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 ییایاما عشق رو و

 مرحمم باشه تونهیم

 

.  . از  دیرمانم مطابق با متن داستان کش يکه زحمت سرودنش رو برا زیعز یبرات انیکار دوست خوبم شا بایز يترانه  نیا

 واقعا ممنونم .  .  .  زمیدوست عز

 

 

 اول فصل

 

 

 نشیماش ریباز کرد . دختر جوان بدون توجه به باغبان پ شیو در را برا دیبا عجله دو ریزد تا باغبان پ یاپیدر چند بوق پ يجلو

لب کاشت و  يرو يخشک و سرد يشد . لبخند ادهیبود . پمنتظرش  شیدر ساختمان شکوهمند  ، عمو يرا داخل برد . جلو

 من؟ يبایدختر ز يو گفت:چطور دیرفت . هرمز با شوق محکم او را در آغوش کش شیبه سو

 ن؟یاز او جدا شد و گفت:خوبم متشکرم عمو ، شما چطور نفس

 منتظرت بودم .  روزیدست او را در دست گرفت و گفت:من خوبم ، د هرمز

 .  دمینتونستم  ، صبح حرکت کردم تا االن رس - 

 .  ییخسته ا یلیتو معلومه خ مینفس حلقه کرد و گفت:بر يدستش را دور شانه  هرمز

 .  ارنیب لمویوسا نینه خوبم فقط بگ - 

 برات .  ارنیب گمیباشه دخترم االن م - 

 اق من کجاس عمو؟:اتدیاو شد . نفس پرس یو سلطنت بایز يهمراه هرمز داخل خانه  نفس

 نگاهش کرد و گفت:کنار اتاق شاهکار .  هرمز

 .  رهیجوب نم هیمنو و اون آبمون با هم تو  نیدون یگفت:چرا اونجا؟ شما که م ينفس درهم شد . با دلخور يها اخم

کنار خود نشاند و کردند تا دو دوست . نشست . نفس را هم  یدو دشمن برخورد م نیدو با هم ع نیلبخند زد . هنوز هم ا هرمز

 به تو داشته باشه .  يتونه کار یمن هستم نم یگفت:شاهکار تا وقت

 

 کنه .  یمارمولکه مدام رنگ عوض م نیگفت:آره عمو جون ، حتما . پسرتون ع ظیدر دل با غ نفس

 شد؟ یدانشگات چ یادامه داد:کار انتقال هرمز

 وارده .  زیندارم . اون به همه چ یقبول شده . کارا رو اون برام انجام داد . مشکل نجایاز دوستام پارسال دانشگاه ا یکی - 
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 نداشت؟ یمشکل تیبرا انتقال رازیدانشگاه ش - 

 دادن اما حلش کردم .  ریکم گ هی،  ادینه ز  - 

 مونده برو انجام بده که فک نکنم بعدا وقت بشه .  يو کار یی، اگه خسته ا شهیخوبه ، دانشگاه ها از فردا شروع م - 

 دیرسم . اما اول با یدوستم . بهش گفته بودم امروز م دنیبرم د دیسرش را تکان داد و گفت:آره حق با شماست ، با نفس

 سروسامون بدم .  لمویوسا

 

 ان آمد و گفت:بله آقا . دوان دو نشیچاق و سنگ کلیبا آن ه مهیخدمتکار خانه را صدا زد . حل مهی، حل هرمز

 تو اتاق سابق شهروز .  نیاریب نینفس رو از ماش لیبا جذبه گفت:وسا هرمز

) داخل آوردند . ریبود را با کمک بابا نوذر(باغبان پ نیهم سنگ یلیرفت . دو ساك نفس که خ رونیگفت و ب یچشم مهیحل

 را داخل برد .  لشیوسا ماندهیباق زینفس خود ن

 جا ممنون .  نیهم نیبزار لویاتاق شهروز که شد گفت:وسا وارد

 رونیو بابا نوذر که ب مهی. حل امدیبود خوش ن ییکه زن خوشرو مهیبه مذاق حل ادیکه ز يبود . جور یخشک و رسم لحنش

 نییرفت . پا رونیب را عوض کرد و از اتاقش شیآورد  . آنها را مرتب کرد . لباسها رونیرا از ساك ب لشیرفتند . نفس فورا وسا

 یی(دوستش) را گرفت . تماس که برقرار شد  از او خواست به کافه اهیو شماره سا رداشترا ب ی. گوش ستادیتلفن ا يپله ها پا

شد و از خانه خارج شد . از  نشیرفت سوار ماش رونیرا گذاشت . ب یتا با هم صحبت کنند . گوش دیایدانشگاه است ب یکیدر نزد

به کافه کنار دانشگاه رفت .  کراستیدانشگاه را .  نینشناخت . و همچ یرا م ابانهایخ بایآمد تقر یبه تهران م ادیآنجا که ز

 نشست .  هیمنتظر سا زهایاز م یکیهمان جا پشت 

 

 گریکند . اما د رشیگونه غافلگ نیعادت دارد هم هیدانست سا یشانه اش قرار گرفت . م يرو یتا دست دیطول کش یساعت مین

 ؟يشناخت . لبخند زد و برگشت . نگاهش کرد و گفت:سالم چطور یرا م شیکلک ها ينداشت چون نفس همه  ییا دهیفا

 معرفت پاشو بغلم کن حداقل .  یداد و گفت:ب شیشانیبه پ ینیچ هیسا

 ذره شده بود .  هیگفت:دلم برات  هیبلند شد بغل کرد سا نفس

 .  نطوریبار گفت:منم هم نیاول يبرا نفس

 .  یحرفا بلد باش نیتو هم از ا شهیاو را از خود جدا کرد و گفت:باورم نم هیسا

 آدمم .  ستمیو گفت:سنگ که ن ندیزد . اشاره کرد تا بش يلبخند نفس

 سرد اخمو و مغرور .  شهی، هم ینست و گفت:اتفاقا هست شیروبرو هیسا

 اغراق نکن دختر .  - 
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 میرو به حر یشکی. از بس  ه میکنم که منو تو با هم دوست یتعجب م ی، گاهنفس  ستیگفت:اغراق ن تیبا جد هیسا

 تنها وسرد!  شهی. هم يد یراه نم تیشخص

 تیاز الك تنها دی، با می. اما حاال بازم باهم میسال بخاطر دانشگاه از هم جدا بود کی.  يخورده فرصت بد هیبه خودت  دیبا

 .  یکن یو واقعا زندگ ی، عاشق بش یکن دایپ يشتریب ي. دوستا رونیب يایب

 

نداشتم حاال که تنهاتر  یتو دوست ریبا همان چهره آرام و سردش لبخند زد و گفت:اون موقع که بابا و مامان زنده بودن غ نفس

 کنم؟  دایپ يشتریب يدوستا يخوا یشدم م

قلبمو  یاشتن باشه مطمئن باش دو دستدوست د قیکنم که ال دایرو پ ياس . تازه قبال هم بهت گفتم هر وقت مرد مسخره

 باشه؟ قیکه ال يکنم . اما کو مرد یم مشیتقد

 از طرف من سالمشو برسون .  يدید اگه

 شیسخته آدم تا دو ماه پ یلیکنم . خ یبا تاسف سرش را تکان داد و گفت:به خاطر پدر و مادرت واقعا متاسفم و درکت م هیسا

. اما در مورد عاشق شدن تو  ارهیم یباره .  .  . اصال ولش کن گفتنش فقط ناراحت هیاال پدر و مادرشو کنارش داشته باشه و ح

 .  يقبول ندار ور يمرد چیو ه يریگ یخودت سخت م

 شه؟یشروع م یحرفا رو ول کن بگو کالسا ک نیگفت:ا یحوصلگ یبا ب نفس

 

که  يمثل کار قایکرد . دق یبحث را عوض م یحوصلگ یشد نفس با ب یگونه بود . تا بحث در مورد عشق م نیهم شهیهم

 .  12کالسمون عصره ساعت  نی، اول شهیبحثو عوض کن ، فردا کالسا شروع م یبه ناچار گفت:ه هیاالن انجام داد . سا

 ؟ی:کتابا چدیپرس نفس

 کنه فکر اون نباش .  یم یاستاد خودش معرف - 

 راحت باشه؟ یبابت انتقال المیخ - 

 ؟یخونه عموت راحت ی.  .  . راست گهیسرکالسا د ایرو به راهه . فقط از فردا ب زیسرش را تکان داد و گفت:آره همه چ هیسا

 .  يبا پسر عموت مشکل دار یگفت ادمهی

شد سر جا بشونمش . عمو هم هوامو داره . احساس  چمیکه پاپ نیتونم هم ی، م ستیمهم ن ادیگفت:اون ز یالیخ یبا ب نفس

 اون بابامه .  ستیکنم حاال که بابا ن یم

 .  شمیپ ایتو خوابگاه ب یتون ینم یدون یسرش را تکان داد و گفت:خوبه . اما هر وقت م هیسا

 نجا؟یا ياومد ینداشت يسرش را تکان داد  .  گفت:امروز کار نفس

 يایم يدونستم دار ین برم اما چون مباهاشو امیبهم گفتن ب دیخواستن برن خر یخوابگاه م ينداشتم ، بچه ها ينه کار - 

 نرفتم . 
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 ن؟یدار لیم یکه دستش بود جلو آمد و گفت:خانوما چ یکوچک يخدمت با دفترچه  شیپ

 .  نیاریبا مخلوط کاکائو ب یزعفرون یمن بستن يفورا گفت:برا نفس

 از نفس گفت:برا من همون ، ممنون .  تیبه طبع هیسا

 خونه عموت .  امیبا لبخند گفت:دعوتم کن ب هیخدمت رفت و بحث آن دو از سر گرفته شد . سا شیپ

 .  ایب یخونه منم هست هر وقت خواست گهیلب آورد و گفت:اونجا د يرو یمخف يلبخند نفس

نقطه  چیه نکهیا با شانیشناخت . دوست یساله بود م 11 يدختر ی. او را از وقت ستیبه دقت به چهره گرفته نفس نگر هیسا

تازه و دردناك هم به چهره اش اضافه شده بود .  یغم یشگیهم ياز سرد ریبود . اما حاال غ افتهینداشتند سالها ادامه  یمشترک

به خانه  یرفته بودند . اما وقت رونیب دیخر يبود که با نفس برا شیدو ماه پ تانتابس التیهست که تعط ادشیهنوز هم 

 یرفته بودند در حال برگشت بر حسب ب مارستانیبه ب یدوست ادتیع يبرا یبود . پدر و مادر نفس وقت یمیعظ يغوغا دندیرس

 بود .  ساش مرگ پدر و مادر نف جهیهولناك رخ داد که نت یتصادف ونیراننده کام یاطیاحت

 

 ریغ میکه شناخت نفس قد ي. جورنفس وارد شد . از آن پس او سردتر ، مغرورتر و تنهاتر شد  کریضربه بر پ نیروز بزرگتر آن

شد .  یکه هست هم بدتر م نیاوضاع از ا دیتوانست تحمل کند و شا یهم بود نم يگریهر کس د دیممکن بود . هر چند شا

 معروف دانشگاهو نشونت بدم .  يخوام دختر  و پسرا یدهد گفت:از فردا م رییغآنکه جو را ت يو برا دیکش یقینفس عم هیسا

 

 :از چه نظر معروفن؟دیپرس يو عاد الیخ یب نفس

 دنبالشونه .  ایلیچشم خ نکهیگفت:از ا اقیبا اشت هیسا

 زد و گفت:مشتاق شدم .  يپوزخند نفس

 روز فوق العاده رو برات درست کنم .  هیکه  میوقت دار یلیدنبالم خ ایفردا ب يدار نیماش - 

 .  میکن فیو تعر مینیسرش را تکان داد و گفت:بب نفس

نماند  شتریرا خوردند . نفس چون خسته بود ب شانمیها ینهاد و رفت . آن دو بستن شانیرا جلو یبستن يخدمت کاسه ها شیپ

 را رساند و خود به خانه برگشت .  هیاما اول سا

 شانیتا حرف ها ستادیشاهکار توجه اش را جلب کرد . بدون آنکه داخل شود پشت در ا شیپسر عمو يصدا يدر ورود يجلو

 براش بده؟ رازیکنه؟ مگه ش یما زندگ شیپ دیرا بشنود . شاهکار گفت:چرا اون با

 اون تنها تو شهر دور از ما باشه؟ يدیم حیترج یعنیشاهکار؟ اون دختر عموته .  یگیم یچ يگفت:معلومه دار هرمز

 

 میشیبا هم دوست شدن ما هم دوست م ریپن کارد و ای.  .  . اگه موش و گربه  میایمنو اون با هم کنار نم یدونیبابا تو که م - 

 ن؟یبرام جهنم بساز نیخوا یدختره تخس کنار اومد . واقعا م نیبا ا شهینم یروش چی. آخه با ه
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 . اون فقط به خاطر عمو و زن عموت ناراحته .  نیایآرامتر گفت:بهتره باهم کنار ب هرمز

بار از ته دل بخنده؟ به هر حال  هی نیدیخدا د يخدا ناراحته . محض رضا ي شهیزد و گفت:اون هم يپوزخند صدا دار شاهکار

 منه .  ریتقص نیو بگ نیریمنو بگ قهی نیایاومد ن شیپ یزنم اما بگم اگه فردا ، پس فردا مشکل یساعت دارم باهاتون چونه م هی

 

 يبدون آنکه از او خبر رازینفس تنها در شداد آن دو هر روز دعوا کنند تا  یم حیشناخت اما ترج یاخالق هر دو را م هرمز

 نیکرد یمدت که کنار هم زندگ هی دمی. اما قول م یکن یسختش  م يکند . به شاهکار گفت:دار یداشته باشد زندگ

 .  نیاختالفاتون رو کنار بزار

 

 یتوخال یپدرش آورده بود انگار حباب يساعت برا کی نیبا حرص به پدرش نگاه کرد . هر چه راه حل و اما و اگر در ا شاهکار

 .  دیبود . به ناچار گفت:شا

 

 یعمو خراب م شیمنو پ يلب گفت:خدا لعنتت کنه شاهکار ، دار ریرا گره کرد و ز شیمشت ها تیبا حرص و عصبان نفس

 مارمولک .  یکن فیبسازم که ک یجهنم هی، باشه برات  یکن

 

متعجب بود نگاه کرد و  دنشیبه شاهکار که از د یو بدجنس تیرا باز کرد و داخل شد . نفس به هرمز سالم کرد و با عصبان در

و  یچرتو پرت بگ نقدیا ینیخونه منم هست پس بهتره نش نجایو حاال ا نجامیا ينخوا ي، دوما بخوا دمیگفت:اوال حرفاتو شن

 .  ارمیدر م شویکنم . تالف یطمئن باش فقط نگات نمم یکن تیاذ ي، اگه بخوا يعمو بد لیتحو

 

بنشاند .  شیرا سر جا یدختر از خود راض نیداشت هر طور شده ا میداشت . اما شاهکار تصم ییزبان برنده ا شهیهم نفس

 .  . وقت خوابت نشده؟ یزن یحرف م يادی. بچه ز دمیمامان جون ترس يزد و گفت:وا يپوزخند

 

 نیشاهد ا گهیبار د هی. اگه  نیکن یباهم کل کل م نمیخوام بب ینم گهی. با هردوتونم . د نیگفت:بس کن يبلند يبا صدا هرمز

 گذرم .  یرفتار باشم ساده ازش نم

 

 نیهمو داشته باش يخواهر و برادر خوب هوا هیمثله  نکهیا ينگاه کردند . هرمز گفت:به جا گریکدیبه  نهیشاهکار و نفس با ک 

 .  نیپر یمرتب به هم ممثه سگ و گربه 

 

 درسته؟ نیا آخه

 بودم .  یعصبان کمیبه هرمز نگاه کرد و گفت:متاسفم عمو جون . من فقط  نفس
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 دروغگو .  يدختره  يد یدر دل گفت:آره جون خودت ، بزار بابا بره ، فورا اون روتو نشون م شاهکار

با هم جرو  نیبخوا ي، اگه به خاطر هر مسئله ا گمیپاشاند و گفت:به خاطر خودتون م يلبخند شیبه رو زیمحبت آم هرمز

 .  نید یاز دست م شتونویفقط آرامش و آسا نیبحث کن

 از بچه ها قرار دارم .  یکیبرم با  دیبا گهیکنم . حاال د یبلند شد و گفت:من کامال درك م شاهکار

  . میگفت:شب زود برگرد شام با هم باش هرمز

 .  دهیمزه م شتریبا برادرزادتون ب یی، تنها رونمیمتاسفم من شام ب - 

 نگاهش را روانه اش کرد و با خودش گفت:جنگ منو تو از حاال شروع شده پسرعمو .  ي نهیخشم و ک يرهایت نفس

 کرد .  ياجبار به کار شهیکس رو نم چیگفت:باشه ، ه هرمز

 .  نیبا هم مدارا کن دیخورده با هی زمیفت:عزسرش را تکان داد و رفت . هرمز گ شاهکار

 یم مویسع يلب آورد و گفت:چشم عمو جان . من همه  يرو یمصنوع يرا راحت کند لبخند شیعمو الیخ نکهیا يبرا نفس

 کنم . 

 

 گفت .  یم يگرید زیقلبش چ قتیچند در حق هر

 

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

 

 دوم فصل

 

آمد و  رونیکه کالسورش را بغل داشت از در خوابگاه ب یدر حال هیبوق زد . سا یاپیدر خوابگاه توقف کرد . دو بار پ يجلو

 !گهیگفت:چته دختر؟اومدم د

 کالس .  لیمونده تا تشک گهیساعت د هی یکن یعجله م نقدیرا باز کرد و سوار شد و گفت:ا در

 فقط سوار شو .  ؟یزن یحرف م نقدیگفت:تو چرا ا نفس

 ات کنم .  یاز بچه ها معرف یکیخوام به  ی، م فتیبدون توجه به حرف نفس گفت:حاال راه ب هیسا

 هست؟ یرا به حرکت درآورد و گفت:ک نیماش نفس

 ياز پسرا یلیکه خ هییاز دخترا یکیپر شروشوره .  یلینقطه مقابل تو . خ قای، دق هیخوب یلیهم رشته خودمونه . دختر خ - 

 .  ستیحرفا ن نیاهل ا ادیما خودش زدانشگاه دنبالشن . ا

 مثله خودمون ترم سومه؟ - 

 از منو تو بزرگتره .  یاره ترم سومه اما دو سال - 

 ه؟یاسمش چ - 
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 ، دورادور باهات آشناس .  يای، بهش گفتم تو م يکرد و گفت:الله قنبر یسرفه کوتاه هیسا

 .  مینیجا بش هی میبر ایمونده کالس شروع بشه . ب یلی:هنوز خگفت هیسا دندی. به دانشگاه که رس دینپرس یسوال گرید نفس

 يبه فاصله چند متر یمکتین شانیعلف ها نشستند . روبه رو يتنومند رو یدرخت هیسا ریشد . آنها ز ادهیپ هیبه همراه سا نفس

 .  مینیبش مکتیرو اون ن میبود . نفس گفت:پاشو بر

 .  ننیتونن روش بش ی. همه نم هیاختصاص مکتین هی، دوما اونجا  هیعال يایخ میجا که نشست نیگفت:اوال هم هیسا

 ؟یچ یعنی:یکنجکاوانه پرس نفس

معروف  يتا از پسرا 5مال  مکتیکنم . خب اون ن یخوام بهت معرف یمعروف دانشگاه رو م يگفتم بهت بچه ها روزید - 

 دزد .  يپایخوشت گنیدانشگاس . دانشجوها بهشون م

 ؟یچ يلب آورد و گفت:برا يرو يلبخند بیاسم عج نیاز ا نفس

اسم رو  نیدخترا رو بردن بهشون ا يکه دل همه  یی، اما از اونجا پیخوشگلن و خوش ت یلیبا آب و تاب گفت:آخه خ هیسا

 دادن . 

 

 .  رنینفس زد و گفت:چهار تاشون دارن م يچهار نفر از آنها آرنجش را به پهلو دنیبا د هیسا

 

 یآمدند نگاه کرد . هر چهار نفر قد بلند بودند . نفر او کم یم مکتین يبه سو یخنده و شوخ نیکه در ح ير پسربه چها نفس

برنزه  ینفر پوست نیبود . دوم بایدرشت سبز رنگ ز يو چشم ها یمشک يبه همراه موها دشیبود اما پوست سف هیالغرتر از بق

نفر سبزه رو بود . با  نیداشت . سوم یبود و  جذبه خاص یکلی. چهارشانه و ه رنگش برازنده اش بود اهیداشت چشمان س

 داشت .  ینفر پوست روشن نیبود . چهارم ختهیصورتش ر يرو ییرا با حالت دلربا شیچشمان سبز رنگ که موها

 

متوجه توجه نفس  هیبود . سا زیهراس انگ یداشت و چشمانش مانند عقاب کم ییا دهیورز کلیرنگ بود . ه یفندق شیموها

 کرد: یشد پس شروع به معرف

 

 نیماش هیبارم با  هیدردونه هر چند مدت  زی، بچه پولدار ، بچه آخر خونه و عز شگرهیاسمش سپهر اندا ؟ینیب ینفرو م نیاول

معلوم شده . چشمش دنباله الله اس ، اما الله  يحد هیداره . دخترا عاشقشن ، اما تا  نیماش شگاهیباباش نما نکهی.  مثله ا ادیم

دختر تو دانشگاه  هیاالن با   نیروزبه ، هم نیپولداره احمقه ، اما نفر دوم مت هی گهینداره م ولشبهش نداره ، اصال قب يکار

 یخارج يسفرها اس ، پسر بزرگ خونواده ، گهیپولدار د هیدونه ، اونم  ینم ینه کس ایدوسته ، حاال قرار ازدواج گذاشتن 

. اما نفر سوم عماد  هیدوست داشتن یلیبچه درسخونه . در کل خ احرف نیقبولش دارن . آخه با تمام ا یلیخوراکشه ، استادا خ

 ي. صدا ارهیکم ب یزارن از نظر پول یهواشو دارن ، اصال نم یلیداره اما دوستاش خ ی. بچه جنوبه ، خانواده متوسط هیمیکر

 ياون به بعد بچه ها برا دمیشنقشنگ بود که  نقدیاز بچه ها آواز خوند ، صداش ا یکیبار تو جشن تولد  هیداره ،  یخوب یلیخ
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کنه مثله بلبل . انگار بچه ناف فرنگه .  .  .   یصحبت م یسیآواز بخونه ، تازه زبان انگل ادیکنن ب یجشن هاشون ازش دعوت م

ترسناك بودن مجذوب کننده اس .  نیدر ع هیجور هی، دخترا عاشق خنده هاشن . چشماش  هیقاسم انینفر شا نی. اما آخر

هاش که دو  شگاهیاز نما یکیداره  . بچه ها از  یتو نقاش یدست دمیبره . شن یاونوقته که دل م شهیخمار م یوقتمخصوصا 

باباش  گنیبود اما انگار بهم خورده ، م از دخترا دوست یکیبا  شیکردن گفتن معرکه اس . چند مدت پ دنیبود د شیسال پ

از پسرا  یلیدانشگاه هستن که خ يها نیبهتر نایا یحساب کن یکل يبخوا، اما اگه  رهیخرش م یسرهنگه  ، تو دانشگاه حساب

 دست اونا بوده .  شهیبپرن اما انتخاب هم نایخواد با ا یباشن و دخترا دلشون م نایآرزو دارن مثله ا

 .  يفضول نبود نقدیقبال ا ؟يهمه اطالعات رو از کجا آورد نیتو ا - 

کنن .  یمرتب دوست دختراشون مثل لباس عوض م نای.  .  . ا میهم ساواك دار نجای.  . ا یعوامل اطالعات زمیعز - 

 کنه .  یدرز م نجایاطالعات از ا

رو بهت  يگفت:من هنوز اصل کار هیزدند . سا یکه گذرانده بودند حرف م ینشستند . در مورد کالس شانیپسر روبرو 4

 مشهورتر ، جذابتر ، پولدارتر و خوش اخالقتره .  ناینگفتم؛اون از ا

 ه؟یرا باال داد و گفت:خب اون ک شیابرو نفس

خواست  یو م دیدو یکه کالسورش را در دست داشت و م یبه دنبال پسر مورد نظر چشم چرخاند . بالخره او را در حال هیسا

 و گفت:اوناهاش! دید را به دوستانش برساند دخو

 !نه؟یگفت:ا رتیشاهکار با ح دنیگفته بود نگاه کرد . از د هیکه سا یبه سمت نفس

  ست؟یآره به نظرت جذاب ن - 

 است .  شیاو پسر عمو نکهیا ینگفت . حت يزیچ تیاهم یب نفس

 

 ادامه داد: هیسا

 

 .  .  .  کنامهیشاهکار ن یآب ياون پسر بور با چشما - 

 

.  . تو نوبه خودش  میتونم مثله همه ها .  .  . اما خب بگذر افهی.  .  . ق هیکی لتونیچه جالب ! فام یبا تعجب گفت:راست بعد

 ي. بهش لقب خدا شهیم دهیدختر تو دانشگاه د هیکه هر ماه با  نجاسیخوانش اما مشکل ا یواقعا شاهکاره! تمام دخترا م

عروف و به نامه .  ياز کارخونه دارا یکیباباش  دمیکنم اصال عاشق شده باشه . اما شن یر چند من باور نمعشق رو دادن . ه

شده اما در مورد دخترا مثله شاهکار  لیدانشگاه فارغ التحص نیبرادرش شهروز از هم شیپسره خانواده شه . چند سال پ نیآخر

خوش  یلیحرفا خ نیا يبرعکسه .  .  .  .  . با همه  کاربار عاشق شد با همونم ازدواج کرد . اما شاه هیشهروز  گنینبوده . م

از بچه ها هم کمک کرده بود  یکیشاهکار بهش خون داد ،  به  نیتصادف کرد هم نیمت یاخالق و خوش قلبه . ترم قبل وقت
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پول داده تا  هخواسته ازدواج کن یاز پسرا که م یکیکه به  هنیا دمیهم که تازه شن يکنه ، خبر دایپ هیمادرش کل يکه برا

 مشکلش حل بشه . 

 

 

 يتازه با همه  ست؟یاطالعات بود انداخت و گفت:به نظر فوق العاده ن افتیدر حال در زیت ییبه نفس که مانند گربه ا ینگاه

 .  نیاستادا ازش راض يهاش درسخونه و همه  یخوش گذرون

 

 یاز دسته گالت نم يزیحتما عمو هم چ ؟یعشق يآقا شاهکار خدا نطوریزد و در دل گفت:پس که ا يلبند انهیموذ نفس

 حمله و دفاع سالح دارم .  يجلو برا ایفهمه؟ حاال ب

 

 ؟يتو فکر هیبه شانه اش زد و گفت:چ ییضربه ا هیسا

 

 نکرده؟ ریدوستت الله د نیا ی، راست ستین یمهم زیکرد و گفت:چ مکتیپشتش را به ن ندیشاهکار او را بب نکهیقبل از ا نفس

 

 بشه .  داشیپ گهیاالن د دینه ، با - 

 

 .  نیبش ایالله لبخند زد و گفت:سالم ، ب دنیبا د دیچرخ هیبه شانه اش زد . سا یکس ناگهان

 

 هیدوست سانفس دختر افسونگر سرد ،   دینفس نشست و گفت:فکر کنم تو با يروبرو هیکنار سا یبا لبخند پر نشاط الله

 ؟یباش

 

متعجب از القاب الله سرش را تکان داد . الله مودبانه دستش را دراز کرد . دست سرد نفس را در دست فشرد و  نفس

 جا نبوده .  یب فاشیکدوم از تعر چیه نمیب یکه م نجوریتو رو داد . اما ا فیسال مخ منو خورد از بس تعر هی نیتو ا هیگفت:سا

 

 بوده باشه .  یخوب يها فیتعر دوارمیانداخت و در جواب الله گفت:ممنون ، ام هیبه سا ینگاه یبا قدردان نفس

 اخم کرد و گفت:منو بد گفتن؟ هیسا

 خوشحال شدم .  دنتیحرفارو ، من که شخصا از د نیلبخند زد و گفت:حاال ول کنن ا الله

 .  نطوریالله زد و گفت:منم هم یو دوست داشتن بایبه چهره ز یگرم يلبخند نفس

 . دوست و وفادار .  میکنار هم باش شهیهم میجا قول بد نیهم نیای، سه تا دوست خوب ، ب هیگفت:عال هیسا

 من که هستم .  مانتیپ نیجان با ا يلبخند زد و گفت:ا الله
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 را جلو آورد و گفت:من هستم .  دستش

 دست الله گذاشت و گفت:من هم هستم .  يدستش را رو هیسا

 دستان آن دو گذاشت و گفت:هستم .  يزد ودستش را رو يلبخند يبچه باز نیبه ا نفس

 .  شهیم لیکالس تشک گهیربع د هی،  میبر نیبه ساعت انداخت و گفت:پاش ینگاه الله

 به سپهر کرد و گفت:الله اونجارو ، عاشقت .  ياشاره ا هیسا

 .  اریکرد و گفت:خفه ، اسمشم ن یاخم الله

 خب ، بچه که زدن نداره .  یلیت:خزد و گف يلبخند هیسا

 .  میبلند شد و گفت:بر نفس

 سپهر زد و گفت: يبه پهلو ییبود سقلمه ا دهیکه آنها را د نیبلند شدند و با او همراه شدند .  .  .  . مت زین هیو سا الله

 .  رهیمعشوقه ات داره م نیبب - 

:اون دیرفت نگاه کرد . عماد با تعجب پرس یساختمان کالس ها م يبه سو يگریو دختر د هیبه الله که در کنار سا سپهر

 که باهاشه؟! هیدختره ک

 گفت:انگار تازه وارده .  انیبه آن سه نگاه کردند . شا یهمگ

 از دختراس ، پشتش طرف ماس .  یکی دیگفت:فک نکنم شا نیمت

آمد . اما چون پشت به آنها بود  یرد . به نظرش آشنا مک یرفت نگاه م یراه م هیکه با الله راه و سا يبه دقت به دختر شاهکار

 ن؟یکاره ا یگفت:بچه ها امروز چ نیاست . مت یچه کس دی. نفهم ندیتوانست صورتش را بب ینم

 ؟يبرنامه دار ه؟یگفت:چ سپهر

 اونجا .  میامشب بر نیایب گمیمحشره خوشگل و جوون . م گنیکافه تازه باز شده ، رقاصش م هیگفت: نیمت

 .  ادیبابا درم يصدا رونیاومده . اگه امشب هم بزنم ب روزی، بهتون گفتم دختر عموم د امینتونم ب دیگفت:من شا شاهکار

 .  یمون یم ییو گفت:آخرش بابا دیلپ شاهکار را کش انیشا

 خانومتون باهات کار داره .  میمر نکهیاونجارو ، مثل ا نیگفت:مت عماد

 ی، اما اگه امشب م رمیبود نگاه کرد و گفت:دارم م ستادهیدورتر از آنها منتظرش ا ییابه دوست دخترش که گوشه  نیمت

 خونه .  نیزنگ بزن نیایب نیخواست

 کنه .  ینظارت هی مینقاش ياستادم ، قراره رو کارا شیبرم پ دی، من با نیگفت:شما بر انیشا

 .  گهید میبر ااالیسه تا ،  میگفت:پس شد عماد

 قابل حذف روزانه شان بود رفتند .  ریکه برنامه غ یخوش گذران ياز آنها جدا شد و آن سه نفر باهم برا انیشا

 

********************* 
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با  ستیراحت شد هرمز ن الشیکه خ نیبه اطراف انداخت . هم ی، نگاه دیآمد که شاهکار را د یم نییاز پله ها پا داشت

 عشق؟چقد مسخره؟! يخدا گنید شد گفت:بهت مبه شاهکار که از کنارش ر یبدجنس

 بهت گفته؟ نارویا یو گفت:ک دیچرخ شیحرف به سو نیا دنیبا شن شاهکار

 ته؟یادیز یلیاسم خ نیکه ا یکن ینداره که بهت بگم . اما فکر نم ینگاهش کرد و گفت:لزوم يبا سرد نفس

 دختر .  .  یبا غضب نگاهش کرد و گفت:ه شاهکار

 دختر اسم داره .  نی، بعدم ا یخودت یحرفش تمام نشده بود که نفس با خشم گفت:ه هنوز

 .  رمایگیستبر کرد و گفت:پا رو دم من نزار بد حالتو م نهیس شیجلو شاهکار

 کن پا نزارم .  شیچیبه اصالح داره ، ق ازیبلند شده ن يادیکنم دم تو ز کاریآخه چ - 

 .  دمیرسه . اونوقت نشونت م یفرا م یکه محتاجم بش يبالخره روز ؟یکن یم یل زبونبلب یگفت:تا ک تیبا عصبان شاهکار

 بشم .  ایدن ياگه محتاج همه  یحت شمیوقت محتاجت نم چیه - 

 .  يبخاطر غرورت کور شد چارهیکنم . ب یغرور احمقانه ات رو خورد م نی. بالخره ا مینیب یزد و گفت:م يپوزخند شاهکار

عمو  ی. راست ننتیب یدختر تو دانشگاه م هی، حواست به خودت باشه که هر ماه با  یخواد در مورد من قضاوت کن یتو نم - 

 ؟ییا کارهیدونه چ یم

بود  دهیامروز که نفس به دانشگاه آمده بود به گوشش رس نیهم یاطالعاتش در ط امدهیهنوز ن دید یم نکهیاز ا شاهکار

 چرتو پرتا رو بهت گفته؟ نیا یشد و گفت:کدوم احمق تریعصبان

 

،  گنیدزد م يها پیرفت بهم گفتن به تو و دوستات خوش ت یم ادمیشناسه ، آه داشت  یکه تو و دوستاتو خوب م یکس - 

 چرا؟ يبد حیبرام توض شهیم

آمد .  ادشی يزیکرده و گفته است . ناگهان چ یدهن لق یکرد تا بداند چه کحس یفکر م دیفقط سکوت کرد . با شاهکار

.  .  . امروز نفس را با  دشیو شلوار سف رهیت ی، بلوز آب یمشک يتوانست نفس باشد . موها یبود م هیکه با الله و سا يدختر

 دونمیبهت گفته ، م یک دمیلب آورد و گفت:فهم يرو ییا روزمندانهیبود . پس آن دختر نفس بود . لبخند پ دهید پیت نیهم

 احمق .  ییکنم؟ دختره عقده ا کارشیچ

 ؟یزن یحرف م یدر مورد ک ي:داردیپرس نانیاطم يکرد حدس شاهکار اشتباه است برا یآنجا که نفس فکر م از

 نیکارا و ا نیخواسته با ا یکنه ، م یبهش توجه نم یدهن دلق که کس هیشناسمش .  یخانوم؛م هیدر مورد دوستت؛سا - 

 کنم .  یحتما فک کرده من بهش توجه م یطفلک یرو ثابت کنه؟ آخ یحرفا چ

.  . بخاطر سابقه  دیو نخواهد هم فهم میهست لیدونه ما با هم فام یبا حرص گفت:احمق نشو شاهکار ، اون اصال نم نفس

 ست؟ین نطوریبهتره ، ا یمن ينفهمه تو پسر عمو یدرخشانت اگه کس
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 دم .  یلبخند زد و گفت:قول نم یبا بدجنس شاهکار

 نی، فک نکنم عمو همچ يبا دخترا دار يچه رابطه ا گمیمنم به عمو م یپسر عموم یگفت:اگه بگ دیالت تهدبا ح نفس

 .  ادیخوشش ب

 ؟یستیبرام مهم ن یبهت قول بدم وقت دیگفت:چرا با الیخ یب شاهکار

 هیو بق نیند و به متاتاقش رفت تا خود را آماده ک يلب آورد و به سو يرو یبخش تیحرصش گرفت . شاهکار لبخند رضا نفس

مهم  ادیکند . حرص خورد اما خود را آرام کرد که ز شیرفتن به کافه برسد . اما نفس ،  شاهکار توانسته بود اعصبان يبرا

 ست؟یبنشاند و به او بفهماند نفس ک شیرا سرجا یبور چشم آب هین پسر به قول سای. چون حاال حاالها وقت داشت تا ا ستین

 

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

 

 سوم فصل

 

 شده؟ یچ نیبچه ها بگ یرساند و گفت:ه هیبا عجله خود را به بق نیمت

 شده؟ یگفت:خب ،  چ الیخ یب انیشا

 .  دمیرو امروز تو دانشگاه د ایدختر دن نیباتریبا اغراق گفت:ز نیمت

 ست؟یگفت:منظورت که الله ن دیبا ترد سپهر

 گفت اون؟ از اون خوشگل تر .  یگفت:ک نیمت

 بگو .  االید  ه؟یخب اون ک ادیباال ب دجونتیکنجکاو پرس شاهکار

که با عجله  دیکه دخترك را د نیدانست دختر مورد نظر االن هاست که سر برسد . هم یمنتظر شد . م ییچند لحظه ا نیمت

 کرده بود  رید یکه کم شیاز کالس ها یکیبه 

 گفت:اونهاش .  برسد

در موردش  يزی:چدیاز عماد پرس نیشاهکار نشست . مت يلبها يرو ییا انهی. لبخند موذ دیسر ها به سمت دخترك چرخ همه

 ؟یدون یم

بود که اطالعاتش را  یکس نیشد عماد اول یدانشجوها معروف م نیآمد که در ب یبه دانشگاه م يتازه وارد یمواقع وقت شتریب

االن  گنی. پدر و مادرشو از دست داده و م کنامهیدونم ، اسمش نفس ن یبار  هم گفت:آره م نیداد . ا یم هیگرفت و به بق یم

دوسته .  .  .  .  یقاسم هیسپهر خان و سا ي. اتفاقا با الله  میثروت عظ هیو صاحب  هکنه . تک فرزند یم یعموش زندگ شیپ

دانشگاه  ياز پسرا یلیچشم خ دمیرام کرد . شن نویا شهینم يجور چیبکش کنار ، که ه يدار یینقشه ا نمیاگه برا ا نیمت نیبب

