش یمضحکه من بود شده باعث یکم همون اما؛ نبود ضایع

 .شدم خارج اتاق از و پوشیدم هم رو رنگم طالیی هایکفش

 ؟کجاست شیدا: گفتم، گفتمی آمد خوش ها مهمان به داشت که امیرعلی به رو

 .شناسیمشنمی دیگه که کنهمی آرایش قدراون االن. بگیر رو جلوش برو. میشه آماده داره هنوز -

 !میگما بهش. نریز مزه! مار زهر: گفتم و کردم بازوش یحواله مشتی

 ؟ترسونیمی جوجه از رو ما. خواهر برو، برو -

 .رفتم، بود اونجا شیدا که اتاقی سمت و شدم دور ازش. گرفت امخنده اصطالحش از

 .انداختم تیپش به نگاهی. بود آماده

 میالد لد امشب کنم فکر. خوردمی بزرگی چاک چپش پای قسمت که بود پوشیده رنگی مشکی بلند حریر لباس

 .ببره رو

 ؟!امشب تو کردی چه: گفتم و زدم سوتی

 ؟مشکلیه: گفت و کرد باریک رو هاشچشم

 !سوزهمی دکتر واسه دلم فقط، نه -

 ؟کیه دکتر -
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 بهش همسخر به. امیرعلیه منظورم: گفتم، کنم جمع رو قضیه اینکه برای. کردم هنگ لحظه یه دادم که سوتی با

 .دکتر میگم

 ؟سوزهمی اون واسه دلت -

 .بگیره رو تو چشمش وقت یه ترسممی -

 .گرفتم نظر در تا چند شواسه نترس: گفت و خندید شیدا

 که ودمب فکرها همین توی؟ نیاد و زیرش بزنه نکنه. نیومد میالد اما؛ گذشت ساعت نیم. شدیم خارج اتاق از هم با

 رو داشی رستوران توی که پسره همون! اینجاست کی ببینید، دخترها: گفت و اومد شیدا و من سمت امیرعلی

 .کرد زیرپایی

 !اومد باالخره پس

 ؟کنهمی کارچه جا این اون؟ چی: گفت تعجب با شیدا

 .اومده تازه. دونمنمی: گفت و انداخت باال ایشونه امیرعلی

 .کنیم سالم بهش بریم بیاید: گفتم و شدم بلند جام از

 .کنم بیرون رو این باید من. جات سر بشین؟ تو میگی چی: گفت و گرفت رو دستم شیدا

 .کرد حرکت میالد سمت، محکم هایقدم و حرص با و

 ؟کنیمی کارچه جااین تو: گفت و رفت سرش باالی شیدا. بود نشسته صندلی روی خاصی ژست با میالد

 !مبارک تولدتون! خانم شیدا سالم: گفت لبخند با و شد بلند جاش از

 ؟دونیمی کجا از رو من اسم تو: گفت تعجب با شیدا
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 ؟نکردم معرفی رو خودم، راستی! دادن خبر هاکالغ: گفت و کرد جیبش توی رو هاشدست از یکی میالد

 .هستم سروش میالد من: داد ادامه کوتاهی مکث از بعد

 ؟کنیمی معرفی رو خودت غرور با که هستی کی مگه حاال: گفت و زد پوزخندی شیدا

 ؟نگفته بهتون دوستتون -

 بهم هم نگاهی نیم حتی اون و شدن چپ من هایچشم اما؛ نگه چیزی که دادم عالمت شواسه ابرو و چشم با

 ؟!گفتمی من به باید رو چی؟! من دوست: گفت میالد به رو و انداخت من به نگاهی اول شیدا. ننداخت

 .کنیممی کار بیمارستان توی میشه ماهی یک هم دوستتون با. هستم داخلی اعضای و قلب دکتر من -

 !نیستی هم رفتگر تو وهلل؟! دکتری تو: گفت، بود نکرده باور انگار که شیدا

 .کنم کار بدنت داخلی اعضای روی یکم که اومدم. داری مشکل پا تا سر که گفته بهم نگار -

 .نیست ظاهر به چیز همه آخه: گفت و آورد ترنزدیک رو سرش و

 !من سراغ بیا بعدش کن درمان رو خودت مشکالت اول: گفت حرص با شیدا

 !دکتر آقای اجازه با! میشم مرخص حضورتون از من اجازه با: گفتم وخیمه اوضاع دیدم که من

 هدکتر امیرعلی که. رسممی هم تو حساب به: گفت که شنیدم رو شیدا صدای، آخر یلحظه. شدم دور اونجا از و

 ؟!نه

* * * 

 .بود هم در اشچهره که شیدا پیش رفتم جشن اتمام از بعد

 :گفتم بهش رو نمایی مظلوم یچهره با
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. دبو کنجکاو موردت در و پرسیدمی تو از گاهی ولی؛ کنم زهر کامت به رو جشن خواستمنمی. خواممی عذر من -

 .ببینید رو هم دوباره نباشه بد شاید گفتم هم من

 !سرت فرق تو زدممی وگرنه نگفتم هیچی هامهمون خاطر به: گفت حرص با

 .شد خرد بیچاره؟ بود هیچی این: گفتم و خندیدم

 خندپوز با شیدا که انداخت شیدا به نگاهی آخر لحظه. شد رد جلومون از میالد ماشین. نزد حرفی و خندید هم اون

 .کرد نگاهش کجی لبخند با هم اون و

 . باشه داشته تاثیری دیدارشون نکنم فکر. موننمی زهرمار برج مثل تا دو این

* * * 

 .شو بلند مادر! نگار -

 .مخسته خوابیدم دیر دیشب. کن ولم من مادر: زدم غر بسته چشم

 .دختر کنم صحبت باهات خواممی -

 .شنوممی: گفتم و نشستم جام سرِ بسته چشم

 ؟خوابیمی نشسته، کنم صحبت باهات خواممی میگم: زد داد مامان

 !بفرمایید: گفتم و کردم باز رو هام چشم. پرید سرم از برق مامان داد با

 هم رعلیامی. شمال بریم هفته یک اینا داییت با خوایممی. بگیر مرخصی هفته یک برای سرکار رفتی که امروز -

 .هست

 ؟میریم کی؟! واقعا: گفتم بشاشی لحن با
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 و دش چیزی یه نکرده خدایی وقت یه شاید، آخر روز واسه انداختی اگه که بگیر مرخصی اآلن از. دیگه روز سه -

 .بگیری مرخصی نتونستی

 ؟کردی بیدار رو من بزنی هم بعد تونستیمی که حرفی این واسه؟ بخوابم دوباره میشه حاال. باشه -

 هب آبی یه. میشه حاضر ناهار دیگه یکم. خودت چشم از شد چی هر خوابیدی اگه! نه: گفت و شد بلند جاش از

 .بخور رو نهارت بیا بزن صورتت و دست

* * * 

 ؟نباشه تنت به سر خواستمی دیشب که گفتی بهش چیا: گفتم و خندیدم

 .دادمی جواب هم اون؛ نداره مشکل مغزت خب گفتم بهش. کردیم کل کل هیچی: گفت و خندید میالد

 .کردی جا دلش تو بد خیلی رو خودت -

 .دلش به برسه چه نداده جا رو من هم هاشگوش تو حتی. نه که دلش تو: گفت و کشید صورتش به دستی

 !بزنم سری یه بیمارها به برم من اجازه با. رسهمی هم دماغ به شااهللان:گفتم و شدم بلند جام از

 .محمدی ساسان اتاق سمت رفتم راستیک. شدم خارج اتاق از اون تایید با

 اشچهره روز چند این طی. بود شده بلند هاشریش. انداختم بهش نگاهی. شدم وارد.نبود اتاق در دم کسی

 .کشیدمی عذاب هم بیهوشی دوره یا کما این توی کهاین مثل. بود پژمرده واقعا

 سفید یمقنعه به دستی؟ دلسوز یا خودراضیه از؟ مهربون یا مغروره؟ واقعا چجوریه شخصیتش. نشستم کنارش

 ور من ذهن، سوال همه این ییکباره هجوم ناخواسته اما؛ کنم خالی ذهنم از رو پوچ افکار این تا کشیدم رنگم

 .کرد آشفته
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 یا سرده هاشچشم اصال؟ زیاده؟ چقدره هاشچشم نفوذ؟ ایقهوه؟ عسلی؟ سبز؟ مشکی؟ رنگیه چه هاشچشم

 ...نیست مهم چیزها این اصال؟ گرم

 ات. شدم صورتش آشفتگی متوجه. کردم چک هم رو نبضش. کردم تزریق سرمش توی رو داروش و شدم بلند

 رو تشدس نبض و بردم دست. آورد هجوم قلبم به ترس ناخواسته! نبود وضعیت این توی که پیش یدقیقه چند

 توی هک انگار. بود وخیم ضاعاو. انداختم مانیتور به نگاهی. میزد کند، قلبش روی گذاشتم دست و گرفتم دوباره

 .شده بد دوباره حالش و کنهمی مرور رو اتفاقات اون داره ذهنش

 .دویدم میالد اتاق سمت به توانم تمام با

 .شدم اتاق وارد و بلند دوباره اما؛ خوردم زمین زانو با اتاق نزدیک که دویدم تند قدراین

 .میزنه کند نبضش...نیست خوب بیمار حال! میالد! میالد -

 ؟محمدی؟ کی: گفت بهم رو تعجب با و شد بلند جاش سرِ از

 .سرشون پشت هم من و رفت اتاق سمت، پرستار تا چند همراه به زدهشتاب. بدم تکون سر تونستم فقط

 .برگشت عادی حالت به دوباره نبضش، تالش ساعت یک از بعد شکر رو خدا

 .بودن اومده اشخانواده یهمه

 .دارم ونکارش. اتاقم بیان بگو بیمار های نزدیک از تا دو به برو: گفت بهم رو که بودیم میالد اتاق توی میالد و من

 .رفتم اشخانواده سمت و دادم تکان سری

 .دارن مهمی کار. دکتر اتاق برن بیمار هاینزدیک از تا دو -

 ؟افتاده شواسه اتفاقی دوباره؟ شده چی: گفت و شد بلند مادرش
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 .ندارم اطالعی -

. میام باهاتون من، جون خانوم: گفت و مادرش پیش اومد، محمدیه ساسان نامزد بود مشخص که دختر اون

 .میشه خوب که مطمئنم، قویه پسر یه ساسان

 زدم رو دستم.نشستم صندلی روی کنارش. شدم ساسان اتاق وارد هم من. شدن میالد اتاق راهی دوشون هر

 به یچ باید میالد زنممی حدس؟ هستی قوی؟ درسته. هستی قوی گفتمی مغروره دختر اون: گفتم و امچونه زیر

 رو تو ارند اتفاقاتش و تو قلب این. شد تموم دیگه احساساتش تمام و تو قلب. داری قلب به نیاز تو. بگه مادرت

 .میدن عذاب

 بینیینم و شنوینمی دونممی که تویی با و تو سر باالی بیام باید چرا؟ چرا: دادم ادامه و کشیدم عمیقی نفس

 ؟بزنم حرف

 !شو خفه لطفا، نگار: زدم نهیب خودم به زیرلب و بستم رو هامچشم

 با .بود دختر اون. شدم بلند جام از و کرده سکوت! شد باز اتاق در ناگهان. کشیدم عمیقی نفس هم سر پشت

 .ساسان تخت سمت اومد اشکی های چشم

 ...اتا وارد چرا خانم -

 حال با و گذاشت ساسان قلب روی رو دستش دختر. کردم نظر صرف صحبتم یادامه از روزش و حال دیدن با

 تونینمی شهن پیدا قلب تواسه دیگه یهفته یک تا اگه میگن؟ بینینمی! شو بیدار لعنتی: نالید گریه درحال و زار

 قیامت ات من واسه فقط خوادمی قلب این کن ثابت همه به و شو بیدار... شو بیدار. ببری در به سالم جون اینجا از

 ؟چیه گناهت مگه؟ شدی تو دچار هابدبختی این یهمه چرا. نشده خوب هم مغزت مشکل میگن. بتپه

 .دادمی آزارم دختر این هایحرف شنیدن اما! چرا دونمنمی
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 .فتمر میالد اتاق سمت. نیست خوب اصال حالش یعنی این؛ کمیه زمان؟ هفته یک تا. شدم خارج اتاق از سریع

 با ههفت یک مدت به دیگه روز سه قراره ما. بگم بهت چیزی یه خواستممی راستی: گفتم و نشستم مبل روی

 .نیست مهم زیاد هم نمیشه اگه خب یعنی؟ کنی رد ایهفته یه مرخصی مواسه میشه. رشت بریم خانواده

 راضی ات دیگه پرستار به بدی رو تهفته یک این حقوق که شرطی به. کنممی رد تواسه، نه: گفت و زد لبخندی

 .بیاد شیفت تو جای به شه

 .کنممی رو کاراین که البته: گفتم و دادم تکون سری

 .نویسممی تواسه االن از پس باشه -

 .نمیره یادم رو لطفت مرسی -

 .زد شیرینی لبخند جوابم در و

* * * 

 ...هواش اما؛ بود زیبا رشت محیط

 واسه که کردممی تکرار خودم با مدام. بودن کرده احاطه رو اطرافم منفی هایانرژی. بود دلگیر هواش، نه

 ؟!نه یا خوبه کارش رفته من جای به که پرستاری اون اصال؟! نه یا کردن جور قلب ساسان

 .بودم نشسته ساحل هایشن روی

 و فکر متما بشه خداست دست جونش که بیمار یه باید چرا! بیا خودت به، نگار. کشیدم نرم هایشن روی دستی

 ؟تو ذکر و فکر تموم بشه شناسیشنمی که کسی باید چرا؟ تو ذکر
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 تا کنم خردتر هست که اینی از رو شن ریز هایذره خواستممی انگار. دادم جا هامدست توی رو شن از مشتی

 .چرخوندم سمتش رو سرم و کردم رها هامدست از رو هاشن، شیدا صدای با. شم آروم بلکه

 .خرید بریم گرفتم اجازه عمه و مامان از. شو بلند؟ تو کجایی -

 ،ندارم حوصله من! بابا برو: گفتم، دریا سمت چرخوندم رو صورتم که طور همون و دادم تکون هوا توی دستی

 .برو خودت

 مردم یهمه زنممی جیغ یا میشی بلند یا! بریمی سر رو امحوصله داری نگار وای: گفت و زد کمر به دستی شیدا

 .بفهمن

 .بریم باشه: گفتم و شدم بلند جام از حرص با

 ودب قرار اما؛ بیاد داشت دوست امیرعلی. کنیم عوض حالی و بریم بود بهتر. نبود شیدا جیغ خاطر به رفتنم

 . کنن کشیاسباب

 .دمخری کفش و مانتو تا دو فقط. نه من اما کرد خرید خیلی شیدا. گشتیم رو رشت پاساژهای نصف شیدا با

 چیزی ستنیب یه بریم بیا. گرفتم آتیش گرما از. دیگه شدم خسته: غریدم شیدا به رو و فرستادم بیرون رو نفسم

 .بگیریم

 راستی: مگفت شیدا به رو، زدممی قاشق بستنی توی که طور همون. خوردیم بستنی رفتیم و کرد تایید هم شیدا

 ؟میاد بدت میالد از تو، شیدا

 حرصم ازش چقدر بدونی اگه! خیلی: گفت شده جمع هم دَر یچهره با و کرد پاک رو دهنش دور دستمال با

 رو سرش داشتم دوست کرد ضایع رو من همه جلوی وقتی. تولد آوردیش روز اون هم تو که مخصوصا. گرفته

 .بکنم



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر اسد پرنیا | یو سی آی رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 26 

 !ها خوشگله ولی: گفتم و زدم چشمکی

 .خوشگله، بله که اون: گفت و کرد چپ رو هاشچشم ایبامزه حالت با شیدا

 از وقتی؟ خوشگلیه به چی همه مگه! خوشگله که درک به ولی: غرید و گرفت خودش به خشمگینی یچهره بعد

 .نمیاد چشمت به خوشگلیش دیگه بیاد بدت یکی

 .اومده چشمت به پس. خوشگله فهمیدی که تو اما -

 ؟!چه تو به اصال. پیچونیمی رو من داری! نگار وای: گفت و خندید حرص با

 .کنهمی من بار و میاره در آستینش از تیکه تا دو این میاد بدم ازش میگم هی: غرید لب زیر

 !بابا خب خیلی:گفتم و خندیدم

 ؟بریم چیه نظرت. داره سواریاسب واسه خوشگل خیلی اصطبل یه اینجا شنیدم، نگار راستی -

 هک ترسناکی فیلم بریم شو بلند. نیست سواریاسب وقت، میشه تاریک هوا دیگه یکم. کن ول رو امروز -

 .بگیریم رو گفتیمی

 .بازیه جن وقت امشب که بریم شو بلند! گرم دمت: گفت و زد بشکنی

 ؟چیه فیلم اسم راستی؟ نیست ترسناک که خیلی -

 .هست "evil dead "اسمش. ارزه می هیجانش به اما؛ بود ترسناک خیلی که من واسه -

 .بگذرونه خیر به خدا -
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 بود سطیمتو ویالی؛ برگشتیم ویال به نظر مورد فیلم خرید از بعد. شدیم فروشی دی سی مغازه راهی و بلند دو هر

 تا ورد و بود ریزهسنگ از پر حیاط کف. داشت زیبایی حیاط، ویال خود از جدا. کردن اجاره دایی و بابا قبل شب که

 .بودیم هم با شیدا و من که داشت خواب اتاق تا سه ویال. بود گل از پر، بزرگی هایباغچه هم حیاط دور

 .ذاشتمی تاپلپ توی رو دی سی داشت شیدا و بود شب نیمه

 ؟خورهمی رو آدم که هاستجن این از ببینم -

 ؟پشمک خورهمی آدم جن مگه: گفت حرص با شیدا

 .باشه آشام خون شاید گفتم، دونمنمی: گفتم و انداختم باال ایشونه

 .شد شروع فیلم. نزن حرف -

 که شیدایی اما؛ ترسیدممی هافیلم این از من. دوختیم تاپلپ یصفحه به چشم وحشت و ترس با دو هر

 بود هگرفت رو پتو. انداختمی لرزه به رو من تن که بود ترسیده قدراون، کردمی فوران هافیلم این واسه هیجانش

 .بیاد اینجا جن بود منتظر انگار. فیلم تا کردمی نگاه اطرافش به بیشتر و دهنش توی

 یرهدخت، ببین. گیرهمی مگریه االن. کن خاموش رو این مادرت جان، شیدا: گفتم که بود ترسونده رو من قدراون

 .برید رو خودش دست احمق

 !آره وای: گفت و انداخت خودش دست به نگاهی ترس با شیدا

 خاموشش چرا: گفت حرص با که کردم خاموش رو تاپلپ و بردم دست. بودم گرفته مخنده شیدا وحشت از

 ؟کردی

 .میاد جن االن که بخواب بگیر. ترسیدی دختره این از بیشتر تو -

 .خزید پتو زیر و خندید
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* * * 

 به رفتیم سواریاسب برای هم شیدا و من. شن جت سوار تا رفتن دریا سمت داییزن و دایی و بابا و مامان امروز

 بنابراین. کشید طول هااسب اومدن تا. موندیم هااسب منتظر و کردیم تن رو مخصوص هایلباس. اصطبل

 .داد جواب باالخره بوق تا چند از بعد. قراره چه از اوضاع ببینم تا زدم زنگ میالد به و آوردم در رو گوشیم

 .معتمد خانم بر سالم -

 ؟خوبی. توانمند دکتر بر سالم -

 .برگشت سمتم به شیدا حرفم این با

 ؟گذرهمی خوش؟ خوبی تو مرسی -

 تاریپرس اون. چطوره بیمارستان اوضاع ببینم هم بپرسم رو حالت هم اینکه واسه زدم زنگ. خالی جات، مرسی -

 ؟خوبه اومده من جای که

 .بیمارهاست سر باالی مدام. خوبه کارش هم پرستار اون. مرتبه چی همه، آره -

 ؟نشد پیدا قلب. محمدی... بیمار اون واسه. خوب هم خیلی -

 ؟گردیبرمی کی تو. بیارن قلب پیوند برای دیگه روز چند تا اهواز از قراره، زدیم زنگ -

 .کنیممی حرکت صبح فردا -

 .باشید خودتون مراقب. سالمتی به -

 ؟نداری کاری فعال. همچنین، مرسی -

 .خداحافظ. قربانت نه -
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 .خدانگهدار -

 .گسست هم از افکارم یرشته شیدا صدای با. کردن پیدا قلب باالخره پس. کشیدم آسودگی سر از نفسی

 ؟نگار -

 ؟بله -

 ؟بود میالد؟ بود کی -

 .بود میالد آره -

 ؟نگفت من از چیزی -

 ؟شده مهم تواسه؟ چیه: گفتم و انداختم باال ابرویی

 .بپرسم خواستم فقط. خیرم نه: گفت و زد پوزخندی

 .نپرس نیست مهم تواسه اگر پس -

 آرومی هایاسب. رفتم دنبالش خنده با هم من و رفت هااسب سمت حرص با شیدا. رسیدن هااسب لحظه همون

. کردیممی سواریاسب بیش و کم بچگی از. گرفتیم عکس هم کلی و کردیم سواریاسب یکم روز اون. بودن

 .کنیم کنترلش عادی حد در تونستیممی همین واسه

 و چسبید یخیل که کرد شده کباب جیگر مهمون دریا کنار رو همه بابا. رفتیم بابا و مامان پیش، اصطبل ترک از بعد

. دیمش شیراز راهی ما باالخره و گذشت خوش خیلی بودیم رشت که روزی چند اون. برگشتیم ویال به همه، بعد

 و وهک تماشای به و کرده بیرون سر چالوس یجاده راه توی تا نداشتم هیجان رفتن موقع مثل. نبود دلم توی دل

 .میاد خوابم: گفتم. پرسید رو دلیلش و کرد تعجب شیدا. بپردازم ها درخت
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 شد مرخص وقتی اصال؟ میشه چی اومد بهوش وقتی؟ مونهمی زنده یعنی. بودم کنجکاو عمل از بعد یلحظه برای

 کرد وردبرخ صورتم پوست به که خنک باد. کشیدم پایین رو پنجره و کشیدم عمیقی نفس؟ میشه چی رفت و

 .کنه نفوذ صورتم هایاستخوون تا هوا خنکی دادم اجازه و بستم رو هامچشم. شدم بهتر کمی

* * * 

 خواستمی و بود خونه هم میالد. بودن آمادگی حال در عمل اتاق بخش. داشت عمل محمدی ساسان امروز

 داشتم و بودم نشسته ساسان بیهوش جسم کنار هم من. باشه داشته تمرکز عمل سر بتونه که کنه استراحت

 روی ور فنجون میلیبی با. شد سرد چای یبقیه که شدم خیره مرد این به و کردم فکر قدراون. نوشیدممی چای

؟ عشهنو کدوم از دیگه این! خدایا. میرفتم کلنجار حسم با هنوزم. بستم رو هام چشم و گذاشتم تخت کنار میز

 زنممی نهیب خودم به چی هر؟ بیاد خوشم دونممی رو اسمش فقط که آدمی از باید من چرا؟ دفعه یه شد چی

 پس رو پیوند بدنش وقت یه نکنه؟! نیاد در سالم عمل زیر از وقت یه نکنه. زدمی شور دلم. نداره ایفایده بازم

 .شد اتاق وارد میالد لحظه همون. ندارن ایفایده فکرها این. شدم بلند جام از عصبی؟! بزنه

 سالم -

 .کن استراحت خونه برو. اینجایی حاال تا صبح از گفتن. نباشی خسته سالم -

 .خوبم، نه -

 ؟کنی چکار خوایمی پس. نیستی عمل اتاق داخل که تو -

 ؟آخه کنم چکار خونه برم: گفتم و نشستم صندلی روی

 .من مهمون شکالت یه، بود آمیزموفقیت عمل اگه. باش جا همین پس اکی -

 .کنم مهمون رو شما من بدید اجازه. افتیدمی زحمت توی خدا رو تو: گفتم و کردم غنچه رو لبام
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 .شما خاطر به فقط هم اون. مونجیب توی کنیممی دست رو دفعه این حاال. نداره رو شما قابل: گفت و خندید

 .کنید کم بنده حقوق از میشه گرون بینیدمی اگه -

 !لیموترش: گفت و داد سر ایقهقه

 .شه حاضر عمل برای تا رفت میالد و خندیدم هم من

 آقای روب. بگذره خیر به که شاءاهللان. کردم فوت صورتش به و فرستادم صلواتی و ایستادم ساسان سر باالی

 .نبود پرستار فقط که بود سرت باالی پرستاری باشه یادت ولی؛ مصلحته شد چی هر. محمدی

 تو مال. سبزه من چشمای رنگ، راستی: کردم زمزمه آروم. انداختم بهش رو آخر نگاه و کشیدم عمیقی نفس

 ؟چی

 .شدم خارج اتاق از سرعت به. بگیره مگریه بود نزدیک

 طمحی. بودم جواب منتظر و بودم نشسته ساسان اتاق توی من. بود عمل اتاق توی هنوز و گذشت ساعت چند

 به رو من دختر اون هایگریه صدای همچنین و ساسان مادر دعاهای و گریه صدای. بود آور خفقان مواسه بیرون

 .دادمی آزار شدت

* * * 

 چون. کشید طول ساعت 3 عمل. شد خارج عمل اتاق از خسته صورتی با میالد و شد سپری انتظار این باالخره

 .زاده حالل چه و شدم خارج اتاق از، جراحیه اتمام وقت دیگه دونستممی

 عمل شکر رو خدا: گفت و پاشید لبخندی مادرش به رو میالد. بردن هجوم میالد سمت به ساسان یخانواده

 !خدا بر توکل. نیست ما دست دیگه شبقیه. نزد پس رو پیوند بدنش. بود آمیزموفقیت

 !عالیه کارت: گفتم بهش رو بشاشی یچهره با. اومد من سمت و شد جدا ها اون از و
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 .بردی شکالت یه: گفت و زد چشمکی

 !خسیس. نزدمت تا برو: گفتم و کردم نازک چشمی پشت

 دمیال. شدم خونه راهی هاملباس تعویض از بعد و رفتم رختکن سمت راحت خیالی با. شد دور اونجا از و خندید

 .بدم رو شیرینیت بریم بیا: گفت

 .مخسته االن. بعد واسه بمونه: گفتم جوابش در هم من و

 .برد خوابم خستگی زور از، رسیدم خونه به وقتی

 .بود امیرعلی. برداشتم رو گوشی و بردم دست! پریدم خواب از موبایلم زنگ صدای با که گذشت چقدر دونمنمی

 ؟چیه -

 مبگ که زدم زنگ. نکن گریه حاال. شده تنگ تواسه هم من دل؟ واقعا؟ خوبی تو. ممنون مرسی! عزیزم سالم -

. ذاریمب کورس قرار چلی و خل یه با همیشگی یجاده توی بیا امشب. دلتنگی دونستممی چون، ببینمت بیای

 قطع من باشه. تو اول، نه. کن قطع تو اول، نه. کن قطع رو گوشی، خب! باش خودت مراقب هم تو! عزیزم چشم

 !ـوسـ بـ ـوسـ بـ. کنممی

 !میشه االغ بیشتر! نمیشه آدم این شه آدم االغ یه اگه؟ شد چی. کرد قطع رو گوشی و

 رو خونه کل کیک بوی. شدم خارج اتاق از و برداشتم رو حوله. شدم بلند جام از و دادم بدنم به قوسی و کش

 .بود برداشته

 .بیام تا دار نگه هم من واسه! مامان: زدم داد
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 هخون از و گذاشتم دهنم توی کیک ایتکه سرسری و شدم حاضر، گرفتم دوش اینکه از بعد. شدم حمام وارد و

 قبال رد باید امیرعلی که رو کارهایی ذهنم توی داشتم. رفتم نظر مورد یجاده سمت و گرفتم دربست. شدم خارج

 .کردممی آماده، بده انجام بردش

* * * 

 (بعد هفته یک)

 هنیذ کند مشکل که بیماری سر باالی، خصوصی به میالد درخواست به هفته یک این توی. گذشت هفته یک

 .فرستاد اونجا رو من میالد و بود مرخصی پرستارش چون؛ بود موقت. رفتم داشت

 میالد از دادمی نشون رفتارهاش. ببرم بیمارستان هم رو اون شدم راضی باالخره، شیدا زیاد اصرار به امروز

 ؟ستنه سروش دکتر: گفتم پرستارها از یکی به رو، شدیم بیمارستان وارد وقتی. دادنمی بروز اما؛ اومده خوشش

 .نیومدن امروز، نه -

 !لوبیا نشه کور نطقت: گفتم بهش رو آروم. کشیدمش و گرفتم رو شیدا دست

 .اون نه اومدم تو خاطر به من! زهرمار: گفت بهم رو حرص با

 .دارید عالقه من به که چقدرم بله -

 رو هاملباس تعویض از بعد من و نشست اونجا شیدا. رفتیم بیمارستان پرستارهای ی همه مخصوص اتاق توی

 ؟باشه. میام بزنم بیمارها به سر یه برم من تا بمون جا همین تو: گفتم بهش

 .نکنیا دیر -

 .من مهمون ناهار جاش به نه -
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 .برو، خب خیلی -

 که ایهفته یک طی. شدم خارج اتاق از و برداشتم رو بیمارها های وضعیت نوشتن برای، یادداشت کاغذهای

. شدم اراحتن واقعا و رسید فوتش خبر بیمارها از یکی فقط. بود نکرده تغییر خیلی بیشترشون وضعیت، نبودم

 زا صدا. بود رفته خصوصی اتاق توی یو سی آی بخش از تازگی به. محمدی ساسان اتاق سمت کردم حرکت

 از، نشده اتاق وارد کامل هنوز. کردم باز رو در و زدم در به ایتقه. بود داخل کسی که انگار. اومدمی اتاق داخل

 !خوابه یه شهمه بگو بهم خدایا. رفتمی کندی به رو هامنفس! ایستادم جام سرِ زیاد شوک

 اون دیدم باالخره؟ بود ساسان این. نیوفتم پس تا گرفتم دیوار به رو دستم. بود تصوراتم برعکس چی همه

 .دیدم رو بیدارش یچهره باالخره. بودن خواب همیشه که رو هاییچشم

 یمرد این؟ کردممی شماری لحظه شدنش بیدار برای که بود مردی این. لرزید بدجور دلم چون، دیدمنمی کاش

 از چشم بدبختی هزار به و اومدم خودم به ساسان مادر صدای با؟ شد من قلب مالک کما حالت توی که بود

 صیمرخ شما گفتن! اومد بهوش مدردونه باالخره؟! دخترم دیدی: گفت شادابی با بهم رو مادرش. گرفتم ساسان

 چنین ما حال نبود شما دائم پرستاری اگه نکنه درد دستتون. اومد بهوش پسرم اول روزهای همون اما؛ بودین

 .نبود

 .ستوظیفه تمومش؟ حرفیه چه این: گفتم و زدم لبخندی

 .بریم دیگه ما: گفت و شد بلند جاش از مادرش! نبود خودخواه دختر اون شکر رو خدا. انداختم اطراف به نگاهی

 .شن سیر ـناه گـبی تا چند بدم بپزم نذری پسرم سالمتی نیت به فردا که کنم رو کارهام برم

 شما. باشه قبول: گفتم، نیست ساسان به حواسم دادممی نشون که طور همون و گرفتم فاصله دیوار از باالخره

 .هست چی همه به حواسم من، باشه راحت خیالتون. برید

 .رفتم دیگه من. باشی سالمت. دخترم نکنه درد دستت -
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 . شد خارج اتاق از ساسان پیشونی بوسیدن از بعد و

 یحت، شدم خیره بهش و کردم استفاده فرصت از. دوخت تختش کنار یپنجره از بیرون به رو نگاهش ساسان

 دلم. شد من سهم نعمت این امروز و بود بزرگی نعمت مرد این یچهره دیدن. بزنم پلک خواستمنمی

 ریعس. کرد غافلگیر رو نگاهم و برگشت ایلحظه. شدنمی اما؛ نشه خراب حالم بلکه تا ببینمش خواستنمی

 !اومدید بهوش که خوشحالم: گفتم، کردممی سرگرم سِرُم با رو خودم که طور همون و گرفتم ازش رو نگاهم

 .ممنون: گفت که بشنوم رو صداش تا بودم منتظر

 دیدن ،ساسان وجود. کنمنمی باور هم هنوز. میشه بد داره حالم که داشتم یقین دیگه. شنیدم رو صداش باالخره

 . نداشتم رو مورد این من که خواستمی زیادی درک رویا این شدن واقعی و بود رویا یه باهاش زدن حرف و

 .باشم بند پاهام روی تونستمنمی. لرزیدنمی شدت به هامدست! بود مردونه و قشنگ صداش چقدر، خدایا

 ایهلحظ که برم برگشتم. کردمی اذیت رو من ساسان وجود و اینجا محیط. شم خارج اتاق از سریع تا برگشتم

 ؟!حالیه چه این! باش آروم، نگار. افتادم زمین روی زانو با و رفت گیج سرم

 به ودب من دنیای که صداش با. بشم حالی این دیدنش با روزی کردمنمی رو فکرش. کشیدم صورتم روی دستی

 .اومدم خودم

 ؟خوبه حالتون -

 .زنممی سر دوباره. نیستم خوب زیاد من، ببخشید: گفتم و شدم بلند جام از سختی به

 .تپیدمی واردیوونه، گنجشک مثل قلبم. شدم خارج اتاق از سریع و

 ؟پریده رنگت چرا؟ خوبه حالت نگار: پرسید نگرانی با دیدنم با. رفتم شیدا پیش

 .خوبم من نه؟ جدی: گفتم و گذاشتم هامگونه روی رو دستم دو هر
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 ؟مطمئنی: گفت و داد باال رو ابروش تای یه

 ؟!شده چی، نگار: پرسید زیاد تعجب با شیدا. زدم گریه زیر و دادم دست از رو اختیارم ناخواسته

 !شیدا نیستم خوب: نالیدم گریه میون و پوشوندم صورتم روی رو هامدست

 ؟شده چی: گفت و کرد بغلم شیدا

 ...نپرس شیدا -

 روزی کردمنمی رو فکرش. شه دفع وجودم از، عشقه درد اسمش مطمئنم که ایتازه درد این تا دادم اجازه و

 الاص؟ خوادمی رو من هم اون آیا... کهاین و کیه ندونم اصال کهاین و خداست دست جونش که بشم کسی عاشق

 ؟ کیه؟ مردیه جور چه

 زار حال اب که روزی از گفتم. گفتم رو چیز همه و نشستم صندلی روی شیدا کمک با، شدم آروم کمی اینکه از بعد

 .آوردنش بیمارستان این به

 !آمد خوشمان! باحالی عاشقی داستان عجب: گفت بهم رو لبخندی با شیدا، هامحرف اتمام از بعد

 .نخوادش شاید که شده مردی عاشق که احمقه چقدر این میگی خودت با البد: گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 آقا این اب کنیم چکار باید ببینم کنه کار مغزم تا بده رو نهارم بریم شو بلند حاال. نیست طور این هم اصال -

 !ساسان

 زا بود قرار کهحالی در. رستوران ببرمش خواممی کردمی خیال شیدا. شدیم خارج اتاق از و شدیم بلند هم با

: فتمگ و سمتش رفتم. دیدم رو میالد که بودیم راهرو توی. بخوره بگیرم ساندویچ یه شواسه پایین یطبقه

 .سالم

 ؟خوبی. خانم نگار سالم! به -
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 .نبودی بیمارستان گفتن. مرسی -

! ومدیا خوش. بدم انجام باید داشتم کار یکم هم؛ ببینمت هم اومدم. برگشتی که گفتن زدن زنگ نبودم، آره -

 ؟نبود کننده خسته؟ بود خوب

 . بود ساکتی بیمار. بود خوب، نه. مرسی: گفتم لبخند با

 ؟!احوال، خانم شیال: گفت و داد باال ابروشو تای یه، بود سرم پشت که شیدا دیدن با که داد تکون سری

 .ممنون. هستم شیدا: گفت و انداخت بهش نگاهی نیم شیدا

 .نداد رو جوابش تند. بود جالب. گرفت مخنده

 ؟رفتینمی جایی داشتین: گفت بهم رو میالد

 .من مهمون نهار بیا. بگیرم ساندویچ شیدا واسه بودم داده قول. ناهار واسه؛ رفتیممی پایین داشتیم -

 نگاهم هزد بیرون حدقه از هایچشم با داشت که انداختم شیدا به نگاهی خنده با. میشه آتیشی االن دونستممی

 .کردمی

 .فعال. جان نوش. برم باید. دارم کار جایی من مرسی: گفت میالد که خندیدم ریز

 ؟کالباس ساندویچ البد: گفت و پهلوم به کوبید آرنج با شیدا. رفت و

 .گیرممی هم فالفل تواسه بخوای تو -

 ! خورممی بدی بهم سنگم که بیا زود نشدی منصرف هم این از تا: گفت و خندید حرص با شیدا

* * * 
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 به رفتن برای. بود باال یطبقه ذهنم و فکر تمام. نکردم حس رو غذا از طعمی اصال اما؛ خوردیم غذا شیدا با

 اب شیدا. بود نرسیده هم غذاش از نیمی به هنوز شیدا که خوردم رو غذام تند قدراون جااین از فرار و باال یطبقه

 !بدبخت بودی ترگرسنه تو انگار: گفت بهم رو، پر دهن

 .دارم کار، بخور رو غذات باش زود شیدا: گفتم حرفش به توجه بدون

 .گیرممی درد معده بخورم تند رو غذام اگه. مونممی جاهمین من برو تو -

 وستد رو آسانسور. رفتم هاپله سمت بلند هایگام با. شدم بلند جام از و دادم تکان رو سرم ایگالیه هیچ بدون

 . میاد دیر به دیر چون؛ نداشتم

 رو نم قلب که اتاقی به رسیدم باالخره کهاین تا کردم بیشتر رو سرعتم، شدم دور شیدا دید از کامال وقتی

 آروم رو رد و کشیدم عمیقی نفس. شیرینه واقعا اونجا در کشیدن نفس که زیاده حدی به اکسیژنش و لرزونهمی

 .سالم: گفتم، شدممی وارد که طورهمون. بود نشسته تخت روی. کردم باز

 ویت خودم از؟ بدید بهم جدید لباس دست یه کمد توی از میشه. وصله دستم به سرم: گفت و داد تکان سری

 .ندارم که گرفتنم دوش یاجازه. میاد بدم هالباس این

 ؟کنید تن ایدیگه لباس بیمارستانی لباس جز به داده اجازه دکتر -

 .مرخصم دیگه روز چند تا، آره -

 خوب حالش زود چه؟ میره داره زودی همین به یعنی؛ کردن خالی سرم روی یخی آب پارچ انگار حرفش این با

 و کنهمی شماری لحظه جااین از گریختن برای داره اون شکبی که چند هر! گذشت زود من برای زود چه و شد

 . شماری روز من
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 واستمخمی انگار. آوردم در رنگی مشکی لباس و رفتم دیواری کمد سمت، قبل لحظه چند برعکس کمی انرژی با

 .پوشیدب رو تونلباس راحت تا بیرون میرم: گفتم و گرفتم جلوش رو لباس. کنه تن به عزا لباس رفتنش واسه

 ؟بپوشم لباس باید چطوری من؟ کجاست حواستون: گفت اخم با

 از بلکه ات کوبیدمی مسینه دیوار و در به رو خودش زندانی گنجیشک مثل قلبم. کنم کمکش باید اومد یادم تازه

 .شه کنده جاش

 ؟تونممی یعنی. فشردم مشتم توی رو لباس

؟ ونمتمی یعنی... کردم تکرار خودم با دوباره. شدم نزدیک تختش به بود صورتش به خیره نگاهم که طور همون

: گفتم و ادمد تکون سری! تونم نمیمن. کشیدم صورتم به دستی. برداشتم عقب به قدمی و کشیدم عمیقی نفس

 .بگم ایدیگه پرستار به بهتره. افتهبی اتفاقی ترسممی و نکردم رو کاری چنین حاال تا من

 توی نم. تونستمنمی اما؛ بازیه ضایع دونستممی. دادم تکیه دیوار به رو دستم. شدم خارج اتاق از سرعت به و

 ! بشینم نزدیکش بخوام که ایلحظه حال به وای. شدم اون یدیوونه بیهوشی

 ؟خوردی رو غذات: گفتم بهش رو. رفتم سمتش و کاشتم لبام روی مصلحتی لبخند دور از، شیدا دیدن با

 .جوید ته تا رو مخم سرم باالی اومد! کیه، میالده این! بابا نه -

 .نمیاد بدت که هم تو: گفتم و زدم چشمکی

 ؟بزنیم حرف -

 ؟حرفی چه -

 .بزنیم حرف حیاط توی بریم بیا شده تموم کارت اگر -
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 .بریم بیا. باشه -

 .نشستیم هانیکمت روی و شدیم حیاط وارد هم با

 صبر کترد هی گفتم که بره خواست نیستی تو دید سرم باالی اومد اول میالد: گفت که دوختم چشم بهش منتظر

 گفت میگمن هیچی دید. شه باز باهاش صحبت سر خواستممی اما؛ کن صبر گفتم چرا دونمنمی، ایستاد. ببینم کن

 یانع که آنچه گفت و گرفت رو دستم دبع. بیخیال، نبود خاصی چیز گفتم شدم رد کنارش از هم من. شنوممی

 .رفت و نیست مهم هیچی گفت؟ منظور گفتم. است بیان به حاجت چه است

 !خورد رو مخت گفتی که تو: گفتم و خندیدم

 .فهمید، نگار ببین. گفتم چیزی یه من حاال: گفت حوصلگیبی با

 ؟رو چی -

 فهمید کهاین .بزنیم حرف بیشتر تا بمونه خواستممی کهاین: گفت و کشید صورتش به دستی کالفگی با شیدا

 .بدم لو رو خودم من شد باعث گیرهمی من واسه رو خودش که جدیدش رفتار

*** 

 کهاین ای کنم چیکار باید دونستمنمی. کردمی ترتاببی رو من همین و بود نمونده چیزی ساسان شدن مرخص به

 ؟میشه چی رفتنش از بعد

 طرف هی از اما؛ نمونه دلم به دیدنش حسرت رفتنش از بعد تا ببینمش بیشتر رو آخر روزهای این داشتم دوست

 اون از .شدم اتاق وارد ساسان سرم تعویض برای. میشه سخت دیگه ندیدنش چون ببینمش نداشتم دوست هم

 .بزنه پس رو من که ممکنه چون، بفهمه حسم از بذارم نباید. باشم آروم جلوش تا کردم کار خودم روی روز
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 اسمش فهمیدم قبال که دختر اون. رفتم سرم سمت و کردم آرومی سالم! شدم متعجب جلف دختر اون دیدن با

، اشهنب خوشگلت فیزیک معلم وقتی. کردن افت هامدرس چقدر بدونی اگه ساسان: گفت ساسان به رو، عسله

 .باشه نداشته برق کلید قلبت مدار که مونهمی این مثل. گیرینمی یاد فیزیک دیگه که معلومه

 !کلید همه این: گفت و خندید ساسان. رفت فرو هم توی مچهره عاشقانه اصطالحات این از

 .کنهمی کار کلید یه با فقط من مدار قفل اما -

: گفت و انداخت بهم نگاهی ساسان. افتاد زمین به دستم از، سرم آب کیسه که شد چی نفهمیدم و شدم عصبی

 ؟شده چیزی

 و کنم وضع رو تونسینه باند قراره! محمدی آقای. خورد لیز دستم از. نیست چیزی، نه: گفتم و برداشتم رو کیسه

 .ببرن تشریف خواهرتون نیست مشکلی اگه. کنید استراحت که بزنم مسکن بعدش

 .زدم رو حرف این عسل حرص برای اما؛ نیست ساسان خواهر عسل دونستممی

 .میشم مرخص چون بیاید مامان با فردا پس. برو تو، عسل: گفت آخرم حرف به اعتنایی بدون ساسان

 ...پرستار خانم: گفت حرص با عسل

 .خداحافظ عسل: غرید ساسان

. باش خودت مراقب. عشقم باشه: گفت ساسان به رو لبخند با بعد و انداخت بهم نگاهی حرص با عسل

 .بینمتمی

 هکن حالی من به اینکه برای برد کار به رو عشقم یکلمه دونستممی. رفت و زد بهم پوزخندی آخر یلحظه و

 .کردم توقف ساسان حرف با که رفتممی ابزار کشو سمت. هست بینشون چیزی

 ؟نیست دیگه ساعت یک باند کردن عوض زمان مگه -
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 وضع زودتر کمی مجبورم، بیام موقع اون رسمنمی. دارن عمل دکتر دیگه ساعت یک: گفتم بهش رو و برگشتم

 .کنم

 هامشکدست. رفتم سمتش و آوردم در کاغذی چسب و پنبه و قیچی و بتادین و باند، موندن جواب منتظر بدون و

 ـصرقــ به شادابی از پوستم هایسلول شدمی باعث بدنش پوست به هامدست برخورد چون؛ نکردم دستم رو

 . شه تزریق بدنم هایسلول تک تک به ساسان وجود حس و بیان در

 دیدم که انداختم بهش نگاهی دکمه بازکردن حین در. کردن باز به کردم شروع آرومی به رو لباسش هایدکمه

 نگرفت چشم اینکه با. فشرد هم روی و بست رو هاش چشم سرش دردِ زور از بعد یکم اما؛ کنهمی نگاه بهم داره

 کنم جدا زخمش روی از تا باند سمت بردم دست. آوردم در رو لباسش و گرفتم ازش چشم اما؛ بود سخت ازش

 !ترآروم لطفا: گفت فرورفته هم در یچهره با که دوختم چشم بهش تعجب با. گرفت محکم رو دستم مچ که

 .کنهمی درد مبخیه

 .باشه: کردم زمزمه و مظلومش هایچشم به شدم خیره

 بود اییزیب حس چه و هامچشم برای بود زیبایی عکس چه. انداختم بود گرفته رو دستم مچ که دستش به نگاهی

 مسکن: گفتم بهش رو. کردم عوض رو باند و دادم کارم به رو تمرکزم آروم و برداشت رو دستش! قلبم برای

 ؟کنید استراحت مسکن بدون تونیدمی یا بزنم

 .تحمله قابل دردش. خوادنمی مسکن -

 .بزنید رو زنگ داشتید کاری اگه. رفتم من پس، باشه -

 .شدم خارج اتاق از و داد تکون سری

 هآ امیرعلی دیدن با که نداشتم رو هیچی یحوصله اصال. شدم خونه راهی و کردم عوض رو هاملباس، عمل از بعد

 .برخاست نهادم از
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 .رفتم پیشش، خانواده به کردن سالم از بعد

 !نمونه پرستار خانوم سالم! به به -

 !محل عالف بر سالم -

 ؟فهمیمی! سرکار نرفتم فردا از اگه حرفت همین خاطر به: گفت و کشید سرش به دستی

 شب تا صبح مجازی باباهای این مثل چرا موندم! داری شیمی لیسانس که تو: گفتم و نشستم کنارش مبل روی

 ؟!نشستی خونه تو

 ؟خبر چه راستی. میدم نشونت حاال: گفت و کرد مصلحتی اخم

 .شماست دست خبرها. سالمتی -

 ؟رفته سر تحوصله -

 .کنهمی درد سرم، نه -

 .پارک لونا بریم دوستت به بزن زنگ -

 !داریا حوصله: گفتم و دادم تکون هوا توی دستی

 !شد توقفم باعث که زد حرفی، برم اتاق سمت تا شدم بلند جام از که همین

 .من مهمون بازی تا پنج -

 ؟!کردمی درد سرش کی: گفتم و شدم خیره بهش شیطانی لبخند با

 !دشمن: دادم ادامه و
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 .رفتم نیومدی که شو حاضر برو: گفت و داد سر ایقهقهه

 * * * 

 شام بهمون شد مجبور آخرش و شدیم امیرعلی مهمون بازی تا 5 و رفتیم پارک لونا امیرعلی و شیدا با شب اون

 ویت داد نمی اجازه بیمارستانه توی ساسان که روزیه آخرین فردا کهاین فکر اما؛ گذشت خوش خیلی. بده هم

 .بمونم خودم حال

 به دمکر شروع پیش دفعات برعکس و ایستادم آینه جلوی. رسید فرا داشتم رو هراسش که فردایی اون باالخره

 نبیرو و پوشیدم رو شالم و مانتو. زدم هم رنگی آجری لب رژ بعد و کشیدم نازکی چشم خط، اول. کردن آرایش

 ؟گردیبرمی کی، نگار: گفت بهم رو مامان. رفتم

 .دوازده ساعت -

 .بریم پدربزرگت یخونه خوایممی. بیا زود -

 .مخونه ظهر تا. باشه -

 .دنبالت بیاد تا بابات به بزن زنگ شب! مادر سالمت به برو -

 برص کی تا آخه! کن صبر میگه. نباشه سختش بخر ماشین بچه این واسه، مرد میگم هی: کرد غرغر لب زیر و

 ؟!کنم

. رفتم دیگه من. خونه میام دخترها از یکی با شب! نباش نگران! من مادر رسهمی هم روز اون: گفتم و خندیدم

 .خدانگهدار. میشه دیرم داره

 تدس. نزدم عطر اومد یادم راه توی. رفتم بیمارستان سمت راست یک و گرفتم تاکسی. بیرون زدم خونه از و

 گهن تاکسی باالخره. ندادم اهمیت اما کرد تعجب راننده. زدم دستم مچ و گردن به عطر یکم و کیفم توی بردم
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 تا شدمی چیزیت یه دوباره کاش. شدم وارد و کشیدم عمیقی نفس. شدم پیاده و کردم حساب رو کرایه. داشت

 ور افکارم! کنینمی تو که دعاهایی چه مردم واسه! بگیر گاز رو زبونت. زدم نهیب خودم به! نری بیمارستان از

 .رفتم میالد اتاق توی و زدم پس

 سالم -

 ؟خوبی. سالم -

 !مرسی -

 ؟میشه مرخص، محمدی... بیمار اون فردا: گفتم بهش رو

 .بره زود صبح که بدم انجام رو کارهاش باید امروز، آره: گفت، بود هاپرونده توی سرش که میالد

 . شدم خارج اتاق از سفیدم فرم پوشیدن از بعد و دادم تکون سری

 به رومیآ یتقه. رفتم ساسان اتاق سمت اول، بود من یعهده بر شونمراقبت که بیماری تا چند بین از ناخواسته

؟ متبیننمی هیچوقت دیگه یعنی. دادم تکیه بهش و بستم سرم پشت رو در. بود خواب غرق. شدم وارد و زدم در

 رو تهسخ چی هر یکی این اما؛ ببینمش تا بود امکانش بیشتر بودم شده چیزی معروفی آدم یه عاشق اگه! اوف

 قلبم .گذاشتم قلبم روی مشت حالت به رو دستام و ایستادم صدایی با، بشم خارج در از خواستم که همین. داره

 .زدمی تند

 !معتمد خانم -

 یسخت به رو دهنم آب! سخته واقعا من واسه شنیدنش باور اما؛ باشه راحت اون زبون از حرف این گفتن شاید

 .ماییدبفر: گفتم و کردم داخل رو بیرون بود زده مقنعه از که رو ازموهام تار چند. برگشتم سمتش به و دادم قورت

 ؟میارید مسکن یه مواسه. کنهمی درد خیلی سرم: گفت و سرش روی گذاشت رو دستش
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 .میارم االن باشه -

 قورت رو لبخندم؟ گرفته یاد کجا از رو من فامیلی این! خدایا. لرزیدنمی هامدست هنوز. شدم خارج اتاق از و

 .رفتم داروخونه بخش به و دادم

 ضافها سراغ باید و رسیدمی اتمام به کاریم تایم چون، کردممی رو کارهام باید کم کم و بود شب نیمه دو ساعت

 شاسهو ایدیگه پرستار دیگه روز چند تا. بود وخیم وضعیتش و آوردنمی داشتن تازه رو بیماری. رفتممی کاری

 دمدی شتر انگار هرگز دیگه من و رسهمی وداع یلحظه دیگه یلحظه چند تا دونستممی. شدمی گرفته نظر در

 ! ندیدم

 کردم باز ور اتاقش در. بیام کنار باهاش باید اما؛ بود سخت. برم و ببینمش بار آخرین برای تا رفتم اتاقش سمت

 !نشد روشن اما؛ بردم دست برق کلید سمت. بود تاریک اتاق. شدم وارد آروم و

 ؟!نمیشه روشن چرا این! اَه: غریدم زیرلب. نشد روشن دوباره. کردم امتحان بار چند

 .شدم دقیق اطرافم به تاریکی توی زده وحشت، ساسان صدای با

 .سوخته المپ چون -

 ؟نکردید خبر رو من چرا: گفتم و کشیدم آسودگی سر از نفسی

 .میشه روشن هوا دیگه یکم چون -

 .کنممی پیدا االن کنید صبر. باشه المپ کشو توی کنم فکر -

 ؟تاریکی توی آخه: زدم نهیب خودم به

 .کردم روشن رو شقوه چراغ و آوردم در جیبم از رو گوشیم
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 مپیال و کشو سمت رفتم. نگیرم صورتش سمت رو قوه چراغ تا بود حواسم همین واسه. بود سخت برام دیدنش

 هی از تونستمنمی چون؛ کنم خاموش رو قوه چراغ بودم مجبور. ایستادم روش و برداشتم رو صندلی. آوردم در

 .کنم استفاده دستم

 کردممی کاری هر اما؛ المپ با رفتن ور به کردم شروع. کنه اوخ و آخ صبح تا خوادمی بیاد اگه که هم ساسان

 ؟نمیشه چرا این: غریدم لب زیرِ کالفه. شدنمی جا المپ

 ؟نمیشه چی -

 .نمیشه جاگیر. المپه این -

 .کنم وصلش خودم بیام تا کنار برو؟! کنی وصل المپ یه نیستی بلد: غرید زیرلب ساسان

 ...اما؛ اومدم پایین صندلی از و کردم جدا المپ از رو دستم

 .کردم برخورد سفت چیز یه با محکم بردارم قدمی اومدم که همین

 از هامدست. داد قرار کمرم حصار رو دستاش از یکی ساسان، نیوفتم پشت از اینکه برای! ساسانه دونستممی

: گفت آرومی صدای با ساسان. کشیدم عمیقی نفس و بستم رو هامچشم. لرزیدنمی هیجان حجم همه این

 .ببینم بده رو المپ

 ونچ گوشم کنار آورد رو سرش کردم حس. گذاشتم دستش کف رو المپ دستم با دیدی هیچ بدون تاریکی توی

 . دادنمی قلقلک رو گوشم هاشنفس هرم

 ؟!کوچیکه المپ این که بزنی حدس حتی تونینمی تو یعنی: کرد زمزمه حرص با

 ؟!کوچیکه المپ: گفتم و کردم باز تعجب از رو هام چشم

 .کنهمی طلوع خورشید دیگه ساعت چند. شو المپ خیالبی. آره: گفت و کرد جدا کمرم دور از و دستش
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 ؟نگرفت درد زخمتون! خواممی عذر من. باشه -

 .برو هم تو بخوابم خواممی، نه -

 ؟ساسان: زدم صداش ناخواسته. بود رفتنش از نشون هاش قدم صدای

 رو وجودم استرس شد باعث صداش! شدم دیوونه پاک من. کشیدم صورتم به دستی. نشد بلند ازش صدایی

 .بگم خواممی چی دونستمنمی واقعا چون؛ بگیره فرا

 ؟بله -

 .هست محمدی آقای منظورم! ببخشید...ب: گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 .بگو رو حرفت: غرید زیاد تحکم با

 هیچی: گفتم آروم! کنه کم سرش از رو شرم خوادمی فقط... اون و بودم حالی و حس چه توی من. شدم ناراحت

 .هست اون داشتید کاری. میاد سرتون باالی ایدیگه پرستار بگم خواستم فقط

 .نداشتم شرایط این توی رو لحن این توقع اما؛ بود مسخره ناراحتیم شاید. شدم خارج اتاق از سرعت به و

 من. شدم دور اتاق از و کردم پاک هامدست با رو بودن شدن جاری یآماده حاال که رو مزاحمم هایاشک

 اشک. کرد احاطه تلخی رو وجودم. پاشید کامم به تلخ خیلی رو دیدار آخرین اون اما؛ کنم وداع باهاش خواستممی

 !افسوس! شدمنمی عاشق طور این وقت هیچ

* * * 

 !منتظره پایین بابات باش زود نگار -
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 یدهپوش آسمونی آبی شال و ایسرمه مانتوی با ایسرمه شلوار. انداختم خودم به رو نگاه آخرین مامان صدای با

. زدم وسط فرق رو موهام جلوی و گذاشتم باز دورم رو بودم کرده رنگ پیش مدت چند که ایمقهوه موهای. بودم

. شدم خارج اتاق از و گرفتم آینه از رو نگاهم. زدم رنگی کرم رژلب با مشکی نازک چشم خط هم آرایش واسه

 هایمهمونی این عاشق. بودن هم شیدا و امیرعلی. بودیم دعوت پدربزرگ یخونه همه ناهار، مامان حرف طبق

 .کردنمی تنهایی احساس وسط این کسی و بودیم هم کنار در چون؛ بودم خانوادگی

. شد ازب تیکی صدای با در. زدم رو پدربزرگ یخونه در زنگ و شدم پیاده ماشین از سریع، بابا ماشین توقف با

 رفتم و کردم سالم تک تک همه به. امخاله و هامدایی دو هر. بودن همه، شدیم خونه وارد بابا و مامان همراه

 .نشستم امیرعلی و شیدا پیش

 !جان امیرعلی جاییاین باز که بینممی -

 ؟!اومدی باز تو -

 !جااین نمیای خورهنمی ما به کالست سرکار رفتی شاید گفتم خودم با: گفتم و خندیدم

 .میره سرکار گفتمی دایی زن! خیالبی رو بچه این: گفت و خندید شیدا

 !بابا نه: گفتم تعجب با بهش رو

 !دانشگاه نه هم مدرسه! خانومی هی. میدم درس شیمی دانشگاه توی. میرم که بله! هرهر: امیرعلی

 فرهس کردن پهن برای و برخاستیم جا از شیدا و من، بزرگمامان صدای با کنم باز لب اومدم که همین و خندیدم

 .رفتیم

 و داشت راه حیاط از بیرون به که داشت ایشیشه بزرگ هایپنجره خونه از قسمت یه که بود بزرگی یخونه

 ایهماهی از پر زیبایی یحوضچه حیاط وسط که داشتن بزرگی حیاط. کردمی نورانی و زیبا رو داخل نمای واقعا
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 که بود خرمالویی بزرگ درخت حیاط توی. بود پر بزرگ مامان هایشمعدونی از حوضچه اطراف و بود قرمز

 طحیا این. خوردیممی خرمالو کلی پدربزرگ و بزرگمامان چشم از دور و فرستادیممی باال رو امیرعلی همیشه

 خاله و نشستیممی زیردرخت شیدا با بودیم بچه که زمانی! روزهایی چه! داده جای خودش توی رو خاطره کلی

 .کردیممی بازی

 هنپ سفره روی حیاط باز یپنجره از خورشید نور. نشستم بقیه کنار سرسفره و زدم لبخندی روزها اون یاد با

 معروف پلوی کلم خودرن به کردم شروع لبخند با. بیان نظر به لذیذتر غذاها بود شده باعث و بود شده

 !اشخوشمزه شیرازی ساالد اون با بزرگمامان

* * * 

 .نشستیم، بود کرده پهن پدربزرگ که بزرگی زیرانداز روی و رفتیم حیاط به همگی ناهار صرف از بعد

، جون آقا: گفت پدربزرگ به رو امیرعلی. نشستیم، بود دست به تسبیح که پدربزرگ کنار امیرعلی و شیدا و من

 ؟کنید تعریف هاداستان اون از مواسه میشه

 ؟هاداستان کدوم: گفت و زد امیرعلی کمر به یکی شیدا

 .هست پیامبری هایداستان همون منظورم من، آقاجون ببین -

 رو شبقیه ابی بعد، گذاشتن تاثیر روت بده نشون که کن عمل هاقبلی تا چند اون به اول تو: گفتم بهش رو خنده با

 !کن گوش

 .خونممی نماز دارم روزه دو من دونیدنمی که شما، نخیرم -

 .کنم تعریف داستان یه تونواسه بشینید خب! جان بابا آفرین: گفت امیرعلی به رو و خندید پدربزرگ
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 شدت از که کردمی تعریف طوری رو داستان پدربزرگ. سپردیم گوش پدربزرگ هایداستان به مشتاق سه هر

 .گفتن به کرد شروع بزرگ پدر. شدمی سیخ تنمون به مو گاهی، زیاد تجسم

 طال از اشتند که بینهمی رو فرشتگانی جااون و رفته بهشت به بینهمی خواب؛ بینهمی خوابی یه پیامبر شب یه -

 ارهاک این پرسهمی و سمتشون میره پیامبر. کشیدنمی دست کار از گاهی از هر و ساختنمی بزرگی هایخونه

 رو عهارب تسبیحات که بار هر انسانی هر میگن پیامبر جواب در هم اونا؟ کشیدمی کار از دست هی چرا؟ چیه واسه

 ما شهکمی اربعه تسبیحات ذکر از دست که دفعه هر اما؛ سازیممی قصری و کنیممی جمع طال شواسه ما، بخونه

 .کشیممی کار از دست هم

 .أکْبَرُ اهللُ وَ، اهللُ إالّ إلهَ ال وَ، لِلهِ الْحَمْدُ وَ، اهللِ سُبْحانَ: کرد زمزمه تعجب با امیرعلی

 و دمش خیره لبخند با پدربزرگ به، گذاشت روم داستان این که تاثیری از من و خندیدیم همه امیرعلی کار این از

 .کردم زمزمه رو اربعه تسبیحات دل در

* * * 

 ماریش لحظه مشتاقانه درش کردن باز برای زمانی که اتاقی. نشست فرو در یدستگیره روی دستم ناخواسته

 ...حاال اما کردممی

 چشم بود کشیده دراز تخت روی بیهوشی در غرق که پیرمردی به و کردم باز رو در. شده برعکس چی همه

 رپ اتاق این تا نیومدی زودتر چرا؟ جااین نیومدی زودتر چرا: کردم زمزمه پیرمرد به رو لب زیرِ بغض با. دوختم

 ؟نگیره قرار من راه سر و شه

 !زیرا که چون: کردم حس گوشم کنار رو شخصی صدای

 ؟شنیدی: گفتم بهش رو! شدم روروبه میالد خندان یچهره با که عقب برگشتم ترس با
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 !دادمنمی جواب که شنیدمنمی اگه -

 :گفت و زد بینیم روی خودکارش با میالد؟! میدن گوش من چرندیات به همه روزها این چرا! خدا ای

 !تو به بدم رو جوون پسرهای از مراقبت خواممی بعد به این از! نکن دعا قدراین، معتمد خانم کارت سرِ برو -

 خونه به تا شدم حاضر کارهام به رسیدگی از بعد. شدم دور جااون از و خندیدم حرص با. داد سر بلند ایقهقهه

. وردمآ درش و کیفم توی بردم دست. خوردن زنگ به کرد شروع گوشیم. بودم صبح شیفت هفته این. برگردم

 !بفرمایید: دادم جواب. بود امیرعلی

 ؟کجایی! مملکت پرستار بر سالم -

 ؟کردی فضولی باز تو -

 .بدم بهت خبر یه تا زدم زنگ! تو جان به نه -

 ؟هم تو! بابا نه: گفتم تعجب با

 وقتاون .نذاشته هم محلت کس هیچ هنوز کنیمی کار بیمارستان توی ساله سه! ورپریده یدختره ببینم برو -

 یافهق اصال چون تو! داره فرق مونموقعیت ببین! نشو ناراحت لطفا. شدم دوست همه با رفتم ستهفته یک من

 !هامحرف این از ترخوشگل خیلی من اما؛ ذارهنمی محلت کسی خرگوشیت هایدندون اون با نداری

 زا بهتر! خوشگلی این به دندون! بخواد هم دلت، هم بعد! نشی له سقفت زیر بپا: گفتم و خندیدم حرص با

 !هست تو یشده کامپوزیت هایدندون

 !میشن من هایدندون عاشق دخترها همین، آره -

 .کنم قطع نداری کار اگه، امیرعلی: گفتم حرص با
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! ترسممی ازش وحشیه که هم شیدا. کردن قهر شونهمه دخترام دوست. برم تولد خواممی امشب! زهرمار -

 .بیای باهام تو خواممی

 .کنه حواله دیگه جای رو روزیت خدا برو -

 .شدی جعفر عاشق میگم عمه به میرم یا میای یا. توئه پیش روزیم -

 .بینمشنمی اصال من، مونههمسایه کهاین با هم بعد. بشم منگل یپسره اون عاشق کنم غلط من: گفتم حرص با

 .خواستگاری میام جعفر با نیای اگه. دیگه، دیگه: گفت شیطنت با امیرعلی

 ؟هست مهمونی چجور: گفتم و فشردم هم روی رو هامچشم

 ،بزن ساده تیپ یه. کنیمی فکر که طوراون نه اما؛ مختلطه هم جشنش. هامهدوست از یکی تولد. شد حاال -

 .دنبالت میام

 !بری جعفر خواستگاری به خودت که میارم در سرت همچین رو تالفیش: گفتم حرص با

 .کردم قطع رو تلفن و

* * * 

 مشونه رس تا که رو موهام. طالیی بلند پاشنه کفش با رنگ سفید شلوار و کت. انداختم نگاهی خودم به آینه توی

 .ملیح آرایش با، بودم کرده جمع سرم پشت هم رو رسیدمی

 ؟نیست بد که محیطش، ببینم: گفت بهم رو مامان. نشستم امیرعلی منتظر و پوشیدم رو شالم و مانتو

 .کنه مراقبت ازم شهوظیفه باشه جور هر حال هر به. نیست بد گفت امیرعلی. نکنم فکر -

 !خیلیه نکنه فراموش رو تو که شیطونه پسر این قدراون: گفت حرص با مامان
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 لیامیرع. شدم خارج خونه از مامان از خداحافظی بعدِ و شدم بلند جام از انداخت گوشیم روی امیرعلی که تکی با

 .سالم: گفتم لبخند با بهش رو. بود داده لم رنگش سفید تیبای پشت

 !دختر دوست جناب سالم! به -

 لهت زنممی دخترتم دوست من گفتی دوستات جلوی اگه: غریدم و گرفتم سمتش تهدیدوار رو ماشاره انگشت

 !کنممی

 !میشن ناراحت خان جعفر، ببخشید. بابا باشه: گفت و خندید

 یطمح به چشم و دادم تکیه صندلی به حرفی هیچ بدون، ستفایدهبی باهاش کردن کل کل دونستممی چون

 .بود بزرگ دارحیاط هایخونه از پر جااین. شدم دقیق اطراف به ماشین توقف با. دوختم بیرون

 ؟کیه یخونه جااین: گفتم امیرعلی به رو

 کیک دورهمی بیا گفتیم. گرفتیم چنانیآن تولد شواسه که نداره خبر خودش. هاستبچه از دیگه یکی یخونه -

 .بخوریم فنجونی

 !ضایع که چقدرم: گفتم و خندیدم

 تا 7 یا 6 دحدو فقط. نبود شلوغ زیاد شونمهمونی. بریم داخل به تا افتادیم راه و شدیم پیاده ماشین از امیرعلی با

 این ماش فقط انگار: گفتم تمسخر با امیرعلی به رو. همسرهاشون یا دختر دوست همراه به بودن هاشوندوست از

 !دارید تشریف سینگل وسط

 !آوردید هم بچه، کردید شوهر شما که نه: گفت حرص با امیرعلی

 .نیستم من ولی نمیاد گیرت اما دختری دنبال تو. نکن قیاس من با رو خودت. دارم فرق من -

 .خانوم خرگوش میشه حالیت کردم جور هم با تا دو تواسه که االن -
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 همه .بردش اتاق توی مواسه دخترها از یکی که آوردم در رو شالم و مانتو امیرعلی اصرار به. نشستیم مبل روی

 که یدمفهم ضبط صدای شدن قطع با. کندممی پوست پرتقال و بودم نشسته بیکار من و رقصیدنمی داشتن

 .آورده تشریف مجلس صاحب

 .ایستادم ایگوشه امیرعلی کنار هم من. کردن کمین ایگوشه و خاموش رو ها چراغ همه

 ؟بهت گذرهمی خوش: گفت آروم بهم رو امیرعلی. بود شکسته رو تاریک سکوت شخص اون پای صدای

 .بگذرون خوش و باش راحت تو. گذرهمی خوش من به آره: گفتم و گذاشتم ششونه روی دستی لبخند با

 ...بایسته دنیا...بایسته قلبم شد باعث صدایی که کردممی نگاهش تاریکی توی لبخند با داشتم

 یرو که دستم با. اومدنمی باال نفسم. بودم دوخته امیرعلی به چشم همچنان تعجب از شده گرد هایچشم با

 !نیست ممکن این، خدایا. زدم چنگ لباسش به، بود امیرعلی یشونه

 برای رمقی. خوندن رو مبارک تولدت شعر شواسه و رفتن شخص اون سمت و کردن روشن رو چراغ هابچه

 که کسی! بود ساسان! بود خودش خود! بود خودش آره. بشنوم رو صداش خواستمنمی حتی. نداشتم برگشتن

، شببینم دوباره کردمنمی رو فکرش وقتهیچ! بود ساسان، بود امیرعلی دوست همچنین و بود تولدش امشب

 ؟شد چت یهو؟ نگار خوبه حالت: گفت بهم رو نگرانی با امیرعلی. امیرعلی دوست عنوان به هم اون

 .بکشم نفس تونمنمی...نمی: گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 رعلیامی مکرر هایسوال به اهمیت بدون. شدم بهتر، خوردم که کمی. داد دستم و کرد پر مواسه آبی لیوان سریع

 من واسه بیمارستانی هایلباس اون با! بود شده خوشگل قدرچه! بود خودش. دیدمش باالخره و برگشتم

 !بود شده چی، شیک و بیرونی هایلباس این با حاال اما، بود زیباترین

 .شم بیدار خواب این از تا نمونده چیزی و خوابه هااین تمام کردممی فکر چون بکنم دل ازش خواستمنمی
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 .اومدم خودم به گوشم کنار، امیرعلی یزمزمه با

 ...بهش تو نگاه و داشته قلب عمل هم ساسان دقیقا چون؟! باشه هاتقصه لیلی همون ساسان آقا این نکنه -

 .میده لوت: کرد زمزمه ترآروم

 ؟زنه اون مگه؟ چیه لیلی؟ تو میگی چی: گفتم اخم با و سمتش برگشتم

 .اون تا باشی ترمجنون تو کنممی فکر. وارهمجنون لیلی به نسبت، مجنون مثل تو حس. دیگه آره -

 .ودمب گرفته پیش رو مجنون عاشقی یقصه خودم واسه من و نداشت خبر حس این از اون اصال. گفتمی راست

 .کنیم سالم بهش بریم بیا: گفت و کشید رو دستم امیرعلی

 .باشم جااین تونمنمی. برم خونه به خواممی من! امیرعلی نه: گفتم و زدم پسش

 .بیفت راه. بده نشون رو خودت، اومدی جااین تا. نزن حرف: گفت و کشید رو دستم

 رو اشیبش یچهره با امیرعلی. بود نشسته مبل روی. رسیدیم ساسان به اینکه تا شدم قدم هم باهاش اجبار به

 !معلم آقا مبارک تولدت! ساسان آقا! به به: گفت بهش

 تعجب بود مشخص. افتاد من به چشمش کهاین تا کرد تشکر و داد دست بهش و شد بلند جاش از ساسان

 رفع، هاش چشم به شدن خیره با و کردم سواستفاده موقعیت این از هم من. شد خیره بهم بهت با چون؛ کرده

 !آشناست تونچهره قدرچه. سالم: گفت و داد باال رو ابروش تای یه. کردم دلتنگی

 .بگم درست اگه، معتمد خانم! آهان: داد ادامه کوتاهی مکث از پس

! درسته ،بله. سالم: گفتم لبخند با. زدمی تند تند قلبم. نگفتم دروغ اومدمی در جاش از داشت قلبم بگم اگر

 !مبارک تولدتون
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 !ممنون -

 چه اردچ لحظه این در االن من بفهمه و بشه همدردم خواستممی شاید. گرفتم محکم رو امیرعلی دست ناخواسته

 نگاه. دوخت چشم من یپریده رنگ و مضطرب یچهره به و برگشت سمتم به امیرعلی. اماسترسی و حال

 هب قدمی. بکشم عقب رو دستم و بذارم هامدلشوره تمام روی پا شد باعث این و افتاد ما هایدست به ساسان

 .توناجازه با: گفتم و برداشتم عقب

 که کردمنمی رو فکرش وقتهیچ! نمیشه باورم هم هنوز! من خدای. بردم پناه حیاط به و شدم دور ازشون و

 اتفاق بهترین این. بود یادش رو فامیلم! مهربون قدرچه. کنه صحبت باهام لحن این با هم اون و ببینمش

 دیوار هب. افتادم، بود رفته برق که شبی اون یاد. چکید مگونه روی هامچشم از اشک ایقطره ناخواسته! زندگیمه

. ندمچرخو سر، کنارم در شخصی حضور حس با. نشن جاری دوباره هاماشک تا کشیدم عمیقی نفس و زدم تکیه

 نوزه دونستمی چون شاید. گذاشتم ششونه روی رو سرم حرفی بدون. کردمی نگاهم نگرانی با. بود امیرعلی

 اب رو دادمی آرامش بهم که سکوتی باالخره دقیقه چند از بعد. نکرد سوالی، هستم افتاده اتفاق شوک توی

 .شکست سوالش

 ؟خوبه حالت -

 و عشق این اصال... اصال؟ کنی کارچی خوایمی خودت اصال؟ کنم کارچی من بگو تو: گفت که ندادم جوابی

 ؟میشه چی زندگیت

 !کن کمکم: گفتم بغض با

 !بیارم در سر زندگیش از تونممی قدرچه تا ببینم: گفت و کشید عمیقی نفس

 .کردم فکر خبرمبی ازش که ایآینده به و بستم هم روی رو هامچشم

 * * * 
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 !نمیشه باورم: گفتم بلند رو دلم حرف! شدنمی باورم. دوختم چشم امیرعلی به، بشاش یچهره با

 پرسیدم ازش وقتی اما؛ چرخهمی ساسان دور زیادی دختره این که شدممی متوجه هی دانشگاه توی. بشه -

 .کرده بدی برداشت عسل خود و نیست بینمون چیزی گفت

 ؟نگفت چیزی من از: گفتم و کشیدم آسودگی سر از نفسی

 .نه -

 ؟چیه بعدی قدم، خب: گفتم و چرخوندم اطراف به چشم

 ؟کنی خودت عاشق رو اون خوایمی؟ کنی کارچی خوایمی تو؟ بعدی قدم: گفتم و سمتم شد خم امیرعلی

 !اجبار به نه اما کنه پیدا رو من حس خواممی. نیست طوراین قصدم من... من -

 !گفتم من که همون شد که این -

 ...من فهمینمی تو! امیرعلی خدا رو تو کن ول! دونمنمی! دونمنمی: نالیدم کالفه

 اون نمتونمی که من. کنی تالش باید خودت تو، نیست راهی. کن گوش پس. فهمممی: گفت و پرید حرفم میون

 .کنی خودت عاشق رو اون باید تو، کنم تو عاشق رو

 .سالم: دادم جواب. بود شیدا. خورد زنگ گوشیم. دادم تکون رو سرم

 ؟خوبی! گرامی دوست بر سالم -

 ؟خونهمی خروس کبکت؟ چته. مرسی -

 ؟دادی میالد به رو من یشماره تو! خونهمی میمون کبکم زشتم عزیزِ؟ خونهمی خروس: گفت حرص با

 ؟مگه چطور، نه -
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 .گرفته اشتباه یعنی مثال که زد چپ علی یکوچه به رو خودش گیجم من انگار الکی. زد هم زنگ. نگو دروغ -

 دیگه قدراون من هم بعد! آورده گیر رو تو یشماره کهاین از هستی ناراضی تو که نه حاال: گفتم و خندیدم

 .برگرد متهم دنبال برو. بدم بهش رو تشماره نیستم معرفتبی

 آب رو: گفتم و دادم باال رو ابروم تای یه. خندهمی ریز ریز داره امیرعلی شدم متوجه که کردم قطع رو تلفن و

 .کَلَم بخندی

 ؟چی واسه: گفت و آورد باال رو سرش

 .شدی فضول خیلی تازگی به اینکه واسه: گفتم و دادم تکیه مبل پشتی به

 دیگه ما! پاس و آس خودم ولی، رسوندن هم به رو هاعاشق شده کارم که کنم چه: گفت و انداخت باال ایشونه

 .برسون سالم. رفتیم

 .رفتم دنبالش و شدم بلند جام از بدرقه برای

* * * 

 فتگ، برم خونه به خودم بود سخت و بود بارونی هوا چون. بودم ایستاده امیرعلی منتظر، بیمارستان در جلوی

 دهندی رو ساسان بود ماه یک من و بود رسیده راه از سردی پاییز. بردم فرو جیبم توی رو دستام. دنبالم میاد

 به تمخواس که همین و گرفت شدت بارون. شدنمی اما، ببرم یاد از رو اون خودم به تلقین با کردممی سعی. بودم

 بعد و هبرداشت عقب به قدمی ترس از. کرد ترمز پام جلوی رنگی سفید سمند ماشین، برگردم بیمارستان داخل

 .برگشتم بیمارستان توی

 از تعصبانی با! بهت لعنت. بود خاموش گوشیش که بزنم زنگ امیرعلی به تا درآوردم رو گوشیم کالفگی با

 به هامنفس. گرفت رو هااون جای سستی و کشیدن پر پاهام رمق دیدم که چیزی با اما؛ زدم بیرون بیمارستان
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 دهنم جلوی رو دستم. کردمی تار رو دیدم و شدمی بخار باعث امدرپیپی هاینفس همین و بود افتاده شماره

 صاحب !بود خودش. نشن دیدم مانع هابخار اون بلکه تا بکشم نفس خواستمنمی. دوختم چشم بهش و گذاشتم

 ...اما، بود ساسان سفید سمند اون

 کج رو راهم، ندیدمش اینکه منظور به و دزدیم سریع رو نگاهم، افتاد من به نگاهش تا؟ کردمی چیکار جااین اون

 .ایستادم صداش با راه بین اما؛ رفتم و کردم

 !معتمد خانم -

 !نگار دیگه بگیر آروم؟ شم طوراین باید دیدنش با بار هر چرا. دیگه بسه. کردمی تابیبی دوباره قلبم

 .سالم: گفتم و شدم نزدیک کمی دیدنش با و سمتش برگشتم

 من زا. بیاد دنبالتون نتونست و شد خراب ماشینش امیرعلی امروز. سالم: گفت و کشید موهاش توی دستی

 .برسونم خونه رو شما تا خواست

 ؟خواست شما از: گفتم تعجب با

 .زدم زنگ آژانس به. میرم خودم، ممنون: دادم ادامه کوتاهی مکث از بعد و

 شید وارس هم حاال. میره نیستین بینهمی بیاد خودش آژانس. سپرده من دست رو شما امیرعلی؟ حرفیه چه این -

 .شدیم خیس بارون زیر که بریم

 دادن اجازه مغزم اما؛ شدم ماشین سوار، ممانعتی هیچ بدون ناخواسته. بود سنگین مواسه اتفاق همه این حجم

. ودنب کرده عرق دستام کف. بودم ساسان پشت صندلی دقیقا. نشستم عقب رفتم همین واسه، بشینم جلو

 17 دختر یه حس. کوبیدمی مسینه توی رو خودش گنجشک یه مثل قلبم. فشردم مشتم توی رو مانتوم یگوشه
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 وجودم به رو خوبی حس. بود پر ساسان تلخ عطر بوی از ماشین هوای. شده عاشق تازه که داشتم رو ساله