 بهتره .  یسردو مغروره . دور و برش نپلک میلیزاره . خ یکدوم محل نم چیرو گرفته اما به ه
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 .  ستیحرفا ن نیو ا ی. اهل دوست دمیاومد . منم در موردش شن ادمیگفت:هان  انیشا

 داره .  یمتفاوت تیوست بشم؟ فقط برام جذابخوام باهاش د یگفت م یگفت:ک دانهیناام نیمت

لبخند زد و گفت:من  انهینفهمد آن دو دختر عمو و پسر عمو هستند موذ یبه نفس قول داده بود کس بایاز آنجا که تقر شاهکار

 کنم که باهام دوست شه .  یم يکار

 .  یشیم عیضا نیا يجلو یعشق هم باش ياگه خدا یلبخند زد و گفت:حت عماد

 چه؟ میمسمم گفت:اگه شرط ببند شاهکار

تو  یکنم اما اگه باخت یدعوتت م یکه خواست یتو هر رستوران یشام عال هیمن به  یباهاش دوست بش یگفت:اگه تونست سپهر

 .  یجبران کن دیبا

 دم .  یگفت:قول م نانیشاهکار با اطم 

 نکن .  کیه شاهکار ، خودتو کوچکن یفرق م یکی نی. اما ا ادیاز دست تو بر م يگفت:هر کار انیشا

 يشتریب نانیبا اطم نیباشد . بنابرا رگاهیتعم دیبا گرینفس خراب شده است و تا چند روز د لیدانست اتومب یم شاهکار

 شه .  ادهیمن پ نیکنم فردا از ماش یم يگفت:کار

 پسر .  یکن یم يرو ادهیز يلبخند زد و گفت:دار نیمت

 یوقت نیسیدر دانشگاه وا يکنم . شرط بستم پاش هستم . فقط فردا جلو کاریدونم چ یم ن؟منیدار کاریگفت:شما چ شاهکار

 .  نینیشد خودتون بب ادهیپ

 .  هیخوب یلیخ يباالس ، سوژه  یلیخ یکی نیا جانیگفت:ه عماد

 شاهکار؟ یکن یم کاریچ یکی نیدفعه با ا نیا نمیخواد بب یگفت:دلم م سپهر

 يغرورش جلو يکرد . اما برا یم یمنت کش یکم دیکند با ینفس را راض نکهیا يبخش بود . اما برا نانیشاهکار اطم لبخند

 آمد .  .  .  .  .  ینفس با او م دیفردا با دیآ شیمهم نبود . هر چه خواست پ ادیدوستانش ز

 

او برود . بالخره هم با شلوغ  لیکرد تا هرمز از نفس نخواهد که با اتومب یم يحواسش به نفس بود . هر کار يخانه همه  در

داشت فردا نقشه  نانیبه خواب رفت که اطم یرا به نفس بدهد . وقت  نشیرفت ماش ادشیکار خود را کرد و هرمز  شیها يکار

 .  ردیگ یاش م

 

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

 

 شیشد از عمو یهم نم شیکرد . رو یاستراحت م رگاهیخراب بود و هنوز در تعم نشیکرده بود . از شانس بدش ماش رید یلیخ

 ابانی. با عجله تا سر خ دیایب رشیگ نیکرد تا ماش یمعطل م ابانیسر خ ییا قهیچند دق روزیمثل د دی. حاال با ردیبگ نیماش
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. اما در  دیایتا نفسش جا ب ستادیا ییاش نهاد . لحظه ا نهیس يزد . دستش را رو ینفس نفس م دی. به سر کوچه که رس دیدو

خرابه ، االنم  نتیدونم ماش یو گفت:م دیکش نییرا پا شهیترمز کرد . شاهکار ش شیپا يشاهکار جلو لیاتومب رتشیقابل حم

 رسونمت .  یشده سوار شو امروز م رتید

 ؟یبا محبت بش یگرفت میدفعه تصم هیه؟یمشکوکانه نگاهش کرد و گفت:چ نفس

 رتید شتری. فقط گفتم ب میر یجا م هی میبه محبت نداره ، هر دومون دار یخونسرد به خود داد و گفت:ربط يظاهر شاهکار

 شد .  رینه؟ د ای يایب يخوا ینشه ، حاال م

 يلب داشت به سرعت به سو يکه رو ییا انهیدر آن لحظه مجبور بود قبول کند . پس سوار شد . شاهکار با لبخند موذ نفس

حال خدا را شکر  نیکرد که به او محتاج شده حالش گرفته شد . با ا یحساس مدر وجودش ا نکهیدانشگاه رفت . اما نفس از ا

بار  ریز نکهیا ییشد تا به جا یم  ادهیشد و همان جا پ یم شانینه باز دعوا رنگفت و گ يزیمورد چ نیکرد که شاهکار در ا

 یکس نکهیا يدر دانشگاه که توقف کرد . نفس برا يبه دانشگاه برسند هر دو سکوت کردند . جلو یباشد .  . تا وقت یمنت کس

 ییا روزمندانهیپ يشد . شاهکار با چهره  دورشد و به سرعت از او  ادهیکرد فورا پ یتشکر خشک و خال ندیاو را با شاهکار  نب

 بودند دست ستادهیا یشد و به دوستانش که پشت درخت ادهیپ

 !؟يهم به چنگ آورد نویا یعشق يگفت:واقعا خدا يبلند يصدابا  رتیداد و به طرفشان رفت . عماد با ح تکان

 پسر .  یول گل کاشت يبا شاهکار دست داد و گفت:بابا ا انیشا

فروشه و  یکنه شاهزاده اس بس که فخر م یفک م شهیکنار آدم رد م ی! اون که وقت؟یبا تعجب گفت:چطور تونست سپهر

 ؟يروزه مخشو زد هیمغروره . اونوقت تو 

 

 .  ستین یاش زد و گفت:دل بردن از دخترا که کار هر کس نهیاش را جلو داد با انگشت به س نهیبا غرور س شاهکار

 وا بده .  يزود نیسرد و مغرور به ا يچهره  نیکردم با ا یگفت:اصال فکر نم نیمت

 .  نیاختمهمتر شرطه که شما ب ناینداره .  .  . اما از ا يریتقص چارهیگفت:آخه دختر ب شاهکار

 .  میر یامشب م یهر جا خواست يگفت:من رو قولم هستم ، شرط رو برد سپهر

 نشست .  شانیشگیمحبوب و هم مکتین يدر کنار دوستانش رو تیبا احساس غرور و موفق شاهکار

 

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

 

 رد؟مقدمه گفت:تو رو هم تور ک یظاهر شد و ب شیمثل شبح جلو هیبعد از اتمام کالس ، سا یساعت

 ؟یزن یحرف م یمنو تور کرد؟ در مورد چ یاوال کو سالمت؟ دوما ک - 

 .  گهیها نشست و گفت:منظور شاهکاره د مکتیاز ن یکی يدستش را گرفت و برد رو هیسا
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.  یدوست کنامیخود را به آنها رساند و گفت:همه جا پخش شده که تو با شاهکار ن مهیدهد که الله سراس حیخواست توض نفس

 راسته؟

 .  نمیروشن تر بگو بب ؟یکدوم دوست ده؟یم یحرفا چه معن نیا ؟یگیم يدار یجا خورد و گفت:چ نفس

 .  دیچیبا تو تو کل دانشگاه پ یشاهکار با دوستاش سر دوست يخبر شرط بند روزیگفت:د هیسا

 ؟ی:چدیکش ادیبا خشم فر نفس

 نی، تو االن تو دانشگاه به خاطر رفتار سردت و غرورت و همچن نیداشت نفس را آرام کند گفت:بب یکه سع یبا لحن الله

 .  يمعروف شد گهید لیدال یلیچهره ات و خ ییبایز

 دمیکه شن نطوریا نی. به خاطر هم یزن یخوان که تو پسشون م یکنن و توجه م یاز پسرا هستن که دارن بهت توجه م یلیخ

 قای، و دق یش یم ادهیپ نشیشه و فردا که امروز باشه تو از ماش یم شاهکار با دوستاش شرط بسته که باهات دوست روزید

 جور هم شد .  نیهم

رو  يپسر چیروزه دلتو به دست آورد؟ تو که ه هیکنم نفس ، چطور  یماجرا بود گفت:ازت تعجب م نیاز ا ریکه هنوز متح هیسا

 .  یدونست ینم قیال

 تیمارمولک حال يخواست منو برسونه ، پسره  یز مهربون شده بود و مچرا امرو يبا خشم بلند شد و گفت:پس بگو برا نفس

 کنم .  یم

 ؟یگ یم یچ يکردند . الله گفت:دار یدو متعجب نگاهش م آن

 تا بهتون بگم .  نیایرفت گفت:با من ب یهمانطور که م نفس

 دندیخند یزدند و م یدوستانش نشسته بود و بلند بلند حرف م انیبه نزد شاهکار که در م هیبا خشم به همراه الله و سا نفس

او انگار زنگ خطر به صدا درآمد . نگران شد .  يبه خشم نشسته  يچهره  دنیرفت . شاهکار توجه اش به او جلب شد . با د

 ان؟یدارن م ایک نی! بب؟یآن سه گفت:عجب سعادت دنیبا د نیمت

 .  ستیبهت عالقه داره ول کنت ن یلیدختره؟ انگار خ نیبا ا يکرد کاریبا خنده گفت:شاهکار چ عماد

 ؟یگفت نایبه ا ی.  گفت:چه چرت و چرت ستادیشاهکار ا يبا خشم جلو نفس

 یشیرا برانداز کرد و گفت:اوه ، چه آت دیدرخش یاش که از خشم م ینفس خصوصا چشمان آب يبایز ي افهیبلند شد . ق نیمت

 هم هست!

 ؟یاز تو حرف خواست نخودچ یانداخت و گفت:کس نیبه مت ینگاه زیحقارت آم نفس

 !؟یشروع شود به شاهکارنگاه کرد و گفت:رو من شرط بست نینفس با مت يبه دوها یکی نکهیاز ا قبل

او  ینفس را گرفت و کم يو تعجب نظاره گر آنها بودند نرود بازو يدوستانش که با کنجکاو يجلو شیآنکه آبرو يبرا شاهکار

 ؟ياریدر م يباز یدور کرد و گفت:زده به سرت؟ چرا کول هیرا از بق
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 يشرط بند نیمن از ا دیمثال شا یدونست یکه نم ینفهم نقدیا ؟يکارو کرد نینکن شاهکار ، چرا ا یمنو عصب نقدی:ادیغر نفس

 .  دمی.  . بزار نشونت م ؟یبا هالو طرف ياحمقانه ات مطلع بشم؟ فکر کرد

 ؟یکن کاریچ يخوا یدستپاچه گفت:م شاهکار

 شه مگه نه؟ یکنم . بد نم یخوام کارتو مثله خودت تالف یلبخند زد و گفت:م یبا بدجنس نفس

عشقتون بهتون گفته با من چه  يبه اصطالح خدا نیرفت و گفت:ا هیبق يشاهکار مانعش شود با عجله به سو نکهیاز ا قبل

 داره؟ ینسبت

 کنم! ی:نفس به خدا خفه ات مدیکش ادیفر تیرود با عصبان یم شیکرد آبرو یکه هر لحظه احساس م شاهکار

نبوده که حاال توقع  يزیکم چ یآره؟ رو من شرط بست میدوست یبه همه گفت یرفت ينثارش کرد و گفت:پا شد يپوزخند نفس

 آقا! ستین رینگم . خود کرده را  تدب يزیچ یداشته باش

 .  نیکن یچرا دست دست م ه؟یبگه ماجرا چ تونیکیخسته شده گفت: يموش و گربه باز نیکه از ا انیشا

 شما .  .  .  زیرا بزند گفت:دوست عز یدانست همه منتظر هستن او حرف اصل یکه م نفس

سنگر گرفت و گفت:شاهکار پسر عمومه ، نه دوست پسرم .  . هر  هیحمله کرد اما نفس پشت الله و سا شیبه سو شاهکار

 ن؟یدی، حاال فهم شهیما  م یلیو فام يت ظاهرمتوجه شباه یخنگ

در  میکرد . نفس مستق یرفته بود و احساس حقارت م شیآبرو دیرس تیهمه از تعجب گرد شد . شاهکار به اوج عصبان چشمان

 یدانشگاه ، پس نگو نقشه داشت يرسوند يمنو سوار کرد يمهربون شد نقدیچشمانش نگاه کرد و گفت:امروز تعجب کردم ا

 !یق، واقعا احم ي، شرط رو ببر ياریجلو دوستات کم ن

که  یدرست و حساب تیموقع کیرا جمع کرد که در  تشیعصبان يبا او دعوا کند ، همه  هیبق يتوانست جلو ینم شاهکار

 .  ردیمطمعئنا خانه بود حال نفس را بگ

 لب داشت گفت: يکه رو ییا روزمندانهیبا لبخند پ هیرو به بق نفس

 تا انجام بده .  نیازش بخوا نیخوا یم یباخته حاال هر چ زمیعز يپسر عموخب  - 

 با من کل کل نکن .  گهیگفت:د يبعد رو به شاهکار کامال جد و

 يرا رو شیاز آنها دور شد . شاهکار با خشم دندانها هیکه در رفتارش بود با الله و سا یمحسوس یگفته با خوشحال نیبا ا نفس

 ؟یکنم ، اون دختر عموت بود و تو به ما نگفت یمتعجب گفت:باور نم نیو رفتنش را نظاره کرد . مت دیهم ساب

 گفت: زینشست و سکوت کرد . عماد سرزنش آم مکتین يشرمنده رو شاهکار

 .  میدیفهم یم لتونیهمون موقع از تشابه فام دیبا - 

  دو تا قطب متضاد . ستنیگفت:اصال مثله هم ن الیخ یب سپهر

که در آن است نجات  یتیموقع نیآنکه بحث را منحرف کند و شاهکار را از ا يشاهکار شده بود برا یکه متوجه شرمندگ انیشا

 ن؟یایچطور با هم کنار م نیداشت! خونتون ،  کنار هم یعجب زبون ییخدا میبگذر نایدهد گفت:از ا
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 من داره .  يبراحکمو  نیگفت:تا حاال رو سرتون سقف خراب شده؟ نفس هم شاهکار

 خونتون .  امیبه بعد من هر روز م نیگفت:من ازش خوشم اومده از ا یبه شوخ نیمت

 دختر عموته بهتر نبود؟ يشاهکار . اگه روز اول گفته بود یخوب سرمون کاله گذاشت ییگفت:اما خدا سپهر

. ننگش  میلیخواسته بگه که فام یاحمق خودش نم يکنم ، اون دختره  یاز خجالت آب شد . گفت:امشب جبران م شاهکار

 .  ومدیم

 :چرا؟دیمتعجب پرس انیشا

 بشناسش .  یدوس نداره بخاطر من کس چارهیبا تمسخر گفت:آخه ب شاهکار

 !؟گهید يدنبال دخترا رهیداره م ییبایز نیبه ا ییدختر عمو یشاهکار آدم وقت یاحمق یلیجدا خ یگفت:ول عماد

 ازدواج کنم تا اون! ایدختر دن نیبا زشت تر دمیم حیبا نفرت گفت:ترج شاهکار

 ن؟یبا هم دار ی:چرا؟چه مشکلدیکنجکاوانه پرس سپهر

 میکن ریکالس ، د میبر نیایدادن نداشت . بلند شد دوباره غرورش برگشته بود . مغرورانه گفت:ب حیتوض يبرا یلیتما شاهکار

 ده .  یراهمون نم ییاستاد رضا

 شاهکار پسر عموته؟ یگفت:چرا بهمون نگفت يبا دلخور هینفر با او بلند شدند . و به سر کالس رفتند .  .  .  .  . سا چهار

 کنم؟ یکه من بخوام خودمو به عنوان دختر عموش معرف هیگفت:آخه اون مارمولک با کاراش ک نفس

 ن؟یبا هم دار ی:مشکلدیپرس الله

 هست .  یالو گفت:چند س دیکش یقی، نفس عم نفس

که تو رو مسئول از دست دادن اون دختره  ستیشاهکار همون ن نمیآمده است گفتن:صبر کن بب ادشی يزیچ کبارهیانگار  هیسا

 دونست؟ یم

 با تاسف سر تکان داد و گفت:آره .  نفس

 .  نیشده به منم بگ ی، چ االی:دیکنجکاوانه پرس الله

 مسئله مربوط به شاهکاره .  نیمورد حرف بزنم ا نیخواد در ا یگفت:دلم نم نفس

 نگم .  یخورم به کس یدستش را باال برد و گفت:قسم م الله

 راحت نفس الله دهنش محکمه .  التیگفت:خ نانیبا اطم هیسا

 مدنویسال م داسی، تمام ع میمنو شاهکار بچه تر بود یوقت شیشده بود گفت:چند سال پ میقد اناتیانگار غرق در جر نفس

 گهیهمد يبرا يکه مثله خواهر و برادر هر کار ي، جور میداشت یخوب يما . اون موقع ها منو شاهکار رابطه  يخونه  رازیش

 .  .  .  .  میکرد یم
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ازش خوشش اومد . همون عشق در نگاه اول  یلی. خ دشیروز اومد خونه و شاهکار د هی میداشت هیدختر همسا هی.  .  .  .  

کردم . آخه شاهکار بچه بود .  یدر موردش با دختره صحبت کنم . منم مرتب امروز و فردا م يجور هیخودمون . بهم گفت:

ما از شاهکار بودم ا کتریسال هم از شاهکار بزرگتر بود . از اونجا که کوچ 2 رهزود بود . خصوصا که دخت یلیدل بستن خ يبرا

 یلیدلشو برده بود . الحق هم دختره خ هیدختر همسا نیا ینداشت . حساب ییا دهیکردم . اما فا حتشیعقلم نص ياندازه 

شد بگه .  .  یگفتم خودش روش نم ترهشدم و به دخ میتا بالخره با اصراراش تسل دیسال طول کش هیبود .  یخوشگل و خانوم

 یازدواج م ينداشت چون دختره با پسر خاله اش نامزد کرده بود و به زود ییا دهیفا گهیشده اما د ياالن حرفه ا گهیالبته  د

 ومدینم گهی. بعد از اون رابطه منو اون سرد و سردتر شد د دیاز چشم من د زویخبرو به شاهکار دادم همه چ نیا یکردن . وقت

ازم متنفر شد . به زور  گهیکم . د یلی.  اونم خ دمشید یتهران م ومدمیبار . من فقط هروقت م هی یاز سال غی.  . در رازیش

 یشگیحس هم نی. اما ا شمیکنه که واقعا ازش متنفر م یو ناراحتم م یعصب نقدیا یکنه . اما راستش گاه یوجود منو تحمل م

ها کارمون . االن تن میش یبا هم دوست نم یبخشه و ما هرگز مثله بچگ یوقت منو نم چیه. هر چند مطمئنم شاهکار  ستین

 .  میکه همو تحمل کن نهیا

از دستت ناراحت  نقدیدم ا یزارم حق م یاون م يخودمو جا یکنم . خب وقت یگفت:من شاهکار رو درك م يبا دلسوز الله

 بشه . 

کله شقه . فکر  یلی، اون خ دهیکردم اما من نبخش یفهمم و بابتش بارها ازش عذرخواه یسرش را تکان داد و گفت:م نفس

عاشق نشده که متعهد بشه  گهیباشه چون د نیبه خاطر هم شهیم دهیدختر د هیبه قول شما هر ماه با  نکهیا لهیاز دال یکیکنم 

 . 

. اون که همه  یمتاسف باش دینبا گهیکنه . به نظرم د یگفت:گذشته ها گذشته ، فکر کردن بهش فقط آدمو ناراحت م هیسا

 گذشته ها .  یتالف رهیگ یو مجوره داره حال تو ر

 ينجوریدارم ا ییبودم چه نقشه ا دهیفهم روزی. اما کاش همون د ارمیدونم ، اما منم کم نم یو گفت:آره م دیکش یآه نفس

 کردن .  ینم یحداقل منو به عنوان دوست دختر اون معرف

 کرده بوده .  ریه دندوناش تو گلوت گ، مطمئنم اون لحظ یحالشو گرفت ی، تو که حساب الشیخ یو گفت:ب دیخند الله

تو الله چرا سپهر رو قبول  ی.  .  . اما راست ادیکوتاه ب اینجوریکه ا ستین يکنه ، پسر یلبخند زد و گفت:کارمو جبران م نفس

 که به نظر همه جوره کامله .  ؟اونيندار

،  رهیم رونیب گهید يبا دخترا گهیطرف د هیکنه از  یطرف به من ابراز عشق م هیکه از  نهیگفت:تنها مشکلش ا ظیبا غ الله

باور  نیصدم به ا هیکنه . اگه  ی. فقط داره وانمود م ستیمونه . اون به نظر من عاشق ن یم بندیباشه پا یکه عاشق واقع یآدم

 .  دمکر یکه عاشقمه قبولش م دمیرس یم

 .  سیدوست داشتن ن قیال يمرد چیه گمیکه م نهی، به خاطر هم یگیم یفهمم چ یگفت:م نفس

 کردم .  یخواست قبول م ینفر منو م 5از اون  یکیحرفا اگه  نیا يگفت:اما با همه  یمتفاوت تر از آن دو با لحن شوخ هیسا
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 .  هیسا ییا وونهیگفت:تو د الله

 .  میبزن یچرخ هیتو شهر  میبر نیایب میکالس ندار گهیگفت:د نفس

 افقم . من مو هیمشتاقانه گفت:عال هیسا

 .  یمهمون میبر نایبرسم خونه ، قراره با مامانم ا دینبا ریکمه د یلیگفت:وقت من خ الله

 .  شهینم رید ادیگفت:ز نفس

 م؟یبر يچطور يندار نیگفت:نفس تو که ماش هیو الله بلند شدند و با نفس همراه شدند . اما ناگهان سا هیسا

 .  شترهیب فشمیگفت:با پاهامون ، تازه ک الله

 زهایچ یلیکردند و در مورد خ يرو ادهیپ یطوالن یهم نزد . از دانشگاه خارج شدند و تا مسافت يگریقانع نشد اما حرف د هیسا

 رفتند .  شانیاز هم جدا شدند و به خانه ها يرو ادهیساعت پ کیصحبت کردند . آخر هم بعد از 

 

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

 

  

 

 

 چهارم فصل

 

 .  نییاشت گفت:بفرماتلفن را برد یگوش

 ؟یکه گفت:سالم ، نفس توئ دیشهروز به گوشش رس يصدا

 خوبن؟ ایو پرن ایدر ؟ینشست و گفت:سالم ، آره خودمم خوب یصندل يشهروز لبخند زد رو يصدا دنیبا شن نفس

 ، بابا و شاهکار خوبن؟ کجان؟ زمیعز یهمه خوبن مرس - 

 خوبن ، عمو رفته کارخونه و شاهکارم دانشگاس .  یهمگ - 

 ؟ییپس تنها - 

 آره فعال .  - 

بگو  ی. راست نیایخواد شما هم ب ی، دلم م میامشب گرفت ایتولد پرن يجشن کوچولو برا هیاومدن بهشون بگو  نایخب ، باباا - 

 شام گذاشته .  ای. در انیقبل شام ب

 مونه .  یم ادمیحتما  - 

 .  نمتونیب یس امشب مباشه پ - 

 حتما سالم برسون  - 
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 خداحافظ .  زمیباشه عز - 

 

وقت بود . امروز هم که اصال کالس نداشت  یچه بخرد . هنوز تا ظهر کل ایپرن يفکر کرد که برا نیرا که قطع کرد به ا یگوش

 ایپرن يبرا ییا هیرفت و هد یگرفت . پس چه بهتر که به بازار م یم لیرا تحو نشیزد و ماش یم رگاهیهم به تعم يسر دی. با

مقصد  نیو از خانه خارج شد . اول دیپوش ی. بلند شد و به اتاقش رفت . از آنجا که هوا سرد شده بود لباس گرم دیخر یم

هوا گرم کن  يگرفت .  از آنجا هم به بازار رفت . به خاطر سرد لیرا تحو لشیبه آنجا رفت و اتومب کراستیبود .  رگاهیتعم

به خانه برگشت شاهکار تازه از حمام  ی. وقت گشتکرد و به خانه بر چی. همان جا کادو پ دیبه همراه دستکش و کاله خر یچرم

خواست از کنارش  الیخ یکرد . نفس اول ب یرا به کاله رودشامبرش خشک م شیآمده بود و داشت  تند تند موها رونیب

 جشن کوچولو گرفتن . گفت به تو و عمو هم بگم .  هی،  اسیشد و گفت:شهروز زنگ زد امشب تولد پرن مانیبگذرد اما پش

 ونیزیتلو يتوجه به او پا یبود ب یکه در دانشگاه افتاده بود از دست نفس ناراحت و عصبان یکه هنوز بخاطر آن اتفاق شاهکار

 دونم .  ینشست و گفت:خودم م

 :مگه شهروز دوباره زنگ زد؟دیمتعجب شد . نگاهش کرد و پرس نفس

 بدم؟ حیبرات توض دیچهره نشانده بود گفت:حتما با يکه رو یرحمش و اخم یبا نگاه ب شاهکار

دندان شکن به او  یشد . خواست جواب زینفرت او را در صدا و نگاهش حس کرد . تمام وجودش از خشم لبر یبه خوب نفس

توانسته بود  نکهیکوتاه خود را آرام کرد و از پله ها باال رفت . اما شاهکار خوشحال از ا يزد با چند جمله  بیدهد که به خود نه

هم  نیبود  ، جبران نشده بود . اما هم دهیدوستانش کش يکه جلو یصدم احساس حقارت کی.  هر چند  زدیزهرش را به او بر

که  يزجر یتالف یکنم که عذاب بکش یم يلب گفت:هر کار ریکرد . تا او را به ستوه آورد . ز یم يهر کار دیاخوب بود . ب

 .  يدیرو پس م يبهم داد

 

را گرفت و بلند شد ،  مشیزود تصم یلیبخرد . اما خ ایپرن يلحظه فکر کرد که چه برا کیدوخت و  ونیزیرا به تلو نگاهش

 لباسش را عوض کرد و رفت .  عیسر

 

از هرمز  ،  ریرفتند . غ یطرف و آن طرف م نیکوچک ا يمانند فرشته ها بایرنگارنگ و ز يبا آن لباس ها ایپرن دوستان

،   ایکمک کردن با خواهر کوچکتر در نیشلوغ بود . نفس در ح بایآمده بودند . خانه تقر زین ایدر يشاهکار و نفس ، خانواده 

داراب که تازه دوره  ایکرد . اما برادر در یم ییاش راهنما ندهیآ يانتخاب رشته  يبرامشغول صحبت بود و داشت او را دالرام 

 رهیخ ي. شاهکار که متوجه نگاه ها دییپا یحرکات نفس را م یچشم ریز یرا در مناطق محروم گذرانده بود گاه شیپزشک ي

کرده بود خوشحال شد . بلند شد و  داینفس پ نکرد تیاذ يکه برا يدیجد يوژه لبخند زد و از س انهیداراب شده بود . موذ ي

 رفت کنار داراب نشست
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 گفت:چشمتو گرفته؟ و

 !؟یجا خورد و گفت:چ داراب

 خوره .  یاما به درد تو نم ستین يمنظورم نفسه ، راستش دختر بد - 

 :چرا؟!دیمتعجب پرس داراب

 رو دوست داره .  گهید یکیخب اون  - 

 ؟ی:کدیکنجکاوانه پرس داراب

 خود زد و گفت:من! ي نهیبه س یبا بدجنس شاهکار

 ؟يکند لبخند زد و گفت:جد یم یفکر کرد شاهکار شوخ داراب

ممکنه  هیشه از خودش بپرس ، هر چند دختر خجالت یگفت:اگه باورت نم يجد یآنکه داراب را متقاعد کند با لحن يبرا شاهکار

 .  رشیبهت نگه و بزنه ز

 ؟یباورش شده بودگفت:پس تو چ يشاهکار تا حدود يکه از لحن جد داراب

 ره؟یگ یم رادیا یکه مدام از همچ ادیدختر تخس کنار ب هیتونه با  یم یخودمو االف زن کنم؟ بعدم ک کارمیمن؟! مگه ب - 

 کش .  شیحاال دوست داشتنش پ

 

 .  یحرف نزن يداره که در موردش اونجور اقتیکه دوست داره اونقد ل يگفت:دختر تیبا جد داراب

 یباق ي. اما هنوز غرور و لجباز دیخجالت کش شیلحظه از همه دروغ ها کی.  ختیدستشس ر يرا رو یداراب آب پاک حرف

خودشه ، بعدم فقط خواستم به  يهست برا یهر چ ینداره ، هر ک اقتیبه ل یربط قتیگفت:گفتن حق اوردیآنکه کم ن يبود . برا

 .  نیگفتم فقط بهت بگم هم یکن یتوجه م يادیبهشز يدار دمیکنم .  ، آخه د تییدوست راهنما هیان عنو

دوست داره  یگیحاال که م گمینداشتم ، فقط م يگفت:من منظور ییدلجو يحس کرد لحن شاهکار دلخور است . برا داراب

 بده .  تیبهش اهم

 با تمسخر گفت:اون که آره صد در صد .  شاهکار

به او  ایاز دوستان پرن یکیناگهان به علت برخورد  اوردیبشقاب ها را ب کیک دنیبر يهنگام نفس که رفته بود تا برا نیهم در

از  يافتاد و هزار تکه شدند . شاهکار لبخند نیزم يرو یوحشتناک يخورد و با صدا زیاز دستش ل ینیچ يبشقاب ها يهمه 

 تو دستت نبود .  کی! خوبه ک؟یدست و چا چلفت نقدیشد و گفت:آخه آدم هم ا کیدلب نشاند بلند شد به او نز يتمسخر رو

 تو؟ یگیم یبا خشم گفت:چ نفس

خواد خودم  یبا جارو و خاك انداز آمد و گفت:نم ایبشقاب ها شد . در ينشست و مشغول جمع کردن تکه ها نیزم يرو فورا

 .  زمیکنم عز یجمع م

 



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا یرستم ایرو  –... و اما عشق  یتالف                              

wWw.98iA.Com ٢٥ 

، چرا  نهیبرات سنگ یچند تا بشقاب رو بلند کن یتون ینم یکند آرام در گوشش گفت:وقت یاو را عصبان شتریآنکه ب يبرا شاهکار

 ؟یرسون یو به مال مردم ضرر م یشیقدم م شیپ

 ؟يراه بنداز یدرستو حساب يدعوا هیخواد  یدلت م یلیبا خشم نگاهش کرد و گفت:انگار خ نفس

 .  اسیکار دن نیتو لذت بخش ترگفت:چرا که نه! خورد کردن  الیخ یب شاهکار

 .  میببر کیک میخوا یم نیایگفت:بچه ها ب هرمز

کف زدن ها و  انیدر م ای. پرن ستادندی. دوستان و خانواده دوروبرش ا ستادیا کیک يروبرو ایرا آورد . پرن کیبار شهروز ک نیا

 شد شمع ها را فوت کرد .  یخوانده م شیکه برا يسرود تولد

به همه  ایکادو دادند .  .  .  .  . جشن تولد پرن هیو آخر بق ایرا داد . و بعد از آن پدر و مادر در شینفر بود که کادو نیاول هرمز

بود .  یکرده بود خوش گذشته بود . فقط نفس ناراحت و عصبان تینفس را اذ یخصوصا شاهکار که تا توانسته بود به هر شکل

. به سراغ  شاهکار رفت . بدون  دیآ ینم رونیب گریئن شد هرمز به اتاقش رفته و دنفس مطم که نیهم دندیبه خانه که رس

 ؟یدر بزن گرانیتو اتاق د يایم یندادن وقت ادیآنکه در بزند داخل شد . شاهکار با اخم گفت:بهت 

 بدون آنکه به حرفش توجه کند گفت:تو چه مرگته؟ نفس

 پس درست حرف بزن .  یزن یم با من حرف يگفت:دار يتخت نشست و جد يرو شاهکار

 

 ؟يمن شد چیپاپ نقدیچرا امروز ا ه؟ی.  گفت:درست حرف بزن چ  دیکوب نیزم يرا رو شیبا حرص پا نفس

که دو روز  یحس حقارت يکه کردم اندازه  يکار يسپر کرد و گفت:همه  نهیس شیشد . جلو کیبلند شد به او نزد شاهکار

 نشد .  يتو دانشگاه جلو دوستام بهم داد شیپ

، در  میکه منو تو با هم دوست یتو کل دانشگاه چو انداخت ؟یاش زد او را پس زد و گفت:پس تو چ نهیدستش را به س نفس

که توقع  هیکم زیچ نیا يکرد ي. تازه تو رو من شرط بند ستمین زایچ نیاهل ا یمن حت یدون یکه خودت خوب م یصورت

 ازش بگذرم؟ یداشت

 نیهم قای. غرورم خورد شد و تو دق يکردم اما تو عجله کرد یمدت درستش م هیخودم بعد  یگفت:لعنتزد و  يپوزخند شاهکار

 ه؟یچ ریتحق یمعن یبفهم دوارمیبشم ، ام ریتحق يو باعث شد يغرور منو جلو دوستام و دوستات نابود کرد يکارو کرد

 تیداشته کنترل کردن خودش در اوج عصبان یآمد آن لحظه چه حس یم ادشینفس  یحق با شاهکار بود اما وقت يحدود تا

 ! هیچ ریدونم تحق یبود . گفت:م یم یکار محال

 قیشو دق یمعن يکرد ریهمه تحق يمنو جلو یحرکت نیکردم و حاال امشب که با کوچکتر یاون لحظه که کارتو تالف چون

دفعه جلوت ظاهر بشن و بگن ا تو رو هم تور کرد؟ و هزار  هی یوقت يشد یم یمن چه حال ي، خب حاال خودتو بزار جا دمیفهم

 کنم؟ کاریکه ا من حاال چ يکرد یجا و با حوصله فکر م هی ینشست ی! نگو که مگهیکوفت و زهرمار د

 که من نکردم .  يجور نیهم يکرد یکارو نم نیتو ا ؟يکارو کرد نیباهاش حرف بزنم و بگم چرا ا يچطور
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 ؟یکن هیکه فقط گال کار؟یچ يموقع شب اومد نیداد و گفت:خب حاال ا سرش را تکان شاهکار

 .  شهیاوضاع بدتر م يادامه بد يچون اگه بخوا ینه اومدم بگم که تمومش کن - 

 .  ستیباال انداخت و گفت:اصال برام مهم ن ییشانه ا تیاهم یب شاهکار

 برات مهمه؟ ی:پس چدیکش ادیفر تیبا عصبان نفس

 

و بر  دیکش یداد . شاهکار نگاه مملو از نفرتش که در آن شعله م هیتک واریشد آنقدر که نفس به د کیدوباره به او نزد شاهکار

من  يبرا نایو آرزوهات . ا دایرفتن ام نیو گفت:آزارتو ،  رنج تو ،  از ب ختیرا به چشمان دختر جوان ر ختیر ینفس م کریپ

خوام ذره ذره بهت  ی. حاال م ایرنج دن نیمن به خاطر تو تحمل کردم . باالتر شیل پسا چندکه  یهمون احساس قایمهمن . دق

 بدم . 

 دهیداشت از او نترس شیقصد در نابود یرحم یبود و با تمام ب ستادهیا شیاالن که شاهکار روبرو يوقت به اندازه  چیه نفس

 بشه؟ یبود . آب دهانش را قورت داد و گفت:که چ

 

 .  ی، تا درك کن يراه بر نیخورده رو زم هیو  نییپا يایشه ، تا از آسمون بکه غرورت کم ب - 

 گرده؟ یگذشته بر م شه؟یم یعقده هات خال ؟یشیم یراض ينجوریا - 

 کنه .  یم یگرده اما منو راض یزد و گفت:نه گذشته بر نم يلبخند حرص درآر شاهکار

 ؟یکن یمبارزه دعوت نم هیخب من آماده ام ،  مگه منو به  یلیگفت: خ تیبا جد نفس

 .  ياریمن کم م ينکن بچه ، تو همه جوره جلو یو گفت:مبارزه؟ شوخ دیخند شاهکار

 خوام برم .  یبردم . م ضیاز نطقت ف يادی.  .  .  . حاال از جلو برو کنار امشب ز دمیزد و گفت:باشه ،  نشونت م يپوزخند نفس

 شهی. هم یکن رد بش یساخت و گفت:سع یبازوانش زندان انینفس در م يزد و برا واریدستانش را به د ستادیمد ابه ع شاهکار

 االن روبروته .  بهیپسر غر هی. فک کن  ستمیهمه جا که من ن

رفت .  یدر خروج يبا نفرت با توان آخرش دست شاهکار را که به عمد خودش شل گرفته بود را پس زد و به سو نفس

 .  ستنی! اما همه که مثله من پاك وخوب ن؟یکف زد و گفت:عجب شجاعت شیشاهکار برا

 یم ی. ک یبه خودت پاك و خوب بگ دمیتو دانشگاه با يایم دیدختر جد هیهر روز به  یبا تمسخر گفت:آره حتما ،  وقت نفس

 ؟یکن یم کاریدونه تو چ

دست هم بهشون نزدم  یبهشون ندارم حت ينت باش . در ضمن من کارگفت:بهت گفتم مواظب حرف زد تیبا عصبان شاهکار

 نکن .  يخودت داستان ساز يخود برا ی. پس ب

 هم مزخرف .  هیراسته بق یگیتو م یهر چ گهیآره د - 
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برام چرت و پرت بهم  ییبا پرو نجایزدند رفتار کنم االن ا یفصل کتک م هیکه زنا رو  ياحمقا ياگه بلد بودم مثه همه  - 

 .  یبافت ینم

 شه .  یتو خونته ازت جدا نم یی. خودنما یمونده که زورتو به رخم بکش نمیهم - 

نهاد  یلیس يجا يصورت نفس نهاد . نفس دستش را رو يرو یمحکم یلیشد و س وانهیانگار د دیشاهکار به اوج رس تیعصبان

به  رهیرفتار خودش متعجب بود . خ زیکار را کند . خود شاهکار هم ن نیهکار اشد شا یشد . باورش نم رهیو ناباورانه با او خ

و فقط  ختینر یفقط نگاهش کرد . اشک یاما نفس مدت دیبگو راهیه کند و بد و بیکد االن گر یکرد . فکر م ینفس نگاه م

 بود .  یخوب یلیگفت:س

 ،  نفرت و انتقام بود . با خودش گفت: نهیتمام وجودش ک قتایاز اتاق او خارج شد و به اتاق خودش رفت . حاال حق فورا

 .  يدیرو هزار بار پس م یلیجواب اون س - 

اتفاق  نی. اما حاال که ا دیایب نییصورت نفس پا يرو یرحم یدستش با ب يکرد روز یشاهکار خشک شده بود . فکر نم اما

 شد .  یدرست نم چیه گریتر شده و د میدانست که وضع وخ یافتاده بود م

 

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

 

بود . هرمز که متوجه  دهیبه اوج رس نشانیو سکوت ب يشاهکار و نفس رد و بدل نشد . سرد انیم یحرف گریاز آن شب د بعد

 يمبل نشسته بود که شاهکار داخل شد و روبرو يرا بپرسد . درون کتابخانه رو لیاوضاع شده بود شاهکار را صدا زد تا دل

 ن؟یداشت يست و گفت:بله با من کارپدرش نش

 

 رنگ پسرش نگاه کرد و گفت: ییایبه چشمان در مینهاد . مستق شیجلو زیم يکه در دستش بود را رو یکتاب هرمز

 اومده؟ شیتو و نفس پ نیب یچ یخوام بهم بگ یم - 

 .  میا شهی، هر دومون مثل هم یچیرا گم کند گفت:ه شیدست و پا ایبه خود دهد  یبدون آنکه ترس شاهکار

به هم  گهید یاالن حت نیزد یم یحرف هیدعوا  يکرده ، اگه قبال حداقل از رو رییتغ يزیچ هی.  یبهتره به من دروغ نگ - 

 ن؟یکرد تیرو اذ گهیافتاده؟ همد ی، بازم اتفاق نیکن ینگاه نم

 .  میایبا هم کنار م شتریب ينجوریا میفقط دار ومدهین شیپ یمهم يزیبا آرامش گفت:بابا جون خودتو ناراحت نکن ، چ شاهکار

 گذشته؟ نتونیب ی، چ دمیدعواتونو شن يصدا شیاما من چند شب پ - 

خواست پس  یو جواب م دیپرس یمرتب سوال م دیفهم یرا نم هیاصل قض یدانست هرمز لجباز است و تا وقت یم شاهکار

ماجرا خصوصا  دنیدانست پدرش با شن یکرد . هر چند م یکرد و خود را راحت م یرا خالصه م زیاالن همه چ نیبهتر بود هم

 نشود .  ییبازجو گریگفت تا د یم دیشود . اما با یم یعصبان یلیزدنش به نفس خ یلیس
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از منم کنترلمو  میمن و نفس دعوا کرد ایکنجکاو هرمز گرفت و گفت:اون شب بعد از اومدن از تولد پرن يرا از چهره  نگاهش

 زدم .  یلیدست دادم و بهش س

 به چشمان گستاخ شاهکار نگاه کرد و گفت: يبه جلو خم شد و با خشم و ناباور یحرف کم نیا دنیبا شن هرمز

 ؟يکرد کاریتو چ - 

 خودش بود .  ریاز سر شاهکار گذشته بود گفت:تقص گرید آب

 حقو بهت داده؟ نیا یک ؟يروش دست بلند کرد ی:تو به چه جراتدیکش ادیبا خشم فر هرمز

خواستم  یلحظه کنترلمو از دست دادم و گرنه نم هیانصاف نباش ،  اول اون شروع کرد . بعدم من که گفتم  یپدر ب - 

 بشه .  ينجوریا

 هیهر دفعه شاهد  دی. پس با یبزن یوونگید هیدست به  يمزخرف نگو پسر ، اگه تو هر دفعه که کنترلتو از دست داد - 

 ؟یکه اون کارو نکن یتو بود . اونقد رو اعصابت کنترل نداشتاز  یوونگید

بارم به من  هی ن؟یدون یمنو نفس ، منو مقصر م يدعوا نیب شهیشد . اخم کرد و گفت:چرا هم یمواخذه م يادیداشت ز گرید

از دهنش در  یکرد و هر چ یم تونیعصبان کترهیچند سال ازتون کوچ کهیدختر هی نیمن بود ي. خودتون هم اگه جا نیحق بد

 ن؟یکرد یگفت فقط نگاش م یبهتون م ومدیم

 .  یروش دست بلند کن یاون بود تو حق نداشت ریاگه تقص یاما حت ستیادب ن ینفس ب - 

 ن؟یشد یشه راض یتکرار نم گهیخوام د یباشه من مقصر ، معذرت م - 

 تورو ببخشه .  ياز نفس بخوا دیبا ؟یکن یم یگفت:چرا از من عذرخواه يبا لحن آرامتر هرمز

دوس  شتریاما من غرورمو ب بنیکنم . منو ببخش یکارو نم نیهم ا رمیگفت:متاسفم پدر ، من اگه بم قیعم یبا اخم شاهکار

 دونم .  یدارم . در ضمن من خودمو بخاطر نفس مقصر نم

 .  نیشنو یمارو نم يدعوا يشما هم صدا ينجوریبهتره ، ا یلیحرف نزدن منو اون خ نیشد و گفت:تازه هم بلند

 .  یکن یمن مهمه که از دختر عموت عذرخواه يمصرانه گفت:اما برا هرمز

 کنم .  یکارو نم نیتونم بگم متاسفم . من ا یفقط م - 

انگار  شن؟یبا هم درست م نایا یاز کتابخانه خارج شد . هرمز با تاسف سر تکان داد و گفت:ک دیبگو يزیهرمز چ نکهیاز ا قبل

 اس .  دهیفا یب االمیخواب و خ يهمه 

 

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

 

 

 پنجم فصل
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 یاش به شخص یگشت که بخاطر حواس پرت یکه استاد داده بود م ییبود و لجوجانه داشت در کتابش دنبال ورقه ا ریز سرش

توجه اش را جلب کرد که داشت  ییآشنا يصدا دیکه آنها را محکم چسپ فتدیاز دستش ب شیبود کتابها کیبرخورد . نزد

 دنیبا د نیروزبه جا خورد . مت نیمت دنیبود نگاه کرد . از د ستاهیش ایکه روبرو یکرد . چشم چرخاند و به کس یم یعذرخواه

 من بود .  ریتوجه نفس مادبانه گفت:متاسفم ، تقص

 يایبود مودب تر و متفاوت تر است . در طنتیبود و پر از ش دهیبار د نیکه اول ینیفکر کرد که چقدر از مت نیبه ا نفس

منم بود .  ریکرد:نه تقص شترینفس لرزش قلبش را ب ي. صدا دیقلبش لرز  نیلحظه مت کیکه  يچشمانش را به او دوخت جور

 حواسم به کتابم بود . 

بود  شیچشمان پسر عمو ییایمانند در قایمتالطم نگاه نفس که دق يایآنکه لرزش قلبش را محار کند نگاه از در يبرا نیمت

 گرفت و گفت:بهرحال منم مقصر بودم . 

 

 .  ستیسرد گفت:مهم ن یلیمعطل نشود سرش را تکان داد و خ ادیآنکه ز يبرا نفس

 جیراهرو شد همان گونه نگاهش کرد . گ ياو داخل کالس انتها ینشد . تا وقت الیخ یب نیگذشت و رفت . اما مت نیکنار مت از

نفس وارد دانشگاه شده بود توجه اش  یکرد . از وقت یلرزش مطبوع را در قلبش حس م نیبار بود که ا نیاول يبرا دیبود . شا

همتا داشت .  یب یتیجذاب شیمغرور برا شهیدختر سرد و هم نیبه خود جلب کرده بود . ا يگریرا متفاوت تر از هر دختر د

 نکهیبا ا یبود حت فتادهیاتفاق ن شیکه تا به حال هرگز برا يزی. چ ردیگ یدر قلبش شکل م يزیکرد ذره ذره چ یاحساس م

 نیبرد و حاال مت یرا م یداشت دل هر کس که يرینظ یب ییبایگذرانده بود . اما نفس با غرور و ز يگریوقتش را با دختران د

بار که او را  نیچندم يبرخورد کوتاه با نفس قلبش را برا  نیشود . امروز ا یاش م فتهیش شتریکرد لحظه لحظه ب یاحساس م

 دوستانشآمد . به جمع  رونیو از ساختمان ب دیکش شیبه موها یدست شانیدو ماه لرزانده بود . پر نیدر طول ا دید یاز دور م

امروز انگار تو خودت  ه؟یگفت:چ نیمت يپکر و گرفته  ي افهیق دنی. عماد با د وستینشسته بودند پ یشگیهم مکتین يکه رو

 ؟یستین

 لب آورد و گفت:خوبم . شاهکار کجاس؟ يرو یمعن یب يلبخند نیمت

 .  ادیزنه . االن م یاش را خاراند و گفت:داره با استاد ثامن حرف م ینینوك ب سپهر

 افته؟ یراه م یک تینقاش شگاهینما انیکرد و گفت:شا انیرو به شا عماد

 تموم بشه .  دیو گفت:بهمن ،  هنوز چند تا کار مونده که با دیبه پشت گردنش کش یدست انیشا

 کارت مال منه .  نیمشتاقانه گفت:آخر سپهر

 ؟يکرد کاری:چدیپرس انیآمدن شاهکار  ، شا با

 .  قاتیواسه تحق میده بر یم هیدییکنارش جا باز کرد و نشست و گفت:بهمون تا شاهکار

 اخالقش بهمون اجازه نده .  نیکردم با ا یگفت:خداروشکر ، فکر م عماد
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 خانومتون منتظره .  می، مر نیچرخاند و با لبخند گفت:مت يسر انیشا

 شورشو درآورده .  گهید نمی:ادیبا خشم غر نیمت

 خوب بود .  میچشه؟ اون که با مر نی:متدیرفت . شاهکار با تعجب پرس میمر يشد و به سو بلند

 خورده گرفته بود .  هی يایب نکهیقبل از ا قهیگفت:چند دق عماد

 بچه عاشق شده .  یگفت:آخ یبه شوخ سپهر

 ؟يسراغ الله خانومتونو دار یو گفت:حتما مثله تو؟ راست دیخند انیشا

 . انگار کالس داشتن .  دمیرو د هیگفت:االن الله و سا شاهکار

 یباال بزن و مردونه برو جلو ، اگه هم نه خب ب نیآست االی ادیسپهر . اگه ازش خوشت م یاحمق یلیگفت:به خدا خ عماد

 .  ياون ور ای يور نیا ای. بالخره  اریسر مارو درد ن نقدمیشو ا الشیخ

 یکه م هی، اگه الله دختر يارزدواج دار يبرا یخوب تیبار ، تو که موقع هی ونمیبار ش هی. مرگ  نهیگفت:نظر منم هم انیشا

 دنبالشه .  ایلیچشم خ یدون یخوبه خودت م ؟یکن یدست م خب چرا دست یباهاش ازدواج کن يخوا

 خواد .  یگفت:اون نم یبا درماندگ سپهر

 

که  یی،  زنا از مردا ستین یو از عشقت دفاع کن ،  کار سخت سایمرد رفتار کن ، جلوش وا هیخودته ، مثله  ریگفت:تقص شاهکار

 خورده شجاعت به خرج بده .  هی،  ادیشجاع باشن خوششون م

 الله اس .  یمیکمکم کنه؟ اون دوست صم يخوا یبه شاهکار نگاه کرد و گفت:چرا از نفس نم سپهر

 .  میزن یبا هم حرف نم هیاخم کرد و گفت:حرفشم نزن ، منو نفس مدت شاهکار

 ن؟یبا تاسف سر تکان داد و گفت:بازم دعوا کرد عماد

 ن؟یساله هست 12،  10 نیکن یفک م دیشا ای ن؟یکن یبا هم رفتار مگفت:چرا مثله بچه ها  انیشا

با نفس صحبت کردم  دیشا یهست يجد متی، اما سپهر اگه واقعا تو تصم مینزن یدر مورد منو ونفس حرف نیایگفت:ب شاهکار

 تا کمکت کنه . 

 .  کنم یبراش م يهستم ، اگه اون منو بخواد هر کار يگفت:البته که جد تیبا جد سپهر

 دم .  یزنم خبرشو بهت م یگفت:باشه من امروز با نفس حرف م شاهکار

 تموم شد .  میمنو مر نیب زیکه نشست فورا گفت:همه چ نیبرگشت . هم شانیدوان دوان به سو نیمت

 .  نیمتعجب نگاهش کردند . عماد گفت:شما که با هم خوب بود همه

 تحملشو نداشتم .  گهیخونسرد گفت:د نیمت

 .  يحرفا نبود نیگفت:تو که اهل ا انیشدند . شا رهیمتعجب به او خ همه

 عاشق شده .  نیگفت:همون که خودم گفتم مت سپهر
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 .  ستین يزیچ نیگفت:چرت نگو همچ ياخم کرد و به تند نیمت

 یرا م نیدانست . هر چند ا یآمده را نم شیافتاده اما چه پ یدانست اتفاق ینظر گرفت . م ریبا دقت رفتار او را ز شاهکار

. و حاال که شاهکار احساس کرده  دیاز او شن یشد حرف یخواست نم یپسر گروهشان است و تا نم نیتودارتر نیدانست که مت

.  دیشن يزینکرده از او چ ییبه آن  اشاره ا نیمت یبفهمد . محال بود تا وقت استخو یکند دلش م یم یرا مخف يزیبود او چ

  ییبه آن درجه ا قایکه عم یخواست فعال تا وقت یکرد دلش نم یعشق نابهنگام در قلبش حس م نیکه از ا یبا ترس نیاما مت

نباشد .   شیب یهوس دیکرد شا یم ر. چون فک دیبگو کشیبه دوستان نزد یحت یبه کس يزیچ دهیاست نرس یقیکه عشق حق

 ادیخوب  نیبود . اما مت شهیبا وجود نفس کرده بود متفاوت تر از هم که از عشق یدرک نیو زود از سر و قلبش برود . هر چند ا

 موی، مر نویمت نیگفت:ول کن یحوصلگ ی.  .  .  . سپهر  با ب فتدی. تا به اشتباه ن ردیاحتماالت را در نظر بگ يگرفته بود همه 

 .  شمیکه دارم فنا م نیابی، منو در شهیم دایپ گهید یکیول کرد 

، مادرت برات  يریآب م يروز به روز دار مینیب یم نهیهم ؟یشیفنا م يدار يو گفت:آره جون عمه ات چطور دیخند عماد

 .  رهیبم

 خواد که اونم .  .  .  ی، فقط الله خانومشو م ستین شیچیگفت:ه انیشا

 منجر بشه .  گهیکدیاگه کار منو و نفس به کشتن  یکنم حت یبا لبخند ادامه داد:من براش درستش م شاهکار

 

 شده؟ یبه شاهکار نگاه کرد و گفت:مگه باز چ دیتا اسم نفس را شن نیمت

 زنن .  یوقته با هم حرف نم یلیهم . خ پیدو تا دوباره زدن تو ت نی،  ا يگفت:به خبر ندار عماد

 تو و نفس داره؟ يبه دعوا یبا تعجب گفت:خب الله چه ربط نیمت

زنن ،  یکه معلومه ، شاهکار و نفس با هم حرف نم نیجون ، ا نیمت یباغ رونیفرسنگ ب هی،  نهیبار جواب داد:هم نیا انیشا

دعواها رو  ایخواد دلو بزنه به در یکه معلومه .  .  .  . حاال شاهکار م نجاشیخب؟ تا  ا هیمینفس هم با الله دوست صم

 افتاد؟ يول کنه ، دوزارقب یحرف بزنه تا سپهرو به غالم هفراموش کنه بره به نفس بگه که با الل

بخت ، اما االن کالسمون مهمتر از عشق  يخونه  نیفرست یسپهرو م نیزد و گفت:خب خداروشکر انگار دار يخند شین نیمت

 .  میبر نیسپهر جونه پاش

 گوش دادند و پشت سرش بلند شدند و رفتند .  نیبه حرف مت آنها

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

 

 امدهیبه ذهنش خطور کرد . شاهکار هنوز ن يفکر کدفعهیبلند شد اما  مهیاز حل یشگیبا تشکر هم زیم يرا خورد و از پا ناهار

که خورده بود را  یلیکه از شکستن غرورش و س يذره از درد کی یتوانست  تالف یکه در سر داشت م ییبود . با نقشه ا
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کوپه کرد .  زیم يبلندش جدا کرد و رو يا ناخن هاها را ب تیو گوگرد سر کبر ترا برداش تیکبر يجبران کند . فورا جعبه 

 ن؟یالزم دار يزینرفته گفت:چ رونیکه متوجه شد او هنوز ب مهیحل

 دارم .  یخوام که خودم بر م یداد و گفت:نه فقط آب م لشیتحو يبار لبخند نیاول يبرا نفس

 زیم يشمارد و به سرعت گوگرد رو متیرفت . فرصت را غن رونیب يکار يبرا مهیرفت . از شانس خوبش حل خچالیسراغ  به

صدا از  یداخل شد . نفس هم آرام و ب مهیرساند که حل خچالیشاهکار بود اضافه کرد و خود را به  يکه برا ي مهیرا به ق

 مهیصدا زد . حل را مهیکه شاهکار خسته داخل شد و حل دینکش یشد . طول هکارآشپزخانه خارج شد . به اتاقش رفت و منتظر شا

 آقا .  یرا از او گرفت و گفت:خسته نباش فشیاو جلو آمد ک دنیخندان از د

 افتم .  یپس م یدارم از گشنگ میدار یگفت:ممنون . امروز چ ییبا خوشرو شاهکار

 کنم .  یمن برات آماده م یبه سروصورتت بزن یآب ير ی، تا تو م مهیق - 

به  یو منتظرش شد . شاهکار آب دیناهار را چ زیم شیبرا قهیبا سل مهیرا از او گرفت و به اتاقش رفت . حل فشیک شاهکار

 خانوم؟ دستت در نکنه .  مهیحل يکار کرد یغذا لبخند و گفت:چ دنیصورتش زد و به آشپزخانه آمد و با د

 .  زمیگفت:نوش جان عز یبا مهربان مهیحل

به  مهیسراس مهیبد و تلخ غذا او را به سرفه انداخت . حل يسوخت . مزه  شیدهان نهاد گلوقاشق راکه در  نیاول شاهکار

 کرد؟ ریشده؟غذا تو گلوت گ یآمد و گفت:چ شیسو

 ده؟یتلخ م يمزه  نقدیغذا ا نیچرا ا ؟يکار کرد یو گفت:چ دیپر آب نوش یوانیل شاهکار

 نگفتن .  يزیغذا رو هرمز خان و نفس خانوم هم خوردن اما چ نیا ؟یبا تعجب گفت:چ مهیحل

 تخم مرغ درست کن .  هیغذا رو بردار برام  نیا ه؟یکار ک دمیگفت:فهم دیاسم نفس را که شن شاهکار

 بده؟ نقدیا ؟یچ یعنیگفت: مهیحل

 فقط برام تخم مرغ درست کن .  - 

رد  یدر مورد سپهر صحبت م دیکند اما از آنجا که با یبرود تالفگرفته بود . با حسرت به غذا نگاه کرد . خواست  حالش

 شیتخم مرغ را جلو مهیشود . حل ریسپهر ختم به خ يماجرا یتا وقت اوردیخود ن يبه رو يزیخود را حفظ کرد و چ يخونسرد

 گفت:شرمنده آقا .  ینهاد و با شرمندگ

 نخوره .  گهیازش د یدور تا کس زیشو برخور نیدست پخت تو حرف نداره ، اما ا ؟ییچرا شرمنده ا - 

را خورد و بلند شد مثل  شیکه شاهکار گفته بود را انجام داد . شاهکار زود غذا يشرمنده و ناراحت بود کار یکه حساب مهیحل

خواند . در زد و داخل شد . نفس  یراحت در اتاقش نشسته بود و درس م الیتشکر کرد و به سراغ نفس رفت . او با خ شهیهم

شلوارش  بیشاهکار است به خود حالت دفاع گرفت . شاهکار خونسرد دستش را در ج فحمله از طر کیانگار منتظر  دنشیبا د

 .  میبا هم حرف بزن دیکرد و گفت:با

 .  میبا هم گفتن ندار يبرا یگفت:منو تو حرف یبا اخم و تلخ نفس
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 .  میخوام در مورد سپهر و الله حرف بزن ینگفتم در مورد خودمونه ، م - 

 گفت:به من چه؟ اگه به اونا ربط داره خب برو با خودشون حرف بزن .  یلیم یبا ب نفس

 دیه با، سپهر واقعا اونو دوس دار یخوام باهاش صحبت کنب ی، م یو نفرت رو بزار کنار ، تو با الله دوست نهیمورد ک نیدر ا - 

 .  یواقعا کمکش کن

 یدوس داشتن م يکنه؟ که حاال ادعا کاریخواد چ یمثله تو ، اصال با دوس دختراش م یکیزد و گفت:اونم  يپوزخند نفس

 کنه؟

به نفس نزند . هر چند اگر بخاطر سپهرنبود اصال با  ینشود و حرف یداد که عصبان یم يدر دلش مرتب خود را دلدار شاهکار

 چی، اون با ه ستیگفت:سپهر مثله من ن يرا تحمل کند . با خونسرد شیچه رسد که حرف ها گریشد د ینمنفس همکالم 

 رابطه نداره . حداقل االن فقط خودشه .  يدختر

 .  نیکنم شما همتون مثه هم هست یباور نم - 

 یو آماده ش کن یکه با الله صحبت کن نهیخوام ا یکه ازت م يزیگم ، تنها چ یو گفت:دارم راستشو م دیلبش را گز شاهکار

 برسن .  جهیتا با سپهر حرف بزنه تا خودشون به نت

 کارو کنم؟ نیا دیگفت:چرا با يبا لحن حرص درآر نفس

عمر حسرت  هیانجام بده نزار سپهر مثل من بشه و  نویخوام ، حداقل ا یو گفت:چون دارم ازت م دیکش یقینفس عم شاهکار

 .   یکمک کن یتون یقبل بازم فقط تو م ي. چون مثل دفعه  یباش بخوره و باز تو مقصر

سراغ  يایم شهیگفت:چرا هم ينفس نرم شد . با لحن نرم تر يدرون نفس . چهره  ي دهیبود بر آتش زبانه کش یحرف آب نیا

 من؟

 ؟یکن یبه تو ربط داره؛حاال کمک م يجور هی شهیچون هم - 

دم تا با  یشد بهت خبر م یزنم اگه راض یکالس دارم با الله حرف م يگفت:عصر ییا قهیاول سکوت کرد . بعد از دق نفس

 .  ننیهمو بب نایدانشگاه ا رونیب يقرار بزار هیسپهر 

 رسه .  یبه عمد گفت:ممنون . حداقل سپهر به آرزوش م شاهکار

جواب به شاهکار  يبرا ی. حرف حرف را زده است نیحرف منقلب شد بدون آنکه متوجه شود شاهکار به عمد ا نیاز ا نفس

 ادتی رمیگ یپرو بزار کار سپهرو الله درس شه حالتو م يزد و از اتاقش خارج شد و گفت:دختره  يخند شینداشت . شاهکار ن

 .  یدست به غذا بزن گهیبره د

ه گذشت و ک ییتخت نشست و به شاهکار فکر کرد و خود را ندامت کرد بابت سالها يشاهکار نفس ناراحت رو برعکس

دوستش بود .  نیدشمن بهتر کی ياالن شاهکار به جا دیکرد شا ینشد . اگر همان موقع با آن دختر صحبت م دهیبخش

 و پر از حسرت از دست داد .  بهیغر ییدوستش را در جاده ا نیبهتر شیهمانگونه که قبال بود اما او سالها پ

******************** 
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 فصل ششم 

 

 خوام باهات حرف بزنم .  یم ایالله ب - 

کتابش بود نشست و  یکه در حال وارس هیبر لب داشت ، کنار سا شهیکه هم بایز يخوشرو و لبخند يبا آن چهره  الله

 ؟ينبود يجد نقدیباشه خانوم . قبال ا ریگفت:خ

 ه . به من ندار یو گرنه ربط گمیمورد سفارش شده بهم منم به تو م هی نی، اما چون ا رهیخ رهیخ - 

 ه؟یچ هیشد ، قض يگفت:انگار جد ينهاد و با کنجکاو نیزم يکتابش را رو هیسا

 به الله نگاه کرد و گفت:در مورد سپهره ، شاهکار ازم خواسته باهات حرف بزنم .  نفس

 ؟يزد یگفت:مگه تو با شاهکار حرف نم یبا فضول هیسا

 . که البته اون شروع کرد .  می، فقط بخاطر سپهر و الله با هم حرف زد میزن یخونسرد گفت:حاال هم حرف نم نفس

 شده؟ یچ قایصورتش کرده بود گفت:دق یکه چاشن یو اخم تیبا جد الله

بهش گفتم پس  یدوست داره ، وقت یلی. در مورد سپهر گفت که خ شمیزد و گفت:شاهکار امروز ظهر اومد پ يلبخند نفس

. گفت سپهر االن واقعا تنهاس . در ضمن گفت سپهر  یگیرابطه نداره . گفتم دروغ م یا کسگفت اون ب ؟یدوس دختراش چ

 ؟یگیم یخواد خودش شخصا باهات حرف بزنه . چ یم

 شده؟ ییهوا نقدیسپهر ا یعنیگفت: هیسکوت کرد . سا الله

 یخوب تیاما سپهر االن موقع یباهاش بکن يهر کار یتون یخودته ، م یزندگ نیگفت:الله جان ا هیتوجه به حرف سا یب نفس

اون  دیتا حرفاشو بزنه شا يفرصت اگه بهش بد هیبا خودته . به نظر من  یینها میداره ، دوستتم داره . اما تصم یزندگ يبرا

 ؟يحرفاشو بشنو یباهاش صحبت کن ستیرو بتونه برآورده کنه . بهتر ن یباش شتهدا یزندگ کیشر هیکه تو از  یانتظارات

 دوستاش فرستادنش جلو؟ ایسپهر  ه؟خودیحرف ک نیسکوتش را شکست و گفت:ا الله

 دونم شاهکار منتظره تا من جواب تو رو بهش بدم .  ینگفت . فقط م يزیشاهکارم چ دمیدونم . نپرس یراستش نم - 

 ؟یگفت:چه جواب یبا خنگ الله

 نه؟ ای یکن یفردا با سپهر صحبت م نکهیاو لبخند زد و گفت:ا یو حواس پرت یهمه خنگ نیبه ا نفس

 :کجا؟دیکنجکاو پرس الله

 ؟یگیم ی. حاال چ نیصحبت کن نیخوا یخودت و سپهر که کجا م نیب گهیاز دانشگاه باشه . د رونیمن به شاهکار گفتم ب - 

 ه؟یسپهر حرفش چ نیالله ، گوش کن بب هیمداخله کرد و گفت:فرصت خوب هیسا

 نه؟ ای يایبگم م ؟یگیم ی:چدیپرس نفس



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا یرستم ایرو  –... و اما عشق  یتالف                              

wWw.98iA.Com ٣٥ 

 یفکر م یعنیکرد . گفت: یتوانست با سپهر داشته باشد او را از مصمم بودن دور م یکه م يا ندهیدو دل بود . ترس از آ الله

 ست؟ین يمسخره باز ای یشوخ ه؟یجد یکن

 کنه .  ینم یراحت شاهکار در مورد عشق شوخ التیگفت:خ نفس

 جلو دانشگاه ، فردا منتظرشم .  9، اما تنها . فقط منو و اون ، ساعت  امیگفت:م الله

گونه حداقل در مورد عشق سپهر  نیدوشش برداشته شده بود . ا ياز رو يزد . قلبش آرامش گرفت . انگار بار يلبخند نفس

با  زیبود همه چ دواریچند ام . هر ستیبار اگر نشد مقصر او ن نیانجام شد و ا یآنچه خواست دیتوانست به شاهکار بگو یم

 يبرسد . هر چند خودش به عشق اعتقاد زین یاست به سرانجام خوب یانجام شود و اگر عشق سپهر به الله واقع تیموفق

 نداشت . 

 

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

 

از دور  هیو بق. شاهکار  دیکوب یدانشگاه م يجلو يکفش چرم مارکش را مرتب به کف آسفالت شده  يبا دلهره جلو سپهر

 .  یمرد از دلواپس چارهیب يبا خنده گفت:بچه  انیکردند . شا ینگاهش م

 قبولش نکنه .  دیشا ای ادیترسه الله ن یگفت:حتما م عماد

 گفت:فکر نکنم .  یشیبا دوراند شاهکار

 و نفسه .  هی. الله اس با سا ادیگفت:داره م کبارهی عماد

و نفس از آن دو جدا و داخل دانشگاه  هی. و بعد سا ستادندیدر کنار سپهر ا يا قهیکنجکاوانه نگاه کرد . دختران جوان دق نیمت

 شدند و رفتند .  .  .  .  .  لیسوار اتومب زیشدند . سپهر و الله ن

 کنم . نفس گفت کارت مهم بوده .  یبا جسارت چشمانش را به سپهر دوخت و گفت:گوش م الله

 حرف بزنم .  یخوام در مورد چ یم یدون یهمه اعتماد به نفس و جسارت زد و گفت:فک کنم م نیبه ا يلبخند سپهر

 شه . مگه نه؟ یبه نگفتن شما نم یلیدونستن من دل - 

 يادیز مینشون دادن جوون ي. خودمم قبول دارم برا يدر موردم دار يدونم چه فکر یمهربان زد و گفت:م يلبخند سپهر

 .  دمیکال دور دخترا رو خط کش یعنی.  ستمیاون سپهر سابق ن گهیف کردم اما به جون مامان دخال

 ؟ی:از کدیپرس تیبا جد الله

که تو رو  یکند راز نگاهش را ! گفت:از وقت یداشت مخف یزد به چشمان الله که سع ینگاهش را که از عشق برق م سپهر

کرد ، بازم  یکه عشق تو به من حکمران ی، از وقت دیکه چشام فقط تو رو د یمن ، از وقت يملکه  يتو شد ی، از وقت دمید

 بگم؟
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است که  يهمان سپهر نیرفت که ا ادشیرفت که قرار بود خود را مخالف نشان دهد .  ادشیسرخ از خجالت  یبا صورت الله

بود چشم سپهر دنبالش است اما  دهیفهم نکهیبا ا رفت ادشیرنگارنگش  دانشگاه را پر کرده بود .  يدوست دخترها يآوازه 

اعتراف کوتاه و چند  نیکه به او  داشت . چقدر زود با ا یو منکر عشق ریناپذ فوذداد . سخت و ن ینشان م الیخ یخود را ب دیبا

گفت:قبولم کن  ی. سپهر به آرام زدیفرو بر شیسخت يوارهایتلنگر بود تا د کیخود را باخت . انگار عشقش منتظر  ییا هیثان

 کنه اگه بتونم داشته باشمت .  یقبول م ياربز ی. فقط اراده کن . به خدا هر شرط زمیر یرو به پات م ایالله! به خدا دن

 ایعاشق بود و بلد بود او را رام کند  يادیمرد ز نیا ایرا از دست داده بود .  شیجسارت و گستاخ يسکوت کرد . همه  الله

هم که فکر  يمن اونقد ؟یکن یفکر م یبه چ يسست بود که با دو کلمه خام شد . سپهر لبخند زد و گفت:دار يادیخودش ز

 .  ستمیبد ن یکن یم

 

 حرفاتو باور کنم؟ يگفت:چطور الله

 .  ریبگ می. منو بشناس و تصم یخوام قلبا باورم کن یندارم . فقط م نیتضم يبرا یچیگفت:ه سپهر

 جلو؟ يایب یگرفت میصمشد ت یچ - 

 ییخودمو گرفتم که بال يجلو یلیرسه . خ یترس از دست دادنت . خبر خواستگارات تو دانشگاه هر روز به گوشم م - 

 .  ارمیسرشون ن

 . ایآباد کرد يزر يچاقو کش محله  یمصطف نیو گفت:ع دیخند الله

 . شما فقط اراده کن بانو .  میشیچاقو کشم م یشما مصطف يالله پر جسارت تر گفت:برا يبا خنده  سپهر

 کنم؟ ریتونم لبخندتو به بله تعب یلبخند زد . سپهر از فرست استفاده کرد و گفت:م الله

 ؟یهست یو گفت:تو چقد سو استفاده چ دیبا صدا خند الله

 از فرصتاش بگذره دیبا خنده گفت:آخه آدم نبا سپهر

 لب گفت:پرو .  ریز الله

 خانوم .  دمیزد و گفت:شن یچشمک سپهر

 ؟یلبخند زد و گفت:خب که چ الله

 ؟يجواب منو بد يخوا یشما جون بخواه . حاال نم یچیه - 

برمن  نکهیزود در چشمان مشتاق سپهر زل زد و گفت:تحمل دروغو ندارم . تحمل ا یلیسکوت کرد . اما خ ییلحظه ا الله

 بودن رو ندارم .  .  .  .  يندارم . تحمل آخر يبد حیرو ترج یکس

. پس  یزنده ام سرور من یراحت تو از االن تا وقت التیگفت:من تو رو انتخاب کردم پس خ تیبا جد دیحرفش پر انیم سپهر

 چرخونه .  یمارو م ی. صداقت زندگ ستمیمن اهل دروغ ن نکهیو ا ادیوسط م ییا گهیزن د ينکن هرگز پا الیخ

 بوله . راحت گفت:ق یالیبا خ الله
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 !؟يگفت:جد ادیزده با فر جانیه سپهر

 ؟یزن یچرا داد م واشیلبش نهاد و گفت: يانگشت اشاره اش را رو الله

. داشتنت آروز شده بود برام . االن که بهم  يساله خواب و خوراکو ازم گرفته بود هیدارم .  یاالن چه حال یدون یگفت:نم سپهر

 آروم باشم؟ يخوا یم یبله رو گفت

 .  وونهیگفت:د دیخند الله

 خونتون .  میایم نایتحمل کنم . ما فرداشب با مامان ا گهیتونم د ینم - 

 ؟يزود نیبه ا - 

 منن .  يباختم بهت . فقط منتظر اشاره  نیدونه دل و د یساله ، خانواده م م هی ستیزود ن - 

 ؟يگفت:احتماال خونه ماروبلد الله

 . و گفت:هرشب دم خونتونم  دیخند سپهر

 ؟يمشکوك تو بود نیو گفت:پس اون ماش دیخند الله

 .  میبه همه دوستامون بد یسور حساب هی دیبره با شیخوب پ یسرش را تکان دادو گفت:اگه همه چ سپهر

 موافقم . خصوصا شاهکار و نفس .  - 

 سرش را تکان داد . و گفت:آره .  سپهر

 دونم االن اون چندتا فضول منتظر اخبار ما دوتان .  ی. م میبر گهیاز قهوه اش خورد و گفت:د یکم الله

 عماد فضول .  نیو گفت:آره . خصوصا ا دیخند سپهر

 .  مینهاد و گفت:بر زیم يپول چرمش در آورد و فیرا برداشت . سپهر هم پول سفارشات را از ک فشیبلند شد ک الله

کرد و الله جلو نشست و سپهر فورا سوار شد و حرکت کرد .  .  .  .   را باز لشیآمدند . سپهر محترمانه در اتومب رونیکه ب ایتر از

 .  . 

داخل دانشگاه شدند . سپهر به نزد  دیدرخش یدر چشمان سپهر و الله م تیو موفق يکه برق شاد یبعد در حال یساعت

که  یرا در حال هینفس و سارفتند رفت .  یروزها مرتب به آنجا م نیکه ا ییبه کتابخانه جا کراستی زیدوستانش و الله ن

هردو  زد تا متوجه خودش کند و  يبه شانه  ستادی. کنارشان ا افتی بودندترم  انیامتحانات پا يمشغول آماده کردن خود برا

 کارتون دارم .  رونیب میآهسته گفت:بر

 شد؟ یگفت:خب چ جانیبا ه هیرفتند . سا رونیکه منتظر الله بودند از خدا خواسته ب آنها

 .  نمیکه من سپهر و دوستاشو نب ییجا هی میزده بود گفت:اول بر جانیه زیکه خود ن الله

 ؟یبش میازش قا يخوا یکه م نیدینرس جهی:مگه به نتدیمشکوکانه پرس نفس

 براتون .  گمیم میمختصر گفت:حاال بر الله
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گفت:از  هیتازه و خوشبو نشستند . سا ين هاچم ينگاهشان نبودند رو ررسیپسرها که در ت مکتیاز ن يقسمت دور بایتقر آنها

 جا ننداز .  میچیاول بگو ه

 عشق بود .  يدور از دانشگاهه . اسمش برا یلیکه خ ایتر هی میزد و گفت:رفت يزیانگ جانیلبخند پرنشاط و ه الله

 .  هیباحال يجا یلیبار اونجا رفتم خ هیو گفت:من  دیحرفش پر انیم هیسا

کرد .  يبود؟ ازم خواستگار زیانگ جانیچقد ه نیاگه بدن يرزرو کرده بود . وا زیم هیتوجه به حرف او ادامه داد: از قبل  یب الله

 شه؟ی. باورتون م يخواستگار انیب نایبچه ها اون واقعا منو دوس داره ، ازم اجازه خواسته فرداشب با مامانش ا يوا

 یفرصت داشته باش هی یخواست ی. فقط انگار م یستیتفاوت ن یدونستم بهش ب یلبخند زد و گفت:از اول م تیبا رضا نفس

 قدم بشه . درسته؟ شیاون پ

 دادم ازش دور بشم .  .  .  .  .  حیبودم ترج دهیرو شن گهید يرابطه اون با دخترا ي عهیآره . اما از بس شا ایتقرب - 

 افتاد .  یاتفاق نم نیوقت ا چیه دیزد و گفت:ممنونم نفس ، اگه کمک تو نبود ، شا ییبایلبخند ز الله

 شدم .  ینم شقدمیوقت پ چینه من . اون ازم خواست و گرنه ه یاز شاهکار کن دیرو با یلبخند زد و گفت:تشکر اصل نفس

شد . عادت کرده بود که شاهکار را خراب  یم دهید دیبرد . هنوز هم شاهکار با یبه صدر م گرانیهم شاهکار را در نزد د هنوز

شد . الله  یآورد و از او متنفر م یواقعا کم م یلجباز  را دوست داشت هرچند گاه يپسر عمو نیقلب ا مینکند . او از صم

 ده .  یسور م هیبا بچه ها  ندهیآ يبره ، هفته  شیخوب پ یگفت: سپهر گفته اگه همه چ

 م؟ی:ما هم هستدیتند پرس هیسا

 دیحرفا گذشته با نی.  .  .  . البته از ا ستیدر کار ن يکه سور نیشما نباش ه؟یچه حرف نیخم کرد و گفت:ا یسرش را کم الله

 شخصا از شاهکار تشکر کنم . 