 .جاستاین هم خودش بودم مطمئن کهاین مخصوصا، کردمی تزریق

. بپرسم امیرعلی از رفت یادم رو آدرس: شکست رو سکوت خودش کهاین تا شد سپری سکوت توی زمان

 ؟کجاست تونخونه

 .ستکوچه اون: گفتم و کردم اشاره روروبه به دستم با و صندلیش سمت شدم خم کمی

: تمگف، بود در دستگیره روی دستم که طورهمون، ماشین توقف با. دادم تکیه عقب به هم من و داد تکون سری

 !افتادید زحمت توی هم شما من خاطر به شرمنده! لطفتون از ممنون

 .باشم کرده جبرانی خواستم! کنممی خواهش: گفت بود روبهرو به نگاهش که طورهمون

 ؟!جبران: گفتم تعجب با

 .کردید پرستاری ازم شما، بودم بیمارستان توی من که مدتی، آره -

 حرفی ارهب این در رفت یادم حتی که گرفتم قرار تاثیر تحت قدراون. نشست لبم روی کمرنگی لبخند ناخواسته

 !خوش شبتون! ممنون بازم: گفتم بنابراین؛ بزنم

 در بارون شر شر صدای با هاشالستیک جیغ صدای و اومد در حرکت به ماشین لحظه همون. شدم پیاده سریع و

 .شدن آمیخته هم

، مشد وارد تا. رفتم خونه و اومدم خودم به، انداخت تنم به لرزه سرما که وقتی و ایستادم سرد بارون زیر کمی

 ؟تگذش خوش! به به: داد جواب بوق تا چند از بعد. بود روشن گوشیش. زدم زنگ امیرعلی به و رفتم راستیک

 .بود حرف شهمه خرابه ماشینم جریان پس: گفتم حرص با
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 خراب ماشینم روز اون خواست خدا اصال! بود خدات از که دونممی خوب! نیار در بازی مغریبه من ننه من واسه -

 !شه

 .بود بهتر گفتیمی بهم اگه اما -

 .سوپرایز جای بذار -

 !ممنون: گفتم آروم

 .نشده چیزی که هنوز. نکن تشکر: گفت و خندید

 .شخصیته با، کردممی تصورش وحشی و مغرور پسر یه که تصوراتم خالف بر -

 !شخصیته الکتریکی بار از پر، فیزیکه معلم دیگه آره -

 .دیگه برو. میگی پرت و چرت داری شده زیاد هاتاتم هم تو، جون نمک: گفتم حرص با

 .کنی سوپرایزم تو تا نشستم االن از من باشه یادت ولی، باشه -

 .بگیره پس هم دست اون از حتما باید. نیومده بهش لطف این! خدا ای

 .خداحافظ. اومدم که بشین باشه -

 .سالمت به -

* * * 

 هلحظ همون. کردنمی باز رو در کسی زدممی رو زنگ چی هر. برگشتم خونه به شیفت از که بود صبح 7 ساعت

 زنگ یدکمه دوباره و چرخوندم مخالفش سمت به رو نگاهم، رفته هم تو یچهره با. شد خارج شونخونه از جعفر

 .رفتن همه: گفت مخش روی صدای اون با. فشردم رو
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 ؟!چی: گفتم و دوختم چشم بهش تعجب با

 آخه. بود وشیدهپ پلیسی جیب شیش شلوار با مشکی جذب شرت تی. انداختم تیپش به پا تا سر نگاهی ناخواسته

 دوران یاد ور آدم که بود گذاشته سیبیلی و داشت هم باریکی صورت؟! الغرت هیکل این با زنیمی تو تیپه هم این

 .بود بهش گوشم اما، گرفتم ازش چشم اکراه با. انداختمی قاجاریه

 .رفتن روستا به ختم برای؛ کرده فوت مادرت یعمه -

 ؟گفتن شما به رو هااین -

 .بدم بهتون که دادن رو کلید، آره -

 شدت هب امیرعلی صدای با لحظه همون که کنم باز رو در خواستم. گرفتم ازش رو کلید، کنم نگاهش کهاین بدون

 !برگشتم عقب به

 !بینممی چی ببین! به به -

 و شمچ با که کنه باز دهن خواست. بود من سمت، راننده کنار درِ چون نبود خودش ماشین انگار. بود ماشین سوار

 رو رومآ که سمتش رفتم. بپرونه تیکه جعفر وجود از خوادمی دونستممی. ببنده رو دهنش کردم التماسش ابرو

 مهع نبود از! رو اینا نبینم؟! گذاشتید قرار هم با کوچه تو صبحی سر، خوشتیپ و شاداب های زوج: گفت بهم

 ؟کنیمی سواستفاده

 چرا تو. رو دهوامون ببند:گفتم و کوفتم صورتش توی محکم، بود شرت تی یه فقط داخلش که خریدم پالستیک با

 ؟بگه بهم بیاد جعفر باید؟ نیستن اینا مامان نگفتی من به

 شقعا. دختر این همه این؟ جون ساسان بینیمی: گفت بود من دید از دور و بود کنارش که راننده به رو و خندید

 ...نشد که نشد که نشد که نشد که نشد که نشد



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر اسد پرنیا | یو سی آی رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 64 

 ویت پالستیک با دوباره و اومدم خودم به امیرعلی مخ روی رفتارهای با اما، بودم آورده در شاخ تعجب از اینکه با

 .کوفتم صورتش

 !مار زهر -

 .شد پلیسی الت یه عاشق هم آخر نشد که نشد...ساسان گفتممی داشتم، بابا خب: گفت و خندید

 ویت نگاهش. دیدمش باالخره و ببینم رو ساسان تا شدم خم و دریا به زدم رو دل اما بود گرفته مخنده اینکه با

 .بودم خیره هاشچشم به فقط بزنم حرفی تونستمنمی و بود شده قفل زبونم. خورد گره نگاهم

 .بودن آروم گاهی و طوفانی گاهی دریا مثل که هاییچشم

 .سالم -

 ؟هستید خوب سالم: گفتم و اومدم خودم به سریع. اومد حرف به خودش باالخره

 .تشکر: گفت و فشرد هم روی رو هاشچشم

 .شدم بلند گرفت بازوم از امیرعلی که نیشگونی با

 ؟نگار ایپایه -

 ؟چی یپایه -

 .روستا یپایه -

 ؟روستا بریم اینه منظورت؟ روستا؟! چی: پرسیدم گنگ

 .نمیام، نه! ختم بریم البد: گفتم که داد تکون رو سرش
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 شحوصله .برگرده خوادمی. بیایم برداریم رو منگل شیدای تا جااون بریم، باحالیه روستای؟ بود کجا ختم بابا نه -

 .گذرونیممی خوش راهم تو. رفته سر

 !بیاد دردت: گفت و دستم پشت زد که کشیدم رو لپش محکم، ذوق از ناخواسته

 !قشنگه شخنده صدای چقدر. شد پررنگ لبخندم. شد بلند ساسان یخنده صدای

 ؟بیاد دردش اون چرا گرفته دردت تو: گفت شخنده میون ساسان

 !دندوناش او با بکشه رو لپش من مثل یکی اینه منظورم: گفت و کشید شگونه روی دستی امیرعلی

 ؟کنی کارچی خوایمی. ایستادم ساعته نیم، گرفت درد پاهام: گفتم حوصلگی بی با

 .باال بپر، خب: امیرعلی

 ؟چی یعنی -

 .شو سوار و بگشا را در اینکه یعنی -

 ؟بریم ایشون ماشین با خوایمی اینه منظورم: گفتم حرص با

 .میاد ما با خودش هم ساسان، آره -

 ؟کنم اذیت و باشم خودم هوای و حال توی ساسان وجود با من خوادمی این آخه. فشردم هم روی رو هامچشم

 .باال پرب. نباشه کاریت تو: گفت چون، فهمید رو منظورم کنم فکر که شدم خیره بهش و کردم نازک چشمی پشت

 لیامیرع و اومد در حرکت به ماشین. شدم سوار و کردم باز رو عقب در و گذاشتم کیفم توی رو خرید پالستیک

 تا دش سپری، شدمی پخش که الیتی موزیک صدای با و سکوت توی مسیر. کرد حرکت نظر مورد روستای سمت

 یادهپ دو هر. شدم خسته، کن رانندگی تو بیا! پسر هی: گفت ساسان به رو و کنار زد رو ماشین امیرعلی اینکه
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 عوض امیرعلی با رو جاش ساسان چون؛ اومد در حرکت به ماشین دوباره. کردن عوض رو جاهاشون و شدن

 ورتص کامال که بود تنظیم جوری آینه یزاویه کهاین مخصوصا، بودم ساسان دید توی کامال دفعهاین، بود کرده

 به، گذشتمی که لحظه هر. شدم خیره ساسان یچهره به آینه توی از و گرفتم باال رو سرم. بود مشخص من

 قاتاو گاهی کهاین مخصوصا، بود سخت مواسه این و شدممی شوابسته بیشتر، کنم فراموشش کهاین جای

 گاهشن با. بود سنگینی و محکم پسر. اومدمی خوشم بودنش شخصیت با از. بود سخت هم دلتنگیش تحمل

 .انداختم زیر به رو سرم سریع. کرد غافلگیرم

 .کن کنترل رو خودت جااین حداقل! دختر بیا خودت به. کشیدم عمیقی نفس

 کنار ور ماشین ساسان، رسیدیم وقتی. ندم سوق آینه سمت به رو نگاهم کردم سعی روستا به رسیدن زمان تا

. فتمر شیدا دنبال هم من. بگیره نهار و شربت تا رفت امیرعلی. شدیم پیاده امیرعلی و من و کرد پارک مسجد

 دست به قرآن، آرایش و کرده رنگ موهای با شیدا و خوندنمی دعا و بودن نشسته همه! بود جالبی یصحنه

 .اومد سمتم و کرد خداحافظی اینا مامان از سریع من دیدن با. بود گرفته

 . اومد من سمت سریع و کرد اخم دیدنم با مامان

 .مامان سالم -

 ؟کنیمی چیکار جااین. سالم -

 .شیدا دنبال اومدیم امیرعلی با -

 .داخل بیا؟ گرفته بازیت: غرید بهم رو اخم با

 .برم کار سر باید هم صبح. ندارم حوصله اصال. گردیمبرمی! مامان نه، وای: گفتم لودگی با
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 در ونسرت پشت حرف تا صد فردا! زشته! پسره. نرید بیرون امیرعلی با قدراین: گفت آروم و دستش پشت زد

 .میارن

 ؟برم میشه االن. باشه، باشه! مامان وای -

 بگذره که یکم! قهره کارش کال این. زدم بیرون مسجد از و خندیدم. رفت و برگردوند ازم قهر حالت به رو روش

 .کنهمی آشتی خودش

 ؟بودی گرفته غم فاز؟ بود چت حاال: گفت شیدا به رو امیرعلی. کردم سالم و پیشش رفتم شیدا دیدن با

 بهش 5 دنده رو زدم شدم جوگیر، بود گوشم تو روضه و دعا هم من. رفتمی سورتمه مخم روی میالد این -

 !قهره حاال. پریدم

 .بود قرآن تو سرت جورچه دیدم! جوگیر بابا: گفتم و خندیدم

 .شدیم ماشین سوار و خندیدیم دو هر امیرعلی و من! شم خفه ساسان جلوی که کرد تهدیدم ابرو و چشم با

: فتگ ساسان که بودیم جاده توی. عقب هم شیدا و من و بود نشسته کنارش امیرعلی و کردمی رانندگی ساسان

 ؟بریم کجا ناهار واسه

 .بریم، شناسیمی جایی اگه: امیرعلی

 .چیزی کبابی بریم خب ولی، نیست درستی جای که منطقه این توی -

 که یکوچیک حیاط توی. شدیم پیاده همه و داشت نگه کبابی یه کنار ساسان، هانزدیکی همون و کردیم موافقت

 توی و رسید غذاها بعد یکم. دادیم سفارش دوغ با کوبیده کباب سیخ چند همه و نشستیم تختی روی، داشت

 یلیخ بگم تونممی یقین به واقعا. خوردیم رو ناهارمون، گذشتندمی جاده از که هاییماشین صدای با و سکوت

 لذت با هم من، اون دیدن با که خوردمی غذا اشتها با قدراون و بود رومروبه ساسان اینکه مخصوصا! چسبید
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 :گفت امیرعلی به رو و کرد هم توی رو شقیافه شیدا! خورد کباب سیخ 5 بز مثل هم امیرعلی. خوردممی رو غذام

 .نمیشه دوست باهات کسهیچ که همینه؟ میشه جا تو کجای غذا همه این موندم

 .نیستم امیرعلی زدم حرف میالد با اگه، کن مسخره. خانم شیدا باشه -

 حرف میالد با بریم بیا، نشکن رو زنت دل؟ باشه. میشم زنت خودم! شم فدات: گفت و کرد لوس رو خودش شیدا

 !بودش جوگرفته این نگو ولی؛ بزن

 .بزنم حرف شوهرت با بریم شو بلند! جان همسر باشه: گفت و خندید امیرعلی

 یخیره نگاه با که چرخوندم رو سرم، رفتن وقتی. خندیدممی تا دو این بازی مسخره به و بودم گرفته رو دلم

 .شدم مواجه ساسان

 .کردم سرگرم دوغم لیوان با رو خودم و انداختم زیر رو سرم خجالت با. کردمی نگاهم داشت

 !خوبه قدرچه -

 ؟!خوبه چی: گفتم و گرفتم باال رو سرم تعجب با

 !گیرهمی روحیه پیشتون آدم! هستید صمیمی کهاین: گفت و کشید عمیقی نفس ساسان

 باالخره. ددامی آزارم بیشتر این و گذشتمی سکوت توی بیشتر لحظه هر بینمون جو. پاشیدم روش به لبخندی

 .شکستم رو سکوت

 ؟نگرفت درد دیگه قلبتون نکرده خدای؟ شد خوب زخمتون -

 !میاد نظر به آشنا اسمش؟ کیه میالد این راستی! شکر رو خدا، خوبم: گفت و فشرد هم روی رو هاشچشم

 .دکترتون. سروش میالد -
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 !دوسته باهاتون اونم پس: گفت و انداخت باال ابرویی

 !دوسته آره شیدا با اما، چنانآن نه ما با -

 چی: گفتم بهش رو. بود بشاش شیدا یچهره. رسیدن هم هابچه لحظه همون. نگفت چیزی و داد تکون سری

 ؟کرد آشتی؟ شد

 !فهمهنمی باشه تو با نخواد دلش شاید میگم چی هر. شد راضی زور به: امیرعلی

 .بره آبروت تا زنممی جیغ قدراون جاهمین! زهرمار امیرعلی: گفت حرص با شیدا

 میرم من. مبری شیم بلند، خوردید اگه! جیغو جیغ باشه: گفت و گرفت باال تسلیم حالت به رو هاش دست امیرعلی

 .کنم حساب

 .کنممی حساب من، ماشین تو برو تو؟ حرفیه چه این: گفت و شد بلند جاش از ساسان

 .کرد حساب رو ناهار ساسان و اومد کنار امیرعلی باالخره، دوشون هر هایکل کل با خالصه

 .افتادیم راه به شهر سمت دوباره و کردیم تشکر ازش

 و پنجره به چسبوندم رو سرم زیاد کسالت از هم من و خوابید شیدا. نیفتاد خاصی اتفاق، رسیدن موقع تا

 .خوابیدم

* * * 

 بعد ماه یک

 به مخواست و بودم ندیده رو ساسان بود ماه یک. کنهمی تدریس توش امیرعلی که دانشگاهی برم بود قرار امروز

 رفتم اتیداس اتاق سمت. افتادم راه به دانشگاه سمت و گرفتم تاکسی. ببینم رو ساسان، امیرعلی دیدن یبهانه
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 کردن سالم که جوری. اومدمی نظر به مضطرب شچهره. شد خارج اتاق از امیرعلی و شد باز در لحظه همون که

 ؟شده چیزیش ساسان؟ امیرعلی شده چی: پرسیدم سریع. رفت یادم هم

 .بیمارستان اومدممی داشتم؟ جااین اومدی چرا -

 ؟شده چیزی مگه -

 .بریم بیا زود. کنیمی کار توش که بیمارستانی آوردنش. شده بد حالش ساسان مامان -

 و رشپذی رفتم اول رسیدیم وقتی. رفتیم بیمارستان سمت و شدیم خارج دانشگاه از دو هر. کشید رو دستم و

 کردن صحبت حال در و بود ایستاده اتاق در جلوی میالد. رفتیم اتاق سمت سپس و پرسیدم رو ساسان مادر اتاق

 !نده بد خدا: گفتم ساسان به رو. کردیم سالم دو هر امیرعلی و من. بود ساسان با

 ؟شده چی، میالد: گفتم میالد به رو. شد دور ازمون و نداد جوابی

 .نیست خوب اصال حالش. کرده سکته مادرش -

 ؟نیستی سرش باالی تو مگه -

 .قلبی نه، کرده مغزی یسکته، نه -

 !لطفا؟ برم سرش باالی من میشه! من خدای، وای: گفتم و گذاشتم قلبم روی رو دستم

 .نکنم فکر. دونمنمی -

 .بزن حرف دکترش با برو! خدا رو تو -
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 اتاق دوار خواستم که همین و پوشیدم رو فرمم لباس، دکتر موافقت با بعد یکم. شد دور ازم و زد لبخندی میالد

! سپارمشمی تو دست! باشه بهش حواست لطفا: گفت عجز با بهم رو ملتمسانه لحنی با. اومد پیشم ساسان، شم

 !ندارم رو کسی اون جز به من

 .میشن خوب که مطمئنم! بزرگه خدا. باشه راحت تونخیال -

 .فرستادن عمل اتاق به رو مادرساسان بعد یکم. شدم اتاق وارد و

 به تیدس دکتر. کردیممی رو تالشمون تموم دیگه پرستارهای و من و دکترها. بودیم عمل اتاق توی ساعتی چند

 !میره دست از داره! بیاره دووم نکنم فکر: گفت و زد پیشونیش

 .شدم حالی چه حرف این شنیدن با دونهمی خدا

 دیامی هم هنوز...کنممی خواهش دکتر: گفتم بود کرده منع برام رو کشیدن نفس، تپش شدت از که قلبی با

 .هست

 .کنین قطع رو ها دستگاه..نداره فایده ولی کردم رو تالشم تمام من: گفت و کشید کنار دکتر

 ؟راحتی همین به؟ کرد تموم یعنی... شدم خیره شوم اتفاق این به واج و هاج

 بست بن به کنم پیدا راهی یه تا کردممی کاری هر شدنمی باورم...کنهمی پیدا حالی چه! ساسان... خدایا

 .خوردممی

 .دارهن فایده زیاد عضو اهدای، بود رفته باال ساسان مادر سن کمی گفتن که اونجایی از و کردن جدا رو هادستگاه

 اسانس خراب حال با و بیرون برم نداشتم طاقت. نشستم جسد سر باالی، اتاق همون توی و بستم رو هامچشم

 .شم روروبه
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 فعهد یه! شدمی برعکس چیز همه کاش! بود سپرده احمق منِ دست رو مادرش. کنهمی پیدا حالی چه دونستممی

 ارانگ! لرزیدنمی اتاق دیوار هایستون تمام که جوری. کشیدمی عربده! پروند جا از رو من ساسان فریاد صدای

 رو ترس که سکوت یگریه، ساسان زاری و شیون صدای جز و سوختمی اون واسه دلشون هم دیوارها حتی

 دیوونه من، اون غم هر با! دادمی عذاب رو من کشیدنش عذاب صدای. لرزیدنمی هامدست. کردمی بیشتر

 رد کنارش از سرعت به و ننداختم بهش هم نگاهی نیم حتی. شدم خارج اتاق از و شدم بلند جام از! شدممی

 با نم و نبود. بردم پناه میالد اتاق به. کردممی درکش خوب که حالی در. ببینم رو عذابش که بود سخت. شدم

 عنیی همه اینا؟ کشیدممی عذاب قدراین داشتم حالش اون با من چرا. سپردم گریه به دل و نشستم راحت خیال

 .کردم زمزمه دلم توی رو آهنگی از ایقطعه! بود عشق، آره؟ عشق

 عشق یعنی اینا قلبمی تو قلبمی تو

 تو حاله این با بمونم میشه نه

 بگذرم بشم رد ازت میشه نه

 بدی حاله چه خوبی تردید چه

 ترم عاشق تو از چقدر کن نگاه

 عشق یعنی اینا

 (جهانبخش بابک -عشق یعنی اینا)

* * * 

 هایگل به رو نگاهم. بردیممی سر به سکوت توی دو هر. بود نشسته کنارم امیرعلی. بودن اینجا اینا دایی امروز

 ؟داره حالی چه االن یعنی: کردممی زمزمه خودم با مدام و بودم دوخته فرش
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 .آوردم زبون به رو حرفم و کنم تحمل نتونستم باالخره

 ؟داره حالی چه االن یعنی -

. داده تدس از رو مامانش حاال و باباش پیش مدت یه! نداره پرسیدن کهاین: گفت و کشید عمیقی نفس امیرعلی

 ؟باشه خوشحال خوایمی

 خودم به رو من، مشونه روی امیرعلی دست گرمای. نشن سرازیر هاماشک تا فشردم هم روی رو هامچشم

 .آورد

 شو بلند ،کنیمی درکش که بدی نشون بهش خوایمی اگه. نداره فایده نشستن جااین ولی، طبیعیه تو حال این -

 .بگو تسلیت یه حداقل برو

 االن لیو سپارممی تو به رو مامانم گفت من به عمل از قبل اون؟ تو میگی چی: گفتم و دوختم امیرعلی به چشم

 !دونهمی مقصر رو من حتما. رفت مامانش

 .ریخت هم به رو جو، مامان صدای

 . بخوره چایی با داییت، بیار گز کابینت تو از برو شو بلند؟ چی که نشستی کاربی جااون نگار -

 موناسهو بابا دوست که اصفهان گز یجعبه رفتم و شدم بلند. داد گیر این نشستم امیرعلی پیش باز من! اوف

 . گذاشتم مامان جلوی و آوردم رو بود آورده

 !بشین جااین بتمرگ بیا: گفت بهم رو آروم مامان

 ؟کنم چیکار حاال: گفتم بهش رو. برگشتم، امیرعلی پیش، سرجام و ندادم بهش اهمیتی

 .وبگ تسلیت یه حداقل برو. کنممی اس ام اس تواسه رو آدرس من شی آماده تو تا. شونخونه برو شو بلند -
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 بلند امج از و هامتردید تمام به زدم لگد باالخره ولی، نه یا درسته کارم دونستمنمی. دوختم چشم بهش تردید با

 یرونب لباس چرا: پرسید تعجب با و انداخت بهم نگاهی بابا. شدم خارج اتاق از و زدم سیاه پا سرتا تیپ. شدم

 ؟! پوشیدی

 .میام زود. بزنم بهش سری یه برم خواممی. نبود خوب حالش، زد زنگ شیدا: دادم جواب دستپاچه

 !دارید رو هم هوای تونهمه که خوبه خیلی. جان دایی برو: گفت لبخند با دایی

 ؟بیرون بره شه بلند داریم مهمون؟ خوبه کجاش: گفت و دایی حرف وسط پرید مامان

 .ماشین سویچ هم این بیا، جان نگار برو! خودیم از که ما، جان عمه اوه: گفت فاصله اون از امیرعلی

 سرعت به و کردم خداحافظی سری سر. زدم بهش چشمکی و گرفتمش هوا توی که طرفم کرد پرت رو سویچ

 این حال به خوش. انداختم ساختمون به نگاهی. تازوندم، بود فرستاده مواسه امیرعلی که آدرسی طرف

 .پیچید فضا توی صداش. فشردم رو زنگ. شدم نزدیک لرزون هایقدم با! آوردی پناه بهش تو که ساختمون

 ؟کیه -

 .معتمد نگار... نگار... منم: گفتم آروم! بود شکسته صداش قدرچه

 رویروبه. رفتم نظر مورد یطبقه به شمرده هایقدم با. شد باز تیکی صدای با در، اون جانب از حرفی هیچ بدون

 رو نم اون واقعا اصال! افتاد خواهد اتفاقی چه شه باز در این وقتی دونستمنمی. داشتم استرس. گرفتم قرار در

 رو زنگ و نیاوردم طاقت باالخره! شه دور اون از شومه اتفاق چی هر که خدامه از من؟ چرا؟ دونهمی مقصر

 .فشردم

 یهرهچ و هیکل و بلند قد. کامل نگاهی، انداختم بهش نگاهی. گرفت قرار رومروبه ساسان بلند قامت و شد باز در

 !بودن دنیایی همه و همه، سیماش
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 یدادب شچهره تو خستگی و بودن نامرتب و ژولیده موهاش. بود پوشیده مشکی لباس با مشکی ورزشی شلوار

 از خستگیش که فهمید میشد وضوح به. بود ترخسته خودش از شچهره. بودم نامنظم و بلند هاشریش. کردمی

 درد، هکشمی عذابی چه داره رویاهات تموم مرد ببینی کهاین! خوابیدنه هدفبی از خستگیش. نیست خوابی کم

 ! بود بدی

. اشیدب دلخور ازم خواستمنمی کهاین و بگم تسلیت شخصا تا اومدم. سالم: گفتم و گرفتم ازش چشم باالخره

 نقشی عمل اتاق اون توی اصال من ولی، نیفته اتفاق این تا کردممی تالش وجود تموم با بود من دست اگه

 ...برای...برای دکتر دست کمک فقط نداشتم

 ؟زدم حرفی من مگه! هیس: گفت و حرفم میون پرید ساسان

، اما شه شدنم خرد باعث که بزنه حرفی مبادا تا زدم هم سر پشت رو هاحرف اون تمام. لرزیدنمی هامدست

 خالی برای و باشه عاقل قدرچه تونهمی! باشه مرد قدرچه تونهمی مرد یه، ناراحتی اوج در که داد نشون االن

 ور هامدست و کشیدم عمیقی نفس! کنه خالی کسی سر رو چی همه و کنه جویی بهانه نخواد غمش و درد کردن

 .کردم مشت

 .داخل بیا؟ ایستادی در دم چرا -

 ...اومدم فقط برم باید من، مرسی -

 .ایستادی پا سر در دم. نمیشه که طوریاین -

 به نگاهی. شدم وارد و آوردم در رو هامکفش دودلی و شک با. شم وارد تا موند منتظر و رفت کنار در جلوی از

 المپی هیچ و بود کشیده هم رو هاپرده کهاین مخصوصا. بود تاریک جااین اما بود روز کهاین با. انداختم خونه

 .نبود روشن
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 سرد واقعا جااین، پاییز فصل این توی و بود ریخته هم به جا همه. شدم دقیق خونه به، روشنایی ذره یه اون توی

 ! شدمی بیشتر تنم لرزش قدم هر با، ذاشتممی خونه سرد هایسرامیک روی که رو پاهام. بود

 . کنم مرتب نکردم وقت. ستریخته بهم یکم جااین، ببخشید: گفت و کرد روشن رو المپ ساسان

 .رومروبه هم اون، نشستم مبل روی

 ؟چرا -

 ؟چرا چی: پرسید تعجب با

 ؟کردیدمی چیکار مدت این توی مگه؟ ستریخته هم به جااین چرا -

 !بگه حالش از، بگه تمخواسمی. پرسیدم عمد از رو سوالم

 وبارهد و بود شده شب اومدممی خودم به. بودم نشسته فقط. دونمنمی: گفت و گرفت دستش دو بین رو سرش

 !روز

 با رو خودش که قویه کسی. بود قوی باید! نداره رو کشیدن عذاب ارزش، روزه دو زندگی! نبازید رو خودتون -

 ایدب شما اما؛ بکشه کنار کل به خوادمی و بینهمی بازنده رو خودش شرایط این توی کسی هر. بده وقف شرایط

 !دارید نگه رو هااون و کنید تالش، دارید که چیزهایی برای و شید بلند

 !کرد فکر چیزی به نمیشه وضعیت این توی: گفت و فشرد چنگش توی رو موهاش

 !نیست خوب حالم اصال: نالید زیرلب و

 هاششونه چون کنهمی گریه داره فهمیدم. باریدن به کردن شروع هاماشک، زدنش حرف لحن این با ناخواسته

 .بود پایین سرش همچنان اما، لرزیدنمی



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر اسد پرنیا | یو سی آی رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 77 

 !ساسان: زدم صداش

 دمش بلند جام از باالخره. گذشتمی روال همین به وضع اما؛ کردم صبر ایلحظه. کنهمی گریه داره شدنمی باورم

 وت نه. فهمینمی تو: گفت که زدم صداش دوباره. کنم کارچی و بگم چی باید دونستمنمی. رفتم سمتش و

 .ایدیگه کس نه و فهمیمی

 ونستمنت. کسی هر از بیشتر حتی، فهمممی من که فهمینمی تو ولی؛ فهمممی من. کشیدم صورتم به دستی

. مبرگشت خونه به و شدم ماشین سوار زار حال با! بده صبر بهش خودت، خدایا. شدم خارج خونه از و بیارم طاقت

 ؟رفتن کجا ایجمعه روز یعنی! بابا ای. کردنمی باز رو در کسی زدممی زنگ چی هر، رسیدم وقتی

 .زدم زنگ مامان به و آوردم در رو گوشیم

 ؟چته -

 .درم پشت من؟ مامان کجایی -

 !بودی که قبرستونی همون برو؟! کجایی که چه من به -

 .شیدام پیش گفتم که من مامان! وا -

 !کرد درت به راه از؟ دیدی! نگرد امیرعلی این با گفتم قدرچه؟! شده گور به گور یدختره میگی دروغ چرا -

 ؟ستغریبه شیدا مگه -

! بودی هک همون پیش برو، احمق ببین. نیستی پیشش گفت زدم زنگ. آره میگی دروغ کهاین ولی؛ نیست نه -

 !بگیره تواسه خونه یه بگو

 !بپیچونه یکم نتونست حتی! احمق شیدای. شدممی منفجر حرص شدت از داشتم
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 .میدم توضیح تواسه باال میام من کن باز رو در تو مامان -

 !عمرا -

 .گرفتم رو امیرعلی یشماره. کشیدم عمیق نفس و بستم رو هامچشم. کرد قطع رو تلفن و

 !شنوممی -

 !نمیده راه خونه تو رو من مامان! بده نجات رو من بیا: نالیدم

 ؟چی واسه: گفت خنده با

 نبود رارق مگه؟ خونه رفتی چی واسه تو ببینم. نیستم جااون گفته هم اون شیدا به زده زنگ. دونمنمی، بابا ای -

 ؟بیام من تا باشی

 .برگشتیم، دارالرحمه به بره سری یه خوادمی گفت ما مادرجان این -

 ؟حاال کنم چیکار -

 !بودم پسرم دوست پیش بگو برو -

 !فهمیمی کوبیدم دیوار توی عصبانیت از رو ماشینت که حاال! نزن مفت حرف -

 .میام االن وایسا! نکنیا -

 .زدم زنگ دوباره. نداد جواب، زدم زنگ مامان به دوباره. کردم قطع رو گوشی و خندیدم

 ؟چته -

 ؟شه بدبخت دخترت داری دوست! میاد سرم بال تا هزار و میشم معتاد هاخیابون تو میرم مامان -
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 !شه کم شرت بگیردت بیاد امیرعلی همون بگو! گمشو برو! نداری هم شدن بدبخت یعرضه -

 !زنیممی حرف مهریه و عقد و ازدواج یدرباره باال میام من، کن باز رو در تو باشه: گفتم و خندیدم

 !بزنی یخ تا بمون کوچه همون تو برو؟ گذاشتی کار سر رو من: گفت حرص با

 بعد یکم .نشستم امیرعلی انتظار به ماشین توی برگشتم و کشیدم عمیقی نفس. کرد قطع رو گوشی دوباره و

 . کرد باز رو در و شد راضی باالخره، داشت باهاش که رودروایسی با مامان و اومد امیرعلی

 ستنی تعمه این مگه! میارن در حرف سرت پشت دیگه روز دو: گفت بهم رو خشم با مامان، رفت امیرعلی وقتی

 ویت خاکی چه بابات فردا! بکش خجالت! بینیمی رو پسره این روز هر! بکن رو زندگیت بشین؟ حرفه دنبال

 ؟بریزه سرش

 .شو خیالبی پس. نیست مردم دیگه که جااین. میدی گیر هم خودمون یخونه توی حتی تو مامان -

* * * 

 بعد ماه یک

 جز کردم سعی، مامان اخالق خاطر به. ندیدم رو شیدا حتی و ساسان، امیرعلی دیگه روز اون از. گذشت ماه یک

 مروزا، رفتن سرکار سال چند از بعد باالخره. بیاد دنبالم امیرعلی بود قرار امروز. نرم ایدیگه خاص جای سرکار

. تمرف و کردم خداحافظی مامان از زد گوشیم به لیامیرع که تکی با و زدم ایساده تیپ. بخرم ماشین بود قرار

 هک حالی در، بود گردش حال در قیمت گرون هایماشین بین نگاهم ذوق با، شدیم ماشین نمایشگاه وارد وقتی

 و پرس کلی از بعد باالخره. رفتیم نمایشگاه صاحب سمت و کشید رو دستم امیرعلی. بگیرم ساده چیز یه بود قرار

 تشکر. یارنم دیگه روز سه رو ماشین گفتن! بودم راضی هم همین به. بگیرم رنگی سفید پراید مگرفت تصمیم جو

 .شدیم خارج جااون از و کردیم



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر اسد پرنیا | یو سی آی رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 80 

 ؟بریم بیرون ناهار؟ نگار -

 .خوادمی پیتزا دلم من. بریم -

 .کن کوفت جاهمین گیرممی پلو زرشک دست دو؟ خورهمی پیتزا ناهار کی! بچه برو -

 .بریمی رستوران رو من و آدمی کردم فکر من -

 .نزن هم الکی حرف! کنی مهمون رو من باید خریدی ماشین شما، خانم هی -

 .کنممی مهمون پیتزا رو تو من پس، باشه خب -

 .خوامنمی؟ پیتزا -

 .بگیرم پیتزا خواممی کنار بزن جا یه؟ چه من به -

 گفتن کتبری بهم بابا و مامان. رفت خودش و خونه رسوند رو من امیرعلی، ناهار از بعد. گرفتم پیتزا تا دو اصرار با

 خواب از شدید درد معده با. اومد سرم به شب نیمه 3 ساعت هاملجبازی تاوان اما. کردن خوشحالی ابراز کلی و

 و نبود خوب حالم اصال. آوردم باال رو بودم خورده که چه هر و رفتم دستشویی سمت راست یک و شدم بیدار

 .اومدن سمتم و شدن بیدار خواب از صدام و سر با مامان. کشیدمی تیر شدت به ممعده

 ؟خوبه حالت؟ نگار -

 .نخور گفت قدرچه امیرعلی. باشه خوردم که پیتزایی خاطر به کنممی فکر. کنهمی درد ممعده، نه: نالیدم

 .بخوری بدم قرص بهت تا بیرون بیا! بود عاقل جا یه امیرعلی باالخره -

 ایفایده اصال اما؛ شم آروم که داد بهم قرص تا چند مامان. شدم پهن تخت روی دوباره و شستم رو صورتم

 .خوابیدم، داشتم که زیادی درد با باالخره. نرفتم بار زیر من اما درمانگاه بریم گفت بابا. نداشت
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، باشهن خالی تمعده تا بخور چیزی یه بیا: گفت و کشید موهام روی دستی. کردم باز چشم مامان صدای با صبح

 .دکتر بریم، نشدی بهتر ظهر تا اگه. نیست خوب

 فتگ دکتر. رفتم درمانگاه به و شدم راضی باالخره. داشتم درد همچنان اما؛ خوردم صبحونه و شدم بلند جام از

 زنگ صدای اما بخوابم کردم سعی. برگشتیم خونه به، شد تموم سرم وقتی. نوشت سِرُم مواسه و شدم مسموم

 .بود امیرعلی. انداختم شماره به نگاهی. شد مانع گوشیم

* * * 

 امیرعلی

 .داد جواب بوق تا چند از بعد

 !میریمی داری که بینممی! ما خانوم نگار! به به: گفتم سریع

 .نمیرم جایی نخورم رو تو حلوای تا من! مار زهرِ -

 .نخور رو پرت و چرت غذاهای این گفت بهت چقدر. بپزم توپ حلوای یه برم باید امروز که نزن حرف برو -

 .نداریم که شانس. نشد هیچیم خوردم همه این -

 ؟بهتری؟ خوبه حالت -

 .برگشتم درمانگاه از تازه. خوبم -

 .پیشت میام کنممی کنسل رو کالس دیگه نیم یه تا -

 .برس کارت به تو! خوبم خدا به -

 .ببینمت باید، نه -
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 ؟شدی عاشقم؟ چیه: گفت و خندید

 .میشم خالص شرت از دارم شم مطمئن خواممی! جانم نه -

 .اومدم آبدارخونه توی، باش زود. ببینمت باید تصویری تماس از، پس: گفتم کوتاهی مکث از بعد

 .باشه -

 !خنده زیر زدم بلند دیدنش با. زدم زنگش بهش تصویری تماس طریق از و کردم قطع رو گوشی

 !شده له قدرچه! ببین رو دخترم -

 .کنمامی قطع. نزن حرف -

 .شی بهتر تا کن استراحت و بخور چیزی یه برو. نیست رخت به رنگ، شوخی از جدا ولی، باشه باشه -

 شده که هم تو دل زور از. میشم خوب من، بیخیال رو هااین. میارم باال رو خورممی چی هر، تونمنمی اصال -

 .ندارم خبری ازش ماهه یک؟ ساسان از خبر چه، راستی. میشم خوب

 .خوبه هم اون. سالمتی -

 ؟اومده دانشگاه به امروز -

 .آره -

 .بگو بهم شد نزدیک بهش، عسل... دختره اون. باشه بهش حواست -

 !عاشقی این دردیه عجب! اوه اوه -

 !کنی گریه که بخندم بهت همچین شدی عاشق خودت که هم وقتی. کوفت -
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 !کنی قبول سر باال آقا عنوان به رو من اگه البته، بشم تو عاشق دارم قصد که من. ممنون -

 .نمیشم یکی تو زن شم جعفر زن من! گمشو برو -

 تا شدم بلند و کردم قطع رو گوشی. کنه استراحت تا رفت نگار و زدیم حرف دیگه یکم. خنده زیر زدیم دو هر و

 .رگردیمب بیا؟ جاییاین: گفتم و پاشیدم شچهره به لبخندی. شدم ساسان حضور یمتوجه که کالس سر برگردم

: گفت و کشید ششده بلند هایریش به دستی. دوختم چشم بهش تعجب با. شد حرکتم مانع و ایستاد رومروبه

 ؟شنیدم درست

 ؟!رو چی: گفتم تعجب با

 .رو حرفاتون -

 !من به لعنت ای. شنید پس. کردم مشت رو هامدست

 !بود شوخی -

 .بده توضیح برام. بزن حرف مرد یه مثل، امیرعلی: گفت محکم

 ؟مطمئنی کجا از؟ بگی چی خوایمی حرف کلمه دو شنیدن با! بابا ای -

؟ مهبفه کی قراره پس عاشقشه نگار نفهمه ساسان اگه. اومدم خودم به. بره تا برگشت و انداخت باال ابرویی

 به که تمگرف رو ساسان بازوی سریع. بزنم پسش نباید پس، گرفته قرار راهم سر که باشه شانس یه این شاید

 ؟داری اعتقاد عشق به: گفتم و شدم خیره هاشچشم به. برگشت سمتم

 ...خب -

 .بده رو من جواب -
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 اسم طفق که عشقی یا، باشه عشق که عشقی یا باشه ـوس هــ که عشقی. باشه عشقی نوع چه داره بستگی -

 .باشه

 .باشه عشق که عشقی -

 .دارم -

 .شنیدی که رو چیزی کن درک پس -

 ؟رو کدومش: گفت تعجب با

 !شنیدیمی باید که کاری اصل همون -

 ...نگار همون که منظورت، ببینم بگو! میشم گیج دارم: گفت و کشید عمیقی نفس

؟ رفت. کردم نگاه خالیش جای به. شد دور ازم سرعت به و فشرد هم روی رو هاشچشم. دادم تکون رو سرم

 ماا؛ نه یا بود درست کارم دونستمنمی. اتاق دور تو زدن قدم به کردم شروع؟ چی یعنی این؟ حرفی هیچ بدون

 اون ناال ولی؛ رسیدنشونه بهم برای قدم یه این، باشه داشته عالقه بهش ساسان اگه. فهمیدمی باید باالخره

 !بگذرونه خیر به خدا. شدم گیج! بود زیاد شوک از هم شاید یا بود خیالبی

* * * 

 .کنی صحبت خونه محیط از خارج بودیم مجبور مامانش هایدادن گیر از. رفتمی راه پارک توی کالفه، نگار

 یشترب رو خودش دیگه. میاد بیرون من دهن این از چی همه! کردم اشتباهی چه: گفت و کشید صورتش به دستی

 .گیرهمی مواسه

 .میشه قدم پیش خودش بخواد رو تو اگه، ببین! نگار بیخیال -
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 .نشد هم خوشحال حتی. نگفت چیزی فهمید وقتی اون ولی -

 .بود شده شوکه شاید خب -

 !وجه هیچ به. کنم نگاه هاشچشم تو نمیشه روم اصال دیگه یعنی: گفت و داد تکون هوا توی دستی

 .ختهس شواسه، هست هم عزادار هنوز. کنیممی کاری یه بعدا، بیفته آسیاب از آب فعال بذاریم پس باشه خب -

 خرآ و باشی خودت رویای غرق مدت همه این از بعد. نگرانه بود مشخص. نشست صندلی روی حرفی بدون نگار

 هریش نگار دل توی که عشقی همه این وجود با! بود کننده نگران واقعا این، شه تصوراتت برعکس چیز همه

 !باشه عشق واقعا که صورتی در اما؛ زیباست عشق. بردممی پی عشق قدرت به داشتم، کرده

* * * 

 ساسان

 مُرده یه نقش مواسه که برادری اون حتی، ندارم رو کسی کهاین. شده کننده خسته چیز همه. زدم تکیه دیوار به

 صورتم به دستی! شده عاشقم حاال، بود گرفته رو من چشم هاشخوبی و مهربونی واقعا که دختری و داره رو

 .کشیدم

 رو هاش محبت دلیل اول همون از چرا؟ چیه من زندگی توی حکمش؟ کیه نگار؟ داره امکان طورچه خدایا

 امهچشم. شد تجسم ذهنم توی لبخندش او با تصویرش. فشردم هم روی رو هامچشم؟ کنم کارچی؟ نفهمیدم

 !خترد اون تصویر دوباره و بستم رو هامچشم دوباره. کنی کارچی باید کن فکر این به، ساسان نه. کردم باز رو

، کنم تصحب باهاش خواستمنمی. بود امیرعلی. شدم بلند جام از گوشیم زنگ صدای با و کشیدم عمیقی نفس

 هب مسیجی اینکه تا موند جواب بی من جانب از همچنان اما؛ زد زنگ هم دیگه بار چند. ندادم جواب همین برای

 !مهمه. بزنم حرف باهات خواممی، بیا. میریم کوهنوردی به فردا: بود نوشته. کردم بازش. فرستاد گوشیم
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 هک مادرم مهتاب چون یچهره به و کردم پرت مبل روی رو گوشیم؟ بگه تونهمی چی آخه؟ چی درباره؟ بزنه حرف

 و ازنی دست خوامنمی! تنهام خیلی! کن کمکم، مامان. دوختم چشم، کردمی تقدیمم رو لبخندش عکس توی از

 !کن دعا مواسه! کنم دراز کسی سمت به محبت

* * * 

 نگار

. مبری نوردی کوه به امیرعلی دوستای همراه به امیرعلی و شیدا و من شد قرار و تفریح رفتن امروز اینا مامان

، راراص کلی از بعد اما برم نکردم قبول بیاد قراره هم ساسان فهمیدم وقتی. کنن بازی برف خوانمی گفتمی

، کنهنمی نگاهم دیگه اون؟ بپوشم چی. رفتم کمدم سمت! نیست دلم توی دل همچنان ولی شدم راضی باالخره

 یپالتو. شم رو در رو باهاش نمیشه روم حتی که شدم حقیر جلوش طوری من؟ بشم خوشگل جلوش بخوام چرا

 . کردم پام هم مشکی پوتین. پوشیدم هم رو اممشکی کاله و شال با مشکی شلوار با رنگی ایسورمه

 هک کسی هر؟ گناهه عشق مگه! دختر باش آروم: گفت و گرفت رو دستم شیدا! نبود دلم توی دل. افتادیم راه

 پیش وت و فهمید ساسان! خداست با شبقیه دیگه! نشه شرمنده دلش پیش تا بگه حالش و حس از باید عاشقه

 .بزنه حرفی بهت ذاریمنمی. کنیممی حمایت ازت ما شد طور هر. نیستی شرمنده خودت

 .هیچی به هیچی ولی شدمی مدت این تو بشه چیزی خواستمی اگه، گذشته روز چند شیدا_

 .شه مشخص چی همه امروز شاید که حالی در. میگی رو کنیمی فکر که چیزی داری فقط تو_

 که بود یتور مثل برف سفیدی. بود برف از پر جا همه. کردم نگاه اطرافم به رسیدیم وقتی. کشیدم عمیقی نفس

 هک حالی در، بود دلنشین قدرچه عروسی این. بود آورده در زمستان عروسی به رو کننده خسته و خشک هایکوه

 پوست به که بودن شالقی مثل جااون سرمای. گذاشتم برف روی رو پاهام! اومدم جااین به عزادار یه مثل من
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 ایصد با که بود نیومده هنوز ساسان. افتادیم راه همه و کردیم سالم امیرعلی هایدوست به. خوردنمی صورتم

 .ایستادم حرکت از امیرعلی

 !ما ساسان آقا! به به_

 با؟ کنم گاهن صورتش به طوریچه! اومدنمی کاش.ببینمش خوامنمی اصال نه نه، تونستمنمی. برنگشتم عقب به

 درقچه. بود تنش ایقهوه چرم کت با مشکی جین شلوار. دیدمش باالخره و عقب برگشتم شیدا یغره چشم

 نساسا و امیرعلی. کردم سالم زیرلب و انداختم زیر رو سرم سریع افتاد من به نگاهش تا! بود کرده جذابش

 تمخواسنمی اصال. رفتیممی راه ازشون زیادی یفاصله با، من درخواست به. افتادیم راه به همه که کردن حرکت

 استرست نیست پیشمون که االن! بریمی سر رو محوصله داری: غرید شیدا. میگن بهم چی که کنم تصور

 ! جاستبی

 نگار

. مبری کوهنوردی به امیرعلی دوستای همراه به امیرعلی و شیدا و من شد قرار و تفریح رفتن امروز اینا مامان

، راراص کلی از بعد اما؛ برم نکردم قبول بیاد قراره هم ساسان فهمیدم وقتی. کنن بازی برف خوانمی گفتمی

، کنهنمی نگاهم دیگه اون؟ بپوشم چی. رفتم کمدم سمت! نیست دلم توی دل همچنان ولی شدم راضی باالخره

 یپالتو. شم رو در رو باهاش نمیشه روم حتی که شدم حقیر جلوش طوری من؟ بشم خوشگل جلوش بخوام چرا

 .کردم پام هم مشکی پوتین. پوشیدم هم رو اممشکی کاله و شال با مشکی شلوار با رنگی ایسورمه

 هک کسی هر؟ گناهه عشق مگه! دختر باش آروم: گفت و گرفت رو دستم شیدا! نبود دلم توی دل. افتادیم راه

 پیش وت و فهمید ساسان! خداست با شبقیه دیگه! نشه شرمنده دلش پیش تا بگه حالش و حس از باید عاشقه

 .بزنه حرفی بهت ذاریمنمی. کنیممی حمایت ازت ما شده طور هر. نیستی شرمنده خودت

 .هیچی به هیچی ولی؛ شدمی مدت این تو بشه چیزی خواستمی اگه، گذشته روز چند شیدا -
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 .شه مشخص چی همه امروز شاید که حالی در. میگی رو کنیمی فکر که چیزی داری فقط تو -

 که بود یتور مثل برف سفیدی. بود برف از پر جا همه. کردم نگاه اطرافم به رسیدیم وقتی. کشیدم عمیقی نفس

 هک حالی در، بود دلنشین قدرچه عروسی این. بود آورده در زمستان عروسی به رو کننده خسته و خشک هایکوه

 پوست به که بودن شالقی مثل جااون سرمای. گذاشتم برف روی رو پاهام! اومدم جااین به عزادار یه مثل من

 ایصد با که بود نیومده هنوز ساسان. افتادیم راه همه و کردیم سالم امیرعلی هایدوست به. خوردنمی صورتم

 .ایستادم حرکت از امیرعلی

 !ما ساسانِ آقا! به به -

 ؟ کنم گاهن صورتش به طوریچه! اومدنمی کاش. ببینمش خوامنمی اصال نه نه، تونستمنمی. برنگشتم عقب به

 قدرهچ. بود تنش ایقهوه چرم کت با مشکی جین شلوار. دیدمش باالخره و عقب برگشتم شیدا یغره چشم با

 نساسا و امیرعلی. کردم سالم زیرلب و انداختم زیر رو سرم سریع افتاد من به نگاهش تا! بود کرده جذابش

 تمخواسنمی اصال. رفتیممی راه ازشون زیادی یفاصله با، من درخواست به. افتادیم راه به همه که کردن حرکت

 . میگن بهم چی که کنم تصور

 !جاستبی استرست نیست پیشمون که االن! بریمی سر رو محوصله داری: غرید شیدا

، زدمی حرف که طورهمون و برداشتم برف ایتکه، جو کردن عوض برای. داشتم دلشوره خودبی. گفتمی راست

 که ییجااون از و انداخت باال ابرویی مواسه. کرد نازک چشمی پشت و کشید بلندی هین! کوبیدم صورتش توی

 دنبالم هب هابرف توی هم شیدا، کردممی فکر که چیزی طبق و گذاشتم فرار به پا انتظارمه در چی االن دونستممی

 یرعلیام که سمتی به رو دویدنم مقصد ناخواسته. کردممی رو تالشم من اما بود سخت هابرف توی دویدن. افتاد

 ردهک فراموش حتی، برسم اون به که دویدممی انگار. نبود جاش سرِ حواسم. کردم کج بودن ایستاده ساسان و

 مانع و گرفت رو بازوم سریع ساسان زیادم سرعت با که بودم نزدیکشون. کشممی خجالت جلوش که بودم

 سریع. گرفت گر تنم سوزناک و سرد هوای اون توی، استرس از. کجام االن که اومدم خودم به تازه. شد حرکتم
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 با که مکرد نگاه امیرعلی به ملتمسانه. شد ترسفت بازوهام دور دستش یحلقه اما؛ شم دور ازشون تا برگشتم

 . شد دور ازمون و گرفت رو شیدا دست تفاوتیبی

 . کنید ول رو دستم. کنیممی شونگم، رفتن هابچه: گفتم آروم

 . دیدمشنمی و بود بهش پشتم. نداد جوابی

 ؟کنید ول میشه. گرفت درد دستم: گفتم دوباره

 !نه: گفت قاطعیت با که شد شنیده ازش کلمه یک تنها

 اهمنگ که طورهمون. شد خیره بهم، زدمی موج درونشون خشونت که هایی چشم با. برگشتم سمتش آرومی به

 یزچ همه! خواممی عذر شدید عصبانی دستم از اگه! متاسفم واقعا من: گفتم شرمساری با، بود هاشچشم قفل

 .گرفت درد دستم. برم خواممی، کنید ولم! متاسفم واقعا من...من! بود ناگهانی و هدفبی

 انداختم رو سرم! شکست، کردمی سنگینی گلوم توی که بغضی باالخره! گفتممی گریه با داشتم رو هاآخری دیگه

 . کنن ذوب رو هایخ دل و کنن پهن رو خودشون هابرف روی، داغم هایاشک دادم اجازه و پایین

 ؟کی از: گفت و کرد ول رو دستم

 ؟شد شروع روزی چه از بحث این میگم: گفت دوباره که دوختم چشم بهش تعجب با

 ؟جرمه عشق مگه اما، کردمی اعتراف جرمش به داشت که بودم مجرمی مثل

 ...همو... همون از -

 مگه؟ چیه گناهم؟ گیریمی اعتراف ازم طوریاین کردم جرم مگه: گفتم بلندی صدای با و کنم تحمل نتونستم

 اصال. بود خودم کار به سرم! بود دلم توی هم شهمه، کردم غلطی یه؟ ریختم هم به رو زندگیت؟ کردم کاری

 !نیست حالیت که دادم تو به دل و کردم اشتباه من؟ جرمه عشق مگه
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 عاشق من، آره: گفتم بلند و شدم خیره بهش کوتاهی مکث از بعد و فشردم هم روی شدت به رو هامچشم

 ؟جرمه مگه! دارم دوستت! شدم تو عاشق! شدم

 و ردک باز دهن دلم باالخره. کردممی فکر مرگ به لحظه هر. تپیدمی شدت به قلبم. بودم افتاده نفس نفس به

! زدیم موج نگاهش توی تعجب! فهمیدمی باید باالخره که بود این مهم، کنهمی فکر چی دیگه نبود مهم! گفتم

 ؟داری دوستم: گفت و کشید ریشش ته به دستی

 ویر تند تند هاماشک! شکنممی که کنهمی خردم طوری االن دونستممی. بودم زده زل بهش فقط، ندادم جوابی

 !تنهام که نذار تنهام پس: کرد زمزمه لب زیرِ و فشرد هم روی رو هاشچشم! چکیدنمی هامگونه

 به ور حرف این ساسان شدنمی باورم! کردم شک هامگوش به ایلحظه. افتاد رعشه به تنم، حرف این شنیدن با

 مثانیه هر رویای به رو من باالخره! شکرت خدایا! بمیرم داشتم دوست! نبود خوب اصال حالم! باشه زده من

 .اومدم خودم به سوالش با! شدنمی جاری سیل مثل و بودن کرده باز رو خودشون راه هاماشک! رسوندی

 ؟خوبه حالت -

 من. گرفت ازم رو رمق عشق این. شدن سست زانوهام. دادم جا آغوشش توی رو خودم، "نه" یکلمه گفتن با

 الفبرخ بفهمم کهاین! وصال یلحظه، بود عمرم یلحظه بهترین این! ترینمتنها، اون بدون هم من که بردم پی

 .هش من آن از دنیا تا بود کافی حرفش همین، باشم کنارش ابد تا بخواد و کنه قبول رو من ساسان، تصورم

 ؟کندمی فرقی چه برف یا باران

 …است خوب زندگی؛ هیچ که هوا، باشی که تو

* * * 

 بعد ماه شش
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 نم زندگی روزهای بهترین از ماه شیش! گذشت ثانیه شیش مثل من زندگی از ماه شیش. گذشت ماه شیش

! دمش زمین روی دختر ترینخوشبخت من، ماه شیش این توی! گذشت رویا و خواب یه مثل ماه شیش. گذشت

! یوفتهب تونستمی که بود اتفاقی بهترین من کنار در ساسان وجود! گرفت خودش به رو شیرینی رنگ زندگیم

 شده زیاد قدری به بهش معالقه مدت این توی! کنممی شکر داشتنش خاطر به رو خدا شب هر هنوزه که هنوز

 !نمیشه روز شبم، نشنوم رو صداش شب یه اگه که

: گفتم و نشستم کنارش. بخوره رو ناهارش خواستمی. بودم مسن بیمار پیرزن یه سر باالی، بیمارستان توی

 ؟کنم کمکتون خوایدمی

 تو فقط، خورممی خودم، دخترم نه: گفت و زد لبخندی! بود کرده نمک با رو شچهره، تپلش و گرد هایگونه

 .بخور بیار رو غذات برو هم تو. باش پیشم

 روعش، کنارش در و آوردم رو نهارم و رفتم لبخند با. نیستیم تنها دو هر طوریاین. نیست بد.کردم فکر کمی

 . خوردن به کردم

 ؟زنهنمی سر بهتون ایدیگه شخص مسن خانوم یه جز چرا: پرسیدم خوردن حین در

 رو هامهمسایه فقط جااین. کنممی زندگی تنها من. هست مهمسایه، زن اون: گفت و کشید خوردن غدا از دست

 !زنهمی سر زیاد بهم، خوبیه زن هم اون! انخوبی مردم. دارم

 ؟ندارین ایبچه هیچ یعنی: گفتم تعجب با

 .نکردم ازدواج حاال تا، نه -

 ؟نیست سختتون تنهایی: گفتم ناراحتی با
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 آش. بافممی گاهی هم االن بافتممی قالی، بودم روستا که هاموقع اون. کنممی گلدوزی. نیست سختم!مادر نه -

 ...میدم هم هاهمسایه به و کنممی درست

 چه؟پزیدمی آش: گفتم خوشحالی با بیاد در حال اون از کهاین برای. شد پریشون کمی شچهره که شدم متوجه

 !آشم عاشق من! خوب

 ؟بپزم برات داری دوست؟واقعا: گفت لبخند با

 ؟پزیدمی آشی چه حاال. خورممی رو شما هایآش میام من شید خوب شما! البته -

 ؟داری دوست. کارده آش! چشمم رو قدمت بیا -

 !عالیه خیلی! اووم: گفتم و بستم رو هام چشم

 ؟جانم: دادم جواب لبخند با. بود ساسان. شد بلند گوشیم زنگ صدای. خوردن به کرد شروع و زد لبخندی

 ؟ندادی جواب چرا. سالم -

 .نفهمیدم داشتم کار، ببخشید. سالم -

 ؟کجایی -

 ؟شده چیزی. دیگه بیمارستانم -

 .ببینمت خواممی -

 ؟شده چی. ستگرفته صدات ساسان -

 .ببینمت خواممی! نیست خوب حالم -

 .بیام تا کجایی بگو! باشه باشه -
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 .بیمارستانم جلوی دیگه ساعت نیم تا -

 .فعال! عزیزم باشه -

 و لندب جام از سریع و گفتم ایاجازه با؟ ناراحته چرا؟ شده چی یعنی! بود دهنم توی قلبم. کردم قطع رو گوشی و

 که مایستاد در جلوی. نبود مشکلی همین واسه، بود نمونده کاریم ساعت اتمام به چیزی. شدم حاضر سرعت به

 ؟دهش چی! پسر تو کشتی رو من: گفتم بهش رو نگرانی با. شدم سوار و رفتم سریع ساسان ماشین دیدن با

 !گرفته دلم یکم فقط. نباش نگران، خوبم: گفت و کشید موهام به دستی

 ؟بریم کجا، خب: گفت و دوخت جلو به، رو نگاهش

 .دونمنمی -

 ؟بریم قرآن دروازه -

 .بریم -

 روی .اومدمی چشم به زیباتر شهر باال اون از. رفتیم باال کوه از، هم دست تو دست. رسیدیم ساعت نیم از بعد

 و کردممی اهنگ اینکه! تنهایی حس، داشتم بدی حس امروز: گفت که دوختم چشم بهش منتظر. نشستیم نیمکتی

 خانواده که هم مخانواده. رفت و کرد خالی رو پشتم اونم. برادرم حتی! هیچکس...ندارم رو کسی تو جز دیدممی

 .ببینمشون خوامنمی حتی! نیستن

 ؟کنیمی تنهایی احساس باز منم وجود با -

 !میشم طوراین نیستی تو وقتی! منی کس همه که تو: گفت و گرفت دستش توی رو دستم

 .پیشتم همیشه دیگه، خب -
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 این! ؟بخوری جم پیشم از ذارممی مگه بعد! بگیرم تخانواده از رو تو کامال و شخصا باید! نمیشه که طوراین -

 .خواستگاری کارهای دنبال میریم گیرممی مرخصی، میشه تموم دیگه یکم هم ترم

 !دیگه بیارم درت ترشیدگی از خواممی: گفت که دوختم چشم بهش زده ذوق

 چطور آخه! میرممی تو بدون من: گفت و گردنم دور انداخت رو دستش که برگردوندم ازش رو روم قهر حالت با

 برای ابد تا میدم قول منم، پیشمی همیشه و موندی قولت سر که طورهمون؟ کنم زندگی تو بدون تونممی

 !کنم تالش خوشبختیت

 ایدب چطور من. دوختم چشم بود شده زیباتر برام حاال که شهری به و گذاشتم ششونه روی رو سرم لبخند با

 ؟!هیچه برام تو بدون شیراز بگم

*** 

 ؟دارینمی بر من سر از دست چرا تو: دادم جواب. بود شیدا. شدم بیدار خواب از گوشیم زنگ صدای با

 ؟شده چی بگو! نگار -

 ؟شده چی -

 !میاد خواستگار برام امشب -

 ؟کنیمی ذوق که ایندیده خاستگار قدراون: گفتم خنده با

 !خوشحالم چرا میگم من کیه بپرس تو! شعوربی: گفت حرص با

 ؟کیه -

 !میالد -
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 !پریدم جام از

 ؟میالد؟ چی -

 .میان امشب گفت داد خبر زد زنگ مامانش صبح، آره -

 !میگم تبریک! خوب چه -

 .بیا زود شو آماده االن! خودت خواستگاری روز شاءاهللان -

 ؟بیام چرا من -

 .دارم استرس جوریاین. بهتره باشی تو -

 .باشه -

 .رفتم مامان پیش و کردم قطع رو گوشی

 ؟میاد خواستگار داره شیدا واسه شنیدی! مامان -

 .ذارممی داغ قاشق زبونت روی، عصبانیم دستت از که طرف اون برو. فهمیدم آره -

 ؟چرا! وا -

 و کار رس میره شب تا صبح من یترشیده دختر وقتاون! خواستگاریش میره داره دکتر یه: گفت عصبانیت با

 !رسهنمی هم جا هیچ به! اول از دوباره

 من بخت. نباش نگران تو! مترشیده که کنممی شک دارم دیگه، سالمه 72؟ سالمه چند مگه مامان: گفتم خنده با

 !میشه باز باالخره هم

 .بگم بهت خواستم. باشم منم گفت شیدا، میرم دایی یخونه دارم راستی: دادم ادامه کوتاهی مکث از بعد
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 پاشنه کفش .کردم سرم سفیدی روسری و پوشیدم بلند سفید مانتوی با ایتیره لی شلوار. برگشتم اتاقم توی و

 روعش همین واسه. برسم خودم به خواستم، بود شیدا واسه مهمی شب امشب چون. پوشیدم هم رو سفیدم بلند

 .داشتم دوست رو جدیدم ماشین. زدم بیرون خونه از و کردم هم ملیحی آرایش و موهام کردن ـختـ لـ به کردم

 و ردمک سالم. اومد استقبالم به سریع شیدا، رسیدم جااون وقتی. کردممی مراقبت ازش هامبچگی عروسک مثل

 به کردم شروع و عوض رو لباسم. پختمی شام داشت هم شیدا و کردمی تمیز خونه داشت داییزن. شدم وارد

. یدپوش رنگ کرم بلند دامن و کت. شه حاضر شیدا تا رفتیم که بود نمونده اومدنشون به چیزی. کردن کمک

 اتاق از هم با و کرد هم ملیحی آرایش. کرد سرش سفید حریر شال یه و کرد جمع سرش پشت هم رو موهاش

 گذشتن دقایقی. بودن ارتباط در هم با قبل از شیدا و میالد دونستنمی داییزن و دایی کهاین مثل. شدیم خارج

 ؟داری استرس چرا: گفت بهش رو آروم. شد هامدست قفل شیدا سرد هایدست. اومد در صدا به در زنگ که

 .نیست خودم دست، دونمنمی: گفت لبخند با

 مثل ،شدن وارد پدرش همراه به بزرگش خواهر تا دو و میالد. نگفتم چیزی، طبیعیه استرسش دونستممی چون

. داد یداش دست رو شیرینی و گل دسته عشق و لبخند با میالد. رفتیم استقبال به. بود کرده فوت مادرش کهاین

 به. ردنک هماهنگ هم با تا دو این کهاین مثل، بود پوشیده رنگی کرم شلوار و کت. انداختم میالد تیپ به نگاهی

 .کردیم راهنماییشون داخل

 کترد هم میالد پدر. بودن محترمی یخانواده. کردم تعارف شیرینی سرش پشت هم من و آورد چایی و رفت شیدا

 بیمارستان، مشهد توی و بود دکتر هم اون که داشت هم دیگه خواهر یه میالد. طورهمین هم خواهرهاش و بود

 . شد کشیده ازدواج به بحث، رسمی هایتعارف از بعد. داشت کوچیکی

 انج شیدا ارزش. نیست مشکلی باشه قدرچه هر، دختره مال مهریه. نداریم مشکل مهریه با ما: گفت میالد پدر

 !هاستحرف این از بیشتر
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 یه یحت اگه! کنن خواننمی زندگی که کساییه مال مهریه؟ حرفیه چه این: گفت و شد جاجابه جاش در کمی دایی

 اآق ما واسه! کشهمی مهریه و طالق به کار روز یه باالخره دونهمی طرف کهاین یعنی، باشه مهم مهریه هم درصد

 !اوناست خوشبختی ما آرزوی تنها. بگن هابچه چی هر مهریه! مهمه گلتون پسر

 !همونه بگی تو چی هر مهریه، گلم عروس: گفت شیدا به رو میالد پدر

 ؟پسرم نداری نظری شما: گفت میالد به رو میالد پدر که نگفت چیزی و زد لبخند شیدا

 دارم دوست رو شیدا یمهریه: گفت و داد سوق پدرش سمت رو نگاهش سپس و انداخت شیدا به نگاهی میالد

 .رز گل تا 722 یعنی، شناسمشمی که ماهی 8 یاندازه به رز گل با، باشه آزادی بهار سکه تولدش سال تعداد به

 یجا رو خودم. کردم خوشبختی آرزوی براشون دلم توی. کرد نگاه میالد به عشق با شیدا و کردن موافقت همه

 هایصحبت از بعد! بزنه دیواری و در هر به برسه بهت کهاین برای عشقت وقتی خوبیه حس چه. گذاشتم شیدا

 هایحرف هم ترهابزرگ و بزنن حرف اتاق توی برن هابچه، نشه تموم نصفه بحث کهاین برای شد قرار کلی

 . کرد راهنمایی اتاقش سمت رو میالد، شیدا. رو دیگه

 از خبری اما؛ گذشت ربع یه. سپردم گوش ترهابزرگ هایحرف به، کردممی مزه رو چاییم که طورهمون هم من

 !نمیشه تموم که داشتن حرف قدرچه: گفت و خندید میالد خواهرهای از یکی، مریم. نشد هابچه

 !کردن فکر هم بچه اسم به کنم فکر: گفت میالد یدیگه خواهر مارال

 در تعصبانی با میالد. برگشتیم سمت اون به همه اتاق در شدن کوبیده صدای با لحظه همون که خندیدیم همه

 ؟! حالیه چه این. زدمی موج همه نگاه توی تعجب. اومد بیرون و کرد باز رو اتاق

 لقائ ارزش من واسه پشیزی که کسی! اومدم اشتباه هم اول از. بریم باش زود بابا: گفت باباش به رو میالد

 !خورهنمی ازدواج درد به نیست
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 دایی. رفتن و کردن خداحافظی شرمندگی با هم هاشخواهر و پدر. زد بیرون خونه از ما به اهمیتی بدون و

 تخت روی. بردم هجوم شیدا اتاق سمت، داییزن همراه به. نشست مبل روی فقط، بزنه حرف تونستنمی

 خاطر هب اما؟ شد تموم رویاها این یهمه یعنی. کردمی گریه و بود گرفته صورتش جلوی رو شالش و بود نشسته

 ؟ چی

 بگو! که بود خوب چی همه؟ شد چی یهو؟ شیدا شد چی: گفت و گذاشت شیدا یشونه روی رو دستش داییزن

 ؟کرده درازی دست نکنه؟ کردی کارچی ببینم

 از ناامیدی با داییزن. بود حال همون توی همچنان شیدا اما، گذشت مدتی. کردمی گریه فقط دادنمی جواب شیدا

 یک و چیه مشکل دونستنمی کسهیچ. شد خرد میالد جلوی دلیل بی. بود بد خیلی دایی حال. شد خارج اتاق

 ؟ مقصره

 هشب بود آرزوت که همون! بودی عاشقش که همون، بودا میالد؟ شیدا شد چی: گفتم آروم و نشستم شیدا کنار

 ؟ایستادید راه آخر یهو شد چی! برسی

 .کن ولم. بیرون برو نگار: نالید شگریه هق هق میون شیدا

 به وقتی. برگشتم خونه به و کردم خداحافظی داییزن و دایی از آروم. شدم خارج اتاق از و شدم بلند جام از

 سوال. هکن کاری تونستنمی کسهیچ. بده دلداریش تا زد زنگ دایی به سریع مامان، گفتم رو جریان بابا و مامان

 ؟کردن تموم رو چیز همه یهو چی خاطر به، بودن هم عاشق که تا دو این که بود این

* * * 

 .مامان بخیر صبح -

 ؟خوابیمی قدراین تو چرا دونم نمی! بخیر ظهرت -
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 !شو خیالبی بیکارم که رو امروز یه، مامان -

 ساالد شینب: گفت و گذاشت جلوم ظرفی مامان.بود کرده پر رو آشپزخونه فضای پلو کلم بوی. نشستم میز پشت

 .ببینم کن درست

 .کردن درست به کردم شروع و کشیدم جلوم رو ظرف

 ؟بود شده چی نگفت شیدا... نگار میگم -

 .نمیده جواب رو گوشیش اصال نه -

 .دادم جواب. بود امیرعلی. شد بلند گوشیم زنگ صدای لحظه همون

 ؟خوبی سالم -

 .نمیده جواب زنممی زنگ میالد به چی هر؟ زدی زنگ شیدا به، نگار. مرسی سالم -

 .زنممی بهش سر یه میرم عصر. نمیده جواب هم شیدا. زدم زنگ، آره -

 .کن خبرم شد چی هر، باشه -

 .خداحافظ باشه -

 . رفتم اینا شیدا یخونه طرف و شدم حاضر ناهار از بعد. کردم قطع رو گوشی

 ؟نزد حرفی؟ خوبه؟ چطوره حالش: گفتم دایی زن به رو

 نستمتو شاید، چته بگو مامان میگم. شده مرده یه مثل. میده کشتن به رو خودش داره. نمیگه هیچی اصال، نه -

 .نشد هم سروش یخانواده از خبری دیگه حتی. کنهمی گریه فقط زنهنمی حرف، کنم کمکت

 .کنم کمکش تونستم و زد حرف من با شاید. بزنم حرف باهاش میرم من -
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. بود دوخته چشم دیوار به و بود کشیده دراز تخت روی. شدم وارد و کردم باز رو در آروم. رفتم شیدا اتاق سمت

 . بود کرده مشغول خودش به رو شیدا ذهن که سفیدی دیوار

 .نگار، منم؟ شیدا: گفتم آروم و نشستم تخت روی

 .شه آروم کمی گذاشتم. آورد پناه آغوشم به گریه با حرفی بدون و نشست تخت روی، حضورم حس با

 کمکت تمتونس شاید؟ شده چی بگو. بگو بهم شیدا: گفتم و گرفتم رو دستش شده بهتر حالش کردم حس وقتی

 .نریز خودت توی. کنم

 !ندارم امیدی هیچ دیگه! مخسته خیلی نگار: گفت شگریه و هق هق میون

 ؟کرده کاری میالد؟ شده چی -

 من با داشت: گفت، بود خیره گوشی به نگاهش که طورهمون و گرفت جلوم رو گوشیش، لرزون هایدست با

 یالدم. بود حسام. خورد زنگ لعنتی گوشی این دفعه یه ولی؛ کنه خوشبختم خوادمی گفتمی این از، زدمی حرف

 ...و داد جواب هم

 ؟دیگه کیه حسام؟ میگی خالصه چرا: گفتم و پریدم حرفش میون

، مکنی ازدواج خوایممی و میالدم با فهمید وقتی، بودم دوست باهاش پیش سال چند که پسری همون؛ حسام -

 بیرون هم با قبال که هاییعکس، داره رو هامونعکس تمام گفت. کردن تهدید و زدن زنگ مدام به کرد شروع

 ولی؛ بودن دوستی قصدم من نگار. برممی رو آبروت و کنممی تبیچاره یا میشی دوست من با یا گفت. رفتیممی

 ولی رهبردا سرم از دست تا بیارم گیر مدرکی ازش و بگردم بهونه دنبال تا باشه مخفی جریان فعال خواستممی

 یگوش بعدش و بزنم حرف کرد مجبورم هم میالد... حرفا این و عشقم سالم گفت حسام، داد جواب میالد وقتی

 سرد و کوتاه فقط من گفتمی چی هر اون! نگفتم هیچی من خدا به نگار. خوند رو هااس ام اس و کرد قطع رو

 .رفت و کرد بارم رکیک هایحرف کلی، نکرد گوش هامحرف به میالد. شه طوریاین خواستمنمی. دادممی جواب
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 چشم هی به رو من که کنم تحمل تونمنمی! کنم زندگی میالد بدون تونمنمی! میرممی دارم، نگار: داد ادامه عجز با

 !بیارم دووم اون بدون تونمنمی، دارم دوستش من! کنهمی مخفه داره بغض! ببینه دیگه

 .میشه درست چی همه. زنیممی حرف باهاش: گفتم و کردم پاک هامانگشت نوک با رو هاشاشک

 ای االنم حماقت از؟ گفت چی بهش باید دیگه! دید که بود چیزی واقعیت. خوادنمی رو من دیگه، نمیشه نه -

 ؟کثیفم یگذشته

 .ختمری اشک پاش به پا و کردم بغل رو شیدا که بود این کنم تونستم که کاری تنها، بگم چی دونستمنمی

* * * 

 خونه سمت به خداحافظی از بعد. کنممی شواسه شده کار هر که دادم امید بهش و زدم حرف شیدا با کلی

 ! نه گفتم هم من، زد حرف شیدا که پرسید داییزن. کردم حرکت

 .زد زنگ ساسان که بودم راه توی. کنیم درست رو چیز همه خودمون تا بفهمه کسی نباید

 !دنیا دختر زیباترین بر سالم -

 ؟خوبی. سالم -

 ؟ستگرفته صدات؟ چته. خوبم هم من باشی خوب تو -

 .بود بد حالش. بودم شیدا پیش -

 ؟کجایی. زنممی حرف میالد با هم خودم من. نباش نگران -

 .خونه میرم دارم -

 ؟همراهته ماشین -
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 .آره -

 .دنبالت میام که کن پارک خونه ببر رو ماشینت، خب -

 !شده تنگ تواسه دلم که بیا بدو، باشه -

 خبر مامان به کهاین بدون و کردم پارک کوچه توی رو ماشین. کرد قطع رو گوشی خداحافظی از بعد و خندید

 یمیل یک توی و سمتم به سرعت با ماشینی که بودم خودم هوای و حال توی. ایستادم ساسان منتظر، بدم

 تعجب از هامچشم و اومدم خودم به؟ چی کردمی زیر رو من اگه! بودم کرده هنگ ترس از.! کرد توقف ممتری

 ؟ترسیدی: گفت و خندید که شدم ماشین سوار اخم با. بود ساسان! شد باز

 ؟نبود مهم برات؟ چی بهم خوردمی اگه -

 ؟سالمت کو حاال، خب! توام مراقب جونم از بیشتر من، نباش نگران! من ترسوی شم فدات -

 ینماش توی. اومد و خرید بستنی تا دو. کرد حرکت فروشی بستنی سمت به ساسان. کردم سالم و خندیدم

 الدمی و شیدا از زودتر خوایمی: گفت و داد تکیه صندلی پشتی به رو سرش ساسان. خوردن به کردیم شروع

 ؟کنیم ازدواج

 این جز آرزویی! انداخت می لرزه به رو تنم رویاهام مرد با هم اون، ازدواج فکر! خوردم جا حرفش این شنیدن با

 ! نداشتم

 خانوم ،شخصیتت دیدمت که اول روز همون از: گفت و کشید رو مگونه که کردم اکتفا لبخندی به تنها جوابش در

 آی. شدمی شادی از پر وجودم، منی پرستار تو که کردممی فکر این به وقتی. نشست دلم به چیزت همه و بودنت

 مپرستار تو تا یو سی آی برم خوادمی دلم بازم هاوقت گاهی تو خاطر به اما مرگه به شبیه کهاین با یو سی

 .بخوابم آرامش با من و باشی سرم باالی صبح تا شب! باشی
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 یگهد پرستار یه و میرممی من دیگه دفعه این! نیاره رو روز اون دیگه خدا: گفتم و گرفتم دستم توی رو دستش

 !میشه عاشقت

 ؟دیگه میای، هامهدوست از یکی نامزدی فردا: گفت و خندید

 حس. کن دعا برام، بگم مامان به تو یدرباره فردا خواممی، راستی. میام: گفتم و فشردم هم روی رو هامچشم

! نداره رو من اعصاب اصال مادرم این! کنهمی رو سرم! بدن پزشکی کنکور خوانمی که دارم رو کسایی این

 .کنم شروع کجا از باید دونمنمی

 ؟نه، باشه ترسخت کنکور از کنممی فکر: گفت و خندید

 !نگو، وای: گفتم خنده با

* * * 

 برخ خوانمی که کسایی مثل مامان و داشتم استرس من. بود گرفته مخنده. نشستم مبل روی مامان رویروبه

 . بود شده خیره بهم منتظر، بشنون بدی

 کردن منتقلش. دبو بد وضعیتش. اومد بیمار یه بیمارستان توی پیش نیم و سال یک: گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 یا نهمومی زنده که نبود مشخص یعنی، داشت مغزش توی جزئی مشکل یه و قلب مشکل. یو سی آی بخش به

 ...دونستمنمی چیزی بیمار این فامیل و اسم جز کهحالی در من اما؛ شد چی دونمنمی... نه

! شدم عاشقش هم باز من اما موندنمی زنده اصال شاید! شدم عاشقش، خب: دادم ادامه کوتاهی مکث از بعد

 عجیب اخالقش. اومد هوش به و موند زنده کهاین تا. دونمنمی رو دلیلش هم خودم حتی، شد چی یهو دونمنمی

 هب اما؛ بود من شانس از یا خواست خدا دونمنمی ولی رفت بیمارستان از! مهربون حال عین در اما؛ عصبی! بود

 پدرو .فیزیکه استاد. شدن دوست امیرعلی با و کننمی کار دانشگاه یه توی امیرعلی با فهمیدم اتفاقی طور
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 من که فهمید امیرعلی و من هایصحبت از کهاین تا گذشت و گذشت. داده دست از تازه هم رو مادرش

 ...اما کشیدم خجالت ازش. عاشقشم

 نگاه من به تعجب با مامان. کنم تموم جااین رو صحبت تونستمنمی اما؛ بگم بود سخت. کشیدم عمیقی نفس

 ! کردمی اعتراف جرمش به داشت که بودم مجرمی مثل من و کردمی

 سرم رو دنیا. نذار تنها رو من گفت و زد حرف باهام. دیدمش کوهنوردی توی: دادم ادامه و گرفتم چشم مامان از

 دوست رو من گفت هم خودش. گفت رو این من به، بود من خوابِ توی فقط که مردی اون. مامان شد خراب

 ومدا دیگه روز چند شاید. جدیه مسئله چون بدونی تا بگم بهت خواستم. نیست بازی بچه دیگه یعنی، داره

 .گرفت شکل طوراین ماه چند توی من زندگی. کنیم ازدواج خواستیم ما و خواستگاری

 نیم و سال یک از بعد رو چیزها این: گفت بهم رو حرص با. کردم نگاه مامان به و باال گرفتم رو سرم باالخره

 ؟شده جدی چی همه که حاال؟ میگی من به میای

 .همیم با ما که هست ماه شش االن تا اما شناسمشمی نیمه و سال یک، مامان -

 و آوردم راه سر رو دخترم من کردی فکر؟ پسریه جورچه، دوزیمی خودت واسه که تو ببینم بگو! چی هر حاال -