 خونه؟ يایگفت:احتماال عصر خونه باشه . چرا نم نفس

 .  هیعال نیایکنم . اگه ب یدوستامو به عمو معرف خوام یچند مدته م ن؟یای یانداخت و گفت:چرا هر دوتون نم هیبه سا ینگاه

 .  مینیب یهم م کنامویشاهکار ن ي، حداقل خونه  هیگفت:فکر خوب جانیبا ه هیسا

 گفت:چرا اون؟ يبا اخم و دلخور نفس

 .  امیگفتما .  .  . حتما م يزیچ هیفورا گفت:بابا  هیسا

 ؟یالله تو چ - 

 خوبه؟ 4، ساعت  امیگفت:م الله

 . منتظرتونم .  هیسرش را تکان داد و گفت:عال نفس

 

****************** 
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 ن؟یکار دار یکرد و گفت:با ک زیدو دختر جوان چشمانش را ر دنینوذر در را با کرد . با د بابا

 .  مینفس هست يجلو نهاد و گفت:ما دوستا یقدم هیسا

 تن . منتظرتون هس شونیداخل ا نیینوذر لبخند زد و گفت:بفرما بابا

کردم  یوقت فکر نم چیگفت:ه هیدهانشان باز ماند . سا بایکه نه باغ بزرگ  ،  گسترده و ز اطیح دنیکه شدند از د اطیح داخل

 ثروتمند باشه .  نقدیشاهکار ا

 ثروتمنده؟ نقدینفسم هم یعنیگفت: الله

 ثروت به نامشه .  يسرش را تکان داد و گفت:آره ، خصوصا که حاال همه  هیسا

 یزندگ نجاینوذر جلوتر از آنها رفت و خبر آمدن آنها را به نفس داد . نفس با لبخند به استقبالشان آمد . الله گفت:دختر تو ا بابا

 ؟یکن یم

 نرفته .  رونیکه شاهکار هنوز ب يتو ، شانس آورد نیایزد و گفت:ب یلبخند کم رنگ نفس

و لوکس خانه متعجبشان کرد . نفس به تعجب آنها لبخند زد و  متیگرانق لیوسا گریبار د کیدر کنار نفس داخل شدند .  آنها

 را آماده کند .  ییرایپذ لیگفت وسا مهیزود به آشپزخانه رفت و به حل یلی. خود خ نندیتعارف کرد تا بنش

 

 .  شینیبب يرم به شاهکار بگم که اومد یگفت:م ندیبنش نکهیکرد . نفس قبل از ا ایرو مح ییرایپذ لیزود وسا مهیحل

 نجاس؟ی:عموت ادیپرس هیبرود سا نکهیاز ا قبل

 چرت بزنه .  هیتو اتاقشه ، عادت داره عصرا  - 

بار در زد و داخل شد . شاهکار  نیکردند نفس به سراغ شاهکار رفت . ا یو الله همانطور که کنجکاوانه به اطراف نگاه م هیسا

 نمیب یرا باال فرستاد و با پوزخند گفت:م شیاز ابروها یکینفس  دنیود با دب رونیرفتن به ب يکه مشغول آماده کردن خود برا

 .  گرانیداخل اتاق د يایب یدر بزن یگرفت ادیکه بالخره 

 بود .  نیواسه هم روزید یلج نفس را درآورد و با خود گفت:پس مهربون لحنش

 ، کارت داره .  نهییگفت:الله پا يبا لحن سرد نفس

 شده از من خوشش اومده؟ مونیبه خود گرفت و گفت:ا ، نکنه پش يزود حالت تمسخر یلیرد اما خاول تعجب ک شاهکار

 !ییا چارهیدخترا عاشق توان ، چقد تو ب يزد و گفت:آره ، همه  يپوزخند نفس

 .  ایب یمثله آدم حرف بزن یگرفت ادی، هر وقت  رونیو گفت:از اتاق من برو ب ختیبا خشم نگاهش را به نگاه او ر شاهکار

خواد غذاشو از صاحبش  یکه م یملوس و مامان يگربه  هی یشیم يشاهکار؟ تو هر وقت با من کار دار هیچ یدون یم - 

 گهیو امروز . تو د روزیمثله د قایکنه . دق مهیت کهیخواد آدمو ت یکه م شهیدرنده م ریش هیکه کارش تموم شد  نیاما هم رهیبگ

 .  يبد شد یلیشناسمت . خ یاصال نم ؟یهست یک

 .  ستین شیحال یچیکه ه یهست یدختر احمق و از خود راض هی: و تو دیکش ادیفر تیبا عصبان شاهکار
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باال رفتند . پشت در اتاق شاهکار  ي. آنها با عجله به طبقه  دیرس هیشاهکار آنقدر بلند بود که به گوش الله و سا ادیفر يصدا

 يو نفرت تمام وجودتو پر کرده که حاضر نهیک نکهیبفهمم؟ ا یچ يخوا ینفس توجه شان را جلب کرد:م يصدا دندیکه رس

 که بفهمم؟ آره؟ یکوبون یتو سر من م يکه دار يزین اون چیا ؟يآزارم بد ییا وهیش هیهر روز به 

کنه  یمنو خوشحال م یرامش نداشته باشآ نجایکه ا نیلبخند زد و گفت:آره ، آزار تو برام لذت بخشه ، هم تیدر عصبان شاهکار

 ه؟یاضاف نجایکه وجودت ا ي، تا به حال فکر نکرد

بار هم  نیخود را حفظ کند . ا يخونسرد یطیگرفته بود در هر شرا ادیکرد اما  یم شیداد ، عصبان یشاهکار زجرش م کلمات

 نیحرص درار زد و گفت:ا ينرود . پوزخند شینشسته اند آبرو نییپا يکرد طبقه  یدوستانش که فکر م يخونسرد بود تا جلو

 هیدم پامو اونجا نزارم . اصال تا  یقول م یخودتو داشت ي. هروقت خونه  مدوش تو باش يرو يکه بار ستیخونه مال تو ن

 کنه؟ یم یتو رو راض نیشم ، ا یرد نم شمیومتریکل

 نکهیدخترها متعجب شدند . الله گفت:ا دنیردند و داخل شدند . آن دو از دهم تمام شد . در را باز ک هیصبر الله و سا بالخره

 گفت .  یبا هم راست م نیگفت مشکل دار ینفس م

 باشه .  يجد نقدیا میکرد یوقت فکر نم چیه اما

 !نیبا هم دار یانگار پدرکشتگ نیکن یبا هم برخورد م يجور هیگفت: هیدو خجالت زده از حضور آن دو ساکت شدند . سا هر

من بود ، من شروع  ریدوستانش خودش و خصوصا شاهکار خجالت زده نشود گفت:تقص يجلو نیاز ا شتریآنکه ب يبرا نفس

 کردم . 

 شد .  رهیبهت زده به نفس خ شاهکار

 هی. شما تو  نیکن یو دعوا م نیپر یبهم م یه نیهمو داشته باش يهوا نکهیا يبه جا ن؟یکن یکارو م نیگفت:آخه چرا ا الله

 ن؟یشینم تی. واقعا خودتون اذ نیریگ یرو ازخودتون م یکارا آرامشو راحت نیهر روز با هم نیکن یم یخونه زندگ

 .  رونیب میبر نیایسرش را تکان داد و گفت:قبول دارم ، ب نفس

 من با شاهکار کار دارم .  نیگفت:شما بر تیبا جد الله

رفتند . الله دستانش را درهم قفل کرد و گفت:اومده بودم تا بخاطر خودم و سپهر ازت تشکر کنم ،  رونیاز اتاق ب هیو سا نفس

 ، بهرحال ممنون .  يشد شقدمیاز تو کنم آخه تو پ دیرو با یمن از نفس تشکر کردم اما اون گفت تشکر اصل

کارا رو  ي، من همه  ستین یمهم زیت و گفت:چرا از او گرف شیکه هنوز شرمنده بود بدون آنکه به الله نگاه کند رو شاهکار

 ادیاز دستم برم يم بود اگه کار فهیکنه . سپهر داداشمه  ، وظ یم يداداشش هر کار يداداش برا هیبخاطر داداشم کردم . 

 انجام بدم . 

 نقدیکرد . گفت:تو که ا یم يدوستانش هر کار يبود . خصوصا که برا دهیشن ادیشاهکار را ز يلبخند زد . وصف بزرگوار الله

 بد باشه؟ نقدیبا دختر عموش ا دیپسرعمو با هی ؟یکن ینم ينفس کار يبرات دوستات مهمه چرا برا

 نه از کجا شروع شده؟ هیما چ يماجرا یدون یبا اخم گفت:تو نه م شاهکار
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باشه اما  یمیهم قد یهر چ یختالفدونم ، اما هر ا یقولش به نفس خود را به ندانستن زد و گفت:درسته نم يادآوریبا  الله

 ن؟ید ینم هیرو به هم هد یدعوا آرامش و دوست يتموم بشه ، چرا به جا دیجا با هیبالخره 

 شه کنار هم گذاشت .  یحرفا گذشته ،  دو تا دشمن رو نم نیزد و گفت:کار ما از ا يپوزخند شاهکار

از اونجا  ن؟ی، کجا اشتباه کرد يبگرد شهیدنبال ر دیگفت:خب با دیرقص یکه در صورت شاهکار م یبدون توجه به نفرت الله

که دوست سپهر دوست منم  ییبارها گفتم اما از اونجا نارویدوست به  نفس ا هی.  .  .  . به هر حال منم مثله  نیشروع کن

 .  کنهزده باشم که بهت کمک  یهست خواستم حرف

 برگشت نگاهش کرد و گفت:ممنون .  شاهکار

،  دیرا پوش شیالله کرده باشد پالتو يبه حرف ها یرفت . شاهکار بدون آنکه توجه رونیسرش را تکان داد و از اتاق ب الله

 یپله ها از دخترها خداحافظ نییرفت . پا رونیرا برداشت و از اتاق ب نشیماش چیرا دور گردنش انداخت؛سو دشیشال گردن سف

کشمکش  نیتو بودم با ا يکرد و گفت:به خدا نفس من اگه جا بیهکار را تعقشا هشبا نگا هیرفت . سا رونیکرد و ب يسرد

 .  ارمیتونستم دووم ب یهر روزه نم

 شه .  یروزمون شب نم میروز دعوا نکن هیگفت:عادت شده برامون ، اگه  الیخ یب نفس

از نفس بلند شدند . نفس به  دیبلند شد . دخترها هم به تقل شیهرمز توجه شان را جلب کرد . نفس به احترام عمو يصدا

 دوستش ، آخه دوره دارن شب شعر گذاشتن .  يبه دوستانش گفت:عموئه ، قراره من امروز ببرمش خونه  یآرام

 گفت:پس عموت اهل دله! یبه همان آرام الله

 آره ، چه جورم .  - 

 .  امیرفت و گفت:االن م شیبه طرف عمو نفس

 از تنتون رفت؟ یعمو؟ خستگ نیدیوب خوابرساند و گفت:خ شیخود را به عمو نفس

 لبخند زد و گفت:بله دخترم . دوستات اومدن؟ هرمز

 کنم .  یخواستم بهتون معرف یبله عمو جان ، م - 

 .  امیدوستات االن م شیبرو پ زمیباشه عز - 

 .  میگفت:انگار بد موقع مزاحم شد هیاز هرمز جدا شد و به نزد دوستانش برگشت . سا نفس

 زوده .  یلی، حاال که خ رهیم گهیساعت د هیه بابا ، عمو ن - 

 .  ادیعموت داره م نکهیآمد نگاه کرد و گفت:مثل ا یبه هرمز که داشت به طرف دخترها م الله

آمد . دخترها دوباره به  نییو براقش از پله ها پا کیاما ش شیمیقد یچوب ي. هرمز با عصا دیبه طرف هرمز چرخ نفس

 جوون .  يخانوما نیزدو گفت:خوش اومد يدختران جوان لبخند دنیاحترامش بلند شدند . هرمز با د

 هیکنم ، سا یم یو گفت:عمو جون معرف ستادیدخترها ا يرفت . دست هرمز را گرفت روبرو شیعمو شوازیلبخند زد به پ نفس

 الله جون که تازه باهاش آشنا شدم .  نمیکه گفته بودم ، ا میرازیجان همون دوست ش
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 عمو هرمز من .  نمیزد و گفت:خب ا يلبخند

 ییخوشحال شدم دخترا و خوشحال تر که نفس دوستا یلیخ دنتونیدخترها نشست و گفت:از د يبه کمک نفس روبرو هرمز

 .  نیبهش سر بزن شتریبه بعد ب نیاز ا دیتنهاس با یلیخ نجایمثه شما داره ، اون ا

 .  نیمارو ببخش یکم لطف دیخوشرو خوشش آمده بود محجوبانه لبخند زد و گفت:چشم ، با رمردیپ نیکه از ا الله

خوبه  یلی، رفت و آمد خ گهیخورن د یروزا م نی، دوستا بدرد هم نیبه بعد جبران کن نیزد و گفت:از ا يپرمهر يلبخند هرمز

 .  شمونیپ نیایناهار ب ایشام  يوقتا برا یگاه شمی. من خوشحال م شنیم کتریآدما بهم نزد

 ردش کرد . گفته باشم .  شهیدعوت از طرف عمو هرمزه اصال نم هی گهید نیلبخند زد و گفت:ا نفس

 .  میایهم ما م نیگفت:دعوت نکن ییبا پرو هیسا

 ن؟یبه جسارت خانم جوان زد و گفت:شما هر سه هم رشته ا يلبخند هرمز

 جواب داد:بله .  هیسا

 رون؟یرفته ب ایمبل کنارش نشسته بود کرد و گفت:شاهکار کجاس؟ تو اتاقشه  يدسته  يبه نفس که رو هرمز

 .  رونیرفت ب شیپ قهیچهره نشاند و گفت:چند دق يرو ینام شاهکار اخم دنیبا شن نفس

 ره؟ی:نگفت کجا مدیدوباره پرس هرمز

 ره؟یبه من گفته کجا م یعمو جان اون تا حاال ک - 

 رفتنشو هم بهم بده؟ رونیگزارش ب ادینداره بعد ب دنمویب گفت:اون تحمل دل ریز

 یم يرو ادهیپسر داره ز نیگفت:ا دیکه فقط نفس شن يجور یو به آرام دیکش یبا تاسف سر تکان داد . با حسرت آه هرمز

 کنه . 

 ؟یکمال يآقا يخونه  نیبر نیخوا ینم ی.  .  . راست ستیعمو ، من اصال برام مهم ن نیگفت:ول کن نفس

 ساعت زودتر برم .  هیخواستم امروز  ی، م یگفت:خوب شد گفت هرمز

 رسونمتون .  یم نیگفت:پاش نفس

 ؟یجوون چ يخانوما نیرو به دخترها گفت:پس ا هرمز

 .  میبزن يدور هیتو شهر  می، قرار بود بر کنامین يآقا ستیفورا گفت:اصال مهم ن الله

 رسونه .  یله گفت:بله ، نفس مارو هم سر راه محرف ال دییتا يبرا هیسا

 جوون .  يخوبه خانوما یلیسرش را تکان داد و گفت:خ هرمز

 .  ارمیب چویرم سو یبلند شد . دخترها هم بلند شدند . نفس گفت:م شیبه کمک عصا هرمز

آن  یآشنا کم یلیخواستند بگذرند اتومب یکه م اطی. از در ح وستیپ هیرا برداشت و به بق شیدست فیو ک چیاتاقش رفت سو به

شو بهش بگو  ادهی، حتما با شاهکار کار داره ، نفس جان پ نهیانداخت و گفت:مت لیبهاتومب یطرفتر توقف کرد . هرمز نگاه

 .  ستیشاهکار خونه ن
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شود به سراغش  ادهیپ نیمت نکهیشد و قبل از ا ادهیپ شیآمد . اما به خواست عمو یخوشش نم نیاز مت ادیاخم کرد . ز نفس

شود که نفس با همان  ادهیمنحصر به فرد دستپاچه شد . مودبانه سالم کرد خواست پ پینفس با آن ت دنیبا د نیرفت . مت

 ن؟یشاهکار اومد ل، دنبا نیش ادهیخواد پ یگفت:نم شیغروز ذات

 سرش را تکان داد و گفت:آره خونه اس؟ نیمت

 شماها .  شی، فکر کردم اومده پ رونیرفت ب شیچند وقت پ هیگفت:نه ،  الیخ یب نفس

 زیدختر عمو و پسر عمو در همه چ نیمکث کرد . محو چشمان سرد و مغرور نفس شد . با خود فکر کرد چقدر ا يلحظه ا نیمت

 !یافتنیو دست نا بایچموش بود . ز یشاه ماه کیمانند  شییاروپا ي افهیمثل هم هستند . اما نفس با ق

 ، حتما رفته .  .  .  .  ییجا هی می، من اومده بودم دنبالش بر ومدهیبار پلک زد و گفت:نه ن نیدچن

 :کجا رفته؟دیپرس يرا لو بدهد . نفس مشکوکانه با کنجکاو يزیچ دینداد انگار متوجه شد که نبا ادامه

 یچشمان جسور را دوست داشت . نگاه ب نیمانند ا ی. چقد ابهت ب دیدر چشمان جذابش نگاه کرد . دلش لرز میمستق نیمت

 .  نیو گفت: از خودش بپرس دیقرارش را دزد

به  يزیچ نشانیشاهکار در مورد روابط خراب ب نکهی. اما به گمان ا دیگو ینم يزیدانست شاهکار هرگز چ یاخم کرد . م نفس

 پرسم .  ی. از خودش م ستین يدوستانش نگفته سرش را تکان داد و گفت:اصرار گریو د نیمت

 دلخور شد . سرش را تکان داد و گفت:با اجازه .  يهمه سرد نیاز ا نیمت

 ياز دختر مغرور يلب گفت:آخه من چطور ریاو ز يغرور و سرد دنیبا د نیاو دور شد . مت لیاز اتومب یبدون خداحافظ نفس

 اد؟یهم ازش بر نم یخداحافظ یکه حت ادیمثه تو خوشم م

 :با شاهکار کار داشت؟دیحرکت کرد . هرمز پرسشد و  لیسوار اتومب نفس

 .  ستیآره ، بهش گفتم ن - 

بود؟ از  یکجا م دیکرد که اگر شاهکار با دوستانش نبود پس االن با یفکر م نیکرد به ا یم یکه نفس رانندگ یتمام مدت در

قرار مالقات با  نیتوانست ا یداشته ،  پس م یزد که قرار مهم یخود درست کرده بود حدس م يکه شاهکار برا یسر و وضع

مهم نبود که با چند دختر دوست است  شیبود . برا دهیبور مانند خودش د ياو را با دختر ریدو ماه اخ نیبود . ا یدختر م کی

. هرمز را  .  .  .  دیپرس ینم يزیکند؟ هر چند اگر مجبور هم بود از او چ یاما کنجکاو بود بداند که االن کجاست و چه م

گاز نهاد و  يرا رو شیشد نفس پا ستهکه درب ب نیکرد منتظر شد تا او داخل شود . هم ادهیپ یکمال يدرب آقا يجلو

 م؟یگفت:خب بچه ها کجا بر

 لباس قشنگ بخرم .  هیفرداشب  يخوام برا یبازار م میگفت:بر الله

 ها .  یلبخند زد:سپهر اومد مارو فراموش نکن زیآم طنتیش هیسا

 وفا باشم؟ یب ادیاش را مظلوم گرفت و گفت:به من م افهیق الله

 بازار .  میریم نیلبخند زد و گفت:ول کن نفس
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اش را  قهیتوانست سل یتا م هینداد . فقط با آنها همراه بود . در عوض سا ينظر چیبه سمت بازار رفتند . آنجا نفس ه آنها

 دیقرمز رنگ با راه راه سف یهرمز کروات يخود و برا يبرا یرنگ دیسف فیه کرد و کداد . اما نفس از فرصت استفاد یدخالت م

کرد هنوز  یشده بود . از آنجا که فکر م کیکرد . هوا کامال تار ادهیخانه شان پ يرا به خوابگاه و الله را جلو هیسا ی. وقت دیخر

 ییا دهیخراب شد . هر چه استارت زد فا لشیاتومب گریدر شهر زد و برگشت . در راه برگشت بود که بار د يزود است دور

 نداشت . 

وقت  نی، آخه دوباره چت شد؟ تو ا رگاهیتعم ي، تازه رفته بود یزد و گفت:لعنت لشیاتومب ریبه تا يشد . لگد ادهیپ تیعصبان با

 کنم؟ آخه حاال وقت خراب شدن بود؟ کاریبا تو چ زنهیزاد پر نم یکه آدم نجایشب اونم ا

 کاریو گفت:حاال چ دیکش یآمد . آه ینبود . به سراغ کاپوت رفت . آن را باال زد . دود باال م یبه دور و بر انداخت . کس ینگاه

 کنم؟

 

دانست االن هرمز نگران  یرفته بود دنبال هرمز هم برود . م ادشیکرده بود . تازه  رید یلیاش نگاه کرد . خ یساعت مچ به

برود  انبریرد شود و کمکش کند . خود را سرزنش کرد که مثال خواست از م یکرد کس یب دعا مشود . دلشوره گرفت . مرت یم

 گرفتار شده بود .  .  .  .  یداشت وقت دهیسرزنش کردن چه فا اخلوت را انتخاب کرد . ام ابانیخ نیو ا

 ومد؟ی:نفس ندیپرس یافتاد با نگران مهیکه چشمش به حل نیهم هرمز

 آقا .  ومدهیگرفته شده بود نگاه کرد و گفت:هنوز ن یکه چهره اش از نگران يرمردیبه پ مهیحل

 ومده؟یوقته ، شاهکار هم ن رید - 

 اومد .  شیپ قهیچرا چند دق - 

 .  ادیجان برو صداش کن ب مهیحل - 

 شده بابا؟ یآمد و گفت:چ نییتند و فرز به سراغ شاهکار رفت و با او آمد . شاهکار پا مهیحل

براش افتاده ،  یترسم اتفاق ی. م ومدیدنبال من اما ن ادی، قرار بود ب ومدهیمضاعف گفت:نفس! نگرانشم . هنوز ن ینگران با هرمز

 کرده .  رید یلیخ

 يبود و روز شیاحوال دختر عمو نیشاهکار با او مشکل داشت اما با تمام ا نکهیکرد . با ا تیهرمز به شاهکار هم سرا ینگران

 دوست و محبوبش! نیبهتر

او را تصاحب کرده بود . و حاال با حرف  تیکرد . خصوصا که مالک یاز او مواظبت م دیکرد با یم یدر کنارش زندگ یوقت تا

 زنم  یپدرش نگران شده بود . گفت:االن زنگ م يها

 بوده؟ یبا کس ایدنبالش ، تنها رفته  میر یبچه ها با هم م به

 رفت .  هیه و سابعد از رسوندن من با الل - 
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ساعت  2از  شتریالله را از او گرفت . با الله که حرف زد متوجه شد که ب يفورا با سپهر تماس برقرار کرد و شماره  شاهکار

مضاعف شد . به سرعت به دوستانش  شیالله نگران يحرف ها دنیاست که نفس آنها را به خانه رسانده و رفته است . با شن

 هیرا برداشت و رفت . بق شیو پالتو چیشود . خودش هم سو دایر و رو کنند تا نفس پیاست تا شهر را زخبر داد و از آنها خو

 پا نهادند .  .  .  .  .  رینفس ز افتنی ياز شهر برا ییپسرها هم هر کدام گوشه ا

درست کردن آن است . بدون آنکه بداند آن دختر  ریدرگ يکه دختر دیرا د یلی. جلوتر که رفت اتومب دیچیپ ابانیدر خ لشیاتومب

 اومده؟ شیپ یشد تا به او کمک کند . به نزدش رفت و گفت:خانوم مشکل ادهینفس است پ

او  دنیلبش نشست . سرش را بلند کرد با د يبخش رو دیام يدر گوش نفس به شدت آشنا بود . ناخودآگاه لبخند صدا

 !نیگفت:مت

 .  يشد دایمانند عشق رساند . لبخند زد و گفت:خداروشکر پ يزیقلبش را به اوج احساس خوش چ رگیبر زبان نفس بار د نامش

 متعجب گفت:مگه گم شده بودم؟! نفس

 یبچه ها دارن دنبالت م ي هی. بق می، همه مون نگرانت شد يومدیشاهکار به هممون زنگ زد و گفت ن شیساعت پ کی - 

 ؟یینجایگردن ، حاال چرا ا

که با آنها رابطه نداشت مهم بود  يافراد يحد برا نیتا ا نکهیهمه را نگران کرده بود . از ا نقدریا نکهیه شد از اشرمند نفس

 دهد .  حیتوض دیدانست با یخوشحال شد . م

 نیخونه ، از ا امیبزنم ب انبریبود . گفت:خواستم م زیمسئله برانگ یپرت نیبه ا ییوقت شب تنها در جا نیبودنش در ا چون

 رد نشد . مجبور شدم خودم دست به کار بشم .  یمنتظر شدم کس یخراب شد . هر چ نمیاومدم اما ماش ابونیخ

 شده .  اهیدرآورد و به دست نفس داد و گفت:صورتتو پاك کن س شیاز جب یدستمال نیمت

 م شد یداشتم خسته م گهی، د يدستمال را گرفت . صورتش را پاك کرد و گفت:ممنون که اومد نفس

.  نتیدنبال ماش يومدیخونه ، فردا م يومدیم یتاکس هیهر جور شده با  دی، با يموند یم نجایا دیگفت:نبا زیسرزنش آم نیمت

 ؟یزنگ بزن هی ينکرد دایتلفن پ هیچرا 

تونم در  یمن که نم ارم؟یب ریتلفن گ هی ای نیماش هیدو ساعته آدم رد نشده من تونستم  یکه حت ابونیخ نیبه نظرت تو ا - 

که گمونم متوجه  میهست ییمنطقه ا نیتلفن که اونم اگه تلفن داشته باشن ، البته اگه توجه داشته باش هیخونه مردمو بزنم برا 

 .  ستنیثروتمند ن ادیکه ز یبش

 يبا صدانماند .  یبحث چیه يبدهد که جا یدندان شکن يدختر خوب بلد بود جواب ها نیاو گوش داد . ا یبه بلبل زبان نیمت

 نگرانت بود .  یلیرسونمت ، هرمز خان خ ی، من م میبر ایگفت:ب یآرام

 

که حرکت کرد نفس گفت:هوا  نیشد . مت نیمت لیرا قفل کرد . سوار اتومب نشیماش يداد . درها نییرا پا نیکاپوت ماش نفس

 زدم .  یم خیسرد بود داشتم  یلیخ
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 .  يموند نیتو ماش دیبا - 

 کردم .  یم يکار هی دیتونستم با ینم - 

زد وجودش را گرم  یبار بدون غرور با او حرف م نیاول يو برا یداشت . حضور نفس در کنارش که با نرم یاحساس خوب نیمت

کرد  یاز خدا تشکر م دیفراهم کرده بود . و صد البته با شیرا برا یتیموقع نیکرد که همچ یاز شاهکار تشکر م دیکرد . با یم

 نیبودند و نگران بودند . اما هم دهیبچه ها رس ي هیبق دندیهرمز که رس يکند .  .  .  .  . به خانه  دایود نفس را پکه توانسته ب

آمد و  شیبه سو تیاو با عصبان دنینگران بود حاال با د شیپ یتا لحظات نکهیراحت شد . شاهکار با ا الشانیخ دندیکه نفس را د

 ؟يگفت:تا حاال کجا بود

 بهت جواب بدم .  ستمیبا اخم گفت:مجبور ن نفس

 پرخاشگرانه گفت:باز چته؟ ها؟ شاهکار

 زد:بسه ، با دوتاتونم .  ادیآن دو متعجب شدند . هرمز با اخم فر نیشاهکار از روابط خشن ب دوستان

 .  مینگرانت شد یلیخ زم؟یعز يبه نفس نگاه کرد و گفت:کجا بود مهربانانه

 کنه .  یکه نگرانت م يزار یبه الالش م یل یل يجور نیهم گهید با غضب گفت:آره شاهکار

 نداره! یبا خشم گفت:به تو ربط نفس

 کنم .  یم رونیصداتون بره باال هردوتونو از خونه ب گهیبار د هیبه هردو رفت و گفت: ییچشم غره ا هرمز

 یعصب نقدیزده باشد گفت:خداروشکر که نفس حالش خوبه ، شاهکار تو هم ا یآنکه حرف يبرا دید میکه اوضاع را وخ عماد

 .  ومدهین شیهم پ ی، مشکل نجاسینباش حاال که نفس ا

کردند و رفتند . نفس  یاز دوستانش تشکر کرد . آنها هم خداحافظ مانهیو سپهر به همراه عماد بلند شدند . شاهکار صم انیشا

 تشکر کرد .  گریبار د نیهم محجوبانه از مت

 

 جبران کنم .  دوارمیزد . شانه اش را فشرد و گفت:ممنون ، ام نیمت يشانه  يرو یدست شاهکار

 داداش .  يجبران کرد یزودتر از اونچه فکر کن یلیلبخند زد و سربسته گفت:خ یبه گرم نیمت

 ؟يکرد رید نقدیشد دخترم؟ چرا ا ی:چدیکرد و رفت . هرمز پرس یخداحافظ یاز همگ نیمتعجب نگاهش کرد . مت شاهکار

مهم تر از خودت  نقدیا نهیگفت:ماش هیکرد . شاهکار با کنا فیهرمز و شاهکار تعر يگفته بود را برا نیهر چه را که به مت نفس

 .  يومدیم يکرد یبود؟ ولش م

 .  يرسوند یتر خودتو م عیسر دیکرد و گفت:حق با شاهکاره ، با دییحرف شاهکار را تا هرمز

 خوام عمو جان که نگرانتون کردم .  یگفت:معذرت م یبا شرمندگ نفس

 .  فتادهین یو برات اتفاق یو گفت:بازم خداروشکر که سالم دیرا بوس شیشانیبلند شد پ هرمز

 .  امیتا منم ب نیشام بخور نیتازه کرد و گفت:بر ینفس
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 تتیاذ یگفت:کس يسلط تر شده بود با لحن آرامترعصا زنان به سمت پله ها رفت . شاهکار که حاال بر اعصابش م هرمز

 نکرد؟

شد  یبود؟ او که خوشحال م یم ینه؟ اصال چرا عصبان ایاست  یدانست شاهکار عصبان ینم قاینگاهش کرد . االن دق نفس

.  .   ادیسر من ب ییبال یخوشحال باش دینکرد ، اما تو که با تیتوجه به او گفت:نه اذ یآمد . بلند شد و ب یسرش م ییاگر بال

 نه؟یاز ا ری.  . غ

 تیبه چشمان نفس نگاه کرد و با حرص و جد میکه در نگاهش بود مستق بیعج یرا محکم گرفت و با حس شیبازو شاهکار

باشن اگه  ایک ستنیبرام مهم ن هیکنم ، بق تتیعلتش فقط منم ،  فقط منم که حق دارم اذ ادیسرت ب ییگفت:اگه قراره بال

 کشمشون .  یبهت برسونن خودم م يآزار نیکوچکتر

 برات مهم باشه .  دی. گفت:چرا؟ نبا اوردیخود ن يکرد به رو ی. اما سع دیاز لحن و نگاهش ترس نفس

 یکنه دستشو م يبه حق من دست دراز یکنم . اگه کس ینم میتقس یکه فقط مال منه رو با کس یچرا هست ، من حق - 

 شکونم . 

 .  ينسبت به من ندار یحق چیتو ه ؟یو گفت:چه حق دیکش رونیرا از چنگال او ب شیبازو نفس

 .  یمن تیدر مالک يبه من بدهکار یرفته ، تا وقت ادتیزد و گفت:پس  يپوزخند شاهکار

 رو به تو بدهکارم؟ ی! من چ؟ي! بدهکارت؟ی! مالک؟یبهت زده از حرف او گفت:چ نفس

 .  یتیدر کاره نه مالک ينه بدهکار يهر وقت جبرانشون کرد ه؟یکم زهیسرنوشتم ، عشقم ، آرزوم ، چ - 

دلم بخواد  ي. من آزادم و هر کار يبه من دستور بد يکه بخوا یستین سیرئ نجایچرت نگو ، تو ا نقدیبا پرخاش گفت:ا نفس

 کنم .  یم شویتالف یهم کن ي، هر کار یستی. تو هم اصال برام مهم ن دمیانجام م

 نداره .  ییا دهیمن فا يبرا دنیشاخه شونه کش یش یزود متوجه م یلیزد و گفت:خ يپوزخند شاهکار

با بابا برو  يخوره ، وقت کرد یبدرد تو نم گهید نیماش نی، ا نتیدنبال ماش رمیکرد و گفت: فردا خودم م یمکث شاهکار

 داره .  یخوب ينایسپهر ، ماش يبابا نیماش شگاهینما

 ؟یچ گهیگفت:د نفس

 .  یهست که بهتره ندون ییزایچ هی نکهیا گهید - 

 واضح حرف بزن .  ؟یچ یعنیاخم کرد و گفت: نفس

 ، به نفعته .  يریبگ يمنو جد تیبهتره مالک - 

تونه به من بگه  یعمو هم نم ی. حت ستیمالک من ن یشکیرو اعصابم ، کم مزخرف بگو . ه يریم يگفت:دار نیخشمگ نفس

 .  یستیمن ن يبرا یچیه گهینکنم . تو که د کاریکنم چ کاریچ

 .  یفهم یزود م یلی. خ شترهیاز بابا هم ب یو گفت:حق من حت ختیو غرور در نگاه او ر تینگاهش را با تمام جد شاهکار

 ؟یگیم يدار یچ ی:لعنتدیکش ادیفر نفس
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درست  نوی.  .  . حداقل ا یو نگران نکن تیآدما رو اذ نقدیا ریبگ ادیرفت گفت:  یآشپزخانه م يهمانطور که به سو شاهکار

 انجام بده . 

 لبخند زد .  یخون نفس را به جوش آورد . شاهکار با بدجنس حرفش

 

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

 

 یکرد و از طرف یآزارش استفاده م يبرا يهر کار ای یطرف از هر حرف کیشاهکار ذهنش را پر کرده بود . او از  يها حرف

 حفظ کند .  يخواست او را از هر اتفاق بد یم

. هر چه بود آن را دوست  انهیم يزیچ دیشا ایاو را و  یدوست ایخواست؟ انتقام عشقش را  یشاهکار از او چه م یراست به

زد .  یحرف م تیاز مالک یترساند . مخصوص وقت یزد او را م یکه در نگاهش برق م يزینداشت . مخصوصا که لحن او و چ

 یم یرا خال دانیو م دیترس یندارد . کم کم داشت از مبارزه با او م یقح چیزد انگار در تصاحب اوست و ه یحرف م يجور

کرد  ینهاد و درددل م یم انیمشکالتش را با او در م یشدند و نفس مثل بچگ یشد مثل سابق با هم خوب م یکرد . کاش م

 . 

اما او  دیفهم یشاهکار حرفش را نم يکس به اندازه  چیه ایدن نیتنهاتر شده بود . در ا حاال که با نبود پدر و مادرش خصوصا

 یخود را سرزنش م شهیتوانست درکش کند و همدردش شود را از دست داده بود . هم یرا که م یکس نیاشتباه بهتر کیبا 

 حماقت کودکانه! نیبود از ا مانیکرد و پش

. از  دیتوانست به خود دروغ بگو یشده بود .  .  .  . نم لیتبد نهیبه نفرت و ک شانیبایز یستحاال که بزرگتر شده بودند دو اما

 یترس پنهان نشود . دلش م نیا يکرد تا او متوجه  یحفظ م شیجلو شهی. هر چند ظاهرش را هم دیترس یشاهکار م

 !یدوست يبایز مانیشدند . هم پ یافتاد و باز مثل سابق م یم یخواست اتفاق

 

 شیسال پ 5به روال  زیخواست همه چ یبود . نفس با جان دل م غشیدر یب تگریشاهکار محتاج بود . او حما یدوست به

 خواست .  یشد . شاهکار نم یمثل سابق نم زیچ چیبرگردد اما ه

 

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

 

نفس و  يلب داشت محو نشده بود . چهره  يوکه ر يلحظه لبخند شاد کیبه خانه آمده بود  یزد . از وقت یتختش غلت در

 شده بود . چقدر دوستش داشت! بایخواستن ز نیرا گرفته بود . انگار هم آغوش ا دگانشید يرو نمایمانند پرده س شیصدا

احساس را به او داشته باشد . هر چند از رفتار او استنباط کرده بود که  نیرا بدهد اما نفس هم هم شیایدن يبود همه  حاضر

 طرفه . ) هیعشق  یعنی ی!* (*عشق نرگسینرگس هیطرفه خواهد بود . نرگس کیعالقه  نیا
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بود که در قلبش نسبت به نفس احساس  یکه مهم بود عشق يزیموضوع فکر کند . تنها چ نیخواست به ا یاالن اصال نم اما

 !یافتنیو دست ن بایمغرور ، ز يکرد .  .  .  .  . نفس دختر یم

 

که تا به حال تصاحب کرده بود .  يزی. مانند هر چ اوردیرا هر جور شده به دست ب یوحش يبایز نیخواست ا یدلش م نیمت اما

کنند  یم یزندگ گریکدیکرد اگر آن دو در کنار  ینشد به خاطر شاهکار بود . چون فکر م کیدر تمام مدت اگر به نفس نزد

از نفس شده است .  شیکه اشتباهش باعث دور دیفهم دیرفتار آن دو را امشب د یوقتکرده اند اما  دایبالطبع به هم عالقه پ

اما  ستیاعتراف اصال درست ن نیدانست ا یم نکهی. با ا ستیآن دو ن نینفرت ب دیاز خشم و شا ریغ يزیچون مطمئن شده چ

 یوجه نم چیشد را به ه یم شاهکارکه مال  يصورت دختر نیا ریاست چون در غ زیآنها نفرت انگ يخوشحال بود که رابطه 

داشت نبود . خصوصا که  شیبه دوستش که حکم برادر را برا انتیاهل خ نیشد مت ی. هر چند اگر هم م ردیتوانست از او بگ

 خون شاهکار او را از مرگ نجات داد . 

 

گذشتن  یحت يرا مال خود کند . هر کار بایدختر ز نیتا ا کردیم يبهشت شده بود با وجود نفس .  .  . پس هر کار شیبرا ایدن

 از جانش .  .  .  . 

 

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

 

 هفتم فصل

 

که  نیاز خواب بلند بشه ، هم رید کمی دیداد و با لبخند گفت:نفس امروز کالس نداره شا مهیرا به دست حل ریش وانیل شاهکار

بهت گفت فقط بهش بگو شاهکار  يزیچ ایجلوش بزار ، اگه خورد حالش بد شد  رویش وانیل نیواسه صبحونه ا نییاومد پا

 .  میشد يگفت مساو

 آقا؟ نیختیر نیتو ا یبا ترس گفت:چ مهیحل

 توش .  ختمیخ رتل یاهیگ يدارو هی.  ختمیلبخند زد و گفت:نترس ، مرگ موش که نر شاهکار

 تخسه .  یلیخ نیشناس یشما که دختر عموتونو م ؟یشدن چ یاگه از دستم عصبان - 

 یکه من گفتم بهش بگ يزیکه چ نیشناسه؟ اما نه ،  نگران نباش هم ینم ی، سرش را تکان داد و گفت:ک دیشاهکارخند

 .  يخوام برام انجام بد یهم هست م گهیکار د هیبه تو نداره .  .  .  . البته  يکار

انجام بدم  نیخوا یم کاری. حاال چ دمیمن براتون انجام م نیبخوا يهر کار نیدون یمهربانانه لبخند زد و گفت:شما که م مهیحل

 براتون؟
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 بهم بگو .  ارهیسر من م ییبال هیداره  يخوام حواست به نفس باشه ، هر وقت حس کرد یم - 

 خواد به کجا برسه .  یشما م يکارا نیدونم ا یرفت و با غرغر گفت:نم ییچشم غره ا مهیحل

 همونه .  گمیمن م یبه بعد هر چ نیبهم بگه کم آورده و از ا ادیکه ب یتا وقت - 

 

 .  ادیدونم کوتاه ب یم دی، بع هی، دختر مغرور فتهیاتفاق ب نیگفت:فکر نکنم ا یشیبا دوراند مهیحل

مواظب اوضاع باش  گهیبرم . خودت د دیشده با رمید گهیخواد به هر حال من د ی، وقت م ادیگفت:کوتاه م يدواریبا ام شاهکار

 . 

 را برداشت و رفت .  .  .  .  .  .  فشیسرش را تکان داد . شاهکار ک مهیحل

 م؟یدار ریکه نشست گفت:ش زیم سر

 .  نییمانهاد و گفت:بفر شیکه شاهکار داده بود را جلو يریش وانیل مهیحل

 خشک گفت:ممنون .  یلیخ نفس

 تلخه؟ نقدیچرا ا گه؟ید هیچ نیچهره اش درهم شد و گفت:ا دینوش ییکه جرعه ا نیهم

آقا شاهکار قبل از رفتن بهم  یشده؟ .  .  . آره راست یدونم چ یبود نم خچالینشود تند تند گفت: تو  خیآنکه توب يبرا مهیحل

 .  میشد يگفتن بهتون بگم با هم مساو

 رو بردار .  یلعنت ریش نیگفت:ا يبلند يتمام وجود نفس را فرا گرفت با صدا خشم

رفت . با  رونیکرد . نفس صبحانه نخورده بلند شد و از آشپزخانه ب یخال کیبرداشت و در س شیرا از جلو ریتند و فرز ش مهیحل

 زاره .  ینداشته باشم خودش نم يخوام باهاش کار یم یحرص گفت:ه

خواست  یترم شاهکار م نیکه ا ییشد . کتاب ها کینزد شیدانشگاه يکتاب ها يبه اتاق شاهکار رفت . به قفسه  تکراسی

خودت  ریتخت پنهان کرد و گفت:تقص ریامتحان دهد از قفسه برداشت و از اتاق خارج شد . به اتاق خود رفت . کتاب ها را ز

 کن .  دایبود حاال برو کتاب پ

 

کند .  تیخواست شاهکار را اذ یبود و م یکند اما االن عصبان یم یدارد و شاهکار حتما تالف يدانست کارش عواقب بد یم

که از بابت کتاب ها راحت شد به سراغ کتابش رفت تا مطالعه  الشیبود . خ  شیزندگ ریش نیکه امروز خورد بدتر يریش نیا

آمد . با  یدوان دوان  از پله ها باال م اینهاد و از اتاق خارج شد . پرن يکنار راتوجه اش را جلب کرد . کتاب  ییکند که صدا

 نفس با ذوق گفت:سالم خاله نفس .  دنید

 من؟ شیپ ي، اومد زمیشادمانه او را بغل کرد و گفت:سالم عز نفس

 .  نهییسرش را تکان داد و گفت:آره ، مامانم پا ایپرن

 دختر خوب .  یمامان شیپ میپس بر - 
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 ؟یلبخند زد و گفت:سالم نفس جان ، خوب دنشیبا د ایآمد . در نییرا در آغوش داشت از پله ها پا ایهمانجور که پرن نفس

 !ن؟یاز ما کرد يادیکرد و گفت:خوبم ، چه عجب  یروبوس اینهاد با در نییرا پا ایپرن نفس

 ؟يومدی، تو چرا ن میروزا گرفتار بود نیدستش را گرفت و او را کنار خود نشاند و گفت:ا ایدر

 ن؟یمون یناهار که م يخودمو آماده کنم .  .  . برا دیشرمنده ، امتحانام شروع شده با - 

 .  نجایا انیراست م هیگفت:آره ، شهروز با بابا  ایدر

 .  میش یشد . بعد از مدتها دور هم جمع م یعال یلیخ - 

 ن کن . برام روش ونویزیگفت:مامان تلو ایپرن

با  ایمبل لم داد و مشغول تماشا شد . در يرو ایباجه را روشن کرد و پرن يقرمز رنگ رو دیسف اهیس ونیزیبلند شد تلو نفس

 زنه .  یازت حرف م شهیاز بس هم يکنم تو خواهر شهروز یحس م شهینفس هم یکن یصداقت گفت:باور م

 

 عروس خانوم .  شمی، پس من خواهرشوهرت حساب م يلبخند زد و گفت:به به چه افتخار نفس

 باهات حرف بزنم .  یخوام در مورد موضوع یلبخند زد و گفت:م ایدر

 واسه موضوعت بود .  .  .  فتیبا خودش گفت:پس تعر نفس

 انداخت و گفت:من سراپا گوشم .  گرشید يپا يرا رو شیزد . پا يلبخند

هست؟ اما داراب با  یتو و شاهکارچ نیدونم ب ی.  .  . نم يدید ایاب و که تو تولد پرنو گفت:برادرم دار دیکش یقینفس عم ایدر

. از  زمیاما دوس داشت شانسشو امتحان کنه . اون از تو خوشش اومده نفس عز يکه تو اونو دوس دار دهیاز شاهکار شن نکهیا

 بزنم و نظرتو بدونم .  فمن خواست تا باهات در موردش حر

بود که شاهکار  ییداراب نبود بلکه حرف ها يمتعجبش کرد خواستگار شتریکه ب يزیحرف شوك زده شد . اما چ نیاز ا نفس

 به داراب گفته؟ ی:شاهکار چدیپرس يبه داراب گفته بود . با کنجکاو

 .  زمیعز ستین یمهم زیداند گفت:چ ینم يزیانگار حدس زد نفس چ ایدر

 گفته! یکنم بگو چ یخواهش م ایدر - 

 .  یکن یاگه ازت بپرسن انکار م ییتو کمرو نکهیبه ناچار گفت:اون در مورد عشقت به خودش گفته و ا ایرد

 کشمش .  یهم فشرد و گفت:به خدا م يرا رو شیبا حرص و تعجب دندانها نفس

 شاهکار دروغ گفته؟! یعنیمتعجب گفت: ایدر

 اونوقت دوسشم داشته باشم؟ رهیجوب نم هیگفت:البته که دروغ گفته ، ما اصال آبمون تو  يبه تند نفس

دل شکسته  یلیداراب خ یراحت شد . چون اگه اونو دوس داشتن المینفس به شاهکار گفت:خ يخوشحال از عدم عالقه  ایدر

 حساسه .  یلیشد . آخه خ یم

 .  نیرسم . حاال بب یحسابتو م یش یم چمیپاپ یلیخ يبا حرص و خشم در دل خطاب به شاهکار گفت:دار نفس
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جان ، راستش من به ازدواج ، عشق و تعهد فکر  ایکند گفت:در هیقض يمتوجه  ایدر نکهیا يزود خود را آرام کرد و برا یلیخ اما

 خوام خودم و گرفتار کنم . پس بزار داراب فکر کنه من شاهکارو دوس دارم .  یو نم ستمیاالن اصال دنبالش ن یعنیکنم .  ینم

 ازدواج کنه . مگه نه؟ دیبه سن تو با يدختر گفت:اما یبه آرام ایدر

 نیبا ا یندارم . در ضمن مرگ مامان و بابا هنوز برام حل نشده تا وقت یحس چیه هیقض نی، اما من در مورد ا ایدونم در یم - 

 کنم .  یفکر نم یچیبه ه امیموضوع کنار ن

 .  يفرصت دار ينداره ، هر چه قد بخوا ییعجله ا چیمسئله ه نیا يداراب برا یبدون دیکنم نفس جان ، اما با یدرك م - 

که گفتم داراب فکر کنه شاهکارو  يهمون جور دمیم حیجون اما من ترج اینهاد و گفت:ممنونم در ایدست در يدست رو نفس

که اگر عاشق  ستین ینیتضم چیازدواج برسم . تازه ه يدلخواه برا ي جهیبه اون نت یکنم ک یدوس دارم . چون واقعا فکر نم

 شدم عاشق داراب بشم . 

 شه بخاطرش آدم رو مجبور کرد .  یکه نم هییزیچ نیفهمم ، ا یسرش را تکان داد و گفت:م ایدر

 .  يکرد یچون خودتم با عشق زندگ یکن یمتشکرم که درکم م - 

 بار عاشق شدم . اونم فقط شهروز بود .  هیلبخند زد و گفت:آره من فقط  ایدر

 کرده .  دایشهروز خوش شانس بود تورو پ - 

 خوش شانس بود که منو دارن  یلیگفت:نه هردوشون خ کبارهیبود  ونیزیکه تمام حواسش به تلو ایپرن

 مامان .  .  .  طونیو گفت:ش دیبا عشق خند ایلب کاشت و در يرو یتبسم نفس

 ار فرو رفت و گفت:عمو جون دلم برات تنگ شده بود . در آغوش شاهک دیبه سمت در دو ایاش تمام نشده بود که پرن جمله

 و گفت:قربونت برم ، عمو هم دلتنگت بود .  دیصورتش را بوس شاهکار

 دنم؟ید يایبا اخم گفت:پس چرا نم ایپرن

 عمو؟ دنید يایقلقلکش داد و گفت:تو چرا نم شاهکار

گفت:ول کن بچمو  یمصنوع یهرمز و شهروز که داخل شدند هم بلند شد . شهروز با اخم يکه صدا دیبه قهقه خند ایپرن

 .  شیکشت

 حسود؟ نقدیبه او رفت و گفت:آدم ا ییچشم غره ا شاهکار

مبل نهاد و  يدسته  ينشست . هرمز کتش را درآورد . رو ایکرد و کنار در یسالم و احوالپرس ایبا نفس و در دیخند شهروز

 گفت:

 ؟يکرد ریوز دامر - 

 کوچک را درون آغوشش جا کرد و گفت: يایمبل نشست . پرن يرا بغل کرد . رو ایپرن شاهکار

 .  ومدمیو گرنه زودتر م نجانیا ایدونستم شهروز و در یبا بچه ها بودم ، نم - 

 ؟ي:ناهار خورددیپرس ایدر
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 هنوز .  برادرزاده اش نشاند و گفت:نه نخوردم دیگونه سف يرو ییبوسه ا شاهکار

 .  زیسر م میبر نیگفت:پس پاش ایدر

. لبخند زد که حرص نفس  ستیکرد نگر یبود و با تمام خشم نگاهش م دهیبه نفس که ابرو در هم کش یچشم ریز شاهکار

از دستتون ناراحت و  یلیآرام در گوشش گفت:خاله نفس خ ایبرود که پرن زیبلند شد تا به سر م هیدرآمد . به همراه بق شتریب

 عمو .  هیعصبان

 چرا عمو؟ - 

 دونم .  یباال انداخت و گفت:نم ییشانه ا ایپرن

 !ی، آخ یخراب شده صبح رشیلب گفت:دختر کوچولومون ش ریکرد و ز دیلبخندش را تمد شاهکار

بود .  .  .   یاز دست شاهکار شاکاز بس  دیبه همه مزه داد . هر چند نفس طعم غذا را نفهم بیجمع خانواده عج انیدر م ناهار

بد نفس که به اتاقش رفته بود هم به جمع اضافه  ی.  . شاهکار در کنار شهروز نشست و با خانواده مشغول صحبت شد . ساعت

 نگاهش هم نکرد .   یبود که حت یعصبان ارشد . اما هنوز آنقدر از دست شاهک

دو ساعته آنها رفتند . هرمز  ي. بالخره بعد از صبر ندازدیراه ب یحساب يدعوا کی بروند تا بتواند ایمنتظر شد تا شهروز و در فقط

 نکهیبه اتاقش رفت اما قبل از ا زیرا از دست ندهد . نفس ن شیمروزیبه اتاقش رفت تا خواب ن یشگیهم يهم طبق برنامه 

من  يگفت:کتابا تیآماده کند در اتاقش به شدت باز شد و شاهکار داخل شد و با عصبان اهکاردعوا با ش يبتواند خود را برا

 کجان؟

 

 داخل؟ يایب یدر بزن ینگرفت ادیاتاق در داره  نیداد:پسرعمو ا لشیشاهکار را تحو يزد و جمله  يپوزخند نفس

 ابام کجان؟من سفسطه نکن . کت يرفت تا شعله ورتر شود گفت:برا یکه م یتیبا عصبان شاهکار

 تو کجان؟ یکوفت يکتابا دونمیخود را به ندانستن زد و گفت:من که نم نفس

االن بگو کجان؟ و گرنه هر  نیرا محکم گرفت و گفت:صبر منو تموم نکن هم شیآمد بازو شیبا دو گام بلند به سو شاهکار

 .  يدیاز چشم خودت د يدید یچ

من  یعنی شهیخونه گم م نیتو ا یو گفت:من برنداشتم . چرا هر چ دیکش رونیاو ب يرحمانه  یرا از چنگال ب شیبازو نفس

 برداشتم؟

 یم یمن به درد ک يبرداشته؟ کتابا یپس ک یزد و گفت:از بس حتما دستت کجه! بعدم اگه تو برنداشت يپوزخند شاهکار

 خوره؟

 !یدونم . دزد هم خودت یباال انداخت و گفت:نم ییشانه ا نفس

نفس حمله کرد که نفس پشت تختش سنگر گرفت و گفت:دستت بهم بخوره داد  يبه سو یتفاوت یب نیاز ا یعصب شاهکار

 .  ادیکشم عمو ب یم
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 احمق کتابام کجان؟ یلعنت - 

 .  ریبگ شیمن برداشتم خوبم کردم . تازه سوزوندمشون ، آت نجورهیبا لج و حرص گفت:حاال که ا نفس

 ؟يکرد یغلطزده گفت:تو چه  رونیب یبا چشمان شاهکار

 .  يسربه سر من نزار ی، تا تو باش يغلط تو کرد - 

 کردم . مثلشون کمه .  دایپ ی، من اون کتابارو با بدبخت یشعور و احمق یب یلیگفت:خ ادیبا فر شاهکار

 .  یکن نیبهم توه يحق ندار یبا خشم گفت:روان نفس

 !نهیهم اقتتیپوزخند زد و گفت:ل شاهکار

که من بخوام دوستت داشته باشم؟ مگه  یدوست دارم؟ اصال تو آدم یبهت گفته بود به داراب بگ یک ه؟یتو چ اقتیپس ل - 

 مغز خر خورده باشم .  نکهیا

 ؟يبا تمسخر گفت:ا  ، نکنه دوسش دار شاهکار

، چون  یحرف احمقانه رو بگ نیا یبه کس يحق ندار گهی! دیکن یفکر م یچ ستینفس مضاعف شد گفت:برام مهم ن خشم

 شم .  یعاشقت نم یهم باش نیزم ياگه تنها مرد رو یحت

 مثله تو کنارم باشه .  یکه زن هیوونگیگفت:خوشحالم ، انگار دل به دل راه داره هر چند د شاهکار

 با خشم گفت:ازت متنفرم .  فس

اما به  ستیزل زد و گفت:اصال احساسات برام مهم ن دیرس یتر به نظر م رهیبه چشمان نفس که از خشم ت میمستق شاهکار

 .  ارمیبد سرت در م شویخورم تالف یاما قسم م ارمیم رشونیترم گ يامتحانا يشده برا يخاطر کتابام هر جور

 ؟يریجلومو بگ يخوا یبا تمسخر گفت:تو م نفس

 توزانه گفت:آره ، فقط منتظر باش .  نهیستبر کرد و ک نهیس شاهکار

ثابت شده بود . آخرش هم  شیکه انگار در نوجوان يپسر نیو نفرت ا یهمه خودخواه نیلرزان بود از ا دیس مانند بو نف رفت

 شود .  وانهیاز دستش د دیترس یم

 

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

 

 هشتم فصل

 

الله به عکس از انتخاب او  يسپهر از انتخاب الله و خانواده  يرفته بود . خانواده  شیپ یسپهر و الله به خوب نیب زیچ همه

قرار  یب یابرها بود و دل يکه سپهر عجوالنه قولش را گرفته بود انجام شد . سپهر رو یدر همان شب يبودند . خواستگار یراض

 مانند او عاشق شده بود .  هک یکوفت . دل یم شیبرا نهیدر س
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*********************** 

 

 و گرنه .  .  .  يو سور داد يه قولت عمل کردزد و گفت:خوبه سپهر ب يخند شین انیشا

 .  ینیب یلطفا از سپهر نم نیاز ا گهیکه د انیو گفت:بخور شا دیحرفش پر انیم عماد

 !گهید نینکن یانصاف یبا اخم اعتراض کرد:ب الله

به نفس که ساکت نشسته بود انداخت و  ينظر نی. مت دندیصدا هو کش کیدفاع الله بلند شد و  نیپسرها از ا يهمه  يصدا

 گفت:خانومو ، خوش به حالت سپهر . 

 کارت دارم .  ایزد و گفت:ب انیبه شا یمرغ در دهان نهاد و چشمک يتکه ا شاهکار

 ی. شاهکار گفت:م ستادندیا یاز رستوران کنار درخت رونیآمدند . ب رونیمتعجب بلند شد و به همراه شاهکار از رستوران ب انیشا

 از ماجرا بو ببره .  یاز خودمو خودت کس ریخوام غ یاما نم یکن يکار هیخوام برام 

 ؟يخوا یم ی:حاال چدیکنجکاو پرس انیشا

دروس نفسه . نفس  نیاز مهمتر یکی، اون استاد  يدار ییآشنا یبا استاد اله دمیگفت:شن تیو با جد دیابرو در هم کش شاهکار

درس ،   نیتا ا يبر یخوام رو مخ اله ی.  .  . پس ازت م رهیاز درساشو بگ یلیتونه خ ینم درسو پاس نکنه ترم بعد نیاگه ا

 نفسو بندازه . 

 !ه؟یچ لشی! دل؟یمتعجب گفت:چ انیشا

 نه؟ ای يبرام انجام بد یتون یکنم ، م یخوام تالف یکرده که م يکار هی - 

 ؟يسنگدل نبود نقدیتونم اما اون دختر گناه داره ، تو که ا یم - 

 !نیکارو انجام بده . هم نیداداش ، فقط برام ا الیخ یحوصله گفت:ب یب شاهکار

 .  یکارو نکردم . مقصر خودت نیصداش در اومد من ا يروز هیاما  دمیخب انجام م یلیسرش را تکان داد و گفت:خ انیشا

 راحت ، تو فقط برام انجام بده .  التیباشه ، خ - 

 زدم .  خیتو .  میشاهکار! بر یکن یمواقعا متعجبم  - 

دانست  یداشته . هر چند م يچه کار انیمواظبش بود . کنجکاو بود بداند با شا یچشم ریهم داخل شدند . نفس ز با

 شود .  .  .  .  ینم رشیدستگ يزیمورد است چون چ یب شیکنجکاو

 هست؟ یمراسم عقد ک نیبرداشت و گفت:بالخره شما دو تا نگفت یتکه گوشت هیسا

 

 .  رنیبگ میتصم دی. بزرگترا با ستیگفت:معلوم ن الله
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کرد زد و  یبه الله که عاشقانه نگاهش م يرا به سکوت دعوت کرد . لبخند یبلند شد . دستش را تکان داد و همگ سپهر

خوام از نفس و شاهکار تشکر  ی. بعدم م نیمنو الله بود يخوام ازتون تشکر کنم که تو جشن کوچولو یگفت:بچه ها اول م

 شد .  ینم دهیکش نجایما به ا انداست دیکردن شا ینم یونیکنم که اگه اونا پادرم

و  دیها چپ چپ نگاهشان کنند . سپهر خند يمشتر هی، که باعث شد بق دندیبه افتخار نفس و شاهکار هو کش یهمگ

 ها .  وونهید نیهست عیضا یلیگفت:خ

 .  گهید نیبش ایتموم شد ب تیبه او رفت و گفت:اگه سخنران ییچشم غره ا عماد

کنم . ممنونم  يتوجه به حرف عماد گفت:وجود شاهکار و نفس باعث شد من جراتمو جمع کنم و از الله خواستگار یب سپهر

 بچه ها . 

رستوران برود .  يباصفا اطیح به يهواخور يبعد بلند شد تا برا یلبخند زد و نفس فقط سرش را تکان داد . اما لحظات شاهکار

 داشت .  یبیدر آن جمع حس غر

 شود! دهیکه د ستین ی. نفس ستین یدور از او نشسته بود . انگار نفس ییگوشه ا بهیمانند غر شیآشنا نیآشناتر

 !شیشد در گلو بیس بغض

نشان داده بود . سرد بود . مغرور بود .  يقو يخودش را دختر شینداشت اما توان هم نداشت . تمام وجودش و زندگ ییا گله

 ها نیا يدانست همه  ینم یخشک بود . اما کس

 هم نازکتر و شکننده تر! یاست از گلبرگ ياست . چون درون دختر پوسته

حالت  نیشد بدون آنکه چهره اش خبر از حال خرابش دهد .  .  . ا یاز دورن خورد م یگاه ینیتضم چینبود اما بدون ه فیضع

 محکم بود . اما درونش نازك! یطیاز مادرش به ارث برده بود . در هر شرا ها

تابش کرد  یسخاوتمند پدر و مادرش ب تینها یآغوش ب ي.  . مادر مهربانش .  .  . چه زود گذشت . دلش گرفت . هوا مادرش

است . اما نبودند و نبودشان غم  یفتاوان پس دادنش کا دیکند . بگو تیظالم مغرور  شکا نیتوانست از ا ی. کاش بودند تا م

 کوه کوه براش! دیکش یم

بار آب  نیکرد . چند یتر م بیکرد او را غر یکه در چشمانش حمام م یاو را مچاله کرد . اما اشک دیوز یکه م یخنک یمینس

 شد از حس حضور! زیآشنا کنارش لبر يرا فرو برد . هنوز بر خود مسلط نشده بود که عطر شیگلو بیدهانش را قورت داد تا س

 رون؟یب نیداشت . بدون آنکه برگردد گفت:شما چرا اومد شیرا در زندگ تیاهم نیعطر آشنا و صاحبش کمتر نیا اما

 افتاده.  یفکر کردم اتفاق نیلب آورد و گفت:از جمع جدا شد يرو يقرار گرفت . لبخند شیروبرو نیمت

 .  يقط اومدم هواخورف فتادهین یخشک گفت:نه اتفاق نفس

 ؟يریگ یگفت:چرا از جمع کناره م يجد یلیتوجه به جوابش خ یب نیمت

 .  رونیافتادم اومدم ب یکس ادیلجش گرفت . اما سکوت نکرد و گفت: نیمت ییپروا یب از
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لبخند زد و  نیشود . مت ریتعب یاو به فضول يخواست کنجکاو یاما نم ؟یخواست بپرسد چه کس یدلش م یلیخ نیمت

 خراب کردم .  توییگفت:پس من تنها

 رك گفت:بله .  یلیخ نفس

 داخل .  میبر ایسرده ب یلیهمه جسارت جا خورد . اما خود را نباخت و گفت:متاسفم ، اما هوا خ نیاز ا نیمت

 .  امیم گهید قهیممنون ، شما بفرما . منم تا چند دق - 

 تیموقع نیدر حساس تر شهیبود که هم بیعج شیاز بحث کوتاهشان داخل شد . اما نفس به فکر فرو رفت . برا دیناام نیمت

 شد .  یپررنگ م نیحضور مت شیزندگ يها

 یجلو آمده؟ اما نه دوست یبه منظور دوست دیشا ایبه او عالقمند شده است  نیدر ذهنش به صدا درآمد . نکند مت یزنگ ناگهان

 داشت .  یبرق خاص نینبود . نگاه مت

داشته باشد  يآمد با او رفتار ینم ادشیفهماند که دوستش داشت .  یبود که انگار داشت به نفس م يلحنش هم جور یحت

 اتفاق شده باشد .  نیکه باعث ا

 نیکرد . اگر مت یم ریگرفت و اس یها را سفت م قهیداشت؟ عشق سر زده  یبستگ يگرید زیمگر عشق به رفتارها و چ اما

 کرد؟ یواقعا عاشقش شده چه م

 

 یخواست . کاش م یخورد را نم یها م نیخواست ، نه عشق را ،  نه تعهد را ،  و نه ازدواج را . اصال هر چه به ا ینم او

 توانست .  ی. اما نم ردیتوانست از شاهکار کمک بگ

 

 یکرد . پس بهتر که در مورد حدسش از او کمک یتش کمک مبه دوس دیگرفت . اصال شا یشاهکار طرف دوستش را م حتما

 که دخترتون چه تنهاس .  نیدید یو م نیکاش بود ن؟یبه آسمان انداخت و با غصه گفت:بابا ، مامان کجا ی. نگاه ردینگ

 یم دادیدر چهره دختر جوان ب قیعم یغم ينگاهش کرد . رد پا یچشم ریز نیو به داخل رستوران برگشت . مت دیکش یآه

 کمکت کنم نفس .  یزاشت یکرد . در دل گفت:کاش م

 يبچه ها که صدا يها یبه زور در مقابل تکه پران دینشست . شا نیسپهر و الله ساکت و غمگ ينفس تا آخر سور نامزد اما

امشب  يبرا هرمز که لیزد . آخر سر که همه بلند شدند نفس سوار اتومب یم يکرد او فقط لبخند یهمه را بلند م يقهقه 

 جلو جا خوش کرد .  یو در صندل شدپشت سرش سوار  زین هیقرض گرفته بود شد . سا

 ی، اتفاق يحواسش به او بود گفت:نفس امشب چت بود؟ اصال تو خودت نبود یکه در تمام طول مهمان هیسا لیحرکت اتومب با

 افتاده؟

 .  ستین میزیگفت:چ یبه آرام نفس

 هست بهم بگو نفس! تیزیچ هیشناسم  یمن تورو م - 
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 کنه .  یم تمیمامان بابا افتادم . نبودشون اذ ادهیگفت: یحوصلگ یبا ب نفس

 .  یشیم تیاذ یوقت یفهمم ، اما بهتره بهش فک نکن یمتاثر شد . سرش را تکان داد و گفت:م هیسا

 کنه .  . قلبم  ، اون تحمل نداره .  ینم تمیاذ - 

نداشت خصوصا که با مرگ پدرو  يریاتفاقات هم در او تاث نیزتریانگ جانیه یسرد که حت يبه نفس نگاه کرد . دختر هیسا

 و سردتر هم شده بود .  رتریمادش گوشه گ

ندارد .  ییا دهیفا چیه شیتالش ها یکه گاه دید یاما م اوردیحالت در ب نیرا کرده بود که او را از ا شیچند تمام سع هر

دستش  هیسا دندیمداومش با شاهکار اوضاع را بدتر کرده بود .  .  .  . به خوابگاه که رس يها يمخصوصا که دعواها و ناسازگار

 ی. خودت خوب م شمینگرانت م یلیخ يزیر یبهم م ينجوریا ی، وقت یدوستم نیهترفشرد و گفت:نفس تو ب یرا به گرم

 چقد دوست دارم .  یدون

 گذرا هم از هم باز نشد .  يش به لبخندلب یجمالت نوازشگرانه بود . اما نفس حت نیا چقدر

 کنم .  الیکنم کمتر فکرو خ یکم ی، سع هیممنونم سا - 

 .  یکن یمنو هم راحت م الیخ ينجوریخوبه؛ا - 

 بندن .  ی، درو روت م گهیبرو د - 

که  نیکه داخل خوابگاه شد نفس هم به خانه برگشت .  .  .  .  . هم نیشد . هم ادهیو پ دیزد و صورتش را بوس يلبخند هیسا

 ؟یکتابارو سوخت یگیشاهکار توجه اش را جلب کرد که گفت:هنوزم م يخواست داخل اتاقش شود صدا

 

 بدون آنکه برگردد گفت:امشب حوصله جروبحثو ندارم ، راحتم بزار .  نفس

 افتاده؟ یشده؟ اتفاق یو گفت:چ ستادیکنارش ارا فشرد تا داخل شود که شاهکار در  رهیدستگ

 که بخوام حرف دلمو بهت بزنم .  یستیدوست من ن گهیکرد گفت:تو د یم ینیقلبش سنگ يکه رو یبا غم نفس

 شد بر صورتش! دهیکه کوب یپنهان و کلمات يغصه  نیداخل شد و در را پشت سرش بست . اما شاهکار تکان خورد از ا نفس

رفت . با دست  یدر م شیبرا شیزندگ يکه روز یخورد نه نفس یوقت بود دشمن در نگاهش چرخ م یلینبود . خ دوستش

زده بود اما حواسش  یالیخ یناراحت است . در رستوران با آنکه خود را به ب يزیدانست نفس از چ یچشمانش را فشرد . م یکم

 یعنیو با خود گفت: دیرفته بود اخم درهم کش رونیکه بعد از اون ب نیمت دنیو ساکت نشسته است . از د ریبود که گوشه گ

 فردا ازش بپرسم .  دیگفته؟ با يزیچ نیمت

 که بخوام حرف دلمو بهت بزنم .  یستیدوست من ن گهیکه حرف نفس که گفت: تو د یو به اتاقش رفت در حال برگشت

 فشرد .  یخورد و قلبش را م یدر سرش زنگ م مرتب

************************ 
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 اومد؟ شیپ یتو و نفس حرف نیب شبید نیکاغذ نوشت:مت يبدون آنکه استاد متوجه شود رو شاهکار

 کاغذ نوشت: ریآن را خواند و ز نینهاد و حواسش را به استاد داد . مت نیمت يکاغذ را جلو فورا

 شده؟ ینه ، مگه چ - 

 بار شاهکار نوشت: نیداد و ا لیرا تحو کاغذ

 بهت نگفت؟ يزیشده ، چ يزیگرفته و ناراحت بود . فکر کردم چ یلیخ - 

 باشه .  نیهم لشیپدرو مادرش افتاده ، فکر کنم دل ادینوشت:فقط بهم گفت  نیمت

 زشیمادر عز ادیبه  یکرد چون خودش گاه یمورد نفس را درك م نیجمله را خواند دلش گرفت . در ا نیکه ا نیهم شاهکار

 با او بودن را! یپر مهر و دوست داشتن يگذشته  دیکش یبه رخ م یشد وجودش و ناراحت یافتاد تالطم م یکه م

 

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

 

 الله ، سپهر هم هست؟ - 

 .  میایباشه تا ب شگاهیگفت:آره بهش گفتم نما الله

جلو آمد و  ینقش زیشدند مرد رکه  شگاهیشد . داخل نما ادهیرا حساب کرد و پ یتاکس هینفس کرا دندیکه رس شگاهینما به

 خانوما .  نیخوش اومد نییگفت:بفرما

 :سپهر هست؟دیکرد پرس یهمانطور که اطراف را کنکاش م الله

 و گفت: دیهم بکشاند . اخم درهم کش شگاهیرا تا نما شیکرد سپهر دوست دخترها یمتعجب شد . فکر نم مرد

 بله ، شما؟ - 

 الله اومده .  نییزد و گفت:بفرما يمهربانانه لبخند الله

 کنم .  یاالن صداشون م نیبا اخم گفت:باش مرد

توجه به نگاه نفس و آن مرد به اخم نشسته  یبه سرعت به نزد سپهر رفت . سپهر با عجله خود را به دخترها رساند و ب مرد

 یهمسرش م يکه به زود يمرد اقیو اشت ییواپر یهمه ب نی. الله سرخ شد از ا دیو گونه اش را بوس دیالله را در آغوش کش

 شد!

 ست؟ین يبه اخم نشسته گفت:آقا سپهر امر مرد

 .  .  .  شونی.  . ا یدونم چته؟ اما اشتباه گرفت ی، م یبه خنده گفت:اخموتو باز کن مرد حساب سپهر

 الله اشاره کرد و ادامه داد:الله هستن نامزدم . در موردش که گفته بودم .  به

 یلیکردم . خ یاگه جسارت نیصورت گردش نشست و گفت:خانوم ببخش يباز شد و لبخند رو ينقش تند زیمرد ر ياه اخم

 .  نیخوش اومد
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 !یگفت:فک کرده دوس دخترم یبه الله زد و به آرام یو چشمک دیخند سپهر

 ن؟یکرد رینقش که رفت . سپهر به نفس سالم کرد و گفت:د زیر مرد

 ست؟یمن شد ، بابا ن ریگفت:تقص الله

 چسبه .  یهوا م نیگرم تو ا يچا هیداخل  میبر نیای، ب ادیدفتر خونه داشت حاال م يکار هیگفت:نه ،  سپهر

که داشتم نباشه که  یخوب بزار کنار . مثله قبل نیماش هیها انداخت و گفت:ممنون . فقط برام  نیبه ماش یینگاه گذارا نفس

 باشه .  رگاهیروز تو تعم 6هفت روز هفته 

 کنم .  یم دایتوپشو پ هیگفت:برات  سپهر

که به قول سپهر  یرنگ یمشک لیکرد . دست آخر اتومب یها رفت و آنها را بر حسب مدل و کارکرد معرف نیماش يبه سو سپهر

 انتخابه .  نیبهتر نیوارد شده بود دست نهاد . سپهر لبخند زد و گفت:ا رانیبود که به ا یستمیس نیآخر

  دارم .  یبر م نویگفت:پس هم نفس

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 داره؟ فمیتخف نایداد گفت:سپهر ماش یقرار سپهر را قلقلک م یکه دل ب ییبا عشوه ا الله

 نداره .  یاو حلقه کرد و گفت:اصال قابل يدستش را دور شانه  سپهر

 خود فشرد و گفت:بزند . سپهر الله را محکم به  دیرا خوب د نیلبخند زد و از آنها فاصله گرفت تا ماش نفس

 .  .  ایمواظب خودت باش دیبا میکه عقد کرد یم نکن خانوم وونهید - 

 آقا .  يبود وونهیدست سپهر را آزاد کرد و گفت:شما د يسرخ شد . حلقه  الله

 الله ، حاال حاالها باهات کار دارم .  يگل سرخت من برم .  .  . مال خودم شد يو گفت:قربون اون لپا دیخند سپهر

زود تمام شد . فقط مانده  یلیخ نیانداخت .  .  .  . کار ماش یداشت که دل را به لرزه م ییبایز یدر چشمان هردو سمفون عشق

.  امدین شگریاندا يآمد . که آن روز با وجود انتظار دو ساعته نفس آقا یپدر سپهر م دیبود سند به نام نفس بخورد که آن هم با

آن دو  زیداد آن روز را در کنار مرد عاشقش بگذراند . نفس ن حیترج امدیشد . اما الله ن دشیجد لیوقت رفتن نفس سوار اتومب

 شود به خانه رفت .  یکه مطمئن بود حاال حاالها خراب نم کشیش لیرا تنها نهاد و خوشحال از داشتن اتومب

 

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

 

 نهم فصل
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سال را انجام داده بود .  یشب طوالن يها يزیبرنامه ر يهمه  ایود . درنفس متفاوت تر از هر سال ب يامسال برا يلدای

تولد دعوت کرده بود . خانه شلوغ و پر رفت و آمد  نیا يرا برا کیافراد نزد يهمه  ایبود . در لدایمخصوصا که تولد هرمز هم 

و الله را  هیرا کنارش داشت . نفس سا کشیافراد نزد يشب همه  نیهر سال هم هبود . از همه خوشحال تر هرمز بود ک

به شدت  بایبود .  .  .  .  . نفس در آن لباس شب ز نداختهیبه سهم خود دوستانش را از قلم ن زیدعوت کرده و شاهکار ن

 نیو همچن دید نگونهیپراند . اما شاهکار که نفس را ا نیکه هوش را از سر مت يو مدهوش کننده شده بود . جور یخواستن

 ستندینگر یکننده شان م ریمتح يکه به لقمه  ییگرگ ها ي دهیدر چشم

 

 دهیدرهم کش يکشد . نفس با حرص و ابروها ياو را کنار هیاز الله و سا یعذرخواه کینزدش رفت . دستش را گرفت و با  به

 باز تو؟ هیگفت:چ

 گفتم؟ یچ يدی، فهم یرقص ینم یشکیگفت:امشب با ه دیبا حالت تهد شاهکار

 ه؟یچ لتید اونوقت دلبع - 

 بشه .  کیحق نداره بهت نزد یدوستات بمون ، کس شیکه گفتم ، پ نیگفت:هم تیو جد میبا تحک شاهکار

 نشود .  یشاهکار عصبان ییکرد در مقابل زورگو یسع نفس

انگار  یکن یبا من رفتار م يجور هی،  یکن يمنو مجبور به کار يخوام باهات دعوا کنم ، اما تو حق ندار یحرص گفت:نم با

 ست؟ین نجوری.  .  .  . ا یکن یرو ثابت م تتیحق مالک يواقعا دار

 

مثله گرگا دنبالته  ایلیچشم طمع خ ؟ینیب یم ینگاه دوروبرت بنداز ، چ هیبه چشمان همرنگ چشمانش زل زد و گفت: شاهکار

 .  .  .  .  .  . 