 ؟مریض پسر یه به؟ بری بفرستم رو تو اومد کی هر که کردم بزرگ

 مماشین، داره خونه. نداره مشکلی هیچ دیگه االن، بعدم! مهربونه میگم؟ بده ساسان مگه؟ مامان میگی چی -

 ؟خوایمی چی دیگه. هست خوشگلم، داره

 و ببیندش بابات بیاد باید. خواستگاری بیاد باید خوادمی رو تو اگه: گفت و کرد نازک مواسه چشمی پشت

 دختر ینا مثل اگه. گیرممی تصمیم خودمون بعد هستن ایخانواده جورچه ببینم کنیممی تحقیق. بشناسدش

 !شکنممی رو گردنت ایستادی ما روی توی وقت یه هافراری
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 خوشت ازش هم تو مطمئنم! مامان مرسی، وای: گفتم و بوسیدم محکم رو مامان یگونه و پریدم خوشحالی از

 !میاد

 .گرفتم رو ساسان شماره و رفتم اتاق به، شدم جدا مامان از سریع

 !خودم خانوم بر سالم! به -

 ؟شد چی بگو! ساسان -

 ؟زدی حرف مامانت با؟ شد چی -

 .آره -

 ؟گفت چی، ببینم بگو خب -

 .نیست موافق اصال بیرون هایدوستی با که دونیمی. شن آشنا باهات بیای باید گفت -

 مخان خواستگاری بیایم هم با معمه به زنممی زنگ هفته آخر و کنممی ردیف رو کارهام پس باشه! عالی چه -

 !خوشگله

 !بیفته تونستمی که بود اتفاقی بهترین این.! بود شده قفل زبونم خوشحالی از

 ؟ساسان -

 ؟جونم -

 !خوشحالم خیلی -
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 که روزی همون از! شد من نصیب آرزو این که کنممی افتخار و کسیه هر آرزوی تو با بودن! هم من، هم من -

 هاتن من و بود من مراقب کامال نفر یه کهاین! شدم دیوونه من، بودی تو من شب و روز تمام پرستار فهمیدم

 !شدی من ینیمه! شدی من زندگی یهمه تو! نبودم

 !میشه تنگ تواسه دلم، رو اینا نگو -

 ؟نمیشه ناراحت داییت اومده پیش شیدا برای که شرایطی این توی، راستی! دلت فدای: گفت و خندید

 ؟بگیره رو جلوش خوادمی کی! منه خوشبختی این؟ شه ناراحت چرا، بابا نه -

 مهمونی به هم با دنبالت میام، باش آماده شب. برم دیگه من. میدم قول بهت رو این، کنممی خوشبختت -

 .میریم

 .خدانگهدار. سالمت به برو باشه -

 .خدافظ -

 که ردک گوشزد اما؛ نکرد مخالفت رفتنم مهمونی با مامان. بودم نشسته ساسان منتظر آماده و شد شب باالخره

 مناسب رمنظ به. پوشیدم رنگی آسمانی آبی گیپور چسبون و بلند لباس. انداختم خودم به نگاهی. باشم مراقب

 جام زا انداخت گوشیم روی ساسان که تکی با. بودم کرده ملیحی آرایش و کرده جمع پشتم که هم رو موهام. بود

 کردم ازب رو در لبخند با. بودم نشسته ماشینش پشت. شدم خارج خونه از و کردم خداحافظی مامان از. شدم بلند

 .شدم سوار و

 سرم از رو هوش تلخش عطر بوی و بود داده باال رو موهاش! بود شده عالی رنگ مشکی شلوار و کت اون توی

 !شدی خوشگل چه: گفت و زد لبخندی دیدنم با. بردمی
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 ینماش و گرفت دستش توی رو دستم حرفی بدون که انداختم پایین رو سرم. انداختن گل هامگونه کردم حس

 .کردیم طی، شدمی پخش سیستم از که آهنگی به دادن گوش با رو مسیر. افتاد راه و کرد روشن رو

 :کردم زمزمه گوشش کنار آهنگ همراه و گذاشتم ششونه روی رو سرم

 هاتخنده با میشم آروم چقدر

 پات به پا تهش تا رو راه این میام

 فدات جونم جونمی همه تو

 زدنات حرف قربون الهی

 نداشت دوست رو تو میشه مگه

 گذاشت تنها رو تو میشه مگه

 شده بسته هاتچشم به هامنفس

 ساخت دیوونه ازم عشقت ببین

 (جهانی مهدی و علیشمس -تو به مدیونم)

 !میدم کشتن به رو هردومون االن. کنم رانندگی درست بذار دختر! هیس: کرد زمزمه لب زیر ساسان

 انساس. شدیم پیاده هم با. رسیدیم نظر مورد مقصد به بعد یکم. کردم جدا ششونه روی از رو سرم و خندیدم

 عدادت. شدمی شنیده هم جااین تا آهنگ صدای. کردیم حرکت تاالر داخل سمت و کرد قفل دستش توی رو دستم

 سالم ساسان به و اومدن مونسمت به مرد تا چند ورودمون با. بود جمعیت بودن زیاد از نشون، هاماشین زیاد

 ؟جان ساسان کنینمی معرفی: گفت ساسان به رو و انداخت من به نگاهی یکیشون. کردن
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 .اجازه با، نامزدم: گفت و انداخت بهم نگاهی ساسان

 هم رو من اسم ساسان داشتن انتظار اونا مثال، نداد توضیح بیشتر! اومد خوشم رفتارش از. شدیم دور ازشون و

 .رفتم نامزدش و دوستش پیش ساسان همراه به و دادم قورت رو لبخندم. کنم سالم من بعد و بگه

 ؟بیارم در رو شالم و مانتو: گفتم ساسان به رو. نشستیم میزی پشت رفتیم و گفتیم تبریک

 .طورهچه اوضاع ببینم بشین جوریهمین. نیار در فعال نه -

 و چشم با ایچهارشونه و بلند قد مرد. اومد مونسمت به مردی لحظه همون. نگفتم چیزی و دادم تکان سری

 .رسیدنمی ساسان پای به اما؛ بود خوشتیپ. مشکی ابروی

 !ما ساسان داداش! به به: گفت و کرد ساسان به رو

 !مهدی: گفت و شد بلند جاش از دیدنش با ساسان

 .خانوم سالم: گفت و زد لبخندی من دیدن با مهدیه اسمش فهمیدم که مرده. گرفتن آغوش توی رو همدیگه و

 .سالم -

 ؟دخترته دوست: گفت ساسان به رو مهدی

 .نامزدمه، نه -

 !کنم معرفی بهت رو یکی هم من کن صبر. سالمتی به: گفت و انداخت باال ابرویی

! غلیظ آرایش و نامناسب تیپ با! بود آور بهت دختر وضع. اومد پیشمون دختری بعد یکم و داد عالمتی کسی به

 هم اونا تصورم برخالف. نشستم جام سرِ و کردم دختر به کوتاهی سالم. بپره کسایی چنین با خوردمی مهدی به
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 راستش. انداختمی من به نگاهی هم گاهی از هر، زدمی حرف ساسان با که حالی در مهدی. نشستن ما کنار

 ! بگذره خیر به شب آخر تا کنه خدا. اومدنمی خوشم نگاهش رفتن هرز از هیچ. کردمی اذیتم نگاهش

 انساس و گردمبرمی و دستشویی میرم که کردم راضی رو ساسان، باشم کرده فرار نگاهش زیر از کهاین برای

 ات ایستادم یکم. نبودن جااین زیادی افراد و بود تاریک حیاط. نیومد باهام که بود کردن صحبت گرم قدراون

 تمگذاش دست ترس از. ایستادم شدمی نزدیک جااین به که پایی صدای با که برگردم خواستم. بخورم هوایی

 !اومدممی ساسان با کاش. فرستادم صلواتی و قلبم روی

 با. دمش مواجه ساسان مضطرب یچهره با که برگشتم عقب به سرعت به ترس از مشونه روی دستی نشستن با

 ؟کردی دیر چرا: گفت بهم رو نگران

 .رفت سر محوصله داخل. بخورم هوا اومدم: گفتم لبخند با و کشیدم آسودگی سر از نفسی

 ؟بود کی مرده اون، راستی: پرسیدم کوتاهی مکث از بعد

 ؟مهدی؟ کی -

 .اوهوم -

 فکر. االن تا ندیدمش دیگه شدن تحصیل فارغ از بعد اما؛ بودیم صمیمی هم با دوران اون. دانشگاهیم هم -

 .باشه شده سالی 6 کنممی

 .داخل بریم بیا: داد ادامه و گرفت رو دستم

 موافقت ساسان باالخره. بودن رقصیدن حال در همه و بود پخش حال در شادی آهنگ. رفتیم داخل به هم با و

 ردهنک ریشه من در چیزی چنین که کرد امنیت احساس ساسان زمانی درست اما؛ آوردم در رو شالم و مانتو و کرد

 .رفتن تانگو رقـــص برای نامزدش و ساسان دوست همراه هازوج که شد پخش الیتی موزیک بعد یکم. نبود
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 ؟رقصیمی من با: کرد زمزمه گوشم کنار و شد خم طرفم به ساسان

 .نرقصیدیما هم با حاال تا ما: گفت که کردم نگاهش تعجب با

 ارب اولین برای. داشتم هم هیجان راستش. رفتیم وسط هم با و گرفت رو دستم و زد چشمکی سرش پشت و

 هایدست. ایستادیم هم رویروبه دو هر. رقصیدممی، کنممی شکر رو داشتنش روز هر که کسی با داشتم

 ساسان. کردم حلقه گردنش دور، لرزیدنمی استرس از که رو هامدست هم من و شدن حلقه کمرم دور ساسان

 بدنم هایسلول تمام به رو شمردونه و تلخ عطر بوی و بستم رو هام چشم. کرد ترنزدیک خودش به رو من

 . شدم واجهم ساسان یخیره نگاه با که کردم باز رو هامچشم. نکشید طول بیشتر ثانیه چند کار این، کردم تزریق

 تعاشق قدراین روز یه کردمنمی فکر وقتهیچ راستش: گفت، کردمی خودنمایی هاشلب کنج که لبخندی با

 رو خودم. کنممی فکر تو به هم خلوتم تو حتی که انداخته روزی به رو من، چیزت همه، پاکت قلب! بشم

 !تو شدی فقط شناسمنمی

 .نشوند پیشونیم روی ایـوسه بـ و شد خم که پاشیدم شچهره به لبخندی! لرزوندن رو قلبم هاشحرف

 نانهمچ اما؛ رقصیدمی دختری با داشت که دیدم رو مهدی دور اون از. نشستیم سرجامون و برگشتیم بعد یکم

 باالخره هم شب اون. گرفت ازم رو نگاهش که کردم نثارش ایغره چشم! شد خورد اعصابم. بود جااین نگاهش

 !بود خوبی شب گفت میشه بگیرم فاکتور رو مهدی وجود اگه و گذشت

* * * 

 بعد هفته یک

 هم هب ساسان و من رسیدن برای قدم اولین باالخره قراره که روزی یعنی، مصادفه زندگیم روز بهترین با امروز

 مامان! دارم استرس! نیست دلم تو دل حاال تا صبح از. بیاد من خواستگاری به ساسان قراره امروز. شه برداشته

 !شدی نکنمی ذوق خواستگاریشون میاد یکی تا که هاترشیده این مثل، باش داشته غرور یکم میگه میاد و میره
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 و هیجان از اینا فهمممی من ولی، کنهنمی درک مامان. کنم خراب رو روزم خوامنمی چون دمنمی اهمیتی من

 طرز توی! بود عجیب! شد هم خوشحال بالعکس نشد ناراحت اما، فهمید شیدا! شدن متاهل ذوق نه استرسه

 ! نبود غمی یا ناراحتی رفتارش

 یلباس کمد سمت! بگذرونه خیر به خودش خدا! میگم بهت بعدا امروز به بچسب فعال گفت که پرسیدم ازش

 نخواستم چون هم آرایش واسه. پوشیدم رنگی ایفیروزه حریر شال همراه به رنگ سفید شلوار و کت. رفتم

 به و زدم خودم به هم عطر یکم. زدم ماتی رژلب و کرم فقط، بدم نشون بد ساسان خانواده جلوی رو خودم

 . بودن آماده هم( امیرعلی بابای) بزرگم دایی و بابا و مامان. رفتم بیرون

 بابا یاب: گفت و گرفت جلوم رو چادر. بود دستش صورتی و آبی ریز هایگل با سفید چادر یه. اومد سمتم به بابا

 !روشنه دلم! شی خوشبخت شااهللان. بپوش رو این! جان

 قیعمی نفس و فشردم هم روی رو هامچشم. بود روشن دلم ته هم خودم. کردم تشکر و گرفتم بغلم توی رو بابا

 صدای با. اومد در صدا به در زنگ که بودم خودم هوای و حال توی! کن خوشبخت رو من خودت خدایا. کشیدم

 .پریدم جام توی متر یک در زنگ

* * * 

 و بابا و مامان همراه، فرستادممی صلوات زیرلب که طورهمون و کردم سرم مرتب رو چادر سریع، استرس با

 و سالم از بعد. سنگین و جدی اما؛ پوش شیک و مسن مردی. شد وارد مردی اول. رفتیم استقبال واسه دایی

 شیک یساله 22 حدود خانمی اون از بعد. بود ساسان عموی. شد وارد و کرد معرفی رو خودش پرسی احوال

 ساسان سرش پشت. بود ساسان عموی زن این. شد وارد، مهربونه کامال بود مشخص شچهره از که پوشی

 با حاال رو فرش موهای. بود پوشید ایقهوه پیرهن با رنگی کرم شلوار و کت. اومد بند نفسم لحظه یه. شد وارد

 هم قیهب خداکنه! شدم عاشقش بیشتر نگاه یک همون با که من! اومدمی بهش قدرچه و بود کرده ـختـ لـ سشوار

 !کنن قبولش
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 و تگرف جلوم رو شیرینی جعبه و گل رسید که من به و کرد سالم همه به برخورد خوش و محترم خیلی ساسان

 .سالم: گفت

 !میشی ترملوس چه چادر با: داد ادامه ترآروم و

 به .نشست عموش کنار مبل روی و رفت لبخند با که کردم اشاره داخل سمت به و انداختم زیر خجالت از رو سرم

 . کنیم آماده رو شیرینی و چای تا رفتم مامان کمک

 یگمم و گیرممی رو دستش خودم که باشه حواست! نریزی روش رو چایی وقت یه نگار ببین: گفت بهم رو مامان

 !زندگیت پی برو، کنهمی بدبختت! خورهنمی تو درد به و گنده من دختر

 .هست حواسم، چشم: گفتم و خندیدم

 لرزش. کردم تعارف تک به تک. رفتم بیرون به و برداشتم رو چای سینی و کردم مرتب سرم روی رو چادر

 که نساسا به. بود من استرس یدهنده نشون این که کردمی بلند سینی با رو هالیوان برخورد صدای، هامدست

 بخوره چشمش به چشمم اگه دونستممی. کردم تعارف چای بهش، بندازم بهش نگاهی کهاین بدون، رسیدم

 لیاص بحث باالخره. نشستم جام سرِ و برگشتم، کردم تعارف رو هاچای کهاین از بعد. کنممی کاری خراب قطعا

 . شد شروع

 رو پدرش اول ساسان هستید مطلع قطعا خودتون که طورهمون، معتمد آقای: گفت و کرد بابا به رو ساسان عموی

 اصال یعنی؛ نیست خوب ساسان با شمیونه راستش خب که داره هم برادر یه. داد دست از رو مادرش بعد و

 و عموشم که منی! زندگیه پسر ساسان! بگذریم خب. نیست شیراز االن اون و داره فرق هم با شونشخصیت

 که طورنای! کوشیه سخت و مهربون پسر ساسان بگم تونممی یقین به گیرم سخت چیزها این و کار توی خیلی

 این از بهتر چی من نظر به! مودبه و ساده و خوب دختری، بینممی داریم ما االن و کرد تعریف شما خانوم دختر از

 تحقیق اول، گفت ساسان وقتی راستش. نیومدیم جااین الکی هم ما. برسونیم هم به رو جوون تا دو این که
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 هم جان رنگا. بیایم که شدیم راضی باالخره ندارن کم خانومی و متانت از چیزی شما دختر دیدیم که بعد و کردیم

 !مونهمی ما دختر مثل

 کامال! هافتخار باعث: گفت و داد تکان سری، بود نشسته دلش به مرد این هایحرف واقعا انگار که لبخندی با بابا

 .دارن شما مثل بافرهنگی و کرده تحصیل ایخانواده که مشخصه هستن مودب پسری که جان ساسان از

 !رسونهمی رو شما لطف این -

 ؟هست قدرچه ساسان آقا تحصیالت میزان: گفت و کالم میون پرید دایی

 حین رد هم االن اینکه مثل ولی؛ کنهمی تدریس فیزیک دانشگاه توی هم االن و داره فیزیک لیسانس ساسان -

 .بود فیزیک ریاضی شرشته که دونیدمی. گیرهمی هم رو ریاضیش مدرک داره غیرحضوری، تدریس

 خندیلب جوابشون در هم ساسان و کردن نگاه ساسان به زدمی موج توش تحسین که نگاهی با دو هر دایی و بابا

 شدیگه هایقابلیت و هاشخصیت امروز! کردم افتخار ساسان به دلم توی لحظه این تو هم من راستش. زد

 غرور و جدیه کهاین با که پسریه ساسان! عالیه پسر این چیز همه بگم تونممی یقین به من و شد رو من واسه

 یعمه! هستش مرد قدرچه پسر این فهمیدم االن! فرهنگه با و ذارهمی احترام همیشه که کسیه، داره رو خودش

 هایبحث سر بریم بعد کنیم شیرین رو دهنمون، جان نگار خب: گفت و کرد مزه کمی رو چایش لیوان ساسان

 ؟نهایی

؟ نمک کارچی باید االن من. بودم شده دستپاچه. انداختم زیر رو سرم خجالت با که من سمت برگشت همه نگاه

 .داد نجات درگیری این از رو من، زد که حرفی با مامان باالخره؟ بگم چی باید

 .کنن صحبت هم خودشون که نیازه نظرم به ولی؛ شده تموم هاگفتنی اینکه با -

 ینا و زندگیه عمر یه سر بحث باالخره. کنن صحبت برن هم من نظر به: گفت و داد تکان سری ساسان عموی

 .اوناست مال زندگی
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 .کن راهنمایی رو جان ساسان، نگار: گفت بهم رو بابا

 ردوا وقتی. اومد سرم پشت ایاجازه با گفتن از بعد هم ساسان که کردم حرکت اتاق سمت و شدم بلند جام از

 !شدی سرخ: گفت و خندید ساسان. کشیدم راحتی نفس باالخره که بست رو در ساسان، شدیم اتاق

 کاریچ و بگم چی باید دونستمنمی، شدم دستپاچه اصال! سخته چه وای: گفتم و کشیدم هامگونه روی دستی

 !کشممی هم خجالت تازه! کنم

 یخوشبخت راه باالخره! خوشحالم خیلی من ولی: گفت و گذاشت صورتم طرف دو رو دستش تا دو. اومد نزدیکم

 ؟کنید قبول خودتون همسری به رو من حاضرین آیا معتمد خانم! شد باز ما

 کردن شروع هاماشک رفتنمی کنار هاملب روی از لبخند که طورهمون، ساسان حرف این با اما، چرا دونمنمی

 ! باریدن به

 ؟کنیمی گریه چرا: گفت تعجب با

 و من رویای شدی بسته چشم، یو سی آی توی که تویی باالخره اینکه از! خوشحالم خیلی: کردم زمزمه بغض با

 !سنگینه مواسه خوشی همه این حجم! رومیروبه جااین حاال

 !واقعیته شونهمه االن، شد تموم رویا دیگه؟ آخه بگم چی من: گفت و گرفت بغلش توی رو سرم

 .رفتیم بیرون هم با و کردم پاک رو هاماشک

 !بودیم لحظه همین منتظر هم اول از ما: گفت بقیه جواب در خودش و دارم استرس من فهمید ساسان

 و آورد خودم به مآینده رویای از رو من که ساسان یعمه و مامان کل صدای و من یبله جواب با بود برابر این و

 !ما بودن هم با و رسیدن راه آغاز تازه شد این و شد دوخته هم به ما عشق پر نگاه، اون از بعد

 شوممی بهتر تو با اما است خوب من حال
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 شوممی دیگر جور یک بینمتمی تا، آخ

 کندمی گل بیشتر من در شعر حس تو با

 شوممی معطر بارد می که باران و یاسم

 بریمی دل بیشتر من از آبی لباس در

 شوممی کبوتر پوشیمی که وقتی آسمان

 تو پای بمانم تا هستم مرد قدرهاآن

 شوم دلگرمی گاه گه یمایه توانممی

 من که کن باور تو بی اما توست میل میل

 شوممی پرپر سرد بادهای هجوم در

* * * 

 ازش مامان که بود این یدهنده نشون این و بود کرده دعوتش مامان یعنی، بیاد جااین ساسان بود قرار امروز

 راستی: گفتم مامان به رو، کردممی خشک رو شسته هایظرف دستمال با داشتم که طورهمون! اومده خوشش

 ؟چیه ساسان به راجع نظرت، مامان

 لیو؛ نداره کم هم خوشگلی از چیزی ماشاهلل، ادب با، کرده تحصیل! اومد خوشم شخانواده از! بود خوبی پسر -

! ریب بفرستیمت خاطر رضایت با که کردیم بزرگ قو پر الی رو تو حال هر به! کرد قضاوت سریع نباید هم باز

 .رفتن تحقیق واسه هاتدایی و بابات امروز



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر اسد پرنیا | یو سی آی رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 116 

 من خوشحالی باعث این و کرد استقبال ازش خوشرویی با مامان. اومد هم ساسان بعد یکم. دادم تکون سری

 !مخود خانم به سالم: گفت و کرد بغلم دید رو من تا. اومد سمتم و داد مامان به رو شکالت پاکت ساسان. بود

 ؟چطوری سالم: گفتم و کشیدم موهاش رو دستی

 .مرسی خوبم: گفت نشستمی مبل روی که طورهمون و شد جدا ازم

 !توئه پخت دست ناهار شنیدم: گفت لبخند با بهم رو. آوردم شربت شواسه و رفتم آشپزخونه به

 ؟کو ناهار این پس خب: گفت که دادم تکون رو سرم

 .ستآماده نهار که بیا بشور رو هاتدست بعد بخور رو شربتت: اومد آشپزخونه توی از مامان صدای

 کارش این! شه تموم زود تا کردمی من دهن هم وسطش که شربتش خوردن به کرد شروع هولکی هول ساسان

: تگف، شد آشپزخونه وارد وقتی. کردیم پهن رو سفره مامان کمک با، بشوره رو هاشدست رفت تا! بود دارخنده

 ؟پختی پلو کلم نگار

 .کردم درست تواسه هم هاشیرازی ساالد اون از تازه، آره: گفتم و زدم چشمکی

 !نکنه درد دستت! به به -

 بار کردممی حس راستش. کرده آشپزی بار اولین برای که بودم شده ایساله 17 دختر مثل، پختن غذا این با

 یراض خیلی ساسان. شد صرف لذت با و سکوت توی ناهار. بخوره ساسان بود قرار چون؛ داشتم هیجان و اولمه

 ! کرد تشکر مامان و من از کلی و بود

 روی رو سرم. انداخت گردنم دور رو دستش هم اون و نشستم مبل روی ساسان کنار. رفتیم سالن توی هم با

 ؟چیه امروزت یبرنامه: گفتم و گذاشتم اششونه
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. شدم دعوت مهدی یخونه هم خودم. شیدا یخونه رسونممی رو تو من بعد. گردیممی یکم میریم هم با اول -

 .بیا باهام گفتم منم، شدی معرفتبی گفت زد زنگ. برممی هم رو امیرعلی البته

 ؟بود دوستت نامزدی جشن شب که همون؟ کیه مهدی -

 .آره -

 !نمیاد خوشم دوستت این از؟ نری میشه: گفتم و گرفتم فاصله کمی ازش

 دادن انجام برام خودم برادر که کارهایی و بوده برادر یه مثل! منه دوست ترینصمیمی؟ نمیاد خوشت چی واسه -

 .داد انجام اون رو

 ؟کرده کاری مگه؟ میاد بدت ازش چرا ببینم بگو: گفت و کشید رو بازوم که گرفتم چشم ازش

 شمخو، گشتمی جلف دخترهای با شب اون فقط؟ کاری چه، نه: گفتم، بود ایدیگه سمت به نگاهم که طورهمون

 !کنهمی هواییت دفعه یه. نیومد

 .هستم دلت بیخ همیشه من نترس هم تو. چیزهاست این و دختربازی و مهمونی اهل! عادتشه این -

؛ شهمی ناراحت ساسان دونستممی چون؛ بگم رو مهدی بد نگاه طرز نخواستم. بگم و کنم نگاهش نتونستم

 .شم حاضر تا رفتم بحث کردن تموم برای بنابراین

 به اول ساسان درخواست به. شدیم خارج خونه از و کردیم خداحافظی مامان از دو هر شدم حاضر اینکه از بعد

 مه کلی. چسبید هم کلی که خوردیم بستنی هویج آب یه. رفتیم ارگ پشت به هم بعد و زند خان کریم ارگ

 . گرفتیم یادگاری عکس

 داشی، نکرده سالم داییزن با هنوز، شدم وارد وقتی. رفت خودش و شیدا پیش رسوند رو من ساسان اون از بعد

 ؟!دختر تو چته: گفتم خنده با. برد اتاق توی سریع رو من



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر اسد پرنیا | یو سی آی رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 118 

 !شی خوشبخت شاءاهللان! عزیزدلم بهت میگم تبریک همه از اول: گفت و خندید

 ؟ ردیک آشتی میالد با نکنه! کردی تغییر یهو؟ بود چی واسه خوشحالیت اون ببینم بگو! خودت روزیِ مرسی -

 هشب یواشکی مامان گوشی با. شنوهنمی شاید گفتم. نداد جواب زدم بهش زنگ من! بابا نه: گفت ناراحتی با

 .نمیده رو من جواب عمد روی از فهمیدم. داد جواب سریع زدم زنگ

 ؟کنی چکار خوایمی پس، خب -

 .دارم نقشه یه -

 !خندیدن به کرد شروع بعد و

 ؟چیه تنقشه ببینم بگو خب؟ خندیمی چرا؟ تو چته! شیدا وا -

 یعنی، شده بد حالم من مثال کشیممی نقشه؟ نیست قلب دکتر میالد مگه. مونهمی امیرعلی و تو و من بین، ببین -

 بعد و بینمب رو میالد العمل عکس باید جااون. بیمارستان برینمی عجله با رو من و داشتم قلب مشکل قبال من که

 !زنممی حرف باهاش میارم گیرش جا یه

 برای بهتری راه هم بعد. نداره اعتماد بهت کارهات اون با ولی داره دوستت دونیمی هم خودت؟ کاریه چه این -

 .بزن حرف باهاش کارش محل برو خودت پای با مثال، هست زدن حرف

 بیرون و کرد خرد همه جلوی رو من اما؛ رفتم جااون بار یه. زنهنمی حرف: گفت و گرفت دستش توی رو سرش

 مبکشی نقشه تونیممی طوراون؟ بدم توضیح شواسه چطوری من پس! زنهنمی حرف که هم شما با. انداختم

 .بزنم حرف باهاش تونممی من و کنیدمی قفل پشت از رو در هم شما. باشیم تنها ما و برن پرستارا

 ینقشه راستش. کنیممی کیف هم ما و زنیمی حرف تو! امپایه: گفتم و کردم نگاهش شیطانی لبخند با

 !پرهیجانیه
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 شاید. میشم خیالشبی دیگه کرد ردم اگه، کنممی کوچیک جلوش رو خودم بار آخرین برای: گفت و خندید

 !کشیه منت بار هزار از بهتر هم باز ولی؛ باشه سخت مواسه

 ؟دونهمی امیرعلی -

 .کنی قبول تو که بود این منتظر. گفتم بهش آره -

 ؟کنی چکار خوایمی رو پرستارها پس، خب -

 .میشن راضی مطمئنم. زنیممی حرف باهاشون -

 !خوبه -

 ؟خوبه ساسان با چی همه؟ خبر چه تو از -

 !دارن دوستش هم بابا و مامان! شکر رو خدا آره -

 من و جدیه خیلی خب ولی مهربون و متشخص. مورده بهترین ساسان منم نظر به! عزیزم شی خوشبخت -

 .ترسممی ازش هاوقت گاهی

 صبح رو شیدا ینقشه بود قرار. کردیم سرگرم رو خودمون شب تا! بود من واسه خاص پسر این. زدم لبخند

 . سرکاره میالد که ساعتی با مطابق یعنی؛ کنیم عملی

 ! باشه فایدهبی هم تالشش آخرین کهاین از، دیدممی نگرانی بلکه، دیدمنمی هیجان شیدا نگاه توی

 دچارش کسی امیدوارم، نیست خوب دردها این! بده گوش هاشحرف به میالد که کردم دعا شواسه دل ته از

 !نشه

* * * 
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 شیشه به نفر هی که بودیم من ماشین توی. بیاد امیرعلی تا ایستادیم منتظر بیمارستان هاینزدیکی قرارمون طبق

 شینما از سریع! بود شده تنگ براش دلم قدرچه که وای. دیدم رو امیرعلی که پنجره سمت برگشتم. زد پنجره

 !پریدم بغلش و شدم پیاده

 ؟نداشتم خبر من و شدی عاشقم؟ چته دختر! اوو -

 !بود شده تنگ تواسه دلم؟ نامرد بودی کجا! شدم عاشقت آره! وای -

 !کنینمی یاد ما از کردی شوهر شما -

 .رسیدمنمی ساسان به هرگز من، نبود تو هایکمک اگه! منی برادر تو؟ حرفیه چه این: گفتم و شدم جدا ازش

 ؟گذشت خوش دیروز راستی

 ...چرا؟ چیه جریان، بپرسم ازت چیز یه خواستممی! انداختی یادم شد خوب: گفت و کرد اخم

 حرکت این. کوبیدمی شدت به قلبم. موند ناتموم امیرعلی حرف و مونحرف وسط پرید شیدا لحظه همون

 .ترسوند رو من امیرعلی

 .کنم تمرین خواممی، بیاید! خب دارم عجله؟ کنیدمی تعریف نشستید! باشید زود وای: غرید شیدا

، دش بازی مسخره و خنده به منجر شهمه که شیدا الکیِ هایتمرین ساعت یک از بعد. رفتیم دنبالش ناچار به

 . کنیم عملی رو نقشه تا کرد قبول باالخره

 اهر دنبالش مصلحتیم هایزاری و گریه با هم من. دوید بیمارستان سمت و گرفت بغل توی رو شیدا، امیرعلی

 راحت هم هااون و بود کرده هماهنگ پرستار تا چند با قبل از شیدا. بودم گرفته رو مخنده جلوی زور به. افتادم

 یهو! دش چش دونمنمی! کنید کمک! کنه کمک یکی: زد داد امیرعلی شدیم بیمارستان وارد تا! بودن کرده قبول

 !شد بیهوش بعد گرفت درد قلبش
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 !کنه خبر رو میالد تا رفت یکیشون و گذاشتن برانکارد روی رو شیدا پرستارها

 ما دیدن با. اومد هم میالد بعد یکم. داشت قرار راهرو آخر که عملی اتاق سمت بردن رو شیدا راستیک پرستارها

 ؟شده بد کی حال؟ شده چی: پرسید و کرد تعجب

 به خدا رو وت! نیست خوب اصال حالش! ایستاده شیدا قلب! کن مونکمک خدا رو تو، میالد: گفتم مصلحتی گریه با

 !برس دادش

 !کرد هنگ لحظه یه! پرید رخش از رنگ حرفم این با

 ؟شده چیزیش شیدا؟ چی...چ -

 .ستهمیشه از حادتر وضعش االن ولی؛ داشت قلب مشکل بچگی از: گفتم و کردم پاک رو الکیم هایاشک

 چهب: گفت و داد تکان سری امیرعلی، رفتنش با! دوید عمل اتاق سمت، نور سرعت به نشده تموم حرفم هنوز

 ؟!کردمی سکته داشت دیدی! ها عاشقه

 !کنیم قفل رو در تا بیرون بیان سریع پرستارها باید! وقتشه االن، آره -

 نرفت هم هااون و کردیم تشکر ازشون کلی. کردن قفل رو در سرش پشت و بیرون اومدن پرستارها لحظه همون

 .ایستادیم مراقب، در دم امیرعلی و من و برسن کارهاشون به تا

* * * 

 شیدا

 سرش پشت و رفتم آروم! بود متعجب پرستارها رفتن از میالد. کردم باز رو هامچشم آروم پرستارها رفتن با

 .ایستادم
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 !میالد -

 .برداشت عقب به قدمی ترس از، دیدنم با و سمتم برگشت شدت به

 .بترسونمت نداشتم قصد! ببخشید -

 ؟نبود بد حالت تو مگه: گفت تعجب با

 !بدتره هم قلبی ایست از دارم من که حالی! بده حالم شب اون از من! چرا -

 !بازی بچه هم باز، بوده نقشه پس: گفت و کشید ریشش ته روی دستی

 .کن گوش هامحرف به لحظه یه. کنم صحبت باهات خواممی ببین -

 هاینقشه گول دفعه هر باید من. کن تموم رو هابازی مسخره این دیگه! نمونده حرفی ما بین: گفت و برگشت

 ؟!بخورم رو تو پلید

 به باید :گفتم و گرفتم رو بازوش. کشید عمیقی نفس کالفگی با قفله دید وقتی، داد فشار رو در یدستگیره

 نداشته وجدان عذاب بذار فقط. میرم بعد، کن گوش هامحرف به...منه تالش آخرین این. کنی گوش هامحرف

 .نگفتم بهت رو حقیقت که باشم

 وجدان عذاب کردیمی ـیانـت خــ من به داشتی که موقع اون؟ وجدان عذاب: زد داد و سمتم برگشت خشم با

 ؟نداشتی وجدان عذاب بردی مخانواده جلوی رو آبروم وقتی؟ نداشتی

 دوستم برادر با و کردم اشتباهی یه پیش سال 6 حدود من. نیست کنیمی فکر تو که طوراون چی همه میالد -

 ...کهاین تا نبود کن ول اون اما کردم ولش پسریه جور چه فهمیدم بعد! خوردم رو گولش. شدم دوست

 ؟یاریب یادم رو حماقتم خوایمی؟ بگی چی خوایمی! کنم گوش خوامنمی میگم: کشید عربده و پرید حرفم وسط
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 ویر وقتهیچ دیگه میدم قول من، کن گوش فقط تو! کن گوش هامحرف به: زدم داد و گرفتم رو پیراهنش ییقه

 !نبینی رو من کثیف

 یعنی ،نبود ازش خبری موقع اون تا. شدم آشنا تو با کهاین تا: دادم ادامه ساکته دیدم وقتی. گذشت ثانیه چند

 که زمانی درست، سال 6 از بعد هم اون رو جدیدم شماره طورچه دونمنمی اما؛ بودم کرده عوض رو مشماره من

 به کرد روعش. کردمی تعقیبم مدت تموم کنم فکر. شناختمی رو تو. هستم تو با فهمید. آورد گیر شدم آشنا تو با

 داشته برش دور اون اما؛ بده زمان بهم گفتم بهش من. کنممی تبیچاره نباشی من با اگه گفتمی، کردنم تهدید

 به. بودی اومده خواستگاری به تو که زد زنگ روزی درست و کنه خر رو من هاشحرف با خواستمی مثال و بود

 خواستممی، خواستم فرصت ازش! نکنه جدا من از رو تو که بود این واسه دادممی رو جوابش هم اگر من خدا

 کار حلم. بود بلد رو مونخونه آدرس! گذشت کار از کار دیگه اما بمونیم حساببی تا کنم پیدا ضعفی نقطه ازش

 حلش شهمی طورچه تنهایی دونستمنمی! بودم کرده گیر گل تو کن باور! رو بابام کار محل حتی و دونستمی رو تو

 من تو، کردممی رو فکرش که طورهمون چون؛ ندم دست از رو تو تا باشی جریان در تو خواستمنمی فقط، کرد

 !نداشتی باور رو

 که بودن من هایاشک این و ترکید لعنتی بغض این باالخره. انداختم زیر به رو سرم هامحرف اتمام از بعد

 این بگو: غرید آروم زیرلب. اومد حرف به لحظاتی از بعد. اومدنمی فرود اتاق هایکاشی روی چکه چکه صدابی

 .بیرون برم خواممی! کنن باز رو صاحاببی در

 ؟نداری باور هم هنوز: نالیدم بغض با

 !شه درست تو چرندیات تا دو با که شده خرد حدی از بیشتر من غرور: گفت و فشرد هم روی رو هاشچشم

 تشد از مانع تا گرفتم دندون به رو لبم! بود فایدهبی هم تالشم آخرین که بود این یدهنده نشون هاشحرف

. ردک انتخاب رو خودش راه اون! دارم نگهش زور به تونستمنمی دیگه. کردم حرکت در سمت. بشم مگریه یافتن
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 که قعش. میره آخرش بسازی هم قفس تا صد اگه نباشه تو مال که ایپرنده میگن! خواسته رو این تقدیر شاید

 !بره ذارممی، نیست زوری

 زشت روزگار این، دراز روزگار این

 ؟!نوشت قناری برای را سکوت عمری

 ،سخت عبور یک یا،  بود امتحان یک

 ؟!سرنوشت گردش به ساخت قفس یک یا

 ،گل همنشین و بود باغ هواخواه هردم

 ؟!زشت سیاه دیو اسیره چه برای حاال

 ،نبود شدن عاشق اگر او تقدیر

 نیست هم شکست اما

* * * 

 نگار

 ؟بگی بهم خواستیمی چی موقع اون: گفتم بهش رو و ایستادم امیرعلی رویروبه

 ؟چیه ساسان دوست این جریان نگار راستی، آهان: گفت و کرد نازک چشمی پشت

 ؟مهدی؟ کی: گفتم تعجب با

 .آره -
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 ؟باشه چیزی باید. هیچی -

 چیزی ساسان نخواستم. کردمی سوال تو از ساسان چشم از دور مدام هستم تو پسردایی من فهمید تا آخه -

 وبگ. شده کنجکاو کردم تعریف تو از گفتم بهش من و رفت توپی غره چشم بهش و فهمید آخرش اما بفهمه

 !دهمَر ساسان! مهدیه از بهتر خیلی اون! نکن ـیانـت خــ ساسان به ببین؟ هست چیزی شما بین، ببینم

 هنتد حرف امیرعلی: گفتم بهش رو خشم با؟! قضاوتیه چه این؟ میگه داره چی این. بود مونده باز دهنم تعجب از

 ؟شناختی طوراین رو من تو؟ هست چیزی ما بین یعنی کرده سوال من از اون چون؟ بگی چی خوایمی! بفهم رو

 ؟کثیفم حد این تا یعنی

 ...نداشتم منظوری من -

 هیچکس ساسان جز دونیمی هم خودت که منی! میگی من به رو هااین داری نمیشه باورم. نگو هیچی: زدم داد

 ...وقتاون بینمنمی رو

 نشناختی رو من اگه تا میگم هم رو هااین. دیده رو من بار یک فقط اون: دادم ادامه کوتاهی مکث از بعد

 شپی اون دونمنمی. نکردیم صحبت هم با هم کلمه یه حتی و دید رو من نامزدی جشن تو شب اون! بشناسی

 گاهی حتی من که بزرگه من دل تو قدراون ساسان، بدون اما گذرهمی چی ذهنش تو یا کرده فکر چی خودش

 !مهدی مثل سروپاییبی مرد یه برسه چه بینمنمی هم رو تو اوقات

 روی رو دنیا حرفش کلمه یه همون! نبود خوب اصال حالم. شم خارج جااون از تا کردم حرکت. شدم دور ازش و

 !کرد خراب سرم

 غلط نم اصال! نکن رفتار طوراین من با خدا رو تو نگار: گفت و کشید محکم رو بازوم و اومد سرم پشت امیرعلی

 !شناسممی رو تو من! پرید دهنم از چیزی یه! خوردم ه*و*گ، کردم

 !میگی راست تو اصال باشه: گفتم و زدم پسش
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 مهدی این، خدایا. باریدن به کردن شروع هاماشک، گذاشتم بیرون رو پام تا. شدم دور جااون از سرعت به و

 زنهب رو کسی تهمت بهم غیرمستقیم امیرعلی باید اون خاطر به چرا؟ مار زهر شده، نشده هیچی هنوز چرا؟! کیه

! یگهد یکی سراغ رفت نیفتاده آسیاب از آب هنوز میگه خودش با حتما؟ کنهمی ـیانـت خــ نامزدش به داره که

 هک بیفته اتفاقی خوامنمی! کن کمکم خودت خدایا. زدم زار و فرمون روی گذاشتم رو سرم. شدم ماشین سوار

 !میرممی من! ندارم رو تحملش من که دونی می خودت. بشه ساسان و من جدایی باعث

* * * 

 امیرعلی

 و دش باز عمل اتاق در لحظه همون؟ کردی کارچی تو! امیرعلی کنه لعنتت خدا. کوبیدم دیوار به پشت از رو سرم

 ینماش سوار دو هر حرفی بدون. بود فایدهبی تالشش که بود این یدهنده نشون این. اومد بیرون گریون شیدا

 الیخ گاز پدال روی رو عصبانیتم تموم. کردمی خرد بیشتر رو اعصابم شیدا یگریه صدای. افتادم راه و شدیم

 روی که دختری! زدم تهمت بهش من! بشکنم رو دلش نداشتم دوست. کنم کارچی باید دونستمنمی. کردم

 رمزت روی سریع و کنم تحمل نتونستم. بود شده ناراحت من کثیف هایتهمت با حاال، خوردممی قسم پاکیش

 ؟چته تو: گفتم و سمتم برگشت ترس با شیدا. زدم

 و دمکر روشن رو ماشین گذشت که لحظه چند. کشیدم عمیقی نفس و پایین کشیدم رو شیشه حرفی بدون

 یلیخ که دونستممی فقط، بیارم در دلش از تا کنم چیکار باید دونستمنمی. بودم سردرگم. افتادم راه دوباره

 !پشیمونم

* * * 

 نگار
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 بود ترنزدیک من به همه از که کسی. بودم بهت توی هم هنوز. کردم حرکت خونه سمت، شدم ترآروم که کمی

 نم ـناه گـ؟ کردم کارچی من مگه آخه؟! کنه فکر طوراین هم ساسان نکنه! کنهنمی که فکرهایی چه من درباره

 ساسان .کردم بازش. شد فرستاده گوشیم به پیامی لحظه همون. شدم اتاقم وارد یکراست، رسیدم خونه تا؟ چیه

 :بود

. برم شهر از بیرون باید درگیرم روزی چند من بگم بهت خواستم. ندادی جواب زدم زنگ چی هر! عزیزم سالم "

 میرم روزی چند. آورده هم رو سام و من اسم میراث تقسیم درباره شنامه وصیت توی و مرده بابام عموی

 "!دارم دوستت! باش خودت مراقب. جااون

 فقط حرفی هیچ بدون. آوردم در قلم به رو حرفم! داره اعتماد بهم یعنی، دارم دوستت گفت. گرفت آروم دلم

 :نوشتم

 ؟داری اعتماد بهم -

 :داد جواب لحظه همون چون؛ بود نرفته هنوز اینکه مثل

 !جونم از بیشتر؟ چیه هاحرف این -

 !دارم دوست رو خودش فقط دونهمی. داره اعتماد بهم پس. نشست لبم روی لبخند هاماشک میون

 :نوشتم براش

 !باش من عشق مراقب! دارم دوست خیلی -

 :داد جواب بعد یکم

. زنممی زنگ رسیدم، دارم پرواز دیگه یکم! هستم ساسانت آقا مراقب، چشم! نگارم دارم دوستت هم من -

 !خدانگهدارت
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 ؟!کردممی کارچی من نبود ساسان اگه. گرفتم بغلم توی رو گوشی

*** 

 بعد هفته یک

 زشا خبری دیگه بعد اما؛ زد زنگ بهم، رسید که اول روز همون. بود برنگشته هنوز ساسان اما؛ گذشت هفته یک

 زا بعد که کسی. نرفتم بیرون اتاق از من اما؛ اومد خواهی معذرت برای امیرعلی روز اون از بعد! نگرانشم. نشد

 کس هر! نذاری بهش هم سگ محل که بهتر همون، شکنهمی رو نفر یه دل و زنهمی تهمت حرف یه با عمر یک

 که خودمه دل دوم، دونهمی رو واقعیت همه از بیشتر که خداست اول مهم! کنه فکر مدرباره خوادمی که طور هر

 ایدب بفهمیم که ماییم مهم و میدن قضاوت به دل راحت که هستن ما مردم این. داره جا توش نفر یه فقط دونهمی

 ! بشناسیم بهتر رو کی بعد به این از

 کاری یه باید. نداشتم هم شخانواده از آدرسی و شماره هیچ؟ کجاست ساسان یعنی، شدم بلند جام از کالفه

 من با وادنخ اون و باشه گفته چیزی بهش امیرعلی نکنه... اما؛ باشه اومده اصال شاید. برم دانشگاه به باید. کنم

. برم تا شدم حاضر و درآوردم رو روپوشم. کوبیدمی مسینه دیوار و در به رو خودش شدت به قلبم؟ بزنه حرف

 .دادم جواب. زد زنگ مامان لحظه همون. گرفتم مرخصی ساعت چند فقط

 ؟مامان بله -

 ؟کردی دیر چرا، بیرون بریم خوایممی؟ کجایی -

 .بیام تونمنمی. دارم کار جایی من بگید، برید شما مامان -

 ؟میری داری کجا -

 !باشن داشته ساسان از خبری شاید. میرم دانشگاه دارم -
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 نگز بهت شده جور هر بودی مهم ساسان واسه اگه! زشته، داریم آبرو. بریم بیا، نکن کوچیک رو خودت ببین -

 .زدمی

 .خداحافظ. بزنم حرف دیگه تونمنمی. برید شما! باشه شده چیزی نکرده خدایی شاید! کن بس مامان -

 !نباش ساده! نکن کوچیک رو خودت قدراین، نگار -

 !بسه مامان -

 کاریچ بگه من به وضعیت این توی کسی نداشتم حوصله. کردم خاموشش بعد و قطع رو گوشی عصبانیت با

 اقات سمت به یکراست، رسیدم وقتی. تازوندم دانشگاه طرف به و شدم خارج بیمارستان از سرعت به. کنم

 .شدم وارد و زدم در به ایتقه. رفتم مدیریت

 ؟هستید خوب، سالم -

 . کرد سالم احترام با دانشگاه مدیر

 محمدی ساسان آقای بپرسم خواستم راستش! شدم مزاحم موقع بد، خوامعذرمی: گفتم و نشستم مبل روی

 ؟بود کی دانشگاه اومدن که باری آخرین

 .نیومده هنوز. گرفته مرخصی میشه ایهفته یک: گفت و فکر کمی

 ؟نگرفته تماسی -

 ؟شده چیزی ببینم. ندارم ازش خبری رفت که روزی اون از بعد دیگه، نه -

 .نمیشم تونمزاحم دیگه. شدم نگران نگرفته تماس هم من با! نه، نه -

 !باشه نیفتاده اتفاقی شاءاهللان! کنممی خواهش -
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 .خدانگهدارتون! شاءاهللان، مرسی -

 .سالمت به -

 دعا فقط، زدمی شور دلم. کردم ترک رو جااون، بود نمونده باقی توش رمقی هیچ که تنی و سست هایگام با

 داخ. دیدم رو مهدی دور از که بودم دانشگاه پارکینگ توی! مردممی من وگرنه باشه نیفتاده اتفاقی کردممی

 ایچاره اما بود سخت باهاش شدن رو در رو! بود ساسان دوست اون اما؛ اومدمی بدم ازش قدرچه دونهمی

 ؟!مهدی آقا: زدم صداش دور از بنابراین، باشه داشته خبری ساسان از شاید. نداشتم

 ؟شده چیزی. سالم: گفت بهم رو تعجب با. رفتم پیشش سریع سمتم برگشت که همین

 .داشتم ازتون سوالی نیست مشکلی اگه راستش؟ هستید خوب. سالم -

 تکون سری. نشوندمشمی جاش سر وگرنه بودم ساسان نگران که حیف. نشست لبش روی لبخند حرفم این با

 !درخدمتم: گفت و داد

 زا. رفت شهر از بیرون به و داشت کاری پیش یهفته ساسان راستش: گفتم و کردم قالب هم به رو هامدست

 زا آدرسی یا شماره. نگرفته باهام هم تماسی حتی و نمیده جواب رو گوشیش. ندارم ازش خبری دیگه روز اون

 دوستش شما گفتم. ندارن خبری متاسفانه هم هااون که رسید ذهنم به جااین فقط. نداشتم هم شخانواده

 ؟نه یا اومده دونیدمی اصال یا؟ نگرفته تماسی شما با احیانا. باشید داشته ازش خبری شاید، هستید

 که گفت. زدم زنگ بهش پیش روز سه فقط. ندارم خبر ازش هم من، نه راستش: گفت و کشید موهاش به دستی

 .کرد قطع رو گوشی زود و داره کار و درگیره

 احاطه رو دورم بیشتر لحظه هر منفی فکرهای و انرژی. فشردم هم روی رو هامچشم. لرزیدنمی هامدست

. ومدما خودم به مهدی صدای با؟ کنم کارچی من خدایا. شده چیزی یه حتما. نکنم بد فکر تونستمنمی. کردنمی

 ؟کنیمی گریه داری؟ خوبه حالت نگار: گفت بهم رو نگرانی با
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. یدمکش صورتم به دستی. بدم بهش جوابی بتونم که نبود مساعد حالم اما؛ نیومد خوشم زدنش حرف لحن از

 رو هامچشم؟! بشه چی قرار دونستمنمی! سوختمی خودم واسه دلم! کردممی گریه داشتم! گفتمی راست

 ...فقط... خوبه... حالم: دادم جواب حال همون توی. کشیدم عمیقی نفس و بستم

. دمبو شده زمین پخش قطعا بود نگرفته رو من مهدی اگه. دادم دست از رو تعادلم دفعه یه که شد چی دونمنمی

 .کجاست االن کهاین و بود ساسان فقط ذهنم توی. بود افتاده فشارم

 من کمی این و زدمی موج چی همه نگاهش توی. افتاد مهدی به نگاهم. بودم داشته نگه باز زور به رو هامچشم

 کمرم دور مهدی هایدست که وضعیتی اون توی خواستمنمی. نداشتم دوست رو نگاهش هیچ. دادمی آزار رو

 !خوبم، خوبم: گفتم و کردم جدا ازش رو خودم بنابراین، بمونم بودن حلقه

 !ساسان: کردم زمزمه زیرلب. شدم روروبه ساسان عصبانی یچهره و قامت با آوردم باال رو سرم که همین

 سمتش متوان تموم با! گرفت جون بدنم دیدنش با انگار! باشه ایستاده رومروبه سالم و صحیح که شدنمی باورم

 ! دادم جا آغوشش توی رو خودم، رسیدم بهش که همین و دویدم

 !سالمی شکر رو خدا: کردممی تکرار زیرلب مدام

 چه جااین: زد داد بهم رو، هامدلتنگی و هانگرانی جواب در و زد پس رو من شدت به ساسان تعجب کمال در

 ؟!دوستمه بغل توی نامزدم که شم روروبه صحنه این با و بیام هفته یک از بعد باید؟ خبره

 .بود شده متوجه اشتباه. بود مونده باز دهنم تعجب از

 ...ساسان ببین -

 !نگار رو دهنت ببند: گفت و پرید حرفم میون

 . ودب ایستاده ریلکس خیلی. انداختم مهدی به نگاهی؟ کنه گوش هامحرف به خواستنمی چرا! شدنمی باورم
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 ؟نمیگی چیزی چرا تو: زدم داد بهش رو

 بودی نم دوست تو: زد فریاد عصبانیت با و چسبید محکم رو مهدی ییقه ساسان که بود نشده تموم حرفم هنوز

 فکثی آدم یه همیشه شرفبی توی! منه ناموس دنبال چشمت دونستممی اولش از؟ کنی رو کار این من با تا

 !بودی

 گوش هامحرف به لحظه یه ساسان اما کنم قبول رو اتفاقی هر بودم حاضر؟ شده چش ساسان! شدنمی باورم

 .بده

 .بدم توضیح تواسه بذار. کنیمی اشتباه داری ساسان ببین: گفتم و گرفتم رو بازوش

 جواب و نیاورد کم هم مهدی. خوابوند مهدی صورت توی محکمی مشت و داد هل عقب به رو من دستش با

 بهش هفته یک این توی شدمی سرت ناموس و بود مهم تواسه نگار اگه تو: زد داد بلند و داد رو هاشمشت

 داره مدوست گفتی خودت با حتما! نداری تو که خوادمی لیاقت نگار داشتن! پرسیدیمی رو حالش یا زدیمی زنگ

 ؟هان؟ کنم خواممی غلطی هر، خوشه دلم منم و

 و اومدن مردم باالخره تا شدن گالویز هم با قدراون! کردمی ترعصبی رو ساسان، مهدی هایپرت و چرت

، دانشگاه استادهای و کردن جداشون مردم. نبود کارساز هم من بلند هایجیغ و گریه حتی. کردن جداشون

 !ساسان: نالیدم و رفتم سمتش گریه با. موند بیرون نفر چند با ساسان اما؛ بردن رو مهدی

 بهم ور ساسان هااون رفتن با. کردمی چکه صورتش و بینی از خون. رفتن هم اونا و خوبه گفت بقیه به رو ساسان

؛ دنش گالویز سام و من با بابام عموی هایبچه! میراثه و ارث سر بحث! مرده نفر یه. دارم کار گفتم بهت: گفت

 نم داری توقع تو بعد. شد کشیده دادگاه به کار و شد دعوا. باشیم داشته ارث از سهمی ما خواستننمی چون

 یه با هک دختری! شناختمتمی اینا از زودتر باید! نگار نداری درک تو؟ بزنم زنگ بهت هستم دادگاه درگیرِ وقتی

! خورهمین هم جرز الی درد به شده خیره بهش ساعته نیم و ستدیگه یکی بغل تو ببینم بیام و شه هوایی هفته

 !نه تو به اما داشتم شک مهدی به! نمیشه باورم
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 من دشای! کنهنمی بارم که چیزهایی چه و اومده نگرانی هفته یه از بعد. بود بد خیلی حالم. بود شده الل زبونم

 !کننمی راجبم رو فکر یه همه که کثیفم قدراون

. آوردمی رو تو اسم مهدی هم طرف این از و نگرد مهدی با گفتیمی مدام تو. کردممی فکر اول از باید: داد ادامه

 کردن پیدا، داری اعتماد من به گفتیمی که تو غریب عجیب هایسوال، امیرعلی شکاک هاینگاه و شکاکی

 !نیست مقصر نگار گفتم خودم با چون، نگار نگفتم بهت هیچی من، مهدی گوشی توی تشماره

 !قدرچه، احمقم من قدرچه: داد ادامه کشیدو عمیقی نفس

 چرا! اومدی دنبالش نگو اومدی دنبالم جااین گفت زدم زنگ مامانت به: گفت و داد تکان تاسف روی از سری

 ؟بود همین عشقت؟ نگار

؟ یعوض بود قدر همین؟ چی تو عشق: زدم داد مگریه هق هق میون و گرفتم رو دستش مچ. کنم تحمل نتونستم

 قضاوت ،بدونی رو واقعیت کهاین بدون و صحنه یه با که بود قدر همین، داری اعتماد بهم جونت از بیشتر گفتی

! یمردمم داشتم نداشتم خبر ازت هفته یک. درم به در هفته یه من که دونیمی چی تو؟ بزنی تهمت من به و کنی

، کنم کاری تونمنمی و ندارم خبری ازت بدونم کهاین! ندیدی رو من بد حال تو، دیدی رو ذهنته تو که ایصحنه تو

 ــخ تو به باش مطمئن کنم کار هر من. نیستم مقصر من، خسته و هستی عصبانی االن. بود سخت مواسه

 ؟آخه فهمیمی چی تو! نباش بین بد! کنمنمی ـیانـت

 ؟بود قدر همین تو عشق: دادم ادامه بلندتر

 شک بهت نسبت هم اول روز همون از! بزنی عشق از حرف تو نیست الزم! نکن بلند من واسه رو صدات: زد داد

 بلکه کردمن اشتباه من تنها نه فهمممی حاال ولی، نیست طوراین نگار گفتم ولی؛ زدمی هاییحرف امیرعلی! داشتم

 !گفتنمی درست هم هااون
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 در رو محلقه. بود ترتلخ مرگ از که زدن هاییحرف من به قضاوت توی. بود سخت مواسه هاشحرف تحمل

 !برو ندارم رو تو لیاقت من اگه! برو پس: گفتم و کردم پرت صورتش توی و آوردم

 شپی من! گمشو زندگیم از برو! ببینم رو ریختت خوامنمی دیگه! بود تبهونه هم اول از: گفت و زد پوزخندی

 هم اولش از تو! زدیمی مهدی به نفرتت از دم روز هر که درحالی، مونمنمی کنم پیداش دوستم بغل تو که کسی

 همه این از بعد گفتم! معتمد خانم شناختمت خوب. گرفتیمی گرم امیرعلی با مادرت هایاعتراض خالف بر

 !شدم پشیمون ولی شه خارج تنم از خستگی تا نرفتم هم خونه هنوز که حالی در، نگار پیش برم سختی

 تار رو دیدم هاماشک. داشت فرق پیش دفعات با که نگاهی. نبود عشق توش که نگاهی، انداخت بهم نگاهی

 ! بودن تربخش آرامش هم دریا از مواسه که هاییچشم، بکنم هاشچشم از دل خواستمنمی بازم اما؛ بودن کرده

 یه به رو من هم اون! کرد خرد رو من هم اون. کنم کاری تونستمنمی اما؛ دیدم هاشچشم تو رو اشک یحلقه

. بفهمه رو من نخواست و زد پس رو من حاال، بود شبم و روز مرد و مشبونه رویای که کسی. دید دیگه چشم

 !ردب خودش با هم رو من جون و قلب و رفت! رفت که کنم باور تونستمنمی. رفت و گرفت ازم رو نگاهش سریع

 .نشستم زمین روی زانو با! دارم دوستش قدرچه فهمیدمی کاش. خوامنمی اون بدون رو دنیا فهمیدم رفت تا

 ستنش به رو صورتم سیل مثل که بودن هاماشک این و گرفتم دستم توی، بود شده رها زمین روی که رو محلقه

 ؟ساسان: زدم صداش بلند. بودن گرفته

 ؟باشه وصلت تهش باید که بود عشقی این؟ بود راه آخر این خدایا! نشنید ولی

 .زدم زار دل ته از و گرفتم دهنم جلوی رو دستم

 رفت و شد کبوتر بنویسید قبرم روی

 رفت و شد تر دلش،  خواند غزلی باران زیر
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 سم یا دل غم است خورده چه که تفاوت چه

 رفت و شد پر پر که بود جنون غرق قدرآن

 بود شده عاشق که روز همان،  میالد روز

 رفت و شد برابر میالد یلحظه با مرگ

 ترسیدمی شدن غرق از که بود کسی او

 رفت و شد شناور ابر تن روی عاقبت

 کرد خواهد گذر خورشید دل از غروب هر

 رفت و شد کبوتر روز یک که ساده دختری

* * * 

 یه شمهه انگار! کنم درک تونستمنمی! نبود خوب اصال حالم. برگشتم خونه به و شدم ماشین سوار زار حالی با

 !بود کابوس یه، بود خواب

 کمی .شد حبس مسینه توی نفس، داییزن و دایی دیدن با. داشتیم مهمون. شدم وارد و کردم باز رو در کلید با

 . دیدم هم رو امیرعلی. رفتم جلوتر

 هاتلباس چرا؟ وضعیه چه این؟ نگار: گفت و دستش پشت زد محکم، روزم و حال دیدن با و شد نزدیک مامان

 ؟کردی گریه؟ شدی ریختی این چرا؟ انخاکی

 خواستممی. شدم خیره امیرعلی به، مامان به جوابی دادن بدون. نکنم گریه تا گرفتم رو خودم جلوی زور به

 هک منی؟ باشم وضع این توی من باید چرا؟ انداخت ساسان دل به شک چرا؟ کرد رو کار این من با چرا بفهمم
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 خوبم :گفتم آروم بغض با و انداختم زیر رو سرم. زد حلقه هامچشم توی اشک. شدم شناخته گناهکار، ـناه گـبی

 !مامان

 ارهدوب؟ کنم باور باید طور چه من. نشستم زانو روی و کردم قفل رو در شدم وارد تا. رفتم اتاق توی سرعت به و

. مبست رو هامچشم؟ پس شد چی عشق همه اون؟ تونستی طور چه ساسان! بدبختی دوباره، اشک دوباره، گریه

 !یو سی آی از، شد پر فکرم اول روز از فکرم تموم ناخواسته

* * * 

 اتاق توی رو خودم، شدم شکسته من روز دو این توی. گذشت سال یک مثل برام روز دو این. گذشت روز دو

 و شدم لندب جام از کالفه؟ بوده شبهونه اصال نکنه؟ بود اشتباه کارم کجای ببینم کردممی فکر مدام. کردم حبس

 . شد تموم چی همه گفتم فقط من و پرسیدن رو حالم دلیل بابا و مامان. ایستادم پنجره کنار رفتم

 بارون؟ بگم چی شیدا به دل دردِ توی من، بزنم حرف هم شیدا با نخواستم. نشد آفتابی هاطرفاین دیگه امیرعلی

 هایقطره همراه هااشک این دوباره دادم اجازه و چسبوندم پنجره به رو پیشونیم. بود شده سرد هوا و اومدمی

 . کردم جدا رو سرم عصبانیت با که بودم حال اون توی مدتی. بشن سرازیر بارون

 اهاشب باید، کنم زندگی ساسان بدون تونمنمی من! بسه دیگه؟ زاری و گریه روز چند! نداره فایده گریه دیگه

. تمانداخ ساعت به نگاهی! کنه باورم باید داره دوست رو من اگه! دارم دوستش قدرچه که بفهمه باید! بزنم حرف

 .زدم بیرون خونه از آروم و پوشیدم لباسم روی بافتنی شنل. شدم حاضر سریع. بود شب نیمه 1 ساعت

 ماشین شیشه به رو خودشون شدت به بارون هایقطره. کردم خاموش رو ماشین، ساسان یخونه جلوی

 .فرستادم پیامی ساسان برای و آوردم در رو گوشیم، کوبیدنمی

، کننیم مخفه دارن و بغض یه شدن هامحرف تموم. بزنم حرف خواممی. پایین بیا دقیقه چند فقط، پایینم من -

 .بگم بهت بذار پایین بیا
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 اعتس نیم. بودن کرده بد رو حالم و شده آمیخته هم با استرس و غم. کردم پرت کنارم صندلی روی رو گوشیم

. شدم پیاده ماشین از؟ کنی گوش هامحرف به خواینمی چرا لعنتی! شدم ناامید. نشد ازش خبری اما؛ گذشت

 باز در لحظه همون که شدم آپارتمان نزدیک، بارون شر شر زیر! شه تموم سریع چی همه نباید! نمیشه طوراین

 اون اب مخصوصا، تپیدمی شدت به قلبم. شد حبس سینم توی نفس. گرفت قرار رومروبه ساسان قامت و شد

 استهناخو!  بود شده تنگ براش دلم قدرچه! اومد باالخره! شدنمی باورم! بود کرده تنش که نارنجی بافت لباس

 . بودن شده خیس هاملباس تموم و باریدمی شر شر همچنان بارون. باریدن به کردن شروع هاماشک

 . برو بزن رو حرفت زود؟ بگی چی جااین اومدی شبی نصف: گفت بهم رو اخم با

 !ساسان: نالیدم لب زیر

 تزبون به رو من اسم: غرید و گرفت سمتم به رو شاشاره انگشت. کرد باز سپس و فشرد هم روی رو هاشچشم

 !بزن رو حرفت فقط! نیار

 ؟کنیمی رو کار این من با چرا: گفتم و گرفتم دست توی رو شاشاره انگشت

 !شد فسخ دیروز نامه صیغه: گفت و کشید بیرون دستم از رو انگشتش

 ور دلم راحت که نیستم کسی من دونیمی هم خودت: گفتم بغض با؟! حد این تا! شدم خیره بهش تعجب با

 نه و دونستممی رو شخصیتت نه اصال وقتی حتی! دارم دوستت قدرچه دونیمی خودت! کنم اون و این ارزونی

 من به. نبودی طور این تو؟ کنی تموم رو چی همه خوایمی االن! شدم عاشقت بودم دیده درست رو تچهره

. دیدمش اتفاقی روز اون فقط، نکردم صحبت مهدی با هم کلمه یه حتی من. نگفتم دروغ تو به من. کن گوش

 !شدممی دیوونه داشتم. نداشتم خبر ازت هفته یک. کن درک. باشه داشته خبر ازت دوستته چون شاید گفتم

 زا وقت هر مهدی کهاین! شد تیکه هزار غرورم، شدم خرد صحنه اون دیدن با کهاین! فهمینمی تو، نگار ببین -

 رو میندهآ خوامنمی من نگار! کرد شک تو به نسبت هم خودت پسردایی حتی! بزنه نیشخند بهم میشه رد کنارم
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 اما؛ نمک زندگی عمر یه تو با خواستممی! کشممی بدبختی خاطرش به دارم نشده هیچی هنوز که بسازم کسی با

 ...که حالی در، کنم اعتماد بهت تونمنمی! نداره فایده طوری این

 . نداد ادامه

 ؟نکنی باور هم رو هامحرف از کلمه یه حتی که؟ بود همین عشقت تموم: کردم زمزمه بغض با

 !ستفاصله قدم یه فقط نفرت و عشق بین: گفت و شد ترنزدیک بهم قدمی

 .برداشتم روز همون منم. روبردار قدم یه اون: داد ادامه ترآروم و

 .رفتنمی فرو مسینه توی که بودن خنجری مثل هاشحرف

 ؟سپردی گوش دروغ به چرا: نالیدم گریه با

 رو بدبختی دیگه. دادم دست از رو مخانواده من، نگار! میدم گوش واقعیت به من، نمیدم گوش دروغ به من -

 بخواد هک چیزیه از بیشتر نگار لیاقت گفت؟ گفت چی دونیمی اما بده توضیح مواسه خواستم مهدی از. خوامنمی

 !بگه راست شاید! باشه داشته رو تو

 !تونمنمی تو بدون من، ساسان: گفتم و گرفتم رو دستش گریه با

 ؟کرده تغییر من به نسبت ذهنش حد این تا، خدایا. فشرد هم روی رو هاشچشم

 تو حاالت تمام! دارم باور رو دیدم چشم به که چیزی من! نیست خوب هم خودم حال. برو نگار: غرید لب زیر

 ودب چی هر! زندگیت دنبال برو! نداره فایده هاعالقه و عشق این. بذارم کنار رو بازی بچه خواممی! بود مشکوک

 هم اورتب اگه حتی. کنم زندگی، دارم تو به نسبت که اعتمادیبی و شک با رو عمر یه تونمنمی! شد تموم دیگه

 هایحرف! کردی خراب من پیش رو خودت تو. هست تو به نسبت شک توش دارمبرمی که قدمی هر هم باز، کنم

 .برو هم حاال! منم مهم، نیست مهم بقیه
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 .رفت حقیقت دونستن بدون هم میالد؟ میالد و شیدا جریان مثل شد یعنی -

 خــ و ـناه گـ هم باز، بد نیت با چه و خیر نیت با چه وگرنه! رفته که دیده رو حقیقت هاشچشم با شاید -

 !شده انجام ـیانـت

 تیوق. نگار برو! میشه درگیر ذهنم، میشه خراب حالم دیدنت با اما، چرا دونمنمی: داد ادامه کوتاهی مکث از بعد

 ؟کنی کارچی چی همه با خوایمی! چی همه، خوشی، اعتماد، عشق یعنی! چی همه یعنی شد تموم چی همه میگم

 !بفهم پس. ندارم هم رو کردن فکر تو به لحظه یه فرصت حتی. درگیرم ایدیگه چیز هر از بیشتر روزها این

 واسه فقط، نکشم عذاب کهاین واسه فقط کردممی خرد جلوش، رو خودم، رو غرورم داشتم من. شدم عصبانی

 یدمکوب شسینه به مشتی. زنهمی پس رو من ثانیه هر داره اون اما؛ هیچم من اون بدون دونممی چون، نره کهاین

! یعوض بود تبهونه شاید؟ کنیمی طوری این که بود عاشقانه دیدی تو که ایصحنه اون قدراون یعنی: زدم داد و

 لیاقت تو! شدم کوچیک جلوت قدرچه هر بسه دیگه! کنممی خرد رو غرورم دارم قدرچه من فهمینمی که تو

 یچ خودم با االن دونیمی اما؛ کشیدمنمی رو تو منت هم لحظه یه که خواستمتنمی اگه! کنی درک حتی نداری

، هکن خراب رو چی همه بخواد قضاوت با که تو مثل کسی وگرنه نداری لیاقت تو! گفتمی راست مهدی؟ میگم

 !بخشمتنمی آوردی روزم به که بالیی خاطر به وقتهیچ! نشه درست هیچی دیگه که بهتر همون

 مات طورهمون !امعصبی دستش از خیلی دونستممی فقط. نبود خودم دست عصبانیتم. بودم افتاده نفس نفس به

 دمکر پرتش زمین روی بار این و آوردم در رو بودم کرده دستم دوباره که رو محلقه. بود شده خیره بهم مبهوت و

 یشترب این، زنهمی پسم داره وقتی اما شدم نابود خودم. رفتم و گرفتم ازش رو نگاهم نفرت با، حرفی هیچ بدون و

 طور این خوامنمی دیگه! دادم وا ساسان عشق به راحت که خودم از، بودم متنفر خودم از. کنهمی خرد رو من

 .کنم زندگی

* * * 
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 اون تونستمنمی اما، خواستممی چیزی هر از بیشتر رو ساسان کهاین با. نبود خوب حالم. بودیم ناهار میز سر

 کنار زور به تونمنمی خوادنمی رو من اون اگه. باشم عاقل باید. کرد خرد خودش جلوی رو من. نزنم هم رو هاحرف

 .گسست هم از افکارم رشته، بابا صدای با. دارم نگهش خودم

 ؟خورینمی رو غذات چرا نگار -

 .نیست مگرسنه: گفتم و کشیدم عقب میلیبی با. بود پر هنوز. انداختم بشقابم به نگاهی

 به گرن ببین. شی بلند ذارمنمی نخوری تا. ریخته هم به خوراکت و خواب؟ چی یعنی: غرید بهم رو اخم با مامان

 .افتاده گود هم هاتچشم زیر و نمونده رخت

 با من حال. بمونم جااین تونمنمی دیگه: گفتم و دوختم نامعلومی ینقطه به چشم، مامان حرف به اهمیتی بدون

 هاخیابون، رو بیمارستان، رو خونه، باشم جااین اگه. میشه خوب رفتن با من حال، مامان نمیشه خوب خوردن غذا

 ...افتممی اون یاد ببینم که رو چیزی هر. میشه رابخ حالم ببینم رو امیرعلی اگه. افتممی یادش ببینم که رو

 .کنیمی عوض رو کارت محیط هم تو و کنیممی کشی اسباب خب: گفت و حرفم وسط پرید بابا

! تونمنمی بابا. ببینم رو بیمارستان اون برم کشونهمی رو من حسی یه روز هر! نمیشه: نالیدم آروم بغض با

 توی خواممی میالد خواهر از جااون. مشهد میرم. گرفتم رو تصمیمم. شم آروم تا برم جااین از مدت یه خواممی

 ونمتنمی دیگه. کنممی اجاره خونه جااون، کردم جمع رو حقوقم یکم مدت این توی. بده کار بهم بیمارستانش

 .دمگربرمی شدم بهتر موقع هر، میرم من. جاستاین چیزتون همه و کار. بمونید جاهمین هم شما. بمونم جااین

 !شی رد من نعش رو از کهاین مگه: گفت عصبانیت با مامان

 زا بعد مامان اما؛ بده انجام رو الزمه دونیمی که کار هر گفت و شد راضی بابا. مامان مخالفت شروع یعنی این و

 رو وت: گفت و کشید سرم به دستی مامان. کرد موافقت گریه با باالخره، من مکرر اصرارهای و گریه ساعت چند

 ؟بری کنم ول چطور
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! هنفعم به کن باور. زنیمی سر بهم گاهی از هر و جااون میای هم تو! سختمه کن باور. نیستم که بچه، مامان -

 !میشم دیوونه بمونم جااین اگه

 !ترکهمی داره قلبم کردم حس! کردن گریه به کرد شروع و گرفت صورتش جلوی رو دستش مامان

 ؟مامان -

 ؟!کنهمی طوراین رو هاجوون که چیه دیگه شدن عاشق این آخه: گفت حالت همون توی

 .داد هم نتیجه و کنم آروم رو مامان کردم سعی

 خواهرش هب هم اون و بمونه خودمون بین که گفتم و دادم خبر میالد به. گرفتیم بلیط و رفتیم بابا همراه به فردا

 .رمب جااون به رسیدنم محض به تا کنهمی پیدا مواسه کوچیک یخونه یه که گفت و کرد قبول خواهرش. گفت

 نگاهم و بود نشسته تخت روی هم مامان و کردممی جمع رو چمدونم داشتم. داشتم پرواز ظهر فردا، بود شب

 .کردمی

 هب، برس خودت به. بدی لباس واسه رو هاتپول بری نشی مجبور جااون که کن جمع درست هایلباس، نگار -

 که باش خودت مراقب! گردونممی برت و کشممی رو موهات جااون میام شد کم هم وزنت از کیلو یه اگه خدا

 !نیاد سرت بالیی

 .چشم -

 ؟ریختن حسابت به رو حقوقت -

 .دادن بهم لحظه همون هم رو حقوقم، دادم استعفا کهاین از بعد، آره -

 ؟باشه. مامان باش خودت مراقب -
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 !نباش نگران مامان -

 !بده قول -

 !باشم خودم مراقب که میدم قول -

 .داد تکان سری لبخند با

* * * 

 .خواهدنمی کرنا و بوق خداحافظی

 ،گریه، نفرین، ـوسه بـ، یادگاری، بحث، دلیل خداحافظی

 ! خواهدنمی واژه خداحافظی

 کنی باز را در یعنی خداحافظی

 هیاهو این از شوی کم چنان و

 کنند شک که

 ،عقلشان به، هایشانخاطره به، هایشانچشم به

 دارد بَرِشان سوال و

 !؟ تنها را تو اند دیده خوابی به که

 !؟ شده فراموش فیلمی از سکانسی توی یا

 ...یعنی خداحافظی
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 ببری آشنایی ابتدای از پیش ای دقیقه به را زمان

 را ات آشنایی دستِ و

 ،کردن دراز از پیش

 کنی فرو هایتجیب در

 سوز خانمان سالم این کنار از شوی رد و

 ...! خواهدنمی " خداحافظ " خداحافظی

*** 

 تموم و نبود تالطم در که ابرهایی. کردم تماشا رو ابرها هواپیما یشیشه از. دادم تکیه صندلی پشتی به رو سرم

 کارچی داره االن که کردممی تکرار خودم با مدام. فشردم هم روی رو هامچشم. بودن پوشانده رو آسمون

 ویر هامچشم خستگی از تا کردم فکر قدراون؟ مهمم براش من اصال؟ کنهمی فکر من به هنوزم یعنی؟ کنهمی

 .اومدن فرود هم

 آرومی به و بلند جام از. رسیدیم. کردم باز آرومی به رو هامچشم، شدمی پخش هواپیما بلندگوی از که صدایی با

 .شدم( میالد خواهر) مژگان بیمارستان راهی، چمدونم تحویل از بعد. شدم پیاده بقیه همراه

* * * 

 میالد

 همیدمف، نشد ازش خبری دیگه و رفت که روزی اون از. بیاد بیرون بلکه تا کردم کمین شونخونه جلوی صبح از

 اومد مپیش امیرعلی! باشه اون با حق شاید! بخشیدمش من، کنم تحمل رو دوریش تونمنمی! شیدام عاشق هنوز

 مدام چون، بود ناراحت چیزی از انگار! شدم خوشحال من و تقصیرهبی شیدا که گفت و کرد صحبت باهام و
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 اومدمی نظر به! نشکن رو کسی دل، قضاوت یه خاطر به وقتهیچ! سخته واقعا عزیز دادن دست از گفتمی

 خیلی. بود عصر. اومدم جااین به و گذاشتم کنار رو هامقضاوت تموم من که اینه االن مهم اما؛ شده چیزی

 رو من. دمش پیاده ماشین از سریع! تپیدمی گنجشک یه مثل قلبم. اومد بیرون در از شیدا و شد باز در که نگذشت

 .کردم صداش، ندید

 ؟شیدا -

 و شیدمک موهام به دستی دستپاچگی و کالفگی با. بود مشهود هاشچشم توی تعجب. برگشت سمتم سرعت به

 ؟بزنیم حرف: گفتم

 ؟نزدیم حرف مگه: گفت و گرفت ازم رو نگاهش

 .بزنیم حرف دوباره -

 ردمخ هاتحرف کافی اندازه به! شو خیالبی کنی سرزنشم هم باز خوایمی اگه. شدم خسته من، میالد ببین -

 !بسه دیگه. کردن

 !دارم دوستت من شیدا -

 ونا من هایحرف تموم: گفتم و دونستم غنیمت رو فرصت. زد زل بهم تعجب با و خورد جا ناگهانیم حرف این با

 از عدب االن اما، نبود دلم حرف که زدم هاییحرف ناراحتی از اما؛ شناختممی خوب رو تو. بود عصبانیت سر از موقع

 لحظه یه تچهره! خوامنمی تو اندازه به رو کسهیچ فهمیدم مدت این توی من. اومدم جااین به کردن فکر کلی

 !شدی من ذکر و فکر تموم! نمیره یادم از هم

 ؟میالد: کرد زمزمه زیرلب و فشرد هم روی رو هاشچشم

 ؟بخشیمی رو من: گفتم و کردم مشت رو هامدست
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 اام کردی ناراحتم: گفت و برداشت سمتم به قدمی. بود زده حلقه هاشچشم توی اشک. کرد باز رو هاشچشم

 من هب رو دنیا اومدنت با تو االن! نبود من تقصیر کدوم هیچ کن باور اما؛ کردم بدی حقت در هم من! داشتی حق

 !بخشیدی

 ؟بخشیمی رو من شیدا: کردم تکرار دوباره

 .نیستم و نبودم ناراحت تو دست از من! ببخشی رو من باید تو: گفت و داد تکان سری لبخند با

 تموم خواستممی. کردم نگاهش عشق با! شد من مال دختر این دوباره! کنممی پرواز دارم کردممی حس

 !شد تموم دیگه هردومون برای جدایی این که بود خوب قدرچه. کنم رفع رو وقتم چند این هایدلتنگی

* * * 

 ساسان

 رگیرد( بابام عموی پسر) ابراهیم با دوباره که بودن داده خبر. رفتم سام پیش و کردم ترک رو شیراز سرعت به

 به ،ایستاده ایگوشه اخم با که دیدم رو سام. رفتم کالنتری سمت یکراست. کشیده کالنتری به کار و شده

 .رفتم سمتش

 ؟سام شده چی. سالم -

 اعصابم و پیچهمی پام و دست به میاد هی چرا آشغال یمرتیکه این دونمنمی! اومدی که شد خوب چه. سالم -

 !داره عاقبتی چه دادن گیر من به بفهمه تا آوردم جا رو حالش مرگ حد به هم من. کنهمی خرد رو

 . اومدن مونسمت به پدرش و ابراهیم لحظه همون. بردم فرو موهام الی رو دستم کالفه
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 پس! سمبر رو حسابت راحت تونستممی وگرنه دادم رضایت، پسر ببین: گفت سام به رو عصبانیت با ابراهیم

 نصف که نکردم صبر مدت همه این. بگیره تعلق شما به ارث از سهمی ذارمنمی بدون اما؛ زرنگی نکن فکر

 !سوسول بچه تا دو به برسه دارایی

 الی از. گرفتم دست تو رو پیراهنش ییقه و کردم حمله سمتش به. اومد جوش به خونم حرفش این با

 مار چه فهمیدمی عمو کاش! بکن خوادمی دلت که غلطی هر! پرست پول بفهم رو دهنت حرف: غریدم هامدندون

 !داده پرورش رو صفتی

 بهم رو سام. شدیم خارج کالنتری از دو هر و گرفت رو دستم و اومد سمتم سام. دادم هلش عقب به محکم و

 ؟تو چته؟ کنیمی تیز الکی حرف یه خاطر به چرا: گفت

 ابراهیم این. ندارم رو کسهیچ اعصاب اصال روزها این فقط، نیست چیزیم: گفتم و کردم مشت رو هامدست

 !یمبش ارث این خیالبی بیا نظرم به، سام ببین! کنهمی دیوونه رو من داره! شده عصبی تنش یه شرفبی

 نای از قرون یه نباید. گیریمی رو پولت هم تو! خواممی رو پول این من! پوله میلیون 522 حرف؟ تو میگی چی -

 !میدم زجرش، نگرفتم رو آخر قرون تا شده که هم کارهاش این خاطر به! برسه مرتیکه این دست هم پول

 بنابراین؛ ندارن تمومی مشکالت این، نشه تقسیم میراث که وقتی تا دونستممی. کردم فوت بیرون به رو نفسم

؛ شنب تقسیم نامه وصیت طبق میراث بود قرار و داشتیم دادگاه فردا چون، موندم جاهمون، سام یخواسته طبق

 اون و کرده بدی بابا حق در عمو گفتمی سام! بود اومده ما اسم نامه وصیت توی چرا که بود جالب مواسه اما

 . کنه جبران خواسته همین واسه و بود شده بابا یسکته باعث

؛ داشته هنام وصیت دستکاری در سعی ابراهیم مدت این، سام یگفته طبق. رفتیم دادگاه به و رسید فردا باالخره

 تالش قدرچه هر چون، بود ابراهیم ضرر به این و بیفته جلو دادگاه روز که بود شده باعث مشکالت همین اما

 میلیارد دو از حاال اما؛ برسه اون به میراث تا بود پدرش مرگ منتظر هاسال! داشت حق، بود فایدهبی کردمی

 ! رسیدمی سام و من به میراث نصف، میراث
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، نامه وصیت طبق و تقسیم میراث، شد ایجاد درگیری ما بین دوباره و شد تلف زیادی وقت کهاین با دادگاه توی

 دیگه بار یه اگه که کرد تهدید رو ابراهیم سام و رسید سام و من به میلیارد یک و ابراهیم به میلیارد یک

 . نبودم خوشحال زیاد من اما؛ بود حالخوش سام! خودشه تقصیر افتاد اتفاقی هر بشه آفتابی ما هایطرف

 گفتم سام به. شدممی عصبی سریع، باشم خوشحال کهاین جای به و بودم شده عصبی شدید روزها این

 ینهم. بشه کاسته بودن عصبی این از تا کنم کار خودم روی باید. ترمراحت جااون، برگردم شیراز به خواممی

 قدراون عشق این کنممی فکر. شه خراب سرم رو دنیا، آورد سرم نگار که بالیی دیدن با بود شده باعث حالتم

 یه، نمک فکر ایدیگه چیز به حتی یا کارهام به کهاین بدون. بودم ناراحت هم باز اما؛ بمونه پایدار که نبوده قوی

! فتر وحشتناکی طرز به اما؛ اومد زندگیم توی که بود کسی اولین نگار. خوردممی غصه و نشستممی گوشه

 از دارم دیگه! غلطه چی و درسته چی دونمنمی هم هنوز! ریخت هم به رو من واقعا که آخرش هایحرف مخصوصا

 !میشم خسته چی همه

* * * 

. بودم ارنگ دلتنگ. بودم عصبانی دستش از که کسی دلتنگ، دلتنگم کردممی حس. نبود خوب اصال حالم امروز

 وضعیت این از هم خودم. تونمنمی اما ستخودخواهانه کارم دونممی. ببینمش دور از بود کافی برام فقط

 دووم باالخره؟! شده چیزیش نکنه. شدم نگران. نشد خارج بیمارستان از، موندم منتظر چی هر. امناراضی

 .زدم زنگ بیمارستان به و نیاوردم

 ؟بفرمایید -

 ؟اومدن بیمارستان امروز معتمد نگار خانم ببینم خواستم. سالم: کردم باز لب، مکث لحظه چند از بعد

 ؟پرستاره -

 .آره -
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 .دادن استعفا پیش روز چند ایشون. نیومدن، خیر... لحظه یه -

 هم به. کردم قطع رو گوشی بگم چیزی کهاین بدون؟ کرده عوض رو کارش محل؟ چی یعنی. کردم تعجب

. فشردم هم روی رو هامچشم؟ شد تموم چی همه جدی جدی یعنی؟! کنه فرار من از خوادمی نکنه! ریختم

 !کنه لعنتت خدا، مهدی

 رو دستم و شدم پیاده، رسیدم وقتی. تازوندم مهدی یخونه سمت و فشردم گاز پدال روی رو پام عصبانیت با

 .پیچید آیفون توی از صداش. گذاشتم زنگ روی

 ؟خبرته چه -

 .کن باز رو در، منم: غریدم دندون الی از

 ؟ساسان تویی -

 .کن باز رو در میگم بهت، دارم کارت: زدم داد

 . کردم حمله سمتش به شتاب با و کوبیدم هم به محکم رو در و شدم وارد. شد باز در لحظه همون

 ؟بوده چی واقعیت روز اون بگو. کن تعریف برام: گفتم و گرفتم رو پیراهنش ییقه، اومد حیاط توی تا

 ؟چیه به چی نفهمیدی اتفاق همه این از بعد یعنی؟ کنیمی کارچی تو: گفت و داد هلم عقب به

 !شدی جونم بالی، خورد بهت چشمم وقتی از! کنممی سیاه رو روزگارت، مهدی -

 !نداری لیاقت تو. فهمیمی، گیرهمی تعلق من به نگار باالخره: گفت و زد نیشخندی

 ؟باشه مردم ناموس دنبال چمشت داری عادت تو: گفتم پوزخند با

 ؟میشه سرت چیزی ناموس از تو مگه؟ ناموس -
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 رتغی روش ایدیگه کس هر از بیشتر که خواهرته تو ناموس دونممی مثال، آره: گفتم و کردم مشت رو هامدست

 کرف. برم آیدا سمت هم من، اومدی نگار سمت تو؟ باشه ناموست دنبال چشمم هم من چیه نظرت، راستی. داری

 !شیممی حساببی! خوبیه

 هگری زار زار جلوم که میدم عذابت جوری بکنی غلطی اگه: زد داد عصبانیت با. اومدنمی در خونش زدیمی کارد

 .بشین جات سر پس! داره فرق من خواهر ولی؛ نبود مهم تو واسه نگار! کنی

 !افتهمی خونه دباغ به پوست گذر: گفتم و گرفتم سمتش رو ماشاره انگشت

 به رو تاوانش باید کرده ـیانـت خــ من اعتماد جواب در که کس هر، بده رو تاوانش باید. زدم بیرون خونه از و

 !بده اندازه همون

* * * 

 نگار

 از بازم اما؛ بود کوچیکی نقلی یخونه. برگشتم خونه به سرکار از حوصلگیبی با. بودم تنها من و بود تولدم امروز

 انوادهخ تموم. گرفتیممی جشن شیطنت با، شیدا و امیرعلی کنار رو تولدم سال هر. شدممی گم توش تنهایی

 . بارهمی غم خونه این دیوار و در از. شدم افسرده آدم یه مثل حاال اما؛ غمی هیچ بدون، بودن

 ور تولدم روز ساسان شده طور هر حتما میگم خودم با مدام دیروز از. گفتن تبریک زدن زنگ بابا و مامان صبح

 هنوز و شده شب االن اما؛ باشه یادش رو من تولد باید، باشه که ماه 7 حرمت سر بحث اگه حتی میگه تبریک

 یگهد، کردم خاموش رو گوشی. شدم خسته که بودم گوشی صفحه به خیره انتظار چشم بس از. نیست خبری

 سالم 76. زدم زار و زانوهام روی گذاشتم رو سرم؟ شدم مقصر من چرا؟ بشه طور این باید چرا. شدم خسته

. دمب آوارگی و تنهایی با باید من رو بقیه نگاه تاوان؟ کنم آرزو کردنش فوت از قبل که شعمی اون کو اما؛ شد

 ! شدنمی طور این وقتهیچ کاش
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 وشنر رو گوشی و کردن غلبه بهم احساسات دوباره ناخواسته! شه تموم امشب کاش. رفتم اتاق توی زار حال با

 دست پیام یه برای فقط حاال تا دیروز از کهاین از شدم خسته. بگه کوچیک تبریک یه حداقل کردممی دعا. کردم

 ساسان هممکن یعنی! شدنمی باورم! ایستاد قلبم، شد فرستاده گوشیم به که پیامی دیدن با! شدم خدا دامن به

 :خوندن به کردم شروع. نیست ساسان پس. بود امیرعلی. کردم باز رو پیام لرزون هایدست با؟ باشه

 شینممی عکست کنار من اگه چه کسی به"

 بینممی همیشه رو تو هاآینه توی اگه

 منه تصویر طرح، دیواره رو شخنده نکه او

 منه تقدیم راستی راست هاگریه این نکنه

 ...ولی ناراحتم که چه کسی به

 "مبارک تولدت

 یگهم بهم میاد حاال کرد خراب رو زندگیم. شدم خسته دیگه! بسه، بسه. کردم پرت زمین روی رو گوشی جیغ با

 و کردم خفه بالش توی رو سرم؟ ناراحته اون، باشه ناراحت ساسان کهاین جای به چرا؟ امچی من پس؟ ناراحتم

 .ریختم اشک خودم حال به

* * * 

 ؟کردممی کارچی. بود زمین روی همچنان که افتاد گوشیم به نگاهم. کردم باز چشم شدید سردرد با صبح

 ولی؛ شم بیخیال دیگه میدم قول. کنممی چک که آخره بار: کردم زمزمه دلم توی و فشردم هم روی رو هامچشم

 !بار یه همین فقط، خدایا
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 گوشی از .دیگه بود بس، کنم گریه خواستمنمی. کشیدم عمیقی نفس. نبود خبری هم باز. کردم روشن رو گوشی

 بود شده تتاحاف بیمارستان کنار بزرگی پاساژ. کردم حرکت بیمارستان سمت به، شدن آماده از بعد و گرفتم فاصله

 توی ناچار هب رو ماشین. بود پر ماشین از خیابون بیمارستان پارکینگ از فاصله متر چند تا که طوری. بود شلوغ و

 وفهب سمت که بود ناهار موقع. کردم رسیدگی بیمارها به یکی یکی. شدم بیمارستان وارد و کردم پارک کوچه

 یرهخ در به و ایستادم. شدم رد یو سی آی قسمت در جلوی از که بودم راه بین. بگیرم ساندویچ تا کردم حرکت

 سح لحظات اون آوری یاد با! رفتمنمی بیمارستان اون به و شکستمی پام کاش! بخش این به لعنت. شدم

 . ردمک مرور ذهنم توی رو بود شده تلخ حاال که شیرینی یگذشته و بستم رو هامچشم. شد فشرده قلبم کردم

، آوردمی در رو من حرص عسل که هاییلحظه، بود پکیده المپ که ایلحظه، شسینه باند کردن عوض

 اتاق توی دو با. نشه بلند هقم هق صدای تا گذاشتم دهنم جلوی رو دستم. همه و همه... مادرش هاینگرانی

 تموم کارم. کردم سر ناراحتی و حوصلگیبی با عصر تا؟ کنم فراموشش باید چطور؟ کنم کارچی باید من. برگشتم

 . برگردم خونه به تا شدم حاضر و بود شده

! شده داغون کامال ماشینم جلوی قسمت دیدم تعجب کمال در اما؛ رفتم ماشینم سمت و شدم خارج بیمارستان از

 ؟بذارم دلم کجای دیگه رو این! بودن شده داغون شونهمه... و هاچراغ و کاپوت

 داشتم طور همین؟ کنم کارچی من حاال. فشردم هم روی رو هامدندون عصبانیت از؟! آخه احمقیه کدوم کار

 و رفتم سمتش. شدم ماشین یشیشه روی کاغذی تکه متوجه که کردممی نگاه ماشین به و خوردممی حرص

 :بود شده نوشته، داشتم برش

. رمب شدم مجبور، بود فوری کارم. افتاد اتفاق این و بود شلوغ کوچه، داشتم عجله خیلی! خواممی عذر واقعا من"

 ".کنممی پرداخت باشه قدرچه هر خرجش. بزنید زنگ، منه یشماره این

؟ بزنم زنگ بهش؟ کنم کارچی باید حاال؟ کوری مگه! کنه لعنتت خدا. بود نوشته رو ششماره هم زیرش و

 من. بزنم زنگ بهش باید، آره. کنم کنترل رو اعصابم تا کشیدم عمیق نفس و فشردم هم روی رو هامچشم
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 از بعد .گرفتم رو شماره و آوردم در رو گوشیم. ببره رو ماشین خودش و بیاد باید. باشم جااین شب تا تونمنمی

 .پیچید تلفن پشت مردی صدای، بوق تا چند

 ؟بفرمایید -

؟ میری و نویسیمی نامه پرو پرو بعد کردی داغون رو من ماشین زدی؟ کوری مگه! آقا هی: زدم داد عصبانیت با

 .کنیمی درستش میای خودت االن همین؟ کنم چیکار ماشین این با االن باید من

 .اومد جوش به خونم، اون بودن خونسرد با اما؛ بودم افتاده نفس نفس به

 ؟بیام تا هستید جاهمون االن. داشتم عجله موقع اون گفتم که من! باشه باشه -

 .بله -

 .میام جااون به جرثقیل یه با دیگه ساعت نیم تا من پس، باشه -

 .فعال، منتظرم -

  .رفتمی و کردمی فرار بود هرکس. نوشته درست شماره و داره شعور یکم حداقل خوبه. کردم قطع رو گوشی و

 یکنزد و اومد. دیدم جرثقیل یه که کردممی نگاه اطرافم به داشتم. برسه االن باید دیگه. گذشت ساعت نیم

 شروع و دنش پیاده مرد تا دو جرثقیل از. ایستاد هم مشکی بلند شاسی ماشین یه سرش پشت و ایستاد ماشین

 قیقد بهش. شد خارج اون از مردی و شد باز بلند شاسی ماشین در لحظه همون. کردن، ماشینم کردن بکسل به

 .شدم

 که داشت هم ریشی ته. مشکی ابروی و چشم با داشت بلندی قد. باشه ساله 78 یا 77 حدود خوردمی بهش

 . دادنمی نشون این از غیر چیزی تیپش و ماشین چون، سرشناسیه مرد که بود مشخص. بود کرده ترشجذاب
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 ادمد توضیح تونواسه! متاسفم هم باز من. سالم: گفت و اومد کنارم. گرفتم چشم ازش سریع و اومدم خودم به

 سر دادن تکون به تنها و گفتم سالمی زیرلب. پردازممی خودم باشه قدرچه هر خرجش هم االن. شد چی که

 مونتسم به جرثقیلی مرد تا دو اون. کرده درستش شاید، بود سالم. انداختم ماشینش به نگاهی. کردم اکتفا

 ؟ببریم رو ماشین. شد تموم کارمون: گفتن مرد این به رو و اومدن

 .برممی میام، بزنید زنگ بهم شد تموم، دارین که رو مشماره، آره -

 .خدانگهدار پس، باشه -

. دارید رو من یشماره هم شما: گفتم و کردم نگاه بهش اخم با! شدم ماشینبی! اوف. رفتن و کردن حرکت و

 .برممی میام بزنید زنگ شد که درست

 .باشه -

 .خداحافظ فعال -

 .رسونمتونمی؟ کجا -

 .میرم خودم، ممنون -

 .برسونمتون بذارید. بگیرید قرار شرایط این توی شدم باعث من؟ حرفیه چه این -

 .کرد راهنماییم ماشین تا که انداختم باال ایشونه، نداشتم بحث حوصله که جاییاون از

 نیشخند با بعد و انداخت بهم نگاهی آینه از. شدم سوار و کردم باز رو عقب در هم من و شد سوار خودش

 . نشد بدل و رد بینمون ایدیگه حرف، رسیدن موقع تا و دادم بهش رو آدرس. گرفت ازم رو نگاهش

 ؟میارید مواسه رو ماشینم باشم مطمئن: گفتم و کردم نگاهش آینه توی از، رسیدیم وقتی
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 ؟باشید داشته شک چرا -

*** 

 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 ددیدی هم اگه. شه درست زود خواممی پس، برم طرف اون و طرف این ماشین بدون سخته مواسه من، ببینید -

 .کنید جبران نیست هم نیاز. ببرم دیگه جای خودم بگید، کشهمی طول تعمیراتش

 ،کشید طول تعمیراتش اگه کهاین هم و باشید داشته اطمینان هم که باشه شما دست من ماشین پس -

 .نباشید ماشینبی

 .کردم تعجب. گرفت سمتم و آورد در رو ماشین سوییچ و

 .نیست الزم کار این. دارم اطمینان من، نه -

 .برممی رو ماشینم و میارم رو ماشینتون شد که آماده: گفت و انداخت پام روی رو سوییچ

 .بیاد ماشینم تا کنممی صبر من. نیست الزم؟ کاریه چه این -

 .عالف. زنممی زنگ، هست گوشیم توی تونشماره. شیممی حساببی طوراین که گفتم. دارم ایدیگه ماشین -

 اسیش این به چه من پراید ماشین! بکنه رو کار این شدنمی باورم. بودم کرده هنگ. رفت و شد پیاده ماشین از و

 روی از. بود کمتر دردِسرش، رفتممی تعمیرگاه به خودم و زدمنمی زنگ بهش اگه. بودم شده عصبی؟! بلند

 .رفتم خونه توی و بردم پارکینگ توی رو ماشین ناچاری
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 !همانا بیارم رو اسمش دیگه نیستم حاضر که اون به فکر و تنهایی شروع و همانا خونه به من رفتن

* * * 

 اون ماشین با نخواستم اما، چرا دونمنمی. برم کار سرِ تا شدم حاضر. شدم بیدار خواب از گوشیم زنگ با صبح

 اون برای و دمآور در رو گوشیم، رسیدم بیمارستان به وقتی. رفتم بیمارستان به و گرفتم تاکسی بنابراین؛ برم

 .فرستادم پیام مرد

 تا کنمیم صبر من. ببریدش بیاید خواستید اگه. ندارم نیاز بهش من، نیاوردم کار سرِ خودم با رو ماشین. سالم -

 .شه درست ماشینم

 .برسم کارم به تا رفتم و گذاشتم کیفم توی رو گوشیم

 :بود نوشته، داده جواب دیدم که آوردم در رو گوشیم. برگردم خونه به تا شدم حاضر. بود شده عصر

 .میام تونخونه در دم. میشه آماده شب ماشین -

 !شد آماده زود چه. اومد لبم روی لبخندی

 .ممنون: دادم جواب

 . برگشتم خونه به و گذاشتم کیفم توی رو گوشی و

 :بود نوشته. بود مرد همون. شد فرستاده گوشیم به پیامی که بودم نشسته خونه توی

 ".بگیرید رو ماشین بیاید. پایینم من"

 بلند سر ورمحض با. بود داده تکیه ماشینم به. رفتم پایین به و برداشتم رو ماشینش سوییچ. شدم حاضر سریع

 !اولش روز مثل سالم و صحیح! ماشین از هم این: گفت و جلوم گرفت رو سوییچ. کرد
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 روز مثل! گفتمی راست. انداختم بهش نگاهی و رفتم ماشین طرف، بگیرم دستش از رو سوییچ کهاین بدون

 !کشیدید زحمت! ممنون خیلی: گفتم بهش رو. نشست لبم روی لبخندی ناخواسته. بود شده اولش

 !کنممی خواهش -

 ؟گیریدنمی من از رو سوییچ: داد ادامه کوتاهی مکث از بعد

. دمش معذب راستش. کنهمی نگاهم داره دیدم که گرفتم باال رو سرم. گرفتم دستش از رو سوییچ و جلو رفتم

 .پارکینگه توی ماشین! شما مال اینم: گفتم و جلوش گرفتم رو ماشینش سوییچ

 پارکینگ داخل تا شدم ماشینم سوار هم من و آورد بیرون پارکینگ توی از رو ماشینش و گرفت رو سوییچ

 . رفت و زد بوقی خداحافظی موقع. ببرمش

 روی رو مسر. بنازه پولش به که نبود جوری و نبود مغرور اما؛ پولداره بود مشخص کهاین با! بود جالب شخصیتش

 لحظه یه تا! سخته مواسه نبودش درک هم هنوز! بود نفر یه فقط و نبودن دنیا یهمه کاش. گذاشتم فرمون

، برعکسه کردنش فراموش حاال اما؛ شدم عاشقش راحت من. زدمی حلقه هامچشم توی اشک افتادممی یادش

 !نیست راحت

* * * 

 روی که گلدونی به و بودم کشیده دراز مبل روی. گذرهمی، آورد رو ماشینم که شب اون از روز دو. بود جمعه امروز

 هک دونهمی اصال؟ کنهمی فکر من به؟ کنهمی کارچی داره ساسان؟ خبره چه شیراز یعنی. بودم خیره، بود میز

 مگونه روی خاطرات این مرور با همراه که بودن من هایاشک این و؟ نکنم دق تا رفتم غمش از دونهمی؟ رفتم

 جواب ،بندازم شماره به نگاهی اینکه بدون میلیبی با و اومدم خودم به گوشیم زنگ صدای با. شدنمی سرازیر

 .دادم

 ؟بله -
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 !هاشدادن گیر و هاشکردن غرغر دلتنگ! بودم صداش دلتنگ قدرچه. پیچید گوشی پشت مامان صدای

 ؟ستگرفته صدات چرا؟ نگار -

 که مینه. کردم گریه بلند و گذاشتم مبل یدسته روی رو سرم. بزنم حرف نتونم تا بود کافی مامانم حرف همین

 رارق که دونهمی رو حالم کسی دونستممی اینکه. کردمی آرومم، فهمهمی رو هاموغم شنوهمی یکی دونستممی

 . بزنه ضربه بهم هرگز نیست

 جاونا شم بلند میشم مجبور آخر! نده دق رو من! مادر نکن گریه؟ بگردم دورت چته: شد بلند مامان نگران صدای

 .بیام

 !نشد ولی، میشه عوض چی همه بیام جااین کردممی فکر! سختمه مامان: نالیدم گریم هق هق میون

 جاونا. برفت دیده از آنکه هر برود دل از گفتن قدیم از. کن صبر بیشتر. نمیشه درست که چیزی ماه یک با -

 .نیکمی فراموشش و کرد حقت در کارهایی چه که افتهمی یادت. میره یادت از راحت، بینینمی رو ساسان دیگه

 ؟نداری خبر ازش، مامان -

 ؟نه یا کنی فراموشش خوایمی تو! نگار -

، رهب خواستهمی شاید، بوده شبهونه کنممی حس مدام! نه یا کنهمی فکر من به اصال بدونم فقط دارم دوست -

 همه و همه، هاشمهربونی، هاشغیرت! بوده دروغ شهمه، زدمی عاشقی و عشق و عالقه از دم همه این شاید

 بهم بودم مهم هم ذره یه حتی شواسه اگه، مامان. کشممی عذاب دارم ـناه گـبی که منم این وسط این! دروغه

 !کردنمی نامردی، شده که هم گذشته حرمت به. گفتمی تبریک رو تولدم، زدمی زنگ

 ؟آخه بگم چی من -

 ؟باشه. زنممی زنگ بهت بعد من، مامان. نگو هیچی -
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 !میشم نگرانت؟ باشه، بزن زنگ بهم. برو مادر باشه -

 .بخیر شب. زنممی زنگ بهت چشم، باشه -

 .خداحافظ. سالمت به برو. حافظت و یار خدا -

 . کردم قطع رو گوشی و

 :رفت یادم از گریه پیام اون خوندن با، بود اومده پیامی برام

 و اشیدب من مهمون کهاین هم. بیاید هم شما بگم هستم تنها گفتم. برم بیرون شام برای خواممی امشب. سالم"

 "؟که میاید. کنم عذرخواهی دوباره، جبران برای کهاین هم

 ساسان به ـیانـت خــ جور یه، زنممی حرف مرد این با که لحظه هر کردممی حس دلم توی؟ بگم چی من

 مرد این شاید؟ بریزم اشک رفتنش برای و بشینم باید کی تا! رفته کهاون؟ کو ساسان اما؛ میشه محسوب

 :نوشتم جوابش در بنابراین. باشه ساسان کردن فراموش برای فرصتی

 ."بدهکارم عذرخواهی یه تندم رفتار خاطر به هم من کنم فکر. نیست بد نظرم به. سالم"

 :داد جواب بعد یکم

 "بینمتونمی. هستم پذیرا...  رستوران توی 2 ساعت امشب رو تونعذرخواهی من پس "

 و رفتمگ ساعتی ربع دوش! نرسه غصه و غم به تهش بیفته قراره که اتفاقی هر امیدوارم. کشیدم عمیقی نفس

 شکیم شال، پوشیدم مشکی شلوار با رنگی ایسورمه کتی مانتوی. شدن حاضر به کردم شروع و اومدم بیرون

. اریدبمی زیاد بارون مشهد توی اما؛ نبود سرد هوا. پوشیدم هم رنگ مشکی بلند پاشنه بوت نیم و کردم سرم

 و کیف. ملیح آرایشی همراه به کردم جمع سرم پشت، بودم کرده مشکی تازگی به که رو موهام هم آرایش برای

. دمش دقیق اطراف به. رسیدم که بود نیم و نه ساعت. کردم حرکت نظر مورد مکان سمت و برداشتم رو سوییچم
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 محض به. کردم حرکت داخل سمت به و کردم پارک رو ماشین. شیک و دنج رستوران یه، بود کالسی با جای

 ؟دارید رزروی میز: گفت و اومد سمتم مردی، شدم وارد اینکه

 .شدم دعوت من، نه راستش -

 ؟کی توسط -

 ونگارس به رو و اومد مونسمت به مرد اون لحظه همون که بگم چی بودم مونده. نیستم بلد که من؟ چیه اسمش

 .هستن من مهمون ایشون: گفت

 .کردم سالم. رفت و داد تکان سری مرد

 .سالم -

 کرده نت مشکی کت و کرمی تیشرت همراه به رنگی مشکی شلوار. انداختم تیپش به نگاهی. داد رو سالمم جواب

 تنمنجل یه مثل، رسیدیم که میز به. رفتم میز سمت همراهش به و گرفتم چشم ازش! بود شده جذاب واقعا. بود

 . نشست رومروبه و اومد هم خودش. نشستم صندلی روی من و کشید عقب مواسه رو صندلی

 حس! بینهمی رو من داره ساسان کردممی حس مدام، بودم معذب، کشیدممی خجالت اما؛ چرا دونمنمی

 دستش تکان با! انداختمی اون یاد رو من خصلتش این و بود آرومی مرد، مرد این! جاستاین ساسان کردممی

 ؟خوبی: گفت و انداخت باال ابرویی. اومدم خودم به صورتم جلوی

: تگف و کرد اشاره منو به. گذاشت میز روی رو منو و اومد گارسون لحظه همون. نگفتم چیزی و دادم تکون سری

 .کن انتخاب تو

 .کنید انتخاب شما. نداره فرقی من واسه -

 ...پس، مهمونی تو -
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 روی رو ومن بالخره اینکه تا بودم سردرگم. انداختم لیست به نگاهی و برداشتم رو منو. کرد اشاره منو به دوباره

 ؟خوبه سلطانی کباب: گفتم و گذاشتم میز

. خاریسو میگو همراه به بیارید سلطانی کباب پرس دو: گفت گارسون به رو. اومد گارسون که داد تکون دستی

 .باشه هم مخلفاتشون

 !ببخشید: گفتم و بهش و کردم رو. رفت و کرد یادداشت رو سفارشات گارسون

 .کرد نگاهم سوالی

 ...خواستممی -

 :گفت و پرید حرفم میون

 .نیما -

 ؟چی: گفتم تعجب با

 .کن صدام نیما، چیزها این و ببخشید جای به. نیماست اسمم -

 .گردمبرمی و دستشویی میرم: گفتم و زدم کمرنگی لبخند

 .باشه: گفت و داد تکون سری

 .دستشویی رفتم و برداشتم رو کیفم

 کاش .میاد پیش اتفاقی چه زندگیم داستان ته بدونم داشتم دوست، بشه چی قراره دونستمنمی، بودم گیج

 .بشم دلگرم کمی حداقل تا بخونم رو آخر خط فقط و بزنم جلو رو صفحات شدمی

 .جام سرِ برگشتم و کردم تمدید رو لبم رژ
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 .کردیم خوردن به شروع اون درخواست به، بودن آورده رو غذاها

 .کرد قطعش و برداشت، خورد زنگ، بود میز روی گوشیش

 :گفتم بهش رو

 !نیست مشکلی بدید جواب خواییدمی اگر -

 :گفت و انداخت باال ابرویی

 .ندارم حوصله رو امروز یه، هست زدن زنگ واسه وقت همیشه -

 .بود خوبی شب کل در، گذشت هم امشب

 .نبود تحمل قابل غیر و آورچندش، شدم آشنا بیشتر شخصیتش با

 :گفت بهم رو، شد خداحافظی موقع

 مه من، نگار دونیمی. آرومی االن ولی؛ بودی تخس اوایل. اطرافیان با داری فرق، دونیمی. جذابه شخصیتت -

 !وایسادی جلوم سالم االن همین واسه، دادم حق بهت لحظه یه ولی؛ بکنم رو سرت خواستممی اولش

 رو منظورم، شدم خیره بهش زده بیرون حدقه از هایچشم با. دونستمی کجا از رو من اسم این، کردم تعجب

 :گفت چون فهمید

. نمک دعوت شام واسه رو کی خواممی امشب بفهمم که این واسه بود کافی دقیقه ده. نشناختی رو من هنوز تو -

 .معتمد نگار خانم شدم خوشبخت شما با آشنایی از

 .کرد دراز سمتم به رو دستش

 .داره زیاد دست زیر بود مشخص
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 :گفتم لبخند با و گذاشتم دستش توی رو دستم

 .خوش شب. امشب بابت ممنون -

 .خداحافظ. باش خودت مراقب -

 .کردم حرکت و شدم ماشین سوار

 با ناخواسته و کردم روشنش و بردم ضبط سمت به رو دستم. بود سرم پشت هم اون ماشین، بودیم جاده توی

 .گذشته سمت به، شد کشیده ساسان سمت به من فکر، آهنگ این شنیدن

 .کردم زیاد رو صداش

 میشه شروع اسمت با که رویایی میشه شیک چه -

 میشه روبهرو عشقت با که وقتی کوچیکه جهان

 میشه روبهرو

 باشه من جای قلبت تو که وقتی کوچیکه جهان

 باشه من رویای فقط آرومت آغوش بذار

 باشه من رویای

 تو خیال جز هیچی به نیست حواسم اصال ببین

 تو مال باشه دارم که احساسی و عشق تموم

 پاکت دل جز هیچی به نیست حواسم اصال ببین
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 ساکت بگم دنیا یه به من تا رو اسمم کن صدا

 ساکت بگم دنیا یه به

 آروم بگم دریا یه به

 روم گذاشته تاثیری چه هاتخوبی که دونینمی

 آهنگ خوش احساس این به تسلیمم وقفه بی ببین

 میرم مهربون نگاه شیرین دلتنگی این به

 تو خیال جز هیچی به نیست حواسم اصال ببین

 تو مال باشه دارم که احساسی و عشق تموم

 پاکت دل جز هیچی به نیست حواسم اصال ببین

 .ساکت بگم دنیا یه به من تا رو اسمم کن صدا

 (تیام شهاب - ساکت)

، شیرین خاطرات چه تلخ خاطرات چه گاهی. نه خاطرات اما؛ باشه شیرین گذشته شاید، بود سخت خاطرات مرور

 .رویاست دیگه االن که خاطراتی مخصوصا، میشن تلخ همه

 این مطمئنم چیه هر اما؛ چیه کار این حکمت دونمنمی، باریدن به کردن شروع دوباره هاماشک، بود بد حالم

 .منه همراه همیشه تا عذاب

. ترف خاکی جاده سمت به سرعت با ماشین و چرخید دستم توی فرمون شد چی دونمنمی، بودم خودم حال توی

 هب محکم سرم. کرد چپ ماشین و داد دستم کار باالخره هامدست لرزش و ترس اما؛ کنم کنترلش کردم سعی
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 قدرچ که سیاهی، مطلق سیاهی، شد چی نفهمیدم دیگه ولی؛ شد خرد صورتم و سر توی شیشه و خرد شیشه

 .بود سفید

 ادمی دوباره و کنم باز چشم خوامنمی، برسه اتمام به جاهمین سیاهی این کاش، رو زندگی این خوامنمی دیگه

 .بیاد

 .شدم خسته خیلی، میشه خوب من حال نه و میره یادم از گذشته نه

 * * * 

 .کردم باز رو هامچشم آروم آروم و لرزیدن هامپلک شخصی صدای شنیدن با

 .بدم خبر برم کن صبر؟اومدی بهوش -

 .بیرون رفت اتاق از

 تا کردممی نگاه اطرافم به مبهم فقط. نبود یادم هیچی، کجام دونستمنمی. کردمی درد خیلی هم سرم، بودم گیج

 .شد اتاق وارد دکتر و شد باز اتاق در لحظه همون،کنم درک رو موقعیت

 .شد اتاق وارد ایدیگه شخص و بیرون رفت اتاق از معاینه انجام از بعد

 .بود نیما، درسته. شدم دقیق بهش

 :گفت و سمتم اومد نگرانی با

 !کردی جون نصفه رو من که تو؟ دفعه یه شد چی؟ نگار خوبی -

 :گفتم و فشردم هم روی رو هامچشم

 .بود ناگهانی چی همه، شد چی دونمنمی -
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 :گفت و کشید سرم روی دستی

 .سالمی که شکر رو خدا -

 .بیرون رفت اتاق از و گفت ایاجازه با، خورد زنگ گوشیش موقع همون

 ستمتوننمی راستش و شدم بلند جام از تونستمنمی دردم سر این با اما؛ دارم دستشویی چقدر اومد یادم تازه

 .کنم تحملش

 .بیرون رفتم اتاق از و شدم بلند جام از باالخره زیاد درد با

 .زدمی حرف تلفن با داشت و بود من به پشتش نیما

 .بخوام کمک اون از بودم مجبور

 :اومدمی کردنش صحبت صداش

 !کردی مدیوونه -

- ... 

 .دارم کار میگم بهت -

-... 

 !نداره ربطی تو به -

- ... 

 .ندارم کارها این واسه وقتی من. برو زود و جااین بیا مهمه اگر ببین -
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- ... 

 .خداحافظ باشه -

 :پرسید دید رو من تا، کرد قطع رو تلفن

 ؟شدی بلند چرا -

 ؟برم کنیمی کمکم، کنهمی درد خیلی سرم، ببره رو من نبود هم پرستار. دارم دستشویی -

 :گفت و زد چشمکی

 !چشم روی به -

 :گفتم و کشیدم ایخفه جیغ. کرد بلند هاشدست روی رو من حرکت یه توی

 !نیست درست، میاد کسی االن. زمین بذار رو من -

 به کردی تصادف وقتی. نیست شلوغ جااین و شبه ۲۱ ساعت هم االن، نزدیکه دستشویی. نزن حرف تو هیش -

 ؟داد نجاتت و کرد بغل رو تو کی نظرت

 .کشیدم خجالت هم کمی اما؛ نشست لبم روی لبخندی ناخواسته. جااین آورده رو من نیما پس

 تا رفت خودش شدم اتاق وارد وقتی. نکرد بغلم من اصرار با برگشتن واسه ولی؛ رسوند دستشویی تا رو من

 .کنه پیدا چیزی شام واسه

 شتم یه مرور خاطر به فقط ناگهانی چطور که این به، کردممی فکر اتفاق این به داشتم، کشیدم دراز تخت روی

 .بودم وضعیت این توی و جااین االن من خاطرات
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 پس، نیست ازش هیچی دیگه ساسان خاطرات جز، منفعته بگیری طرف هر از رو زیان. کردم مشت رو هامدست

 .انساس از قبل سابق آدم به، قبل به برگردم و کنم استفاده فرصت از باید، بشن دفن هم خاطرات اون باید

 خصمش. کردمی صحبت کسی با داشت، بود نیما صدای. اومدم خودم به اومدمی بیرون از که پچی پچ صدای با

 تهناخواس اما؛ چرا دونمنمی، شدم نزدیک در به و شدم بلند جام از آرومی به. نشه بلند صداش داره سعی که بود

 .کشوند در پشت به رو من حسی یه

 .رسیدمی گوش به صداشون

 رو یزچ همه و میام فردا خودم من برو تو ببین. نیستم خوبی شرایط توی که بینیمی؟ جااین اومدی چرا: نیما

 .کنممی درست

 جون به رو چیز همه باید من وقتاون چرخیمی ول خودت واسه تو. کنهمی تهدیدم داره مدام؟ چی خاطر به _

 ؟بخرم

 .کن عوض رو تخونه؟ نداری پول مگه -

 .داره فرق خونه اون؟ امخونه. نیست حالیت که این مثل -

 .بشه خراب تآینده تا گذشته یاد به بشین پس -

 ،بود آشنا شخص اون صدای چقدر؟ میزد حرف کی با داشت نیما خدایا. کردم نزدیک در به بیشتر رو گوشم

 .شدم دقیق بیشتر

 ...سام ببین -

 !نیار رو من اسم هیس -
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 داری ترس رسمت و اسم از که تو، بسه بابا؟ گفتی دروغین اسم دخترهات دوست به؟ کردی شروع باز؟ چرا -

 .دادگاه میرم نیومدی، اومدی اومدی فردا تو، میرم من ببین. جات سر بشین

 ؟ساسان راستی. برو تو باشه -

 ؟بله -

 ؟شیراز گردیمی بر -

 .دارم جدیدی تصمیمات، میرم بعد و کنممی مشخص رو تکلیفم نه -

 .خداحافظ، برو دیگه االن اُکی -

 زمین روی ،شدن سست پاهام. نبود خوب اصال حالم، بکشم نفس تونمنمی کردممی حس. تپیدمی شدت به قلبم

 . کشیدم صورتم روی دستی. افتادم

 امکان چطور؟ ساسانه برادر سام همون نیما یعنی؟ چرا آخه. بینممی خواب دارم بگو، دروغه بگو خودت خدایا

 .ساسان به شد ختم راهم ته درست اما؛ کنم فراموش اومدم من؟ بشه طوراین باید چرا؟ داره

 .کردن فرار از، شدم خسته چی همه از، کردم گریه و گذاشتم زانوم روی رو سرم

 .بود باور غیرقابل مواسه که چیزی. بود جااین االن ساسان

 ؟کنه کارچی خوادمی یعنی؟ چیه جدیدش تصمیمات؟ کنهمی تهدیدش کی اما؛ بود خوب حالش پس

 یاد به وبارهد، فراموشی برای فرصتیه کردممی فکر که سامی همون یا نیما دیدن با تونستمنمی، شدم بلند جام از

 .بیفتم گذشته

 .ساسان، سام، نیما، بودم شک توی هم هنوز



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر اسد پرنیا | یو سی آی رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 169 

 ؟شد چی پس؟ نبودن بد هم با دوتا این مگه، خدایا

 .کردم فرار بیمارستان از و کردم حرکت به شروع آرومی به بنابراین؛ نبود. کردم باز آرومی به رو اتاق در

 که سامی ،ببینم رو سام هم لحظه یه حتی دیگه تونستمنمی اما؛ داشتم درد و بود شده بخیه تازه سرم که این با

 .شدم محمدی برادرهای دست یمضحکه دوباره من و زد گول رو من نیما جای به زدن جا رو خودش با

 .رفتممی راه روهاپیاده توی، آشفته وضع و سر و بیمارستان هایلباس همون با شب نیمه

 . رفتممی و کردممی گریه. روحی لحاظ از نه و جسمی لحاظ از نه، نبود خوب اصال حالم

 .شنیدم رو صداش، بود جااون حاال ولی؛ کنم فراموشش خواستممی من؟ تاوانیه چه این خدایا

 برادرش چرا؟ کردمی اذیتش چی، بود عصبی. بود متریم چند توی، کنم فرار ازش داشتم قصد که ساسانی

 ؟کرد رفتار طوراون باهاش

 .نشستم زمین روی زانو با

 ؟کنم فراموشت تونمنمی چرا؟ نمیری زندگیم از چرا؟ جاییاین چرا ساسان -

* * * 

 "سام"

 و ومدا سمتم به زده شتاب پرستاری که بودیم راه وسط. کردممی همراهی بیمارستان در دم تا رو ساسان داشتم

 :گفت بهم رو

 ؟رفتن کجا دونیدنمی. نیستن اتاق توی بیمارتون -

 :گفتم بهش رو اخم با و کردم تعجب
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 ؟پرسیمی من از؟ نیستش چی یعنی -

 :داد جواب دستپاچه

 .بدونید شما شاید گفتم. دونهنمی کسی ولی؛ پرسیدم بقیه از، نیست دیدم اتاق توی رفتم -

 .دویدم اتاق سمت به سرعت به بهشون توجه بدون

 با، هباش رفته اگر یعنی این و نبود کیفش ولی؛ بودن هاشلباس. بود شده کنده دستش سرم، نبودش نگار

 ؟بره باید چرا اما؛ رفته بیمارستان هایلباس

 .کشیدم موهام به دستی کالفه. بود خاموش، زدم زنگ گوشیش به

 :پرسید و پیشم اومد ساسان

 ؟سام شده چی -

 .بود کرده تصادف دیشب تازه، نبود خوب اصال حالش. رفته، دونمنمی -

 :گفت و کشید شونم روی دستی

 .ستتازه چیز یه مواسه بشی دختر یه نگران که این؟ نه داره فرق یکی این کنم فکر -

 :گفتم و کردم فوت بیرون به رو نفسم

. باشه داشته فرق کنممی فکر آره، شناختی رو من خوب انگار ولی؛ بودیم دور هم از سال چند که این با -

 .نگرانم االن. نپرس، ساسان دونمنمی

 شانس که من، دار نگهش. کردیم پیداش هم با شاید کن حساب روم خواستی کمک صبح. میرم دیگه من -

 .نباش بیخیال من مثل، دنبالش برو و بدون قدر تو حداقل، چیزها این توی نیاوردم
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 .شده عاشق پس، بود جالب هاشحرف. رفت

، نبود پرسیدن وقت هم موقع اون و واحده کدوم دونستمنمی اما؛ بودم بلد رو آدرسش. خونه برگشتم عصبانیت با

 .دنبالش رفتممی صبح باید

 .نیاد سرش بالیی دوباره کنه خدا فقط

* * * 

 "نگار"

 .بود همراهم کیفم فقط

 .شدم وارد و کردم باز رو در، خونه رسیدم وقتی

 .کردممی حس رو بدنم روی هایزخم و کبودی، کردمی درد بدنم تمام، کشیدمی تیر سرم

 ردسرد کلی با باالخره. ببره خوابم تا کشیدم دراز تخت روی شدید یسرگیجه با، بود باندپیچی سرم هم هنوز

 .نبود کابوس به شباهت بی که خوابی، خوابی چه اما برد خوابم

*** 

 .پریدم خواب از در زنگ صدای با صبح

 .کردم بازش و رفتم در سمت به، شدم بلند جام از زور به، بود شده بیشتر بدنم درد

 .بود سام، بود خودش

 .بود ساسان، افتاد سام کنار شخص به نگام دفعه یه
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 از بعد هک بود جلوم مردی، کردمی برانداز رو من داشت تعجب با که بود نگاهی قفل نگاهم. ایستاد تپش از قلبم

 .ودشوج دلتنگ و خودش دلتنگ، دریاییش هایچشم دلتنگ، نگاهش دلتنگ، دلتنگشم چقدر فهمیدم ماه یکه

 :پرسید سام به رو تعجب با ساسان

 ؟خودشه...خو -

 :گفت من به رو سپس و داد تکان سری آره معنای به سام

 ؟کردی فرار بیمارستان از چرا. بودم نگرانت؟ نگار خوبی -

 .جاستاین ساسان االن دونستممی فقط، میگه چی فهمیدمنمی

 اجازه بهم هامچشم توی اشک یحلقه. کردن باریدن به کردن شروع هاماشک ناخواسته، نبود خوب حالم

 .ببینمش بیشتر دادنمی

 .رفتمی گیج سرم

 :پرسیدم و گذاشتم دستش روی رو دستم، شد حلقه کمرم دور سام دست

 ؟چرا -

 .سیاهی دوباره، شد چی نفهمیدم دیگه و

 ؟کنمنمی پیدا نجات اشبقیه از چرا پس، کنم پیدا نجات هاسیاهی این از قراره اگر فهمیمنمی

*** 

 .کردم باز رو هامچشم آرومی به و لرزیدن هامپلک

 .دیدم سرم باالی رو سام نگران یچهره
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 :پرسید بهم رو

 ؟خوبی -

 رفته ،نبود ساسان. بودم خونه توی، انداختم اطرافم به نگاهی. دادم تکان آره ینشانه به رو سرم زوری لبخند با

 .بود

 ؟برادرشم عاشق که حالی در باشه من پیش باید سام؟ چی یعنی این، بود نگرانم سام

 :کردم زمزمه لب زیر

 ؟سام -

 :پرسید بهم رو تعجب با

 ؟دونیمی کجا از رو من اسم تو -

 ؟نه یا داد نجات رو من کی بفهمم باید -

 :گفت و کشید موهاش به دستی

 ...راستش، بگم دروغ بهت خواستمنمی من -

 :گفتم و پریدم حرفش میون

 .میدم گوش هاتحرف به شدم که بهتر، هست دادن توضیح واسه وقت -

 :گفت و پاشید مچهره به لبخندی

 ؟نگار هستی کی تو -
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 :کردم زمزمه و شدم خیره بهش

 !دونمنمی واقعا، دونمنمی -

* * * 

، بود ردرگی ذهنم مدام. ببینم دیگه رو سام خواستمنمی. بود شده بهتر حالم، بود گذشته روز دو شوم شب اون از

 ؟کردممی کارچی باید

 .بشم روبهرو ساسان با سام طریق از خواستمنمی، برادرش جااین و بود خودش شهر اون توی

 ؟شد طوراین چی همه دفعه یه چرا؟ کنمنمی فراموشش چرا؟ کنم کارچی من. گرفتم هامدست بین رو سرم

 .کرد بد من با ساسان

 پسر امس. برادرش با من دیدن با بلکه برادرش گرفتن قرار طعمه با نه، بده رو تاوانش باید آره. شدم بلند جام از

 من ساسان باید. بدم ادامه باید و خوبه حالم سام با من، ذاشتمنمی روش دست وقتهیچ نبود خوب اگه، خوبیه

 نشون رو مبودن خوب بهش یا باید، کثیفیم آدم اون چشم توی من اگه. کرده بد من با که بفهمه و ببینه سام با رو

 .کنممی روشن رو چیز همه تکلیف من. بشه تموم کامال عشق این راهی یه از باید، رو بودنم بد یا بدم

 گلدون هب محکمی لگد پام با و گرفتم گوشی از رو روم. دارم برش نتونستم ولی؛ بردم گوشیم سمت به رو دستم

 .بذارم هامگوش روی رو هامدست شد باعث گلدون شکستن صدای. شد زمین پخش گلدون که زدم مبل کنار

 کوچیک چیز یه دیدن با حتی دارم من که حالی این با، بشه خوب حالم خواممی فقط؟ شدم طوریاین من چرا

 .میشه خراب حالم هم

 .باشم خوب تونمنمی، بکشم نفس تونمنمی، غمگینم هم من، غمگینه چشمم جلوی چی همه
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 و برداشتم ور گوشی احساساتم بر غلبه با باالخره اما؛ نالیدم وضعیتم از همیشه مثل و کردم گریه به شروع دوباره

 :فرستادم پیام سام واسه

، رو امس نه شناختم رو دروغین نیمای من. بشناسمت تونستم حد این تا من؟ گفتم درست، محمدی سام آقای -

 ؟نه یا کنی آشنا سام با رو من خوایمی

 .نمیگه برادرش به گذشته از ساسان که شک بی. کشیدم عمیقی نفس

 :بود داده جواب، شد بلند گوشیم صدای

 دروغ هتب چرا فهمیمی امروز. بشی آشنا سام با تا جایی یه برمتمی و دنبالت میام عصر. واقعی نگار بر سالم -

 .میدم توضیح بهت کامل، گفتم

 * * * 

 .شد عصر

 که کسی، شد تموم دیگه زاری و گریه امروز از. برسم خودم به کردم سعی. نشستم سام منتظر مبل روی آماده

 بگه هک کنممی کاری اما؛ باشه خوب من با که کنم مجبور رو ساسان تونمنمی. بشه تموم روزی باید نداره ارزشی

 .بده پس رو من هایاشک تمام تاوان باید، بود خوب من با کاش

 قرمز لندب مانتوی، انداختم تیپم به نگاهی و شدم بلند جام از، بود پایین. اومدم خودم به گوشیم زنگ صدای با

 ور هامچشم دور هم آرایش واسه، مشکی بلند پاشنه کفش و مشکی روسری و مشکی شلواری جوراب با رنگ

 .زدم هم قرمزی لب رژ و کردم سیاه

 .پایین رفتم و کشیدم عمیقی نفس
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 خندلب با، داد سوق سمتم به رو نگاهش من حضور با. شدم سوار و کردم باز رو در، بود نشسته ماشینش توی

 هم با شباهتی هیچ ظاهری نظر از که این با، بینممی دارم رو ساسان کردممی حس سام دیدن با. کرد نگاهم

 احترام، بودنش آروم، انداختمی ساسان یاد به رو من سام رفتارهای اول همون از، هاشونشخصیت اما؛ نداشتن

 .گذاشتنش

 :گفت و داد باال رو ابروش تای یه سام

 ؟خوبی -

 :گفت که دادم تکان مثبت عالمت به رو سرم

 ؟شد بهتر سرت -

 .ندارم درد دیگه آره -

 :دادم ادامه سپس و کردم کوتاهی مکث

 .مرسی -

 :پرسید کنجکاو

 ؟چی مرسی -

 :گفتم و پایین انداختم رو سرم

 !رسیدی دادم به و بودی کسیم بی و تنهایی توی که مرسی -

 :گفت و دوخت روبهرو به رو نگاهش

 ؟نگار -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر اسد پرنیا | یو سی آی رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 177 

 ؟بله -

 .کنم صبر تونمنمی، کنم شروع جااین از خواممی -

 :گفت بود من به خیره نگاهش که طورهمون. دوختم چشم بهش منتظر

 اول همون از. بودم عصبی فرد یه. برادرم حتی، نبود خوب همه با وقتهیچ میونم خب. اممحمدی سام من -

، جاینا اومدم گرفتم رو مدرکم وقتی. بود مادرمون و پدر پیش همیشه که بود ساسان و بودم گذرونی خوش دنبال

 چند هک االن تا و زدم کارخونه مستقل شد بهتر وضعم که بعد و زدم نفر یه با شریکی غذایی مواد کارخونه یه اول

 و بودن شب یه حد در دخترهام دوست. شدم سرشناس جااین. زدم هم شرکت کارخونه کنار در گذرهمی سال

 اطرخ به اونا راستش یعنی؛ اومدنمی خوشم کسی از. کشیدمی هفته یه به کار، کشیدمی طول خیلی هم اگر

 سیک حداقل تا بزنم جا دیگه شخص یه جای به رو خودم گرفتم تصمیم که این تا. سمتم اومدنمی موقعیتم

؛ دیبو افراد دسته اون جز یعنی، گرفتی جا دلم توی اول روز همون، خب هم تو. باشه نداشته سوءاستفاده قصد

 .کرده فرق چی همه االن ولی

 تعجبم باعث حرکتش این و دادممی گوش هاشحرف به داشتم. افتاد راه و کرد روشن رو ماشین، کرد مکث

 . بشنوم رو حرفش یادامه که شدم کنجکاو. شد

 :پرسیدم بهش رو

 ؟کرده فرقی چه االن -

 :گفت و کشید عمیق نفس

 فکر ینمبمی که رو تو، نیستی شب یه حد در چشمم توی که اینه فرقش. میگم ولی؛ سخته بخوای رو راستش -

 .کنم نگاهت و بشینم خواممی، بشم خالص شرت از راحت ندارم دوست. پرهمی سرم از چیزها این و سرگرمی
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 .خوشحالی از هم شاید و خجالت از شاید، بود ناراحتی از شاید، خندیدم ولی؛ چرا دونمنمی، خندیدم

 شرکت هی جلوی سام. نشد بدل و رد بینمون حرفی دیگه مقصد به رسیدن تا. زد لبخند کنه نگاهم که این بدون

 .شدیم پیاده ماشین از هم با و داشت نگه شیک و بزرگ

 :گفت و بهم کرد رو

 !محمدی سام شناختن بهتر برای قدم اولین از هم این -

 :داد ادامه و کرد دراز سمتم به رو دستش

 .داخل ببرمت خواممی؟ هست اجازه -

 ؟میندازه ساسان یاد به رو من انقدر چرا، لرزید تنم. گرفتم رو دستش و دادم قورت سختی به رو دهنم آب

 از ور این، شیراز برگشته ساسان که این از غافل، بیاد ساسان بودم منتظر لحظه هر. شدیم شرکت وارد هم با

 .پرسیدم سام

 :گفت و کرد باز لب بود اطراف به حواسم که طورهمون سام، بود گذر حال در شرکت جای همه نگاهم

 ات باید. میشم عصبی هم اوقات گاهی و هستم مغرور خاصی هایزمان توی خب، رو من نبین طوراین. منم این -

 !میشه من مال بخوام رو چیزی وقتی باشی فهمیده االن

 :گفتم و بهش کردم رو، ایستادم راه بین

 زهاچی این و شرکت رئیس گفتن حد در تونستمی؟ کنیمی تعریف من واسه رو زندگیت تمام داری چرا؟ چرا -

 .برانگیزه تعجب یکم ابهامات کردن باز انقدر اینه منظورم، باشه
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 اتفاقی چیز همه که تویی عاشق...میشم عاشق دارم...نگار دارم دوستت: گفت و فشرد هم روی رو هاشچشم

 هم ناراحت و اتفاق اون بوده حکمتی..نبودی اینجا تو االن کردممی دقت من روزاون اگر شاید..کرد شروع

 ماا مهمی برام که نیارم خودم روی به خواستممی کردی تصادف وقتی...خاصی...داری فرق همه با تو...نیستم

 .دونهنمی من از هیچی که برادری، گفتم برادرم به حتی رو این. بودم نگرانت، شدنمی

 اسانس، کردم فکر درست پس؟ نبود مهم شواسه و بود فهمیده یعنی؟ فهمیده ساسان، رفت باال قلبم ضربان

 با رو من و موندمی سرم باالی بودم شده بیهوش جلوش وقتی داشت اگر چون؛ نداشت دوست رو من دیگه

 .نبینه دیگه رو من تا شیراز برگشت سریع، رفت اون اما؛ ذاشتنمی تنها برادرش

 :گفتم و فشردم هم روی رو هامچشم و فشردم رو بود قفل دستم توی که سام دست ناخواسته

 القهع، خواممی عشق، خواممی باور، خواممی اعتماد من، باشه گذرونی خوش و پول دنبال که نیستم کسی من -

 ولی ؛دیدم آسیب گذشته تو که بدون جاماین اگر من. بیاد پیش اشتباهی یا و پشیمونی خوامنمی. خواممی

 ؟کنی جبران تونیمی تو. بسه تکرار خوامنمی، بشه جبران گذشته، مآینده با خواممی

 :کرد زمزمه لب زیر و شد خیره بهم

 چی همه خواممی هم من. داری انتظار من از خودت که باش جوری هم تو فقط، میشم تو هایجبران تمام من -

 .کنهمی تغییر چی همه که باش مطمئن و بذار قدم آینده تو گذشته به فکر بدون تو. باشه آرامش از پر

 من. مکن حساب روش تونممی که کسیه تنها کردم حس. شد شاد روحم ناخواسته، پاشیدم شچهره به لبخندی

 .فهمیدم نگاهش از رو این، بود مردتر، داشت فرق لحاظ این از سام که چرا؛ نیفتادم ساسان یاد به لحظه این

 .خوبه این چقدر و کنم فراموش رو امگذشته شاید مرد این وجود با من فهمیدم

 زیبایی اتاق، داد نشونم هم رو کارش اتاق. کرد آشنا همکارهاش با رو من. داد نشون من به رو شرکت تمام سام

 .خوردیم جاهمون رو شام. طوسی و ایسورمه از نمایی، بود
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 .کنم فرار بخوام که نبود طوری. نداشتم بدی حس، بود خوبی شب کل در

 .کنه تغییر چی همه واقعا خواممی، باشم سابق آدم اون خوامنمی، باشه خوب همیشه امیدوارم

* * * 

 "ساسان"

 من ،گفتمی درست سام. بودم خریده تازگی به که ایخونه، انداختم خونه به نگاهی. بودم نشسته مبل روی

 هم کس هیچ و شد خاطره به تبدیل گذروندم خونه اون توی که رو ایلحظه هر، باشم خونه اون توی تونستمنمی

 ...برادرم یمعشوقه عنوان به هم اون دیدنش با، هستم همیشه از تنهاتر االن کنممی حس. نموند مواسه

 هک شدم متوجه دیدم سام با که رو اون. سخته مواسه حسم آوردن زبون به، دادم تکیه مبل پشتی به رو سرم

 .فهمهنمی رو قدرش نده دست از رو چیزی یه تا آدم میگن که درسته، هستم گذشته دلتنگ چقدر

 ،کردم نابود رو نگار هامحرف با من. تونمنمی اما؛ بگم سام واسه رو چیز همه و برم میگه بهم حسی یه مدام

 که راهیه این. بگیرم ازش رو خوشبختی شانس دوباره تونمنمی. شد خرد، شدنم سرد ذره ذره با، من جلوی

 .نداره آینده به ربطی پس ستشده تموم چیز یه گذشته، کرده انتخاب خودش

 .بود آیدا، دوختم گوشی صفحه به چشم، اومدم خودم به گوشیم زنگ صدای با

 :پیچید گوشی توی ظریفش و نازک صدای و دادم جواب

 ؟ساسان -

 .سالم -

 ؟خوبی سالم -
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 ؟کجایی. خوبیت به -

 .خونه اومدم تازه، مهدی یخونه بودیم رفته مامان با. امخونه -

 و وادع به کار دوباره و نیست خوب االن مونرابطه که گفتم، نفهمه چیزی مهدی باش مراقب آیدا ببین. خوبه -

 .میکشه چیزها این

 ؟ساسان. عزیزم باشه -

 ؟جانم -

 .شده تنگ تواسه دلم -

 .جااین بیا -

 ؟ایخونه -

 .آره -

 ؟ببینیم فیلم، باشه -

 .بیا تو کنممی آماده خوراکی و فیلم من تا، خوبیه فکر -

 .فعال پس باشه -

 و منیست کثیف خودش مثل من. بده رو نامردیش تاوان باید مهدی، درسته کارم. کردم پرت مبل روی رو گوشی

 یبالی خواهرش یوسیله به ولی؛ خودش نه خواهرشه فعال طعمه چون؛ بگیرم انتقام هم خودش مثل تونمنمی

 .کنه لعنت رو خودش مرتبه صد روزی که میارم سرش

 .خورد عاشقانه فیلم یه به چشمم باالخره که گشتم فیلم دنبال هادی سی بین و شدم بلند
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 .اومد در صدا به در زنگ که کردم آماده هم تخمه و پفیال، گذاشتم دستگاه توی رو فیلم

 تنهایی یعقده، کنم خالی رو هامعقده من تا باشه راهی بود قرار که بود رومبهرو دختری، کردم باز رو در و رفتم

 .انتقام با رو دلشکستگیم و

 تپوس با داشت طالیی موهای، بود بلندی قد و اندام باریک دختر. نداشت بیشتر سال ۱۲. انداختم بهش نگاهی

 رو من بودم مطمئن که کارهایی به کردن فکر. بود زیبا. درشت هایلب با داشت زیبایی مشکی هایچشم، سفید

 .کافیه مواسه کنه درک رو من درد مهدی که همین ولی؛ بود سخت مواسه کنهنمی خالی

 .شه وارد تا کنار رفتم در جلوی از

 :گفتم بهش رو

 .بیارم رو هاخوراکی من تا بشین -

 ظرمنت مبل روی و بود آورده در رو شالش و مانتو آیدا. سالن توی رفتم و برداشتم آشپزخونه توی از رو وسایل

 .بود نشسته

 .نشستم مبل روی کنارش و رفتم، گذاشتم دستگاه توی رو دی سی که این از بعد

 ؟ستعاشقانه فیلمش -

 دهش غرق فیلم اعماق توی آیدا. دیگه جای یه ذهنم اما؛ بود فیلم به نگاهم، شد شروع فیلم. دادم تکان رو سرم

 رو هاشونگریه و عذاب خواستمنمی، فشردم هم روی رو هامچشم. غمگین یعاشقانه یه، بود غمگینی فیلم. بود

 .بدتره هم خنجر درد از حتی و نیست خوبی درد این، رو دردشون فهمیدممی چون ببینم

 :گفت و کشید صورتم روی دستی. کردم باز رو هامچشم آیدا صدای با

 ؟خوبی -
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 :گفتم و کشیدم موهام توی دستی

 .خوبم -

 :گفت و زد ملیحی لبخند

 !باشی ایاحساساتی پسر خورهنمی بهت -

 .نه االن اما؛ بودم احساساتی. زدم مصلحتی لبخندی

 ؟ساسان: آیدا

 :داد ادامه که دوختم چشم بهش

 .بده قول من به فیلم این مثل هم تو -

 ؟قولی چه -

 .ساسان دارم دوستت من. نذاری تنهام و باشی پیشم همیشه که این -

 نبی کم یفاصله متوجه اومدم خودم به که همین؟ نیاره شانس عشق توی کس هیچ که اینه روزگار رسم چرا

 دختر این ـناه گـ، چرخید صورتش اجزای بین نگاهم. بود شده قدم پیش خودش آیدا، شدم آیدا و من صورت

 .نیستم من این، بگیرم رو خودم جلوی باید من، رفتمی بین از کم کم داشت مونفاصله؟ چیه

 ...من و کردمی نگاهم داشت اون، بست نقش ذهنم توی نگار صورت

 ؟!کردممی کارچی داشتم من، گرفتم فاصله آیدا از سریع

 ورتمص به آب مشت چند، دستشویی توی رفتم و شدم بلند جام از بهش اهمیت بدون، شد متعجب حرکتم این از

 .باشم کثیف قدراین خوامنمی، ندارم بهش ای عالقه هیچ که میشم کسی به تبدیل دارم من. زدم
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 .سالن توی برگشتم و کردم خشک رو صورتم

 .نیفتاد خاصی اتفاق فیلم پایان تا

 .رفت حرف ایکلمه بدون و نشوند مگونه روی کوتاهی یـوسه بـ آیدا، شد رفتن موقع

 ربهض بیشتر خودش آیدا باشه بیشتر صمیمیت چی هر. شدمی طوراین نباید، نیست من برای حرکات این

 .خورهمی

 تونمنمی هدیگ هم خودم و بشه این از بیشتر آیدا وابستگی بذارم نباید، بشه تموم دوستی این زودتر چه هر باید

 .سخته واقعا دیگه جای ذهنم و باشم دیگه یکی پیش که این. بدم ادامه

* * * 

 لیو؛ هم با، هستن جااون هااون دونممی. مشهد برم تا بودم ایبهونه منتظر لحظه هر، باشم شیراز خواستمنمی

 و زد گزن سام امروز که این تا، شد چی و کرد کارچی هستم سام برادر من فهمید نگار که این از بعد دونستمنمی

 .کرد خراب رو حالم. شده جدی رابطشون که گفتمی مدام

 ور من هم دروغ به حرف این گفتن حتی و نگفتم همین واسه، بگم تبریک بهش بخوام که مواسه بود سخت

 .میده عذاب

 .کرد موافقت هم اون، بمونم عمو یخونه و جااون بیام روز چند خواممی گفتم سام به

 .بگم بهش باید چطور حاال و داشت خبر نگار و من یرابطه از که عمویی

 هم آیدا به و مشهد میام دارم که دادم خبر و زدم زنگ عمو به. ریختم توش رو هاملباس و برداشتم چمدونی

 .شهر از بیرون برم مجبورم و دارم کار روزی چند که دادم پیام
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 ییرتغ مدت چند این توی من زندگی یهمه، انداختم جدیدم ماشین به نگاهی، گذاشتم ماشین توی رو وسایل

 .خودم حتی و امخونه، ماشینم، بود کرده

 .دارم ۳ مزدا، سمند اون جای به االن

 .برسم زودتر خواستممی، روندممی زیاد سرعت با، افتادم راه مشهد سمت به و گرفتم ازش چشم

 .بود جاده به نگاهم و فشردممی هامدست بین رو فرمون

 از بعد انگار! بعیده ازم االن حال این، داشتم نگار با رو هارفتار و هاحرف اون که منی؟ میشم طوراین دارم چرا من

 .باشه داشته فرق دفعه این کنممی فکر ولی؛ گردهمی بر امگذشته حال اون داره دوباره نفرت و دعوا یه

* * * 

 "نگار"

 .کردم باز رو کمدم

 بزرگ به رو من خوادمی و مهمونیم عموش یخونه شام امشب گفت و زد زنگ سام، داشتم استرس امشب واسه

 .کنه معرفی خانواده

 اومدن ساسان با که عموییه همون این، شناختمی رو من خوب عموش، دونستممی من ولی؛ دونستنمی سام

 ای درسته کارم دونمنمی، کنم نگاه خانواده این روی تو خواممی چطور سر آخر دونمنمی. من خواستگاری واسه

 .خوبه تهش کنممی حس، بکشم بیرون خوادنمی دلم چرا دونمنمی و گذاشتم توش قدم که راهیه ولی؛ نه

 کشیدم اتو رو موهام. پوشیدم مشکی بلند پاشنه کفش و روسری و تیره سبز کتی مانتوی همراه به مشکی شلوار

 .کردم هم ملیحی آرایش و

 :گفتم. بود جریان در ماجرا اول از اون، مامانم به زدم زنگ
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 .کن راهنمایی رو من مامان -

 دونیمی کاری هر پس نیست حالیت حرف تو، میره رو خودش راه نخونی چه بخونی گوشش تو چه عاشق -

 .نیببی هم رو محمدی خانواده روی دیگه ذارمنمی، میشه کشیده بیراهه به داره راهت بفهمم اگه بدون ولی؛ بکن

 .شدم سوار و کردم باز رو در، بود نشسته ماشینش توی، بیرون زدم خونه از. بود پایین سام

 :گفت و گرفت جلوم رنگی صورتی رز گل شاخه

 !دنیا دختر بهترین به تقدیم -

 .دادمی آرامش بهم عطرش بوی، کشیدم بو. گرفتم دستش از و گل و کردم تشکر ازش

 :گفتم سام به رو

 .دارم استرس -

 !بیفته خوب هایاتفاق بعد به این از قراره، نباش نگران -

 ؟کنهمی زندگی مشهد عموت راستی -

 .معمه به هم زنهمی سر ساسان به هم جااون، میره هم شیراز ولی؛ کنهمی زندگی مشهد -

 ؟نیست امشب ساسان -

 .برگشته استرالیا از تازه دیشب، عمومه دختر، هست هم ندا. هست چرا -

 ساسان این فهممنمی. داشتم عموش با شدن روروبه از ترس من که حالی در هست هم ساسان. وایساد قلبم

 .جااون روز یه جاستاین روز یه چرا

 .نیفته بدی اتفاق بودم امیدوارم، کشیدم عمیقی نفس



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر اسد پرنیا | یو سی آی رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 187 

 .کردیم حرکت خونه سمت به سام همراه به، شد متوقف بزرگ و شیک یخونه یه جلوی ماشین بعد یکم

 .بودن وایساده استقبال واسه حیاط توی عموش زن و عمو

 این و دنش متعجب من دیدن با عموش، بهشون رسیدیم. شدمی بیشتر قلبم ضربان شدممی نزدیک که قدم هر

 .دونستنمی هیچی انگار، کردمی رفتار بینهمی رو من اوله دفعه که شخصی مثل، بود جالب مواسه

 سام یگفته طبق که دختری اول ورودمون با، داخل رفتیم و کردن استقبال ازمون خوش روی با هردوشون

 .شدن ظاهر جلومون ساسان بعد و نداست فهمیدم

 .بود طبیعی غیر عموش حرکت این وگرنه، زده حرف عموش با ساسان، من اومدن از قبل شاید

 موهای و رنگ آبی هایچشم، انداختم اشچهره به نگاهی، کرد سالم بهمون، داشت خارجی یلهجه کمی که ندا

 .بود بلندی قد و الغر دختری. داشت بلوندی

 .گرفت فرا رو وجودم دختر این به نسبت بدی حس ناخواسته

 هک انگار نه انگار، داد تکون سری فقط من واسه ولی؛ داد دست سام با، کرد سالم و شد نزدیک بهمون ساسان

 .بودیم محرم بهم پیش وقت چند تا

 مبل روی هم ساسان و نشستم سام کنار من، نشستیم مبل روی و رفتیم همه سام عموی زن استقبال با

 .بود روییمونروبه

 :گفت ندا به رو سام

 !شدی ایران دلتنگ سال ۴ از بعد عجب چه. خانم ندا اومدی خوش -

 :گفت و خندید ندا
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 وقذ خیلی منه پرواز با همزمان جااین به ساسی اومدن فهمیدم وقتی، شد تنگ جااین واسه دلم آره؟ دلتنگ -

 .اومدم زود که شد این و شدم زده

 :داد ادامه کوتاهی مکث از بعد

 .congratulation، سام میگم تبریک هم تو به -

 .ممنون -

؛ نبود من مال ساسان االن که این با، دادمی آزار رو من گفتارش توی صمیمیت این، اومد بدم ساسی کلمه لفظ از

 باشن گرفته ازت رو عروسکت بچگی توی که این مثل. کنم عادت بخوام سخته، بود من مال که گذشته توی ولی

 .ببینی ایدیگه شخص دست مدام رو اون تو و

 .بشینیم حیاط توی هایآالچیق توی تا رفتیم، بود سرد هنوز هوا که این با و سام عموی درخواست به

 .بود مرطوب و سرد جااین هوای و بود اسفند اواخر

 .چسبید خیلی شکالتی کیک همراه به سبز چای، هوا اون توی

 :گفت بهم رو سام

 ؟سردته -

 .دارم دوست رو هوا این نه -

 .بود بخش لذت محیطی چنین توی زندگی واقعا، دوختم چشم حیاط توی هایدرخت به لذت با و

 .لرزید قلبم، شد قفل ساسان نگاه با نگاهم ایلحظه
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 کاری جلوش نباید و بود گرفته میکروسکوپ زیر رو من عموش. طورهمین هم من، گرفت ازم چشم سریع

 .دهش پاک زندگیم از دیگه ساسان که بدم نشون بهش باید کارم این با حداقل، بده جلوه بد رو من که کردممی

 :گفت بهم رو سام

 ؟ببینی داری دوست، هست ماهی از پر بزرگ حوض یه حیاط توی -

 :گفتم زده ذوق

 !نه که چرا -

 ویت رو من دست سام، برید نفسم داد انجام ساسان جلوی سام که حرکتی با. شدم بلند جام از سام همراه به

 .دید رو این ساسان و کرد قفل دستاش

 پس که بودم من این انگار نه انگار، مهمه اون واسه کارها این کردممی حس هااحمق مثل من اما؛ چرا دونمنمی

 .شدم زده

 به حتما بودن ناراحت، بودم ناراحت هنوز من. نیفته ساسان به چشمم تا کشیدم رو سام دست عصبانیت شدت از

 .زدممی زار درون از داشتم و بودم شده سیر گریه از من. نیست کردن گریه

 .باشه روشن جااون کمی بود شده باعث ماه نور. بود بزرگی حوض، رفتیم حوض طرف به سام با

 هایگلدون از پر حوض هایلبه، کردنمی شنا حوض طرف اون و طرف این به که قرمز هایماهی از بود پر حوض

 .بود کاکتوس و شمعدونی و رز هایگل

 ایدنی کاش. کرد تزریق وجودم به رو خوبی حس، کردم فرو حوض سرد آب توی رو دستم و نشستم حوض یلبه

 .گوناگون هایاتفاق از شده پر که جهانی نه، شدمی خالصه حوض یه توی فقط هاماهی مثل هم من

 .اومدم خودم به مشونه روی سام دست نشستن با
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 :گفت بهم رو

 .خوریمی سرما، بیار در رو دستت -

 .آوردم بیرون رو دستم

 :گفت بهم رو سام که بودیم راه وسط، برگشتیم سام همراه به سکوت توی

 ؟نگار -

 ؟بله -

 !داری بزرگ غم یه انگار؟ میری فرو خودت توی و میشی ساکت اوقات گاهی چرا -

 :گفتم و زدم تلخی لبخند

 .کنم استفاده لحظات این از سکوت توی خواممی که اینه خاطر به کنممی سکوت اگه. خوبم من -

 :گفتم بهش رو بحث کردن عوض واسه

 !کنهمی سیر صفایی با حیاط چنین توی که عموت حال به خوش. بود خوشگلی حوض -

 . برگشتیم بقیه پیش به هم با و خندید

 :گفت و گذاشت ساسان یشونه روی رو سرش ندا، ما برگشتن با همزمان

 !نگرفتی هم تماس باهام حتی تو، بودم ناراحت دستت از من -

 :گفت و دوخت دیگه جای به رو نگاهش ساسان

 .کنممی جبران، جاییاین که االن. بودم درگیر -
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، شد هکشید بود گرفته تماس که شخصی اسم سمت به نگاهم ناخواسته، خورد زنگ ساسان گوشی لحظه همون

 .آیدا بود نوشته

 .کرد دور دیدم از رو گوشیش اخم با و خوندم رو اسم که شد متوجه ساسان

 .ندارن شونخانواده توی آیدا اسم به کسی داشتم خبر که جاییاون تا؟ کیه آیدا، تپیدمی شدت به قلبم

 کردمیم حس، شدمی مگه ولی؛ کنم مشغول رو خودم کردم سعی این بنابر، کنم فکر بد چیزهای به خواستمنمی

 ور من، نیستم ساسان خیال و فکر توی من هم ذره یه حتی یعنی؛ ساسان زندگی توی ایدیگه شخص وجود

 .کرد جایگزین رو ایدیگه شخص و گذاشت کنار راحت

 ؟کنار بذاری رو گذشته نبود قرار مگه، نگار بسه؟ میشم طوریاین هی من چرا

 چیدن به کردم شروع، کنم سرگرم رو خودم سام عموی زن به کردن کمک با تا داخل رفتم و شدم بلند جام از

 :پرسیدم ازش حال همون در و شام میز

 ؟ندارن ازدواج قصد جان ندا -

 :گفت و زد لبخندی

 .گرفته رو ساسان چشمش کنم فکر برگشته که االن، خوند درس استرالیا رفت سالی چند -

 :داد ادامه و خندید

 یخوشبخت جز هم من. شد تموم گرفتیممی تصمیم هابچه ازدواج واسه ما که ایدوره دیگه، باشه صالح چی هر -

 .ندارم آرزویی دخترم

 ؟اومدنمی اگر شدمی چی. زدم تلخی لبخند
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 اممش تونستم راحت خیال با همین واسه نبود دیدم توی ساسان شکر رو خدا، نشستیم میز سر همه شام موقع

 .بخورم رو

 .سالن توی رفتیم همه شام از بعد

 همب رو بود کرده عوض تازگی به که رو اتاقش دیزاین خواستمی، اتاقش توی رفتیم و گرفت رو من دست ندا

 .بود زیبا واقعا، بود قرمز و طوسی هایرنگ ترکیب از اتاقی. بده نشون

 :گفتم بهش رو و زدم لبخندی

 !شده خوب خیلی -

 .مرسی -

 :گفتم بهش رو و کردم استفاده فرصت از

 ؟کنید ازدواج خوایدمی، میای خیلی ساسان به -

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 اون کنممی احساس، خب ولی؛ باشه زود یکم کنممی فکر راستش و نرسیده اندازه اون به بینمون حس هنوز -

 .باشه داشته رو ازدواج واسه من انتخاب معیارهای تمام

 .بشید خوشبخت -

 که برسه چه، میشه داغون حالم دختر این دیدن با. شدم خارج اتاق از ایاجازه با گفتن با و شدم بلند جام از

 .پرسممی سوال هی که خودمه از مشکل. بشنوم هم رو هاشحرف
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 کاش از پر هامچشم، وایساد قلبم دیدنش با و کردم بلند رو سرم. نفر یه به خوردم محکم، بود پایین سرم

 .شدن

 فرمتن ازش حتی من آورد سرم که بالیی اون با ساسان، بشم اذیت قدراین عشق این سر کردمنمی رو فکرش

 .نشدم هم

 ور نگاهم نفرت با کنن باز رو خودشون راه هاماشک که این از قبل. کردمی نگاهم حرفی هیچ بدون و تعجب با

 .سالن توی برگشتم و گرفتم ازش

 .بریم تا شد راضی سام، مکررم اصرارهای با این بنابر، بمونم جااون تونستمنمی دیگه

 .ساسان جز کردم خداحافظی همه با خداحافظی یلحظه

 .کردیم قبال رو خداحافظیمون ما، خوده بی هاخداحافظی این

 .رفت و رسوند رو من سام. شد طی سکوت توی مسیر

 .ودب نمونده تنم توی هم کردن گریه واسه رمقی که شدم خسته قدراون، نداشتم تعریف برای ایحوصله و حال

* * * 

 "ساسان"

 .کردم پرت مبل روی رو خودم رفتنشون با

 :گفت بهم رو و پیشم اومد عمو

 .کنم صحبت باهات، خواممی اتاقم توی بیا -

 .شدم اتاق وارد همراهش به و شدم بلند جام از
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 :گفت که دوختم چشم بهش منتظر

 .شدم متوجه امروز که بود چیزهایی برخالف کردی تعریف مواسه که چیزهایی -

 :داد ادامه. برعکسه واقعیت اما؛ بود ساده خیلی چیز همه عمو نگاه از، نگفتم چیزی و کشیدم عمیقی نفس

 رو درشق داریم رو چیزی یه وقتی باید چرا؟ بشه پشیمونی به منجر که کنیم اشتباهی ما چرا. ساسان ببین -

 دونمیم؟ نکنیم فکر چیزها این به کاری یه انجام موقع چرا؟ بفهمیم رو ارزشش تازه دادنش دست از با و ندونیم

 من ولی؛ نشه متوجه نگار شاید، دیدم رو نگاهت من پسرم ولی؛ شد عبرت درس یه تواسه االن هااین همه

 در درتبرا پای االن، گذشته کار از کار دیگه جان عمو. دیدم رو ناراحتی و پشیمونی مرد یه عنوان به تو نگاه توی

 انقدر. هبهتر باشی سرد بیشتر چی هر، بکش عقب دیگه االن پس، کردی انتخاب رو نگار رفتن خودت تو. میونه

 رس بحث االن. دیگه چیزهای و باشگاه برو، کن سرگرم خوب چیزهای با رو خودت، نباش گیر گوشه و ساکت