 افتاد .  یدهنم آب م دیجماعت با نیوسط ا ومدمیکردم م یعروسک م نیتمسخر ادامه داد:البته حقم دارن منم اگه خودمو ع با

 بهتره! یازشون دور باش یگفت:هر چ تیجد با

 !؟یآرام گفت:تو نگران من ییبا تعجب و شک با صدا نفس

باره تورو  نیآدما اول نیباشم؟ ا دیگفت:نبا تیگفت نه ، با جد یکرد االن با تمسخر م یبرخالف تصور نفس که فکر م شاهکار

اش جداس ، اما از  هیکه من ازت محافظت کنم ، جروبحث و دعوامون قض هیعاد یلیباشن و خ ينجوریکه ا هیعی، طب دنید

.  . پس فقط به منه .   ي فهیپس مواظبت بودن وظ یکن یم یکنارم زندگ يار، د یمن يگذشته تو دختر عمو ناهایا يهمه 

 حرفام گوش کن . 

حس  نیدر قلبش از ا بیکرد . عج یمجددشان م یبه ببخش و دوست دواریکه نفس را ام يزیشاهکار خوب بود . چ يها حرف

 کرد .  ینفس مغرور را خوشحال م نیبه او بود و ا شهیحواسش هم شیبود . مرد روبرو یشاهکار راض ي فهیوظ

 دوستاتت .  .  .  . نه نه صبر کن .  شیرا تکان داد که شاهکار گفت:خوبه برو پ سرش
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 شد؟ یباز چ - 

 .  ادیطرفت نم یکس ينجوریکنار خودم بمون ا - 

 شده بود . گفت: زیسوال برانگ شیبرا بیعج تیحساس نیحساس شده . و ا یلیکرد شاهکار خ یاحساس م نفس

 ست؟یکنم ، بهتر ن یومد ردش ما یهر ک هیالله و سا شیپ رمیم - 

 گفت:امشب رو فقط به حرف من گوش کن .  تیبا جد شاهکار

 شده بود . اما امشب اصال قصد مخالفت نداشت:باشه .  جی، از رفتار شاهکار گ دیکش یقی، نفس عم نفس

در کنار  زیو الله ن هیکرد داغتر از حد معمول است را گرفت و به نزد دوستانشان که حاال سا یدستش را که حس م شاهکار

 ينفس و شاهکار بود . حس بد يرا جلب کرد دستان گره خورده  نیکه توجه مت يزیچ نیب نیپسرها بودند ،  رفتند . در ا

کرد . اما مواظب بود که نفس کنارش باشد . اما  شاهکار دست نفس را رها دندیتمام وجودش را فرا گرفت . به جمع که رس

ممکن است شاهکار  نکهیکه به وجودش افتاده بود نشد . ذهنش پر شده بود از فکر ا یو شک نیحال مت یمتوجه خراب چکسیه

 رگیکدیکه در کنار  يپسر ووجود نداشت که دختر  ینیتضم چیکرد . ه یعجله م دیو نفس به هم عالقمند شده باشند . با

 برقرار باشد .  .  .  .  .  شانیعاشق هم نشوند . هر چند که هرروز دعواها نندیب یرا م گریکنند و هرروز همد یم یزندگ

 یمشروب در دستشن چرخ م يها السیاز جوان ها که گ یلیواقعا حق با شاهکار بود . چون خ نیب نیباشکوه بود . در ا جشن

 يشاهکار که مانند سرباز دنیشوند اما با د کیدختر جشن نزد نیباتریداشتند به ز یکرد سع یم يباز شانیخورد و با لب ها

 پشمان شدند .  یکینزد ای يشنهادیبود از هر پ ستادهیمحافظ در کنارش ا

سوت و کف  يصدا دیرا بر کیکه هرمز ک نی. هم ستادندی،  نفس و شاهکار کنار هرمز ا  ایشهروز و در دنیبر کیک وقت

که به هرمز داشت صورت او را بوسه  يادیبا عشق ز اینهاد . پرن ایرا در دهان پرن کیتکه ک نید شد . هرمز اولجوان ها بلن

 باران کرد .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

بار  نیچند نیگذاشتند . اما نفس همچنان در کنار شاهکار بود . مت شیرا به نما شانیجوانها وسط آمدند و رقص ها کیاز ک بعد

. خود شاهکار هم بخاطر  ستینگر یرقص دعوت کند اما با حضور شاهکار ساکت و مغموم به جشن م يخواست از نفس برا

گفت نفس مهم  یبه خود م یکرد که حواسش به او باشد . گاه یم مجبورته دلش او را  يزیبود . چ ینفس فقط تماشاچ

 رتشیزدند غ یم دیرا د شیبایز يکه دخترعمو یچشمان دنیه مشب با دمث قایشد . دق یزود باز نگرانش م یلی. اما خ ستین

. سپهر و الله هم هم  کردندرقص  يمجلس تقاضا ياز دخترها انیبچه ها مثل عماد و شا هیبگذارد .  . بق شیاجازه نداد تنها

 .  دندیرقص یآغوش هم م

 یاست پاسخ مثبت داد و وسط رفت . نفس با گرفتگشاهکار  يخاله  يکه معلوم شده نوه  یجوان يهم به تقاضا هیسا یحت

کرد بدنش به شدت داغ است و خسته است . شاهکار  یکرد . هر چند احساس م ینشسته بود و به آنها نگاه  م یصندل يرو

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  کرد یمغموم در مورد امتحانات ترم صحبت م نیهم با مت
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در جمع و جور  مهیکه داشت به حل يو حال بد ی. نفس با همه خستگ دیرس انیجشن به پا یکوبیو پ ياز ساعت ها شاد بعد

 و پاش ها کمک کرد .  ختیکردن خانه از ر

 .  رهیگ یکنم . تازه آقا کارگر م یبا امتناع گفت:نفس خانم بزار فردا خودم جمع م مهیحل

 کنه .  یکم سبکترش م هی. کمک کردن من  ادهیکارت ز - 

 مهربان خفته باشد . لبخند زد و گفت: یسرد و اخمو قلب يچهره  نیکرد از پس ا یمتعجب شد . فکر نم مهیحل

 .  نیاستراحت کن نیباره بر یداره از چهره تون م یخستگ - 

 .  ستمیخسته ن ادیز - 

 کاراس؟ نیشب وقت ا کیآمد و گفت:ساعت  نییمشغول جمع کردن بشقاب ها بود که شاهکار از پله ها پا نفس

 زنه .  یحرف خودشو م گمیبه نفس خانوم م یگفت:من که هرچ مهیحل

 !یسرحال یلیبه نفس مشغول به کار گفت:انگار خ هیبه کنا شاهکار

 تو .  يبه نفس فهماند باز هم همان شاهکار سابق قد برافراشته . آرام جواب داد:نه به اندازه  لحنش

 !یبرج زهرمار روزمونو حروم کن نیع یگفت:برو استراحت کن ، صبح پا نش شاهکار

 به تو ندارم .  يراحت کار التیحال گفت:خ یب نفس

 .  نیفقط شما دوتا بر دمیکارا رو انجام م ي، خودم همه  نیبخواب نی، هردوتون بر ادیدعوا م يبا اخم گفت:باز داره بو مهیحل

و  یباال رفته . خستگ يادیبدنش ز يکرد دما یمبل نشست . احساس م يصورتش کنار زد و رو يرا از رو شیموها نفس

 حال کرده بود . سرش را به مبل  یاو را ب یکوفتگ

 .  ییخسته ا یلیگفت:نفس خانم پاشو برو خ مهیداد و چشمانش را بست ، حل هیتک

 :دیبار پرس نیچندم يکه خواست از کنار شاهکار بگذرد شاهکار برا نیچشمانش را باز کرد و بلند شد . هم نفس

 من کجاس؟ يکتابا - 

 رمق گفت:بهت گفتم سوزوندمشون .  یب نفس

 کنما .  یم یبدجور تالف ياگه تا قبل از شروع شدن امتحانا پسشون ند یگیدروغ م يدار - 

 بکن .  يخوا یم يهر کار - 

 ست؟یرا گرفت و گفت:برات مهم ن شیبازو شاهکار

 .  ي.  .  . تو تب دار  ؟یداغ نقدیو گفت:تو چرا ااز حد بدن او شد  شیب یگرم يبا تعجب متوجه  اما

 رم بخوابم .  یخسته ام ، م کمیو گفت:نه خوبم ، فقط  دیرا کش شیبازو نفس

 .  يدار اجیبه کمک احت شهیسرش را تکان داد و گفت:تو هم شاهکار

 ندارم .  یاجیدر آن حال با خشم گفت:من به کمکت احت نفس
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 نیاما تا ا ادی، خوابت م یکن یکمک م مهیبه حل يایم ییحالم خوبه ، خسته ا یگیم يسوز یتو تب م يآره حتما ، دار - 

 هنوز .  يداریوقت شب ب

 خوام برم بخوابم .  یبه توچه؟ ولم کن م - 

رمق  ینفس انداخت او را بغل کرد و به اتاقش برد . نفس در آن حال حت يپا ریدست ز رانهیتوجه به حرفش غافلگ یب شاهکار

تخت خواباند . پتو را  يشاهکار نهاد و چشمانش را بست . شاهکار او را رو يشانه  يعوا کردن هم نداشت . سرش را رود

 و آهسته گفت: دیکش شیرو

 

 ؟يحال شد نیا يکرد کاریچ - 

 گفت: دیخود را شن يکه فقط خود صدا يشد . زرد و رنجور بود . آرام جور رهیتختش نشست و به صورتش خ ي لبه

 که هم ازت متنفرم هم دوست دارم؟ هیچه جور - 

هم نهاد از هوش رفت . شاهکار تا  يکه چشمانش را رو نیحال تر از آن بود که بتواند به او توجه کند . چون هم یب نفس

 رنگ بلند شد و به اتاقش رفت .  یبیس یخسته با چشمان دیدم را د دهیکه سپ نیصبح کنارش بود . اما هم یکینزد

 

درس را زد . اما  دیو ق دیبود اما آنقدر خسته بود که تا ظهر خواب شیدرس ها نیاز مهمتر یکیکالس  نیصبح آخر نکهی. با ا 

از تنش رفته بود . به  یتب نداشت و خستگ نکهیبهتر بود . حداقل ا یلیخ شبیبود که بلند شد . حالش از د 9نفس ساعت

 گرفت .  مهیاز حل سراغ هرمز را شهیآشپزخانه رفت و مثل هم

 مختصر گفت:آقا صبح زود رفتن کارخونه اما آقا شاهکار خواب هستن .  مهیحل

 را باال داد و گفت:امروز که کالس داشت! شیاز ابروها یکیبا تعجب  نفس

 بود .  داریتا صبح ب چارهیگفت:ب هیو کنا يبا دلسوز مهیحل

 يکرده در وسط سوراخ ها ریگ يبود تا برنج ها ییآبکش به ظرفشو دنیکه در حاال کوب مهیمضاعف به حل یبا تعجب نفس

 تنگش را در آورد گفت:

 چرا؟! - 

 نفس برگشت و گفت: يخود را متعجب نشان داد به سو ي افهیق مهیحل

 سر شما بوده؟! يتا صبح باال نیشما متوجه نشد یعنی - 

 خند بدجنسش نگاه کرد و گفت: شیبا ن مهیبهت زده به حل ي افهیبا ق نفس

 نه اصال متوجه نشدم .  - 

 گذاشت و گفت: ییآبکش را در ظرفشو مهیحل
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 ینکرده نصف شب يسرتون موند که اگه خدا يآقا هم نگران بود باال نیباشه حالتون بد بود تب داشت ادتونیاگه  شبید - 

 . رنگ و روتون برگشته .  نیبهتر یلیخکنه و شمارو  ببره دکتر که الحمداهللا  يبتونه کار نیبدتر شد

بلند شد و به سراغ شاهکار رفت . وارد اتاقش که شد با  مهیکرد بدون توجه به حل یم دادیب شیبایدر صورت ز رتیکه ح نفس

 لب گفت: ریبود ز دهیخواب گویاز دوستانش مانند م یکیبه قول  ایوار  نیکه مانند بچه ها جن دنشید

 

 ؟يبر یو لذت م يدیشگرد تازه منو آزار م هیهر روز با  یخوب و مهربون باش نقدیا یتون یم یآخه چرا وقت - 

 

 

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

 

 دهم فصل

 

شد . گروه پسرها و دخترها  لیخود تعط یب يرفتن ها و کارها رونیها ، ب یخوش گذران يترم همه  انیآغاز امتحانات پا با

 سرگرم کردند .  شانیخود را با درس ها

 یرا م گریزمان واحد امتحان داشتند همد کیدر  یدانشگاه آن هم وقت طیسپهر و الله هم که نامزد بودند فقط در مح یحت

که ذهنشان را مشغول کرده بود فقط درس و  يزیبود چون تنها چ دهیشاهکار و نفس هم به حداقل رس نی. برخورد ب دندید

 يبود که شب و روز در کنار خانه   دهیرس ییشد . کار به جا یو دلتنگ تر م تر فتهیهر روز ش نیامتحاناتشان بود . اما مت

رود ز  یشود مصداق دل م یتر م وانهیکرد هر لحظه نسبت به نفس د ی. احساس م ندیداد تا نفس را بب یم کیشاهکار کش

 یشده اش حرف انین عشق دست به گربیبزند جلو برود و از راز ا ایخواست به در یم دید یدستم .  .  .  .  . هر وقت او را م

شده بود  نیمت یاساس رییتغ يشاهکار که متوجه  نیب نیکرد . در ا یبر او باز م دهیشد و فقط د یم مانیبزند اما زود پش

 بودها مطمئن  يخودار نیبزند . اما با تمام ا یبود که حرف نیزبانش حرف بکشد اما او خوددارتر از ا ریکرد از ز یبار سع نیچند

گونه گرفتارش  نیکه ا ستیمهم ن نقدریا نیمت يبرا زیچ چیدانست ه یدختر است . چون م کیها مربوط به  یفتگیش نیا

 !بایخالص و ز یبه عشق اعتقاد دارد . اما عشق بیبارها گفته بود عج نیکند  مگر عشق . چون مت

 

 

 ست؟یبود که آن دختر ک نیواقعا دوست داشت بداند ا که شاهکار يزیداشت . تنها چ شیکه با دوست دخترها ییتجربه ا نه

 يکرد . جور یتوجه به آنها کار خودش را م یب نیشک کرده بودند . اما مت نیگروه هم به مت يبچه ها ي هیاز شاهکار بق ریغ

 نینداشت . مت ییا دهینشود اما فا شیدرس ها الیخ یبار عماد هم تذکر داد که ب کی یهم افتاده بود . حت شیکه از درس ها
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و درس  شینبود که به خاطر سر به  هوا یکس گریهم راحت شد . چون د نیمت الیشده بود . امتحانات که تمام شد خ وانهید

 نخواندنش به او تذکر دهد . 

 

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

 

 او زد و گفت: يبه بازو یبا خوشحال هیکه در دست داشت نگاه کرد . سا ییگرد شده به ورقه ا یچشمان با

 بچه زرنگ؟ يکرد کاریچ ؛توینفس من همه رو قبول شدم اونم با معدل عال يوا - 

 شد و گفت: رتیو به آن نگاه کرد . رنگ نگاهش پر از ح دیدر دست نفس را کش يورقه  الله

 ؟یهمه رو نوشت یتو که گفت ؟يرو افتاد یدرس استاد اله ؟یچ - 

 له گرفت و به آن نگاه کرد و گفت:تعجب کرد ورقه را از دست ال هیسا

رو  گهید یکی يشده و کارنامه  ی! حتما اشتباه؟يدرسو افتاد نیا يشه ، تو که درست از منو الله بهتره ، چطور یباورم نم - 

 بهت دادن . 

 گفت: تیخورد با بغض و عصبان یشاهکار که در سرش زنگ م يدهایتهد يادآوریبا  نفس

 .  ستیدر کار ن یاشتباه چیه - 

 کشک بود؟ ینموه قبول ش نیبا بهتر يدرس خوند يخودتو تو خونه حبس کرد نقدیا ؟یچ یعنیگفت: الله

 

 

 و گفت: ختیپاره شده را دورن سطل زباله ر يورقه را پاره کرد ، تکه ها نفس

کارو کنه ، اما  نیداشته باشه که بتونه ا تو دانشگاه نفوذ نقدیکردم ا یکرده بود . اما فکر نم دمیکار شاهکاره ،  قبال تهد - 

 انگار اشتباه کردم . 

 ؟ینکن يو کار يدست رو دست بزار يخوا یگفت:تو که نم تیبا جد الله

 صورتش کنار زد . مشت گره خورده اش را درون کف دستش نهاد و گفت: يرا از رو شیموها نفس

 با شاهکاره ،  دارم براش! ستیجنگ من با دانشگاه ن - 

 .  نیایهردوتون کوتاه ب دی، با شهیم میوخ یلیشما داره خ يگفت:اوضاع دعوا یبا نگران هیسا

 باال انداخت و گفت: ییو ناراحت بود شانه ا یعصب نکهیبا ا نفس

 تمومش کنه .  دیاز روز اول خودش شروع کرد ، خودشم با - 

 کرد گفت: یآنها را نگاه م يبخند مرموزبود ،  با ل ستادهیشاهکار که در کنار دوستانش ا دنیبا د الله

 ؟ینیب یبچه هاس ،  لبخندشو م شیاوناهاش پ - 

 به شاهکار نگاه کرد و آرام گفت: میمستق ستادیا کبارهی نفس
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 .  ارمیشو در م یکار خودشو کرد اما اشکال نداره هر جور شده تالف - 

 ؟ي:چطوردیپرس هیسا

 زبونشو مزه کنه .  ریز يروزیلبخند احمقانه اش ادامه بده و حس پ نیزارم به ا یندارم اما نم يفکر چیدونم ه ینم - 

 

 با تاسف سر تکان داد و گفت: الله

 .  نیکه با هم لج کرد نیساله هست 12،  10دختر و پسر  هی، فقط  نیتو و شاهکار بزرگ نشد - 

درآورد . هر چند از کار او بغض کرده بود اما غرورش کار شاهکار را  یفکر کرد که چگونه تالف نینزد . فقط به ا یحرف نفس

را  شیناتوان ينفس را درآورد نوا هیکرد تا گر یم يچشمان مشتاق شاهکار که هر کار نیو الله و همچن هیسا ياجازه نداد جلو

تا  دیکش یم قیداشت که در حال انفجار است . اما مدام نفس عم یاحساس آتش فشان تکند . در آن لحظا هیاشک کند و گر

 نشود و جاروجنجال به پا نکند .  روزیاحساسش بر عقلش پ

 

 مرد مغرور و چموش! نیکرد ا یشکل ممکن م نیسرخ احساسش را به زهرآگ بیدل داده بود هم س اگر

 

 چقدر گران است! زهایچ یو فکر کرد نداشتن بعض دیکش یآه

 

را ادب کند  یدختر عنق و از خود راض نیتوانسته بود ا نکهیکرد و از ا یکه داشت به او نگاه م یشاهکار با احساس خوب اما

چرا نفس تو رو شکل دستمال قرمز  ؟يکرد کارینفس شده بود گفت:شاهکار باز چ یکه متوجه نگاه عصب نیخوشحال بود . مت

 نه؟یب یم

 

 کرد انداخت و گفت: یکه مرتب با چشمانش شاهکار را مواخذه م انیدرهم شا ي افهیبه ق ینگاه شاهکار

 .  ادیتا حساب کار دستش ب فتهیب یکردم درس استاد اله يکار - 

 کرد گفت: یم دادیکه تعجب و خشم در آن ب ییوارد شد . با صدا نیقدرتمند به مت یانیبا جر یبرق یشوک انگار

 وونه؟ید يکرد کاریچ - 

 گفت: رتیموقع او نگاه کردند . شاهکار با ح یب تیعصبان نیو ا بیپسرها خصوصا شاهکار به رفتار عج ي همه

 ؟یشیم یتو چرا عصبان ن؟یچت شده مت تو

 کرد و گفت: یرا مخف تشیرا کرد تا خونسرد باشد . عصبان شیسع يبه خود آمد . همه  نیمت

 فقط تعجب کردم .  - 

 داد گفت: یبزرگ که نشان از کشفش م يبا لبخند شاهکار

 نکنه؟ یکه تالف ادی، در ضمن نگاش کن بعه نظر م نگران نباش ، اون حقش بود - 
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 .  ستیکه هنر ن نی، ا یکش یکارات زورتو به رخش م نیبا ا يگفت:فقط دار يبا لحن سرزنش بار نیمت

 شاهکار؟ یتمومش کن يخوا یم ی، ک نیگفت:حق با مت نیحرف مت دییدر تا عماد

 شد گفت: یش دور م،  که با دوستان ینگاهش را دوخت به نفس عصبان شاهکار

 که جبران گذشته بشه .  یتا وقت - 

 جبران گذشته؟ یگیم ياریسرش م يخوا یم يافتاده که هر بال یچه اتفاق ه؟یگذشته چ نی:آخه ادیپرس سپهر

 متعجب گفت: شاهکار

 یاگه عصبان نیآروم و اخموش نگاه نکن ي افهی،  به ق نیسوزه؟ پس هنوز اونو نشناخت یهمتون دلتون به حال اون م یعنی - 

 .  زهیر یبهم م ارویبشه دن

 شه؟یم دایدوره زمونه پ نیدست و پا تو ا یبا تمسخر گفت:آخه دختر ب انیشا

که سرگردان بود  نیداشست نگاهش را به مت انیکه در تمام حرف ها و کلماتش جر ياش را جلو داد و با غرور نهیس شاهکار

 دوخت گفت:

 مونده .  یهم باق يجور نیجبران گذشته نشده هم یمنه ، تا وقت تیال اون در حق مالکبهرح - 

که  یمنظور شاهکار را درك نکرد . با تعجب قای. دق دی. به وضوح رنگش پر ختیشاهکار فرور ر يحرف ها دنیاز شن نیمت قلب

 :دیپسرها بود پرس يهمه  يدر چهره 

 ده؟یجد ي غهیص ه؟یچ گهید تیحق مالک - 

 داد از سر درون .  .  .  . لبخند زد و گفت: یخبر م نینگاهش کرد . حالت مت میمستق شاهکار

 نکنه! کاریکنه چ کاریکنم که اون چ یم نییاون مال منه ، من تع یعنی - 

 ؟يبا تعجب گفت:مال توئه؟! نکنه دوسش دار عماد

 زد و گفت:  يپوزخند شاهکار

 يکه دوسشون دار ییفقط اونا ستینظر من باشه ، قرار ن ریز دیبکنه با يهر کار گمیدارم ممگه عقلمو از دست دادم؟ فقط  - 

 مال تو باشن . 

 راحت شد . شاهکار بلند شد و گفت: يتا حد نیمت الیخ

 گشنمه .  میبخور يزیچ هی میبر نیپاش - 

 هم بلند شد و گفت: انیشا

کم زودتر  هی، شما  شهیافتتاح م مینقاش شگاهیهفته نما نیشنبه هم کیرفت ، بچه ها  یم ادمی.  .  . ا داشتم  یگل گفت - 

 .  نیکم کمک کن هی نیایب

 مانند بچه ها با انگشتانش حساب کرد و گفت: عماد
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 هست؟ ی، سپهر عقد شما ک ادی، خوبه با برنامه هام جور در م شهیم گهیروز د 3درست  ينجوریا - 

 گفت: یتصنع یبا اخم سپهر

 شنبه اس ، حاال چرا؟ 5 نیا ؟یکنم اگه گذاشت رتونیخواستم غافلگ یمثال م - 

 و گفت: دیکش ینفس راحت عماد

 خواستم مراسم عقدتو از دست بدم .  یخوب شد قراره جمعه برم جنوب . نم - 

 نره .  ادتی یمحکم به کمر عماد زد و گفت:خوبه ، سوغات ییبا ضربه ا شاهکار

 سم شتره! ستی. دست که ن نییپا ومدیکمرش را ماالند و گفت : خوبه زن نبودم و گرنه کمرم م عماد

 را درآورد و گفت: شیکه شاهکار ادا دندیبا صدا خند همه

 .  يبندر اهیخوب کردم س - 

 !میلبخند زد و گفت:بهتر از تو زپرت عماد

 دانشگاه حرکت کرد و گفت: يبه سمت در ورود انیشا

 .  نای. مثال گشنه بود نیکل ننداز نقدیا نیایب

 گه؟ید مییمن راحت شم ، ناهار مهمون تو يریبم يشاهکار انداخت و گفت:ا يدست دور شانه  عماد

 .  یشیریو گفت:جون به جونت کنن س دیبا صدا خند شاهکار

 همراه شد .  هیباال انداخت و با بق ییتفاوت شانه ا یب عماد

 

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

 

 با خشم و بغض نگاهش کرد و گفت: نفس

 ؟يکرد نکارویچرا ا - 

 انداخت و گفت: گرشید يپا يرا رو شیراحت پا یلیخ شاهکار

 .  یفتیکردم تواز درست ب يمنم کار يمنو سوزوند يتو کتابا - 

 گفت:من فقط کتاباتو برداشتم .  ادیبا فر نفس

کردم با  دایکه هم که پ ییکتابا نیمن کتابامو نداشتم که برا امتحانات ترم بخونم . ا ؟یکنه؟ بالخره که چ یم یچه فرق - 

 شد .  یبدتر م دیشا ایصورت سرنوشت منم مثل تو و  نیا ریبود در غ یبدبخت

 .  .  .  .  .  یلی:خدیکش ادیفر نفس

 خم شد و گفت: شیبه سو یکم تیبا جد شاهکار
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 ها؟ ؟یوجدان ،  چ یانصاف  ، ب ینامرد ،  ب یلیادامه بده ،  خ ؟یچ یلیخ - 

 بر اعصابش مسلط شد و گفت: ی. کم دیکش یقینفس عم نفس

 .  یسراغ استاد اله رمیفردا م نیکنم اما هم یم یتالف شهیباشه ،  نوبت منم م - 

 

 .  یشیم مونی،  آخرش خودت پش ادینکن ،  چون بدترش سرت م ییگفت:کار احمقانه ا زیدآمیتهد یبا لحن شاهکار

 ؟یکن یم دیمنو تهد يدار - 

 فکر کن من بهت هشدار دادم .  يگفت:هر جور دوس دار يبا خونسرد شاهکار

 ها مقابل هم .  وونهی، د میزد و گفت:پس بزار انجامش بد يلبخند نفس

 گفت: اوردیآنکه کم ن ينفس متعجب بود برا ییدفعه ا کیکه از آرامش  شاهکار

 .  یاز من ضرر نکن شتریفقط به پا ب  - 

 .  ياز دست دادن ندارم اما تو دار يبرا يزیمن چ - 

 دوست دارم .  شتریب یشیم یعصبان ینفس وقت یدونیبا لذت نگاهش کرد و گفت:م شاهکار

 .  یستین یوقت دوست داشتن چینشست و گفت:برعکس من ،  تو ه شیجلو نهیدست به س نفس

 .  ستیبه تو ن یاجیدوست داشته باشه هست ،  احت دیکه با ی، اون یتو دوسم داشته باش ستیخودخواهانه گفت:قرار ن شاهکار

 سوزه چقد بدبخته .  یدلم براش م - 

 اون داره  يتو ندار یخوشبخت تر از توئه ،  آخه هر چ دونمیگفت:تا اونجا که من م یبا بدجنس شاهکار

 

بار بود  نیاول يبرا دیشد . شا بینگاهش کرد . بغض س نیزده شد . شاهکار بلد بود چطور کوه را خاك کند . نفس سنگ ضربه

 شد .  یکه اشک در چشمانش جمع م

 شاهکار مغرور .  يهم جلو آن

 داد .  .  .  .  .  یسخت اگر دل م يها يمهر یب نیاز ا دیکش ینداده بود رنج م دل

 شده بود زد و آرام گفت: رهیبه او خ شیکه متاثر از حرف ها يغمناك مهمان صورت خود و چشمان مرد يشد . لبخند بلند

 حق با توئه! - 

شاهکار دوباره لبخندش را مهمان  فیضع ياتاقش رفت که صدا يکوه نداشت به سو يبه استوار یشباهت چیکه ه ییقدمها با

 صورتش کرد:

 نداشتم نفس! يمنظور - 

 !دیرا به رخ کش شیکه خودخواهانه نداشته ها ندیرا بب ییره اتا چه برنگشت

 گلدان هم راحت تر بود! کیاز شکست  شیکه دل شکستن برا ندیرا بب يتا مرد برنگشت
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سخاوتنمد کردند . مادرش ،  پدرش ،  نداشته  یگونه اش را مهمان آب انیایب شیپناه اتاقش که قرار گرفت ، اشک ها در

 را بر سرش! زشیعز يبودند و شاهکار چه خوب پتک کرد نداشته ها شیها

 

 کرد: یلب تکرار م ریو ز واریگرفت به د یمرتب با پا ضرب م یو با نگران ستادیشاهکار پشت در اتاقش ا و

 نفس ،  خوب باش ، خوب باش! - 

 

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

 

 گفت؟ یچ یگفت:استاد اله الله

 خوش کرد و گفت:نفس جا  يلب ها يرو يپوزخند

 اونا کارشونو خوب بلدن .  - 

 دست نفس را گرفت و کنار خود نشاند و گفت: هیسا

 .  نمیدرست حرف بزن بب ه؟یمنظورت چ - 

 با مشت گره خورده گفت: نفس

 .  نیتا سوالو جواب داد 3امتحان شماس ، فقط  نیا گهیمن گذاشته م يورقه جلو هیاستاد  - 

 ؟يتو کامل نوشته بود ؟یچ یعنیگفت: رتیبا ح الله

 دست خط من بود .  یاون ورقه کپ نکهیا ه؟یچ هیقض یجالب یدون یموندم . اما م نیمنم تو هم - 

 شه؟یبود گفت:مگه م ریمانند الله متح هیسا

 با خشم گفت: نفس

 دست خط کردن .  دیتقل گهیورقه د هیکردن اونوقت با  ستیسر به ن مویرو هم ،  ورقه امتحان ختنیچرا نشه؟ با استاد ر - 

 ندارم .  یشک چیبه بعد ه نیتو جونور بودن شاهکار از ا ییگفت:خدا الله

 ؟یکن کاریچ يخوا یدست نفس را فشرد و گفت:م هیسا

 .  رمشیبگ گهیترم د دیدرسو افتادم رفت ، با نیتونم بکنم؟ ا یم کاریچ - 

 .  يریبگ یتون یدرسا رو نم شتریب یدرسو پاس نکن نیاگه ا م؟یدار ییچه درسا گهیترم د یدون یبا تاسف گفت:م الله

کنم؟ مجبورم  کاریچ دیدرس محروم کردن من با هیمنو از  زییاونقد تم یکنم؟ وقت کاریچ نیگیدونم اما م یکالفه گفت:م نفس

 . 

 شاهکارو! نیکنه ا لیبا اخم گفت:خدا ذل هیسا

 نداشتم .  يظورمن دیببخش ينفس برگشت و گفت:وا يفورا به سو اما
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 نفس است .  يبه شاهکار جز ممنوعات برا نیبودند که توه دهیناراحت نبود . اما هر دو فهم هیرا برگرداند . از سا يرو نفس

 

 تا شمارم برسونم .  نیخوا یکنه اگه م یخونه ،  سرم درد م رمیبلند شد و گفت:م نفس

 !هیعال یرسون یاگه منو م شگاهیسپهر ، نما شیپ رمیگفت:من م الله

 خوابگاه! رمیگفت:من م هیسرش را تکان داد که سا نفس

 اتفاق رها شود .  نیاز فکر ا دنیرفت . دخترها رساند و خود به خانه رفت تا با خواب نشیماش يبه سو یحرف چیبدون ه نفس

 

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

 

 کرد گفت: ینصب م وارید يگفته بود روکه او  ییرا به دقت جاها انیشا ینقاش يهمانطور که تابلوها شاهکار

 نکنه لومون بده؟ ششیامروز قرار بود نفس بره پ ان؟یشا هیچ یتو و استاد اله هیقض نیا - 

 !ونهیکنه بهم مد ینم يراحت کار التیو گفت:خ ستادیکنار شاهکار ا انیشا

 گفت: يبرگشت و با کنجکاو انیشا يتابلو را به دقت نصب کرد و به سو شاهکار

 ه؟یچ انیجر - 

 را به دستش داد و گفت: يبعد يتابلو انیشا

ساعت رفتمو و اومدم  هی،  اونجا من  ییرقص طال يکاباره  میرفت نیباشه جشن تولد مت ادتیمال پارساله ،  اگه  انیجر - 

 ادته؟ی

 نصب کند گفت: واریتابلوها را حفظ کند و آن را به د يدور شد تا فاصله  انیاز شا یتابلو را گرفت کم شاهکار

 ، خب؟ ادمهیآره  - 

که  نیکرد . اما هم یعماد که مشروبو رو لباسم خال يلباسمو بشورم از صدقه سر ییکه بودم بلند شدم برم دستشو زیسر م - 

بله ، تو  دمیچه خبره که د نمی. رفتم باال بب دمیشن غیج يرفت رد بشم صدا یباال م  يکه به طبقه  ییخواستم از پله ها یم

 .  .  .  هیاز اتاقا خبر یکی

 رفت و ادامه داد:  يبعد يتابلو يبه سو انیشا

خواد بزور هم خوابش  یساله و م 18 ای 17دختر  هینره خر خودشو انداخته رو  هی دمیباز بودم . درو هل دادم د کمیدر اتاقه  - 

نموند . اما  بینص یتره جدا کردم که البته از چندتا مشت هم باز خودم بدم اومد . رفتم  مرده رو از دخ یلیکنه . اون لحظه خ

و با  شمیو اومد پ دیلباسشو پوش دمی. تند تند د دیلرز یم دیب نیشد . دختره ع هوشیچون مست بود نتونست دفاع کنه ب

 التماس گفت برسونمش خونه اش .  .  .  . 

 

 را به دست شاهکار داد و گفت: تابلو
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خواسته  یپسر دوس شده امشب دعوتش کرده کاباره ،  بزور م نیهفته اس با ا هیراه بهم گفت که  نیب منم رسوندمش تو - 

برش اتاق طبقه باال که قبال اجاره کرده بوده  یبا هزار دوز و کلک م شهیم یمستش کنه که دختره نخورده ،  اونم  عصبان

بود که دختره خواهر استاد  نیا هیجالب  قض ي.  .  .  . اما نکته  دیو به مرادش نرس دمیامشبش . که البته من سر رس يبرا

 بود .  یاله

 کرد؟ کاری! استاد چ؟یگیبا تعجب گفت:نه راس م شاهکار

 هی ونمی. اما گفت عفت خواهرمو به تو مد نیو بب ایشرمنده شد و تشکر کرد که ب نقدیکردم ا فیتعر انویجر یوقت یچیه - 

 تو جبران شد داداش .  يبراکنم که  یجبران م يروز

 ؟يدیبود ،  بعدش دختره رو د یعجب داستان - 

 !نمشیب یم ی، گاه یدانشگاه خودمون شده ، ترم اول ییرا آورد و گفت: دانشجو يبعد يتابلو انیشا

 کنه؟ یم کاریچ نهیب یتو رو م - 

 .  ادیازش خوشم م یدونی، اما م رهیو م شهیسرخ م یچ نیع چارهیب - 

 با استاد؟ یبش لیلبخند زد و گفت:چه خوب ، پس قراره فام شاهکار

 دوزه! یبره و م یخل چه زودم م يو گفت:پسره  دیخند انیشا

 داداش! یزد و گفت:خودت انیشا يبه شانه  یدست شاهکار

دو چشم  ریخاطرات درگ يادآوریرفت که زحمت کار چند ساله اش بود . هر چند ذهنش با  ییو به سراغ تابلوها دیخند انیشا

 شد .  یم دهیاز نگاه او دزد شهیشد بود که از شرم هم بایرنگ ز اهیس

 

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

 ازدهمی فصل

 

 

 کجاست؟ انیشا شگاهینما یدون یرسونمت ،  تو که نم یمن م ایب - 

 به او زد و گفت:  يپوزخند نفس

 آقا! یپر از نقشه ،  خودت شهیسرت م یبکن یخوب هی يخوا ی،  هر وقت م ومدهیبه من ن رتیخ - 

 دم .  یندارم ،  قول م تیگفت:کار عانهیمط شاهکار

کرده بود . آن هم  یراننده خال یصندل يبود که رو یعسل ي شهیبه قول شاهکار نداشت . ذهنش فقط مشغول ش يکار نفس

 نشیبه ماش دیکار را کرد که شد نیو حرص او ا دنیخند يمارك دار شاهکار را خراب کند ،  فقط برا يآنکه لباس ها ينه برا

 رفت .  ینم ییجا نشیحساس بود و بدون ماش
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 آمد و گفت: نییاز پله ها پا هرمز

 شده؟ یباز چ - 

 

 گفت:  يبا خونسرد شاهکار

کنه براش نقشه  یکنه ،  فکر م یبرسونمت ناز م ایب يرو ندار انیشا شگاهیگم آدرس نما یکنم م یم ی،  دارم خوب یچیه - 

 .  ارمیسرش ب ییبال هیخوام  یدارم م

 به شاهکار زد و گفت: یچشمک هرمز

 ؟يحاال واقعا نقشه ندار - 

 گفت: دیخند یپدرش م طنتیکه از ش یبا اخم و چشمان شاهکار

 بابا!  - 

 ؟یچ امیو رو به نفس گفت:اگه من ب دیخند هرمز

 .  شهیشحال مخو یلیخ انی، شا  هیشگفت زده گفت:عال شاهکار

 در دل گفت: نفس

 شده .  یکه روش خال یمن عسل هی. اونم با  امیتو ب نیبا ماش ینیخواب بب - 

 .  ستین ياما فقط بخاطر عمو ،  به تو اعتماد امیزد و گفت:م یتصنع يلبخند

 رفت و گفت: یدر خروج يبه سو شاهکار

 هم دلت بخواد .  یلیخ - 

 پله ها رفت و گفت: يبه سو شیبایز يآماده را به کمک عصا ریمس هرمز

 .  امیم شمیآماده م - 

زدن  دیشاهکار از د يوا رفته  يچهره  دنیرفت و هر لحظه قند در دلش بابت د یم یدر خروج يکه به سو یدر حال نفس

 شد گفت: یآب م نشیماش

 منتظرتونم .  رونیمن ب - 

داد که  رونیکرد . بخار دهانش را ب یم یگرم که احساس خفگ يخنک بود . برعکس هوا يرفت . عاشق هوا رونیب نفس

سرخ  ییلبش نشست . شاهکار با چهره ا يرو يمرموز يآمد . لبخند یبه طرفش م تیشاهکارشد که با عصبان يمتوجه 

 و گفت: ستادیا شیجلو

 من خورده کار توئه؟ نیکه به ماش ياون گند - 

 گفت: یتصنع یبا اخم نفس

 سراغ من؟ يایم یشیم یواقعا که! چرا هر چ - 
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 مچ دست نفس را گرفت و محکم فشار داد و گفت: شاهکار

 ؟يکارو کرد نیبرام مهمه چرا ا نمیمن چقد ماش یدونست یتو م ی،  لعنت يدونم تو کرد یخدا لعنتت کته من که م - 

 

بود . اخم کرد . شاهکار را  شیگناه یو ثابت کردن ب يعدب ي.  .  . نوبت نقشه  3.  .  .  2.  .  .  1در ذهنش شمرد: نفس

 به جلو هل داد و گفت: یکم

 ه؟یک يکار نیبپرس بب مهیمن نکردم . برو از حل - 

 :دیکش ادیفر تیبا عصبان شاهکار

 .  .  .  نجایا ایب مهی،  حل مهیحل - 

 تپلش خود را تند به آنها رساند و گفت: کلیبا ه مهیحل

 بله آقا! - 

 ه؟یمن کار ک نیگند ماش - 

آقا کار منه .  .  .  . به خدا از قصد نبود .  دیاش را مظلوم گرفت و گفت:ببخش افهیبه نفس نگاه کرد . زود ق یچشم ریز مهیحل

بازه و  نتونیماش ي شهیش دمیخواد بماله به کمرش . منم اومدم ببرم د یبراش ببرم م یعسل کوه کمیبابا نوذر گفت  شبید

کنم  رونیاومدم گربه رو ب نیواسه هم نیحساس نتونیدونستم شما چقد به ماش ی.  . م هجا خوش کرد یصندل يرفته روگربه 

 هیو فرمون و بق یشد و گربه هم تا تونست عسلو به صندل یعسل خال ي شهیش دیرو بکشم باال که گربه پنجول کش شهیش

آقا .  .  . به خدا اومدم ثواب کنم  دیشد . ببخش ينجوریا نیرفت واسه هم ینم رونیکردم گربه ب یم ي. هر کار دیکش زایچ

 کباب شدم . 

 .  دمیشن مهیمتشنج گفت:برو حل یبا اعصاب شاهکار

گرفت و با  ياش را جد افهیدوس داشت بخندند اما ق نکهیقرض گرفت و رفت . نفس با ا گرید يپا کیپا داشت  کی مهیحل

 گفت: یتصنع تیاخم و عصبان

 واقعا که! يریگ یمنو م قهی يایم شهیمن نبود .  .  . هم ریتقص يدید - 

 نفس گفت: يبدون توجه به غر زدن ها شاهکار

 باشم .  گهید یکیتو فکر  دیخوره با یبدرد نم گهید نیماش نیا - 

 لبخندش را پنهان کرد . و در دل گفت: نفس

احمق! حاال  ؟یکن ی.  .  .  . منو از درسم محروم م هیکار ک یکه ندون ارمیسرت م يشتریب يبه بعد بالها نیحقت بود . از ا - 

 .  .  .  .  یدارم برات ، هنوز منو نشناخت

 ییشد کار نفس است چه بال یتشکر کند و گر نه معلوم نبود شاهکار اگر متوجه م یجان فشان نیبخاطر ا مهیباشد از حل ادشی

 آورد .  یبه سرش م
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 توجه شان را جلب کرد که گفت: دوباره مهیحل يصدا

 آقا تلفن باهاتون کار داره .  - 

 ه؟یگفت:ک شاهکار

 خانم جوون! هیمرموزانه لبخند زرد و گفت: مهیحل

 

 یبود نگاه کرد . حدس زد آشفتگ دهیسرعت بخش شیحرف حساس شد . به دقت به شاهکار که به قدم ها نیا دنیبا شن نفس

 دختر است .  نیاو بخاطر هم

او را  يمکالمه  يتا صدا ستادیا دید یکه شاهکار او را نم ياز کنارش گذشت و داخل شد . نفس کنجکاو کنار در جور شاهکار

 را برداشت و گفت: یبشنود . شاهکار گوش

 امروز حالت چطوره؟ ؟ی،  خوب زمیسالم عز - 

   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  . 

 .  شهیتونم نرم ناراحت م ی،  نم انهیشا شگاهینما هیکه بهت گفتم امروز افتتاح روزیتونم ،  د ینه ،  امروز نم - 

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 هست؟ یرسونم پروازت ک یخودمو م - 

   . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 اد؟یقراره باهات ب یک ی،  نگفت شتیپ امیسر م هی شگاهیباشه بعد از نما - 

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 منم راحتره .  الیخ ينجوریخوبه ،  ا یلیخ - 

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 ارم؟یسر راه برات ب يخوا ینم يزیچ ؟يندار يباشه ،  کار - 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 .  یخب سالم برسون .  خداحافظ موش یلیخ - 

 

و آراسته با کمک  کیهرمز ش نیح نیکه دوستش داشت راحت شده بود . در هم ياز بابت دختر الشیرا که گذاشت خ یگوش

 بود شاهکار؟ ی: کدیآمد و پرس نییاز پله ها پا شیعصا

 نه؟ ای میحرکت کرد نهیخواست بب یاز بچه ها ،  م یکیگفت: شاهکار

 شد؟ یکند ،  خب نگفت مگر چه م ریگ شیکه حناق نبود در گلو دروغ

 .  ادیخوشش م ی،  اونم از نقاش ایدنبال در میگفت:سر راه بر هرمز
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 را برداشت و گفت: یگوش شاهکار

 .  میزنم آماده بشه معطل نش یبهش زنگ م - 

 ایو در ندیآ یآماده باشد که به دنبالش م انیشا ینقاش شگاهینما ياطالع داد که برا ایداشت و به دررا بر یگوش شاهکار

 مشتاقانه استقبال کرد .  .  .  .  . 

و سوار  شیدوست داشتن نیشاهکار اجبار بود دل کندن از ماش يبرا نکهینفس شدند . حداقل ا لیبه اجبار سوار اتومب یهمگ

 نفس شدن! لیاتومب

شک به جانش افتاده بود .  يشاهکار او را کنجکاو و تا حد یبود . تماس تلفن يگریکه حرکت کرد نفس در فکر د لیاتومب

کرد که در کانون توجه شاهکار  یم يشناخت حسود یو نم دهیکه ند يداشت به دختر دیشا ایبداند .  شتریخواست ب یدلش م

 موجب غضب او! شهیاست و در عوض خودش هم

 از خودش! ریو کمک شاهکار بهرمند باشند غ یق داشتند از دوستح همه

 گرفت از او! یپاشاند و دست م یکه لبخند م یکرد . درد نداشتن نگاه یکه طلب م یشده بود درد نداشتن دوست یزندگ

.  ستدیاند ب ستادهیدر خانه شان ا يکه جلو ایو پرن ایدر يدر افکارش غرق بود که متوجه نشد شاهکار تکانش داد تا برا آنقدر

با لبخند  ایزد . در یهمگ يگونه  يرو ییشادمانه بوسه ا ایآنها ترمز کرد . پرن يپا يبه خود آمد دور برگردان زد و جلو یوقت

 گفت:

 !ستاینفس انگار اصال حواست ن - 

 لب آورد و گفت: يرو یزورک يلبخند نفس

 . کردم  یجان داشتم فکر م ایببخش در - 

 لبخندش پررنگ تر شد و گفت: ایدر

 .  يحضور ما رو حس نکرد یهم بوده که حت یقیچه فکر عم - 

که نفس  يزیبرد . چ یرنج م يزیاز نفس شاهکار هم حواسش نبود . انگار داشت از چ ریسکوت کرد . اما غ یبا شرمندگ نفس

 مطمئن بود همان دختر است!

خانواده و  نیو همچن دیاز اسات يو چند نفر انیمشتاق که قسمت اعظم آن دانشجو تیعآن جم دنیاز د دندیکه رس شگاهینما به

رو به شاهکار  یآمد و با سالم و احوالپرس شانیآنها به سو دنیبا د انیبودند تعجب کردند . شا انیو همکاران پدر شا لیفام

 گفت:

 ن؟یکرد ریچقدر د - 

 ؟يدیمگه روبان قرمزتو بر - 

 هنوز نه .  - 

 بچه ها کجان؟ - 
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 بشه .  دهیداخل تا روبان بر نیبر یاز در پشت نیخوا یاونا داخلن ،  اگه م - 

 قراره روبان رو ببره؟ ی،  ک میمون یجا م نیگفت:هم هرمز

 با افتخار گفت:پدرم .  انیشا

 پسرم .  نیزد و گفت:آفر انیشا يشانه  يرو یبا حض دست هرمز

بودند که  ستادهیا يکنار بایشلوغ بود . هرمز و خانواده اش تقر يادیز يدر ورود يعوت کرد . جلواز آنها د ادیبا احترام ز انیشا

کف زدند . جوانترها  ی. همگ دیرا برداشت و ربان قرمز رنگ را بر یچیجلو آمد و ق یبا آن لباس و ابهت نظام یقاسم يآقا

 دوستانش رفت .  يبه سو میکه شدند شاهکار مستق خل.  .  .  . دا دندیکش یسوت م

 یم یاز آنها از نقاش شتریکه ب ایکردند . در یها را نگاه م یرا تنها نگذاشت . آنها با حوصله نقاش اینفس  ، هرمز و در یول

را  ایرا به خود جلب کرد . آنها پرن ایها توجه هرمز و در یدو تا از نقاش یکل دیبازد کیداد . بعد از  یم یحاتیتوض یدانست گاه

 .  نییآمد و گفت:بفرما شانیرا بغل کرده بود به سو ایکه پرن یدر حال انیو شا دفرستادن انیراغ شابه س

 ها رو گرفته .  یبا لبخند گفت:چشم ما دو تا از نقاش هرمز

 نداره ، همشون مال شماست .  یبا سخاوت گفت:قابل انیشا

 سرش را تکان داد و گفت: هرمز

 جاش بهتره .  نجایو گر نه ا میبرشون دار یکن ینشد ،  اگه مزد زحمتتو حساب م گهینه د - 

 توقع نداشتم .  گهی، از شما د کنامین يآقا هیچه حرف نیبا اخم گفت:ا انیشا

 .  يتابلوهاس روزا تالش کرد يمداخله کرد و گفت:حق با عموئه ،  بالخره تو هم برا نفس

 گفت:بله من موافقم .  ایدر

 بذارم .  متیگفت:آخه دو تا تابلو چقد ارزش داره که من بخوام روش ق نایشا

 .  میدار یخب پس ما برش نم یلیبا اخم گفت:خ هرمز

 .  انیلبخند زد و گفت:خودت انتخاب کن شا نفس

 .  نیلی،  هر جور خودتون ما میدستش را باال گرفت و گفت:من تسل انیشا

 شیبا هرمز شد . نفس که عمو یمشغول سالم و احوالپرس یقاسم يخورد و متعاقب آن آقا انیشا يشانه  يرو یدست ناگهان

 گفت: ایرو به در دیرا مشغول د

 کنم .  یخوام دوستامو بهت معرف یم ایب - 

له سا 5ای 4در حدود یجوان و دختر کوچک ینفس که با زن دنیزدند با د یبودند و حرف م ستادهیو الله در کنار پسرها ا هیسا

کرد . اما پسرها چون  یو الله معرف هیرا به سا ایکردند . نفس در یآمد لبخندزنان   با او سالم و احوالپرس یکه به طرفشان م

 شناختند .  یآمد داشتند او را م ورفت  شیهرمز کم و ب يبه خانه 
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 ایپرن دیبا محبت به صورت تپل و سفکرد . الله نشست و  یو دوستانه با آنها دست داد و اظهار خوشبخت یمیصم یلیخ ایدر

 نگاه کرد و با لبخند گفت:

 خوشگل خانوم؟ هیاسمت چ - 

 .  ایگفت:پرن یبا حاضر جواب ایپرن

 ،  مثل خودت .  یبه به چه اسم قشنگ - 

 

به نزد  ایبه دنبال پرن ای. در دیشاد ،  مغموم لبخند زد و صورتش را بوس يایپرن دنیشاهکار رفت ،  شاهکار با د يبه سو ایپرن

 و ناراحته .  یعصبان یلیو الله از فرصت استفاده کردند ،  الله گفت:امروز شاهکار چشه؟ خ هیشاهکار رفت . سا

 داره .  لیلبخند زد و گفت:دل نفس

 .  نمیکن ب فیگفت:تعر هیسا

 گفت: هیکرد . سا فیرا تعر مهیصبح و عسل و حل يماجرا نفس

 دروغ بگه؟ يکرد یضرو چطور را مهیحل - 

خواد ننه جونمو و خواهرمو بفرستم  یگفت دلم م یداشت به بابا نوذر م دمیشن شی.  ، چند مدت پ زمیاونم قلق داره عز - 

به بعد هر  نیرسم . خب منم رفتم بهش گفتم اگه از ا ینم گهید شهیفقط خرج خورد و  خوراك م ارمیدر م یمشهد اما هر چ

 یم رمویگ یرفت و برگشت مشهدو  برا خودشو خانواده ش م طیسال بل دیع  ،شاهکار  يجلو رهیکنم به گردن بگ یم يکار

 فرستمشون . اونم قبول کرد . 

 قبول کرد؟ یسادگ نیمتعجب گفت:به هم الله

 شد .  یاضحرفا تا ر نیکرده من تنهامو و ا تمیشد . از بس گفتم شاهکار اذ ینه بابا جونم در اومد تا راض - 

 آقا امروز اخالق نداره .  نهیگفت:پس واسه ا هیسا

 سرش را تکان داد و گفت: نفس

 .  دهیادکلن محبوبشو  شکستم . هنوز اونو ند ي شهیپشت سرش رفتم ش رونیهنوز مونده . امروز بعد که از اتاقش رفت ب - 

 خره .  یباز م رهیم ستین يزیکه چ شهیش هیبا تمسخر گفت: الله

 نبود .  یادکلن معمول هیاصال  شهیمرموزانه لبخند زد و گفت:آخه اون ش نفس

 دختر کنجکاوانه نگاهش کردند که نفس ادامه داد: دو

کنه . هر وقت  یادکلنو داره ازش استفاده نم ي شهیش نیساله ا 10بود .  امرزیخداب يادکلن مال زن عمو ي شهیاون ش - 

 ینوع ادکلن رو نم نیا گهید شیدیکه شرکت تول نهیجالب ا يزنه تا بوش  آرومش کنه . اما نکته  یم کمی رهیم شهیدلتنگ م

 مامانش محروم شده .  يادگاری نیاز محبوبتر زیزنه . حاال اسانسش فرق کرده و شاهکار عز

 .  یتو مادرشو ازش گرفت ؟يکارو کرد نیبا اخم گفت:نفس چرا ا الله
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 منو ازم گرفت .  تیگفت:اونم شخص تیبا جد نفس

 با تاسف گفت: الله

 نفس! شهیداره بچگانه م يادیز يباز نیتمومش کن . ا گهید يخب ،  کار خودتو کرد یلیخ - 

 با اخم گفت: نفس

 امتحانمو کنم که کردم .  یخواستم تالف یندارم . م شیکار گهید - 

 کنم .  یتو اتاقش تصور م رهیم یشاهکارو وقت ي افهیاالن دارم ق نیگفت:از هم هیسا

 زد و گفت: يپوزخند نفس

 .  ستین تیبراش با اهم ایدن نیتو ا یچی. ه شهیناراحت نم ادیز - 

 . قضاوت نکن .  یشناس یسرش را تکان داد و گفت:تو آدما رو خوب نم الله

داد اما  یحق را به او م شهیکرد هم یگرفت ، هر چند بعدها که فکر م یالله بزرگترش است حرصش م نکهیاز ا یگاه چقدر

 االن مصرانه نه ،  حق با او نبود!

 شاهکار گفت: دندیرا سر راه رساند . به خانه که رس ایو پرن ایکردند . نفس ،  در یخداحافظ ی.  .  .  .  . وقت برگشتن از همگ 

 !ییجا میبر دینفس بمون ،  با - 

 ن؟یری:کجا مدیپرس هرمز

 .  میسر بزن یکیبه  میری، م نیش ادهیکنم پ یگفت:بابا کمک م شاهکار

که در  یشود و همانطور بابا نوذر را صدا زد . بابا نوذر با آرامش ادهیشد . به هرمز کمک کرد تا پ ادهیپ نیتند از ماش شاهکار

 آمد .  شانیزد به سو یصورتش موج م

 بابا نوذر نهاد و گفت: يشانه  يدست هرمز را رو شاهکار

 کن .  شونییون راهنماتا اتاقش - 

 گرفت . نفس گفت: يکرد و در کنار نفس جا يبلند یتکان داد و رفت . شاهکار خداحافظ ينوذر ساکت فقط سر بابا

 م؟یریکجا م میدار - 

 اول برو بانک کار دارم .  - 

 !گهیماتت برده؟ برو د هیبا تعجب نگاهش کرد که شاهکار گفت:چ نفس

 کدوم بانک؟ - 

 حوصله ندارم آدرس بدم بهت .  ی. ه نمیشیشو خودم م ادهیاصال پ - 

 با اخم گفت:الزم نکرده! نفس

 .  میهر دو راحتر يجور نیا نمیشو من بش ادهیناآشناس ،  پ رایگفت:مس تیبا جد شاهکار

 مقصد ،  بعدش نه .  میبا اخم گفت:فقط تا بر نفس
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بانک  يگرفت . شاهکار اول از همه جلو يکنارش جا زیس ننفس نشست . نف يشد و جا ادهیسرش را تکان داد پ شاهکار

 نگاه کرد و گفت: فیبرگشت . نفس با تعجب به ک یرنگ اهیس فیکه با ک دیربع طول کش کی دیتوقف کرد ،  شا

 

 ه؟یچ نیا - 

 !گهید فهیک ؟ینیب ینم - 

 توشه؟ ی. چ دمیفهم یاصال نم یگفت یاگه نم - 

 راحت شد؟ التیپول ،  خ - 

 ه؟یچ يهمه برا نیگفت:ا يشتریب رتیبا ح نفس

 .  یکه متوجه بش ییجا میریم میدار - 

 کجاس؟ قایدق یگیکه م ییاونجا - 

 از دوستام .  یکی يخونه  - 

 به من داره؟ یچه ربط نیخب ا - 

 سوال نپرس نفس! نقدیا - 

 هم بدهکار شدم .  يزیچ هیبا اخم گفت: نفس

 توقف کرد و گفت: یفروش ياسباب باز کی يبعد جلو ي قهیعبوس نفس لبخند زد و حرکت کرد . چند دق ي افهیبه ق شاهکار

 عروسک بردار .  هیخودت  ي قهیبرو به سل - 

بود  یفروش يکه کنار اسباب باز یشد و به گل فروش ادهیشد . پشت سرش شاهکار هم پ ادهیو پ دینپرس یسوال گرید نفس

که مانند پرنسس ها بود از مغازه  یمنتظر نفس شد . نفس با عروسک لیو سوار اتومب دیو نرگس خر دهیاز ارک یرفت و دسته گل

 گفت: ییا انهکه سوار شد با ذوق کودک نیآمد . هم رونیب

 چطوره؟ - 

 بدون آنکه به عروسک نگاه کند گفت:خوبه! شاهکار

 عروسک را بغل کرد و گفت: يکه حرکت کرد ، نفس با دلخور نیماش

 خوبه؟ یگیم يچطور ينگاشم نکرد یتو حت - 

 را برداشت و گفت: فیدر جنوب تهران توقف کرد . شاهکار دسته گل و ک ییخانه ا يکه جلو ینزد تا وقت یحرف شاهکار

 شو .  ادهیپ - 
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نشسته بودند و آرام در گوش  یرنگ یکه کنار در کوچک آب یرنگ يشد . توجه اش به چند زن با چادرها ادهیبا عروسک پ نفس

 کردند جلب شد .  یهم پچ پچ م

در زنگ  يدادند اخم را مهمان صورتش کرد . شاهکار دستش را گرفت و روبرو یشان که آن دو را به هم نشان م رهیخ نگاه

 یبا تکه سنگکرد .  شاهکار  یکردند کالفه اش م یم يآنطرفتر باز یکه کم یکوچک يپسربچه ها ي. صدا ستادیا ییزده ا

 دنیآمد در را باز کرد . دختر جوان طبق عادتش با د ینظر نفس آشنا م بهکه  یچند بار به در کوفت تا بالخره دختر جوان

 به عقب نهاد و سالم کرد . نفس سرش را تکان داد .  ینفس با تعجب قدم دنیکه با د ردیشاهکار خواست او را در آغوش بگ

 :دیخل شوند . شاهکار جلوتر از نفس داخل شد و نفس پشت سرش . شاهکار پرسجوان تعارف کرد که دا دختر

 خونه اس؟ یک - 

 جوان گفت:منو مامانو نغمه .  دختر

 :حال نغمه چطوره؟دیپرس یبا نگران شاهکار

 ( دختر جوان ) با تاسف سرش را تکان داد و گفت:ندا

 بهتر نشده ، تازه بدترم شده .  - 

را درآورد  شیاز او کفش ها دیبه تقل زیداخل شد . نفس ن انیگو االیآنها در آورد و  ینقل يخانه  يلورا ج شیکفش ها شاهکار

جلو آمد با شاهکار خوش و بش کرد . شاهکار دستش را پشت  یشگی(مادر ندا ) با لبخند مهربان هم يدیو داخل شد . خانم ام

 و گفت: دادبه جلو هل  یسر نفس نهاد او را کم

 نامزدم نفس! نمیا يدیخانم ام - 

آمد و او را در آغوش  شیمتعجب نفس به سو يبدون توجه به حالت چهره  يدینفس از تعجب گرد شد . خانم ام چشمان

ندا جلب شد . شاهکار  نیگرفته و غمگ ي افهیزد و تشکر کرد . توجه اش به ق ي. نفس بزور لبخند دیو صورتش را بوس دیکش

و ندا به  يدیو او را کنار  خود جا داد . خانم ام دینشست . دست نفس را کش نیزم يداد و رو يدیانم امدسته گل را به خ

 و گفت: دیشاهکار کوب يآشپزخانه رفتند ،  نفس با مشت به شانه 

 ؟يکه سرهم کرد هیچه چرتو پرت نیا - 

 دهانش گرفت و گفت: يبا اخم دستش را جلو شاهکار

 .  گمیم زویهمه چ میبر نجای، از ا واشتری - 

 مادر بچه هات نه؟ شمیم گهید تیموقع هیدوس دخترت ،  االن شدم نامزدت حتما تو  شمیروز م هیاالن بگو ،  نیهم - 

 داشت نفس را آرام کند گفت: یکه سع یدر حال شاهکار

 .  شهیبد م شنونی. صدامونو م میبر نجای، فقط صبر کن از ا گمیم زویهمه چ - 

 نهاد و گفت: شانیتازه دم داخل شد . آن را جلو يبا چا يدیام خانم

 .  ياینغمه گفت امروز م - 
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 داد و گفت:  يدیرا به دست خانم ام فیک شاهکار

 يهر کار نیفقط بهم زنگ بزن نیبرخورد یکه قول دادم ،  اما اگه اونجا با مشکل هیهمون مقدار نیبله ندا زنگ زد گفتم  ، ا - 

 .  دمیانجام م ادیاز دستم بر ب

 گفت: یبا قدر دان يدیام خانم

 .  ونمیازت تشکر کنم پسرم ،  من جون نغمه رو به تو مد دیبا یدونم با چه زبون ینم - 

 یکه هر وقت منو م نیکنم پس خودتونو معذب نکن یبه خاطر خواهرم م ياونم مثله خواهر من ،  هر کار ه؟یحرفا چ نیا - 

 .  نیهست ونیمد نیفکر کن نینیب

 سر بزنم .  هیبه نغمه  رمیو گفت:م دیرا داغ سر کش شیچا شاهکار

با لبخند رو به نفس  يدیبود رفت . پشت سرش ندا هم رفت . خانم ام شانیکه روبرو یرا از نفس گرفت و به اتاق عروسک

 گفت:

کنه کمکمون  یم یمرتب سع دیو که دنغمه ر تی،  وضع نجایاومد ا يبا ندا آشنا شد چند بار ی،  از وقت هیا ستهیجوون شا - 

 کنه . 

 داره؟ یگفت:نغمه چه مشکل نفس

 و گفت: دیکش يآه پر درد يدیام خانم

،  شاهکار عاشق نغمه اس ،   شهیمرموزه ،  حالش هرروز بدتر م هیماریب هی.  مینگرفت یجواب چیبردمش دکتر اما ه یلیخ - 

، قراره منو نغمه و ندا رو بفرسته فرنگ ، فک کنم  زاسیدوسش داره ،  شاهکار چند مدته دنبال پاسپورتو و یلینغمه هم خ

 شده .  بتینص ی، خدا حفظش کنه .  .  .  . ازش خوب مراقبت کن دخترم ،  مرد خوب ترهاونجا به يدکترا گهیباشه ،  م سیانگل

 ، پس چرا گفت نامزدشم؟ نجایااومده  نیبه زور لبخند زد و گفت:پس واسه ا نفس

 .  نمیشد و گفت:با اجازتون منم برم نغمه رو بب بلند

 هم بلند شد و با لبخند گفت:البته دخترم .  يدیام خانم

قلبش گرفت و بغض  فیالغر و نح یزرد رنگ و بدن ییساله با چهره ا 8در حدود  يدختر دنینفس وارد اتاق شد . نفس با د با

 کرد . 

به نغمه پاشاند و  يشاهکار نشست . شاهکار لبخند يشانه به شانه  نیزم ي،  رو واریکنار د يخواب پهن شده  کنار رخت 

 گفت:

 اد؟یبالخره به قولم وفا کردمو و نامزدمو با خودم آوردم؟ خب به نظرت چطوره؟ به من م يدید - 

 باستیقصه ها ز يکرد مانند شاهزاده ها یو به نفس که فکر م دیشاهکار زد . نغمه خند يبه پهلو ییسقلمه ا یپنهان نفس

 نگاه کرد و گفت:

 خوشگله عمو ،  از شمام خوشگلتر! یلیاوهوم ، خ - 
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 و گفت: دیاما نفس فقط لبخند زد . شاهکار دست نغمه را بوس دیبا صدا خند شاهکار

 پس انتخابم خوب بوده؟ - 

 سرش را تکان داد و گفت:آره عمو .  نغمه

 دنم؟ید يومدیبه نفس گفت:چرا قبال با عمو ن رو

 کننده اما رو به فنا! رهیظرافت خ نیسوزاند با ا ی،  که دل م ضیمر يبایدختر ز نیبه ا دیماند چه بگو نفس

 .  زمیزود گفت: بهش نگفته بودم عز یلیخ شاهکار

 حرف شاهکار را کامل کرد و گفت: نفس

 کاش منم مثله تو بودم .  ؟یمهتاب یبه خوشگل یدونست ی،  م دمتیاما خوشحالم که امروز د - 

 :دیلب آورد . نفس پرس يرو یخوشش آمد . لبخند پررنگ فیتعر نیاز ا نغمه

 از عروسکت خوشت اومد؟  - 

 اش چسپاند و گفت: نهیعروسک را به س نغمه

شاهزاده خانوم  هیتو هم  يبزرگ که شد گهیم شهیمونه . مامانم هم یقصه ها م يشاهزاده  نینازه . ع یلیاوهوم ،  خ - 

 بره .  یمنو به قصرش م ادیم دیشاهزاده سوار اسب سف يآقا هیو  یشیم

 بغض کرد . شاهکار نگاه از آن دو که مشغول صحبت بودند گرفت رو به ندا گفت: نفس

 ن؟یبست لتونویوسا - 

 آماده اس .  زیمه چجدا کرد و گفت:آره ، ه واریاش را از د هیسرش را تکان داد تک ندا

 .  نیفتیراه ب دیاش انداخت و گفت:کم کم با یبه ساعت مچ ینگاه شاهکار

 .  میآماده ش میخواست یآورد و گفت:م رونینغمه را ب ياز کمد ،  لبا سها ندا

 رسونمتون .  یگفت:خودم م شاهکار

 شاهکار برگشت و گفت: يداد به سو ینغمه و نفس گوش م يکه مسخ شده به حرف ها يدیام خانم

 .  میکن یتا فرودگاه خبر م یتاکس هی،   میبهت زحمت داد یلیخ نجاشمینه پسرم تا ا - 

 و گفت: دیبلند شد اخم در هم کش شاهکار

 ،  من راحتم .  ستین یزحمت - 

 . نفس با لبخند گفت: ردیبگ يدیرفت تا فرصت مخالفت را از خانم ام رونیاتاق ب از

 .  میمنتظرتون نیتو ماش منو شاهکار - 

نگاه به  نی. مطمئن بود پشت ا دینگاهش کرد که قلب نفس لرز انیپا یب یبا محبت لبخند زد . اما ندا با اندوه يدیام خانم

 رونیعذاب آور بلند شد و از اتاق ب يفرار از آن نگاه ها يدهد . برا یپنهان است که دختر جوان را رنج م یدرد نشسته عشق

 و گفت:  دیدرهم کش ار شیشاهکارر ابروها دنیرفت . با د
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 .  میبر ایمنتظرشونم ،  ب نیبهشون گفتم تو ماش - 

به انتظار  نشیرفت و سوار ماش رونینداشت .  با او ب ییاست اما چاره ا یدروغ عصبان نیدانست نفس به خاطر ا یم شاهکار

 یمنو برسون ياصرار کرد یوقت دمیفهم یم دی،  با ین سو استفاده کناز م يگفت:فقط بلد تینشست . نفس با اخم و عصبان

 ؟یکن یکارو با من م نی،  چرا ا يدار ییچه نقشه ا متکه البته جامون عوض شد من رسوند شگاهینما

 بود که از ندا خوشگلتر و سرتر باشه تا متقاعد بشه .  .  .  یم یکی دیکمک بخوام ها؟ با یاز تو از ک ریمجبور بودم ،  غ - 

 شاهکار خوشحال شود با اخم گفت: میمستق ریغ فیبدون آنکه از تعر نفس

 ؟یخب که چ - 

 و گفت: دیکش یآه شاهکار

و خوندن  یاز عشق و عاشق يباهاشون مشخص کردم گفتم خبر فمویاول تکل ياز دخترا بودم اما همون روزا یلیمن با خ - 

روز در مورد نغمه برام گفت . دلم سوخت  هی.  .  .  . اما  ندا .  .  . اون خودش اومد طرفم .   ستیعقد و ازدواج ن يبرا هیآ

 من قبول کرد .  يداد اما با اصرارا یل غرورش اجازه نمی. اوا نمشیازش خواستم منو ببره بب

 هیکردن  دایپ يتفاوت باشم ،  از همون موقع افتادم برا ینتونستم ب دمیدحال خرابشو  تیوضع ی،  وقت دمیو نغمه رو د رفتمو

 ایدست به دامن خارج گهی. د میدون یرو نم یضیجواب داشتن ،  ما علت مر هی شاتیدکتر خوب اما همشون بعد از تمام آزما

بشه  دیخواست ضربه بخوره و نا ام یافته ،  دلم  نم یم ییاتفاقا هیو آمدام حس کردم داره  فتر نی.  .  . اما ندا ،   تو ا میشد

 که باور کنه هر چند حس کردم باور نکرده يخودشو خانواده اش حرف زدم . جور ياز تو برا يداریتو هر د نی.  به خاطر هم

 .  زمیرو رو دستش بر یتا آب پاک ارمتیمجبور شدم امروز ب که

 گفت: يمتریآرام شد و با لحن مال نفس

،  .  .  .  .  یمنو وسط بکش يپا یهر وقت تو مشکالتت غرق یستیمجبور ن نقدیا ؟يدار یکارات بر نم نیچرا دست از ا - 

 !يخودتم راحتر ينجوریا

لب  ریشنود ز یکرد شاهکار نم یکه فکر م يداد و چشمانش را بست و سکوت کرد . نفس آرام جور هیتک شیبه صندل شاهکار

 گفت:

 .  نمینگران ا نقدیمنو باش که ا  - 

 لبخند زد . چشمانش را باز کرد به او نگاه کرد و گفت: ینگران نیبار با لذت از ا نیاول يو برا دیرا شن شیشاهکار صدا اما

 ممنون .  - 

 حق به جانب گفت: نفس

 .  يبازم خداروشکر تشکر کرد - 

 ت:گف طنتی،  دست نفس را گرفت و با ش دیخند شاهکار

 .  یهست یکنم دختر خوب یموقع ها فکر م یبعض - 
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 گفت: اوردیب رونیکند تا دستش را از دست شاهکار ب یرا باال انداخت . بدون آنکه تالش شیاز ابروها یکیمتعجب  نفس

 .  ارمیم کاراتو در یچون تالف یخرم کن یتون یحرفا هم نم نی،  با ا ومدهیهم بهت ن ی،  خوب يخدا بد ي شهیاما تو هم - 

 فشرد و گفت:قبوله! یبا خنده دست نفس را به گرم شاهکار

 شیسال پ 5نخواهد کرد . انگار شاهکار  غیدر آن لحظات هر چه از شاهکار بخواهد در دیخنده اش گرفت . فکر کرد شا نفس

 کرد .  یم میبه نفس تقد یساله که جانش را هم دو دست 20برگشته بود . شده بود همان جوان 

 به حرفات فکر کردم .  دیبا لبخند گفت:شا شاهکار

 !ینیدونم ،  جون به جونت کنن هم یم دیزبانش را از داخل به لپش فشار داد و گفت:بع نفس

 دوباره عاشق بشم .  دیبا دیو گفت:راه حل داره .  .  . شا دیاو خند يبه ادا شاهکار

قلبش  يدانست رو یمنشا آن را نم یکه حت یبماسد . غم شیالب ه يحرف باعث شد لبخند رو نیچرا ا دیهم نفهم خودش

 .  .  .  .  ست؟یدانست چ یداشت که نم يگرید لیکرد . دل یبار گذشته نبود کهناراحتش م نینشست . ا

برهنه  يشانه ها يکه چادرش رو یزن دنینفس خورد او را به خود آورد . نفس برگشت با د ي شهیکه به ش ییتقه ا يصدا

 . زن با لبخند گفت: دیکش نییرا پا شهیداد متعجب ش یشب رنگ فرش را با دست تاب م شیاش افتاده بود و موها

 ن؟یهست يدیخانم ام يشما مال خونه  - 

 بزارش کنار .  .  .  . اوف مردم چه دل خوشن! ایبپوش  ای دنه؟یچه طرز چادر پوش نیلب گفت:آخه ا ریز نفس

 ن؟یداشت يداد و گفت:بله کارسرش را تکان  نفس

 ن؟یکارشونیباال انداخت و گفت: نه ،  چ ییشانه ا زن

 ؟یبا اخم گفت:کالنتر محل نفس

 اخم کرد و گفت:خب جواب نده اما باادب باش .  .  .  .  زن

 جا خوش کرده بود .  شیشانیپ يرو قیعم یکه اخم یرفت در حال زن

 !کارنیو گفت:مردم چقد ب دیرا باال کش شهیزد و ش يزیلبخند تمسخرآم نفس

 کنه بره تموم محلو پر کنه .  یلبخند زد و گفت:فقط اومده بود فضول شاهکار

 آنها باز کرد .  يشد در را با احترام برا ادهیکوچکش شاهکار دست نفس را رها کرد و پ يآمدن ندا و خانواده  با

 

آنها را درونش گذاشت و  لیدرآورد صندوق را باز کرد و وسا بشیصندوق عقب را از ج دیکه آنها سوار شدند . شاهکار کل نیهم

 در را بست و قفل کرد .  