، خورن رو چیزی هیچ غصه. بوده این صالحت و تقدیر شاید. نشکنیم دل کنیم تمرین. نشکن رو دلش، سامه

 !گذشته فکر به نه باش چاره فکر به تو. نداره ارزش

 :کردم زمزمه لب زیر و گرفتم هامدست بین رو سرم

 نشون سام با نگار رفتن، اومد سرم به چی که نکردم فراموش هنوز من، برگرده نگار خوامنمی من عمو -

 نگار یاندازه به من گذشته تو شاید، میده دست بهم حالتی یه هاوقت بعضی. شدم فراموش من که اینه یدهنده

 ور کردم حقش در که هاییبدی تاوان دارم شاید! هیچی نمیشه تموم چرا دونمنمی االن ولی؛ نداشتم دوستش

 رابطه نای که نبود قوی من عشق قدراون بینممی کنممی فکر که االن ولی؛ ایستاد من پای عاشقانه نگار. میدم

 .باشه مستحکم

 :گفت و کشید شونم روی دستی عمو

 .بخوای باید فقط، کنیمی فراموشش... چرا -
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 :گفتم و فشردم هم روی رو هامچشم

 اهشر تنها. تونمنمی. برادرمه، خونمه هم باشه چی هر؛ نبودیم واقعی برادر تا دو عنوان به سام و من که این با -

 .نبوده هیچی انگار، بره من زندگی از نگار کامل که اینه

* * * 

 "نگار"

 .کردم حرکت( میالد خواهر) مریم اتاق سمت به

 .مخانواده دیدن واسه داشتم هیجان االن از، کنه قبول امیدوارم

 .شدم وارد و زدم اتاق در به ایتقه

 ازشیر از من. شیراز برگردم رو هفته یه این خواممی، داد مرخصی بهم هفته یه واسه مریم، شدم موفق باالخره

 ؟کنم فرار جااون از داره لزومی چه پس، جاستاین اون که حالی در نبینم رو ساسان تا کردم فرار

 .افتممی راه صبح فردا، بکنم رو کارهام باید. خونه برگشتم

 .پیشم اومد عجله با فهمید وقتی سام

 باز ولی؛ پوشیدمنمی شال جلوش که این با، نیست محرمم که اون، کردم عوض بلندی آستین پیرهن با رو لباسم

 .نباشم راحت خیلی کنممی سعی هم

 :گفت و شد وارد عصبانیت با سام. کردم باز رو در و رفتم، در زنگ صدای با

 ؟نری حاال نمیشه -

 ؟نرم چی واسه -
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 .میشه خالی چیزی یه جای بری اگه کنممی حس، دونمنمی -

 :گفتم و خندیدم ریز

 !جاماین شد که کامل هفته یه -

 :گفت و کشید موهاش به دستی

 ؟بیام باهات هم من خوایمی -

 :گفتم تعجب با

 .نداریم نسبتی که هم با؟ بگم چی مخانواده به من بیای تو -

 .بشه برقرار نسبت این تا کنممی رو کارها پس خب -

 :گفت که این تا. بدم نشون العملی عکس هیچ نتونستم، گرفت گر تنم حرفش این با

 ؟قبول -

 زندگی واسه و دختریه هر یعالقه مورد مرد سام، شدم دقیق بهش. دادم تکون رو سرم و زدم تلخی لبخند

 هب که حسی هنوز ولی؛ کنهمی ترخوشبخت رو من برادرش به نسبت سام مطمئنم من. ستگزینه بهترین

 ؟کی اما میفهمه روز یه باالخره سام. کنهمی اذیتم دارم برادرش

 .گرفت بلیط مواسه و زد زنگ خودش. بستم رو چمدونم سام کمک با

 :گفت بهم رو شد تموم کارها که این از بعد

 ؟بخوره تا ما یگرسنه شکم این به میدی چی خب -

 ؟کنم درست تواسه خوریمی چی، دونمنمی -
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 ؟بدیم سفارش بیرون از خوایمی -

 .کنممی درست الزانیا تواسه کن صبر، نه -

 :گفت و زد چشمکی

 !کنیمی کارچی ببینم -

 .کرد تماشا فوتبال و نشست مبل روی هم سام، شام کردن درست به کردم شروع و آشپزخونه توی رفتم

 :گفتم بهش رو و چیدم رو میز، شد حاضر شام که این از بعد

 !کردم چه ببین بخور بیا -

 :گفت و مالید بهم رو هاشدست

 !شده چی که مشخصه بوش از -

 :گفت و کرد مزه رو غذا از یکم سام. نشستیم میز پشت

 .طال دستت، شده عالی -

 .کردم تشکر زده ذوق

، داختاننمی ساسان یاد منو سام حتی دیگه، بود خوب چقدر، شد صرف بینمون صمیمی و گرم محیط توی شام

 .هم با دارن فرق

 :گفت و نشوند پیشونیم روی ایـوسه بـ، شد رفتن موقع

 .بگو بهم حتما داشتی نیاز چیزی به اگه. باش خودت مراقب -
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 .مرسی -

 .خداحافظ -

 .سالمت به -

* * * 

 .دنبالم بیان نخواستم. گرفتم قرار خونه رویروبه

 !حد از بیش، بودم دلتنگ چقدر، فشردم رو در زنگ خوشحالی با

 . شد نمایان رومبهرو مامان و شد باز در

 .کوبیدمی امسینه دیوار و در به رو خودش هیجان از قلبم

 .گیهبزر نعمت مادر عطر کردن بو، پیچید بینیم توی مادریش عطر، آغوشش توی کردم پرت رو خودم اختیاربی

 :نالیدم زیرلب

 .بود شده مورچه جوراب یاندازه تواسه دلم مامان -

 :غرید و خندید مامان

 !کن شروع رو هاتپرت و چرت بعد برسی بذار -

 :گفتم و خندیدم

 .بود شده تنگ هاتکردن غرغر همین واسه دلم -

 .بود پشتم کوه یه مثل و مرد تا صد از بیشتر که مردی، اومد هم بابا. شدم خونه وارد
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 .دادم جا آغوشش توی رو خودم لبخند با

 که هاییشب چه، اتاق این. بودم دلتنگ دوری سال ۲۱ یاندازه به. بود نخورده دست هنوز، اتاقم توی رفتم

 .نکردم سپری جااین رو رویاهام

 رانیدو به، گذشته به برگشت و زد پس رو چیز همه شدمی کاش، چکید چشمم گوشه از اشکی قطره ناخواسته

 .نداشتی ایدغدغه هیچ که

 .نکنم فکر خودیبی چیزهای به کردم سعی. نبودم احمق اول از کاش

 .نشست دلم به که بود غذایی اولین کردم حس ماه چند از بعد، خوردم امخانواده کنار رو نهار، سالن توی رفتم

 .تنیس نامرد و مهربونه که مردی، سام کنار خوردن شام، بود خوب هم دیشب، شد کشیده دیشب سمت به ذهنم

 .نشست تخت روی کنارم هم مامان و کشیدم دراز تخت روی من، اتاقم توی رفتیم مامان با نهار از بعد

 :پرسیدم ازش

 ؟افتاد هاییاتفاق چه نبودم که مدتی این توی؟ خبر چه -

 میالد که اشید، نیفتاده خاصی اتفاق بگم باید شیداست و امیرعلی به منظورت اگر. نیفتاد خاصی اتفاق هیچ -

 .باشه نامزدیش جشن هفته این آخر کنم فکر و خواستگاریش رفته دوباره

 :پرسیدم تعجب با

 ؟نگفتی چیزی من به چرا؟ هفته این -

 .فهمیدم دیروز هم خودم من. گفتم که حاال -

 .اومدم من نگو کسی به مامان -
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 ؟نمیای نامزدیش جشن مگه؟ چی یعنی -

 .اومدم من که بفهمن روز همون خواممی ولی؛ میام چرا -

 .باشه -

 ؟خبر چه دیگه خب -

 ادنمی زیاد هم امیرعلی، نیست خاصی خبر. زدیممی حرف روز هر که ما. نبوده سال سی انگار، خبر چه نگو هی -

 نرژیا پسر این بس از شد بهتر، بشه ترساکت و بیاد عقل سر شد باعث تو کارهای. اومد بار چند فقط، جااین

 .خوردمی رو آدم مخ داشت

 .بود روزهایی چه، مونگذشته هایشیطنت. نشست لبم روی لبخندی

 از، دادم رو رسیدنم خبر بهش و زدم زنگ سام به. گذاشت تنها خاطرات مرور دنیا یه با رو من و رفت مامان

 .بشه آشنا امخانواده با خوادمی گفت، بیاد هم اون شد قرار و گفتم هم هفته آخر جشن

 یخونه توی. سراغم بود برگشته آرامش دوباره انگار، داشتم خوبی حس. کردم سرگرم کلی رو خودم شب تا

 .ساکت و تاریک یخونه اون تا بودم ترراحت خودمون

 .خوردمنمی حرص دیگه گذشته برخالف من و شد من دلتنگی رفع باعث هاشکردن غرغر با دوباره مامان

* * * 

 سردهاف دختر یه خواستنمی هااون که طورهمون بدم نشون همه به باید، بودیم نشسته آرایشگاه توی مامان با

 .کردممی تالفی سردم رفتار با رو کارهاشون باید، نشدم

 رقف هاتالفی یهمه با تالفی این ولی؛ کنهنمی خالی رو کسهیچ حرص کردن تالفی که کرد گوشزد بهم مامان

 .همین فقط، میشم سرد من، داره
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 .سمتم اومد کرد آماده رو مامان که این از بعد آرایشگر

 هشد زیبا واقعا، داشت که ملیحی آرایش اون با و رنگ ایفیروزه دامن و کت اون توی، انداختم مامان به نگاهی

 .بود

 .انداختم خودم به کلی نگاهی و شدم بلند جام از، شدم حاضر باالخره ساعت یه از بعد

 تنگ اسملب کمر قسمت شدمی باعث و خوردمی لباسم همرنگ کمربند کمرم دور و بود بلند و رنگ زرشکی لباسم

 .بشه

 ختــ لـ رو موهام آرایشگر. بود شده افزوده زیباییش به که کردم رنگ خرمایی هایالیت، بود مشکی که رو موهام

 لب رژ یه و کرد سیاه رو هامچشم دور هم آرایش واسه. رسیدمی کمرم به موهام دیگه، کرد رها دورم آزاد و کرد

 .بودم راضی خودم از. زد مواسه هم زرشکی

 اون ،باشه کنارم در امروز بود قرار که طورهمون، شیراز رسید دیشب. بود منتظر بیرون، زد زنگ سام لحظه همون

 .بود منتظر آماده و حاضر هم

 و تک، شدم دقیق بهش. بود زده تکیه رنگش مشکی بلند شاسی به سام. شدیم خارج آرایشگاه از مامان با

 .براقی مشکی کفش همراه به مشکی کراوات و سفید پیرهن با بود پوشیده رنگی مشکی شلوار

 تا .رفتم سمتش به لبخند با. بود زده باال رو موهاش که این و ریش ته اون با مخصوصا، بود شده جذاب واقعا

 :گفت و داد باال رو ابروش تای یه افتاد بهم نگاهش

 ؟کیه مال خوشگل خانم این -

 .کشیدم خجالت یکم مامان جلوی

 :گفتم و خندیدم
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 ؟کیه مال خوشتیپ آقای این -

 سالم از بعد و رفت ایغره چشم بهم که انداختم مامان به نگاهی. خورهمی حرص داره مامان که شدم متوجه

 .شد ماشین سوار، سام به کردن

 :گفت و خندید سام

 .ممید دست از رو کنترلم بیشتر کنم نگاهت بیشتر چی هر که خوشگل باال بپر. بود ایغره چشم عجب -

 .شدیم ماشین سوار هم با و خوردم رو لبخندم

 سعک دونستمنمی، کردم احساس رو استرس هجوم لحظه همون، رسیدیم که این تا بودیم راه توی ساعت نیم

 گهدی. ننشست بیکار و زد باال رو آستینش رفت ساسان تا بگه امیرعلی نداشتم دوست، چیه العملشون

 فحر به، عاشق و بود مرد ساسان اگه، نیست امیرعلی اصلی مقصر. بدم اهمیت اون هایحرف به خواستمنمی

 .دادنمی تغییر من به نسبت رو دیدش حرف یه با و دادنمی تن مردم

 :گفت نگرانی با بهم رو و گرفت دستش توی رو دستم سام. شدیم ویال وارد هم با

 ؟سرده هاتدست چرا -

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 .دارم استرس -

 ور جریان یهمه یعنی، شدن ما جدایی باعث هااون و داشتم نامزد قبال گفتم بهش، دونستمی رو جریان سام

 .نداشت خبر کیه شخص اون که این از ولی؛ دونستمی

 .رفت هامدایی سمت به سریع مامان ورودمون با
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 چشم جفت دو قفل که این تا چرخید سالن توی گردش حالت به نگاهم، ورودم محض به. بود مختلط جشن

 نفرت با. زد ریشه دوباره هامکینه تمام دیدنش با. امیرعلی، بود خودش، شد حبس مسینه توی نفس. شد مشکی

 .گرفتم ازش چشم

 .نامزدمه گفتم و کردم معرفی بهشون رو سام و رفتیم هامخاله و دایی سمت به اول

 .دادن رو جوابش مهربونی با هم هااون و داد دست بهشون احترام با سام

 تخواس اون که طوراون چیز همه، گرفت بغضم شیدا خوشحالی دیدن با. رفتیم شیدا سمت به هم با اون از بعد

 .خواستممی من که نبود چیزی اون، این ولی؛ بودم خوشحال سام کنار در که این با من واسه ولی؛ شد

 :کرد زمزمه لب زیر و کرد تعجب ما دیدن با شیدا

 !نگار -

 .رفت میالد سمت به هم سام، نزدیکش رفتم و زدم لبخندی

 :گفتم شیدا به رو

 .میگم تبریک بهت، شدی زیبا واقعا -

 !اومدی که مرسی؟ نگار -

 :گفت و شد جدا ازم، کشید آغوشش توی رو من

 ؟کیه مرد این -

 :گفتم و انداختم سام به نگاهی

 .ساسان برادر، سام. نامزدمه -
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 :گفت و گرفت دهنش جلوی رو دستش، زدنمی بیرون حدقه از داشتن تعجب از هاشچشم

 ؟چیه برادرش ـناه گـ؟ برادرش با هم اون؟ بگیری انتقام ساسان از خوایمی؟ کنیمی کارچی داری نگار -

 :گفتم عصبانیت با

 نه یهتالف قصدم نه من. کنهنمی فرق من واسه غریبه چه باشه ساسان برادر سام چه، شیدا کنمنمی کاری من -

 .کنه دق تا کنه تنهایی حس قدراین باید، نداره هم رو کردن تالفی لیاقت حتی ساسان. دیگه چیز

 .رفتم میالد سمت به و شدم دور شیدا از شد تموم حرفم که این از بعد

 .بریزم بیرون رو عصبانیت این تا بودم ایبهونه منتظر بار هر انگار، شدم عصبانی دلیل بی

 تبریک اشید به سام، ایستادم کناری بهش اهمیت بدون ولی؛ بود سوال نگاهش توی. گفتم تبریک هم میالد به

 .نشستیم جااون و رفتیم میزی سمت به دو هر و گفت

 .شدم مواجه سام یخیره نگاه با که آوردم در رو شالم و مانتو

 :گفت و زد چشمکی

 .دار نگه امان در من دست از رو خودت -

 .نشستم کنارش و خندیدم بلند

 اومد یداش که این تا بودیم نشسته طورهمون ما و گذشتمی کندی به زمان. نبود دیدم توی امیرعلی شکر رو خدا

 .سمتم

 :گفت اخم با بهم رو

 .برقصم تو با خواممی فقط من بیا باش زود؟ نشستی جا یه ساکت حاال، بودی دور ازم همه این -
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 .برقص برو تو. ترمراحت طوریاین، شیدا نه -

 :گفت و کشید رو دستم

 .کنه فرار میالد و بره آبرومون که زنممی جیغ قدراین نیای اگه. عمرا -

 .وسط رفتیم هم با و شدم بلند ناچار به و خنده با

 .بودم معذب کمی بقیه و امیرعلی و سام نگاه زیر، رقصیدم شیدا با کمی

 :گفتم سام به رو سرجام برگشتم وقتی، برگردم تا شد راضی شیدا باالخره دقیقه چند از بعد

 !هالجبازیه عجب شیدا این -

 :گفتم و زدم باد رو خودم دست با، بود خفه خیلی داخل محیط. نگفت چیزی و خندید

 ؟بخوریم هوا بیرون بریم، گرمه خیلی -

 .ریممی بپوش رو شالت و مانتو -

 .بیرون رفتیم هم با و پوشیدم رو شالم و مانتو

 .کردمی نوازش رو صورتم پوست و وزیدمی مالیمی باد، بود خنک بیرون هوای

 :گفتم سام به رو و کشیدم عمیقی نفس

 ؟دیدی رو امیرعلی -

 .کردمی نگاهت خیلی. آره -

 :گفت سام که زدم پوزخندی
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 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 و اشتهد کینه ازت خیلی یا، بگه رو نفر یه بد دلیلبی تونهنمی نفر یه. عجیبه امیرعلی کارهای، نگار میگم -

 .بوده عاشقت هم یا کنه جدا پسر اون از رو تو خواستهمی

 :گفتم تعجب با، کردم هنگ حرفش این با

 .کردمی رفتار برادر یه مثل همیشه اون؟ میگی چی -

 :گفت و انداخت باال ابرویی

 ودهب عاشقت پس خب نکردی بدی بهش تو اگه که این یا نداشته ایکینه ازت اگه! اینه برداشتم دونمنمی -

 !دیگه

 :گفتم زده بهت و کشیدم مانتوم به دستی

 !بگم چی دونمنمی، خب یعنی، نیستم موافق هم دومت یگزینه با ولی؛ نکردم بهش ایبدی هیچ من -

 :گفت و انداخت بازوم دور رو دستش

 .بشه حالیش تا کنممی خورد رو گردنش، سمتت بیاد دیگه داره جرات فقط، خیالبی -

 .باشه طوراین که خوامنمی یعنی، باشه اشتباه سام برداشت امیدوارم. نزدم حرفی

 :گفتم و گذاشتم اششونه روی رو سرم. نشستیم بود حیاط توی که ایچوبی نیکمت روی سام با
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 روز به روز من وضع، زندگیم توی اومدینمی تو اگر که کرد کاری امیرعلی. گیرهمی دلم بینمشونمی وقتی -

 دامم باشن کنارم که این جای به همه، نداد دلداریم کسی، نبود پشتم هم ایدیگه کسهیچ. شدمی ترآشفته

 یکار هااون. شدم گناهکار فقط من، مقصرن بقیه، دونمنمی مقصر رو خودم من. کردی رو کار این چرا گفتنمی

 .برم شهر این از و کنم فرار من شد باعث که کردن

 :گفت و نشوند موهام روی ایـوسه بـ

 .بیاره در رو اشکت کنهنمی جرات کسی هستم من وقتی تا، نخور غصه دیگه -

 :گفتم و کردم پاک رو هاماشک

 ؟باشه نذار تنهام وقتهیچ تو -

 :گفت و داد قرار صورتم طرف دو رو هاشدست

 .هباش راحت خیالت پس، تونمنمی هم کنم ولت بخوام خودم من؟ باشه، بشه اشکی هاتچشم دیگه نبینم -

 من و بود گیر چشم محبتش اول دیدار همون از، زدمی موج مرد این وجود توی محبت، زدم اشچهره به لبخندی

 .دارم نیاز باشه پشتم که شخصی چنین به چقدر

 .بود افتاده شمارش به هامنفس، بیشتر من قلب تپش شدت و شدمی ترنزدیک لحظه هر سام صورت

. ایستاد حرکت از قلبم بینمون یفاصله رفتن بین از با باالخره که این تا نکردم نشینی عقب اما؛ چرا دونمنمی

 .بود من خیاالت و تفکرات برعکس چقدر و افتاد اتفاق سام با زندگیم یـوسه بـ یتجربه اولین

 .بودم افتاده لکنت به، لرزیدنمی هامدست. کشیدم عقب رو خودم لحظه چند از بعد

 :گفتم دستپاچه و شدم بلند جام از
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 ...من...من...م -

 .بگم خواستممی چی دونستمنمی، رفت یادم رو حرفم

، تپیدمی شدت به قلبم. شم تاالر وارد سرعت به و برگردونم ازش رو روم که بود این بکنم تونستم که کاری تنها

 .بیاد بیرون دهنم از خواستمی انگار

 !کردم کارچی من

* * * 

 .بردم هجوم بود مختلف هاینوشیدنی از پر که میزی سمت به ناخوش حالی با

 .شدم شوکه امیرعلی دیدن با و گرفتم باال رو سرم. شخصی به خوردم محکم حواسیمبی از که بودم میز نزدیک

 نگاه بهش غریبه یه چشم به باید رو کرد نامردی من حق در و داشت رو من برادر حکم که کسی هامدت از بعد

 .داشت بهش نسبت سام که هاییفرضیه با مخصوصا، کنم

 .داره مواسه رو غریبه یه حکم دیگه امیرعلی قطعا

 :گفت بهم رو نگرانی با

 ؟خوبه حالت -

 .شدم دور ازش و برداشتم شربتی لیوان، بدم بهش جوابی که این بدون و زدم پررنگی پوزخند

 .اومد سرم که بالهایی با مخصوصا، خوبم واقعا من آره؟ خوبه حالم پرسهمی

 کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس، کرد بهتر رو حالم شیرینیش. خوردم رو شربت از ایجرعه و نشستم جام سر

 از رو خودم کنترل عصبانیت با نباید ولی؛ بشم عصبی کمی بود شده باعث اخیر اتفاقات. باشم مسلط خودم به
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 که ودب عصبانیت و خشم تاثیر هم االن همین تا، بدم تشخیص رو درست راه تونمنمی دیگه وگرنه، بدم دست

 .بیفتم روز این به شد باعث

 .تپیدمی گنجشک یه مثل قلبم هم هنوز، انداختم زیر به رو سرم خجالت با. داخل اومد سام

 دونستمی خودش که این مخصوصا، میشم آب خجالت از دارم دونستمی انگار، نشست کنارم حرفی بدون

 .بود امتجربه اولین

 .بود کرده مشغول بقیه تماشای با رو خودش، انداختم بهش نگاهی چشمی زیر

 ؟نه یا بزنم حرف باهاش باید باالخره، فشردم هم روی رو هامچشم

 .گذاشتم داشت قرار میز روی که دستش روی رو دستم و بردم میز سمت به آروم آروم رو دستم

 و دمز کمرنگی لبخند. کردمی خودنمایی هاشلب روی شیطنتش سر از لبخندی، انداخت بهم نگاهی و برگشت

 :گفتم

 !کشممی خجالت کنم کارچی خب -

 .شدم خیره خندیدنش به لبخند با. خندید بلند

 :گفت و کشید موهام روی دستی

 !دیگه باشی خاص شده باعث بودنت خجالتی همین -

 :گفتم خنده با

 ؟تجربگیم کم یا بودنم خجالتی -

 .بودی خاص دیگه نه و شدیمی خجالتی نه که بودی تجربه با زمینه این توی اگر -
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 که ینا حتی. دیدیمی تو که بودم ایپاکی و خوبی همون به کاش، پایین انداختم رو سرم و زدم کمرنگی لبخند

 .بدیه و ـیانـت خــ ترینبزرگ خودش کنه سوق ایدیگه کس سمت به من فکر ایذره

 :گفت بهم رو

 ؟برقصید حقیر یبنده این با دیدمی افتخار -

 :گفتم و انداختم جمعیت به نگاهی

 !میل کمال با -

 هشونب نسبت ولی؛ کردممی حس رو خانواده نگاه سنگینی. جمعیت وسط رفتیم و گرفت دستش توی رو دستم

 .بگیره شکل بقیه افکار و حرف با زندگیم تمام که نیستم ساسان مثل من، بودم اهمیت بی

 گذشته سمت به داشت فکرم و بود سام یخیره من نگاه، رقصیدیم آروم ما ولی؛ شدمی پخش شادی آهنگ

 هاتاشتبا دیگه خوامنمی، باشه گذشته از خبری نباید هست سام وقتی، بستم رو گذشته راه. کردمی پرواز

 .کنم تکرار رو گذشته

* * * 

 اسانس و شده فراموش کامال گذشته کردم حس سام به من بیشتر نزدیکی با ماه یه این توی، گذشت ماه یه

 .مشهد برگشتم و کردم دفن شیراز تو موقع همون رو خاطراتش. شده اهمیتبی مواسه همیشه واسه

 سام عموی دیدن با دایی و بابا، نزد حرفی کس هیچ. خواستگاری اومدن عموش همراه به بعد روز چند سام

 :گفتم فقط بود ذهنشون توی که سوالی هزاران جواب در من ولی؛ شدن متعجب

 .«کنممی کارچی دارم دونممی شما از بهتر من، منه زندگی این-»
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 واسه و گرفته مخانواده از رو اماجازه گفت و گرفت تماس باهام سام دیروز کهاین تا، ندیدم رو ساسان دیگه

 .شمال بریم هاشعمه و عموها همراه به قراره عید از بعد

 .نارمهک و پشت ایدیگه هرکس از بیشتر سام دونستممی چند هر، داستم استرس اشخانواده با رویارویی واسه

 اشعمه کنار در رو جدید سال بود قرار سام و من و شدمی تحویل سال ۹ ساعت امشب، بود عصر ۶ ساعت

 .بشم آماده تا رفتم کمدم سمت به. کنیم تحویل

 و قرمز و طالیی راه راه پایین به سینه قسمت از که مشکی کتی مانتوی همراه به رنگی مشکی تنگ جین شلوار

 رو بلندم پاشنه کفش. رنگ آجری لب رژ با کشیدم باریکی چشم خط هم آرایش واسه، پوشیدم رو داشت آبی

 .کردم سر هم رو رنگم طالیی شال و پوشیدم

 .بیرون زدم خونه از و گرفتم آیینه از چشم. بودم شده خوب، انداختم خودم به نگاهی

 یطوس شلوار و کت اون با مخصوصا، بود شده خوشتیپ هم اون. شدم ماشین سوار، رسید هم سام لحظه همون

 .بود پوشیده که رنگی

 .بودم گرفته رو وجودم بدی حس،داشتم استرس. کردیم حرکت اشعمه یخونه سمت به

 :گفتم سام به رو مضطرب

 ؟نداره که دختر ببینم، چطوریه اخالقش دونمنمی اتعمه این. سام دارم بدی حس -

 :گفت و خندید

 .دختره تا سی اندازه داریم خانواده توی که رو ندا همین، نداره دختر نه. نباش نگران -

 :گفتم خنده با
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 ؟چرا -

 :گفت ایبامزه لحن با

 .چرخهمی خانواده پسرهای دنبال دختر تا سی یاندازه به چون -

 .ساسانه اشطعمه که هم االن. رفت فرو هم تو امچهره

 .شدیم خونه وارد و شدیم پیاده ماشین از هم با، رسیدیم که این تا کردم نگاه بیرون به حرفی بدون

 .سام یپسرعمه و عمه و عمو و ندا و ساسان جمله از، کردیم سالم همه با نوبت به

 :گفت، دبو من به نگاهش که طورهمون و سام به کرد رو سام یعمه. نشستیم مبل روی و رفتیم هااون استقبال با

 ؟سام دخترته دوست ایشون -

 متوجه هم سام خود، پایین انداختم رو سرم. کردن خالی سرم روی رو سردی آب پارچ کردم حس حرفش این با

 :گفت و کشید عمیقی نفس. شد

 !زنمه، عشقمه، نامزدمه جان عمه نه -

 .فشرد و گرفت دستش توی رو دستم

 زیچی نگاهش توی انگار، کردمی نگاهم خاصی مدل، خورد گره ساسان نگاه توی نگاهم که گرفتم باال رو سرم

 .نشد دستگیرم چیزی من ولی؛ بخونم رو نگاهش بهش کردن نگاه با من خواستمی و بود

 دست از هم، بودم ناراحت ازش ناخواسته هم باز ولی؛ زدم تلخی لبخند سام به اجبار به و گرفتم ازش چشم

 .هستم روروبه مصیبتی چه با کردممی حس انگار، اشعمه هم و خودش
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 خواستمنمی من، دادمی نشون اشخانواده به رو دخترهاش دوست یهمه که بود این گناهش شاید هم سام خود

 .باشم داشته فرق واقعا امیدوارم و باشم هااون مثل

 :گفت و من به کرد رو سام یعمه شوهر

 ؟خوندی هم درس، دخترم خب -

 :گفتم و زدم لبخندی

 .سرکار میرم االن بله -

 ؟کاری چه، به به -

 .پرستارم -

 !باشی موفق، عالی چقدر -

 .ممنون -

 :گفت و ساسان به کرد رو ندا لحظه همون

 .بزنیم قدم بریم بیا ساسان، جااین رفت سر امحوصله -

 وهمی تا آشپزخونه توی رفتن هم سام عموی زن و عمه، حیاط توی رفتن ندا همراه به و گفت ایاجازه با ساسان

 .رفتم باهاشون هم من، بیارن

 از تمداش،داخل اومدن هم ساسان و ندا که بودم راه بین، سالن توی برگشتیم و برداشتم رو هابشقاب همراهشون

 و من به خورد بازوش هم ساسان، ساسان به خورد هاشبازی مسخره با ندا لحظه یه، شدممی رد نزدیکشون

 .شکست و زمین روی افتاد چندتاش بود زیاد هابشقاب تعداد چون
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 شده هول و لرزیدنمی هامدست. کنم جمع رو شکسته هایتکه کردم سعی و نشستم زانوهام روی ترس با

 .افتاده که اتفاقیه دومین این نیومده هنوز، نبینم رو بقیه نگاه این اما؛ بمیرم داشتم دوست، بودم

 :غرید لب زیر عصبانیت با سام یعمه

 .شوننشکستی تا رو هاظرف بقیه من بده؟ هستی چلفتی پا و دست تو مگه -

 :گفت اشعمه به خطاب که شد شنیده ساسان صدای. نشست گلوم توی بغض

 .بود من تقصیر جان عمه -

 :داد ادامه ترآروم و

 .خواممی معذرت من خانم نگار -

 و گرفت رو بازوم، اومد سمتم به سام لحظه همون. میشه کنده جاش از داره قلبم کردم حس حرفش این با

 :گفت

 .کنممی شونجمع خودم نداره اشکال. کنیمی زخم االن رو دستت -

 :گفتم آروم و کردم مشت رو هامدست

 .کنم جمع خودم بذار -

 فتاریر همچین تحمل واقعا جمعیت پر یخانواده یه بین غریبه یه عنوان به، شدم ناراحت که شد متوجه کنم فکر

 .بودم خورده رو پدرشون ارث هم شاید یا بودم شوناضافه خور نون که انگار. بود سخت مواسه

 :گفت اشعمه به رو. کرد باز سپس و فشرد هم روی محکم رو هاشچشم، شدن مشت سام هایدست

 !بود اتفاق یه. نکن صحبت طوراین من زن با دیگه عمه -
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 .شد خیره بهش شده گرد هایچشم با اشعمه

 .رفتم سام سمت به زده شتاب و انداختم آشغال سطل توی سریع و کردم جمع رو شکسته هایتیکه

 :داد ادامه سام

 رو برابرش ده فردا هستی هاتظرف نگران اگه، کنی رفتار طوراین من زن با نداره دلیل الکی ظرف تا دو -

 .خرممی تواسه

 :گفتم ملتمسانه و گرفتم رو سام بازوی

 .که نگفتن چیزی. نشدم ناراحت من، شو خیالبی خدا رو تو سام -

 :گفت عصبانیت با اشعمه

 خوادمی چطور کنه ازدواج خواست که فردا. باشه چلفتی پا و دست نباید دختر میگم، نیستم ظرف گدای من -

 .این خونده درس چطور موندم؟ بچرخونه رو زندگیش

 :زد داد عموش، بده رو جوابش اومد سام که همین

 شیدب خیالبی. نیار جوش الکی هم تو سام، بدی گیر خوایمی الکی فقط، کن بس هم تو شیرین. دیگه بسه -

 .دیگه

 :گفت و گرفت رو دستم سام

 !کنم تحویل کیا با رو سالم خواستممی من ببین، عیده دیگه ساعت یه -

 .رفتم دنبالش هم من. بیرون زد خونه از، کیفم برداشتن از بعد و کشید رو دستم

 :کردم زمزمه آروم گذشت که کمی. بشه آروم تا نگفتم هیچی، کرد حرکت سام و شدیم ماشین سوار
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 ...اتخانواده با هم تو شدم باعث. بود من تقصیر، ببخشید -

 :گفت و پرید حرفم میون

 ور کارهاش شدیم وارد که اول همون از، کنهمی صحبت طوریاین تو با کرده غلط. نیست کسی تو از عزیزتر -

 .داره حدی یه تحملم دیگه. کردم تحملش زور به و بود مخم

 :گفت که نگفتم چیزی

 که نکردم معرفی بهشون رو دخترهام دوست از کدوم هیچ من عزیزترینی که خودت جون به کن باور نگار -

 هااون خودش پسر مثل تا گردهمی هاجوون دنبال داره االن، بگیره زن هنوز نتونسته خودش پسر. گفت طوراون

. ونخیاب تو دید دختر یه با رو من پسرش بار یه که بوده این خاطر به بدون زد حرفی هم اگه. کنه بخت سیاه رو

 .نمیشه تکرار هابازی بچه اون هرگز دیگه باشه مطمئن، قبله مال هااین گفتم هم بهت

 :گفتم و دادم تکون سری

 .نکن خرد رو اعصابت هم تو. دارم کامل اعتماد تو به من، دونممی -

 :گفت و خندید

 ؟من یخونه بریم؟ کنیم چیکار عید واسه حاال -

 :گفتم و گذاشتم آوردن هجوم قلبم به که تردیدهایی و شک روی پا

 .بچینم سین هفت سفره نکردم وقت که من. بریم -

 .بود شیک و زیبا واقعا بگم تونممی یقین به و دیدممی رو اشخونه بود اول بار، سام یخونه رفتیم
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 و مهر و لبخند با رو اول خط، کرد شروع رو آینده از ایتازه یصفحه من زندگی و شد آغاز جدید سال باالخره

 .کردم آغاز سام به عشق

 .خیره که شاءاهلل إن، هستی طوریهمین هم سال آخر تا باشی تحویل سال موقع که حالتی هر میگن

* * * 

 .شمال بریم عید تعطیالت واسه سام یخانواده با بود قرار، رسید مسافرت زمان باالخره

، بودن جمعیتی پر یخانواده. عموهاش تا دو و هاشعمه تا سه هر، برادرش، بودن اشخانواده اعضای یهمه

 .داشتم غریبی حس

 .کنم تحمل بودم مجبور ولی؛ بودم دلخور ازش هم هنوز یعنی، بود سخت مواسه اشعمه با شدن روروبه یکم

 واسه گاهی. کنم جمع دشمن خودم واسه روزها اون واسه نباید سقف یه زیر برم سام با بخوام من روزی اگه

 .خودت هم شاید یا و احساساتت و غرور حتی، بگذری چیزها خیلی از مجبوری زندگیت و آرامش

 جااون همه بود قرار، افتادیم راه عموش یخونه سمت به و گذاشت ماشین عقب صندوق تو رو هاچمدون سام

 .کنیم حرکت هم با و بشیم جمع

 .آوردم زبون به رو بود کرده درگیر شدید رو ذهنم که سوالی و دادم تکیه ماشین صندلی به رو سرم

 !روشن یموها با آبی چشم اون و مشکی ابرو و چشم تو؟ نیستید هم به شبیه اصال برادرت و تو چرا، سام میگم -

 .خدابیامرزم پدربزرگ شبیه سام و شدم مادرم شبیه من -

 ؟بزرگتره ازت اون -

 .سالمه ۳۱ من، سالشه ۱۲ ساسان نه -
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 ویر باید و ببینم رو ساسان ماه یه مدت به کل در و روز هر مسافرت این توی من بود قرار. نگفتم چیزی دیگه

 .سخته واقعا ولی؛ بگیرم نادیده رو اون کنممی سعی من، کردممی کار خودم

 .باشن جااون ماه یه مدت به قراره همه گفت سام ولی؛ برگردیم در به سیزده کردم اصرار

 .شمال توی عموش ویالی بریم قراره گفتمی سام

، ردک سالم سرد خیلی، رسیدم اشعمه به وقتی و کردم سالم همه با. شدیم پیاده ماشین از، رسیدیم وقتی

 .بود نیومده هنوز ساسان، انداختم اطراف به نگاهی. ندادم اهمیتی

 :گفت سام به رو( آقا حسن) سام یدیگه عموی

 !گیریمی زن داری و شدی عاقل باالخره پس -

 .نگفت چیزی و زد لبخندی سام

 :گفت و انداخت من به نگاهی، بود اومده خواستگاری روز که همونی( سام یعمه) پروانه عمه

 ؟گلم نیستی ساسان نامزد مگه شما -

 کارچی باید حاال. شد خراب سرم روی دنیا، کردن خالی سرم روی رو سردی آب پارچ کردم حس حرفش این با

 ؟بگم چی باید؟ کنم

 :گفت و خندید سام

 .ساسان نه هستن من نامزد ایشون جان عمه نه -

 ۳ مزدا ،انداختم ماشین به نگاهی، کرد توقف پامون کنار ماشینی بگه چیزی و کنه باز لب اومد اشعمه که همین

 .کرده عوض رو ماشینش پس، کردم تعجب، شد پیاده ماشین از ساسان لحظه همون. بود
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 .کرد سالم همه با ساسان

 به انساس. میشم بیچاره من بفهمه سام اگه، ترسیدممی هم هنوز ولی؛ نکرد پیدا کش بحث دیگه شکر رو خدا

 .رسید موقع

 .کنم صحبت محسن عمو با مناسب فرصت یه سر باید

 اج ماشین توی رو هاوسایل داشتن و بود ساسان کنار محسن عمو. بیاره رو هاوسایل تا کنه کمک رفت سام

 :گفتم محسن عمو به رو و رفتم سمتشون به و کردم استفاده فرصت از، دادنمی

 ؟محسن آقا ببخشید -

 .سمتم برگشتن دو هر ساسان و محسن عمو

 ؟دخترم جانم -

 :گفتم عجز با

 ...بفهمه سام اگه. کنید صحبت خانم پروانه با کنممی خواهش -

 :حرفم میون پرید و زد نیشخندی ساسان

 ؟بفهمه سام ترسیمی -

 :داد ادامه کوتاهی مکث از بعد

 ؟مونهمی مخفی ابر پشت ابد تا ماه کنیمی فکر؟ بفهمه خواینمی؟ چی آخرش -

 .نیست وقتش االن، نه ولیاالن؛ میشه فاش روز یه چی همه دونستممی، انداختم پایین رو سرم

 :گفت محسن عمو
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 .کنممی صحبت باهاش، نباش نگران تو دخترم باشه -

 :گفت عصبانیت با ساسان

 ؟کردید ازدواج که وقتی؟ بفهمه خوادمی کی سام پس -

 :غریدم زیرلب و شدم خیره بهش

 ذشتهگ اون. نزن داد من سر پس، تویی مسببش میفته داره اتفاقی هر. االن نه اما؛ فهمهمی سام زود خیلی نه -

 قاطی رو هامبازی بچه. بزنم بهم سام با رو مرابطه بخوام خاطرش به نداره دلیلی پس، شده تموم االن و بوده

 !کنمنمی امآینده

 :گفت، کردمی خودنمایی لبش کنج که پوزخندی با

 مومت رو چیز همه جاهمین بیاری هم برادرم سر رو آوردی من سر که بالیی خوایمی اگه؟ تویی یا منم مسببش -

 .نکن نابود هم رو اون انتقامت خاطر به، کن

 رتقصی شکاکه اون که این؟! آوردم سرش بالیی چه من. بود پست چقدر مرد این، زد حلقه هامچشم توی اشک

 ؟منه

 :گفتم امگریه میون، کردن خیس رو صورتم ونبار مثل هاماشک، نشد ولی؛ بریزن هام اشک خواستمنمی

 !واقعیته یه این، کوری تو، بندیمی واقعیت روی رو هاتچشم که توئه مشکل این -

 :زد داد ساسان به رو محسن عمو

 .بفهم رو دهنت حرف ساسان -
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. شدم ماشین سوار سریع و شدم دور ازشون بشه بلند امگریه هق هق صدای کهاین از قبل، کنم تحمل نتونستم

 .بریزن مزاحم هایاشک این دادم اجازه و پوشوندم هامدست با رو صورتم

، کنم گریه و بشم خرد ساسان جلوی دادم اجازه دوم یدفعه واسه من، نبود خودم دست حرکاتم از کدوم هیچ

 .میدن آزارش و آوردن گیرش تنها که بچه یه مثل

 .بکنه رو کار این من با نباید شده که هم گذشته حرمت به

* * * 

 "ساسان"

 :غرید بهم رو عصبانیت با عمو، نگار رفتن با

 ...ببین ساسان -

 :پریدم عمو حرف میون و بردم باال سکوت ینشونه به رو دستم

 !لطفا عمو -

 .کوبیدم بهم محکم رو در و شدم ماشین سوار، شدم دور ازش

 خالی اب فقط و پرم پرِ واقعا انگار! شده چم دونمنمی، بزنم زبون زخم بخوام که نبودم آدمی من! نیستم من این

 .میشم خالی نگار سر کردن

 ؟شدم پست انقدر حاال تا کی از، گذاشتم فرمون روی رو سرم

 .شد رفتن وقت
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 جلو پدرام، من ماشین توی اومدن( امعمه پسر) پدرام و( امدیگه یعمه تا دو هایدختر) نازنین و ترانه و ندا

 .عقب تا سه اون و نشست

 سام و بودن هم با شوهرش با هم امعمه یکی اون و بودن محسن عمو ماشین توی عموهام زن با عموهام دو هر

 .هم با هم نگار و

 .شدیم ماشین تا ۴ کل در

 .کردن همخونی بلند آهنگ با کردن شروع دخترها نکرده حرکت هنوز، افتادیم راه

 زیاد سرعت با، دادمی آزارم هستن رومروبه کردممی حس که همین. بود جلوم سام ماشین، بودیم جاده توی

 .گرفتم قرار همه از جلوتر و گرفتم سبقت ازشون

 .دخترها وصداهای سر با مخصوصا، بود خورد اعصابم

 .کنه گریه عموم و من جلوی نگار شدم باعث هامحرف با شدنمی باورم هم هنوز

 من رشس پشت وگرنه؟ جلومه نگار که زمانیه واسه امکینه و عصبانیت چرا؟ نیست مقصر اون مگه؟ شده چم من

 ...دنبال چشمش ولی؛ بود دوستم، بده رو خیانتش تاوان باید که مهدیه فقط، نمیاد یادم رو هیچی

 سر اعصاب، گذاشتم آروم آهنگ یه و کردم عوض رو آهنگ و بردم ضبط سمت به رو دستم. کشیدم عمیقی نفس

 .نداشتم رو وصداهاشون

 :شد بلند صداشون

 ؟گذاشتی رو آهنگ این چرا -

 :گفتم بود جلو به نگاهم که همونطور
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 .دیگه نماشی یه توی فرستمتونمی کنید اذیت خواییدمی اگه. کنیدمی پرت رو حواسم، کنممی رانندگی دارم -

 .نشستن سرجاشون ساکت حرفی بدون

 .شدمی بدتر لحظه هر من حال و خوندن به کرد شروع آهنگ

 بریزه هاماشک خوامنمی نگین راجبش -

 عزیزه من واسه هم هنوز نگین راجبش

 ندارمش بیاد یادم خوامنمی نگین راجبش

 حالش خوبه که کافیه همین نگین راجبش

 خوشم خاطراتش با من نگین راجبش بشید دور ازم

 من کشمنمی دلم تو رو اون نیست من مال دیگه که چه من به

 نگین راجبش نگین راجبش نگین راجبش بشید دور ازم

 ( یاسینی علی_نگین راجبش)

 و کارها به، مرده تواسه دیگه نگار، بودن حقیقت هاتحرف. پسر باش آروم، فشردم مشتم توی رو فرمون

 .مُرد دیگه اون، کن فکر خیانتش

 به ممشک محکم، ماشین ناگهانی توقف با که فشردم رو ترمز پدال محکم و اومدم خودم به پدرام فریاد صدای با

 .پیچید بدنم تو بدی درد و کرد برخورد فرمون

 .فشردم هم روی رو هامچشم درد از. نشد چیزیش بود بسته کمربند پدرام که جاییاون از

 :گفت نگرانی با ندا
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 ؟میری خالف چرا. جلویی ماشین به بخوری بود نزدیک؟ بود کجا حواست؟ خوبی؟ ساسان -

 هب زده شتاب همه و کردن پارک سرم پشت هم هاماشین یبقیه. انداختم نگاهی اطراف به و آوردم باال رو سرم

 .دویدن سمتم

 :گفت نگرانی با و کرد باز رو ماشینم در محسن عمو

 ؟ساسان خوبی -

 :گفت و کشید عمیقی نفس( ترانه مادر) ژاله عمه

 ؟ریختممی سرم تو خاکی چه من، شدمی چیزیت تو اگه. بده مرگم خدا -

 :نالیدم لب زیر

 .خوبم من -

 :گفت( پدرام مادر) نرگس عمه

 ؟عمه شد چت. داری درد مشخصه صورتت از -

 .داشت وحشتناکی درد ولی؛ بود شد قرمز فقط، انداختم شکمم به نگاهی و زدم باال رو لباسم

 :ژاله عمه

 .کنید کاری یه، داره درد مبچه. عمه بگردم دورت -

 :گفت عمه به رو سام

 ؟بیاد بگم بهش، کنه کارچی بدونه کنم فکر. پرستاره نگار -
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 :گفت و داد تکان سری ژاله عمه

 .بیاد بگو بهش برو آره -

 .بیاره رو بود ماشین توی که رو نگار تا رفت سام

 :گفتم و کشیدم پایین رو لباسم، بیاد نگار خواستمنمی

 .نیاد بگید، بیاد خانم نگار نیست الزم. نیست چیزیم، خوبم من -

 :گفت بهم رو محسن عمو

 .گرفت ساده نباید، کردی عمل رو قلبت هم قبال. بشه چیزیت نکرده خدایی وقت یه شاید -

 :گفتم عموم به رو و بردم باال کمی رو صدام تن

 .نیاد بگو، نیست چیزیم که گفتم عمو -

 .برگردوندم رو روم نگار صدای با

 ؟میاد بر دستم از کاری؟ شده چی -

 :گفت نگار به رو نیشخند با نرگس عمه

 .بنداز بهش نگاهی یه هم باز ولی؛ کنی کاری بتونی کنمنمی هم فکر، نیستی که دکتر -

 :گفت آروم نگار

 .پرستاره یوظیفه چکاپ و معاینه. باشم دکتر باشه الزم باید حتما که بکنم خوامنمی عمل -

 .کنهمی طوراین چرا فهممنمی، کردم مشت رو هامدست عمه حرف با
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 :گفت نگار به رو حسن عمو

 .باشه نیفتاده شواسه اتفاقی وقت یه نکرده خدایی ببین بنداز نگاهی یه دخترم -

 :داد ادامه من به رو و

 .ببینه جان نگار تا بزن باال رو لباست ساسان -

 :ژاله عمه

 .باشه نشده چیزی وقت یه ببینه بندازه نگاه تا نندازید هم سایه، نکنید شلوغ رو دورش -

 .بشه خلوت کمی اطرافمون شد باعث عمه حرف این

 الکام چشمی زیر، نشست پایین زانو روی نگار. زدم باال رو لباسم بود ایدیگه سمت به نگاهم که طورهمون

 .بود بهش حواسم

 .شد بلند آخم صدای که گذاشت شکمم روی و آورد نزدیک رو دستش آروم آروم

 .گرفتم قلبم تپش ناخواسته بدنم با دستش برخورد از

 :گفت و شد خیره هامچشم به

 ...ولی خواممی عذر -

 :گفتم و پریدم حرفش میون

 .بکن رو کارت، نیست مشکلی -

 گر متن و زدمی دست بهم نگار که بود اول بار، بگیره گر تنم شد باعث و نشست پوستم روی دستش دوباره

 .گرفتمی
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 نگار به دارم دوباره چرا؟ شده چم من. بردارم ازش چشم تونستمنمی، دادم سوق صورتش سمت به رو نگاهم

 ؟کنممی فکر

 ؟من قضاوت یا نگاره ـیانـت خــ حقیقت؟چیه حقیقت خدایا. شدم دقیق صورتش اجزای تمام به

 .نیست مهم حقیقت دیگه شده تموم کار، کشیدم عمیقی نفس

 .اومدم خودم به نگار صدای با

 ؟گیرهمی درد میدم فشار که رو قسمت این -

 .کردم جداش خودم از و گرفتم رو دستش مچ زیاد درد از که داد فشار رو پهلوم دستش با

 :گفتم که شد خیره بهم تعجب با

 .داره درد آره -

 :گفت آروم لب زیر و گرفت ازم رو نگاهش

 ؟کنید ول رو دستم میشه -

 .بود دستم توی که شدم نگار دست متوجه و اومدم خودم به تازه

 :گفت بقیه به رو و شد بلند جاش از، کردم رها آرومی به رو دستش

 میدم بهتون همراهمه پماد یه من، دیده آسیب پوستشون انگار هم باز خب ولی؛ سطحیه فقط، نیست مشکلی -

 .شه وارد فشار بهشون نباید، بهتره نکنن رانندگی. بشه بهتر تا بزنید پوستشون روی

 .بگیره نگار از رو پماد تا رفت و انداخت بهم داری منظور نگاه چشمی زیر محسن عمو. شد دور سریع

 .شانس این به لعنت، دادم تکیه صندلی پشتی به رو سرم
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*** 

 "نگار"

 واقعا بود چنار و کاج هایدرخت از پر اطرافش که بزرگی این به ویالی. رسیدیم نظر مورد ویالی به باالخره

 .بود انگیز حیرت

 مناظر روی ابری هوای. زدمی چنگ روان و روح به گویا، شدمی شنیده هم جااین تا که دریا هایموج صدای

 ات بودن داده هم دست به دست جااین چیز همه انگار، رسیدمی نظر به زیباتر جاهمه و بود انداخته سایه اطراف

 .کنن فراهم آرامش برای محیطی

 .دبو خوب چقدر. فرستادم هامریه به رو جااون یتازه هوای و کشیدم عمیقی نفس و بستم رو هامچشم ایلحظه

 .برگردوندم سر کنارم سام حضور حس با

 :گفت و زدم چهرم به لبخندی سام

 ؟اومده خوشت -

 !قشنگه خیلی -

 .داخل ببرن رو هاوسایل تا کنه کمک بقیه به تا رفت و کشید کمرم روی نوازش حالت به رو دستش

 رو دمخو آروم و بستم رو هامچشم و نشستم روش، بود تاب یه باغ ته. برداشتم باغ سمت به قدمی ناخواسته

 تمام که منی واسه حداقل، داشتم دوست رو جااین. شدمی شنیده که بود تاب قژقژ صدای فقط، دادم تکان

 .بود خوب نگرانی و استرس بود شده زندگیم

 .آورد خودم به رو من گوشم کنار سام یزمزمه صدای که گذشت چقدر دونمنمی
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 دریا دلِ تا جااین از هاغم در و است غرق دلم -

 دریا مایلِ هم مرا کرد چشمت که روزی آن از

 رویایی و است خوب هوا،  پویا گل و است سبز چمن

 دریا محفلِ در مگر،  تنها من و است بهاران

 آتش از پر دستانم دو،  نوراست از که چشمانم دو

 دریا گِلِ از نیز دلم،  سرکش مگر خاکی تنم

 بارانم همرنگ گهی،  سراپایم آتش گهی

 دریا ساحلِ در گهی،  صحرا دامنِ در گهی

 پوشدمی سبزینه تنم،  را دل کنم می جاری چو

 دریا حاصل از غیر به،  صحرا سبزیِ باشد چه

 من مهرت به محتاجم که کن مهربانی خدایا

 دریا شاغل باشم که اصالً کن وارسته مرا

، بود بخش لذت هوا و حال این توی شعر این شنیدن واقعا. سپردم سام نجوای به گوش و بستم رو هامچشم

 .بود شده آمیخته هاکالغ قار قار و دریا هایموج صدای با صداش که این مخصوصا

 .کردم باز رو هامچشم( سام یعمه دختر) نازنین صدای با که بودیم جااون از خارج هوای و حال توی

 :گفت و زد کمرش به دستی
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 .شده شروع گذرونیتون خوش نرسیدیم هنوز میگه، شده عصبانی مامان؟ جاییداین شما -

 :گفت و کرد اخمی سام

 .کارت پی برو، نداره ربطی تو به -

 .رفت و کرد نازک چشمی پشت نازنین، سام حرف این با

 :گفتم سام به رو

 .داخل بریم بیا. سام بیخیال -

 .داخل رفتیم هم با و گرفتم رو دستش

 .بودن کاری درگیر کدوم هر هم هازن و بودن نشسته مبل روی مردها

 :گفت حرص با( ندا مادر) نرگس عمه ورودمون با

، ذاریمب سرجاش رو چیز همه فعال مجبوریم ولی؛ رسیدیم تازه و ایمخسته همه ناسالمتی؟ رفتید کردید ول کجا -

 ...خانم نگار شما

 :داد ادامه من به رو

 .کنید فرار که این نه باشید هماهنگ باید پس شیدمی خانواده این از عضوی دارید -

 .کنم کمکی تا رفتم سمتشون به و نزدم حرفی

 :گفت ترانه که بشورم رو راه توی کثیف هایظرف تا ظرفشویی سینک سمت به

 . بشکنیشون ترسممی، شورممی خودم من کنار برو شما لطفا عزیزم -
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 .داره حدی هم خانواده این از خوردن سری تو، کنم تحمل نتونستم

 :گفتم بهش رو

 ؟بشکنم که چالقم من مگه -

 .زدی گندی چه آشنایی اول روز که شنیدم، نیست هم بعید دونمنمی -

 :گفتم و زدم پوزخندی

 ...و بشی سام زن خواستیمی نکنه؟ من با افتادید لج نشده هیچی هنوز چرا -

 :گفت خشم با و گرفت رو بازوم ترانه، برگردم خواستم که همین و ندادم ادامه رو حرفم

 برت هوا پس کارت رد میری کنهمی ولت، سام دخترهای دوست یبقیه مثل هم تو، هستی کسی نکن فکر -

 .نداره

 :گفت بهش رو مادرش

 .کن استراحت برو بعد بشور رو هاظرف زود ترانه -

 :داد ادامه من به رو

 .بکنیم رو کارمون بذار، بیرون برو آشپزخونه از کنی کار خواینمی اگه شما -

 .شدم خارج آشپزخونه از و انداختم پایین رو سرم حرفی بدون

 :گفت بهم رو سام

 ؟بیاری هم رو قندون میشه میای داری عزیزم نگار -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر اسد پرنیا | یو سی آی رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 232 

 .سمتش رفتم و برداشتم رو قندون و دادم تکان رو سرم

 .بود نشسته سام کنار ساسان

 :گفت بهم رو آروم و گرفت رو دستم مچ نگرانی با، گرفتم سام سمت به رو قندون وقتی

 ؟کردی گریه نگار -

 .انداخت نگاهی صورتم به و گرفت باال رو سرش ساسان، سام حرف این با

 :گفتم و گرفتم دندون به رو لبم

 .نه -

 .چیه مشکلشون دونمنمی، بهشون لعنت؟ دوباره کردن ناراحتت -

 .خوبم من سام -

 ؟مطمئنی -

 .نبودم خوب من نه، کرد چکه چشمم از اشکی قطره ناخواسته

 :کردم زمزمه آروم لب زیر

 !سام -

 ؟دلم جون -

 .کنم تحمل اصال تونمنمی. زنهمی طعنه یه میشه رد کسی هر! چیه من با مشکلشون فهممنمی -

 :گفتم آروم و گرفتم رو دستش که شه بلند خواست و فشرد هم روی رو هاشچشم عصبانیت شدت از سام



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر اسد پرنیا | یو سی آی رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 233 

 .نکن ترخراب رو اوضاع خدا رو تو -

 .کننمی رفتار دشمن یه مثل باهات ببینم تونمنمی نگار -

 .نیستن مهم بقیه، اومدم تو خاطر به فقط من سام -

 .مشهد گردیممی بر بگو بهم کردن اذیتت دوباره اگه. نده اهمیت و کن تحملشون من خاطر به پس -

 .دادم تکون سری ناچار به

 .نگفت چیزی و کشید عمیقی نفس

 دبلن جاش از و گرفت ازم رو نگاهش سریع، کردم غافلگیر رو ساسان یخیره نگاه و برگردوندم سر نخواسته

 .شد

 ترحم با داشت حاال، زدمی طعنه بهم مدام که بود خانواده همین جز خودش پیش ساعت چند تا که مردی این

 .کردمی نگاه بهم

 .نیاد پیش مشکلی ماه یه این حداقل که کردم دعا و نشستم سکوت توی سام کنار

* * * 

 .بودم خسته. رفتم سام و خودم مشترک اتاق به و گفتم بخیری شب، بود شب نیمه ۲۱ ساعت

 مثل دریا امواج صدای، بود باز پنجره. کشیدم دراز تخت روی و کردم عوض راحتی لباس با رو شالم و مانتو

 .کردمی نوازش رو روح و شدمی انداز طنین که بود مالیمی موسیقی

 .اومدن فرود هم روی هامپلک آروم بودم سپرده خروشان هایموج به گوش که طورهمون

 .کردم باز رو هامچشم سام صدای با که گذشت چقدر دونمنمی
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 :کرد زمزمه آروم

 .خوابن همه، نگو هیچی هیش -

 :پرسیدم نگرانی با

 ؟افتاده اتفاقی -

 ؟که میایی، بزنم قدم ساحل کنار برم خواممی. نه -

 :گفتم تعجب با

 ؟چنده ساعت -

 :گفت و زد شیطونی لبخند

 .دو -

 .پوشیدم راحتی لباس سام خواست به و شدم بلند جام از. شدنمی این از بهتر، نشست لبم روی لبخندی

 قرمز شال اب رنگی سفید حریر مانتوی لباس روی. کردم عوض قرمز هایگل با رنگی سفید بلند لباس با رو لباسم

 .شدیم خارج ویال از آروم سام با و پوشیدم

* * * 

 "ساسان"

 .نهک بهتر رو حالم بیرون خنک هوای شاید تا کردم باز رو پنجره، بردنمی خوابم درد سر شدت از. بود دو ساعت

 منظره این دیدن با ناخواسته، شدم خیره دریا به کردممی مزه رو امقهوه که طورهمون و برداشتم رو فنجون

 .زد چنگ دلم به آرامشی
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 .کشیدم عمیقی نفس و بستم رو هامچشم

، دمش دقیق بهشون و گذاشتم میز روی رو فنجون تعجب با نگار و سام دیدن با که بود دریا به نگاهم طورهمون

 .شدن خارج ویال از پنهانی دو هر گویا

 شد باعث که بود نگار یخنده صدای این و کردن دویدن به شروع هاشن روی دو هر و گرفت رو نگار دست سام

 .بکشه تیر قلبم ایلحظه

 ینا دیدن طاقت چرا پس؟ نبود ارزش بی تواسه چیزها این مگه؟ ساسان شده چت تو. کشیدم موهام به دستی

 .بشین جدا خواستی خودت تو، باش اهمیت بی؟ نداری رو صحنه

 ردهپ و بستم محکم رو پنجره. شدمی تردگرگون حالم بدم دلداری خودم به کردممی سعی چی هر، شدم عصبی

 همون از .بگیره رو انتقامش بذارم نباید، انتقامه قصدش که شک بی! کنهمی داره رو کاری بد نگار. کشیدم هم رو

 .بده پس هم دست همون از باید گیرهمی که دستی

* * * 

 "نگار"

 .کشیدیم دراز هاشن روی خسته، سام با دویدن کلی از بعد

 :گفتم سام به رو

 .بخشه لذت چقدر ببین، رو امواج صدای به کن گوش. دریا کنار سکوت توی، شب...خوبه خیلی -

 :گفت و شد خیره بهم سام

 ؟چیه امواج صدای از تربخش لذت دونیمی -
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 :گفتم و دوختم چشم بهش

 ؟چیه -

 :کرد زمزمه

 .مسخره صداهای اون تا کنم گوش تو صدای به مدام میدم ترجیح همین واسه، تو صدای -

 :گفتم و شدم بلند جام از و زدم لبخندی

 .آب توی برم خواممی -

 .خوریمی سرما نرو -

 :زدم داد

 .برم خواممی -

 آروم و بشم تحریک شد باعث آب خنکی، کردم فرو آب داخل رو پام انگشت نوک آروم و دویدم آب سمت به

 .بود شده خیره من به و کشیده دراز هاشن روی همچنان سام. آب داخل برم آروم

 .بود شده ایجاد جالبی یصحنه و بود اومده آب روی لباسم پایین

 :زدم داد سام به رو فاصله اون از

 .سام بیا هم تو -

 .کرد حرکت آب سمت به و شد بلند

 رو خوب حس این من. چرخیدن آب توی کردم شروع، کردم باز هم از رو هامدست و بستم رو هامچشم

 .آرامشه منبع دریا، ایدغدغه و استرس هیچ بدون حسی، خواستممی
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 .ایستادم، شد چرخیدنم از مانع و گرفت رو کمرم طرف دو دستی

 :گفت و خندید سام

 !لجباز میره گیج سرت -

 .رفتمی گیج داشت سرم، گفتمی راست. خندیدم بلند

 فتگر رو من دوباره که آب توی بیفتم بود نزدیک ناخواسته که کرد آزاد کمرم دور از رو هاشدست لحظه یه سام

 .آب توی شدیم پرت دو هر بار این و

 .بود کم قسمت این توی آب عمق چند هر، نه یا بدم نجات رو خودم باید دونستمنمی خنده شدت از

 .ایستادیم دو هر و گرفت رو من دست و شد بلند سام

 .کردمی چکه پامون تا سر از آب و بودیم خیس

 :گفت حرص با سام

 .ایجنبه بی انقدر دونستمنمی. داخل بریم بیا. خوریممی سرما االن، شدیم خیس ببین -

 .خندیدم حرفش این با

 !وشهگ یه کنم کز باید؟ تونممی تخانواده جلوی بعد روزهای نظرت به نکنم بازی االن اگر من، نکن اذیت سام -

 :گفت شیطنت با و کرد نازک چشمی پشت، خندید

 ؟جااین بیارمت پنهونی شب هر خوایمی -

 :گفتم و کردم نازک چشمی پشت ازش تبعیت به هم من



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر اسد پرنیا | یو سی آی رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 238 

 !که کنیدمی محبت -

 .کرد ترنزدیک خودش به رو من دستش یه با و خندید

 :کرد زمزمه لب زیر

 ؟بودی کی عشق تو -

 .کسهیچ -

 ؟کیه گفتی اگه. نفری یه عشق، گفتی اشتباه نه -

 :گفتم و گرفتم خودم به متفکری یچهره

 ؟کی، دونمنمی -

 !چل و خل منی عشق تو، من -

 !میادا کسی کم گیر هاچل و خل این از -

 !شانسم خوش چقدر من پس -

 .برد بین از رو بینمون یفاصله حرکت یه توی

، مرد این. بگیرم روحیه دوباره من تا دادن هم دست به دست همه و همه نسیم، شب، ساحل، امواج، دریا، عشق

 .مرده این بزنم فریاد جا همه تونستممی جرات به که بود کسی، سام

 تشروحیا تمام با رو زن یه.کنه خرد رو من کنهنمی سعی و قائله ارزش. مرده خود بلکه، نیست مرد یه مثل سام

 .کنهمی درک و شناسهمی

 ،گیریمی آغوش در مرا وقتی"
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 بزنم تافت خودمان به دارم دوست

 "بمانیم هم آغوش در طورهمین تا

* * * 

 "ساسان"

 چه در ببینم تا کشیدمی پنجره سمت به رو من حسی. بودم کالفه، نبرد خوابم خوردم غلط تخت روی چی هر

 .شدم تنها هم باز حاال ولی؛ بود نگار کسم تنها و بودم تنها من درسته. حالن

 دش باعث که شدم مواجه ایصحنه با، کشیدم کنار رو پرده که همین. رفتم پنجره سمت به و شدم بلند جام از

 زدم پسش که این با نگار کردممی خیال مدت این تمام من، شدنمی باورم. بدم فشار مشتم توی رو پرده

 ...صحنه این با ولی؛ منه رویای و فکر توی همچنان

 .لرزیدنمی هامدست. کردم پرتش ایگوشه عصبانیت با و شد کنده که کشیدم محکم رو پرده

 اشتد حاال ولی؛ نشدم نزدیک بهش حتی بودم قائل شواسه که حرمتی خاطر به بود نامزدم که مدتی تمام نگار

 .بوسیدمی رو برادرم

 .کردم پنهان بالش پرهای بین رو فریادم صدای و فشردم بالش روی رو سرم. رفتم تخت سمت به

 نگار شتهگذ ساسان، بودم شده جدید ساسان یه بلکه نبودم گذشته ساسان من، کنم درک رو خودم تونستمنمی

 ...االن ساسان ولی؛ داشت خودش کنار رو

 مال شد یعنی؟ چی االن ولی؟ نبود قوی بهش عشقم چون؟ نداشتم اعتماد بهش چرا، کردم اشتباهی چه من

 ؟تمام و برادرم
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 بارهدو، شدنمی ولی؛ کنم ـیانـت خــ برادرم به خواستمنمی. ریختممی خودم داخل باید که بود این دردم بدی

 خودم اشتمد انگار ولی؛ میشه خراب حالم نگار دیدن با که کنم باور خواستمنمی. نگار به بود شده متعلق من قلب

 .زدممی گول رو

 .زدممی پرسه هاخیابان توی سرگردان، شدم خارج ویال از سرعت به و برداشتم رو ماشینم سوییچ

 .نیست میلت طبق هیچی، اینه زمونه رسم. میدی رو اششکسته دل تاوان داری حاال، ساسان کردی بد

 هب باید، نیست کافی مواسه بدی رو بالها این تاوان هم خودت اگه حتی، مهدی. فشردم هامدست بین رو فرمون

 تنها نای، کنی درک باید، کنی دق ناراحتی از سکوت توی تا بکشه عذاب قدراین جلوت کست عزیزترین تو جای

 .منه یخواسته

 .پیچید خط پشت آلودش خواب صدای، گرفتم دوباره، نداد جواب، گرفتم رو آیدا شماره و برداشتم رو گوشیم

 ؟زدی زنگ چرا شب موقع این؟ ساسان شده چیزی -

 وزدلس خوامنمی دیگه. نیست مهم برام هیچی دیگه. کردممی رو کار این باید اما بود آور عذاب مواسه که این با

 .باشم رحم بی و پست خودشون مثل خواممی، باشم

 :کردم زمزمه

 . بشنوم رو صدات خواستم، دیدم رو خوابت -

 ؟واقعا -

 .واقعا -

 ؟میای کی. شدم بدتر خیلی دیگه االن مخصوصا. شده تنگ تواسه دلم، ساسان وای -
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 .جاماین ماهی یه کنم فکر، گفتم که بهت -

 .بشم تو مثل مردی عاشق روز یه کردمنمی رو فکرش وقتهیچ، دارم دوستت خیلی -

 !هم من -

 !شمال بیام دارم دوست؟ ساسان -

 ؟چی واسه؟ جااین بیای -

 من. اشینب که کنم فکر ایثانیه به تونمنمی حتی، چیزم همه شدی خدا به ساسان. ببینم رو تو که این واسه -

 .بمونی پیشم ابد تا که بده قول بهم. هیچم تو بدون من، میرممی

 .بینمب رو هامکاری کثافت ینتیجه تونستمنمی هم باز، اما بود این هدفم که این با. فشردم هم روی رو هامچشم

 !مونممی پیشت -

 ؟کی تا -

 .توئه مال قلبم که وقتی تا -

 ؟میری شد ایدیگه کس مال قلبت وقتی یعنی -

 ؟کنیمی آزادش تو حاال، میره من قلب کنی آزاد رو من قلب تو وقت هر -

 .تابیهبی اسمش، دیوونگیه اسمش؟ درسته نیست عشق اسمش این ساسان. منه مال قلبت، نه. طوراین که -

 .باشه عشق تونهنمی هرگز هاکاری کثافت این، درسته

 !خیاله اسمش -
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 ؟خیال -

 :گفتم نکنه پیدا کش که این واسه، نبود خودم دست هامحرف

 ؟شمال میای کی -

 .جااون میایم روز چند واسه هامدوست از تا چند با، داره ویال جااون باباش دوستم -

 .کردم بیدارت، بخواب برو. منتظرتم، باشه -

 .خوش شبت، بخوابی خوب -

 .خوش شب -

 .عقب صندلی روی کردم پرتش و کردم خاموشش بالفاصله، کردم قطع رو گوشی

 این تا، بودم شده خیره نامشخصی ینقطه به مهابابی صبح خود تا سکوت توی و کردم پارک رو ماشین ایگوشه

 .برد خوابم، چشم سوزش و خستگی شدت از که بود صبح ۷ ساعت که

*** 

 .بودم جااین هنوز من و بود ظهر، کردم باز چشم کوفته تنی با

 دلم اما برگردم دارم دوست، شیراز برگردم و کنم پیدا فرصتی شدمی کاش، ویال برگردم خواستنمی دلم

 .ذارهنمی

 است حصار درگیر باغ تمام جااین"

 است انتظار یک تب از خیس هاچشم این

 شد گل بند پا ابد تا زمستان جااین
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 است بهار جااین رونقی ندارد آنچه

 داد هاگریه دست به را باران که فصلی

 است شمار بی هادل غمگین دفتر در

 شکسته گلدان خاک دارد که حالی

 است دار گریه هم باغبان هوای حتی

 نیست میان در بودم که باغی از تصویری

 "است قرار بی را او تصویر هم آئینه

* * * 

 "نگار"

 .بود ظهر از بعد ۶ ساعت

 .بود کرده خاموش هم رو گوشیش. بود زده غیبش حاال تا دیشب از، بودن ساسان نگران همه

 میک ناگهانیش غیبت این ولی؛ نبود بچه، بگردن دنبالش بودن رفته هاششوهرعمه و عموهاش همراه به سام

 .بود عجیب

 .بود نشسته طورهمین یکی اون و کردمی گریه یکی، خوندمی نماز هاشعمه از یکی

 .رفتمی سورتمه اعصابم روی و کردمی گریه زار زار هم ندا

 باشه تادهاف شواسه اتفاقی اگر. شدنمی لحظه این اما نکنم فکر ساسان به بود قرار. بودم نگران، داشتم دلشوره

 :زدم نهیب خودم به؟ چی
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 .بگیر گاز رو زبونت نگار هیس -

 .بیاد شاید تا نشستم منتظر نیمکت روی و حیاط توی رفتم و شدم بلند جام از، لرزیدنمی هامدست

 من یدلهره افزایش باعث این و رسیدمی نظر به نگران سام یچهره. برگشتن بقیه و سام، گذشت ساعت نیم

 .داشته مشکل باهاش که پدرشه عموی پسر کار شاید کردمی فکر سام. شدمی

 .نشستم حیاط توی تنها من و ویال داخل رفت کالفه

 !خوبی که فهمیدممی فقط کاش؟ کجایی ساسان. کشیدم عمیقی نفس

 شدت از درون از داشتم ولی؛ نیست مهم مواسه دیگه کردممی فکر، شدنمی باشم آروم کردممی سعی چی هر

 .کردمی بدتر رو حالم باشه افتاده شواسه اتفاقی که این فکر. مردممی نگرانی

 .حیاطم توی همچنان من که نبود حواسش کسی. شد شب ۹ ساعت

 با نچو؛ ویال توی برم خواستمنمی. نگرانشه، برادرش به عالقه شدت از حد از بیش دادمی نشون سام نگرانی

 .بود بهتر آزاد هوای. شدمی بد حالم هاشوننگرانی دیدن

 ماشین نور، آوردم باال رو سرم خورد هامچشم به که نوری با که بودم خودم هوای و حال توی، گذشت کمی

 .بود ساسان

 .اومد باالخره پس

 .شد وارد و کرد پارک بیرون رو ماشین

 که داشتم رو زمانی اون حس، شدم خوشحال چقدر بود خوب حالش که این از دونستمی خدا. شدم بلند جام از

 .برد در به سالم جون یو سی آی توی
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 .زد حلقه هامچشم توی اشک، آوردن هجوم ذهنم به خاطرات دوباره

 :کردم زمزمه زیرلب

 !ساسان -

 .شد خیره بهم و ایستاد

 :کردم زمزمه دوباره

 ؟خوبی -

 :گفت عصبانیت با و آورد باال رو دستش

 .نزن حرف هم کلمه یه اصال تو هیس-

 .داخل رفت سرعت به

 بیرون قلبش و فکر از زود چه، بود احساس بی من به نسبت همچنان اون و بودم نگرانش من، شدم ناراحت

 ...که پرستاریم همون من دونهنمی، بینهنمی هامچشم تو رو نگرانی و کنهنمی درک دیگه حتی. اومدم

، یکشت من توی رو پرستار اون تو، کردی نابود رو من تو، فطرت پست ساسان. کردم پاک رو هاماشک حرص با

 .باشم پرستار خوامنمی حتی دیگه

 ...کاش ای، شدنمی باز لعنتی یوی سی آی بخش اون به پام هرگز و مردممی کاش

* * * 

 :گفت و گرفت باال اینوشابه بطری ترانه، بودیم نشسته مبل روی

 ؟حقیقته جرأت یپایه کی -
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 :گفت و کشید جیغی ندا

 !هستم من -

 :گفت سام به رو ترانه. کردن موافقت هم بقیه

 ؟نمیای تو سام -

 .رفتیم بقیه سمت به دو هر و شدم بلند سام خاطر به که انداخت من به نگاهی سام

 .اومد ندا اصرار با هم ساسان

 .نشستیم دایره شکل به هم کنار ساسان جمله از و سام و من و پدرام و ندا و نازنین و ترانه

 .سام و ندا روی افتاد و چرخید و چرخید و چرخید بطری، چرخوند وسط رو بطری ترانه

 :گفت سام به رو کردو نازک چشمی پشت ندا

 ؟حقیقت یا جرات -

 .حقیقت: سام

 :گفت و زد لبخندی ندا

 ؟کنی ازدواج نگار با خواییمی، بگو رو راستش -

 :گفت و انداخت من به نگاهی سام

 .میشم پیگیر فرصت اولین در شیراز برگردیم. خدامه از که من -

 .شد جوری یه حالم ازدواج اسم اومدن با اما چرا دونمنمی، زدم لبخندی جوابش در
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 .ندم سوق هابحث این سمت به رو ذهنم کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس

 ولی ؛نازنینه عاشق پدرام بود گفته سام، نازنین و پدرام روی افتاد دفعه این که چرخوند رو بطری دوباره ترانه

 .خبرهبی موضوعه این از نازنین

 ؟حقیقت یا جرات: پدرام

 .جرات: نازنین

 ؟میدی بهم رو اتشماره -

 .خنده زیر زد بلند سام، پدرام حرف این با

 :گفت تعجب با نازنین

 ؟چیکار خوایمی رو امشماره -

 .باشم داشته کارت شاید، دیگه خواممی -

 .گفت پدرام به رو ششماره ناچار به، برد بوهایی نازنین

 .افتاد ساسان و من روی دفعه این، چرخوندن رو بطری دوباره

 .کردمنمی رو جاشاین فکر، دهنم توی اومد قلبم

 .کردم نگاه ساسان به و دادم قورت سختی به رو دهنم آب

 :گفت بپرسم رو سوالم که این از قبل

 .جرات -
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 ؟داره رو کاری هر انجام جرات یعنی، کنه ثابت رو چی خواستمی جرات گفتن با دونمنمی

 :گفت آروم گوشم کنار سام که بودم سردرگم سوال پرسیدن توی

 .بذارین مسابقه دریا توی، خوبیه شناگر خودت مثل ساسان -

 ؟بده مسابقه من با بخوام ساسان از من؟ گفتمی چی سام، خوردم جا

 .آوردم زبون به رو حرف همون ناچار به که شد بلند بقیه اعتراض صدای

 :گفت و داد باال رو ابروش تای یه ساسان

 ؟دیممی مسابقه کی خب... نده انجام کی هر -

 :گفت و کوبید بهم رو هاشدست ندا

 !امشب -

 :گفت و کرد اخمی سام

 .صبح فردا، خطرناکه شب -

 .نمیاد پیش مشکلی، هست روشنایی که اطراف اون بعدش. بیشتره کیفش شب، سام: نازنین

 .نشن دور زیاد که کنیممی مشخص خاصی قسمت یه تا میگه راست: ترانه

 ؟خانم نگار ندارید مشکلی که شما. خوبه امشب، نیست مشکلی: ساسان

 .بود غریب اسم این چقدر، خانم نگار

 :گفتم بود پایین سرم که طورهمون
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 .خوبه نه -

 لندیب آستین لباس همراه به ورزشی شلوار. بشیم حاضر تا رفتیم و کردیم تموم رو بازی بقیه خواست به

 .بودن رسیده هم بقیه. کردیم حرکت سمت به سام با و کردم جمع سرم پشت هم رو موهام، پوشیدم

 :گفت بهم رو سام

 .کنممی خرد رو تکشون تک گردن بشه چیزیت. مسابقه بابای گور، نده ادامه خطرناکه دیدی اگر -

 :گفتم و خندیدم

 .نمیدم ادامه خطرناکه دیدم اگر چشم. عزیزم نترس تو -

 .بود پوشیده رنگی سبز رکابی با رنگی مشکی ورزشی شلوار، انداختم ساسان به نگاهی

 :گفت و کرد اشاره دریا به پدرام

 .جلو نرید بیشتر متر پنجاه حدود -

 داص رو ساسان مدام، شد بلند دخترها جیغ جیغ صدای، ایستادم فاصله با ساسان کنار. دادیم تکون سری

 .زدنمی

 .شدیم حرکت یآماده پدرام معکوس شمارش با

 !یک، دو، سه -

 جلو ازم ساسان، آوردمی پایین رو سرعتم و بود سرد کمی آب. کردن شنا به کردم شروع و آب توی پریدم سریع

 .بهش رسیدم و کردم شنا به شروع بیشتری قدرت با من و زد
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 عقب ردمبرگ اومدم که همین، کنیم شنا ساحل سمت به دوباره تا شدیم آماده و رفتیم متری پنجاه حدود کنم فکر

 .زیرآب برم و بدم دست از رو تعادلم شد باعث سرفه و دهنم توی رفت آب لحظه یه

 .کشید باال رو من و شد حلقه کمرم دور دستی که بودم نرفته آب زیر کامل هنوز

 هاشدست همچنان که بود ساسان، شدم دقیق اطرافم به تازه شد خارج گلوم از آب، سرفه کلی با که این از بعد

 .بودن حلقه کمرم دور

 .شد حبس مسینه توی نفس حد از بیش نزدیکی این از

 :کردم زمزمه لب زیر

 .ممنون -

 :پیچید گوشم توی آرومش صدای

 ؟خوبی -

 ؟شده نگرانم یعنی، زدمی موج نگرانی نگاهش توی، شدم خیره بهش و گرفتم باال رو سرم

 گاهن این دلتنگ چقدر من فهمیدم تازه، بودم رنگش دریایی هایچشم اون به خیره همچنان و ندادم بهش جوابی

 ؟رسید جااین به آخرش رویا همه اون که دفعه یه شد چی، بودم هاچشم این و

 .کردممی گریه ساسان جلوی باید دوباره قطعا موندیممی حالت این توی دیگه یثانیه یه اگر

 :گفتم حین همون در، کنم بازش کمرم دور از کردم سعی و گذاشتم هاشدست روی رو دستم

 .کن ولم دیگه، ممنون -

 :گفت حرفم به اعتنایی بدون
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 !میدن رو چی همه تاوان روزی یه همه -

 :گفتم و زدم پوزخندی، دوختم چشم بهش تعجب با

 تصویر زا تو. داشتی باور ایدیگه چیز هر از بیشتر رو هاتچشم که بودی تو مقصر شاید، نیستن بقیه مقصر -

 .نبود هیچی که حالی در، ساختی اتفاق روتروبه

 .بدم تشخیص نتونستم هنوز رو دروغ و راست هم شاید، زنممی رو حرف همون هم هنوز من -

 :گفتم عصبانیت با

 .ایدنده یه هم هنوز -

 :گفت و زد پوزخندی

 اییگهد کس مال به من. اشتباهی در سخت بدون بگیری انتقام برادرم از استفاده با تونیمی کردی فکر اگه -

 . رفت شدی تموم و بودی گذشته توی تو، ندارم چشم

 :گفتم و زدم پوزخندی عصبانیت با، شکست قلبم

 ضمن در. یهک دونستمنمی شدم آشنا سام با وقتی، بینهنمی رو تو دیگه چشمم هم من. نیستم انتقام دنبال من -

 .بده رو تو هایبدبینی و قضاوت تاوان بخواد که نیست این الیق، زندگیه مرد سام که بدون هم رو این

 شنا سرعت با و بسته چشم، کردم شنا ساحل سمت به و کردم باز کمرم دور از رو هاشدست حرکت یه توی

 گز گز کمرم روی ساسان هایدست جای. کردنمی حل دریا آب توی رو خودشون اشکم هایقطره، کردممی

 .برید رو من نفس دوباره پسر این، کردمی
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، شبک بیرون خیال و خواب از رو فکرت. نیست ـیانـت خــ الیق سام، داری رو سام تو نگار، زدم نهیب خودم به

 دیگه واضحه چند هر. برادرشی زن که االن نه، دونستمی رو قدرت موقع همون خواستمی رو تو ساسان اگه

 .رو االنش هایحرف نره یادت، خاموشیه از پر و نداره حسی هیچ قبال مثل

 .سمتم دوید نگرانی با سام، رسیدم ساحل به وقتی

 :گفت و کشید صورتم به دستی

 ؟افتاد اتفاقی چه جااون؟ نگار خوبی -

 .دادن نجاتم موقع به ساسان آقا و دادم دست از رو تعادلم من -

 :گفت و بهش کرد رو سام. رسید لحظه همون ساسان

 .داداش مرسی -

 .برگردوند رو روش و زد تلخی لبخند ساسان

 :گفتم و کردم مصلحتی ایسرفه بده خیلی حالم بدم نشون که این واسه و دیده رو ما سام دونستممی

 !شد چی دفعه یه دونمنمی -

 :گفت و کرد بغل رو من سام

 .خوبه حالت که شکر رو خدا -

 .دادن سوق سمتش به رو نگاهم ندا صدای با

 !نمردی که آوردی شانس؟ بود این هستی خوبی شناگر گفت سام همه این وا -
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 یبزن حرف باهاشون که این لیاقت پس، ندارن زدن حرف شعور حتی که هستن کسایی هااین، ندادم رو جوابش

 .کنن سیر خودشون افکار توی که بهتر چه و ندارن هم رو

 .ویال داخل برگشتیم و کشیدم رو سام دست

 .کشیدم دراز تخت روی و گرفتم گرمی آب دوش

 :گفت و کشید دراز کنارم سام

 ؟نگفت بهت که چیزی داد نجاتت داداشم وقتی -

 پس این از سام. سامه شکاکیت اول تازه این که کردم حس، کردن خالی سرم روی سردی آب پارچ کردم حس

 .کنهمی چک رو من و منه مراقب مدام دیگه

 :گفتم جوابش در

 فسن تونستم برادرت کمک با، بود شده جمع هامریه توی آب بود گرفته نفسم موقع اون؟ بگه چیزی باید نه -

 .بکشم

 .بگم دروغ شدم مجبور، ببخش رو من خدایا، کردم مشت رو هامدست

 :گفت و زد لبخندی

 .آب توی رفتی شد من تقصیر، ببخش رو من -

 .بود خودم دقتیبی از، بود اتفاق. حرفیه چه این عزیزم نه -

* * * 

 "ساسان"
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 :گفت و کشید رو دستم ندا که برم خواستم، ویال برگشتن همه

 .دارم کارت کن صبر -

 :داد ادامه که دوختم چشم بهش منتظر

 رو من داری. میلی بی ولی؛ بشم نزدیکت بهت کنممی سعی مدام؟ توجهی بی بهم نسبت چرا ساسان -

 نهدیوو رو من توجهیت بی. ببینی رو من دارم دوست، خوامنمی رو توجهی بی این، ساسان خوامنمی. کشیمی

 ؟رو چیزها این بینینمی چرا، مشهد میری داری فهمیدم که این خاطر به فقط ایران برگشتم. کنهمی

 :گفتم و کشیدم موهام به دستی

 .دارم بیشتری هایدغدغه، ندارم رو چیزها این وقت اصال االن من -

 شواسه که خوادمی زمان شدن عاشق مگه؟ کنی مشخص زمان من واسه خوایمی؟ داری رو وقتش کی پس -

 ؟کنیمی ریزی برنامه

، هدرگیر خیلی خودش کافی یاندازه به ذهنم که اینه خاطر به بدون، ندون توجهیبی از رو هااین، ندا بببین -

 .کنم فکر ایدیگه چیز به تونمنمی

 .رفت باالتر کمی صداش تن

 رو خودم جلوت دارم، بینهمی رو تو چشمم من ولی؛ منن دنبال دنیا یه. کنی توجه من به خواممی ساسان -

 .کنیمی توجه من از بیشتر هم داداشت زن به حتی. نباش مغرور قدراین. کنممی کوچیک

 ؟میگه چی داره این، شدم شوکه

 :گفتم و کشیدم موهام به دستی عصبی
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 داخل مرفت من؟ شبی نصف میگی چی تو، کنهمی چکه آب بدنم از داره االن؟ خوبه، کنممی توجه بهت، ندا باشه -

 .خطرناکه بیا هم تو

، ودهحس و رقیب از پر، دردسره از پر ولی؛ شیرینه اسمش عشق. ببازم دل دوباره اگر عالمم نامرد. شدم ویال وارد

 .تمام و جدایی یه هم آخر در و موانعه و سختی از پر

 .شد اتاق وارد عمو لحظه همون که کردم عوض رو لباسم و گرفتم کوتاهی دوش

 :گفتم بهش رو

 ؟عمو شده چیزی -

 :گفت و نشست تخت روی

 .دارم کارت بشین -

 :کرد باز لب طوالنی مکث از بعد باالخره که دوختم چشم بهش و نشستم کنارش

 .دیدمت -

 .دوختم چشم بهش تعجب با

 ؟کجا -

 .آب توی -

 :گفتم و شدم بلند جام از کالفه

 .مخسته، نیست وقتش االن واقعا کنی نصیحت رو من خوایمی اگه جان عمو -

 :گفت حرفم به اعتنایی بدون
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 با مشخصه چون؛ داری دوستش هنوز نمیگم. معلومه چیزت همه از، نگاهت از، رفتارهات از، داری دوستش تو -

 تهگذش توی که باشه جدید چیز یه حس این شاید. میشی عاشقش داری حاال ولی؛ کردی ترکش قلبیت میل

 .نکردی تجربه

 :گفتم و زدم تکیه دیوار به، دیوار به رسیدم تا کردم طی رو اتاق یفاصله

 !برادرمه زن اون، اون. ندارم دوستش من نه -

 ؟نکردی فکر جاهاشاین به کنی قضاوت که این از قبل چرا -

 :داد ادامه که ندادم جوابی

 دوری همیشه، بود خودت حرف حرف. دنده یه و غد، بودی همین بچگی از؟ پسرم میدی عذاب رو خودت چرا -

 واسه رو چیز همه قدراین؟ جان عمو چرا. ناامیدیه از پر وجودت، کشیمی عقب بیاری کم جایی وقتی. کردیمی

 .نکن سخت خودت

 :داد ادامه. کردم مشت رو هامدست

 هشب برو داره دوستت هنوز هم نگار اگه؟ داره دوست رو تو نگار مطمئنی؟ کنی کارچی خوایمی، ساسان ببین -

 .کنه تموم و بگه سام به رو چیز همه نشده دیر تا، بگو

 :گفتم و بردم بینیم نزدیک رو اماشاره انگشت

 نپرس من از. نیست ریزیبرنامه طبق کارهام از کدوم هیچ من. نگو هیچی، کن بس خدا رو تو عمو، هیس -

 .بود میلم برخالف چی همه عمرم یهمه. میشه چی تهش ببینم نشستم فقط من، کنم غلطی چه خواممی

 .بشه رمیس ایدیگه کس با خوشبختیت شاید. میره یادت، بهتره کنی ازدواج اگه شاید؟ کنم کمکت خوایمی -
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 مدت این تمام شاید، کنم گریه بچه یه مثل تا دادم اجازه خودم به و گرفتم هامدست بین رو صورتم ناخواسته

 .بود سخت واقعا دفعه این ولی؛ بگیرم رو خودم جلوی داشتم سعی

 که پدری، دادمی پدر بوی آغوشش، کرد نوازش رو کمرم پشت دستش با. بود عمو، کشید آغوش به رو من کسی

 .داشتم نیاز بهش واقعا االن

 :نالیدم لب زیر

 رو کسی نه و دارم رو کسی نه اون جز فهمممی االن ولی؛ ندارم دوستش کردممی فکر، دیگه تونمنمی عمو -

 بهش، شکستم رو دلش، کردم بد باهاش من، عمو. کرد پر مواسه رو همه جای، بود من کس همه نگار، خواممی

 تاوان دارم. اون به برسه چه ندارم رو خودم هایحرف تحمل خودم من. بخشهنمی رو من دیگه، زدم تهمت

 بی من کارهاش این با دونستمی خوب نگار، نتونستم ولی؛ کنم بدی برادرم حق در معالقه با خواستمنمی. میدم

 .میشم تاب

 ؟کردی قضاوت فهمیدی االن -

 یلیخ. دیدممی رو بود رومروبه که واقعیتی کاش، بود خودم دید فقط قضاوتم. باختم رو خودم قضاوتم با من -

 بهش همه از که داییش پسر. کنم نگاه مساله این به دیگه دید یه با من تا دادن هم دست به دست چیزها

 ؟کردینمی باور بودی تو، گفتمی رو بدش من جلوی بود ترنزدیک

 خودم واسه رو طرفه یه عالقه این عمرم آخر تا باید من و شده تموم عشق این؟ گفتمی چی، نگفت چیزی عمو

 .کنم خراب رو نگار زندگی دوباره خودخواهیم با تونستمنمی. دارم نگه

 جااین مدت تمام تونمنمی؟ کنم کارچی من. کشیدم دراز تخت روی و شستم رو صورتم، شدم ترآروم که کمی

 .کنم زهر خودم کام به رو لحظات دیدنشون با و باشم

* * * 
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 .پایین طبقه رفتم و شدم بلند جام از. کردم باز چشم، زدمی چشمم به که خورشید نور با صبح

 .خوردمی صبحانه داشت و بود میز سر سام فقط

 :گفتم تعجب با

 ؟رفتن کجا بقیه پس -

 .خرید برن خوانمی کنم فکر میشن آماده دارن هم هاخانم، بگیرن سبزیجات و میوه یکم مزرعه رفتن مردا -

 :گفتم و نشستم میز پشت

 ؟چیه امروز واسه تو برنامه، طوراین که -

 ؟میای. بگردیم بیرون شب تا برمشمی نرفت هم اگه، هیچی که رفت اینا عمه با اگه. خوابه فعال که نگار -

 :گفتم و کردم مزه رو شربتم

 ؟خرید باهاشون نمیره نگار مگه. بگذره خوش نه -

 .نگفتن بهش چیزی هم هااون خوابه که نگار. واال دونمنمی -

 .میشه نمایان داره دوباره من یخانواده بد هایصفت، زدم پوزخندی

 .برگشتیم هاپله سمت به دو هر نگار صدای با

 . بخیر صبح -

 .گرفتم ازش رو نگاهم سریع حرفی بدون من ولی؛ گفت بخیری صبح جوابش در سام

 .پایین اومدن هاپله از بقیه و عمه لحظه همون که نشست میز پشت هم نگار
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 :گفت و اومد سمتم به سریع ندا

 .کنم خرید تو یسلیقه به خواممی، بیا باهامون هم تو ساسان -

 :گفت و رفت ندا به ایغره چشم نرگس عمه

 .بیرون برو ساسان با خواستی وقت هر خودت بعد، بریم زنونه خوایممی -

 :شد بلند عمو زن غرغر صدای

 .دیگه بریم باش زود جان نرگس -

 .بریم باشه: عمه

 :گفت سام که برن خواستن

 ؟چیه من زن پس ستزنونه تونرفتن بیرون این اگه عمه -

 :گفت سام به رو سپس و انداخت نگار به نگاهی اکراه با عمه

 .شنب آماده ایشون تا بشینیم نداریم وقت آدم همه این، میایم میریم زود ما. بوده خواب االن تا زنت جان عمه -

 :گفت و انداخت پایین رو سرش نگار

 .نمیام من، بگذره خوش برید شما -

 :عمه

 نهک درست نهار بیکاره که هم نگار. میایم نهار واسه. باشید خودتون مراقب، ساسان خداحافظ، سام خداحافظ -

 .بیایم ما تا
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 .نزنه زبون زخم تونستنمی، دیگه بود عمه. بود عصبی هم سام، کشیدم عمیقی نفس. رفتن

 .بده جواب تا رفت و شد بلند جاش از. خورد زنگ سام گوشی

 .شده ناراحت عمه رفتار خاطر به نگار کردم حس

 :گفتم و کردم نگاه بهش

 .خواممی عذر رفتارشون خاطر به من -

 .کردم اشصبحانه خوردن به شروع و زد تلخی لبخند کنه نگاه بهم که این بدون

 .اتاق توی رفتم و شدم بلند جام از

 .میره سر حوصلم زیادی داره جااین

* * * 

 "نگار"

 .نیست حالیش هیچی نگن حداقل، کنم پا و دست چیزی نهار برای تا شدم بلند

 .تنیس بد بخورن شیرازی مخصوص غذای از یکم، بودن مشهدی که هااین، رسید ذهنم به پلو کلم لحظه همون

 .پختن به کردم شروع

 .کردم درست هم ساالد، کار انجام حین در

 .سالن توی رفتم و کردم خاموش رو غذا زیر که بود ظهر ۱ ساعت

 :گفت و کشید بویی سام
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 ؟پختی چی به به -

 .پلو کلم -

 !عالیه شکبی اوم -

 :داد ادامه و زد چشمکی

 .ندا و نازنین و ترانه پوز تو بزن -

 .بودم پخته زیاد، نشستن میز سر همه. رسیدن هم بقیه بعد یکم، نشستم کنارش و خندیدم

 .بود نخورده رو غذا این کسهیچ ساسان جز، کشیدم عمیقی نفس

 هم شیراز خود حتی و غذا از کلی و کردن تشکر خیلی سام هایعمه شوهر و عموها. خوردن به کردن شروع همه

 برگردم دوباره شدمی کاش، شد تنگ امخانواده و شهرم واسه دلم ایلحظه، کردم ذوق چقدر من و کردن تعریف

 ؟چیه واسه فرارم دیگه پس، جاستاین اون االن که حالی در کنم فرار ساسان از خواستممی من. جااون

 آخر لحظه هم ندا، رفت و شد بلند جاش از حرفی بدون خانم نرگس. مادرش و ندا جز به کردن تشکر هم بقیه

 :گفت

 !بود خوشمزه خیلی اون مال وای. پخت مواسه ایرانیم دوست بار یه استرالیا توی من -

 رو خانم نرگس نظر داشتم دوست بیشتر من ولی؛ اومد خوششون که بودن بقیه مهم، ندم اهمیت کردم سعی

 .باشه بد باهام دلیلبی قدراین خواستمنمی، کنم جلب

 :گفت و انداخت مشونه دور رو دستش سام
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 حواست شدی زنم ببینم. بود محشر، بودم نخورده ایخوشمزه این به غذایی عمرم توی وقتهیچ خدا به -

 .کنم آشپزی برام باید شهمه، هاباشه

 :گفتم بهش رو خوشحالی با

 ؟داشتی دوست واقعا -

 !بود عالی خیلی. عزیزم نکنه درد دستت، بگم دروغ میشه مگه -

 :گفت و شد بلند جاش از ساسان، زدم شچهره به لبخندی

 .نکنه درد دستت -

 :گفتم و دوختم چشم بهش

 .جان نوش -

 !چیه نگاهش توی، داره حسی چه من توسط شده پخته غذای این دوم بار خوردن واسه ببینم خواستممی

 انبیمارست توی که انداخت روزی یاد به رو من نگاهش ناخواسته، لرزید قلبم. رفت و کرد نگاهم خیره ایلحظه

 .گرفت رو دستم مچ که کنم عوض رو اشسینه باند خواستممی

 .بدم انجام رو کارم ترآروم که خواست ازم ملتمسانه و کرد نگاهم االن همین مثل

 ؟درد؟ غم؟ بود چی نگاهش توی

 .کردیم جمع رو سفره سام عموی زن و سام کمک با و کردم مشت رو هامدست

* * * 

 .رستوران توی شام خوردن و سواری دوچرخه تا گرفته خرید از. گشتیم رو شهر کل، شدیم خارج ویال از سام با
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 .گذشت خوش واقعا

 اممد امگذشته مرد که حالی در بودم سام با من! کنم کارچی باید دونستمنمی، شدممی عصبی اوقات گاهی

 .باشه پیشش فکرم تمام همچنان شدمی باعث این و بود چشمم جلوی

 .نبود من زندگی عشق سام ولی؛ بودم آرامش توی و خوشبخت سام پیش من

 سام دونستمنمی، کردم گیر توش االن و گرفتم تصمیم خود سر اول همون از که این از، اومدمی بدم خودم از

 ؟بفهمه سام قراره کی اصال که این و میشه چی بفهمه

 .گسیخت هم از افکارم رشته سام صدای با

 :گفت که کردم نگاه بهش

 ؟هست من به حواست -

 .شد پرت حواسم ببخشید -

 ؟گفته بهت چیزی ساسان، نگار -

 ...سام انگار، خوردم جا حرفش این با

 ؟بگه چیزی باید؟ مگه چطور نه -

 .باشه گفته چیزی بهت وقت یه شاید گفتم، جوریه یه بهت نگاهش. پرسیدم کل در نه نه -

 .باشم خونسرد کردم سعی و گرفتم مشتم توی رو مانتوم یگوشه، بودن کرده عرق هامدست کف

 .نزده حرف من با اصال، نه کل در ولی؛ ندیدم چیزی چنین که من -

 ؟چیه حاالتم این پس بفهمه روز یه سام قراره اگه اوف، نگفت چیزی و داد تکون سری
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 .نشد بدل و رد بینمون حرفی دیگه ویال به رسیدن موقع تا

 .بود ترانه تولد فردا که این مثل، کردنمی ریزی برنامه فردا جشن واسه داشتن همه رسیدیم وقتی

 .داشتم مناسب لباس شکر رو خدا

 و شدمی تموم ماه یه این اگه شدمی چی، زدم زنگ مامان به و اتاق توی رفتم همین واسه کنم دخالتی نخواستم

 ؟شیراز گشتممی بر

*** 

 .ترانه تولد یعنی، رسید موعود روز باالخره

 .بشه گرفته کوچیک جشن یه بود قرار

 کت هم روش، رنگ سفید تاپ با رنگ یخی تنگ لی شلوار، بود ساده تیپم. پوشیدم و آوردم در پاکت از رو لباسم

 .پوشیدم بودم خریده تازگی به که رو رنگم کالباسی چرم

 .لب برق با کشیدم کلفتی چشم خط آرایش واسه و بستم باال رو موهام

 .بده گیر سام بود ممکن، باشم جلف نخواستم

 .شدم روروبه نازنین با که شدم خارج اتاق از و پوشیدم هم رو رنگم سفید عروسکی کفش

 :گفت و نزدیک اومد دیدنم با

 ؟خریدیش کجا از! داری قشنگی کت چه-

 :گفتم و زدم اشچهره به لبخندی

 .عزیزم نداره رو قابلت -
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 .ممنون -

 .میگه بهت بپرسی سام از، نیستم بلد رو آدرسش، هانزدیکی همین پاساژ یه از. خریدمش دیشب-

 .مرسی -

 .کنممی خواهش -

 :گفت نازنین به رو و رسید ندا لحظه همون

 ودز این، اینه از بهتر خیلی جنسش. بدمش بهت بنداز یادم بعد. مشکی رنگ، دارم رو ترشقشنگ خودم من -

 .آوردم استرالیا از رو اون. پالستیکیه نیست اصل چرمش هم بعد، میشه پاره

 .بده پز چی سر بود قرار دونستمنمی وگرنه، استرالیا رفته که شکر رو خدا. کشیدم عمیقی نفس

 .پایین رفتم هاپله از و شدم دور ازشون بهشون توجهی بدون

 .هامیوه کردن خشک به کردم شروع و بقیه کمک رفتم

 .بیان هم خانوادگیشون هایدوست از تا چند بود قرار که این مثل

 .ودب شده محشر رنگش قرمز کراوات اون و رنگ ایسرمه شلوار و کت اون توی. سمتش برگشتم سام صدای با

 :گفتم و زدم چهرش به لبخندی

 !شدی خوب خیلی -

 :گفت و زد چشمکی

 .کیترمی حسودی از، کنم آشناتون گل خانم این با باید. نداره دست رو اون آخه، خانم نگار از بیشتر نه ولی -
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 :گفتم خنده با

 ؟زیبا خانم این کو؟ واقعا -

 :گفت و گرفت رو دستم

 .بدم نشون بهت تا بیا -

 :گفت و رفت سام به ایغره چشم نرگس عمه

 .بکنه رو کارش بذار، کنار بذار رو هاتپرت و چرت -

 :گفت و آشپزخانه از بیرون کشوند رو من سام

 .میاد االن جان عمه کن صبر -

 :گفت و داد قرار آیینه مقابل رو من سام، رفتیم آیینه سمت به

 هیچ، دارهن دست رو دختر این. دنیا دختر ترینخانم، دنیا دختر ترینمهربون، دنیا دختر زیباترین، منه نگار این -

 .ستخوشمزه هم پختش دست تازه. رسهنمی پاش گرد به کس

 :گفتم و خندیدم

 !خانم نگار حال به خوش پس -

 :گفت و نشوند مگونه روی ایـوسه بـ

 !کسیه چنین من زن، بگیره زورت -

 .آشپزخانه توی برگشتم من و خندیدیم دو هر
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 .کردیم رو کارها شب تا

 بازی شطرنج و ایگوشه رفتن عموش همراه به سام، کردن شروع رو جشن و رسیدن هم هامهمون باالخره

 .بودم نشسته تنها خودم واسه صندلی روی هم من، کردن

 .رقصیدنمی داشتن وسط خانواده اون پسر و پدرام و دخترها

 .پدرام مادر، بود سام عموی زن، برگردوندم رو روم شخصی حضور حس با

 :گفت و زد لبخندی

 ؟عزیزم نشستی تنها چرا -

 :گفتم و کردم قالب بهم رو هامدست

 .جااین راحتم -

 !که خودتن سن هم؟ نازنین و ترانه و ندا پیش نمیری چرا -

 .نرم سمتشون زیاد میکنم سعی هم من، نیست خوب من با شونمیونه آخه، بهترم طوریاین -

 :گفت و گذاشت دستم روی رو دستش

 روسع وقتی هم من هاقدیم، میشه درست نباش نگران. پروننمی تیکه بهت گاهی شنوممی؟ کننمی اذیتت -

 .طوریهاین خانواده این ذات. شد درست چی همه گذشت که یکم ولی؛ بودم تو مثل طوریاین شدم خانواده این

 .نرفتن دخترهاشون طرف کدوم هیچ ساسان و سام که مخصوصا، ببینن رو خودشون از بهتر ندارن چشم

 !نیست منطقی هم دلیلشون خب. دارم دوستشون من، ندارم باهاشون مشکلی من -

 .محبتی با بس از -
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 .رفت و زد لبخندی

، لیدنامی اشخانواده از ساسان که افتادم قبال یادم، خورد گره ساسان نگاه توی نگاهم که گرفتم باال رو سرم

 .ذاشتنمی فرق سام و اون بین انگار، داشت حق پس

 .گرفتم ازش رو نگاهم و اومدم خودم به

 .بود برداشته رو ویال تمام دخترها جیغ جیغ صدای، رقصیدن وسط رفتن همه و کردن خاموش رو هاچراغ

 .بودن هم با مدام چون بود شده خوب هم پدرام و ترانه یرابطه که این مثل

 .من هووی بود شده، بشه نزدیک من به سام ذاشتمی عمه این مگه، رقصیدمی اشعمه با داشت هم سام

 صندلی روی که برگشتم لحظه یه. کردممی نگاه هااون رقصیدن به خوردممی رو شربتم داشتم که طورهمون

 .شد خالی لباسش روی شربتم تمام و نفر یه به خوردم و ندیدم رو جلوم تاریکی توی، بشینم

 .نداست شدم متوجه اعتراضش صدای از

 :گفتم و گذاشتم دهنم جلوی رو دستم

 .نشدم حضورت متوجه، خواممی عذر واقعا -

 :گفت و زد پسم عقب به

 ؟کودن کوری مگه -

 !ببخشید هم باز، ندیدمت بود تاریک -

 .جااین آورده برداشته رو تو چی واسه سام دونمنمی، نداری رو کاری هیچ یعرضه. گمشو برو -
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 نم ـناه گـ آخه. نشستم مبل روی سالن از ایگوشه و شدم دور ازش سریع، کنم تحمل رو هاشحرف نتونستم

 ؟چیه

 .جااین آوردن رو من اجبار سر از که هستم اضافه بار یه کردممی حس، برخورد بهم هاشحرف

 مه این کردم سر چی همه با همیشه من، بگیرم رو هاماشک جلوی کردم سعی هم باز اما؛ بود تاریک که این با

 .آوردن گیر مظلوم. روش

* * * 

 "ساسان"

 .باشن بدجنس امخانواده قدراین کردمنمی فکر. بود خورد حسابی اعصابم، کردم مشت رو هامدست

 :گفتم و گرفتم رو ندا دست

 .دارم کارت باال بریم بیا -

 :گفتم بهش ور عصبانیت با. راهرو توی رفتیم و کشیدم رو دستش سرعت به و

 ؟کنهمی چیکار بفهمه سام اگه دونیمی. میدی گیر نگار به داری مدام بینممی، گرفتم نظرت زیر -

 هم خوردن شربت لیوان یه یعرضه، لباسم روی کرد خالی رو شربتش تمام کودن یدختره. میاد بدم ازش -

 .یارو این کوره، نداره

 :غریدم زیرلب و فشردم هم روی رو هامچشم

 .میارم در سرت رو اون مظلومیت تالفی، کردی رفتار طوراین من برادر زن با دیگه بار یه بفهمم اگر -

 ؟کنیمی طرفداری اون از چرا تو -
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 ترلکن رو خودت پس، کنهمی جدا تنت از رو سرت بفهمه، میاد بدش سام. گفتم که همین، نداره ربطی تو به -

 .کن

 خوب باهاش هم من تا باش خوب باهام، میشم بد اون با هم من باشی بد باهام تو اگر ولی؛ باشه خب خیلی -

 .باشم

 :گفتم عصبانیت با

 ؟کنیمی تهدید -

 !هست تقاضا، نیست تهدید نه -

 :گفت و گرفت رو کتم ییقه، فشردم هم روی رو هامدندون

 .لطفا نکن فرار من از باشم دور ازت دیگه تونمنمی، دارم دوستت من ساسان -

 یفاصله و کرد برداشت رضایت ینشونه به رو سکوتم، نبود بیشتر سانت چند بینمون یفاصله، شد ترنزدیک

 .برد بین از رو بینمون

 .بود نگار، شدم جدا ازش سریع شخصی پای صدای با

 .شد اتاق وارد سرعت به کوتاهی ببخشید گفتن با و انداخت پایین رو سرش

 .کشیدم موهام به دستی

 .باشم خوب ندا با مجبورم نکنه اذیتش ندا که این خاطر به من دونهنمی، لعنتی، دید رو ما

 .بکنه خوادمی فکری هر ندا بذار، کوبیدم بهم رو در و شدم اتاقم وارد سریع ندا به اهمیتی بدون

* * * 
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 "نگار"

 .بستم رو اتاق در

 .بشم مواجه صحنه این با روزی یه کردمنمی فکر، شدنمی باورم. نشستم زمین روی، شدن سست زانوهام

 با رو اون باید حاال؛ نبود ساسان و من بین اینزدیکی هیچ وقتهیچ. کردن باریدن به شروع ناخواسته هاماشک

 .دیدممی ندا

 .کنم مقاومت بتونم تا بده صبر من به خدایا

 .شدم بلند جام از و کردم پاک رو هاماشک، اتاق در یتقه صدای با

 :گفت و شد اتاق وارد، بود در پشت ندا

 .بزنم حرف باهات خواممی -

 :گفت که دوختم چشم بهش منتظر حرفی بدون

 .باشه خودمون بین دیدی که رو چیزی لطفا -

 :گفت که دادم تکون سری

. مکن تحملت کنممی سعی اون خاطر به بدون ولی؛ کنهمی طرفداری تو از من مقابل در ساسان چرا دونمنمی -

 رو نای داره غیرت روت سام و سامی نامزد که اینه خاطر به فقط، بگیره رو برادر تا دو چشمت و خبریه نکن فکر

 پس، یگمم سام به ببینم دیگه بار یه اگر. نکن مظلوم ساسان واسه رو خودت، نپلک ما بر و دور انقدر پس. میگه

 که عموق هر. کنممی تالفی کنی خراب مارو یرابطه بخوای، گیرمتمی نظر زیر مدام. کن جمع بیشتر رو حواست

 !باشه

 ؟کنه کارچی خوادمی؟ گفت چی این، کردم هنگ. شد خارج اتاق از سریع
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 .اتاقشه داخل ساسان که شدم متوجه در زیر روشنایی از، شدم خارج اتاق از سریع. کنه کاری ندا نباید

 .شدم وارد و کردم باز رو در، شدم نزدیک اتاق به

 .نشست تخت روی تعجب با من دیدن با، بود کشیده دراز تخت روی ساسان

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

. کنه دتهدی رو من نیاد که باشه دختر این به حواست ولی؛ نیست مهم واسم، کنی کارچی خوایمی تو دونمنمی -

 من. نکردم مظلوم تو واسه رو خودم من. کن حالی بهش رو این پس. بود خواهد نه و توئه دنبال چشمم نه من

 گرا کن حالی بهش پس. کنه شک من به نخواد دختر اون خاطر به سام که این و آرامشه خواممی که چیزی تنها

 !بشیم راحت دو هر تا زنممی آتیش رو خودش و خودم، گفت سام به چیزی

 نباید، نبود راهی ولی؛ کنم صحبت قضاوت و شک از ساسان جلوی بود سخت، بودم افتاده نفس نفس به

 .کنه خورد رو من جا به نا قضاوت با هم سام ذاشتممی

 .بود من به خیره ساسان فقط، زدم حرف که مدتی این تمام توی

 در یرو دستی که کنم باز رو اتاق در خواستم، رفتم در سمت به و گرفتم ازش رو نگاهم شد تمام هامحرف وقتی

 .شد کارم این از مانع و نشست

 همون ،همیشگی تلخ عطر همون، بود خودش، پیچید بینیم توی ساسان عطر بوی. شد حبس مسینه توی نفس

 .کردمی خودش تاببی رو من همیشه که عطری

 :شد شنیده گوشم کنار صداش

 !نیست من دختر دوست ندا -

 !بود مشخص پیشتون لحظه چند از. کردم برداشت رو چیزی چنین من، هست که چی هر -
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 .ندائه هایبازی بچه این، باشم خوب باهاش مجبورم باشه خوب تو با که این واسه -

 .تپیدمی گنجشک مثل قلبم

 .ندارم باهام بودنشون خوب به نیازی من -

 .باشن خوب باهات هااون دارم نیاز من ولی -

 :گفتم و زدم زل هاشچشم به، برگشتم سمتش به

 امس. بقیه هایزبون زخم تا بهتره مواسه این، باش دور من از، فهممنمی رو کارهات معنی. باش نداشته نیاز -

 .بشه تکرار گذشته هم باز قراره شاید، بشه چی قراره دونمنمی روز اون و فهمهمی روز یه باالخره

 ...نگار -

 :نالیدم لب زیر و فشردم هم روی رو هامچشم

. دمب دستش از گذشته خاطر به خوامنمی، دارم دوست رو سام من. ندارم قبول وقتهیچ دیگه رو تو مثل آدمی -

 .بگیر رو ندا جلوی شده که هم برادرت خاطر به پس

 دان خواستم هم اگر، نیست ساخته ازم کاری من. نکن پنهان ازش رو چیزی پس واقعیه سام به عشقت اگه -

 .نکنی تنهایی احساس که بود این خاطر به باشه خوب باهات

 حس دستم زیر رو قلبش تپش. کنم دورش خودم از کردم سعی و گذاشتم شسینه روی رو دستم. برید نفسم

 در تپشش اولین که قلبی، کردممی عوض رو پانسمانش من زمانی که بود قلبی همون این. تپیدمی تند تند، کردم

 .بود من کنار

 به چقدر، شد بد حالم دستم به دستش برخورد از. کرد جدا خودش از و گذاشت دستم روی رو دستش ساسان

 ؟بودم محروم چیزی چه از من. گرفتنش آغوش به، داشتم نیاز هاشدست گرفتن
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، ادایست قلبم. شدم روروبه سام با لحظه همون که شدم خارج اتاق از سرعت به، بمونم جااون دیگه نتونستم

 ؟کنم چیکار باید حاال، شدم دستپاچه

 .کنه بدی فکر سام خواستمنمی. بودن زده یخ هامدست

 :گفت و انداخت باال ابرویی

 !زده غیبت ساعته نیم؟ کردیمی چیکار ساسان اتاق تو -

 :گفتم دستپاچه

 .باشی ساسان اتاق توی شاید کردم فکر، کردم گمت پایین. گشتممی تو دنبال داشتم، راستش، من -

 .پایین رفت و زد کمرنگی پوزخند

 .نکرد باور رو حرفام؟ کنم کارچی من خدایا، گرفتم دیوار به رو دستم

 ؟زندگیه چه این آخه. بودم گیج، بودم کالفه، گرفتم هامدست بین رو سرم

، دارم طهراب ساسان با من که این فکر با سام نباید، نیست ما بین چیزی هیچ که بفهمه تا کنم راضیش باید

 .کنه تکرار رو برادرش یگذشته

 .رفتم پایین هاپله از

 .رفتم سمتش به و کردم پیدا رو سام سختی به، بود تاریک و شلوغ وسط جمعیت همچنان

 :کردم زمزمه آروم

 ؟بدی رقـــص پیشنهاد بهم خویینمی، من جز رقصیدی همه با -
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 توی هک چیزی تا کنم پیدا راه یه خواستممی فقط.نبود خودم دست حرکاتم، زدمی موج وجودم تمام توی استرس

 .نیاد پیش فکرمه

 :گفت هامحرف به توجهی بدون

 ؟کردیمی کارچی ساسان اتاق تو نگار -

 ؟بگی چی خوایمی اصال؟ بشنوی چی خوایمی؟ نداری اعتماد من به تو -

 .رفت و کشید عمیقی نفس

 مبود نشسته ایگوشه من و بودن شاد همه. موندم وقت آخر تا خودم سکوت توی، شدم خسته چی همه از دیگه

 االن دشای، میگم بهش بفهمه رو واقعیت خوادمی سام اگه. کنم تحمل تونمنمی دیگه دفعه این، کردممی فکر و

 االن وصامخص، بگه بهش ایدیگه کس یا بفهمه خودش که این تا بهتره خیلی بشنوه خودم زبون از. باشه وقتش

 .شدم عاشق، نکردم که جرم، میشه بدتر وگرنه بگم باید نفهمیده خودش تا. کردن شک همه که

 .بود بیرون به همچنان نگاهش، بود ایستاده پنجره کنار. شدم اتاق وارد، باال رفتم و شدم بلند جام از

 هب رو چیز همه انگار، باداباد چه هر گفتم خودم با، میشه چی نبود مهم برام دیگه که بودم شده خسته قدراون

 .بودم سپرده تقدیر دست

 :گفتم و انداختم پایین رو سرم

 گیب رو اصلیت هویت که این بدون چون؛ بودی خودت مقصر خب، شده دیر و گفتممی بهت زودتر باید شاید -

 .خوردم رو گولت من و شدی زندگیم وارد

 :دادم ادامه و کشیدم عمیقی نفس. بشه مزاحم کسی خواستمنمی، کردم قفل رو اتاق در
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. کنم راموشف رو امگذشته بتونم من تا باشه فرصتی شاید گفتم خودم با، شدم آشنا تو با نیما اسم به وقتی -

 رو چیز همه. شنیدم رو برادرت و تو صدای، بودم که بیمارستان توی که این تا رفت پیش خوب چیز همه

 برادر. سابقم نامزد برادر واقع در محمدی ساسان برادر، محمدی سام، سامی تو و نیستی نیما تو که این، فهمیدم

 !آوردم پناه مشهد به و کردم فرار چیز همه از خاطرش به که کسی، من عشق

 و شوک فقط نگاهش توی. بودن زده بیرون حدقه از هاشچشم، برگشت سمتم به شدت به سام حرفم این با

 .بود حیرت

 سام به رو بزرگی این به راز داشتم که شدنمی باورم، لرزیدنمی بید مثل هامدست. گرفتم ازش رو نگاهم

 .گفتممی

 :دادم ادامه

 ادامه باهات خواستمنمی. محمدی برادرای یبازیچه شدم کردممی حس، نبود خوب حالم. کردم فرار جااون از -

 !سام ولی؛ بدم

 :کردم زمزمه بود زده چنگ گلوم به تازگی به که بغضی با و دوختم چشم بهش

 ردم تو، کردم پیدا رو آرامش تو با من، داشتی فرق تو. برادرشی تو که نکردم فکر این به لحظه اون من، من -

 هم االن. کنم فراموش رو ساسان تو کمک به خواستممی من. کردمی دور چیز همه از رو من که همونی، بودی

 فتمر من. گفت بهم وری دری کلی و ترسید ندا، بوسیدنمی رو همدیگه داشتن، داشتن، دیدم ندا با رو ساسان

 پیش رو فکری چنین کجا از دونمنمی. هست ایرابطه ساسان و من بین کردمی فکر ندا چون ساسان پیش

 همب اشبیهوده فکرهای با رو تو و من بین ندا نذاره خواستم برادرت از و شدم ناراحت من ولی؛ بود کرده خودش

 .نیست هیچی کن باور االن و مونده گذشته توی چیز همه. بزنه

 .بود خیره بهم سکوت توی همچنان سام
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. گردمنمی بر عقب به وقتهیچ من، کرد خرد رو من ساسان. تویی انتخابم من. گفتم رو چیز همه بهت من سام -

 ...من، من

 ؟بگیری انتقام من از استفاده با خواستیمی تو -

 .موند ناتموم حرفم و گرفت آتیش وجودم تمام زد سام که حرفی با

 :گفتم زده حیرت، چکید هامگونه روی هاماشک

 !نه -

 :زد داد

 تا دیدممی بیشتری چیزهای باید؟ کردی فرض خر رو من چرا؟ نگفتی من به مدت همه این چرا. نگار شو خفه -

 کش تو به که باشم کی من. کنم شک بهت خواستمنمی که بود جااین مشکل، چی همه مشخصه اصال؟ بگی

 !بودم کور، ولی؟ زنم به؟ کنم

 :گفتم عصبانیت با

 .موند جا گذشته توی چیز همه میگم بهت؟ بودم کور میگی که دیدیمی باید چی مگه -

 :گفت لب زیر و کشید موهاش به دستی کالفه

 ؟چی واسه آخه -

 :نالیدم لب زیر

 !سام -

 ؟برادرم پیش دلت و باشی من کنار که این؟ نیست ـیانـت خــ اسمش این. رو دهنت ببند -
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 !بودی تو من انتخاب -

 .زد ضربه دیوار به، زدن داد به کرد شروع و گرفت دستاش بین رو سرش

 فقط نمک کاری تونستمنمی، بود بد خیلی سام حال. بشه خفه هقم هق صدای تا بودم گرفته دهنم جلوی رو دستم

 .کردممی تماشا رو کشیدنش عذاب باید

 !دید شدمی رو اشک یحلقه هاشچشم توی، شد نزدیک بهم کرد خالی رو خودش وقتی

 :گفت و گرفت محکم رو بازوم

 !نداری دوست رو من تو فهمیدممی باید، بودم احمق چقدر من -

 رو کار این تو، کرد جا بی قضاوت که این خاطر به کردم فراموش رو ساسان من. کن باور رو هامحرف سام -

 !نکن

 :گفت و زد پوزخندی

 !هم روی بودی ریخته دوستش با هم ساسان از قبل حتما، داشته حق هم اون شاید -

 رو هاحرف این مدام باید که چیه گناهم من. شده خالی سرم روی دنیا تمام کردم حس حرفش این با، شدم خرد

 ؟نکنه تحمل رو هاحرف این و وایسه باید فقط که احمق یه؟ امکی من؟ امچی من؟ کنم تحمل

 .رفتمی گیج سرم، لرزیدنمی هامدست

 .شد تیکه هزار، کردم پرت زمین روی محکم و برداشتم رو بود میز روی که گلدونی

 :گفتم و کشیدم بلندی جیغ
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 زبون از خواستممی، گفتمنمی بهت رو واقعیت باشم کثیف خواستممی اگه من. کن صحبت درست من با، سام -

 !دیگه نفر یه نه بشنوی خودم

 :نالید

 !بودی که عاشقش ولی؛ نبودی برادرم دنبال مدت این تمام توی، میگی درست. داغونم من، نگار -

 !نه -

 :گفت و شد خیره هامچشم به

 ؟نداشتی دوستش بگی خوایمی؟ نه چی -

 ...ببین -

 :زد داد

 ؟داری دوست رو ساسان هم هنوز، بده رو من جواب. ببین تو نه -

 .نشستم زانو روی

 .شد جمع صورتم درد از، وایسم کرد مجبورم و کشید رو موهام

 :کشید عربده

 !بگو رو راستش من به؟ نه یا داری دوستش -

. مببین ندا با رو ساسان تونمنمی و دارم دوست رو ساسان هنوز من آره، بودن هامگریه بلند هق هق فقط جوابم

 رو اسانس تونمنمی ولی؛ کشممی عذاب اون از بیشتر من، ببینه سام با رو من ساسان که کنم تحمل تونمنمی

 .ببخشم
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 .نشد ولی؛ میشه کردممی فکر، کنم فراموش رو ساسان خواستممی من، نبودم سام با انتقام واسه من

 سام. ستمنتون ورودش با ولی؛ کنم فراموشش داشتم سعی، بوده اشتباه فکرم شاید، بوده اشتباه مسیرم شاید

 .سام نه بوده قلبم تصمیم این چون کنه کاری تونستنمی فهمیدمی هم موقع اون اگه حتی

 :غرید لب زیر و نشست تخت روی، شد جدا ازم سام

 .نگار بیرون برو -

 !بگم بهت نتونستم ولی؛ کشیدممی عذاب هم خودم من، سام ببخش رو من -

 :کشید عربده

 !عوضی بذار تنهام میگم، بیرون برو -

 .شدم خارج و کردم باز رو اتاق در نبود توش رمقی هیچ که جونبی تنی با

 .بودن شنیده رو ما دعوای صدای انگار، بودن در پشت همه

. ور حالش فهمممی، من دست یبازیچه شد سام. کردم گناهی چه من، انداختم پایین رو سرم افکندگی سر با

 ایفراموشی راه بودن ساسان کنار در با که فهمیدممی بودم ترعاقل کمی اگه شاید، بود اشتباه من راه، داره حق

 .بود همین اوضاع باز نبود هم ساسان شخص اون اگه ولی؛ نداره وجود

 ویال از مانتوم و شال برداشتن از بعد و گرفتم ازش رو نگاهم. دیدم هاپله پایین رو ساسان، رفتم پایین هاپله از

 .شدم خارج

 .نشستم هاشن روی، کردم حرکت ساحل سمت به زارم حال با
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، ودب کار سر رسیدن دیر اشدغدغه تنها که بود شده تنگ نگاری اون واسه دلم، بود شده تنگ مامانم واسه دلم

 شوقم .امیرعلی با، شیدا با، شخانواده با بودن شاد، مردم از کردن مراقبت عاشق همچنین و بود پرستاری عاشق

 یه دش چی. کنم گوش پدربزرگ هایحرف به و بشینم خرمالو درخت زیر که این و بود مادربزرگ یخونه به رفتن

 مهه، تنها تنهای شدم، ندارم رو کسهیچ که وضعیتی این توی؟ وضعیتم این توی و جااین االن من چرا؟ دفعه

 .بود عاشقی جرمم که این خاطر به، کردن ترکم

، شدمنمی عاشق، کردمنمی انتخاب رو جااین وقتاون. عقب خیلی رفتمی، گشتمی بر عقب به زمان کاش

 .شدمنمی پرستار هم شاید

 کار رد سامی نه اونوقت، شدممی کاش. شو ادبیات استاد، زیاده ادبیات به اتعالقه گفتمی مامان بودم که بچه

 .یویی سی آی حتی نه و ساسانی نه و بود

 هبگ بهم نیست کسهیچ، بده دلداری رو من نیست کسهیچ، تنهام خیلی من. گذاشتم زانوهام روی رو سرم

 تا ود میشه رد کنارش از کسی هر که دیواری مثل شدم. کنه گوش دلم هایحرف به نیست کسهیچ، کنم کارچی

 .میره و زنهمی بهش مشت

 از من. بود زده بهم رو شب سکوت و بود شده آمیخته دریا صدای با من عذاب صدای، کردم گریه بلند صدای با

 .هنباش نفره دو زندگی من حق شاید، باشه ترراحت مواسه مرگ شاید، خوامنمی دیگه، کشممی بیرون راه این

 .خواممی رو امگذشته من، خواممی رو بابام من، خواممی رو مامانم من، شدم بلند جام از

 نهی و برداشتم عقب به قدمی ترس از، کرد سد رو راهم و وایساد جلوم مردی که بودم برنداشته قدم چند هنوز

 .کشیدم بلندی

 :گفت و زد نیشخندی

 .ستههم نفع به باش مطمئن، بیای فقط کافیه، کنیممی رفتار بهتر باهات ما نترس. زدن پسِت بینممی -
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 این، گذاشت دهنم جلوی رو دستش و گرفت رو من پشت از که کنم فرار خواستم، کیه این دونستمنمی

 .نشد شنیده که بود من خفه فریادهای

، ونجبی من و کرد رو خودش کار دستمال باالخره، بود فایدهبی کردم تقال چی هر، گرفت دهنم جلوی دستمالی

 .اومدن فرود هم روی هامچشم

 * * * 

 ؟کجاست جااین، نبود آشنا مواسه جااون محیط، کردم باز رو هامچشم گردنم و کمر توی دردی حس با

 .بودم من فقط، نبود توش هیچی که بزرگ انبار یه، بودم انبار توی انگار، شدم دقیق اطرافم به

 :زدم فریاد و کردم آهنی در یحواله محکمی هایمشت، هم سر پشت، رفتم در سمت به و شدم بلند جام از

 .میرممی جااین من، بیرون بیارید جااین از رو من. کنه باز رو در یکی -

 حبس جااین رو من چی واسه و کی دونستمنمی، بودم گیج، نشستم زمین روی فایدهبی تالشِ دقیقه چند از بعد

 .کرده

 .شد باز بدی صدای با آهنی در دقیقه چند از بعد

 ور نیشخند با و نزدیک اومد بود مسنی فرد که یکیشون، داخل اومدن مرد تا چند، چسبوندم دیوار به رو خودم

 :گفت بهم

 ؟نه کردی تور هم با رو برادر دو هر میگن که این مثل، شنیدم زیاد رو تعریفت. دیدار مشتاق، خانم نگار به به -

 :گفتم اخم با

 .برم من بذار؟ هستی کی تو -
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 .دارم کار خیلی باهات، مونیمی جاهمین تو -

 ؟کردم کارچی من مگه، برم من بذار -

 اج این به کار نشه حالیشون و کنی تکرار بار صد رو چیز یه برادر تا دو اون واسه وقتی. نکردی کاری تو -

 !کشهمی

 ؟چی واسه ولی؛ ساسانه و سام با مرد این مشکل پس، بود گنگ مواسه هاشحرف

*** 

 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 ؟داره من به ربطی چه شما مشکل آخه، ببرن رو من بیان بگید و بزنید زنگ بهشون ببینید -

 :زد داد

 .کنن مشخص رو من تکلیف تا مونیمی جااین قدراین. جات سر بتمرگ و شو خفه -

 ؟بمونم جااین کی تا باید؟ بیاد سرم به قراره چی. لرزیدمی ترس از بدنم، نشستم زمین روی

 .شدم تنها سرد و تاریک محیط این توی جااین دوباره من و رفتن، اومدم خودم به آهنی در صدای با دوباره

* * * 

 "ساسان"
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 ؟گفت رو چیز همه نگار چرا، بودم کالفه. بودم نشسته مبل روی

 .بگردم دنبالش کجا باید دونمنمی، نیست خوب حالم، نیست خبری نگار از حاال تا دیشب از

 .بگرده دنبالش میگه عمو به مدام ولی؛ نیست مهم شواسه نگار نبود که کنهمی تظاهر سام

 .بود ناشناس شماره، دادم جواب رو گوشی و اومدم خودم به گوشیم زنگ صدای با

 ؟بله -

 !محمدی ساسان به به -

 .بابا عموی پسر، بود ابراهیم. بود خورد اعصابم صداش شنیدن با

 :غریدم عصبانیت با و کردم مشت رو هامدست

 ؟شد پیدات قبرستونی کدوم از دیگه تو -

 اشقع با. همینه بعد به این از، پیداست بهارش از نکوست که سالی میگن، نیست خوب خونه اوضاع شنیدم -

 !شد جور برام فرصتی خوب داداشت خان و تو شدن

 :گفتم تعجب با

 ؟زنیمی حرف چی از -

 هنگ رو مونمهمون ما نیارین باال کشیدین که رو هاپول اون که وقتی تا. ماست مهمون جااین االن خانم نگار -

 .داریممی

 :کشیدم عربده عصبانیت شدت از و شدم بلند جام از
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 نهوگر بره کنیمی ولش االن همین، مائیم تو مشکل؟داری کارچی اون به؟ توئه پیش نگار، نامرد شرفِ بی -

 !کثافت پرستِ پول، کنممی سیاه رو روزگارت

 :گفت و خندید

 هاولپ زودتر چی هر، داره خودتون به بستگی چیز همه. میارین رو میلیارد یه، گفتم که همین. نیار جوش اوه اوه -

 ،میشه گرسنه مردهای این غذای جااین نگار نیاوردین دیگه روز سه تا اگه. میشه آزاد زودتر نگار بیارین رو

 .داره حدی تحملم بفهمین تا خورها الش جلوی میندازمش

 .کردمی دیوونه رو من ابراهیم حماقت فکر، لرزیدمی عصبانیت از بدنم

 !کنممی قطع رو دستتون، خورد بهش دستتون -

 !نیستم شما عالف من، داری وقت روز سه. پسر کنار بذار رو تهدید -

 .بگیرم رو خودم جلوی تونستمنمی من و کردمی نگاه بهم سام، نبود خودم دست حالم. کرد قطع رو گوشی

 :گفتم سام به که بود این کنم تونستم که کاری تنها ولی؛ شده چی پرسیدنمی همه مدام

 ...وگرنه کنیم جور رو میلیارد یه باید -

 :دادم ادامه و کشیدم عمیقی نفس

 .میده نگار به رو مرگ از بدتر عذاب وگرنه -

 .باال رفت و شد بلند جاش از عصبانی سام

 :گفت بهم رو عمو

 ؟بود ابراهیم -
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 :گفت که ندادم جوابی

 .زنیممی زنگ پلیس به، پسرم باش آروم -

 !میشه بدتر چیز همه وگرنه نزن پلیس به زنگ اصال عمو نه -

 :دادم ادامه عمو به رو سپس و فشردم هم روی رو هامچشم

 .داشت خبر خونه این چیز همه از، شمالیم ما دونستمی اون عمو -

 :گفت نرگس همه شوهر

 !داره نظر زیر رو چیز همه راهی یه از انگار -

 :کردم زمزمه لب زیر

 .نمیشه طوریاین، کنیم کاری یه باید -

 .بود گرفته هاشدست بین رو سرش و بود نشسته تخت روی، شدم سام اتاق وارد و رفتم باال هاپله از

 و مقاح انقدر که این از، کشیدممی خجالت داشتم نقش زنش یگذشته توی که این از، کشیدممی خجالت ازش

 .کشیدممی خجالت بودم مصرفبی

 :کردم زمزمه لب زیر

 .داریم وقت روز سه؟ کنیم چیکار باید -

 .کنن جور رو پول تا هابچه دست سپردم. کنیم جور میلیارد یه سرعت این به تونیمنمی که ما -

 ؟میشه حل چی همه مطمئنی -
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 :گفت و شد بلند جاش از

 .نکشی عذاب تا میارم سالم و صحیح رو نگار، نباش نگران تو -

 :گفتم و کشیدم موهام به دستی

 مومت و بود گذشته توی شهمه اتفاقات اون، نداشتم چشم بهش وقتهیچ شد تو زندگی وارد که وقتی از من -

 .شد

 ؟داری دوست، دارم دوستش من که ایاندازه از بیشتر رو نگار -

 .خوردم جا اشیکباره سوال از

 :غرید

 !ساسان بده رو من جواب -

 .نمیشم تونخوشبختی مانع هم من، خوادمی رو تو االن نگار. شده تموم گذشته -

 :زد داد

 !میشی چرا -

 .شتدا فرق االن با مونوضعیت کنم کاری خواستممی اگه، بودم زندگیتون توی باشم مانع خواستممی اگه -

 :زد فریاد بلندتر

 حرص که ودب این واسه فقط بود من با اگه نگار که اینه مشکل، توئه عاشق هنوز نگار که اینه مشکل، لعنتی نه -

 تقصیر شهمه. گفتید دروغ من به تونهمه، طورهمین هم تو، داد بازی رو من اول همون از نگار. بیاره در رو تو

 ...دیگه کنم کارچی دونمنمی. هاشرفبی اون دست افتاده هم االن کردم بیرونش، خودمه
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 :شدمی تکرار ذهنم توی اشجمله اون فقط، شدمنمی متوجه رو هاشحرف یادامه

 《توئه عاشق هنوز نگار»

 ؟داره دوست رو من نگار، شدنمی باورم

 این الیق من، میدم پس تاوان دارم هم هنوز و دادم پس تاوان واقعا کردم حس، شد بد حالم چرا دونمنمی

 !نیستم عشق

 اگه من، کردممی باور باید بودم واقعی عاشق یه من اگه، میگن دروغ بهت هم هاتچشم حتی گاهی فهمیدم

 .رو هاشحرف بعد و کردممی باور رو نگار خود اول بودم الیق

 .انداختم تخت روی رو خودم، شدم خودم اتاق وارد و شدم خارج اتاق از حرفی بدون

 گل از که برادرم وجود با نگار. بود وایساده من پای هنوز هم باز حال این با نگار که بودم بدبخت چقدر من

 .وفاداره کردم ولش حقارت با و زدم تهمت بهش که منی به هم باز نگفته بهش هم ترنازک

 ایاخد. حاله چه در االن فهمیدممی کاش، کنم کاری شواسه تونستممی کاش، شده فشرده قلبم کردممی حس

 .فهمیدم رو اشتباهم، شد تجربه یه مواسه چیز همه و کردم اشتباه من. شدم عوض من، کن کمکم خودت

 .برادرم خوشبختی مانع همچنین و بشم نگار انتخاب مانع خوامنمی، بگیر رو دستم خدایا

* * * 

 "نگار"

 .میارم دووم چقدر دونستمنمی، بودم گرسنه و تشنه

 .بود نیفتاده اتفاقی هیچ هنوز و بود گذشته روز یه
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 رو جاینا تونمنمی دونستممی. خوشبختیم رویای به، کردممی فکر رویاهام به و بودم زده تکیه دیوار به رو سرم

 .کنم تحمل

 متمو قصه وقتی. بشه تموم طوراین باید قصه این شاید، خوردنمی سر هامگونه روی هم سر پشت هاماشک

 .میشه تموم هم عذاب و عشق، غصه، درد بشه

، شدمنمی متوجه من ولی؛ میزد حرف و بود وایساده سرم باالی، چیه مشکلش و کیه فهمیدم حاال که مرد این

 .نبود مهم مواسه هاشتهدید و هاحرف

 :گفت و پرید ابراهیم حرف وسط، شد وارد مردی لحظه همون

 .دارن واجبی کار باهاتون، خطن پشت خانم ندا قربان -

 ور چیز همه آمار ندا، فهمیدم خوب رو تیکه این ولی؛ نشدم متوجه کرد فکر، کرد ترک رو انبار سریع ابراهیم

 .ندا بکشدت خدا، نداره وجدان دختر این دونستممی اول همون از. میده بهشون

 .گذشت ساعت چند

 :گفت هاشنوچه به رو، شدن وارد مرد چندین همراه به ابراهیم

 .مهلتشونه آخرین فردا، نکردن کاری هیچ هنوز ولی؛ گذشته روز دو -

 :گفت و کرد اشاره من به

 .بزنم برادر تا دو به تلنگری یه باید، کنید آویزون سقف از برعکس رو دختر این -

 :نالیدم میشد شنیده زور به که صدایی و ترس با

 !نکنید باهام رو کار این خدا رو تو -
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 .بود فایده بی اما

 ؟کنن رو کار این خواستنمی که داشت جون چقدر من بدن مگه

 چرا؟ ودب این خدایا، ببرم در به سالم جون که کردمنمی فکر اصال، دیدم چشم به رو مرگ من، کردممی گریه بلند

 ؟بشن تباه طوراین آرزوهام و رویاهام تموم باید

 .ساسان به، عشقم به، هیجانم به، شادم روزهای به، کردم فکر گذشته به و بستم رو هامچشم

 تار هامچشم. بترکه سرم که االنه و شده جمع سرم توی بدنم خون تمام کردم حس، کردن آویزون پا از رو من

 .دیدنمی

 :گفت هاشنوچه از یکی به ابراهیم

 .ببینن باید، کن برقرار تصویری تماس یکیشون با -

 هم باز، تارم دید این با و فاصله این از. داد جواب ساسان و زدن زنگ ساسان به، گرفتن تصویری تماس

 .بود گیرا دریاییش هایچشم هم هنوز، بود گذشته شبیه هم هنوز، بودم دلتنگش چقدر. ببینم رو صورتش تونستم

 .شد شروع من هایگریه دوباره

 ؟بود نگرانم یعنی، شدمی شنیده ساسان فریاد صدای

 کی نخائ مدت این تمام توی بفهمه ساسان باید پس، بود نمونده باقی موندنم زنده واسه فرصتی هیچ که من

 .بوده

 :زدم داد و کردم جمع رو توانم تمام

 .کردهمی جاسوسی شونواسه ندا مدت این تمام، نداست ساسان -
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 از که خوابوند گوشم توی محکم و شد نزدیکم ابراهیم، شدن زدنم حرف مانع دیر هااون، زدم رو حرفم باالخره

 .کردممی حس لبم پشت رو خون خیسی، شد فلج صورتم طرف یه کردم حس. کشیدم بلندی جیغ درد

 .دیدممی نه و شنیدممی نه دیگه

 .کردمی آرومم مرگ شاید، نکشیدم که زجرهایی چه، دیدم چشم به رو مرگ روز دو این توی من

 و بود سیاهی جا همه. شدم سیاهی وارد شده آویزان حالت همون در من و اومدن فرود هم روی هامچشم

 .بشه تموم دیگه کاش ای. سیاهی فقط، زجری نه و داشتم دردی نه دیگه و شدم آروم، سیاهی

 ستقدیمی من دنیای"

 است سفید سیاه دنیایم

 سیاه سرنوشتم

 امنشسته سفید عروس لباس در من و

 "داستان پایان منتظر

* * * 

 .دیدنمی تار هامچشم، کردم باز رو هامچشم بود اطرافم که زیادی صدای و سر با

 .موندم زنده چرا دونستمنمی و نبود تنم توی رمقی هیچ هنوز

 دیدنم با، بودن وایساده تخت کنار دیگه مرد تا چند و ابراهیم و بودم تخت روی من، شدم دقیق اطرافم به

 .نزدیکم اومد و کرد بیرون رو همه سریع ابراهیم

 :گفت و خوند هامچشم توی رو ترس، نداشتم هم رو کردن مقابله توان حتی
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 .بخور یکم آوردم غذا تواسه بیا. ندارم کاریت، دختر باش آروم -

 .چکید چشمم گوشه از اشکی قطره

 :نالیدم زیرلب

 !خوامنمی -

 .باش زود، بخوری باید بیرون بری سالم جااین از خوایمی اگه -

 ذاغ و آب بهم خواستمی حاال که بود شده پیدا کجا از یهو مهرش این دونمنمی، بشینم جام سر تا کرد کمکم

 .بده

 :گفت و گرفت جلوم آبی لیوان

 .بخور -

 :داد ادامه. چیه اشنقشه دونستمنمی و بودم تشنه، کنم چیکار دونستمنمی

 مثل هم تو، ببینی آسیبی خوامنمی. راهشی تنها تو ولی؛ گناهیبی تو و دارم مشکل تا دو اون با من درسته، ببین -

 ازم رو این پس، نیست هیچی غذا و آب این توی که میدم قول بهت، مونیمی جااین یکم فقط. خودمی دختر

 .کننمی چیکار برات تا دو اون بشه مشخص که وقتی ولی؛ میری تو.  بگیر

 .بیرون رفت اتاق از، گرفتم ازش رو لیوان و بردم دست. کرد آرومم کمی هاشحرف

 چند من. کشیدم دراز تخت روی، غذا خوردن از بعد. گرفت انرژی دوباره بدنم کردم حس، خوردم رو غذام ولع با

 .برم شدمی کاش؟ جاماین روز

 .شد اتاق وارد ابراهیم لحظه همون
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 :گفتم بهش رو

 ؟جاماین روزه چند -

 .روز سه -

 ؟روزه آخرین -

 !بیان اگه -

 ؟چی نیان اگه -

 .نداد جوابی

 ؟میاد من سر به چی نیان اگه، بگید خدا رو تو -

 ؟فهمیمی، بیان باید -

 .بیرون رفت اتاق از

 .باشم دوتا اون محتاج خواستمنمی دیگه من، کردممی فکری یه باید

 دم هباننگ تا چند و بود در نزدیک. انداختم بیرون به نگاهی، افتاد ایپنجره به چشمم، انداختم اطرافم به نگاهی

 .بودن وایساده در

 .رفتم پنجره سمت به و کردم قفل رو اتاق در آروم

 ؟کنم کارچی رو هانگهبان، شدم خارج جااین از اگه من

 .هبشکن تریآروم صدای با تا زمین به کوبیدمش و گذاشتم تختی رو داخل رو لیوان، افتاد لیوان به نگاهم
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 عمیقی نفس .گرفتم قرار پنجره یلبه روی سختی به، رفتم پنجره سمت به و برداشتم رو شیشه بزرگ تیکه چند

 .پایین پریدم و کشیدم

 .کردم حرکت هانگهبان سمت به کوتاه هایگام با و آروم

 ریادف که کردم فرو بازوش توی رو شیشه توانم تمام با من و دوید سمتم به دیدنم با یکیشون، بودن نفر دو

 به هم نگهبان یکی اون. زمین روی افتاد که زدم زانوش به لگدی و کردم استفاده فرصت از من، کشید بلندی

 و تمگرف سمتش به اسلحه، برداشتم رو بود افتاده زمین روی که مردی یاسلحه و بردم دست من و دوید سمتم

 :گفتم

 !نزدیک نیا -

 تپیدیم شدت به قلبم، زدم بازوش به تیری و کردم استفاده فرصت از هم من، بیاره در رو اشاسلحه تا برد دست

 .لرزیدمی بدنم تمام ترس از و

 .اومدنمی سمتم به داشتن دیگه نفر چند همراه به ابراهیم، انداختم سرم پشت به نگاهی

 .بود قفل، رفتم در سمت به

 جیبش از رو کلید و گرفتم پیشونیش روی رو اسلحه، رفتم بود افتاده زمین روی که هانگهبان از یکی سمت به

 .گرفت محکم رو دستم مچ دفعه یه که برداشتم

 .کرد رها رو دستم درد از که کوبیدم صورتش تو رو اسلحه امدیگه دست یه با

 .برسن بهم بود ممکن لحظه هر، بودن نزدیک بقیه

. شد لندب هاشونگلوله شلیک صدای که بشم خارج در از خواستم، کردم بازش کلید با و رفتم در سمت به سریع

 با و کشیدم جیغ وجودم تمام با درد شدت از. خورد بازوم توی تیر و بود فایده بی ولی؛ کردم بیشتر رو سرعتم
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 واقعا انگار.دمب ادامه دیگه نمیتونستم.بود گرفته بر در بدنمو سراسر درد و بود بریده نفسم..افتادم زمین روی زانو

 .بیفتم گیر بود قرار

 .شدنمی ترنزدیک لحظه هر، انداختم سرم پشت به نگاهی

 !«تمومه کارت بیارن گیرت اگه، نگار بشی بلند باید»

 .کشیدمی تیر بدنم تمام. کردم دویدن به شروع و شدم بلند جام از سختی به، کشیدم عمیقی نفس

 .بودن سرم پشت

 .دادم تکون دست و وایسادم شدمی نزدیک داشت که ماشینی جلوی، رفتم خیابون سمت به

 :گفتم بهش رو و شدم سوار سریع، وایساد

 !بدید نجات رو من، برید خدا رو تو -

 .شدیم دور جااون از سرعت به و فشرد گاز پدال روی رو پاش سریع، بود کرده هول بیچاره مرد

 .نبود خبری، انداختم سرم پشت به نگاهی

 .دادم تکیه صندلی به و کشیدم راحتی نفس

 :گفت و انداخت بهم نگاهی نیم مرد

 ؟افتاده اتفاقی چه؟ خوبه حالتون -

 مانتوم تمام و بود رفته ازم زیادی خون، انداختم بازوم به نگاهی، دارم درد چقدر و خوردم تیر افتاد یادم تازه

 .بود خونی

 :گفتم لب زیر
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 !خوردم تیر -

 :گفتم و دادم قورت سختی به رو دهنم آب

 !کردم فرار دستشون از سختی به -

 :گفت و انداخت باال ابرویی

 .بیمارستان برمتمی بیار دووم. شجاعی دختر عجب -

 :گفتم ترس با

 ؟بگم چی شده چی پرسیدن اگه -

 !شده چی بگو خب -

 تو، مکن کارچی تنها دونمنمی. ندارم شهر این توی رو کسهیچ، تنهام جااین من. کننمی پیدا رو من دوباره نه -

 !بیمارستان برم خوامنمی. کنید کمکم خدا رو

 .پیشش میریم، دکتره دوستم. کنممی کمکت، باش آروم باشه باشه -

 به درد از و چکیدنمی تند تند هاماشک، فشردم هم روی رو هامچشم درد زور از و دادم تکون سری بغض با

 .پیچیدممی خودم

 .دکتر یخونه ببره رو من شد قرار و گرفت تماس دکتر با

*** 

 .شدیم خارج جااون از هم با، دستم یبخیه از بعد و کرد خارج دستم از رو گلوله دکتر، اون کمک به
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 رالغ و بلند قد. بود مجرد انگار، نبود دستش حلقه، اومدمی نظر به ایساله ۳۱ مرد، بشم دقیق بهش تونستم حاال

 .مشکی ابروی و چشم با

 :گفت بهم رو

 ؟کجان اتخانواده؟ کنی کارچی خوایمی االن -

 .ببرن رو من جااین بیان زنممی زنگ، شیرازن امخانواده -

 .شیراز برو بگیر بلیط تو؟ کاریه چه این -

 .نیست همراهم وسایلی هیچ آخه -

 .برو گیرممی بلیط تواسه من، نیست مشکلی -

 .خوامنمی جوریاین نه، نمیشه جوریاین ولی -

 .ترسونیمی هم رو هااون، کنی صبر همه این که تونینمی -

 !برم ریجوهمین تونمنمی، کردید لطف حقم در خیلی. بدم پس بهتون رو بلیط این پول بعدا باید من پس خب -

 :گفت و زد کمرنگی لبخند

 ؟شیراز بری خوایمی االن، خب خیلی -

 .کننمی پیدا رو من، داره دست زیر خیلی آدم اون. باشم جااین تونمنمی آره -

 ؟بفهمه چیزی پلیس خواینمی مطمئنی -

 :گفت که دادم تکون سری
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 .بری تونیمی دیگه ساعت چند تا، کنممی ردیف رو کارها من باشه -

 راهم سر رحمیبی آدم لحظه اون اگه، دادی قرار راهم سر رو آدمی چنین که این بابت ممنون خدایا. زدم لبخندی

 .اومدمی سرم به چی نبود معلوم گرفتمی قرار

 زجر روز سه من. گذشته سخت بهم چقدر دونهنمی اون، ببینه رو حالم نخواستم، کردم پاک رو هاماشک

 .کشیدم عذاب جااین هفته دو من، نکشیدم

 .کردم عوض رو لباسم، گرفت مواسه هم مانتو دست یه. گرفتم هواپیمایی بلیط، مرد اون کمک با

 .فرودگاه برد رو من و نوشت کاغذ روی مواسه رو ششماره

 .سرشناسیه فرد اینجا و داره کارخونه مرد این فهمیدم

 .رسیدیم فرودگاه به

 :گفتم و انداختم پایین رو سرم

 !افتادمی اتفاقی چه نبود معلوم دادنمی قرار راهم سر رو شما خدا اگه، اگه. ممنون خیلی -

 ازب، برسید سالم و صحیح امیدوارم. کردمی رو کار همین بود من جای ایدیگه کس هر شاید. کنممی خواهش -

 .نیست جبران به نیازی میگم هم

 کار شما. شدم ترآروم شاید جوریاین، کنم جبران حداقل بذارید لطفا، کنمنمی فراموش هرگز رو لطفتون -

 !کردید حقم در رو بزرگی

 :گفت بهم رو، مقصد و هواپیما یشماره اعالم با
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 خیال با پس، دنبالت میان زدی زنگ که هم مادرت پدرو به. ردیفه همه پروازت کارهای، برو االن. قبول باشه -

 .باش هم زخمت مراقب. برو راحت

 .پاشیدم چهرش به لبخندی

 .خداحافظ -

 .سالمت به -

 . کردم هواپیما سمت به

 .برگردم عقب به نیستم حاضر دیگه، شدم ترنزدیک آرامش به قدمی شاید و رفتم من

 .شدم پیاده بقیه سر پشت، هواپیما توقف با

 .داشتم تعلق بهش که جایی به، زادگاهم به برگشتم من، امخانواده پیش برگشتم باالخره

 .داشتم نیاز بهشون چقدر، نشست هامچشم توی اشک یحلقه ناخواسته، دور از بابا و مامان دیدن با

 .دادم جا آغوششون توی رو خودم و دویدم سمتشون به

 .جاستاین من جای. محبت بوی، مادر بوی، اومدمی پدر بوی

* * * 

 .گذشت روز چند

 چی ساسان، شد چی سام، شد چی ابراهیم دونستمنمی، بخوام که طوریاون نه ولی؛ بودم آروم مدت این توی

 .شد
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 ناال و کردم فرار گفت و زد زنگ سام به روز همون، نداد گوش حرفم به ولی؛ نگه بهشون چیزی گفتم بابا به

 .شیرازم

 .شد بلند در زنگ صدای که بودم نشسته خونه توی

 :گفت بهم رو بابا که بشم بلند خواستم

 .کنممی باز من بشین تو -

 .باشه تونهمی کی که کردم شک بابا فریاد و داد صدای با ولی؛ کیه نفهمیدم، کرد باز رو در و رفت بابا

 پی دبری، جااین بیایید ندارید حق دیگه. کشیده عذاب شماها خاطر به دخترم کافی یاندازه به. برو پسرم نه -

 نگار یاجازه بعد به این از. کشیده عذاب زندگیش توی ساله ۰۱ آدم یه یاندازه ساله ۱۶ دختر یه. زندگیتون

 هم گهدی، شد تموم دیگه بود چی هر. میزنم زنگ پلیس به دیدینش یا زدید حرف نگار با بفهمم اگه، منه دست

 !نیا هاطرف این

 .اومدنمی کوتاه بابا تهدیدهای برابر در انگار، بود سام

؟ هان یهچ من تقصیر. تونمنمی نگار بدون من؟ چی یعنی این آخه. خوبه حالش بفهمم حداقل، ببینمش بذارید -

 !نشستم پاش به هم هنوز که خرم من اصال؟ مقصرم من نگار یگذشته خاطر به

 .داریم آبرو جااین ما، پسرم برو -

. یرونب کشممی نگار زندگی از رو پام دیگه، برم دیگه میدم قول باشه. بزنم حرف باهاش بذارید معتمد آقای -

 .میرم دیگه ببینمش فقط باشه؟ کشید عذاب من خاطر به نگار

 !نمیشه میگم -

 :شد بلند سام عربده صدای
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 !لحظه یه بیا نگار، نگار. ببینمش خواممی میگم -

 .رفتم در سمت به و شدم بلند بنابراین؛ نمیان کوتاه کدومهیچ دونستممی

 :گفت فریاد با بهم رو بابا

 !نگار کنار برو -

 !لطفا. میزنم حرف زود بابا -

 .رفت عصبانیت با و کرد نگاه بهم وارتاسف بابا

 .بود شده خیره بهم فقط حرفی بدون. شد خراب حالم سام دیدن با، کردم باز آرومی به رو در

 :گفتم و انداختم پایین رو سرم

، خواممی عذر زندگیت تو اومدم که این خاطر به ولی؛ بزنیم حرف نشد فرصت روز اون، سام ببخش رو من -

 .کنم درست رو چی همه میدم قول ولی؛ کردم اشتباه شاید

 ...نگار -

 :گفتم و پریدم حرفش میون بغض با، بگه چیزی خواستمنمی

؛ مباش داشته رو ایتازه شروع یه باهات بتونم و داری فرق ساسان با تو شاید گفتم، کرد بد من با ساسان -

 ...ولی

 :غرید زیرلب

 !نگار -

 .گفتممی بهش باید، بود گریه با هامحرف تمام دفعه این ولی؛ پریدم حرفش میون دوباره
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 ـتـیان خــ هم تو حق در جوریاین، بدم ادامه تونمنمی باشه زندگیم توی ساسان اسم که وقتی تا من سام -

، مکن فراموشش تا کن صبر، کن صبر خوایمی رو من اگه. نکرده تغییر هیچی ولی؛ گذشته سال یه. میشه

 ...بری که آزادی کنی صبر تونینمی اگه، کنم هضم بده فرصت بهم. بیا وقتاون

 . شد حرفم یادامه مانع و گذاشت دهنم روی رو دستش

 فقط، کنم گوش رو هااین تا جااین نیومدم. دونممی رو چی همه تو از بهتر خودم من، نگو هیچی. نگار هیس -

 !بودم نگرانت؟ رو دستت ببینم؟ نکرد که کاری ابراهیم؟ خوبه حالت که بپرسم اومدم

 ...تو ولی؛ نداشت کاریم هیچ نه. خوبم من -

 عاشق تو ولی؛ تو عاشق، عاشقم هم من، کنممی درکت. توئه نوبت هم حاال دادم گوش هاتحرف به من، هیس -

 خبر انتخابت از، ندارم خبر دلت از من، کنم درکت باید عاشق آدم یه عنوان به ولی؛ سخته مواسه. برادرمی

 دیبو دختری اولین تو. شدینمی زندگیم وارد ایدیگه کس عشق با کاش، شدنمی جوریاین کاش ولی؛ ندارم

 بری تونیمی، آزادی، آخرم حرف ولی؛ نداشت عمری نیما کنارش که بودی دختری تنها، شناختی رو سام که

 جوریاین تونمنمی هم من و بشی خوشبخت من با تونینمی و نداری دوست رو من دونممی. زندگیت دنبال

 هک کسی کنم فکر تونمنمی. ستدیگه جای یه ذهنت و فکر و روح دونممی که حالی در، دارم نگهت خودم پیش

؛ اشیب کنارم خودخواهانه که این. کنم زندگی جوریاین تونمنمی، نگار کشهمی رو من این، برادرمه عاشق کنارمه

 ولی؛ هباش من پیش تماما دلش که کنم زندگی کسی با خواممی، مردم هم من. کنید فکر بهم مدام دوتون هر ولی

 ندگیز واقعیت این با عمر تمام بخوام که اونیه از کمتر عذابم ولی؛ کشممی عذاب برم اگه، نیستی جوریاین تو

 شرکت جااون، کردم رو کارهام. باشم جااین تونمنمی. روسیه میرم، کردم رو کارهام هفته یه این توی. کنم

 هیچ و رفت و کرد ترک خودخواهی اوج توی رو مادرش و پدر و ساسان که کسی، محمدی یه عنوان به. زنممی

 تو، گارن نبودم من این. بکنم بتونم که باشه کاری تنها ندم عذاب رو برادرم که این شاید، نکرد شونواسه کاری

، نکردم توجهی بهش داشت احتیاج من به ساسان که زمانی چون بودم خودخواه یه من. ساختی ازم رو این
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 هم کوچیکم برادر. نگار بودم من این، کنم خداحافظی و بزنم سر نیومدم کردن فوت مادرم و پدر که زمانی

 انساس و بشیم عوض تا بشیم نفر یه عاشق دو هر که بوده این تقدیر شاید. توئه عاشق، من مثل، عاشقه

 مه رو ساسان شدینمی من زندگی وارد اگه شاید. بفهمم رو اشتباهم باز هم من، هم من و بفهمه رو اشتباهش

 یرمم من. بکنی دل ازش تونینمی تو ستزنده ساسان که وقتی تا دونممی خوب رو این ولی؛ کردیمی فراموش

 نم، کنم خداحافظی اومدم، بدم ادامه طوراین تونمنمی. بود همین من تالش، کن تالش عاشقی واقعا اگه، نگار

 آرزوی تواسه. کردم انتخاب رو راه این که بود عشقم از شاید بدون ولی؛ میرم کال، بردم هم رو نیما. میرم دارم

 !نگار خداحافظ. تو یاد به برممی هم رو حلقه این. ساسان بدون چه ساسان با چه، کنممی خوشبختی

 :نالیدم و گرفتم رو دستش مچ بره که این از قبل، بود شده تبدیل هق هق به امگریه

 ؟بری خوایمی، سام -

 :گفتم که داد تکون سری

 .بشه گیرم دامن عمر آخر تا دلت شکستن شاید، سام ببخش رو من -

 .موندنمه از بهتر رفتنم دونممی. منه انتخاب رفتن، دومونه هر نفع به دونممی. بخشیدم رو تو من -

 قیعمی یـوسه بـ. شدم خیره بهش تعجب با که شد نزدیک بهم، کرد سمتم به رو روش ولی؛ بره که برگشت

 .شد دور ازم سرعت به و نشوند پیشونیم روی

 .نشستم زمین روی زانو با و بستم رو در

 .بشه خفه مگریه بلند صدای تا گذاشتم دهنم جلوی رو دستم

 ردنک فراموش توی مثبتی تاثیر تونهنمی وقتهیچ وجودش دونستمی که این خاطر به، من خاطر به، رفت سام

 .باشه داشته ساسان
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 .گذاشتم ششونه روی رو سرم، نشست مشونه روی مامان مهر پر و گرم دست

 هم پیش هاشوندل طرف دو که عقدی اون دونستمی، کرد کاری خوب، عاقلیه پسر. نکن گریه مادر هیس -

 گها، بده نجات منجالب این از رو خودت هم تو دیگه. کنه فراموش و بره بذار، نفعشه به جوریاین. حرامه نباشه

 دو هر امروز از. بشی مسیری چنین وارد دوباره ذارمنمی دیگه هم من، نده ادامه ببخشی رو ساسان تونینمی

 .برگرد گذشته به. کن فراموششون دیگه، شدن تموم برادر

 من خواستمی تقدیر شاید، بخشیدم رو ساسان من که داشت خبر خدا فقط؟ دونستمی چی من دل از مامان

 اون با خدا وقتی. داره هم بخششی اشتباهی هر بفهمم تا، کنم درک رو اون تا بشکنم دل و کنم اشتباه هم

 .ارهک ترینبزرگ خودش این اما نیستیم بزرگ که ما؟ ببخشه نتونه بنده چرا بخشهمی رو ایبنده بزرگیش

 :گفتمی همیشه که افتادم بابابزرگ حرف یاد به

 《ستآینده تغییر، نیست گذشته تغییر دیگران بخششِ»

 ،بود من یگذشته توی که مردی همون، مرده همون هنوز ساسان، کنم فراموش نتونستم وقتهیچ رو ساسان

 !بخشیدم رو ساسان من. شد کِسَم همه و بود یو سی آی توی که مردی همون

 ؟کجاست زندگی جای قشنگترین دونیمی"

 !میدی فرصت دلت به که جاستاون

 ،کنه اعتماد زندگی به دوباره که میدی رو جرئت این بهش

 و کنه فراموش رو هابدی

 .باشه خوب و ناگهانی اتفاق یه منتظر دوباره

 ،تازه آدم یه منتظر
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 .بمونن گذشته توی گذشته اتفاقات بذاره و ببخشه هاشبدی یهمه با رو گذشته که میدی فرصت بهش

 زندگیه جای قشنگترین جااین

 کنیمی شروع صفر از که جایی

 ...!میشی متولد دوباره که جایی

 "نصیری زهرا

* * * 

 .بودیم دعوت دایی یخونه امروز

 زور به نماما ولی؛ ببینم رو امیرعلی خواستمنمی، دایی یخونه نرم تا کردم بهونه رو مریضیم و بودم خورده سرما

 .ببخشی هم رو امیرعلی تونیمی پس بخشیدی رو ساسان اگه گفت، برم باهاشون که کرد مجبورم

 رنگم کرم شال. رنگ مشکی کفش و ایقهوه شلوار با پوشیدم رنگی کرم بافت، بشم آماده تا شدم بلند جام از

 .بیرون زدیم خونه از بابا و مامان با. کردم هم ملیحی آرایش و کردم سرم رو

 .شدم خونه وارد بقیه با استرس با، رسیدیم وقتی

 .کردن استقبال ازم روییخوش با دایی زن و دایی

 .گرفتم فاصله ازش و کردم کوتاهی سالم، گرفتم قرار امیرعلی مقابل

 شده لتبدی بازیگوش و شیطون دختر اون از، بودم کرده تغییر کال، زدمنمی حرفی هیچ من. نشستیم مبل روی

 .ریزهمی خودش توی هم رو دردش حتی، چیزش همه و غصه و شادی که ساکت و دار تو دختر یه به بودم

 :اومدم خودم به دایی صدای با
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 ؟گذشت خوش شمال، ببینم کن تعریف؟ ساکتی چرا دایی، نگار -

 :گفتم و زدم جونی بی و تلخ لبخند

 .خالی جاتون بود خوب -

 .ادهافت اتفاقی چه نداشت خبر کسی، کردم بازش گچ از دیروز که کشیدم دست بازوم روی دستم یکی اون با

 و بود چیزی یه نگاهش توی. شد مواجه امیرعلی یخیره نگاه با که برگردوندم سر کسی نگاه سنگینی حس با

 اسهو شاید، نیست احساس بی بهت نسبت امیرعلی کنممی حس" گفتمی که انداخت سام حرف یاد به رو من

 ".زده رو هاحرف اون کنه جدا نامزدت از رو تو خواستهمی که این

 .گرفتم ازش رو نگاهم دلخوری با

 .شد عوض چیز همه کال، هوام و حال، زندگیم، من، امیرعلی، کرد تغییر زود چه چیز همه

 که این خیال به، منه تقصیر شاید، برادرشم عاشق هنوز من ببینه و کنه تحمل تونستنمی که این واسه رفت سام

 .نشناختم خوب هم رو خودم انگار ولی؛ گذاشتم سام زندگی توی پا کردم فراموش رو ساسان

 .ندارم ساسان از خبری هیچ من ولی؛ کنه باز برادرش واسه رو راه تا رفت سام

 ینا دیدن با دایی زن که کردم جمع هم توی رو هامدست، بود شده سردم، لرزید تنم چیزها این به کردن فکر با

 :گفت بهم رو حالتم

 ؟نگار سردته -

 :داد جواب من جای به مامان

 .خورده سرما بهار توی که شده ضعیف قدراین، نیست خوب حالش حاال تا صبح از -
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 :داد ادامه بشنوم من فقط که طوری لب زیر

 !احمقه مشت یه پیش شهمه فکرش، کنه فکر خودش به که این جای به -

 :گفت و زد لبخندی دایی زن

 .دورت بگیر بردار هست نازک پتوی یه امیرعلی تخت روی برو خواییمی اگه -

 :گفت بهم رو آروم مامان

 ریضم هم تو میاد برف که نه! خیلیه وسط این نکنی تشنج که دورت بگیر و بردار رو پتو برو خانم مریض -

 .کشونده روز این به رو ما هاتلجبازی همین، شدی

 .مامانه غرغرهای نشده عوض که چیزی تنها انگار، گرفت مخنده

 .رفتم امیرعلی اتاق سمت به و شدم بلند جام از

 زیر که رصیق بسته به چشمم، بردارم رو پتو بتونم که برداشتم رو بالش، بودن کرده پهن تخت روی نازکی پتوی

 .خوندم رو روش و برداشتم رو بسته، شدم کنجکاو. خورد بود امیرعلی بالش

 هایدست، افتاد دستم از قرص یبسته. شده خراب سرم روی دنیا کردم حس. وایساد قلبم قرص اسم خوندن با

 :نالیدم لب زیر و گذاشتم داغم هایگونه روی رو سردم

 !ندارم تحمل دیگه من، کن کمک خودت خدایا -

 ؟ایهگرفتاری چه این. بود شده معتاد قرص مصرف با امیرعلی پس. متادون قرص، شناختممی خوب رو قرص این

 این ضعوار، بود شده معتاد قرص این خوردن با امیرعلی ولی؛ میشه معتاد مواد کشیدن با یکی و تزریق با یکی

 .ترسوندمی رو من همین و دونستممی خوب رو قرص
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 .شدم خارج اتاق از، پتو برداشتن از بعد و گذاشتم جیبم توی رو بسته

 ؟کرده کارچی خودش با، بود امیرعلی پیش ذهن و فکر تمام، گرفتم دورم رو پتو و نشستم مبل روی

 .باشم کرده اشتباه کردممی دعا فقط. کنم پیدا صورتش توی عالئمی خواستممی، بود بهش حواسم چشمی زیر

 .اومدم خودم به گرفت پهلوم از مامان که نیشگونی با و نبود جا هیچ به حواسم که بودم خیره بهش انقدر

 :گفت و کرد نثارم ایغره چشم

 !زنهمی صدات داره داییت -

 به ور و بیارم طاقت نتونستم، مامان حرف و دایی به توجه بدون، شدن من یخیره نگاه این متوجه همه فهمیدم

 :گفتم امیرعلی

 .دارم کار باهات حیاط توی بیا -

 .گرفت تعجب رنگ نگاهش

 .وایساد رومروبه و اومد امیرعلی هم بعد ایلحظه که شدم حیاط وارد سریع

 این تا بود زده زل بهم حرفی هیچ بدون امیرعلی هم مدت این توی، بودم کالفه، کنم شروع کجا از دونستمنمی

 .اومد حرف به باالخره که

 .کردم خراب رو زندگیت که این خاطر به. متاسفم من، من نگار -

 :گفتم عصبانیت با و حرفش وسط پریدم

 ؟چیه این بگو بهم فقط. کنم گوش هاتحرف این به تا جااین نیومدم -

 .اشسینه تخت به کوبیدم و آوردم بیرون جیبم از رو قرص بسته
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 :گفت عصبانیت با و گرفت ازم سریع رو اون، بسته دیدن با

 ؟گشتی رو من وسایل حقی چه به -

 !بگو بهم زود، بفهمن همه تا زنممی داد بلند یا میدی توضیح یا -

 :گفت و گذاشت دهنم روی رو دستش

 !نگو هیچی فقط، میدم توضیح باشه باشه هیس -

 .ودب آشفته انگار، کشید موهاش به دستی. کرد بهم رو پشتش و برداشت رو دستش که دادم تکان رو سرم

 .لرزیدمی صداش، زدن حرف به کرد شروع، بود من به خیره نگاهش که طورهمون و سمتم برگشت

 یسخت خیلی مدت این توی من کن باور، شد جوریاین چرا دونمنمی. میشه ایهفته یه، نیست وقت خیلی -

 ،مردممی انداختم روز این به رو تو من که این فکر از داشتم و بود گرفته رو وجودم وجدان عذاب. نگار کشیدم

 .کردنمی درمانش هیچی، بشه خوب درد این خواستممی

 انساس فکر طرز شدم باعث من، منه تقصیر باز هم این گفتم، شدم داغون ساسانی برادر با فهمیدم وقتی

 تا ردمک رو تالشم تمام. نگار داشتم دوستت... که بود این دلیلم، داشتم دلیل خب. بشه عوض تو به نسبت

 وقتهیچ کن باور ولی؛ شه باز من واسه راه تا بره و بشه عوض بهت نسبت دیدش ساسان تا، کنه ولت ساسان

 من، کنهمی آرومت بخور گفت داد بهم رو قرص این نفر یه که بودم داغون قدراون. کردمنمی رو جاشاین فکر

 من. گارن ببخش رو من. کردم پیدا هم اعتیاد بلکه نشدم آروم تنها نه ولی؛ بشم آروم تا گشتممی راهی دنبال هم

 در. دیدینمی رو من و بود دیگه جای یه دلت تو ولی؛ بود واضح چیز همه. نفهمیدی وقتهیچ تو و داشتم دوستت

 تمامش. دیدینمی هم رو خدا ساسان جز که تویی جز، شدن متوجه همه رو این چون، بودی کور من عشق برابر

 !کن باور، بود عشق از
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 که احمقم چقدر من. داره دوست رو من امیرعلی، بود درست سام حدس پس، کرد داغون رو حالم هاشحرف

 .دونستممی خودم برادر رو اون من، نشدم متوجه

 :نالیدم و شدم خیره بهش تارم نسبتا دید با، هاماشک میون و کوبیدم شسینه به مشتی

. کنیمی درکم همه از بیشتر تو کردم فکر من؟ دارم دوست رو ساسان چقدر من نفهمیدی تو... نامرد... نامرد -

 ول رو من تهمت با و ببینه ـرزه هـ یه چشم به رو من ساسان شدی باعث، بشه این من وضع شدی باعث تو

 تو، بودی برادرم تو؟ خودخواهی قدراین چرا آخه. بشه عوض زندگیم یهمه و بشم خرد من شدی باعث. کنه

 .تونمنمی هم هنوز، تونمنمی ساسان بدون من دونستیمی

 .بشه خالی بغضم دادم اجازه و کردم بهش رو پشتم، نداد رو زدن حرف بیشتر یاجازه بهم گریه

 .بده گوش من هایحرف به نشد حاضر حتی ساسان تا کرد کاری خودش خاطر به امیرعلی، شدنمی باورم

 :گفت و برگردوند خودش سمت به رو من و گرفت رو دستم مچ امیرعلی

 !کنم جبران رو چیز همه میدم قول -

 رو من دیدن تحمل دیگه، شد تموم ساسان. باش نداشته من به کاری دیگه؟ خوردنت قرص با؟ جوریچه -

 ندگیمز توی، امیرعلی باش نداشته من به کاری هیچ دیگه. بینهمی چشم همون به رو من هنوز. متنفره ازم، نداره

 !غریبه عنوان به حتی، نیستی من زندگی توی تو دیگه، برو فقط. نکن دخالت

 .شدم خونه وارد سرعت به و برگشتم

 مچش حالم به حرفی بدون هم بقیه، ریختنمی طورهمین ناخواسته هاماشک. نشستم حرفی بدون مبل روی

 .ندادم اهمیت بهشون. بودن دوخته

 .آخرشه جااین کردممی حس، نبودم ناامید زندگیم توی اندازه این تا وقتهیچ، بود بد حالم
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 وضع گرنهو بگیره رو جلوش تا کنهمی مصرف قرص بفهمه دایی باید. باشم نامرد امیرعلی خود مثل تونستمنمی

 خودت به تا و ناگهانی هم اون، سوزونهمی آتش مثل رو زندگی بلکه، نیست هیچی تنجا راه اعتیاد، میشه بدتر

 .هاتتوانایی، هاتهدف، رویاهات، سوخته چیزت همه بینیمی بیایی

 :گفتم بود پایین سرم که جورهمون

 .کنید کمکش نشده بدتر اوضاع تا، کنهمی مصرف متادون. بگیر رو امیرعلی جلوی دایی -

 .بلرزه قلبم شد باعث دایی زن یناله صدای

 :گفت و کوبید دستش پشت محکم

 !امیرعلی وای؟ بالییه چه دیگه این، خدا وای، پسرم وای. بده مرگ رو من خدا -

 :کردمی ناله گریه با حیاط تو رفتمی که جورهمون و شد بلند جاش از

 ؟کردی نابود رو خودت چرا؟ مادر شدی جوریاین چرا. بمیره برات مادر امیرعلی -

 درک کاش، فهمیدیمی رو من کاش ساسان. کردم گریه و گرفتم صورتم جلوی رو دستم، کنم تحمل نتونستم

 ناو دیگه تو و شده دیر خیلی که این از دریغ، دونستم فداکاری رو سام رفتن که فهمیدیمی کاش، کردیمی

 .نیستی ساسان

* * * 

 "ساسان"

 :غریدم هامدندون الی از و وایسادم روشروبه رفتم، گرفتم رو دستش مچ
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 داری هم باز برگشتی که حاال، داری برادر یه که نکردی فکر خودت با حتی و گذاشتی تنها رو من سال همه این -

 ؟میری

 :دادم ادامه بلندتر

 من، نریختم بهم رو بینتون من، نشدم زندگیت وارد من. نکن رو کار این، سام نکن. کشور از خارج هم اون -

 !نکردم کاری هیچ هم پشیمونیم اوج توی

 :گفت و گذاشت مشونه روی رو دستش

 عذاب رو عمرم یهمه من، نکن یادآوری رو هامکوتاهی. منی خون هم، برادرمی تو، منی کس عزیزترین تو -

 چون، باشم باهاش تونمنمی هم کنه قبول رو من نگار جوره همه اگه، کنم فراموش تا برم خواممی. کشیدم

 .داره دوست رو تو دونممی

 :زدم داد

 !نداره -

 که باشم زنی عاشق عمرم آخر تا تونمنمی من و داره دوست رو تو نگار. کننمی بیداد هاشچشم، داره چرا -

؟ نه، نمک تحمل بتونم و باشم داشته رو این ظرفیت باید سمتت اومد نگار روزی یه اگه پس. برادرمه پیش دلش

 .هترهب جوریاین. میام ولی؛ کی نیست معلوم، کنممی جبران و گردمبرمی، گردمبرمی. کنم فراموش تا میرم من

 .زد تلخی لبخند و کشید مشونه روی دستی

 :گفتم و انداختم پایین رو سرم شرمندگی با

؛ شهمی فراموش و میشه تموم چی همه کردممی فکر من، نگفتم ولی؛ گفتممی بهت باید، سام امشرمنده من -

. دمشمی پشیمون گذشته خاطر به و شدمی مرور ذهنم تو گذشته. شدمی خراب حالم دیدنش با من، سام ولی
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 هک مامان و بابا، مریض قلب یه با بودم تنها عمرم یهمه. دارم دوست رو نگار قبل از بیشتر چقدر فهمیدم من

 .بشم تنها هم باز که کردم کاری، نشد هم باز ولی؛ زندگیم تو اومد نگار. شدم تنها هم باز رفتن

 .بود غمگین هم خودش هایچشم. چکیده مگونه روی اشکم فهمیدم تازه، کشید مگونه روی رو دستش سام

 :گفت و زد لبخندی

 ات نکنم گریه میدم قول بهت. خیالبی...! یعنی بریزه اشک که مردی میگن، فهمممی خوب رو اتگریه این -

 عاشق رعلیامی کنممی فکر. نیستی مقصر، ساسان مردی بهترین تو. داری دوست رو نگار من از بیشتر تو بفهمی

؛ ندمخو امیرعلی نگاه از رو این من. کرد بد ولی؛ کنه جدا هم از رو شما هاحرف این با خواستهمی شاید، باشه نگار

 دلگیر تو زا من بدون. واقعیت تمام نه واقعیته از قسمت یه فقط بینیممی ما که چیزهایی همیشه باشه یادت ولی

 !منه خوی این، میام کنار باهاش ولی؛ نیستم خوب هم من. بوده این تقدیر شاید، نیستم

 .شد دور ازم و برداشت رو چمدونش هاشحرف اتمام از بعد

 .زد من به رو هاحرف این، بود نگار عاشق که کسی، سام کنم باور تونستمنمی

 .خالیشه جای به خیره هنوز نگاهم شدم متوجه اومدم خودم به وقتی و دوختم چشم رفتنش به

 .گرفتممی رو حالت موقع همون و فهمیدممی کاش. کثیف نامردِ، بودم عصبی امیرعلی دست از شدت به

 .کردم ترک رو خونه آشفتگی با

 .زدم سر بابا و مامان به، شیراز برگشتم بعد روز چند

 .قدیم تنهای ساسان همون شدم دوباره، رفت که سام. دادممی سامون و سر رو زندگیم باید

* * * 
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 "نگار"

 در ولی؛ نرفت کمپ همین واسه نبود بد زیاد حالش. گرفتن آزمایش ازش و بردن رو امیرعلی، دایی و بابا دیروز

 .کنه ترک که خورد قسم مادرش هایگریه برابر

 مواسه رو هاموسایل شد قرار و داد تحویل رو بودم کرده اجاره مشهد توی که ایخونه و زد زنگ امروز بابا

 .بفرستن

 هک مردی اون به هم من و فرستاد واسمه رو شمال بودم برده که رو امدیگه چیزهای و گوشی پیک با دیروز سام

 .کردم تشکر ازش دوباره و دادم بهش رو هالباس و بلیط پول اصرار با و زدم زنگ کرد کمکم

 .بود مونده مواسه که بود اون فقط، بزنم سر شیدا به برم گرفتم تصمیم

 واسه، ودب شده تنگ براش دلم. کردم بغلش سیری دل رسیدم شیدا به وقتی، کردن استقبال ازم دایی زن و دایی

 رییادآو جای اشتباهاتم. کشیدممی خجالت، بگم شواسه دردهام از تونمنمی حاال ولی؛ بود من همدرد که کسی

 .نداشتن

 .کردمی نوازش رو موهام هم اون. کشیدم دراز و گذاشتم شیدا پای روی رو سرم، نشستیم تخت روی

 :کردم زمزمه لب زیر

 .خوشحالم تواسه -

 :گفت بغض با

 .نبود حقت این، کشیدی عذاب خیلی. ببینم حال این توی رو تو تونمنمی، ناراحتم من ولی -

 .خودمه تقصیر -
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 .کنه گوش هاتحرف به و بیاد ساسان کاش -

 ؟دوباره -

 ؟داد گوش پیش دفعه مگه -

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 !گذاشت کنار رو من راحت ساسان، گذشته کار از کار دیگه -

 ؟دونیمی کجا از -

 ...رو هم داشتن، داشتن، شعمه دختر با، شیدا دیدمش -

 .شدم دچار عشق عذاب این به دوباره انگار، بدم ادامه نتونستم

 .بگی خوادنمی، نگو هیچی هیس -

 بی ونچ کنم فرار عمرم آخر تا تونمنمی، نمیشه ولی؛ کنم فراموش تا کردم رو تالشم تمام؟ کنم کارچی شیدا -

 .باشه بهتر شاید، سرکارم گردممی بر دوباره فردا. ستفایده

 شاید، رسهمی هم تو روز باش مطمئن، الزمه دوری هنوز شاید. بینهمی رو همه خدا. عزیزم کنممی دعا تواسه -

، رهدا رو خودش روز کسی هر باش مطمئن ولی؛ دیگه سال یه شاید یا دیگه یهفته شاید، فردا پس شاید، فردا

 !زنهمی سر همه به روز اون باالخره

 ،که افتدمی اتفاقی زندگی در گاهی"

 کنیدمی تقسیم نیمه دو به را زندگی

 اتفاق آن از بعد و اتفاق آن از قبل
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 من حاال و

 "هستم آن از بعد منتظر

* * * 

 "ساسان"

 .بودم کشیده دراز مبل روی

 .شدم خسته دیگه بازی این از هم خودم، کردممی تموم آیدا با باید

 .زاده حالل چه، بود آیدا، خورد زنگ لحظه همون که بردم گوشیم سمت به رو دستم

 :دادم جواب

 .سالم -

 ؟خوبی، من آبیِ چشم سالم -

 ؟چطوری تو خوبم -

 ؟چی بگو، دارم توپ خبر یه. خوبم هم من -

 ؟چی -

 ؟ایمی باهام. هست هم مختلط و بزرگیه مهمونی. گفتم بهت اشدرباره که همون، راضیه. دوستمه تولد امشب -

 .دونمنمی -

 !تنهام، دیگه بیا هم تو. هستن پسرهاشون دوست با همه، ساسان دیگه بیا -
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 ؟ساعتیه چه -

 .میشه شروع ۷ ساعت. عاشقتم وای -

 .باش آماده، دنبالت میام اُکی -

 .خداحافظ فعال، نفسم باشه -

 .خداحافظ -

 .کردم قطع رو گوشی

 .بگم بهش رو چی همه باید، کنم تمومش امشب باید

 .زدم باال رو موهام. بشم حاضر تا اتاق توی رفتم و گرفتم ایساعته نیم دوش، شدم بلند جام از

 .بودم گذاشته ریش ته تازگی به

 باسمل روی هم رنگی مشکی کت و بلند آستین رنگ مشکی جذب شرت تی با پوشیدم ایتیره آبی لی شلوار

 .زدم گردنم و دستم مچ به هم رو همیشگیم تلخ عطر از کمی و کردم دستم هم رو ساعتم. پوشیدم

 .زدم بیرون خونه از و برداشتم رو ماشین سوییچ

 .بیرون اومد سریع که زدم زنگی تک گوشیش به شونخونه جلوی رسیدم وقتی

 :گفت لبخند با بهم رو و شد ماشین سوار

 !من خوشتیپ سالم -

 .شدم دقیق خفنش تیپ و آرایش پر یچهره به و زدم لبخندی بهش رو
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 .داشت ایدیگه انتظار ازش نمیشه و مرده همون خواهر، دختر این

 .آوردم در حرکت به رو ماشین و گرفتم ازش چشم

 .گذاشت مشونه روی رو سرش و شد خم آیدا که بودیم راه بین

 :گفت لب زیر

 !بوئه خوش و تلخ، عطرتم این عاشق -

 .کرد روشنش و بردم ضبط سمت به رو دستم، نگفتم چیزی

 .گرفت فاصله ازم آیدا و کرد خوندن به شروع آهنگ

 قرارم بی همیشه مثل خرابم حاله این از خستم -

 ندارم رو هیچی حسرت راحت فکر ساعت یه جز به

 بذاره من جای رو خودش آن یه که کوهی هر میشه خم

 نداره خودش جز رو هیشکی، نداره خودش جز رو هیشکی بفهمه کسی روز یه سخته

 باختم رو بازی این کل نجنگم چه بجنگم چه من

 ساختم خاطره خودم از، ساختم خاطره خودم از نمونم چه بمونم چه

 امساده هایترانه تو گفتم رو هامنگفته که من

 دادم تو یاد رو خودم، دادم تو یاد رو خودم نخونم چه بخونم چه

 تمومشه که تا میام کنار خودم با عمرو باقیه شدم متروکه شهر یه
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 حرومشه که نمونده چیزی دیگه، گذشت هم جوونیم میگه قلبم رو چروکه

 بتابم که خواستنمی فقط ندید کسی و سوختنم جون نیمه شمعه یه شبیه

 خرابم حاله از گذشتن دغدغه بی ولی؛ بوده همه به حواسم عمر یه

 باختم رو بازی این کل نجنگم چه بجنگم چه من

 ساختم خاطره خودم از، ساختم خاطره خودم از نمونم چه بمونم چه

 امساده هایترانه تو گفتم رو هامنگفته که من

 !دادم تو یاد رو خودم، دادم تو یاد رو خودم نخونم چه بخونم چه

 (راحت فکر ساعت یه_جهانبخش بابک)

 .شدیم پیاده دو هر و کردم پارک رو ماشین رسیدیم وقتی

 .شدمی برگزار جااون مهمونی که شدیم بزرگی یخونه وارد هم با و کرد حلقه بازوم دور رو دستش آیدا

 این تا دادمی جواب غرور با بقیه هایسالم و هانگاه برابر در و گرفت خودش به مغروری یچهره آیدا ورودمون با

 .رسیدیم دوستش به که

 .کردم کوتاهی سالم جوابشون در هم من و کردن سالم هم با

 .بودن جلف و دانشگاهی پسر و دختر مشت یه، نیومد خوشم مهمونی محیط از

 :گفت گوشم کنار و کرد هامانگشت قفل رو دستش هایانگشت آیدا، نشستیم مبلی روی آیدا با

 !کردی خودت یخیره رو همه نگاه که جذابی قدراین، خودمونه به شوننگاه همه ببین -
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 .کننمی نگاه تو به شاید -

 !جون پسر ندزنت؟ کننمی نگاه من به دخترها -

 !ندزدن رو من باشه حواست تو -

 :گفت و خندید

 !بفهمن باید شونهمه رو این منی مال تو -

 کاریچ جااین اون؟ نگاره خود نکنه، بود نگار شبیه چقدر، اومد آشنا چشمم به دختری که بدم رو جوابش خواستم

 ؟کنهمی

 .بود وایساده دختری کنار

 راچ، کردم تعجب، شدمی هاییمهمونی چنین وارد نباید نگار. رفتم دختر اون سمت به و کردم رها رو آیدا دست

 ؟جااین اومده

 چطور، ودب عجیب ولی؛ نیست نگار که فهمیدم دیدنش با، برگشت سمتم به که گذاشتم ششونه روی رو دستم

 ؟کردم تصور نگار رو این من

 :گفت بهم رو عشوه و لبخند با دختر اون

 ؟شده چیزی -

 :گفتم و کشیدم موهام به دستی کالفه

 .گرفتم اشتباه خواممی عذر -

 :گفت و اومد سمتم به آیدا. شدم دور ازش
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 ؟شد چت دفعه یه -

 :گفتم و کردم مشت رو هامدست

 .کردم اشتباه ولی؛ دیدم رو آشناهامون از یکی کردم فکر لحظه یه، نیست چیزی -

 .نگفت چیزی دیگه هم آیدا

 لب همین واسه نبودم چیزها این اهل من. بود مست مست بود خورده ـروب مشـ بس از آیدا، بود شب هایوسط

 .نزدم

 :گفت و کشید رو دستم آیدا شد پخش که مالیمی آهنگ با

 .برقصیم بریم بیا -

 .بشین، نیست خوب حالت -

 !بریم بیا -

 دور رو دستم هم من و کرد حلقه گردنم دور رو دستش آیدا. پسرها و دختر جمعیت بین رفتیم، شدم بلند ناچار به

 .بود من به خیره آیدا نگاه، خوردیممی تکون جامون توی آروم. کمرش

 هب اصال؟ کنهمی فکر من به نگار هم هنوز یعنی رفت سام که حاال، کردمی سیر دیگه جای و بود درگیر ذهنم

 ؟نه یا داره دوست رو من هنوز که این به؟ کنهمی فکر گذشته

 .اومدم خودم به آیدا صدای با

 ؟ساسان -

 .دوختم بهش رو نگاهم
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 ؟بله -

 :کرد زمزمه

 ؟داری دوست رو من -

 چه هبفهم رو واقعیت که وقتی دونستمنمی و نداشتم دوست رو دختر این من، بدم چی رو جوابش دونستمنمی

 .میده نشون العملی عکس

 .پرسید رو سوالش دوباره که ندادم رو جوابش

 :دادم جواب کوتاه کوتاه خیلی، بگم دروغ شدم مجبور ناچار به

 .آره -

 ایدب رو مهدی تاوان چند هر کنه سخت آیدا واسه رو جدایی که بیفته اتفاقی ذاشتممی نباید، ترنزدیک اومد

 داشته چشم مردم ناموس رو نباید که بفهمه تا بکشه عذاب جلوش عزیزترینش قدراون باید، بده خواهرش

 مقصر. هباش نباید این بهش من اعتماد و دوستی و محبت جواب بفهمه باید، شدمی ما جدایی باعث نباید و باشه

 همه به نسبت رو اعتمادم شد باعث مهدی. کردن خرد رو من و دادن هم دست به دست همه ولی؛ بودم هم من

 .بود من زن دنبال چشمش که رفیقی، بدم دست از

 .نیست خوب زیاد حالت هم تو؟ بریم -

 .بمونیم دیگه یکم، خوبم من نه -

 .سرکار برم باید صبح هم من، بریم باید -

 :گفت و کرد لوچه رو هاشلب
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 !ساسان -

 .بریم بیا -

 .بیرون زدیم جااون از هم با کیفش برداشتن از بعد و گرفتم رو دستش

 .برد خوابش ماشین توی سریع آیدا

 کار انتاو بخوای سخته، سوختمی شواسه دلم. کنم صحبت باهاش امشب تونستمنمی حالش این با، لعنتی

 ارک همین هم من بود من ناموس دنبال اون، میشه مهدی واسه درس یه که بودم مطمئن ولی؛ بدی پس رو بقیه

 !زیاده دست باالی دست، کردم خودش ناموس با رو

* * * 

 "نگار"

 .بیرون زدم خونه از مامان از خداحافظی از بعد

 دافر تا فهمیدم داد دستم رو خرید لیست مامان وقتی ولی؛ کمه خریدش کردم خیال، کنم خرید برم بود قرار

 .گیرم

 ور هاوسایل یکی یکی کردم شروع و برداشتم سبدی. کردم حرکت فروشگاه سمت به و شدم ماشین سوار

 .برداشتن

 به ینگاه، وایسادم جام سرِ کالفه، نکردم پیدا گشتم چی هر؟ کجاست پودر این، کیک پودر. بودم لیست اواخر

 .دیدم رو کیک پودر یقفسه و انداختم کنارم

 بند نفسم، کشیدم عقب رو دستم ولی؛ بردارم رو کیک پودر یجعبه تا بردم دست، نشست لبم روی لبخندی

 .شدمی پایین و باال امسینه یقفسه، گذاشتم قلبم روی رو دستم و بستم رو هامچشم. اومد
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 اهاشتب دارم نکنه، آشناست عطر بوی این چقدر. کشیدم بو رو بود خورده مشامم به که عطری وجودم تمام با

 .کردیم تاببی رو من قلب ناخواسته که همونی. بود ساسان عطر، بود مردونه و تلخ عطر بوی همون این؟ کنممی

 طرف اون شاید گفتم خودم با. ندیدمش ولی؛ انداختم اطرافم به نگاهی بشم مطمئن وجودش از که این واسه

 .ستقفسه

. وایساد قلبم بود زده که جذابی تیپ اون با دیدنش با، ببینم رو طرف اون تا زدم کنار رو کیک هایجعبه

 تثاب و بهش خیره طورهمین و باشم حال این توی قیامت تا داشتم دوست، بخورم تکون جام از خواستمنمی

 .بمونم

 تا ادموایس گوش. ببینه رو من خواستمنمی، کشیدم عقب کمی رو خودم ساسان گوشی زنگ صدای شنیدن با

 ور من جز ایدیگه زن هیچ که بشم مطمئن خواستممی شاید، بود ناخواسته. زنهمی حرف کی با داره ببینم

 .بینهنمی

 ؟آیدا بله -

- ... 

 .دارم مهمی کار، ببینمت امشب خواممی چون دادم پیام بهت آره -

- ... 

 .باش آماده ۲ ساعت سر فقط تو. دنبالت میام خودم نه -

- ... 

 .فعال، طورهمین هم تو -
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 همه و لوسای به خورد دستم که کنم حفظ رو خودم تعادل قفسه گرفتن با تا جلو بردم رو دستم، اومد بند نفسم

 .ساسان نگاه خصوص به، بچرخه من سمت به همه نگاه شد باعث همین و ریختن زمین روی کیک هایجعبه

 ؟کیه دیگه آیدا. بودم کرده هنگ

 !آیدا...آوردن هجوم ذهنم توی گذشته هایصحنه

 وشیگ بودیم نشسته که حیاط آالچیق توی جااون( ندا مادر) نرگس عمه یخونه رفتیم سام با که پیش هامدت

 ؟بود دختره همون این نکنه، آیدا بود نوشته که افتاد شماره به نگاهم من و خورد زنگ ساسان

 یعنی؟ دبو شده دختر این پایبند حد این تا؟ طوالنی قدراین؟ بود بوده دختر این با ساسان مدت این تمام یعنی

 ؟بود شده عاشقش

 رو خودم دل چیزهایی به من، داره دوست رو من هم هنوز ساسان گفتم و بودم خیال خوش چه باش رو من

 سراغ رفت رفتم که من، خواستنمی رو من ساسان، بودم ساده احمق یه مثل عمرم یهمه. بودم کرده خوش

 .دیگه یکی

 اصال اون هک حالی در، برهمی پی اشتباهش به ساسان بودنت سام با و رفتنت با کردی فکر. نگار خودته تقصیر»

 .« نبود مهم شواسه

 عاشقت مرد یه مثل که منی حق در، بودی نامرد همیشه، نامرد. شدم خیره ساسان به اشکم یپرده پشت از

 .موندم

 .بود شده خیره بهم تعجب از مملو نگاهی با

 .شدم خارج فروشگاه از سرعت به و گرفتم ازش چشم بریزن هاماشک که این از قبل

 .کردممی گریه و رفتممی راه هاخیابون توی و شدم خیالبی رو ماشینم
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 .کنم فراموشش تا کن کمکم پس باشه من مال ساسان خواینمی که حاال، بده نجات رو من خدایا

 .وایسادم که کرد ترمز پام جلوی ماشینی دفعه یه، رفتممی خیابون یگوشه گریه با که طورهمون

 دهش پولدار آره، کرده عوض رو ماشینش ساسان بود رفته یادم، شد پیاده ماشین از ساسان و شد باز ماشین در

 .نباشه دنبالش که کیه و

 .کردنمی نگاه ما به تعجب با مردم

 .وایساد رومروبه و اومد ساسان

 .بود بس دیگه، بودم ریخته اشک جلوش کافی یاندازه به، ببینه رو اشکیم یچهره خواستمنمی

 .شد حرکتم مانع و گرفت رو بازوم که برم برگشتم

 :نالیدم بغض با لب زیر

 !کن ولم -

 .برگردم سمتش به کرد وادارم

 :گفت و کرد باریک رو هاشچشم

 نگاه ؟بشینم پات به من هم کنی نامزد ایدیگه کس با که این وجود با حتی داشتی انتظار؟ شدی ناراحت چرا -

 ؟خواستیمی رو این؟ هان؟ بخورم غصه و کردی ازدواج تو که کنم

 :گفتم و کوبیدم اشسینه به مشتی
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 ایدیگه عشق به تن سریع و باشی نامرد قدراین کردمنمی رو فکرش وقت هیچ ولی؛ خواستمنمی رو این -

 یه یعالقه این توی من. نداشتی دوست رو من هم موقع همون تو، خوردم رو تو گول قبال من چند هر. بدی

 !بری تا کردی بهانه رو قضاوتت. ندیدم رو تو و بودم غرق طرفه

 سام هاگ. نیست عاشقم کنه نامزد من برادر با و بره سرعت به که کسی، نبودی عاشق یه هم تو؟ نگار چی تو -

 خاطر هب خوامنمی شو خیالمبی ساسان گفتیمی؟ گفتیمی بهم چی وقتاون کردینمی هم ازدواج شاید رفتنمی

 ؟شه خراب زندگیم تو

 .گرفت درد، کن ول رو دستم -

 :داد ادامه، حرفم به اهمیتی بدون

 !نبودی وفادار هم تو. نگار بده رو من جواب -

 :زدم داد

 !بمیرم اشتباهم درد به بذار، برم بذار. ساسان کن ولم -

 :دادم ادامه بلندتر و

 !پشیمونیم درد به -

 .نشست ساسان هایچشم توی تعجب

 یرپ عشق غم از جوونی تو و کردم نابود رو خودم زندگی شدنم عاشق ناگهانی با که این از، بودم پشیمون آره

 .شدم

 ولی؛ بودن من دنیای روزی یه هاچشم این. انداختم بهش رو آخرم نگاه، شدن شل ساسان هایدست آروم آروم

 ...حاال
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 .بدم ادامه نتونستم و کردم توقف حرفش با ولی؛ برم تا برگشتم و گرفتم ازش چشم ناراحتی با

 من، اییگهد کس با برم تا نبودم بهانه دنبال من. بدم تن ایدیگه عشق به که نیستم نامرد تو مثل من نترس -

 !مهدی خواهر، بود آیدا، دختر این. کردی قضاوت االن هم تو و کردم قضاوتی یه

 .برگشتم سمتش به تعجب با

 :داد ادامه و زد پوزخندی

 !بودم گفته که بهت، بدن تاوان باید دادن عذاب رو من که کسایی تمام -

 :نالیدم لب زیر

 ؟خواهرش با هم اون؟ بگیری انتقام مهدی از خوایمی چرا؟ چرا -

 :کرد زمزمه آروم

 ...چون -

 :گفت بود ایدیگه جای به نگاهش که طورهمون و کشید ریشش ته به دستی، بود کالفه

 قصدش دونستمنمی ولی؛ شدم متوجه رو اشـرزه هـ نگاه اول روز از چون، داشت چشم من ناموس روی چون -

 .بده خودش ناموس روی رو تاوانش باید، حده چه تا

 .ایستاد دنیا، ایستاد قلبم

 بودن در انتقام، بود انتقام دنبال ساسان که حالی در. دختره اون عاشق ساسان کردم فکر، کردم فکری چه من

 .من

 :کرد زمزمه لب زیر، بود هامچشم به خیره که طورهمون و گرفت باال رو سرش
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 رو تو هایعذاب تاوان دارم، نباش نگران. شدن عوض هم بقیه. شدم عوض، نیستم ساسان اون دیگه من -

، یرمم جااین از هم من. رسیمی داشتی زندگیت توی من حضور از قبل که آرامشی به روز یه هم تو باالخره. میدم

 .سام مثل، میرم و کنممی تموم رو کارهام

 .شد دور سرعت به شدو ماشین سوار، برگشت

 .موندم ساسان خالی جای به خیره من

 ودناب من بره ساسان. برعکسه که حالی در میشم خوب من رفتنش با کنهمی فکر، بره خوامنمی من، خدایا»

 .کنم بو رو عطرش و کنم حسش، ببینمش. باشه جاهمین ولی؛ ببینمش ایدیگه کس با حاضرم. میشم

 !«نبود این زندگی کاش، نبود سخت عاشقی کاش. بود ما میل طبق چی همه کاش، ساسان

* * * 

 .گذشت ماه یه

 اقات توی قدراون خواستممی، بیرون برم خواستنمی دلم، بودم کرده حبس خونه تو رو خودم ماه یه این طول در

 .بمیرم تا باشم حبس

 .نداشتم رو کاری هیچ یحوصله و بودم کسل. سرکار رفتم امروز مامان اصرارهای با

 .هاشخوشبختی به، کردممی گوش هاشحرف به، زدیم قدم بیمارستان راهروی توی میالد با

 .کشیدممی آه دلم توی من و گفتمی بودنش شیدا با از هیجان با اون

 تو با یقال که میاد زندگیت توی ایدیگه کس باش مطمئن، نشد ساسان. بزرگه دنیا، نباش ناراحت هم تو نگار -

 !باشه بودن
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 :گفتم لب زیر و دوختم چشم بهش

 ؟بکنی دل تونیمی واقعا؟ میگی چی بزنم بهت رو حرف این من و نباشه زندگیت توی شیدا اگه -

 من اگه شاید. وایسادی پاش مردونه، مرده یه مثل شدنت عاشق خب، تو هم اون. سخته کندن دل، داری حق -

 .بده ادامه هم باز وایسادی مردونه االن تا چون بشنوم دادممی ترجیح بودم تو جای

 .دادیم ادامه راهمون به و زدم تلخی لبخند

 رو کاردبران تا کشیدیم عقب رو خودمون میالد منو، بردن عمل اتاق سمت به رو برانکارد بیمارستان سمت اون از

 .شد خراب سرم روی دنیا بود خون در عرق و بود خوابیده برانکارد روی که شخصی دیدن با که ببرن

 :نالیدم زیرلب

 ؟دفعه یه شد چت تو وای، نه خدایا -

 .بده دلداریم کرد سعی و گرفت رو بازوم میالد

 !نگار باش آروم -

 !کن کمکم خدایا، میالد وای -

 :زدم داد دویدممی برانکارد سمت که طورهمون و زدم پس رو میالد

 !ساسان، نه -

 هامشمچ که شم بلند جام از خواستم. افتادم زمین روی زانو با محکم و رفت گیج سرم، بدم ادامه دیگه نتونستم

 رو جا همه و شد کم مرور به هم اون که بود گوشم توی فقط میالد صدای. شدم پهن زمین روی و رفت سیاهی

 .گرفت فرا سیاهی و سکوت
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* * * 

 .کردم باز آروم رو هامپلک الی

 :گفت بهم رو نگرانی با شیدا

 این زا یکم بیا. رسوندم جااین تا رو خودم چجوری دونینمی گفت رو جریان بهم میالد وقتی؟ نگار خوبه حالت -

 .افتاده فشارت بخور قند آب

 :گفتم آروم لب زیر و زدم پس رو دستش

 .شیدا خوبم -

 :گفت و گذاشت میز روی رو لیوان

 ؟کردی غش که بود سخت تواسه قدراین -

 .پایین خورد سر مگونه روی از اشکی قطره، فشردم هم روی رو هامچشم

 :کردم زمزمه

 .بگو بهم رو راستش؟ چطوره حالش -

 .دونمنمی من، من -

 :زدم داد

 ؟بینینمی رو حالم مگه، بگو بهم شیدا -

 :گفت دستپاچه
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 در و هزنمی بهش ماشین یه، نبوده ماشین با. کرده تصادف که این مثل، داشته داخلی خونریزی. باشه باشه -

 تهساع یه هم االن. دیده رو قدر همین فقط بیمارستان رسوندتش که کسی چون؛ قدره همین فقط شواهد. میره

 .عمله اتاق توی

 .نداشتم رو این تحمل قدرت من، نشد ولی؛ بگیرم رو امگریه جلوی خواستم

 :گفت و گرفت رو دستم شیدا

 .میشه خوب حالش؟ ناراحتی چرا نگار -

 ؟شیدا -

 ؟جانم -

 من .بیاد سرش بالیی خوامنمی شیدا. رسیمی آرامش به روزی یه گفت، میدم تاوان دارم گفت بهم ساسان -

 !بیاد سرش بالیی که این به نیستم راضی، بخشیدم رو ساسان

 !نیست ساسان تاوان این -

 !یشهم بد حالم میاد یادم وضعیتش وقتی؟ چیه ینشونه عمل اتاق بره داغون وضع و سر با که این؟ چیه پس -

 !بکنن رو تالششون تمام گفت بهشون میالد، آشنان دکترها -

 .ببینمش باید -

 صدای، شدم خارج اتاق از. پیچید دستم توی بدی درد که کشیدم بیرون دستم از رو سرم. شدم بلند جام از

 :رسید گوش به سرم پشت شیدا

 ؟ببینی رو ساسان خواینمی مگه؟ نگار میری داری کجا -
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 ردمب دست. گرفتم قرار درش جلوی و رسیدم یو سی آی بخش به که این تا دویدم راهرو توی بهش توجه بدون

 .شدم روروبه ایدیگه شخص با تعجب کمال در ولی؛ کردم بازش و

 :گفت زدمی نفس نفس که جورهمون و کنارم اومد شیدا لحظه همون

 یگرفت یاد. عمله اتاق توی االن اون گفتم؟ یو سی آی بخش بیارن باید چرا رو ساسان آخه، سرخود یدختره -

 !بریم بیا. جااین میایی فرت و فرت میشه چی هر سرخود

 .کشوند خودش دنبال رو من و گرفت رو دستم

 ؟ببینم یو سی آی توی رو ساسان اول روز مثل داشتم انتظار چرا؟ جااین اومدم من چرا

 و دمفرستامی صلوات لب زیر مدام. بشه تموم عمل تا موندم منتطر همونجا، گرفتیم قرار عمل اتاق در رویروبه

 برسه دادم به خودش، کنه کمکم خودش خواستممی خدا از

 بیاد اون .نره پیشم از، ببینمش ولی؛ ببینم ایدیگه کس با رو اون حاضرم من، بیرون بیاد ساسان فقط خدایا»

 .«کن رحم جوونیش به خودت فقط. باشه راحت تا میرم، میرم زندگیش از، بیرون

 .بودم شده دور آغوش این از که بود مدتی، رفتم فرو گرمی آغوش توی

 .زندگیم خاطر به، شانسم خاطر به، زدم زار دل ته از و گذاشتم چیز همه روی پا

 .داشت فرق من با اون وضعیت ولی؛ شدیم عاشق هم با شیدا و من

 نجات رو ساسان جون بقیه تا کردممی دعا باید من ولی؛ دادمی نجات رو مردم جون و بود کنارش شیدا عشق

 .نبود این من هایسختی و دوری جواب. نباشه اصال دیگه، نباشه کنارم دیگه ممکنه چون، بدن

 باقی تنم توی رمقی هیچ، برم جلو نتونستم. شد خارج عمل اتاق از ساسان دکترِ که بود گذشته ساعتی نیم

 .بکشم پر ساسان همراه لحظه همون تا، بمیرم من تا بگه دکتر کلمه یه بود مونده فقط. بود نمونده
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 :گفت و رفت دکتر سمت به سرعت به شیدا

 ...تونستید؟ چطوره بیمار حال -

 :گفت و زد لبخندی دکتر، بزنه کامل رو حرفش شیدا که این از قبل

 ...میشه بخو کامال باشه بستری هفته دو بیمار. نبود وخیم خیلی اوضاع، شد انجام موفقیت با عمل شکر رو خدا -

 :کردممی تکرار لب زیر مدام و نشستم زمین روی زانو با، نشنیدم رو حرفش یبقیه دیگه

 !شکرت خدایا، شکرت خدایا -

 .ریختمی بیمارستان هایکاشی روی ذکرم هر همراه هاماشک

 .سالمتیش، بود کافی مواسه همین

 ؟شدمی هالک باید کی من جز اومدمی سرش بالیی اگه، نداشت رو کسی ساسان

 :گفت و گذاشت مشونه روی رو دستش شیدا

 !گیریمی سخت خودت به داری؟ نداره نگرانی جای گفتم بهت دیدی -

 ...اگه -

 :گفت و پرید حرفم میون

 !کنار بذار دیگه رو چرا و اگه و ولی، گذشت دیگه هیس -

* * * 

 .ویژه هایمراقبت بخش به بردن رو ساسان روزه دو
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. تاقا این توی، جاماین روز شبانه و زدم زندگیم و کار از، سرشم باالی مدام ولی؛ نیستم بخش اون پرستار من

 .بمونم بیشتر که برداشتم هم کاری اضافه

 :گفت مامان، کردن شک بهم بابا و مامان

 ؟کاری شدی شده چی حاال کردیمی فرار داشتی دیروز تا -

*** 

 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 :گفتم

 .بود شده تنگ دلم -

 : گفت لب زیر مامان

 !خودتی -

 .کنهمی رسیدگی اوقات گاهی ساسان به هم میالد و زنهمی سر بهم مدام شیدا

 .نیومده بهوش هنوز و زدم بخش آرام بهش شدیدش درد خاطر به ولی؛ اومد بهوش دیشب ساسان

 .بودن بسته هاشچشم و بود کشیده دراز تخت روی. شدم اتاق وارد یواشکی

 .بود جلوم بسته چشم االن همین مثل، شدن زنده مواسه آشناییمون اول هایصحنه تمام
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 .کنم نگاهش همیشه شدمی کاش، شدم مرد این محو دوباره من

 :کردم زمزمه و زدم مچونه زیر رو دستم، نشستم صندلی روی کنارش و رفتم

 ؟میشه تکرار چیز همه؟ یعنی میشه چی -

 :دادم ادامه کوتاهی مکث از بعد

 همه روی پا من، بخشیدم رو تو من ساسان؟ باشه جااین ما دیدار باید چرا؟ نیستی خودت مراقب چی واسه -

 ویت حال هر به. بشی آروم ذاشتممی باید، بود اشتباه هم من کار. بخشیدمت، تو کردن درک با و گذاشتم چیز

 دیگه دادم قول بودی که عمل اتاق توی. بود فایده بی انگار ولی؛ بدم عذاب رو تو کردم سعی هم من مدت این

 !بشه تموم واقعا، بشه تموم کامال چی همه قراره اگه تا، نباشه سخت دومون هر برای تا نشم سبز جلوت

 .رفتممی زود شدنمی غیبتم متوجه که این از قبل باید، شدم بلند جام از

 سمتش به خواستمنمی، شد خشک بدنم ترس از ساسان صدای با که گذاشتم در دستگیره روی رو دستم

 ؟بود شنیده رو هامحرف یعنی. برگردم

 .ترسیدم االن ولی؛ شدم زده هیجان صداش شنیدن با موقع اون، بود گذشته مثل چیز همه

 .برگشتم سمتش به آرومی به

 .دیدم رو هاچشم این دوباره من و سالمه که کردم شکر رو خدا، بود من به خیره نگاهش

 :کرد زمزمه لب زیر

 که حالی اون توی که رو این که بودم فشار تحت و بود سخت برام قدراون لحظه اون ولی؛ بودی عزیز مواسه -

 رو من حرفش خب، خوادمی لیاقت داشتن رو نگار و نداری رو نگار لیاقت تو گفتمی مدام هی مهدی داشتم

 همه، دمش مواجه صحنه اون با. ندارم رو تو لیاقت واقعا شاید گفتم، کنم تحمل نتونستم و داد قرار تاثیر تحت
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 هایحرف، صحنه اون، مهدی، تو، دادگاه، ابراهیم هایتهدید، ابراهیم با سام و من درگیری، بود ذهنم توی چی

 چون، زدم هاییحرف و بودم عصبانی من؟ کردمچیکارمی باید درگیری و فکر همه از حجم این با من. امیرعلی

 توی چی همه، دادم دست از رو تحملم دیدم رو صحنه اون وقتی ولی؛ بشه رفع تو وجود با خستگیم داشتم توقع

؛ زدم اییهحرف و بودم عصبانی. کردن بغل به برسه چه کنهمی نگاهت مهدی حتی ببینم خواستمنمی. اومد ذهنم

 هدیم ولی؛ ندارم رو لیاقتش واقعا شاید گفتم خودم با رفتی و کردی ول عصبانیت با وقتی آخر روز هم تو ولی

 این از، ممنونم ازت. بده تاوان باید من با هم اون، میدم دارم رو تاوانش هم خودم من، میده پس بد رو تاوانش

 .بگیره آروم وجدانم کمی حداقل شاید، بخشیدی رو من که

 یا دمب نشون العملی عکس چه دونستمنمی. بود باور قابل غیر مواسه ساسان غیرت، لرزوند رو قلبم هاشحرف

 .سادموای در پشت و کردم ترک رو اتاق سریع که بود این بکنم تونستم که کاری تنها، بگم چی که این حتی

 اسانس با داشتم که بود اولم بار کردممی حس. کشیدم عمیقی نفس و گذاشتم امسینه قفسه روی رو دستم

 .زدممی حرف

 .خونه برگشتم عجیبی حال با شب اون

 و دش عصبانی گفتم بهش رو جریان وقتی و شده خبر چه بیمارستان توی که کشید زبونم زیر از زور به مامان

 .کردم اکتفا میرم من کنید کاری هر که این گفتن به تنها، من ولی؛ سرکار بری نمیدم اجازه فردا از گفت

 ههم دیگه شدمی مرخص که ساسان، نبودم پرستارش که من؟ بود جرم مگه دیدنش، کردممی رو خودم کار من

 .باشم جااون خواستممی رو روز چند این حداقل، شدمی تموم چی

* * * 

 ریفک بود بیمارها هایتختی رو کردن عوض مسئول که ایخدمه دیدن با که زدممی قدم بیمارستان راهروی توی

 .زد سرم به
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 :گفتم بهش و رفتم سمتش به

 .کنید استراحت یکم شما، بیکارم االن من. پایید سر حاال تا صبح از، ببرم تا من بدید رو هاتختی رو -

 :گفت و زد لبخندی، بود خداش از که اون

 ؟میگی جدی -

 .رفت و داد دستم به رو چرخدار میز، دادم تکون رو سرم

 .کنه عوضش خدمه بعدا که گذاشتم بیمارها تخت کنار رو هاتختی رو تک تک، افتادم راه و کشیدم عمیقی نفس

 .شدم اتاق وارد و زدم در به ایتقه، رسیدم که ساسان اتاق به آخر در

 .خوردمی نهار داشت و بود نشسته تخت روی

 :گفتم که انداخت باال ابرویی دیدنم با

 .کنم عوض رو هاتختی رو اومدم -

 :گفت کردمی پر سوپ از رو قاشقش که طورهمون

 .خورممی نهار دارم -

 .مونممی منتظر -

 .بمونم اتاق این توی که این واسه بود بهانه بهترین؟کردن عوض تختی رو به و من آخه، بود گرفته امخنده

 این عمدی دونستممی، بود اومده در حرصم دیگه، خوردمی غذا آروم خیلی ولی؛ خوردنش غذا ادامه به کرد شروع

 .کنهمی رو کار
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 :غریدم حرص با

 ؟بلدی اصال؟ خوریمی غذا جوریاین چرا -

 :گفت و کشید عقب رو دستش

 من. کنه کمکم بیاد تا بگو پرستارها از یکی به برو یا بذار دهنم غذا خودت یا. تونمنمی، کنهمی درد بدنم تمام -

 .خوردممی غذا پرستارها کمک با روز چند این توی

 ؟دهنش ذارنمی غذا دخترها یعنی، کردم تعجب

 شد اتاق وارد پرستاری و شد باز اتاق در لحظه همون

 :گفت ساسان به رو

 اتاق ویت باید دیگه ساعت نیم راس گفتن دکتر، بخورید رو غذاتون زودتر. تونهمعاینه وقت دیگه ساعت نیم -

 .ببیننتون برداری عکس

 :گفت و داد تکان سری ساسان

 ؟کنید کمکم میشه. بخورم رو غذام تونمنمی، کنهمی درد بدنم تصادف خاطر به -

 ؟بود چالق مگه وگرنه، کنه می رو کار این بیاره در رو من لج که این واسه دونستممی، کردم هنگ

 :گفت بود اومده خوشش انگار و بود جوونی دختر که پرستار

 !حتما -

 .شد نزدیک ساسان تخت به

 :گفتم بهش رو حرص با و ساسان تخت روی انداختم رو تختی رو، کنم تحمل نتونستم
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 .کنن عوض رو تونتختی رو ایشون بگید لطفا پس -

 .بیاره در رو من حرص خواستمی فقط پسر این، باریدمی هاشچشم از شیطنت

 .شدم خارج اتاق از و گرفتم ازش چشم

*** 

 :گفت و خندید گفتم میالد واسه رو جریان وقتی

 .بدن غذا بهش بقیه بذار، کنینمی کمکش که تو -

 !نکن اذیت میالد وای -

 جبازیل به کردید شروع و کنار گذاشتید رو ناراحتی که این، خوبیه ینشونه این، چیزی یه ولی؛ باشه باشه -

 !هاششیطنت با سابق نگار شدی انگار. کردن

. امروزش کار با مخصوصا، بیارم در رو حرصش مدام داشتم دوست جدیدا، گفتمی راست. خندیدم آروم

 .کنه ضایع همکارهام جلوی رو من نباید که گرفتمی یاد باید، داشتم شواسه

* * * 

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت مامان

 تاراترف از. آره گفتن بیمارستانه توی محمدی ساسان گفتم زدم زنگ رسهنمی بهم خودم دختر از هیچی دیدم -

 .باشه بیمارستان توی باید اون زدم حدس

 :داد ادامه اخم با کوتاهی مکث از بعد
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 رجاتس بشین؟ نمیشی ادب تو یعنی؟ نیستی کن ول آورد سرت که بالیی همه این از بعد؟ دختر چیه جریان -

 !میگم بابات به وگرنه

 .زنمنمی هم حرف باهاش حتی، ندارم بهش کاری که من مامان -

 .بشی کن ول نکنید آشتی تا نداره امکان شناسممی رو دخترم من که جوراین -

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

، خواممی رو همین هم خودم. نیست خودم دست کن باور ولی؛ دونممی رو چیز همه خودم من، مامان ببین -

 !انمام سختمه، تونمنمی، اتاقشم در جلوی بینممی میام خودم به تا. نمیشه ولی؛ نبینمش دیگه خواممی

 ونستمدمی که این خصوصا، بود سخت ندیدنش واقعا، گفتمنمی دروغ. گفتممی گریه با داشتم رو آخریا دیگه

 .هاستنزدیکی همین

 :گفت و کشید سرم روی دستی، نشست کنارم مامان

 فکر؟ داره دوست کنیمی فکر؟ تونیمی؟ بعدش خب، کنید آشتی میگم اصال؟ چی بعدش ببینیش که بالفرض -

 ؟زنهنمی بهت رو هاحرف اون دیگه کنیمی

 ...هم موقع اون ساسان خود، بشه بدبین بهم نسبت ساسان تا کرد کاری امیرعلی مامان -

 :گفت تعجب با و حرفم وسط پرید مامان

 ؟چی واسه امیرعلی، بده مرگم خدا -

 .ترسیدممی حقیقت گفتن از؟ گفتممی چی، کردم سکوت

 :کرد زمزمه آروم و دستش پشت زد بود هاحرف این از ترزرنگ مامان
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 ؟اینه واسه االنتون قهر پس؟ داره دوست رو تو نکنه، امیرعلی نکنه -

 با لب زیر رفتمی آشپزخونه سمت به که طورهمون، شد بلند جاش از مامان که بودم کرده سکوت همچنان

 .نشدم متوجه که زدمی حرف خودش

 :شد پاره افکارم رشته مامان صدای با، کنم باید چیکار که بودم فکر توی، نشستم جاهمون

 !نیست حواست کنممی صدات چی هر؟ کجایی -

 :گفتم و کشیدم موهام به دستی

 ؟شده چیزی، نبود حواسم ببخشید -

 بری نباید مگه شو آماده؟ بخوره میاد دلش کی، نمکه کم بیمارستان هایسوپ. کنممی درست سوپ دارم -

 گوشت آب سوپ توی. بگیره جون یکم بخوره تا بریممی شواسه هم رو سوپ این میام باهات هم من؟ سرکار

 .گیرهمی انرژی یکم، مقویه ریختم

 .شدنمی باورم، بگم چی دونستمنمی، شد قفل زبونم

 :کردم زمزمه واج و هاج

 ؟شنوممی درست دارم مامان -

 حداقل. نمیره گوشش تو حرف این، بگم خواممی من چی هر نیست آدم که من دختر. شنویمی درست آره -

 .ببینم رو ساسان باید، قراره چه از اوضاع ببینم بشم کار به دست خودم

 تخواس دلم ناخواسته، اتاق سمت بردم هجوم، بوسیدم محکم رو مامان یگونه و شدم بلند جام از خوشحالی با

 .برسم خودم به و کنم آرایش کمی، پیش روزهای برخالف و کنم خوشگل
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 .کردم زیبایی و ملیح آرایش و میز پای نشستم

 :گفت لب زیر و کرد نگاهم چپ چپ مامان

 !شد که نبود گیر جو -

 !خوب چه پس کردمی کمکم مامان که حاال،کردم اکتفا خندیدن به فقط من اما

 .بگذره خیر به بودم امیدوار، ببینه ساسان توی رو چی خوادمی و چیه مامان واقعی هدف دونستمنمی فقط

* * * 

 نبالد خواستمنمی، نرفتم من ولی؛ رفت ساسان اتاق سمت به یکراست مامان، شدیم بیمارستان وارد وقتی

 .بوده خداش از بگه ساسان که بیفتم راه مامانم

 یچ بهش و کنه چیکار خوادمی مامان دونستمنمی، دادممی تکون رو پاهام استرس از و نشستم صندلی روی

 .بگه

 .نشد خبری ولی؛ گذشت ساعت ربع

 .میگن چی فهمیدممی باید، رفتم اتاقش سمت به و شدم بلند

 .شدم دقیق و چسبوندم در به رو گوشم

 .بریزم هم باز تواسه بگو خواستی. بخور رو سودا پسرم: مامان

 .انداختید خودم مادر یاد به رو من. ممنون واقعا، نکنه درد دستتون: ساسان

 واقعا ولی؛ عزیزی برام، نداری فرقی خودم پسر با هم تو. پسرم باشه بهشت توی مادرت جای شاءاهلل ان -

 گاهن پسری هیچ نذاشتم، کردم بزرگ قو پر توی رو دخترم. شدم دلخور، بود بعید ازت زدی نگار به که هاییحرف
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 ولی؛ هستی خوبی پسر دونستممی که بود این خاطر به بشی زندگیش وارد دادم اجازه هم اگه. بندازه بهش چپی

 !شکستینمی رو دلش کاش، کردم تعجب واقعا اتفاقات شنیدن با

 رسید شجیب به دستش وقتی اون؛ بود هم برادرم. کردم زندگی مادرم و پدر با بودم بچه که وقتی از من، ببینید -

 یحت، نزد سر ما به کس هیچ، مادرم و پدر و بودم من فقط. کنه زندگی خانواده یبقیه پیش مشهد رفت، رفت

 تسلیت و زدنمی زنگ فقط، جااین نیومدن کدوم هیچ هم باز و شدم تنها، رفتن دوشون هر وقتی. برادرم اون

 من زندگی توی نگار فقط، جااین بیان نشدن حاضر. کرده فوت خودشون یخانواده که انگار نه انگار و گفتنمی

 که این تا، کردمنمی تنهایی احساس. دوست، برادر، خواهر، مادر، پدر، داشت رو چیز همه حکم مواسه و بود

 رو نگار به نسبت زدنش حرف لحن و نگاه، گفت می نگار از. نبود کن ول، پیچیدمی پام و پر به مدام دوستم

 باز لیو؛ بیاد عقل سر خودش گذاشتم، نگفتم هیچی شناختمشمی که سال همه این احترام به. نداشتم دوست

 سپ رو شک این، کنم شک نگار و مهدی داشتن رابطه به شدمی باعث که زدمی هاییحرف. نداشت تاثیری هم

 گفتمی، شد شروع هم امیرعلی هایحرف ولی؛ باشه نامرد قدراین بخواد که نیست کسی نگار گفتممی و زدممی

 ناراحت، ترسیدم راستش. بپرسه سوال اشدرباره مهدی انقدر داره ایمعنی چه، همن با هااین کنممی حس من

 .مشهد برم شدم مجبور و وسط اومد میراث و ارث بحث که این تا، بزنم حرفی ندادم اجازه خودم به ولی؛ شدم

 روزهای. بودیم بازداشت روز سه درگیری خاطر به برادرم و من و رسید دادگاه به کار جااون، نبودم هفته یه

 روز همون و برگشتم که این تا تونستمنمی یعنی، بزنم زنگ کردمنمی وقت و بودیم دادگاه شهمه که هم بعدش

 و شک و هاحرف تمام که دیدم رو ایصحنه و جااون رفتم. بگرده من دنبال تا دانشگاه رفته نگار گفتید شما

 ... نتونستم ولی؛ دروغه گفتممی خودم با، کرد زنده وجودم توی رو هاتردید

 کاری لحظه اون تونهنمی مرد یه. بود اشتباه که زدم هاییحرف و دادم دست از رو اعتمادم کامل من لحظه اون

 فقط، بودن جلوم امیرعلی و مهدی هایطعنه و پوزخندها. بشه خرد هم غرورش که این مخصوصا، نکنه

، مونده من یکس بی و ترحم سر از نگار شاید گفتم خودم با حتی. منه با اجبار به شاید گفتم، بره نگار خواستممی

 گهدی بشه برادرم زن شد قرار که هم وقتی. بره خواستم ازش، باشه من با هاموضوع این خاطر به خواستمنمی
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 فکارا اون تموم دونمنمی، دونمنمی هیچی، دونمنمی هنوزم من کنید باور. بوده دروغین نگار عشق که شد باورم

 به ،نیست حرف به داشتن دوست واقعا ولی؛ داره دوستت نگار گفت رفت برادرم که روزی. دروغ یا بوده واقعیت

 .شکسته هم خودم دل ولی؛ درسته شکستم رو دلش من. نداد نشون رو این نگار کارهای و عمله

 رابخ دوباره حالم، بشه خفه امگریه صدای تا گرفتم دهنم جلوی رو دستم. افتادم زمین روی و شدن خم زانوهام

 .کردی نابود رو چی همه. بکشیم عذاب عمر یه ساسان هم من هم شدی باعث، مهدی کنه لعنتت خدا. بود شده

 .کنم خالی رو خودم تونستم راحت جااون، شدم پرستارها اتاق وارد سرعت به و شدم بلند جام از

 کمی اگه شاید، کردم بدتر رو چیز همه فقط کارهام با ولی؛ درسته مسیرم کردممی خیال، بود اشتباه هم من کار

 .نبود این وضع االن کردممی تالش بیشتر

 :گفت لب زیر من اشک از خیس صورت دیدن با، شد اتاق وارد مامان و شد باز در که، گذشت کوتاهی مدت

 ؟شنیدی -

 .بگم چی دونستمنمی ولی؛ بودم حرف از پر، گزیدم رو لبم

 :اومد حرف به مامان

 دونستممی. کنی رو خودت کار خواستی هم باز ولی؛ دارم تجربه تو برابر صد من. دختر ندادی گوش حرف -

 تبه هیچی هم باز حرف عالمه یه با بود تنها. شده خرد غرورش، شکسته دلش، نیست پسری چنین ساسان

 ور اتبیهوده افکار باید، برخورده غرورش به که کردیمی درک باید هم باز ولی؛ نیستی مقصر هم تو.نگفت

 شهواس و کردیمی تحمل یکم هااین و خوادنمی رو من و بهونشه ساسان بگی که این جای به و کنار ذاشتیمی

 ،داشت مشکل بابات چون؟ شدم حامله دیر تو سر چرا دونیمی. کردمی فرق وضع موقع اون. دادیمی توضیح

 اشهخانواد. داری مشکل تو گفتمی بهم مدام دکتر بره که این جای به بابات و بشیم دار بچه تونستیمنمی

 این یهمه من ولی؟ خورهمی درد چه به کوره اجاقش که زنی، کوره اجاقت گفتنمی بهم و رفتنمی و اومدنمی
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 اتباب. ندارم مشکلی من که کنم ثابت تونستم تا گذشت وقت کلی. کردم تحمل و خریدم جون به رو هاحرف

 هب من و شد شرمنده بابات، کردن حاللیت طلب شونهمه. دکتر نظر تحت رفت باالخره، اونه از مشکل فهمید

. ستآینده تغییر، نیست گذشته تغییر بقیه بخشیدن، گفت هم خودت به جونت آقا. بخشیدم زندگیم دووم خاطر

 گذریب خودت از باید هاوقت گاهی. بودم مطلقه زن یه االن باشم تو مثل خواستممی و بخشیدمشوننمی اگه من

 ؟نکنیم صبر چرا تونیممی که ما وقتی ولی؛ کمتره تحملش و صبر مرد. نپاشه هم از زندگیت که

 :کردم زمزمه بغض با

 .بخشیدم رو ساسان من مامان -

 .کنار بذاری رو لجبازیت و کنی عوض رو خودت کال باید. مادر نیست کافی -

 :کردم زمزمه آروم و انداختم پایین رو سرم

 ...مامان؟ کنم چیکار باید من -

 :دادم ادامه ترآروم کوتاهی مکث از بعد

 اییگهد کس با ببینم تونمنمی، کنم تحمل رو دوریش تونمنمی قبل مثل هم هنوز و دارم دوست رو ساسان من -

 !کن کمکم مامان. کنم درک رو نبودش تونمنمی، باشه

 .کشید کمرم روی نوازش حالت به دستشو مامان

 نمکمی کمکت. هستید فرصتی یه منتظر ولی؛ دارید دوست رو هم شما. مادر داره دوست هنوز هم اون مطمئنم -

 !نیستم من دیگه شدی بیراهه وارد دیگه بار یه اگر ولی؛ مادر

 :گفتم باریدنمی بهاری ابر مثل هاماشک که حال همون در و بوسیدم رو مامان یگونه

 !ازت ممنونم، مردی خیلی مامان -
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 .اشخونه بره تا کرد کمکش مامان، شد مرخص ساسان روز اون فردای

 .قبل زا بیشتر خیلی، قبل از بیشتر حتی، دارم دوستش هم هنوز فهمیدم، کردم نگاهش دور از فقط و نرفتم جلو

*** 

 .گذشت هفته دو

 .بود افتاده عقب من خاطر به میالد و شیدا ازدواج

 یادآوری تواسه، ما ازدواج با دونممی، بگیرم عروسی شدی جدا ساسان از تو وقتی تونمنمی گفتمی شیدا

 .کنیممی صبر ما پس، میشی ناراحت و میشه

 .هستم شیدا ممنون من

 .ننداز عقب رو عروسی گفت شیدا به مامان

 .شد بهونه میالد و شیدا عروسی و کنن روروبه هم با رو ساسان و من تا بودن بهونه دنبال هااون

 .کنن دعوت هم رو ساسان و کنن برگزار رو عروسی شد قرار

 .نکنه درازتر گلیمش از رو پاش دیگه که کنممی صحبت امیرعلی با گفت مامان

*** 

 .بود عروسی امشب

 .ساسان با شدن رو در رو هیجان، داشتم هیجان شیدا از بیشتر من
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 .میفته خوبی اتفاق دونستممی، بود روشن دلم ته

 .بودیم نشسته آرایشگاه توی شیدا با

 .بود مخصوص اتاق توی شیدا

 .عسلی هایالیت هم رو موهام پایین و کردن رنگ خرمایی رو مشکیم موهای، آرایشگر پیشنهاد به

 طالیی یسایه از نازکی یالیه رو هامچشم زیر و کشید هامچشم پشت چشمی خط، هم صورتم آرایش واسه

 .رنگ کالباسی لب رژ با، بشه ست لباسم با که زد رنگ

 .کرد رها دورم آزاد و کرد درشت فر هم رو موهام

 .شدم دقیق لباس به، شد لباسم پوشیدن موقع

 .بود بندی هم اون که داشت آستین یه فقط که بود رنگی طالیی بلند لباس

 با رو اسلب، داشت دنباله کمی هم لباس پایین و شدمی گشادتر کمی رسیدمی که پایین به و بود تنگ لباس

 .پوشیدم رنگم طالیی بلند پاشنه کفش

 .شدم زشت کنم فکر شدمی باعث استرس ولی؛ بودم راضی خودم از

 .شد سالن وارد شیدا و شد باز اتاق در که گذشت دقیقه چند، بیاد شیدا تا موندم منتظر سالن توی

 .بود شده ماه مثل دختر این، زیبایی همه این دیدن با شد قفل زبونم

 :گفتم و شدم نزدیک بهش لبخند با

 .بشی خوشبخت امیدوارم، عزیزترینم باشه مبارکت. شدی ماه شبیه. عروسم، پرنسسم بگردم دورت -
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 ویت خودم اونوقت برسید هم به هم ساسان و تو باالخره کنه خدا. شدی خوشگل خیلی هم تو، نازنینم مرسی -

 .ترکونممی عروسیت

 :گفتم و زدم چشمکی

 !منه عروسی انگار باشی خوشحال امشب تو -

 :گفت و گرفت هردومون سر باالی و اومد مونسمت به اسپند با آرایشگر که خندیدیم دو هر

 !ماشااهلل، ماشااهلل -

 .رسیده میالد که دادن خبر

 .بیرون بره شیدا تا ایستادم عقب بود منتظر بیرون بردار فیلم چون

 .تاالر رفتن جدا هم بابا و مامان، رفتممی خودم ماشین با خودم من

 .بیرون زدم و کردم خداحافظی، میالد و شیدا رفتن از بعد

 .یهآتل برن عکس گرفتن واسه بود قرار چون بودن نرسیده هنوز شیدا و میالد، تاالر رسیدم بعد ساعت نیم

 .بود مختلط عروسی

 .کنم تمدیدش پرو اتاق توی برم تا برداشتم رو لبم رژ

 .برگشتم سمتش به ترس با، دیدم سرم پشت رو امیرعلی آینه توی از که بودم پرو اتاق توی

 :گفت و آورد باال رو دستش

 !باش آروم. منم نترس -
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 :اومد حرف به ثانیه چند از بعد، کشیدم عمیقی نفس

، ودب بازی بچه کارهام تموم. بزنم حرف باهات خواممی االن ولی؛ کنیم صحبت نشد وقت. متاسفم من نگار -

 راحت کردممی فکر، کردمنمی رو جاشاین فکر ولی؛ شدم شما جدایی باعث و بزرگه خیلی گناهم دونممی

 .کردممی فکر خودم یعالقه به فقط لحظه اون من. کنیمی فراموشش

 .دیدممی برادرم چشم به رو تو من ولی -

 !شدم عاشقت دیدم اومدم که خودم به، نتونستم ولی؛ بودی من خواهر هم تو. دونممی دونممی -

 :گفتم و پریدم حرفش میون

 !دیگه نده ادامه هیس -

 :داد ادامه من حرف به توجه بدون اون ولی

 تتخوشبخ. بریزم پات به رو دنیا تمام میدم قول، من با بیا، نگار ولی؛ دارین دوست رو هم هنوز گفت مامانت -

 .خوایمی تو که همونی میشم من، کن اراده تو فقط. میشی دنیا زن ترینخوشبخت، کنممی

 :غریدم حرص با و گذاشتم امیرعلی دهن روی رو دستم

 دیگه، ندارم نیاز وجودت به. برو زندگیم از، دیگه بسه؟بزنی من به رو هاحرف این کنیمی جرات چطور تو -

 .بذار راحتم فقط، شد تموم هم برادریت. نیست من زندگی توی ایامیرعلی

 ؟نیستن کن ول هااین چرا، ریخت بهم رو من اعصاب دوباره. شدم خارج پرو اتاق از سرعت به

 رو من شخص اون اگه و خوردم نفر یه به محکم که کردممی غرغر لب زیر و بودم خودم هوای و حال توی

 .شدممی زمین پخش هاکفش همین با بود نگرفته
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 رعط بوی، بود کافی خورد مشامم به که عطرش بوی همین، نبود الزم شخص اون دیدن. بود تاریک منطقه اون

 .اشکننده مست و تلخ

 .کردم تزریق بدنم هایسلول تمام به رو تنش بوی و بستم رو هامچشم

 :شد شنیده گوشم کنار صداش

 ؟خوبی -

 این توی چی همه که بود این امخواسته که چیزی تنها. بزنم حرف تونستمنمی بود شده وارد بهم که شوکی از

 .بخورم تکون جام از خواستمنمی، بشه متوقف لحظه

 .گرفتم فاصله ازش و دادم اجازه خودم به باالخره. بود شکسته رو سکوت هردومون هاینفس صدای

 .ببینم رو اشچهره تونستم، بود پخش فضا توی که نوری یهاله ذره یه اون توی

 .ودب شده کُش نگار واقعا بود زده باال که موهایی و رنگش مشکی لباس و شلوار و کت با، بود شده جذاب چقدر

 :گفتم آروم لب زیر

 !ندیدم رو جلوم لحظه یه، خواممی عذر -

 .نیست مشکلی -

 .کردمی خودش یدیوونه رو من جذابش نگاه. شدم خیره بهش

 یآرزو چه، دارم دوستش چقدر بگم بهش و بگیرم رو دستش خواستمی دلم، داشتم احتیاج بودنش به چقدر

 .محالی
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 رو ذهنم کردم سعی و رفتم سمتشون به. رسیدن هم میالد و شیدا لحظه همون، شدم دور ازش بلندی هایگام با

 .کنم مشغول

 .بشه چیزی امشب نبود قرار فهمیدم، االن اتفاق با ولی؛ گذشتمی چی مامان فکر توی دونستمنمی

 برعکس ولی؛ خورمنمی حسرت هاصحنه این دیدن با کردممی فکر، گفتمی راست شیدا واقعا، شد عقد موقع

 .کردممی درک رو حسش و ذاشتممی شیدا جای رو خودم مدام و زدمی پر حسرت دلم توی

 .جدایی پله آخرین کردن طی یعنی این، کنی ازدواج داری دوستش که کسی با، خوبه چقدر

 تا ندچ و کردم پاک دستم با رو هاماشک، شدم حیاط وارد سرعت به و کنم تحمل نتونستم، گفتن رو بله وقتی

 .باشم آروم کردم سعی، کشیدم عمیق نفس

 .اتفاقی چنین، بود چیزی چنین رویام توی ولی؛ نبودم حسود من

 .گذشت دقیقه چند

 .نشست مشونه روی دستی که بودم خیره مشخصی نا مکان به و بودم نشسته هاپله روی

 .شدم مواجه شیدا مهربون یچهره با و برگروندم رو روم

 .گرفتم ازش رو نگاهم نفهمه رو حالم که این واسه

 !من خاطر به، نگار رو کار این نکن، میشی ناراحت گفتم بهت: شیدا

 .شیدا خوبم من -

 ات بردار قدمی تو حداقل؟ هستی چی معطل پس، جاستاین ساسان ببین. دارید دوست رو هم شما. نیستی -

 .بیاد راه همراهت هم اون
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 .دیدم آیدا و ندا با رو اون من، کرده فراموش رو من دیگه ساسان؟ داره امکان چطور آخه. تونمنمی شیدا -

 !دونیمی خوب رو واقعیت خودت -

 .داخل بریم شو بلند. خوبم من کن باور، نکن ناراحت رو خودت تو شیدا -

 :گفت و گرفت رو دستم، شدم بلند جام از

 یه کسی ره گفتم بهت. ببینمت عروس لباس توی که میشه هم تو نوبت روز یه مطمئنم من؟ باشه بزن لبخند -

 .نگار میرسه هم تو روز، داره روزی

 :گفتم و بوسیدم رو اشگونه

 !عزیزم مبارک روزت، توئه روز امروز. خوشحالم هم من باشی خوشحال تو، خواهرم بشی خوشبخت -

 :گفت و زد لبخندی

 با میالد رهندا امکان گفتممی و دونستممی کوچیک رو خودم همیشه. بیفته اتفاق این روز یه شدنمی باورم نگار -

 !رتنف حتی، نمیشه سرش هیچی عشق فهمیدم ولی؛ خوادمی رو دکتر یه مسلما و دکتره یه اون، کنه ازدواج من

 .داخل رفتیم هم با و زدم لبخندی اشچهره به

 .گفتم تبریک هم میالد به

 ردهک دعوتش مامان، شدم ناراحت. نشسته تنها که دیدم دور اون رو ساسان که رفتممی مامان سمت به داشتم

 ؟تنهاست اون وقتاون

 :گفتم بهش رو اخم با، رسیدم که مامان به

 ؟نشسته تنها اونجا وقتاون کردی دعوت رو ساسان -
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 :گفت و انداخت باال ایشانه مامان

 .پیشش برو خب -

 :گفتم حرص با

 !زشته، کردی دعوتش تو؟ خوبی سالم بگم پیشش برم، مامان وای -

 :غرید بهم رو و گرفت رو بازوم مامان

 خودت هب تکونی یه تو تا آوردمش خب؟ بزنه حرف من با که؟ ببینه رو من که جااین بیاد کردم راضیش، بیچاره -

 !بدی

 .کنم کوچیک رو خودم دیگه تونمنمی من مامان -

 :گفت که شنیدم رو مامان صدای راه بین، شدم دور مامان از

 !درک به -

 .کشیدم سر و برداشتم آبی لیوان، رفتم بودن گذاشته روش نوشیدنی هایلیوان که میزی سمت به

 ؟کنم چیکار من خدایا

 ونستمدمی. افتاد دستم از آب لیوان و زد خشکم مقابلم یصحنه دیدن با که انداختم ساسان به که نگاهی دور از

 اخم هم جاهمین از. کردنمی صحبت هم با داشتن و بود ایستاده ساسان کنار امیرعلی، میفته بدی اتفاق االن

 .بود مشخص ساسان

 .رفتن حیاط سمت به دو هر و گرفت رو امیرعلی بازوی ساسان دفعه یه
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 مانع شدمی دعواشون که این از قبل باید، رفتم سرشون پشت سرعت به و گرفتم دستم توی رو لباسم پایین

 .شدممی

 گوش هاشحرف به و ایستادم سرجام، بلرزه بدنم ترس از شد باعث امیرعلی داد صدای شدم که حیاط وارد

 .کردم

، همیش من مال نگار. نمیده انجام عاشقی هیچ رو کردی نگار با که کارهایی؟ ساسان دونیمی عشق از چی تو -

 کردم تحمل رو دردهایی چه، کشیدم چیا که دونیمی چه آخه، خوادنمی رو تو دیگه اون. فهمیمی رو این روز یه

 احتشر، بیرون برو زندگیش از. کنهنمی هم نگاه من به حتی نگار تو خاطر به ولی؛ دارم دوستش بفهمه نگار تا

 !بذار

 تو. رممی هم نخواد و مونممی بخواد نگار اگه، نداشتم نگه خودم پیش زور به رو نگار من. دونممی رو اشتباهاتم -

 !شرف بی نزن اضافی زر هم

 .بره ساسان خواستمنمی. لرزیدنمی هامدست

 اب خودت، ساسان برو جااین از؟ کرد دعوت رو تو کی اصال، نکردی زهرمارمون رو عروسی تا برو جااین از ببین -

 .کرده رو زندگیش اشتباه بزرگترین بخواد رو تو هم هنوز اگه نگار. برو خودت پای

 انساس تعجبم کمال در ولی؛ کشهمی کتک به کارشون کردممی خیال، نگفت هیچی ساسان تعجبم کمال در

 .کرد حرکت تاالر خروجی در سمت به و برگشت حرفی بدون

 .ایستاد قلبم

 .«نرو، کن مقابله ساسان، نه-»

 .بره بذارم و بمونم جاهمین تونستمنمی، رفتمی داشت ساسان ولی
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 حظهل این تا و شد عاشقش ساسان کردن بو با، ساسان کردن حس با که دختری، عاشق دختر یه، بودم نگار من

 هم هنوز اگه من. بشن تبدیل واقعیت به رویاهاش که روزی امید به موند. بود مونده عشقش پای به هم هنوز

 میشهه واسه یعنی، من جانب از اون نخواستن یعنی ساسان رفتن، بره ساسان بذارم نباید عاشقم دختر همون

 .ماست جداییِ که هدفش به امیرعلی رسیدن یعنی، رفتنش

 :زدم داد فاصله همون از

 !ساسان -

 روی ور امیرعلی متعجب نگاه. کردم حرکت سمتش به کوتاه هاییقدم با. برگشت سمتم به آرومی به و وایساد

 .ندادم نشون توجهی ولی؛ کردممی حس خودم

 .اون به خیره هم من و بود شده خیره من به سکوت توی ساسان مدت این تمام، رسیدم بهش تا رفتم انقدر

 :کردم زمزمه بغض با

 پرستار همون، احمقم همون هم هنوز من. نری که خواستم ازت دوباره و گذاشتم چیز همه روی پا، ساسان نرو -

 .عاشقته جوره همه که همونی، احمق

 که این از، تپیدمی شدت به قلبم. بست ایثانیه واسه رو هاشچشم و اومدن هم روی ساسان هایپلک

 !بره بهم توجه بی قبل مثل باز قراره، بشه چی قراره دونستمنمی

 آروم آروم هاماشک و ترکید بغضم. شده پر اشک از هاشچشم دیدم تعجب کمال در و کرد باز رو هاشچشم

 .اومدنمی فرود هم سر پشت

 :کرد زمزمه آروم و گذاشت قلبش روی رو دستش
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 دنیا ویت رو نفر یه فقط که مردی شدم، خواهانته قبل از بیشتر که ساسانی شدم؟ نگار کردی کارچی من با تو -

 !احمقه پرستار همون هم اون و بینهمی

 کردممی حس، بودم ابرها روی. خوشحالی از هم امگریه و بود خوشحالی از امخنده، خندیدم آروم گریه میون

 .منه مال دنیا هایخوشبختی تمام و دنیا تمام

 . بود رفته، شدم مواجه خالیش جای با و برگشتم امیرعلی سمت به

 :گفت و برداشت سمتم به قدمی ساسان

 ؟بشی من نگار و بذاری پا زیر رو گذشته تمام حاضری؟ نگار خوایمی رو من تو -

 .بود گرفته گر تنم، بیرون بزنه امسینه از خواستمی هیجان از قلبم

 و تازه شروع یه امید به. رو خوب روزهای حتی، سوزوندم رو همه و زدم آتیش پیش وقت خیلی رو گذشته من -

 .تازه زندگی یه

 ؟شد تموم هاجدایی یهمه؟ شد تموم چی همه یعنی، شدنمی باورم. کرد باز هم از رو هاشدست ساسان

 و مباش خواب نکنه گفتممی خودم با و بشم بیدار خواب این از خواستمنمی، بینممی خواب دارم کردممی حس

 .زنممی پرسه تلخم روزهای بین دارم هم هنوز ببینم بشم بلند

 نشت بوی و کشیدم عمیقی نفس. کردم آغوشش غرق رو خودم تا رفتم، رفتم، رفتم سمتش به آروم هایقدم با

 .کنه پیدا جریان بدنم هایرگ تمام توی بو این خواستممی. کردم هامریه وارد رو

 گوش قرارش بی قلب صدای به و گذاشتم اشسینه روی رو سرم، شد حلقه کمرم دور محکم ساسان هایدست

 .سپردن

 .لرزید قلبم گوشم کنار ساسان آروم یزمزمه صدای با



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر اسد پرنیا | یو سی آی رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 358 

 !نگار دارم دوست -

 تفاقا این ارزش گذشته صبرهای و تلخی تمام شدم متوجه و داد رخ اتفاقی باالخره که این از، ممنونم ازت خدایا

 رو ایسختی هر جوره همه بودم حاضر، بینممی خودم کنار دوباره رو ساسان روزی دونستممی اگه من. داشتن رو

 .کنم تحمل

 :گفتم لب زیر جوابش در

 !من ساسان، من مرد دارم دوست هم من -

 که ساخت دختری من از و کرد قوی رو من روزگار، نکرد بد من با روزگار. من هایسختی تمام پایان بود این و

 صبحی، تاریک شب هر پس در که آوردم ایمان. سختیه و صبر همه این الیق ایخوشبختی هر بود فهمید

 .ستنهفته

 بودنش به چقدر اصال، داشتم نیاز آغوشش و دست گرمای این به چقدر، شدن هاشپنجه قفل هامپنجه دو هر

 .داشتم نیاز

 ،چیدم را سیب وقتی شیطان بود خوشحال چقدر"

 مرا است داده فریب کرد می گمان

 دانستنمی اما

 "؟را بهشت در ماندن یا، داری دوست بیشتر مرا بودی پرسیده تو

* * * 

 .داد تشخیص شونچهره از شدمی رو خوشحالی، شدن خبر با ما یدوباره شروع از همه وقتی
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. بود مبه ما رسیدن آرزوش دومین گفتمی و کرد گریه خوشحالی از، بود متفاوت خوشحالیش که بود شیدا فقط

 .بود شیرینی شب، شب اون چقدر

 .بود بهترین من واسه، شیدا ازدواج شب

 .ردک خوشبختی آرزوی مونواسه بابا آخر در و کرد صحبت باهاش مامان، کردمی دادبی رفتارش توی مخالفت بابا

 گذار ثیرتا کمی ولی؛ کشید طول خیلی کردنشون صحبت، کرد صحبت باهاش و کنار کشید مامان هم رو امیرعلی

 .بود

 من به و بشینه رومروبه ساسان خواستمی دلم. نداشتم که هاحرف چه، بود پر دلم. بودیم نشسته ایگوشه

. کنه گوش حرفی هیچ بدون هم اون و کشیدم چی که این از، بگم دوریش مدت همه این از فقط من و کنه گوش

 .کنم شروع کجا از دونستمنمی که بود جااین مشکل

 :گفت و دوخت چشم بهم منتظر ساسان

 !بزنی حرف خوایمی که این مثل، شنوممی بگو -

 :گفتم و انداختم پایین رو سرم

 .کرده تلمبار دلم توی رو چی همه نبودت. حرفم از پر، کنم شروع کجا از دونمنمی -

 .بگیرم باال رو سرم شد باعث و داد قرار مچونه زیر رو دستش

 :گفت و زد لبخندی

 .داشتی حسی چه که این از، کن شروع حالِت از -
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 از رو خودم خواستممی مدام و بودم داغون چی همه از، دیدنت ندا با از، نبودنت از، رفتنت از، بودم داغون -

 مهه روز یه دونستمی انگار، کردمی بودن صبور به وادار رو من حسی بار هر ولی؛ کنم خالص زندگی این دست

 .میشه تموم چی

 هیچوقت نم. بودی برادرم با تو ببینم که بیشتره عذاب این، نکشیدم زجر کم هم من. نگار نیستم رحم بی من -

 ولی؛ شمب عاشقت بیشتر و بخوامت بیشتر تا، بشی ترارزش با روز به روز مواسه تا بشم نزدیک بهت نخواستم

 هم مرگ زا مواسه صحنه اون دیدن ولی؛ نمیشه باورت. کنم تحمل نتونستم دیدمتون شب اون، ساحل کنار وقتی

 .بود ترسخت

 :گفتم و کردم نگاه بهش واج و هاج

 ؟نبود خبری ازت روز چند همین واسه؟ دیدی رو ما تو -

 :گفت و انداخت پایین رو سرش

 ینا، نگار نمیشه باورت. بودی نگار همون همیشه من واسه تو وگرنه، بود دلم سردی خاطر به من سرد رفتار -

 رو نم که بود این جدایی این مثبت ینکته شاید. هیچه برابرش در گذشته، دارم بهت نسبت که عاشقی حس

 .کرد ترعاشق

 :گفتم و گذاشتم دستش روی رو دستم

 هک رو سام من. نلرزوند رو قلبم، دادنمی عشق طعم کن باور ولی؛ بود سام با که این با من یتجربه اولین -

 ...من بود ناگهانی اتفاقات اون تمام، اومدمی چشمم جلوی تو تصویر مدام دیدممی

 :گفت و حرفم میون پرید

 .میشم اذیت میفته یادم. نگو، نگار هیس -
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 ؟کنهمی چیکار بفهمه؟ چی سام. چیز یه فقط. ساسان شد تموم دیگه -

 .ادمی کنار زود و کنهمی فراموش زود که پسریه سام. بفهمه بعد کنیم می صبر کنه فراموش رو چیز همه تا -

 .نداشتم رو ایسختی هیچ طاقت دیگه، باشه مشکالت آخر این کردممی دعا فقط، نگفتم هیچی

 ؟نگار -

 ؟جانم -

 ؟درسته میشی من مال دیگه تو -

 .بود شده قفل زبونم. بگم چی دونستمنمی واقعا چون، کردم اکتفا لبخندی زدن به تنها، لرزید قلبم

 :کرد زمزمه لب زیر آروم و آورد ترنزدیک رو سرش

 به ور شما وکیلم، من نگار، من رویاهای دختر، من زندگی پرستار، من روز و شب پرستار، من دل پرستار خانم -

 ازب چشم با که کسی بشی حاضری؟ بیارم در مرد این کس همه، بیمار این یملکه، عاشق مرد این سرور عنوان

 من نارک مرگ پای تا حاضری؟ کنی زندگی ببینم رو اون دوباره بستنم چشم از قبل و ببینم رو اون اول کردنم

 ؟باشی

 .کنممی پرواز دنیا دور دارم کردممی حس. شدمی آب قند کیلو کیلو دلم توی

 .بود ترینبخش آرامش که دریایی به، شدم خیره هاشچشم به

 :کردم زمزمه لب زیر، بودم شده خیره بهش زدن پلک بدون که جورهمون

 !بله -

 :گفت آروم لب زیر و اومدن فرود هم روی ساسان هایپلک
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 ؟دادی من به رو خوشبختی همه این که داری دوستم قدراین؟ داری دوست رو من قدراین یعنی خدایا -

 :دادم رو جوابش آروم

 !همینه واسه، دارم دوست بیشتر رو تو خدا از من ولی -

 .کرد باز رو هاشچشم لبخند با

 .پیشمون اومدن میالد و شیدا لحظه همون

 :گفت و خندید شیدا

 ؟ترکونینمی الو دارین -

 .کشیدم خجالت

 :گفتم نشنون میالد و ساسان که جوری آروم شیدا به رو

 ؟لعنت معرکه مگس خر بر میگن شنیدی -

 :گفت و خندید شیدا

 ؟خب، شنیدم آره -

 :گفتم و انداختم باال ایشونه

 .تویی منظورشون، دیگه همون -

 .شد توجه جلب باعث که خندید بلند صدای با شیدا

 .خندیدم ریز ریز و انداختم پایین رو سرم
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 .کردم دعا خوشبختیشون واسه دل ته از من و شد خیره شیدا یخنده به عشق با میالد

 :گفت و گرفت رو دستم شیدا

 اموصلهح عروسیم روز بابا، نداشتم خوب پارتنر اصال که برقصیم بریم شو بلند شدی خارچ دپ فاز از که حاال -

 .رفت سر

 .کردن نگاه ما به و نشستن جاهمون هم ساسان و میالد. رقـــص پیست توی رفتم باهاش و خندیدم

 باهاش هاییشوخی. شیدا هیجان از، خوبمون حس از، زدیممی حرف هم با، میرقصیدم شیدا با که طورهمون

 .بشه سفید و سرخ شیدا شدمی باعث که کردممی

 .نبود غمی هیچ پشتش که من لبخند مخصوصا، بودن واقعی لبخندها

* * * 

 "ساسان"

 .بره بین از هست مانع چی هر باید پس، زندگیم به برگشت دوباره نگار

 ایدب شدمی هم قیامت اگه حتی دفعه این ولی؛ تونستمنمی و اومدمی پیش مشکلی دفعه هر. زدم زنگ آیدا به

 .زدممی حرف باهاش

، مبودی گذاشته قرار ماشین توی، زدممی ضربه فرمون به دستم با و بودم نشسته منتظرش ماشین توی

 .کرد صحبت شدمی ترراحت، بود بهتر جوریاین

 .شد ماشین سوار آیدا و شد باز ماشین در

 . دادم تکون سری فقط جوابش در که کرد سالم لبخند با
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 :گفت نگرانی با

 ؟شده چیزی. ترسیدم مهمه گفتی، اومدم عجله با -

 :گفتم و فشردم مشتم توی رو فرمون. مطلب اصل سر رفتم یکراست، برم حاشیه نخواستم

 .بدم ادامه تونمنمی دیگه، کنیم تموم باید آیدا -

 .بیاد خودش به تا کردم سکوت هم من، بود تعجبش ینشونه آیدا سکوت

 :گفت لکنت با

 ؟کنیم تمومش...ت؟ میگی چی...چ -

 .دادم تکون سری

 .کنیم تمومش آره -

 ؟زیرش زدی چرا، باشی آخرش تا که بود این قرارمون ولی -

 .اومدم خودم به آیدا فریاد با، بگم بهش چطور دونستمنمی

 !ساسان کن نگاه من به -

 :نالید لرزیدمی شچونه بغض از که جورهمون. دوختم چشم بهش

 !منی مجنون کردممی خیال باش رو احمق منِ؟ شد چی عشقت همه اون پس؟ زدی جا چرا -

 :داد ادامه بلندتر

 ؟زدیمی عاشقی از دم چرا بکشی کنار زود انقدر خواستیمی که تو -
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 :غریدم هامدندون الی از

 دوست نگفتم بهت من. بود عالم نامرد و زدمی بودن مرد از دم که بود برادرت این، نزدم عاشقی از دم من -

 !نیست حرف به چیزم همه شرف بی مهدی اون مثل. نداشتم دوست چون، دارم

 ؟داره برادرم به ربطی چه -

. ردک جدا هم از رو ما و دوخت چشم من ناموس به فطرتت پست برادر. بقیه مثل، بودم عاشق هم من، آیدا ببین -

 فقط بودم باهات مدت همه این اگه. تو مجنون نه ولی؛ درست بودم مجنون من، سوختم عشق غم از من سال یه

 !چی یعنی دوختن کسی ناموس روی چشم بفهمه برادرت که بود این واسه

 .بود نذاشته مواسه ایدیگه راه داشتم مهدی از که ایکینه. بود مشهود هاشچشم توی تعجب

 :نالید آرومی صدای با

 دیب نشون بهش که این واسه؟ مهدی از انتقام خاطر به فقط، فقط بودی من با مدت این تموم یعنی، یعنی -

 ؟بدم پس تاوان باید من چرا؟ امبازیچه من مگه؟ ساسان چرا؟ چی یعنی دوخته ناموست روی چشم

 جودو که این بدون و خودت خاطر به فقط من. هیچه این برابر در کرد حقمون در برادرت که کارهایی، آیدا ببین -

 معلوم دبو من جای ایدیگه کس اگه. برسونم آسیبی بهت یا بزنم دست بهت نخواستم، بگیرم نظر در رو مهدی

، من با هن ولی؛ میشی خوشبخت، هستی خوبی دختر تو. دونستم کافی قدر همین تا من ولی؛ کردمی چیکار نبود

 با تمنتونس من که کرد کاری مهدی. باشم پیشت تونستمنمی مهدی وجود با باز بودم هم عاشقت اگه حتی من

 .بگیرم نظر در رو تو گناهیبی ایلحظه، کشیدمی شعله دلم توی که آتیشی وجود

 :گفتم و گرفتم رو بازوش، ترسیدم کمی. لرزیدمی بدنش

 ؟خوبی -
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 :گفت و زد پس رو دستم

 ساسان، دروغه شهمه که بگو؟ چرا. بودم غرق تو عشق توی من، شدم عاشقت من، نامرد داشتم دوستت من -

 تنهام، نرو لطفا ساسان. اون خود مثل میشم تواسه، کنممی جبران من، رفت دختر اون. نکن من با رو کار این

 من، دارم فرق، نیستم مهدی مثل من ساسان. گرفتی انتقام من از انگار تو کنه درک تونهنمی مهدی. نذار

 .عاشقتم

 .حیف، آیدا حیف، فشردم مشتم توی ترمحکم رو فرمون

 .میشی قبل مثل دوباره هم تو و میشه درست چی همه بگذره که مدت یه. باش آروم -

 !تونمنمی تو بدون میگم؟ قبلی چه -

 واسه ردد این شاید ولی؛ پشیمونم کارم این از. بود این سرنوشت ولی؛ شدیمی طعمه تو نباید. آیدا متاسفم -

 تاوان مهدی. خودش نوبه به چیزی هر ولی؛ بودم مقصر هم من. بود من دوست هاسال مهدی. باشه بدتر مهدی

 .ببینم کثیف و سیاه رو دنیا یهمه شد باعث اون. میده پس رو آورد سرم که بالهایی

 ...لمث میشم، خوایمی تو که همونی، دختر همون مثل میشم من ببین. کن فراموش رو چی همه و بیا ساسان -

 :گفتم و حرفش وسط پریدم

 داری ،کن بس هم تو آیدا. کنم فکر ایدیگه چیز هیچ به نگار جز خوامنمی. برگشت نگار، برگشته دختر اون -

 .بود هااین از بیشتر لیاقتت گفت ساسان که بگو برادرت به. کنیمی سخت رو چیز همه خودت واسه

 :زد فریاد گریش هق هق میون

 ابعذ بذار میشی آروم من عذاب با اگه. بشی خوشبخت، ساسان تو ولی؛ نامردید تونهمه، همید مثل تونهمه -

 .بکشم
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 .زدم فرمون به محکم رو مشتم. رفت و شد پیاده ماشین از

 تو اب دوباره و گذاشتم جشن اون توی پا که روزی به لعنت. شناختمتمی زودتر کاش، مهدی کنه لعنتت خدا -

 .شدم روروبه

 عذاب بیشتر ببینه رو خواهرش درد مهدی اگه ولی؛ نبود آیدا حق، زدممی پرسه هاخیابون توی کالفه ساعتی چند

 آرومم مهدی زجر انگار، داد دست بهم خال حس کمی ناخواسته ولی؛ چرا دونمنمی. بکشه درد خودش تا کشهمی

 .بودم ناراحت آیدا جانب از که چند هر کردمی

 .میگه بهش آیدا باالخره دونستممی، بود مهدی، خورد زنگ گوشیم

 :پیچید گوشی تو دادش صدای، دادم جواب و کردم پارک خیابون یگوشه رو ماشین

 الفیت خواییمی کثافت، باشی عوضی انقدر کردمنمی فکر. کنممی اتبیچاره، ساسان ذارمنمی اتزنده خدا به -

 ؟آوردی خواهرم سر رو بال این چرا کن حساب خودم با کنی

 :زدم پوزخند

 تو و بود من نامزد نگار.بیاد دستت باید کار حساب؟ چی یعنی دوختن کسی ناموس به چشم فهمیدی حاال -

 اگه که نکن فراموش وقتهیچ رو این، راستی. تو مثل هم من، رفتی و ریختی رو خودت زهر، نبودی کن ول

 این عمر آخر تا و خواهرته که حیف، سوخت آیدا یواسه دلم، کردممی اتبیچاره باشم عالم نامرد خواستممی

 .دونهمی مقصر رو تو بلکه دونهنمی من رو زخمش مسبب ذهنش توی، نمیره یادش رو زخم

 ؟باشم شدنش آب ذره ذره شاهد باید، آیداست من کس عزیزترین دونستیمی که تو -
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 شاهده خدا، مهدی. شد پاک زندگیمون از کامل وجودت زهر که شکر رو خدا ولی؛ منه کس عزیزترین هم نگار -

 تونممی که دونیمی دیگه، بیرون کشیمی ما زندگی از رو پات. کنممی تباه رو زندگیت دیدمت دوباره روزی اگه

 .نیستم کن ول دیگه وگرنه بگیر فاصله زندگیم از. کنم چیکار

 هق به تبدیل شعربده صدای، لحظه چند از بعد، کنم دور گوشم از رو گوشی شد باعث مهدی یعربده صدای

 .شد گریه هق

 همه باید ،شکوندم رو کارتم سیم لحظه همون و کردم قطع رو گوشیم، باشم اتفاقات این شاهد بیشتر نتونستم

 .شدمی پاک چی

 .کنه پاک رو من ترراحت باشم نامرد یه ذهنش توی اگه شاید، کنهمی فراموش آیدا دونستممی

 کسایی چنین. بگیره رو درد این از ایگوشه تونهنمی آیدا و مهدی درد که بود سخت قدراون نگار و من جدایی

 درس ودنشب کثیف از شرمندگی با باید مهدی، بیاد دستشون کار حساب تا بشن شرمنده باید، بکشن درد باید

 .بگیره

 .بود رفته یادم نگار با رو قرارم، افتاد ساعت به چشمم دقیقه چند از بعد

 .رفتم نظرم مورد مقصد سمت به گاز پدال فشردن با و کردم روشن رو ماشین سریع

 .نشد فرصت روز اون، کنیم صحبت کامل خواستیممی، بود شاپ کافی قرارمون

 یچ همه واقعا که نمیشه باورم نبینم رو نگار دوباره تا، بوده خواب شهمه کنممی فکر مدام حاال تا شب اون از

 .شده تموم

 .فتمر سمتش به دیدنش با که گشتم دنبالش چشمم با و رفتم باال هاپله از و کردم پارک شاپ کافی جلوی

 .کرد تغییر واقعا من زندگی. تپیدمی وار دیوونه گنجشک یه مثل قلبم دیدنش با، بود فرشته مثل
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 : کردم نجوا لب زیر و بردم گوشش کنار رو سرم، سرش پشت رفتم بشه متوجه که این بدون

 !من آرزوی همان شدی. بود من هایآرزو پرت حواسش، آفرید می که را تو خدا -

 .نشستم روییشروبه صندلی روی و رفتم، برگردوند سمتم به رو روش لبخند با

 :گفت و خندید

 !شدی شاعر -

 :کردم زمزمه لبخند با

 .کنممی فکر تو به بلند بلند هرجا و لحظه هر، مدام دارم من. هستند بهانه همه شعرها -

 :کرد زمزمه من به خیره، تعجب کمال در و زد لبخندی

 اصال .کنی تکرار برایم تو، را دنیا هایعاشقانه تمام. بشنوم تو دهان از را دنیا هایداستان تمام شدمی کاش -

 .بگیرم آغوش در را صدایت وجود تمام با توانستممی کاش، دانی می، زیباست بگویی تو چه هر

 عشق این دچار وقتهیچ کردمنمی رو فکرش. بردارم چشم ازش خواستنمی دلم، شدم خیره بهش عشق با

 دچارش که بیماریه یه بلکه، نیست درد عاشقی، داره کردن درک جای مجنون واقعا. شدت این به هم اون، بشم

 .میشی

 .کرد گرم رو وجودم هاشدست گرمای، گرفتم دستم توی رو هاشدست

 :گفت بهم رو نگرانی با

 !رسیمی نظر به کالفه؟ خوبه حالت، یخه هاتدست چقدر -

 :گفتم و دادم تکون سری
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 .خوبم، نگار خوبم -

 .رسیدمی نظر به مضطرب، شد پریشون ایلحظه نگار یچهره

 .کردم تعجب

 ؟نگار خوبی -

 .کردمی بازی بود جلوش که آبی لیوان با و انداخت پایین رو سرش

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 ...چیز از خبر چه، راستی -

 .انداختم باال ابرویی

 ؟چیز -

 ...همون، دیگه چیز خب. دیگه همون -

 .بیاره زبون به رو اسمش بود سخت شواسه انگار، بگه خوادمی رو کی فهمیدم

 .گفتم رو حقیقت بهش جااین بیام که این از قبل؟ میگی رو آیدا -

 :دادم مهادا. بیفته بدی اتفاق ترسیدمی انگار. بود دوخته چشم دهنم به واج و هاج، گرفت باال رو سرش تعجب با

 ولی؛ کرد تهدیدم و زد زنگ، فهمید هم مهدی. الزمه مهدی واسه ولی؛ بود سخت شواسه درسته، نگار ببین -

 .بشه نزدیک بهمون دیگه کنمنمی فکر

 ؟دونیمی کجا از تو -
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 .ناال مثل، کنمنمی رحم خواهرش به دیگه دفعه این، بشه رد متریمون صد از اگه گفتم بهش که جاییاون از -

 :گفت و زد پوزخندی، خورد جا

 !نیستی آیدا کن ول تو که این مثل -

 خواهرش پیش االن مهدی. باشه نداشته ما به کاری دیگه کارم این ترس از مهدی تا گفتم رو این. رفت آیدا -

 هک کسایی تمام، شدن تموم همه دیگه. گیرممی جدید یه فردا، شکوندم رو خطم. کافیه همین و ستشرمنده

 .چی همه از، شدن پاک پیش ساعت یه تا بودن اضافه زندگیمون توی

 ؟ساسان -

 ؟جانم -

 ؟خب، باش نداشته بهشون کاری دیگه -

 !تویی فقط چیزم همه دیگه االن از، چشم -

 .خندید ریز

 ؟خندیمی چرا -

 .نبودی جوریاین قبال، جالبه مواسه رفتارت -

 ؟عاشق حد این تا؟ چطور -

 :دادم ادامه که نداد جوابی

 رو وت بهتر و بشم قبل از ترعاشق من شد باعث که این جز به نبود خوب جدایی این چیز هیچ، گفتم که بهت -

 .گرفتم درس خیلی من. بشم آشنا پاکت وجود با بیشتر، بشناسم
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 .بیاره عقل سر رو من کنهمی سعی داره مامانم. هم من -

 .خندیدم

 !بده قرار اولویت توی رو لجبازیت بگو و برسون بهش رو پیغامم. مامانت به آفرین -

 :گفت و خندید

 !نامرد -

 .خندیدم

 ؟بدم سفارش تواسه خوایمی چی، راستی -

 .خوامنمی چیزی -

 ؟خوایمی کاپوچینو، که نمیشه -

 .خواممی رو همون هم من گرفتی خودت چی هر -

 :گفتم بهشون رو و میز سمت به، شدم بلند جام از و زدم بهش چشمکی

 .کیک با کاپوچینو تا دو -

 .تونواسه میارن دیگه یکم، چشم -

 ...راستی -

 تا ترف و شد بلند جاش از لبخند با، گفتم رو بدم انجام خواستممی که کاری بهش آروم و شدم خم سمتش به

 .نگار پیش برگشتم. کنن آماده رو چیز همه
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 و افتاد بشقاب توی پاکت به چشمش نگار که گذاشتن جلومون رو هابشقاب و آوردن رو هاسفارش بعد یکم

 :گفت بهم رو

 .آوردن اشتباه شاید، جاستاین پاکت یه ببین -

 .پوله یبقیه شاید، چیه ببین کن بازش. آوردن درست رو هاسفارش -

 .شد شوکه بود پاکت داخل که چیزی دیدن با، کرد باز رو پاکت و انداخت باال ایشونه

 .کرد نگاه پاکت داخل به زده بیرون حدقه از هایچشم با و گذاشت لبش روی رو دستش یه

 .آورد بیرون رو کاغذی اول

 :کردم زمزمه متن همراه بودم مانندش ماه یچهره به خیره که جورهمون و شدم خم میز سمت به کمی

 زنده شاید تا خواهدمی کوچک شوک یک که قلبی یا، است الزم خون که رگی همچون، خواهمتمی اکنون هم -

 ؟امهمیشگی رگ شاه شوی تا آییمی؟ آییمی. بماند

 .کردمی نگاه بهم تعجب با نگار

 :کردم زمزمه لب زیر

 .کنمنمی رهات هم بمیرم دیگه دفعه این؟ کنیمی ازدواج من با -

 .چکید اشگونه روی اشکی قطره

 .درآوردم رو جعبه و برداشتم، بود میز روی که رو پاکت

 :گفتم و دادم قرار روشروبه
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 روز هی داشتم امید، گشتم دنبالش ساعت چند تا بارون اون توی من و رفتی و انداختی رو این پیش یدفعه -

 .کنی دستت رو این دوباره

 :دادم ادامه سپس و کردم کوتاهی مکث

 ؟کنیشمی دستت دوباره حاال -

 :کرد زمزمه لب زیر

 !ساسان -

 بده من به را دستت -

 آشناست من با تو هایدست

 گویم می سخن تو با یافته دیر ای

 طوفان با که ابر سان به

 صحرا با که علف سان به

 دریا با که باران سان به

 بهار با که پرنده سان به

 گوید می سخن جنگل با که درخت سان به

 من که زیرا

 امدریافته تورا های ریشه
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 من صدای که زیرا

 آشناست تو صدای با

 (شاملو)

 آرومی یـوسه بـ اول و گرفتم دستم توی رو دستش، آورد جلو رو راستش دست و زد لبخندی هاشاشک میون

 .کردم دستش داشتمنمی بر چشمش از چشم که جورهمون، رو حلقه سپس و نشوندم دستش پشت

 .رسید گوش به هامشتری بقیه و هاگارسون و کافه مدیر دست صدای لحظه همون

 .رسیدم آرزوهام به، بود خوشبختی ته دیگه این

 .شکرت بار هزاران جاهمین تا اما هستیم تو نیازمند ابد تا همیشه ما خدایا

* * * 

 "نگار"

 .زدم لبخند و دوختم امحلقه به چشم. داشت نگه در جلوی رو ماشین ساسان

 !خوابه تمومش انگار -

 .کنممی باورش وجود تمام با که باشه اتفاقی تنها تونهمی، زندگیمه حقیقت تنها تو به رسیدن -

 .ببینمت تا بیمارستان توی اومدی روز اولین که این بابت، ممنونم ازت -

 ؟کردم قلبی ایست که ممنونی ازم یعنی -

 :داد ادامه. دادم تکون سر مخنده میون و خندیدم
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 ؟چی بار دومین، واال بگم چی -

 !بیمارستانی تخت روی ببینم که این، بود سخت خیلی چون، نیستم ممنون ازت بار دومین -

 !بودم تخت روی هم اول بار -

، ومد ایدفعه اما نداشتم عادت هات چشم بودن باز به، نداشتم عادت بودنت پا سر به اول یدفعه ولی؛ درسته -

 وجودت. هباش بیمارستان تخت روی دوباره تو مثل ایقوی مرد ببینم نداشتم رو این تحمل چون. بود سخت خیلی

 .بود ناقص جهان نصف انگاری نبودی، الزمه خیلی

 .گرفت دستش توی رو دستم

 هممبف تا آوردممی خودم سر بالیی زودتر میشی نگرانم انقدر دونستممی اگه. بشم مهربونت دل فدای من -

 .نکردی فراموشم

 .زدم لبخندی

 ...راستی -

 :دادم ادامه کوتاهی مکث از بعد

 !مبارک جدیدت ماشین -

 رو ینا گرفتم تصمیم که بود این. بشم سوارش تونستمنمی، کردمی اذیت رو من سمند اون رفتی تو وقتی -

 .بخرم

 ؟نیومد دنبالتون دیگه؟ شد چی ابراهیم -

 .بردارم سرش از دست کردمی التماس گریه با که آوردم سرش بالیی -
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 :گفتم تعجب با

 ؟کردی کارشچی -

 من فتیر حال از که وقتی و بود کرده آویزونت. دادمی زجرت که این، کنم تحمل نتونستم دیدم رو تو فیلم وقتی -

 رو فیلم و پلیس اداره رفتیم. کردم ضبط رو فیلم و بود حواسم ولی؛ بود گرفته رو هامچشم جلوی خون. مُردم

 ودز همین واسه نبود زرنگ ابراهیم، گرفتیم گروگان رو زنش هم عمو و سام با. کردیم شکایت و دادیم نشون

 وربیند فیلم وقتی ولی؛ نشد باورم، کردی فرار گفت، بگیر تحویل رو زنت بده رو نگار گفتیم. شد رو دستش

 حالی چه و کجایی دونستمنمی که این، بود ترسخت این خب. خوردی هم تیر. شد باورم داد نشون رو مخفی

 تو الح کنیم ثابت که حالی در هم اون بدیم رضایت شدیم راضی شرط به که این تا زندان افتاد مدتی چند. داری

 ردیمک شکایت دوباره ما اگه که بده تعهد که بود این آزادیش شرط ولی؛ کردیم ثابت و کرد کمک بابات. خوبه

 جاش سر زودتر باید پرست پول یمرتیکه. کارش پی رفت و داد تعهد هم اون و میشه بدتر وضعیت، ازش

 ؟بود کی، آوردت نفر یه گفت بابات؟ روز اون کردی چیکار تو راستی. نشستمی

 پس رو پولش رسیدم گفتم. شیراز اومدم و گرفت بلیط مواسه، زد بخیه رو دستم و برد رو من مردی یه آره -

 وریجاین. حسابش به ریختم شواسه رو پول رسیدم که هم وقتی. کردم اصرار من ولی؛ نشد راضی اولش میدم

 پیش برگردم دوباره که؟ داشتی انتظاری چه. نیفتاد هم ایدیگه اتفاق هیچ. نیومد باهام، نکن نگام

 .شکست دلم دوباره و افتادم تو یاد هاشحرف با لحظه اون که سام هایحرف با مخصوصا؟شما

 :کرد زمزمه لب زیر و چسبوند پیشونیم به رو پیشونیش

 .کنهمی اذیتت اتفاقات اون هنوز ببینم نمیاره طاقت دلم. بخشیدی رو من گفتی که تو، نده ادامه هیش -

 .کنمنمی فکر روزها اون به دیگه، ببخشید. ساسان بخشیدمت من -
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 زندگی تو، شکستم رو زندگیم یهمه دل که این، بود سخت هم خودم واسه کن باور. پشیمونم هم خودم من -

 .زدممی پا و دست توش داشتم و بودم مرگ حال در من نبودی وقتی. منی

 :گفتم و کشیدم صورتش روی دستی

 !قبل از ترمحکم حتی همیم با دوباره ما. شد تموم دیگه چی همه، رو هااین نگو -

 :کرد زمزمه آرومی لحن با

 همه که این؟ کردمی اذیتم چی همه از بیشتر دونیمی. زدممی حرف، گفتممی شعر خودم با مدام نبودی وقتی -

 .گفتنمی جدایی و غم از مواسه شدیم جدا ما دیدنمی

 :داد ادامه کوتاهی مکث از بعد

 امخالی فنجان به دوخت چشم لحظه یک -

 و؟ سدرمی من مسافر بگو گفتم، نشست صورتم روی عرق باز، تپید قلبم... شما طالع در که: گفت سرد و آرام

 سیرتف به کرد شروع آخر. هالحظه تکرار و بود سکوت؟ شد چه گفتم، کرد نگاه فنجان به خیره هایچشم با...یا

 ، بیا ترنزدیک که کرد اشاره سر با...من فال

 ،است نشسته موازی خط دو فقط جااین

 جدا ابد تا یدلشده فرد دو یعنی

 زدندمی ضربه سرم به امان بی نگار

 ؟خدا او آید نمی وقت.هیچ که یعنی

  کن نگاه اول از، نیست درست گفتم
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 .را تو او کرده رها بفهم: زد فریاد

 با و دش متوجه ساسان، بودیم چسبونده هم به رو پیشونیمون چون. چکیدن به کردن شروع هاماشک ناخواسته

 :گفت و برد عقب رو سرش تعجب

 ؟کردم ناراحتت؟ کنیمی گریه -

 :گفتم ایگرفته صدای با کنم پاک رو هاماشک داشتم سعی که جورهمون

 .میشم ناراحت، نزن رو حرفش دیگه هم تو. بود سخت چقدر که این یاد، افتادم قبال یاد فقط، خوبم -

 :گفت و بوسید عمیق رو امگونه

 ذهنم توی داستان این روز هر. اومد یادم ناخواسته هم خودم، ببخشید باشه. بشم هاتاشک فدای من -

 .نکن گریه دیگه هم االن. باشه من واسه داستان این نکنه گفتممی. نشستمی

 :گفت و گذاشت اشکم از خیس صورت روی رو دستش که ندادم جوابی

 ! بخند؟ نگار -

 بهش شدن خیره با بار هر اما چرا دونمنمی، کرد نگاهم عمیق خیلی. زدم کمرنگی لبخند و دوختم چشم بهش

 .لرزیدمی قلبم

 .برد فرو دستم هایپنجه میون رو هاشپنجه و گرفت دستش توی رو دستم

 حس ههمیش. بود سخت واقعا بیفته قراره که اتفاقی تصور، کردمی تابی بی قلبم. آورد ترنزدیک رو صورتش

 .ایدیگه چیز نه باشه آرزو یه تونهمی فقط بودن ساسان با کردممی
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 روی هامپلک کم کم و فشردم رو دستش ناخواسته، بود نمونده فاصله اتمام به چیزی دیگه که شد نزدیک انقدر

 .اومدن فرود هم

 گر متن و لرزید قلبم فقط شد چی نفهمیدم اومدم خودم به تا، برد بین از رو بینمون یفاصله حرکت یه توی

 مثل مداشت ابرها روی انگار، کردم تجربه ساسان با رو عاشقی این یتجربه اولین باالخره، شدنمی باورم. گرفت

، قعش، بود متفاوت چیز همه و داشت فرق سام با ساسان با تجربه این چقدر فهمیدم. کردممی پرواز عقاب یه

 .مرگ حتی و زندگی

 :کرد زمزمه گوشم کنار و بوسید رو امگونه، شدم جدا ازش خجالت با

 !دارم دوستت -

 .نیفتم پس تا بگیرم رو خودم خواستممی انگار، گذاشتم اشسینه روی رو دستم هیجان شدت از

 سح، بود مشهود هم لباس روی از بدنش گرمای که لباسش با سردم دست برخورد از، تپیدمی قراربی قلبش

 .نیست رویا دیگه چیز همه و ساسانه این واقعا که کردم

 تمدس توی یحلقه با که جورهمون همین واسه. بود بچه دختر یه مثل رفتارم، کنه عوض رو بحث داشتم دوست

 :گفتم کردممی بازی

 ؟کنهمی مخالفت بابام نظرت به -

 :گفت بود گرفته ضرب فرمون روی انگشت با که طورهمون و داد تکیه صندلیش به

 .کنیممی رو تالشمون ما ولی؛ دونمنمی -

 .زنممی زنگ بهت بعد زنم.می حرف باهاشون. برم دیگه من -

 .مونممی تماست منتظر، برو باشه -
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 .باش خودت مراقب، خداحافظ -

 .خداحافظ. هم تو -

 نشون که هاشالستیک جیغ صدای داخل رفتم وقتی، داخل برم من تا موند منتظر ساسان. شدم پیاده ماشین از

 .رسید گوش به بود رفتنش از

 .بودم مرد این عاشق واقعا من. بود قرار بی هنوز قلبم، دادم تکیه در به

 .رفتم باال هاپله از و دادم قورت رو لبخندم سریع بابا واکنش استرس از ولی؛ نشست لبم روی لبخندی

 .سالن توی رفتم و کردم عوض رو هاملباس سریع، شدم خونه وارد وقتی

 :گفتم بابا و مامان به رو

 .بزنم حرف باهاتون خواممی -

 و واجازد بحث به رسیدم که این تا گفتم رو چیز همه، کردن تعریف به کردم شروع که دوختن چشم بهم منتظر

 .دادم نشون بهشون رو بودم کرده دستم دوباره که رو حلقه

 :زد داد و شد بلند جاش از عصبانیت با بابا

 گفت کی هر، دیگه احمقی. اینه روزت و حال که گرفتی تصمیم خودت جاشهمین تا؟ هستی کی دیگه تو -

 رفح خوایمی. کنار بندازنت کنن بارت حرف تا دو هم فردا، بشی زنش زود و کنی باور باید خر توی دارم دوستت

 هواس نمیدم اجازه دیگه؟ چی یعنی این خب؟ خودش هم حاال برادرش بعد ساسان با رفتی؟ بسازی خودت واسه

 خراب رو زندگیت مردم حرف دیگه روز دو. خودت واسه گردیمی خانواده یه توی داری، بگیری تصمیم خودت

 .کنهمی
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 ،باشم سام با نبودم راضی من دونیمی هم خودت، ریخت بهم چیز همه دفعه یه اول، داره فرق دفعه این بابا -

 نظرت به، نشد ساسانه برادر فهمیدم وقتی ولی؛ کنم فراموش رو چیز همه بود قرار. ساسانه برادر دونستمنمی

 ،االن شده عوض چی همه؟ میشم خوشبخت هم باز من، خواستگاریم بیاد شاهزاده یه و کنم ول رو ساسان اگر

 میشهن دلیل این ولی؛ درست کردم اشتباه یه؟ چند کیلو مردم حرف، کنیم زندگی خواییممی ساسان هم و من هم

 !کنممی اشتباه همش بعد به این از کنی فکر که

 برو دیگه بردی رو آبرومون و آورد در حرف سرت پشت نفر یه اگر شاهده خدا. ساده یدختره نزن داد من سر -

 پس، منم کنهمی سرزنشت که کسی اولین ریخت بهم زندگیت اگر، نیستیم دیگه ما. نکن نگاه هم سرت پشت

 !نیا سمت این به اشتباهاتت از بعد دیگه

 :گفتم گریه با

 شهب برعکس چی همه قراره دونستممی اگه هم خودم، میشم خوشبخت کن باور خدا به. بودی راضی که تو بابا -

 سختی دتم این تمام. تونمنمی کن باور، نمیشه چیزی دیگه مطمئنم کن باور ولی؛ کنار ذاشتممی رو ساسان کال

 !بود سختم چقدر که کنینمی درک. ندارم تحمل، تونمنمی دیگه، کشیدم

 :گفت بابا به رو گریه با و اومد جلو مامان

 ،بهت ایمان با و گذاشتم چیز همه روی پا خودمم من. داشت فرق چی همه کنن فکر تو مثل همه بود قرار اگه -

 پشت همه زا بیشتر خودت یخانواده که وجود این با، بقیه حرف دنبال برم تونستممی وگرنه زندگیم سر برگشتم

 پیدا ایمان دیگه مرد یه به دارم دوم بار واسه. خوبیه پسر هم ساسان و شده عاشق، دخترمه. زدن حرف سرم

. گیشزند خونه سر بره بذار، پشیمونه االن و کرد اشتباهی هم اون. کنهمی خوشبخت رو دخترم دونممی، کنممی

 .ستساده چیز یه برابرش در این که داره وجود ترفجیع اشتباهات خیلی

 :گفت و کشید صورتش به دستی بابا
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 .نیاد من پیش دیگه کرد اشتباهی اگه. خواممی رو خوشبختیش من -

 :گفتم و بوسیدم رو دستش پشت و جلو رفتم

 .کنمنمی اتشرمنده، نکنم اشتباه میدم قول بهت بابا -

 :گفت و کشید سرم روی دستی

 حرفی هم اگه. نشی مرحله اون وارد دیگه امیدوارم، دیدم رو کشیدنت سختی هم من. بابا بشی خوشبخت -

 و گیزند از کال دیگه روز چند و نکنی درست بزرگ دردسر خودت واسه کوچیک اشتباهات با که اینه واسه زنممی

 خالص رو خودشون خوانمی شده طریقی هر به و میان کوتاه اتفاقات این برابر در هاخیلی. بشی زده چیز همه

 یلیخ که هستی دختری دونیمی هم خودت چون، نرسی مرحله اون به که اینه واسه کنممی که کاری هر من. کنن

 .باش شجاع و قوی پس، کشیمی کنار و میای کوتاه زود

 .زدم خوشحالی روی از لبخندی

 چند که گفت و شد خوشحال خیلی گفتم بهش رو بابا رضایت وقتی، زدم زنگ ساسان به و اتاق توی رفتم سریع

 .میان نهایی هایصحبت واسه، عموش با دیگه روز

* * * 

 تناراح بعدا که بزنن حرفی هامعمه خوامنمی چون میاد عموم فقط گفت، بیان عموش و ساسان بود قرار امشب

 .بشه مشکل باعث و بشیم

 .نپوشم شال امشب دادم ترجیح بودن دیده شال بدون رو من دوشون هر چون. بشم آماده تا رفتم

 .شدم خارج اتاق از و کردم هم ملیحی آرایش، ریختم دورم باز رو موهام و پوشیدم رنگی سفید شلوار و کت

 .طبقه چند یژله و ساالد نوع دو، سبزی قرمه و سوپ، الزانیا، کردیم درست غذا کلی شام واسه مامان با
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 که نای با. بودم نکرده تجربه حاال تا رو هیجان همه این، داشت فرق خیلی پیش یدفعه با حسم، داشتم هیجان

، باشم مسلط خودم به دادم ترجیح ولی؛ شدممی زده خجالت باید دوم یدفعه واسه ساسان عموی اومدن با

 .بود چیز همه شاهد عموش

 .شدن آماده هم بابا و مامان، من اصرار با

 :گفتم مامان به رو

 ترگرن کم برم؟ میاد بهم؟ چی لبم رژ رنگ، کنم عوضش برم تا بگو بده اگه؟ خوبه لباسم؟ شدم خوب مامان -

 ؟ببندمش؟ خوبه بازه موهام؟ بزنم

 :گفت حرص با و داد تکون هوا توی دستی مامان

 کردی وراجی جوریهمین االن مثل اومدن اگه. سرجات بشین. خوبی هم خیلی، پرسیمی سوال چقدر وایی -

 .بره جلوشون آبروت که سرت توی زنممی دست کف با همچین

 .بستم رو دهنم زیپ مثال که دادم نشون دستم با و خندیدم

 .وایسادم ترعقب من. کردن باز رو در و رفتن بابا و مامان، شد بلند در زنگ صدای بعد دقایقی

 مجلو رو گل دسته، رسید که من به، داد مامان به رو شیرینی یجعبه و شد وارد خودش بعد و ساسان عموی اول

 :گفت آروم و گرفت

 !من پرستار به تقدیم -

 حس هاگل عطر بوی، کردم بو رو هاگل. گرفتم ازش رو گل دسته بودم بهش خیره که جورهمون و زدم لبخندی

 .کرد تزریق وجودم به رو خوبی

 . شدیم سالن وارد همه و کردم باز رو هامچشم
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 فجیعی طرز به و بود زده باال رو موهاش، بود شده محشر ایسرمه شلوار و کت اون توی، شدم دقیق ساسان به

 .بود شده نگارکُش

 :گفت و خندید ساسان عموی، پذیرایی و ابتدایی هایصحبت از بعد

 چشم به خودم من. ترهجدی، ترهمتفاوت دفعه این انگار ولی؛ خواستگاری اومدیم دوم یدفعه واسه -

 به درچق نگار دیدممی. قبل از ترعاشق دفعه این ولی؛ شدن عاشق نو از دوباره انگار دو هر، دیدم رو تغییراتشون

، اشقیع ته یعنی این ساسانه عاشق نگار شد متوجه سام خود وقتی ولی؛ کنه فراموش تا گیرهمی سخت خودش

 این. گهب دروغ خواستنمی یعنی این کرد سکوت نگار و نه یا هست ساسان عاشق که پرسید نگار از سام وقتی

 زار، کردمی گریه و گفتمی هاشپشیمونی از و پیشم اومدمی ساسان وقتی مخصوصا، بود مشهود واقعا عشق

 .نگاره عاشق که گفتمی و زدمی

 قتیو یعنی؟ دونستمنمی رو چیزها این من چرا. برگشتم ساسان سمت به شدت به، ساسان عموی حرف این با

 ؟کشیدمی عذاب عشق از داشت ساسان، کرده فراموش رو من ساسان کردممی فکر من

 .داد تکون ایشونه لبخند با که کردم نگاهش عشق با

 :داد ادامه عموش

 ولی؛ بوده حسودهاشون بد چشم خاطر به بودن جدا مدت این اگر. همه آرزوی و هستن بهترین دو هر -

 شبختخو مطمئنم. کنه خراب رو بینشون قبل مثل نتونه حسادت که باشن محکم قدراین دفعه این شاءاهللان

 رهدو این توی. میشه پیدا کم عاشقی هایزوج چنین روزها این. محترمن و ادب با و کرده تحصیل دو هر، میشن

 صبوریشون همه این خاطر به و داره تحسین جای واقعا هااین عشق، گذر زود هایعشق و ـوس هــ پر یزمونه

 رتفهمیده و ترعاشق، ترعاقل هردو، داشت هم خوبی یجنبه جداییشون که خوب چقدر. زد کف شونواسه باید

 واقعیت از کوچیکی قسمت فقط بینیممی چشم به ما که چیزهایی حتی. نیست واقعیت کل قضاوت فهمیدن. شدن
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 ندگیز واسه مناسبن دو هر، عاشقیشون از جدا. دید که این جای به شنید رو واقعیت باید گاهی، گیرهمی بر در رو

 .دارن زیادی تفاهم هم با که خوب چقدر و

 :گفت و زد لبخندی بابا

 چهی دیگه امیدوارم. دارن رو شدن خوشبخت لیاقت دوشون هر، خواییمنمی رو بدیشون هم ما، شماست با حق -

 .کنن نگاه زندگی به ترجدی دید با و کنار بذارن رو بازی بچه واقعا که خواممی و نگیره قرار راهشون سر مشکلی

 .کننمی رو کار این حتما -

 :گفت و برداشت رو شیرینی جعبه مامان

 هاشونتلخی شدن تموم خاطر به. شدیم اذیت دوتا این پای به پا هم ما، گذشت خیر به که شکر رو خدا -

 .بشه خوشبخت هم عزیز سام که شاءاهلل ان. کنیم شیرین رو دهنمون

 .کرد تعارف شیرینی همه به

 باهاش مونخونه توی بعد به این از که بودم امیدوار، کردم دعا ساسان سالمتی و خوشبختیم واسه دل ته از

 .بیمارستان نه بشم روروبه

 رو فکرش. برداریم هم از چشم تونستیمنمی، بود من رویروبه ساسان. نشستیم میز سر رفتیم، شام واسه

 .شدن متوجه بقیه که این مثل ولی؛ باشه ضایع کردمنمی

 .کنه امتحان رو شونهمه خوادمی که گفت و کرد تعریف غذاها از کلی ساسان عموی

 !کنهمی چیکار تواسه نگار ببین خودمون یخونه بیا شاءاهلل ان جان عمو: ساسان

 .شد بقیه یخنده باعث من سرخ یچهره، انداختن گل هاملپ کردم حس که زد ساسان حرفی با
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 .گذشت نحو بهترین به شب اون

 .بود رفتن موقع

 .کردمی صحبت بابا و مامان با داشت ساسان عموی

 :گفتم ساسان به رو

 .محمدی آقای اومدین خوش خیلی -

 :گفت و کشید کتش به دستی

 !است مشهود آسمان در تو به ماه حسادت امشب که بگم رفت یادم، معتمد خانم راستی. ممنون خیلی -

 .زدم لبخند

 :کرد زمزمه آروم

 نک ول دیگه میشی من مال داری که حاال، بگم باید ولی؛ کردی فرار ازم سریع ماشین توی شب اون راستی -

 !کن فراموش هم رو شدن لبو. کنار بذار رو فکرها این پس، نیستم

 .خندید که کوبیدم بازوش به آرومی مشت و انداختم پایین رو سرم خجالت از

 .گذشت زود امشب چقدر کردم حس من و رفتن خداحافظی از بعد

 ! ستصبحگاهی چرت مثل خیالت"

 ...گویم می خودم با اشهمه

 "!دیگر دقیقه پنج فقط



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر اسد پرنیا | یو سی آی رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 388 

 * * * 

 "بعد ماه دو"

 .زدممی قدم بیمارستان راهروی توی

 .چی همه به، حال به، آینده به، گذشته به، کردممی فکر چی همه به

 .میشم زمین دختر ترینخوشبخت که دونستممی. بود نمونده مونعروسی به چیزی

. بشم بیدار خواب این از نداشتم دوست نبود واقعی، خواب این اگه. خوابه شهمه کردممی حس، داشتم هیجان

 .ببینم خواب رو بودن ساسان با و باشم خواب ابد تا خواستممی

 ای مجرده اصال، کیه ساسان که بودم سردرگم موقع اون. گذشت زود چقدر، گرفتم قرار یو سی آی بخش جلوی

 .گرفته جا هاشچشم توی دریایی چه دونستمنمی حتی، متاهل

 .کنممی شماری لحظه عروسیمونه که دیگه یهفته واسه دارم حاال اما

 اومدن .شدم عاشقش ساسان دیدن بدون من انگار. ناگهانی عاشقی یه، بود متفاوت، داشتیم عجیبی آشنایی

 .کنه آشنا هم با رو ما که بوده این تقدیر شاید ولی؛ بود سخت خیلی بیمار عنوان به ساسان

 . کشیدم عمیقی نفس

 .ما جدایی یقصه ته به، رسید تهش به و گذشت که شکر رو خدا، گذشت زود چه

 از جدیدی برگ و ببندم رو جداییمون دفتر دارم دوست و داریم طوالنی یعاشقانه یقصه یه ساسان و من

 .بزنم ورق رو خوشبختی

 .نشست لبم روی لبخندی گوشم کنار از آرومی صدای با
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 مامت پرستار. باشی تو پرستارم و بشم بیمار، جااین بیام بار هزار روزی حاضرم نباشی تو اگه. یو سی آی -

 هی و ندارم رو خوشبختی و خوشحالی همه این طاقت من، دونیمی آخه. هامخوشحالی پرستار حتی، هامبیماری

 !مردم هیجان همه این از دیدی دفعه

 :گفتم اخم با و برگشتم سمتش به

 !کشمامی رو خودم جاهمین، نزن رو هاحرف این -

 .خندیدم بلند بلند

 !زنیمی حرف بدتر که تو -

 :گفتم و زدم بازوش به آرومی مشت

 ؟سرکار نرفتی مگه؟ کنیمی چیکار جااین تو، راستی -

 ،گیریمی مرخصی میری االن هم تو. بشن کنسل رو هاکالس که خداشونه از هم دانشجوها، گرفتم مرخصی -

 .بگیریم حلقه بریم خوایممی

 .کنهمی پرواز خوشحالی از پرنده یه مثل بدنم توی داره قلبم کردم حس و لرزید قلبم عروسیم شب تصور با

 .حلقه خرید واسه رفتیم، ساعته چند مرخصی یه گرفتن از بعد هم با و کشید رو دستم

 طالی یحلقه جفت یه داشت که خوبی یسلیقه با خودش آخر در و سپردم ساسان خود به رو هاحلقه انتخاب

 .خرید سفید

 .بودمش ندیده شاد قدراین حاال تا، بود خوشحال خیلی هم ساسان. نبودم بند جام توی خوشحالی از

 .بود شده خارج هردومون بدن از جدایی زهر انگار
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 .موندیگه خریدهای یاضافه به، خرید بخریم بریم عروس لباس واسه میالد و شیدا با فرداش شد قرار

 راضی من اصرارهای با ولی؛ داشت وسایل خودش یخونه چون نگیرم چیزی کرد اصرار ساسان جهیزیه واسه

 .بشه عوض دیگه جزئی چیزهای و فرش و هامبل مثال، بدیم تغییری یه شد

 دوست با و باشه ست که خرهمی هم با رو هاشوسایل یهمه گفت، سپردم شیدا به کال که رو خوابمون اتاق

 فقط ما واسه ولی؛ کردن رو کار همین هم خودشون یخونه واسه. کنهمی هماهنگ دکوراسیونه کارش که میالد

 .مشترکه اتاق خونه قسمت ترینمهم گفتمی. بود خواب اتاق

 .ریممی هم با ساسان با شاءاهلل ان، برم روز یه داشتم دوست، بودم ندیده رو شیدا یخونه هنوز من

 پیشنهاد و باشه من طرف از عروسی یهدیه عسل ماه گفت، بود ساسان عموی یعهده به عسلمون ماه یبرنامه

 از خارج ببرمت خوایمی گفت ساسان. کردم ذوق کلی دیدم رو هاشعکس که وقتی و داد رو مشهد الماس هتل

 .کردم مخالفت من؟ کشور

 یهمه گفتمی و خودشه واسه لباس درگیر ساله ۲۰ دخترهای مثل ولی؛ عروسه مادر که این با هم مامانم

 چی گفتمی دایی زن به شب اون که جایی تا!نه یا باشه بقیه و عروس مادر بین فرقی یه باید هستن خانواده

 ؟بپوشم

 درگیر طفق که هم بابا. بود سفید رنگ دایی زن پیشنهاد آخه نکنه ست من با وقت یه کردممی دعا داشتم خالصه

 .بود تاالر

 .بود سام هم اون، داشتم دلهره چیزی یه از

 واسه رو خودم. نکنه کاری بودم امیدوار، کردمی نگران رو من العملش عکس ولی؛ نه یا میاد دونستمنمی

 لباس با که بودم امیدوار و کنه زهر خوادمی رو عروسیم شب دونستممی، کردممی آماده نرگس عمه هایطعنه

 .نکنم گریه عروس
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 "ساسان"

 .بودم آرایشگاه توی

 ییک، رقصیدمی یکی، خوندمی آواز یکی، بودن گذاشته سرشون روی رو آرایشگاه پدرام همچنین و هامدوست

، نه هک زندگیم روز بهترین، بودم خوشحال امروز چقدر. بودم شده خیره بهشون آینه توی از خنده با. میزد دست

 .کردممی زندگی داشتم واقعا که روزی، بود من زندگی روز اولین

 .گرفتم ازشون چشم گوشیم زنگ صدای با

 .بود ناشناس شماره

 .حیاط توی رفتم و کردم عذرخواهی آرایشگر از

 :دادم جواب

 ؟بله -

 !بود آورده کجا از رو جدیدم شماره، کردم تعجب. پیچید خط پشت آیدا صدای

 ؟ساسان -

 :توپیدم بهش عصبانیت با

 !بکش خط رو من دور گفتم؟ زدی زنگ من به چرا -

 ...بار آخرین واسه، لطفا. کن گوش حرفم به خدا رو تو ساسان -

 :داد ادامه که نگفتم چیزی. کردمی گریه داشت
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، انساس نداشتم گناهی هیچ من. شکستی بد خیلی رو دلم بدون ولی؛ بشی خوشبخت؟ کنیمی ازدواج داری -

 جوریاین باید چرا؟ چرا. اومد من سر باالها تمام ولی؛ بودم تقصیرترینبی وسط این من که بفهم رو این

 !همین شدم عاشقت فقط من، من؟بشه

 .برادری چنین به لعنت، کردم مشت رو هامدست

 :گفتم آروم لب زیر

 .کنی فراموش راحت تونیمی تو آیدا -

 :نالید اشگریه هق هق وسط

. میادن بر دستم از کاری هیچ و عروسیته امشب دونممی که این. دنیاست درد بدترین این، ساسان تونمنمی -

 ؟!نداشتم من که داشت چی نگار بگو بهم، کنم تصور نگار با رو تو تونمنمی

 !کن تمومش آیدا -

 .کنم تخلیه رو خودم و بگم بذار ساسان نه -

 .آیدا زنیانمی اشتباهی کار به دست -

 .برگشتنت به، دارم امید. زنمنمی نه -

 .کشیدم موهام توی دستی کالفه

 ؟ساسان -

 .بگو -
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 و تانبیمارس رفتم روز اون؟ کردیمی فکر اون به بودی من پیش که مدتی تمام یعنی؟ واقعا نداشتی دوستم -

 تو ولی؛ مردم تواسه همه این من؟ هان؟ شدی عاشقش که داره چی، نیست خوشگل. دیدم دور از رو نگار

 .ندیدی

 !مو پیچش من و بینی مو تو آیدا، بینممی من فقط که داره هاصفت و چیزها خیلی نگار، آیدا ببین -

 .نداره باهامون کاری هم مهدی. شیممی خوشبخت هم با ما، نکن ازدواج ساسان -

 .کنم قطع باید آیدا -

 !رو کار این نکن ساسان -

 .خداحافظ -

 :زد جیغ

 .بخشمشنمی وقتهیچ، میده پس رو تاوانش مهدی -

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 ؟آیدا -

 :گفت آروم

 ؟آیدا جان -

 اگه حداقل، بشم جدا نگار از من که نکن کاری هیچوقت، نیستی برادرت مثل تو؟ باشه نزن زنگ من به دیگه -

 .داری دوستم
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 پای هب من عشق باشه یادت ولی؛ کردم اشتجربه من فقط که بود عالمی بودن تو با، عشقم بشی خوشبخت -

 تو فقط ارودیوانه که بود یکی همیشه باشه یادت. نشم روانی بودنتون هم با فکر از کنممی سعی. رسهنمی نگار

 .خداحافظ، بودی جونش و نفس تمام

 .کرد قطع رو گوشی

 !ببینه ضربه آیدا همه از بیشتر ممکنه که نکردم فکر چرا، اشتباهم تصمیمات به لعنت، کشیدم صورتم به دستی

 .کردم دیوار حواله محکمی مشت

 .برگردوندم سمتش به رو سرم، کنارم پدرام حضور با

 :گفت بهم رو نگرانی با

 ؟داداش خوبی -

 :گفتم و دادم تکون سری

 .داخل بریم خوبم -

 .کردم بازش، بود سام، اومد گوشیم روی پیامی لحظه همون

 هک باشه استوار طوری عشقتون امیدوارم. کنممی تواسه دارم که آرزوییه اولین، ساسان بشی خوشبخت -

 با گشتمبر وقتی کنممی سعی. میام کنار زود من، نیستم عاشق تو مثل من، گفتی راست. نپاشه هم از ایلحظه

 !برادرم دارم دوستت خیلی. بگو تبریک زنت به هم من طرف از، برگردم خالی ذهن

 .نشست لبم روی لبخندی

 .همین، بود برادرم شدن خوشبخت هم من یثانیه هر دعای
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 از وقتهیچ عشق این، بودم خوشحال کرد درکم سام که این از ولی؛ بودم ناراحت مشترکمون عشق خاطر به

 .رفتنمی بین

* * * 

 "نگار"

 .اومدم خودم به آرایشگر صدای با

 .بپوشی رو لباست بری تونیمی، عزیزم شد تموم -

 .رفتم پرو اتاق سمت به و شدم بلند جام از

 .انداختم خودم به نگاهی، پوشیدم رو عروسم لباس شیدا کمک با

. داشت ورت پایین تا و بود شده کار گیپور لباس جلویی قسمت که بود بلند هایآستین با بلندی عروس لباس

 .ودمب عاشقش من و بود زیبایی لباس کل در. داشت دنباله کمی هم لباس پشت، داشت پف دامنش کمی لباس

 .زد کج هم رو موهام جلوی و کرد رها دورم آزاد و کرد شالقی ـختـ لـ مواسه هم رو رنگم مشکی موهای

 .داشت قرار سرم روی رسیدمی دامنم پایین به بلندیش که بلندی تور همراه به خوشگلی تاج

 :گفت و گرفت رو دستم شیدا

 زرو تنها نه امروز؟ رسیدی حرفم به حاال، میرسه هم تو روز گفتم بهت بودی ناراحت و کردیمی گریه وقتی -

 .توئه مال هم بعدش روزهای بلکه، توئه

 :گفتم و گرفتمش بغلم توی

 .خواهری مثل مواسه که این از مرسی، مرسی -
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 .خواهریم واقعا ما -

 .زدم چهرش به لبخندی

 .شد وارد آرایشگر و شد باز پرو اتاق در

 .رسیده داماد کنم فکر، باشید زود -

 :داد ادامه و زد لبخندی دیدنم با

 .شاءاهلل ان بشی خوشبخت عزیزم -

 !نداره حرف کارتون، نکنه درد هم شما دست، ممنون -

 :گفت و زد چشمکی

 .خدمتم در هاتبچه عروسی -

 .کردم حرکت بیرون سمت به شیدا کمک با و خندیدم

 و بود ادهد تکیه، بود شده تزئین سفید و صورتی هایگل با حاال که رنگش سفید سانتافه ماشین به ساسان

 .شد شوهرش محو هم شیدا، شد شیدا هایزیبایی محو و برگشت میالد. کردمی صحبت میالد با داشت

 .شدم دقیق ساسان به

 .بود پوشیده سفید کراوات و رنگ مشکی پیراهن با شلوار و کت

 زده باال دار حالت که رو موهاش و جذابش ریش ته با مخصوصا، مرد این بود شده جذاب چقدر، رفت ضعف دلم

 .بود

 .برگشت سمتم به ساسان، میالد یاشاره با
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 .آتلیه بریم ما بود قرار چون رفتن کردن حرکت شیدا و میالد

 :کرد زمزمه لب زیر و گذاشت هم روی رو هاشچشم، شد نزدیک بهم و برداشت سمتم به قدمی چند ساسان

 .منه آرزوی. منه رویای، شیرین خواب این. بشم بیدار خواب این از خوامنمی، بینمنمی خواب بگو بهم -

 .کن باز رو هاتچشم. واقعیه چیز همه -

 ؟نمیشم بیدار خواب از کنم باز اگه -

 :گفتم و خندیدم

 !نه -

 :داد ادامه کوتاهی مکث از بعد و کرد باز رو هاشچشم

 .منه حق بودن تو با، نیست من رویای دیگه بودن تو با -

 .صورتی و سفید رز هایگل از پر گلی دسته، گرفت مقابلم رو گل دسته

 :گفتم و گرفتم ازش رو گل دسته لبخند با

 باعث هاتماشتبا هم شاید ولی؛ کردمنمی اشتباه رو داستان تمام میشه ختم خوبی این به شته دونستممی اگر -

 .زنهمی زانو تو برابر در عشق، داری فرق هم عشق با تو، داری فرق همه با تو بفهمم شدن

 :گفت و برد فرو دستم هایپنجه بین رو دستش هایپنجه

 ؟ساسان یملکه دیدمی افتخار حاال. کنممی تو قربانی رو خودم جاهمین که نگو رو هااین -

 وارس خودش بعد، شدم سوار و کرد باز مواسه رو ماشین در. کردیم حرکت ماشین سمت به هم با و زدم لبخندی

 .شد ماشین
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 .کردیم حرکت آتلیه سمت به

 .بردن داشت قرار آتلیه پشت که بزرگی باغ به رو ما، گرفتن عکس واسه

 .بودن خاص مواسه واقعا که عکس تعدادی جمله از، شدن عالی شونهمه و گرفتیم عکس کلی

 خم عقب به ساسان دست روی من، بهاری شکوفه از پر هایدرخت عالمه یه وسط، هاعکس این از یکی توی

 توی ما نگاه، داشت قرار صورتم متری میلی چند در صورتش و بود شده خم من سمت به هم اون و بودم شده

 .بود عالقه و عشق از پر عکس این

 این توی. بودن کرده پهن دورم رو لباسم دامن و بودم نشسته هاچمن روی من، هاعکس از دیگه یکی توی

 عشق با هم باز و بودم گرفته قاب هامدست با رو صورتش من و بود کشیده دراز من زانوی روی ساسان عکس

 .بودیم شده خیره بهم

 و بود کرده حلقه کمرم دور رو هاشدست پشت از ساسان، داشتم دوستش خیلی که ایدیگه عکس توی و

 از، دیگه عکس کلی و. داشت قرار بهم نزدیک هامونصورت، بود بسته هردومون هایچشم که طورهمون

 .تکی های عکس تا گرفته رمانتیک خیلی هایعکس

 نمیار و کننمی آماده رو بودیم کرده پر قبل از که هاییعکس و ویدیو موزیک با رو هاعکس این کلیپ گفتن

 .تاالر

 .کردیم حرکت تاالر سمت به

 تهگذاش فرمون روی و بود گرفته دستش توی رو دستم هم اون و بود ساسان یشونه روی سرم. بودیم راه توی

 .بود
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 ساسان گوش کنار بود دلم حرف که آهنگ همراه و گرفتم باال کمی رو سرم شد پخش ضبط از که آهنگی با

 :کردم همخونی

 هست چی همه مستی و عشق هستی وقتی -

 نشست دلم به طوریاین مهرت شد چی

 تویی دنیام تموم که معلومه خب

 تویی خواممی زندگی این از که اونی

 کسم همه منی عشق معلومه خب

 برسم تو به روزی یه آرزومه

 (معلومه خب_شهره)

 .گذشت اطراف هایماشین هاینگاه و بوق و ما هایهمخوانی با همراه، مسیر

 .کشت گوسفند پامون جلوی بابا، رسیدیم وقتی

 رو خطبه شد قرار، بود مختلط جشن چون و بودن رسیده هامهمون یهمه، کردیم حرکت عقد یسفره سمت به

 .بخونن همه مقابل

 چون کنه ترک رو جااین ایلحظه چند واسه که خواست بود جمع توی که ایمطلقه زن از ساسان عموی زن

 .نداره خوبیت

 .کرد شروع عاقد، نظر مورد سوره خوندن از بعد و دادن دستمون رو قرآن

 .بودن گرفته ترانه و نازنین، رو شیدا دست زیر تور و زدمی بهم رو قندها داشت سرمون باالی شیدا
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 .نننک بارم تیکه تا کننمی کنترل ساسان احترام به رو خودشون دارن که بود مشخص که هم ساسان هایعمه

 .اومدم خودم به عاقد صدای با سوم بار، مرتبه دو از بعد

 و معتمد نگار خانم سرکار محترمه دوشیزه بین همیشگی و دائم ازدواج عقد آسمانی پیوند میمنت و مبارکی به -

 .گردد می اجرا و منعقد محمدی ساسان آقای

 قایآ همیشگی و دائم زوجیت عقد به را شما وکیلم بنده آیا، معتمد نگار خانم سرکار مکرمه محترمه دوشیزه

 و نبات شاخه یک، شمعدان جفت یک، آینه جام یک، مجید اهلل کالم جلد یک مهریه و صداق به محمدی ساسان

 داشت خواهند تسلیم عالی سرکار به آزادی بهار تمام طالی سکه ۲۳۹۶ تعداد به بقیه و العقد ضمن معین مهریه

 ؟وکیلم بنده آیا؟ آورم در بوده طرفین توافق مورد که شروطی و

 .بودم ترینخوشبخت من، رومه پیش مسیر بهترین دونستممی، کشیدم عمیقی نفس

 .ذاشتیممی سر پشت رو چیز همه هم با ما

 :گفتم بود ساسان به خیره نگاهم که طورهمون

 .بله بزرگترها و مادرم و پدر یاجازه با -

 .شد شوق اشک از لبریز هامچشم، کرد پر رو سالن فضای همه دست و کل صدای

 .کرد ساسان وکالت واسه خطبه خوندن به شروع عاقد

 و مهریه با معتمد نگار خانم، خود یموکّله اینجاب که دارم وکالت شما طرف از آیا، محمدی ساسان آقای جناب -

 ؟وکلیم بنده آیا. نمایم قبول شده ذکر شرایط

 :گفت و فشرد رو بود دستش توی که رو دستم ساسان
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 .بله -

 .لرزوند رو قلبم عاقد صدای، عقد نهایی یخطبه خوندن از بعد، شد بلند بقیه دست و کل صدای دوباره

 .بشید خوشبخت شاءاهللان، کنممی اعالم شوهر و زن رو شما بنده -

 بهم باالخره. شدنمی باورم، بودم کرده سکوت زیاد شوک از من ولی؛ زدنمی دست، زدنمی جیغ همه

 ؟هستم ساسان زن، کشممی نفس که روزی آخرین تا بعد به لحظه این از من یعنی؟رسیدیم

 .ردک گردنم رو بود "اهلل" پالکش که زیبایی و بزرگ گردنبند و نشوند ایـوسه بـ پیشونیم روی ساسان

 .رفتن و گفتن تبریک و اومدن یکی یکی همه

 :گفت بهم ساسان رفتن همه وقتی

 ؟باشه تونهمی بهتر این از چی، من زن شدی باالخره -

 .زدم رنگی پر لبخند

 ؟ساسان -

 ؟جانم -

 ؟رفت بین از بینمون هایمانع واقعا یعنی -

 ولی؛ نیومد، نباش نگران هم سام جانب از، نیست بینمون هیچی دیگه. شد تموم هابدی تموم، نگار شد تموم -

 .کرد ترجدی رو شونرابطه شاید اومده خوشش دختری یه از گفتمی. گفت تبریک

 .راضیه هم اون که شکر رو خدا. زدم لبخندی
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 این .برگرده اول روز به نتونه که باشه مجنون قدراین کردمنمی فکر. بود بهتر حالش، دیدم دور از رو علی امیر

 .گذشته شاد روزهای تکرار امید به. بود عشق کنه درک کامال تونستنمی که رو چیزی تنها پسر

 .پرستیدنمی رو همدیگه دو هر، کردنمی زندگی هم با عاشقانه هم میالد و شیدا

 .باشه کوچیک لغزش یه یاندازه حتی ما برابر در تونستنمی هم اون که بود جا بر پا ندا حسادت همچنان

 .نداشت وجود دیگه این از ترعالی، بود عالی چی همه و گذشت نحو بهترین به شب اون

 .رسید پایان به هاجوون شیطنت با و گذشت خوش خیلی هم برون عروس

 .کنیم آغاز رو مشترکمون زندگی تا رفتیم و کردیم حرکت مونخونه سمت به، همه از خداحافظی از بعد

 :گفت و کرد بلندم ساسان، گرفتیم قرار در جلوی وقتی

 .بشه شروع طوراین مشترک زندگی شروع یلحظه اولین باید میگن -

 .شدیم خونه وارد

 .گذاشت زمین روی رو من ساسان

 کمی فضا هاشمع وجود با و بود شمع از پر خونه، کردم نگاه اطراف به واج و هاج و کردم تعجب خونه دیدن با

 .بود شده روشن

 .داشتن ادامه اتاق تا هاشمع

 .کردم حرکت اتاق سمت به

 دهکر ایجاد رو رمانتیکی کامال فضای که بود شمع از پر هم اتاق اطراف و بود قرمز هایگل برگ از پر تخت روی

 .شدمی پخش زیبایی و مالیم آهنگ.بود
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 :گفت و کرد دراز مقابلم رو دستش ساسان

 ؟دیدمی رو حقیر یبنده این به رقـــص افتخار -

. وردیمخمی تکون آهنگ ریتم با جامون توی آروم. شدم نزدیک بهش و گذاشتم دستش توی رو دستم لبخند با

 هک خوبه چقدر، بودن من زندگی مرد این های چشم. بردارم ازش چشم خواستمنمی، بودیم هم به خیره همچنان

 .باشی راضی باشه کنارت ابد تا قراره که کسی از وجود تمام با

 :گفت و کشید بازوم روی رو دستش ساسان

 .ترینهالزم من زندگی توی وجودت، هستی که خوبه چقدر -

 :گفتم و چسبوندم صورتش به رو صورتم

 .تو مثل، عزیزترن ناخواسته هایاتفاق همیشه -

 .افتادم تخت روی و داد هلم پشت از ساسان ناگهانی حرکت یه با

 :گفتم خنده با

 ؟کنیمی چیکار -

 :کرد زمزمه زیرلب

 در، دهیمی حق حاال. کنم پیدا ایتازه مضمون توانمنمی حتی دیگر که ایکرده خودت درگیر را ذهنم قدرآن -

 .دارم دوستت بگویم سادگی همین به شعرهایم

 :کرد زمزمه آروم لب زیر و شد ترنزدیک بهم

 .دارم دوستت -
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 :کردم زمزمه لبخند با و آروم هم من جوابش در

 .دارم دوستت هم من -

 ،خورد رقم من زندگی از تازه ایصفحه شب اون و

 .بودم ترمتفاوت من روز اون از

 .خواستممی چی دیگه، بودم ترینخوشبخت و ترینخوشحال من

 :بود این کردممی زمزمه و بود لبم روی مدام که ذکری تنها

 !دادی بهم رو روزها این که این خاطر به، شکرت خدایا

 

 !خدایا"

 ،همیشه که دانیمی هیچ

 !رسیمی تو، دلم داد به موقع به

 .امخسته که آنجا

 .امشکسته دل که آنجا

 .امگسسته آدم و عالم همه از که آنجا

 که هستی دستی همان تو همیشه

 ،را ها غم غبار دلم از گیریمی
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 "!سپاس خدایا

 

 "پایان"

 ۲۳۹۶ تیر ۱۹

 اسد پرنیا

 

 

 

 

 

 

 

 به سایت نگاه دانلود مراجعه کنید : ،با فرمت های دلخواه و برای دانلود رمان های بیشتر

WWW.NEGAHD L . COM 
 

برای اشتراک گذاری و انتشار رمان یا آثار ادبی خود، و مطالعه رمان های در حال تایپ، به انجمن نگاه دانلود مراجعه 

 کنید :

WWW.FORUM.NEGAHDL . COM 

http://www.negahdl.com/
http://www.forum.negahdl.com/
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تلگرام نگاه کانال ، رمان های جدید سایت، و اطالع رسانی های سایت و انجمن در تایپ حالمعرفی رمان های در 

 دانلود به نشانی :

T .ME /NEGAHD L 

 

 

 

https://t.me/negahdl