 فراموشتون نشده؟ يزی:چدیکه شد و پرس سوار

 پسرم .  میبر گهیگفت:نه ،  د يدیام خانم



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا یرستم ایرو  –... و اما عشق  یتالف                              

wWw.98iA.Com ٨٧ 

 ادهیاعصاب نفس پ يه ندا بود که روگا یگاه و ب يرد و بدل نشد . فقط نگاه ها یراه حرف خاص نیحرکت کرد . در ب شاهکار

اما هنوز  ستیخود و شاهکار ن نیب يزیچ دیکرد . حسرت چشمانش کالفه اش کرده بود . دوست داشت به ندا بگو یم يرو

 خرابش کند .  هیبق يجلوتوانست  یبود نم شیسال پ 5شاهکار همان دوست 

 شد! شیحرف ها ریسکوت گروگان گ پس

 .  نیشما ها بر ارمیم لتونویشاهکار گفت:من وسا دندیفرودگاه که رس به

درست و نه اصال توانسته  تیبه همراه آنها رفت و شاهکار به همراه دو ساك بزرگ به دنبالشان رفت . نفس نه در موقع نفس

 يره دلربا با آن چه يکرد که دوستشان دارد . خصوصا نغمه  یخانواده درست آشنا شود اما ته قلبش حس م نیبود با ا

را  زهایچ هیبار و بق يشاهکار همه کارها ینمود . با نغمه هم صحبت شد تا وقت یم یدوست داشتن دیشد نیریزردرنگ و ش

شدند شاهکار و  لیشدند و در آسمان به نقطه تبد مایساعت که آنها سوار هواپ می. بالخره بعد از ن وستیانجام داد و به آنها پ

 :دیپرسشدند . نفس از سکوت شاهکار استفاده کرد و  لیومبراحت سوار ات یالینفس هم با خ

 شون؟یشناخت یچند وقت بود م - 

 !شهیم یدو ماه - 

 سالش بود .  8همش  چارهیو گفت:دختر ب دیکش یآه يبا دلسوز نفس

 و نوازشگر گفت: میمال ییبا صدا یرانندگ نیو حرکت کرد . در ح دیکش يفقط هه بلند شاهکار

 !يفکر چیو ه یرفت . بدون نگران يراحتر الیممنون به خاطر اومدنت ،  حس کردم ندا با خ - 

 نکرد .  رییندا تغ يبرا یچیکنم ه یدر دل گفت:اما من فکر م نفس

 

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

 لب گفت: ریشاهکار خانه را لرزاند . نفس لبش را به دندان گرفت و ز ادیفر يصدا

 !دیفهم يوا - 

 به خون نشسته گفت: یش ناگهان با شدت باز شد و شاهکار با چشماناتاق در

 کشمت .  یبه خدا قسم نفس اگه کار توئه م - 

به  شیهجوم برد اما نفس از ترسش مسخ شده انگار پاها شیبا ترس نگاهش کرد . زبانش بند آمده بود . شاهکار به سو نفس

 سرخ گفت:بگو کار تو نبوده؟ یس کرد و با چشماننف يبود . شاهکار دست در انبوه موها دهیچسپ نیزم

شد چهره اش در هم شد  دهیکش شیکه موها نیفقط نگاهش کرد . زبانش قادر به صحبت کردن نبود . هم ریمتح نفس

 با لکنت گفت: دیلرز یم شیصدا

 من .  .  . اصال .  .  .  .  - 
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 غیوضع ج دنیبا د مهی. حل ستادینگران در چهارچوب ا مهیدر اتاقش باز شد و حل گریهنوز جوابش تمام نشده بود که بار د اما

 و گفت: دیکش ییخفه ا

 آقا؟ نیکن یم کاریچ نیدار - 

 تا رو سر تو هم آوار نشدم .  رونیبرو ب مهی:حلدیغر تیبا عصبان شاهکار

مهم باشد که  نقدریادکلن ا کیکرد  یوقت فکر نم چیبرود . ه رونیکرد تا ب مهیبه حل ییاشاره ا دیکه وضع را خطرناك د نفس

 .  دیایبه سراغش ب زیشاهکار جنون آم

و  دیلرز یرفته است . شاهکار زل زد به چشمان نفس که به وضوح مردمکش م مهیبستن در هر دو را متوجه کرد که حل يصدا

 گفت:

 کار توئه نه؟ - 

. خواست  ردیرا به گردن بگ يزیهم نبود که بخواهد چ مهیحل گرید ینداشست . حت ییا دهیاز سر گذشته بود . انکار فا آب

 یچقد برام مهمه ،  تو م یدونست یتو م یگفت:لعنت زیگذاشت و فشرد و جنون آم شیگلو يبزند که شاهکار دست رو یحرف

 .  .  .  .  .  يکرد تمیاذ یلیکشمت خ یم گهیبارو د نی.  .  .  . ا يکارو کرد نیو ا یدونست

 يکردم .  . چطور ی:مامانم .  .  . خدا لعنتت کنه اون ادکلن شده بود مادر من .  .  .  . همش با اون زنده اش مدیکش ادیفر بعد

 .  .  .  ؟يکارو کرد نیا

کار را تکرار کرد که  نیداد . آنقدر ا ینم یتیشد اهم یم شترینفس ب يگلو يگفت و به فشار دستش رو یسر هم م پشت

زد . انگار به خود آمد  یدست و پا م دنینفس کش يجان داشت برا مهیبه خود آمد که نفس ن یزد . وقت یاهیرنگ نفس به س

 يخورد . شاهکار نگران و دستپاچه باال  نیداشته باشد با زانو زم خود يرو یکرد و نفس بدون آنکه کنترل شیرها کبارهی

 که از شدت ییرد . شاهکار او را در آغوش گرفت و با صدازد تا نفس چشم باز ک یلیبار به صورتش س نیسرش نشست چند

 ؟یگفت:نفس جان من ،  نفس بکش .  . غلط کردم نگام کن .  .  . خوب دیلرز یم ینگران 

 گرداند .  یداشت جان رفته را به او باز م شیها هیشد . هجوم هوا به ر یصورت نفس کم کم داشت برطرف م يکبود

 

 يها ژنیتا اکس دیکش یم قیعم يتوانست نفس ها یتا م ینفس یب نیجبران ا يرفت . برا یم جیرمق بود . سرش گ یب

 کتر؟ میبگو؟ حالت خوبه؟ بر يزیچ هی.  .  . نفس  دمیبودم نفهم یرا جذب کند . شاهکار دستپاچه و نگران گفت:عصبان دهینرس

 کرد بلند شود اما شاهکار او را محکم در آغوشش فشرد و گفت: یسع نفس

 بمون .  یستیخوب ن - 

 نشست و گفت: شیداد . شاهکار چهار زانو روبرو هیتک واریاو را به شدت کنار زد . دستش را ستون بدنش کرد و به د نفس

 ؟یخوب - 

 زد: شی. شاهکار درمانده صدا دیدست کش شیبه گلو ینزد فقط کم یحرف نفس
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 نفس! - 

اهکار دستش را جلو برد تا صورتش را نوازش کند که نفس با خشونت را به او دوخت و سکوت کرد . ش زارشینگاهش ب نفس

 دستش را پس زد و گفت:

 بهم دست نزن .  - 

. نفس با  دینفس بتواند تقال کند او را در آغوش کش نکهیرا دراز کرد و قبل از ا شیتوجه به خشم نفس دست ها یب شاهکار

 گفت: غیج

 آره؟ میبکش يخوا یم یولم کن لعنت - 

 بودم .  یخوام فقط عصبان یرا نوازش کرد و آرام گفت:معذرت م شیموها شاهکار

 از او دور کرد و گفت: یشاهکار نهاد و با فشار خود را کم ي نهیس يدو دستش را رو نفس

 امتحان که هی! منو از یلعنت یمنو شکست تی.  . باشه من شکستمش . خوبم کردم .  .  . تو هم شخص یبدون يخوا یم - 

 ها؟ یجنبه نداشت نقدیکنم . ا یم ینگات کنم؟ گفتم تالف ی. توقع داشت يبود محروم کرد نشیمهمتر

 ؟یفهم ی.  .  . م یکشت یمنو م یگفت:داشت ادیبا فر بعد

. اشک در چشمان شاهکار جمع شده بود . ساکت شد . تقال نکرد .  ختیقلبش فرو ر کبارهیرا دوخت به شاهکار که  نگاهش

 !یرحم یب یلی. شاهکار با بغض و اشک گفت:نفس خ دیجوش یپروا م یبه آن چشمان که ب ختیر فقط نگاه

کرد . الله حق  شانشیمادرش بود پر يادگاری ي شهیآن ش يشاهکار که مطمئنن برا ينگاهش کرد . اشک ها ریمتح نفس

 داشت او مادرش را گرفته بود . بغض کرد . 

 .  دیو گفت:ببخش دیصورت شاهکار کش يرا رو دستش

بند آمد بود اما  شیداد . اشک ها هی. شاهکار به تخت خواب تک شانیاز او جدا شد . حاال نفس آرام بود و شاهکار پر شاهکار

 شد .  رهیروبرو خ واریساکت صامت به د

اهکار بالخره به دادن هم نداشت . ش يقدرت دلدار یبود . نفس حت یکه دل شکستن کار آسان ینگاهش کرد . به راست نفس

 . هم من هم تو .  یکن یبه بعد تمومش م نی،  اما از ا يکرد تویخشونت و گفت:تالف یو چاشن تیحرف آمد با جد

که ازت خوردم .  ییضربه ا نیشد دوم نمی،  ا يبهم زد يبد يروح گفت: ضربه  یب ینفس برگشت و با چشمان يسو به

 بخشمت نفس .  یبابتش نم

 سال! 5 نیتر تمام ا بهیغر یشده . حت بهیفقط نگاهش کرد . چقدر حس کرد شاهکار غر نفس

 بلند شد و گفت:بابت امروز متاسفم . کنترلمو از دست دادم .  شاهکار

 گفت: تیکرد . اما شاهکار با جد شیلب صدا ریمستاصل نگاهش کرد و ز نفس

 . اما .  .  .  . ولش کن! میباش شیسال پ 5مثه  میتون ی. فکر کردم بازم م يبازم خودت خرابش کرد - 

 بود .  .  .  .  کیکوچ یتالف هیلب گفت:اون فقط  ریبغض کرد . به رفتن شاهکار نگاه کرد و ز نفس
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***************** 

 

 دوازدهم فصل

 .  میرو به نفس و شاهکار گفت:بهتره هممون با هم بر کیش هرمز

 ! نیشد يزیو گفت:عجب چ دیکش یوتپدرش را برانداز کرد و س شاهکار

 شده؟ رتونید یپسر ،  مگه نگفت اریدر ن يلبخند زد و گفت:مسخره باز هرمز

 .  هیبرم دنبال سا دیعموجون اما من با نیبلند شد و گفت:ببخش نفس

 شاهکار؟ يندار ینداره ،  تو که مشکل یرو به شاهکار گفت:اشکال هرمز

 باال انداخت و گفت:نه! ییتفاوت شانه ا یبدون نگاه کردن به نفس ب شاهکار

 دخترم؟ یچ گهینفس برگشت و گفت:د يبا محبت به سو هرمز

 رفت گفت: یدر م يکه به سو یدر حال شاهکار

 رشد کرده بودم .  شتریمتر ب هیپسرم االن  نیبه منم گفته بود ينجوریاگه ا  - 

 حسود؟ یچوب دار بش ی،  توقع داشت یهم دراز هست يجور نیبلند گفت:تو هم نفس

 کنم؟! يمونده به تو حسود نمیبا اخم و نفرت گفت:هم شاهکار

 نگاه سرد و ترسناك بود! نیا چقدر

 .  نمیبار شما دو تا رو بدون دعوا کنار هم بب هیخواد  یرفت گفت:دلم م یم رونیهمانطور که با نفس ب هرمز

 لب گفت: ریو ز دیمادرش اخم درهم کش يادگاریادکلن  شهیش يادآوریبا  شاهکار

 .  نمیب یسخته که انگار دارم دشمن م نقدیتحملش ا - 

 .  دمیمتعجب به شاهکار گفت:صداتو شن هرمز

رفت .  .  .  .  رونیتفاوت شانه باال انداخت و زودتر از آن دو از ساختمان خارج شد . نفس دلخور به همراه هرمز ب یب شاهکار

 شدند شاهکار بدون تامل حرکت کرد .  که لیسوار اتومب

 ادهینفس پ نکهیدرب منتظر بود .  قبل از ا يرنگ جلو ییمویو ل کیش یو آراسته در لبلس بایز هیسا دندیبه خوابگاه رس یوقت

 گفت: یشود شاهکار با بدجنس

 خوشگل شده! یلیخ هیواو سا - 

 !یتفاوت یکه اصال به نفس نزد . فقط و فقط ب یحرف
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لبخند زد . دامن لباسش را جمع کرد و به  دنشیبا د هیدست تکان داد . سا هیسا يشد . برا ادهیبا پوزخند نگاهش کرد و پ نفس

کرد و ادامه  یکوتاه یشد . سوار که شد سالم و احوالپرس مانیآن لباس پش دنیهرمز و شاهکار از  پوش دنینزد آنها آمد . با د

 دادم .  یو گرنه زحمت نم نیاریم فیدونستم شما هم تشر یداد:نم

 .  یمون یدخترم؟ تو هم مثله نفس م هیچه حرف نیبا لبخند گفت:ا هرمز

 .  دمیخجالت کش یلیخ يایم ییکه فقط نفس بشنود گفت: خدا لعنتت کنه فکر کردم تنها يطور هیکه حرکت کرد سا شاهکار

 .  میر یم میحاال که دار ستیمهم ن گهیلبخند زد و گفت:د نفس

 شده! رغضبیم نیشاهکار چشه؟ ع نیبه او رفت و گفت:حاال ا ییچشم غره ا هیسا

 !هینجوریباال انداخت و گفت:چند روزه ا ییشانه ا نفس

 حتما بخاطر اون ادکلنه آره؟ - 

 بد!  یلیکوچکش چقد بد جواب داده بود .  .  . خ یسرش را تکان داد و سکوت کرد . تالف نفس

 

 ي. دو خانم جوان مانند شاهزادگان قصه با ظاهر دندیمعروف شهر برگزار شده بود رس ياز هتل ها یکیجشن عقد که در  به

 کنار در داد و رو به دخترها با تمسخر گفت: يرا به مرد چیشد سو ادهیشدند . شاهکار پ ادهیپ نیاز ماش یو خواستن کیش

 برم؟ یبا ک نیتونم با هر دوتون برم داخل خودتون انتخاب کن یمن نم - 

تر از توئه ،  البته اگه عمو هم نبود افتخار  پیخوش ت یلیجوابش را با پوزخند داد و گفت:به زور خودتو قالب نکن عمو خ نفس

 .  امیدادم با تو ب ینم

را گرفت و جلوتر از آن دو داخل شد . نفس دستش را  هینفس دهد دست سا يبه حرف ها یتیمغرور بدون آنکه اهم شاهکار

 ن؟یوبال گردنتون کرد يپسره رو چرا آخره عمر نیهرمز حلقه کرد و گفت:عموجون ،  جان من ا يزودور با

 نفسم .  میبر ایو گفت:ب دیخند هرمز

بار نوبت  نیگشت و ا یبر م شانیشد چشم ها به سو یکه داخل م يدو با شوکت و غرور داخل شدند . هر مهمان تازه وارد آن

و  یمی،  کر یقاسم انیپدر پسرها(آقا دنیکنجکاو گرفتار شوند . هرمز با د يچشم ها نیا يهرمز و نفس بود که در حلقه 

اشراف  ي افهیرفت و با همان ق شانیبه سو دندیخند یزدند و م یبلند حرف م يانشسته بودند و با صد زیم کیروزبه) که سر 

 گفت: یزادگ

 ون؟یبود آقا یمن خال يانگار فقط جا - 

با  زیکردند . نفس ن یاز نظر سن و سال از آنها بزرگتر باشد بلند شدند و احوالپرس دیرس یرمز که به نظر مبه احترام ه یهمگ

 دنشیو پسرها رفت . شاهکار با د هیکرد هرمز را تنها گذاشت و به نزد سا یکوتاه میسالم کرد . در آخر تعظ یاحترام به همگ

 گفت:

 ؟يانگار تنها شد - 
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 گذره .  یبهش خوش م شتریخودش ب يها ییگفت:عمو با هم دوره ا الیخ یب نفس

 .  ننیهمو بب ییجاها نیپدرامون تو همچ نکهیگفت:مگه ا انیبه هرمز نگاه کردند که شا همه

تر و با  یهم خواستن ییاز هلن تروا یبه نفس چشم دوخته بود . به نظرش او حت رهیحرف ها خ نیا يتوجه به همه  یب نیمت

 ر شده بود . شکوه ت

شد  یم ادیفر شیکه در گلو ییشد و با صدا یکه نظاره گرشان بودند بلند م ییاالن درمقابل چشم ها نیخواست هم یم دلش

 را دوست دارد .  یخواستن يبایز نیکه چقدر ا دیکش یداد م

 او! یعاشق يتاب بود و زمان مسکوت نظاره  یب قلبش

خواست به  یکند . اصال دلش نم يتوانست بدون گفتن از عشق به شاهکار کار یشاهکار بود . نم ریذهنش درگ ي همه

 در رفاقت متهم شود .  انتیخ

 گرفتن! میتصم انهیبه ناش دیارز ینم شانیفنا کردن دوست سکیر

 کیش . تمام فکر شهیتر از هم وانهیبود و حاال د وانهیکرده بود . قلبش د شیدختر جادو نیا يامشب انگار سحر ساحر اما

 هیگرم صحبت با سا یعاشق طوفان نینسبت به ا تیاهم ینفس بود . اما نفس سرد و مغرور ب ينگاه عاشقانه  کیلبخند ،  

خود کند تمام  بیتوانست نص یکه نم ییافسونگرها نیبالخره طاقتش  از ا اشقع نیداد . مت یجواب پسرها را م یبود و گاه

 شد . دست شاهکار را گرفت و گفت:

 کارت دارم .  ایپاشو ب - 

 گفت: يزیآم طنتیبشقاب نهاد و با لبخند ش يدستش را رو يخورده  مین ینیریش شاهکار

 کجا؟ - 

 :دیبرد . شاهکار متعجب پرس رونیتوجه به سوالش او را بلند کرد و کشان کشان از هتل ب یب نیمت

 ؟یستیپسر چته؟! امشب خودت ن - 

 .  شمیدارم خفه م گهیبهت بگم د دیگفت:با یبا آشفتگ نیمت

 هیمتوجه شدم  میاومد یکرده؟ از وقت شونیپر نقدیتو رو ا یزد ماجرا از چه قرار است اما گفت:چ یبا آنکه حدس م شاهکار

 .  یهست یحال

 شاهکار .  یحرفامو باور کن دوارمیفقط ام - 

 ده! یعذابت م یفقط بگو چ - 

 رنگ شاهکار نگاه کرد و گفت:نفس! یدر چشمان آب میمستق نیمت

 و گفت: دیشده بود اما ناخودگاه اخم در هم کش نیمتوجه احساسات مت نکهیبا ا شاهکار

 شده؟ ینفس؟!چ - 

 مهر شد! نیمت يبرا شیلب ها ينام نفس رو یعذاب آور بود وقت شیبرا چقدر
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کالفه شدم ،   می،  از دست خودم و زندگ ختهیر شدم شاهکار ،  شب و روزم بهم وونهیگفت:د جانیو ه یبا دستپاچگ نیمت

بشم ،  حاال امشب .  .  .  . طاقتم تموم شد شاهکار ،   الیخ یکردم نشد ب يمدت هر  کار نی،  تو ا دمیانگار به بن بست رس

 داغونم . 

 !نیرو بگو مت یصبرانه گفت:حرف اصل یبود ب نیمت یکه منتظر حرف اصل شاهکار

 زد و گفت: ایصورت اضافه کرده بود نگاه کرد . دل را به در يکه رو یو محکم شاهکار و اخم يجد ي افهیبه ق نیمت

 دوسش دارم شاهکار! - 

 يکوزه  ایبود  شهیرفت . ش نیجشن داشت از ب نیا يکه برا یجانی. تمام ه ختیقلبش فرو ر نیحرف مت نیکرد با ا حس

 را! ترکش کر کرد گوش قلبش ياحساس؟ هر چه بود صدا یگل

 زند .  یمعنا م یو ب انهیکرد چقدر ناش یقلب خودش را که فکر م دیکش یبه آتش م نیسوز چشم عاشق مت ستیدانست چ ینم

 را برگرداند و گفت: شیرو

 اومدنو رفتن؟ تیکه تو زندگ یینکنه نفس هم بشه مثله دخترا ه؟یجد ای یکن یم یشوخ يدار - 

 و گفت:  ستادیا شیدوباره روبه رو نیمت

 ینفس بود .  از روز اول لشیتموم کردم؟ دل میبا مر زویهمه چ شیدو ماه پ ادتهیکنه ،   ینه به خدا شاهکار ،  نفس فرق م - 

هم نداشت بهت بگم  یلزوم چیافتادم ه یراحت دنبالش راه م یلیبود خ گهید يبرام خاص بود ،  اگه مثله دخترا دمشیکه د

عشقه  نیخواد .  به خدا ا یتفاوته که دلم اونو م نیبا همه فرق داره برام . بخاطر هم نصادقم او دونم با احساسم یاما من م

 شاهکار ،  کمک کن . 

دختر سرد ،  لجباز و  هیباهاش کنار اومدن چقد سخته؟  یدون ی! میچیه ؟یدون یاز نفس م یطلبکارانه گفت:تو چ شاهکار

 یبشه کس یده ،  اگه عصب یدستورم م رهیگ یدستور که نم یده ،  از کس یمخواد انجام  یکه دلش م يمغرور که هر کار

 .  دنیچه رسد به خند گهیزنه د یتنهاس . به زور لبخند م شهی،  هم ستیجلودارش ن

 ؟يو عاشق شد یدون یازش نم یچیه تو

 ییا دهیپوس سمانیداشت و که به ر يدینام یبافد . فقطز ته دلش حس زندان یخود سفسطه به هم م یداست چرا دارد ب ینم

 زد .  یهم چنگ م

 ست؟ین یکاف نیدونم اما عاشقم هم یاز دختر عموت نم یچیبا اعتماد به نفس گفت:من ه نیمت

 .  ستین یکاف ییوقت عشق به تنها چی. ه نیچرت نگو مت - 

 .  رونیب ادیب يسرد نیکنم که از ا ی،  اونقد بهش محبت م امیبا عجز گفت:باهاش کنار م نیمت

کنم اما  یم تشی. درسته اذ مهیآدم زندگ نیزتریمنه ، با تمام دعواهامون عز ينفس دختر عمو نیگفت: مت تیبا جد شاهکار

 .  یش یبا من سرشاخ م يانگار دار یکن تشیاذ يبهش برسونه . به خدا اگه بخوا ينقطه هم آزار هیکس اندازه  چیزارم ه ینم
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 يکه گم شد نگرانش شد ی. همون شب زهیدعواهاتون چقد برات عز يدونم جدا ی،  م قیدونم رف یلبخند زد و گفت:م نیمت

 کردم حاضرم جلوت زانو بزنم .  تشیدم اگه اذ یجا بهت قول م نی.  هم دمیفهم

 سکوت کرد تا افکارش را سامان ببخشد .  یی. لحظه ا دیکش قیعم ینفس شاهکار

 ؟يخوا یازم م یها چ ینیمقدمه چ نیحاال بعد از تمام ا - 

 گفت:  افتهیشانه اش برداشته شده و قلبش آرامش  ياز رو میعظ یکه حس کرد کوه نیمت

 نیچرا از ا يدار تینسبت بهش حق مالک یبار گفت هی یشوخ ای يتا منو قبول کنه ،  جد یخوام با نفس صحبت کن یم - 

 ره؟یمنو بپذ یکن یحقت استفاده نم

 بود گفت:  دایهو شیکه در صدا یشاهکار درهم شد وبا خشم ي چهره

که به  ستین ياالن گفتم نفس دختر نیشه سو استفاده! بعدم هم یگن استفاده ،  م ینم نیتو؟ به ا یگ یم یچ يدار - 

 انجام بده .  يبرات کار ياجبار بخوا

منو قبول  يحرفا شتریکه ب یدون ی! خودت خوب منیتونم باهاش صحبت کنم و نظرشو نسبت به تو بپرسم . هم یفقط م من

 کنم .  یم مویدم سع یکنه . فقط قول م ینم

 

شد صحبت با  ممی،  تصم یبچسپون انتیو انگ خ یناراحت بش يخواستم با خودش حرف بزنم اما گفتم بشنو یاز اول م -

 خودت . و حاال .  .  .  . 

 گفت: يپر ازدحام نگاه کرد و آرام و اجبار ابانیآشفته گرفت . به خ نینگاه از مت شاهکار

 زنم .  یخونه باهاش حرف م میبر - 

کرد . با  یکند سرخوشش م یکرد کم کم دارد فرشته اش را تصاحب م یکه حس م نی. هم دیدو نیپوست مت ریز یشوق

 مضاعف گفت: یخوشحال

 بره .  یامشب تا صبح خوابم نم - 

 يکنه اما بهتره برا يدونم قراره در مورد درخواستت چه فکر ینداره ،  نم ییا ونهیق مخوشحال نباش ،  اون با عش نقدیا - 

 .  یآماده باش یهر جواب

هست  تشیکرد در مالک یکه فکر م یست دوستش هست و حاال کس یانیکه سال يبه مرد زدیدوست داشت زهرش را بر انگار

 نباش .  دواریام ادیگفت:ز يندی. با لحن ناخوشا ردیرا از چنگش بگ

 داد .  یپرده بر فکرش افتاده بود و فقط معشوق جوالن م دیشن ینم چیه نیمت اما

 خوام شانسمو امتحان کنم .  یم - 

 داد و گفت: یآزارش م ندیناخوشا یبود و حس یته دلش ناراض نکهیبا ا شاهکار

 .  رونیب نیزدم ا خیداخل .  میراحت بر لتای.  .  .  . حاالم اگه حرفات تموم شده و خ یخوش شانس باش دوارمیام - 
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 عماد با اعتراض گفت: وستندیسر تکان داد و هم قدم با شاهکار وارد هتل شدند . به جمع دوستانه شان که پ نیمت

 ن؟یشماها کجا رفت - 

 بدون آنکه به عماد نگاه کند نگاه دوخت به نفس مغرورش و گفت: نیمت

 اومد .  شیپ يکار هی - 

در چهره اش موج  یخوشحال بود اما حاال؟ غم شیپ یقیشاهکار نگاه کرد و متعجب شد . تا دقا يگرفته  يبه چهره  نفس

 !شیپ یقیخوشحال بود برعکس دقا  نیمت يکه چهره  یزد . در حال یم

 یثش شده! طولرا باع رییتغ نیآن دو گذشته که ا نیکرد در وجود آنها و بداند چه ب یرخنه م شیخواست کنجکاو یم دلش

چشم شده بودند و نظاره گر  تیرا گرفته بودند داخل شدند . جمع گریکدی يکه دست ها یکه سپهر و الله در حال دینکش

سفره  يرفت . پا یعروس و داماد م گاهیبه جا شیدست داماد آسمان درکه خرامان خرامان دست  يمانند دختر یب يافسونگر

 نیو آست یآن لباس پوف دنیبا پوش شیجلو و به چهره اش لبخند زد . آرزو ي نهیعقد که نشستند الله چشم دوخت به آ ي

 گوشش گفت: ریبا عشق! بالخره توانست به آن برسد . سپهر ز یبرآورد شد . زندگ دیبلند سف يها

 من؟ يملکه  یکن یفکر م یبه چ يدار - 

 و گفت:دوست دارم .  .  . به سپهر عاشقش  ختینگاه ر الله

 سپهر نشست و گفت: يعاشقانه بر لب ها لبخند

 . اون روزا .  .  .  ومدمیو ن امیخودمو کشتم تا به چشمت ب یدون ی،  م يآرزوم شده بود - 

 حرفش را قطع کرد وگفت:حماقتمو به رخم نکش .  .  .  الله

 نگو .  ينجوریتو بشم .  .  . ا يآرام گفت:فدا سپهر

کرد  شتریسروصدا را ب کیموز يجوان ها افتاد . صدا نیب ییخوانده شد و لوله ا نشانیکه ب غهیلبخند زد و سکوت کرد . ص الله

 رقص را اشغال کردند . سپهر با لبخند به گفت: ستینشان دهند پ يکه مشتاق بودند که خود یی. آنها

 انگار مشتاق تر از ما بودن .  نایا - 

 .  .  .  .  .  گهید نهیو گفت:هم دیخند الله

 الله دراز کرد و گفت: يبا احترام بلند شد دستش را به سو سپهر

 دن؟ یمن اجازه م يملکه  - 

رقص رفت .  .  .  .  ستیو بلند شد . دستش را در دست سپهر گذاشت و به پ دیهمه بلند شد . الله خند يسوت و هو يصدا

 شیپ یقیکرد از دقا ی. احساس م ستینگر ینفس را م رهیافتاد که خ نیت ،  نگاهش به متگرف بایزوج ز نیشاهکار نگاه از ا

 نظر دارد . حرصش گرفت .  ریتر نفس را ز صانهیاز عشقش گفته بود حر نیکه مت

 گفت: نیشد . بلند شد رو به مت یخودش هم راحتر م الیگونه خ نیا دیکرد . شا یاالن با نفس صحبت م نیهم دیبا

 .  یباش خوش شانس باش دواریام - 
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 ؟یبهش بگ يخوا یمتعجب نگاهش کرد و گفت:م نیمت

رقص برد . نفس متعجب  ستیپ يبزند دست نفس را گرفت و او را به سو یحرف نیمت نکهیتکان داد و قبل از ا يسر شاهکار

 گفت: یو عصبان

 چته تو؟ - 

 م . خوام باهات حرف بزن یدست دور کمرش انداخت و گفت:م شاهکار

 بار زنت بشم؟ نیقراره ا ه؟یبا تمسخر گفت:باز چ نفس

 با حرص گفت:مسخره نشو! شاهکار

 گفت: یلب ریکرد . هرمز که شاهد آنها بود با حسرت ز کیاو را به خود نزد شاهکار

 .  دمیکه تو عمرم د نیزوج نیاونا بهتر - 

 ه؟یخان اون خانوم جوون همراه شاهکار کبه شاهکار و نفس نگاه کرد و گفت:هرمز  يروزبه با کنجکاو يآقا

 شاهکاره .  يبا افتخار گفت:دختر عمو هرمز

 کرد و گفت: کیآنها جلب شد .  .  . شاهکار سرش را به گوش نفس نزد يدوباره به رقص دو نفره  نگاهش

 گفته! ییزایچ هی نیمت - 

 ؟یگفت:چ یلرزان يبا ترس و صدا نفس

 با صراحت گفت:دوست داره! شاهکار

 انیگروه شاهکار است اما انگار ب يبچه ها هیکامال متفاوت تر از بق نیمت يمدت ها حدس زده بود که نگاه ها نکهیبا ا نفس

 گفته؟ ی. با اخم گفت:چ ستین ندیمسئله اصال به نظرش خوشا نیا

 ش کن . دست نفس را دور گردن خود حلقه کرد و گفت:فقط به حرفام گو شاهکار

 بار به حرفات گوش کنم .  نیخوام ا یگفت:نم تیبا عصبان نفس

 کنه .  یداره نگامون م نیآروم باش مت - 

 شاهکار چسپاند و گفت: يرا به شانه  شیشانی،  پ دینگاهش را از شاهکار دزد نفس

 بهت گفته؟ یداره ،  اصال چ که دوسم ستیکنه ،  برام مهم ن یهمه برات مهمتر از منن ،  به درك که داره نگاه م - 

 .  میزن یحرف م یدر مورد چ میدار دنیگفت:آرومتر ،  همه فهم تیبا عصبان شاهکار

 وونه؟ید یکن یم کاری:چدی. شاهکار غر دیکوب نیزم يرا رو شیشد پا یعصبان نفس

 بهش ندارم ،  روشن که گفتم؟ ییعالقه ا چی،  من ه نهیتو خوابشم منو نب یگ یبه دوستت م يریبا لجاجت گفت:م نفس

 نفس بدش آمد با اخم گفت: يکننده  ریاز لحن تحق شاهکار
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با صداقت  نی،  مت يغرور مسخره ات بردار نی،  بهتره دست از ا يرو خودت حساب باز کرد يادیز ؟یهست یک يفکر کرد - 

اجازه  يما اونقد شعور داشت که واسه هر کاربا خودت حرف بزنه ا میبه من بگه مستق نکهیتوانست بدون ا یاومده جلو ،  م

 !رهیبگ

 .  ستیبه احساسم مربوطه که من دوسش ندارم . زور که ن نیبه غرور؟ ا يد یربطش م شهیم ی،  چرا هر چ یلعنت - 

 ؟یکن یچرا در موردش فکر نم هیپسر خوب نیگفت:مت متریمال شاهکار

 شه؟یشبه حسم و فکرم نسبت بهش عوض م هی یکن یفکر م یعنی - 

 خوشت اومده؟ ی:اصال تو عمرت از کسدیکنجکاوانه پرس شاهکار

 سکوت کرد . شاهکار مصرانه گفت:با توام خوشت اومده؟ نفس

 ؟یفهم ی.  ،  م ستیکامل ن نی. مت ادیکامل خوشم م ي،  من از مردا ستیکامل ن يمرد چی،  چون ه ومدهینه خوشم نم - 

 انتخابت کنه! یکس دیپس نبا یستیهم کامل ن تو  - 

 .  ستیباال انداخت و گفت:برام مهم ن ییشانه ا نفس

شد نه مرد کامل . اما  یم دایاز عشق داشتن خنده اش گرفت . کاش انسان کامل پ فشیتعر نیکامل؟ خودش هم از ا مرد

 داد! یم حیکه دوستش را بر او ترج يشاهکار يبود برا یجواب خوب

 برات مهم بوده؟ يزیچ ای یکس تیبا حرص گفت:تو زندگ شاهکار

 ير یو رو راست نم یکن یرو نم هی،  چرا قال قض ستیمن ن یمهم زندگ يخونسرد گفت:آره ،  اما دوست تو جز آدما نفس

 کنه .  ینم الیفکر و خ نقدیا گهیشه و د یراحت م الشیخ ينجوریدوسش ندارم؟ ا یبهش بگ

 یعاشق شده بود . نم نیبار بود که مت نیاول ينگاه کرد . دلش سوخت . برا نیمت يبرگشت و به چهره  ییلحظه ا شاهکار

 رم؟یشوقو ازش بگ نیا ي. آرام گفت:نگاش کن من چطور دیدانست چگونه به او بگو

 کنم؟ مگه من بهش گفتم عاشق بشه؟ کارشیگفت:خب چ يانداخت و بدون دلسوز نیبه مت ینگاه مین نفس

 نفس! يرحم شد یب - 

 بهش ترحم کنم؟ عشق با ترحم قشنگه؟ يخوا یم - 

 نباشه .  دوارینداره . بهش گفته بود ام دهیحوصله گفت:حرف زدن با تو فا یب شاهکار

 که شاهکار طلبکارانه گفت:کجا؟ دیکش رونیبازوان شاهکار ب انیخود را از م نفس

 !گهیبچه ها د شیرم پ یم - 

 ؟یاش کن وونهید يخوا یم ن؟یمت يجلو قایدق - 

 خواد بکنه به من چه؟ یم يشدما ،  هر کار يبا حرص گفت:خدا عجب گرفتار نفس

 رنگ نفس نگاه کرد و گفت: یدر چشمان آب میکرد مستق کیاو را به خود نزد دیدستش را کش شاهکار
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بده ،   تیباش و بهشون اهم گرونمیاز خودت به فکر د ریخورده به غ هی ؟يذره احساس ندار هیکه  یآخه دختر مگه از سنگ - 

 باهات رفتار کنه؟ یکن یکه خودت رفتار م يجور نیاونم هم يتوقع دار یش یعاشق م يتو هم روز

 !یزد و گفت:منو چه به عشق و عاشق يپوزخند نفس

 !ستیدن دست خود آدم ننه بر فرض سنگ ،  بعدم عاشق ش يات دل دار نهیتو س ؟يدرست متوجه نشد نکهیمثله ا - 

 کنم؟ کاریتموم شده بگو چ تیحوصله گفت:اگه سخنران یب نفس

 فروخت بر جوانان مجلس! یمغرور که فخر م یدختر چشم آب نیبود ا يعشق فرار از

 .  ینباش نیمت دیتو د نیبش يجور هیبهتره .  نیالله و سپهر . از ما جدا باش شیپاشو برو پ هیگفت:با سا میمال شاهکار

 را که باال داده بود مرتب کرد . خسته بود . آرام گفت: ییموها نفس

 آزارم بده .  يچطور ستیتو بلد ن ریکس غ چیه ایدن نی،  تو ا یکن یبرام سخت م ویهمه چ شهیهم - 

 مادرش نامش چه بود؟ يادگاری نیتر یپس گرفتن دوست داشتن با؟ینفس ز نیزد ا یآزار حرف م از

 دارم .  ایکه تو دن یهست یکس نیزتریو عز نینوازش کرد و گفت:اشتباه نکن ،  تو مهمتر دستش را شاهکار

 و دل ببرد! ازاردیخون را حس کرد . شاهکار لجباز خوب بلد بود ب یگرم

 کرد و گفت:دروغگو! یتصنع ینفس اخم اما

 !گهیبرو د االیزد و گفت: يدانست نفس حرفش را باور دارد . لبخند یم شاهکار

 گفت: ندازدیب یسوزان نگاه يبا آن نگاه ها نیرفت . بدون آنکه به مت هیو به سراغ سا دیدستش را کش نفس

 الله! شیپ میبر ایپاشو ب هیسا - 

 مشتاقانه گفت: نینشست . مت نیاز پسرها با نفس رفت . شاهکار در کنار مت یبا عذرخواه هیسا

 شد؟ یچ - 

 ؟يدینفسو د ي افهیگفت:قجرات نداشت نگاهش کند آرام  شاهکار

 انگار دلخور بود .  - 

 کردم اما متاسفم .  مویسع يانداخت و گفت:همه  نییبا تاسف سرش را پا شاهکار

 یمتوجه نم یگرفت یاگر آن لحظه او را به باد کتک هم م دیدر قلبش جوالن داد . شا ایبد دن يوا رفت . تمام حس ها نیمت

 . شاهکار با تاسف گفت: دی. با چشم به دنبال نفس گشت اما او را ند شیشد . بغض چنگ انداخت به گلو

خودتم باهاش حرف  دیفرصت باشه که بهت فکر کنه ،  به نظرم با هی نیا دیاز دست نده . من باهاش حرف زدم . شا دتویام - 

 باشه .  کرده ریینظرش تغ دیبگذره بعد باهاش حرف بزن شا ی. البته نه االن . بزار چند مدت یبزن

 گفت: یزد با حال خراب یموج م شیکه در صورت و صدا یبا غم نیمت

 رو دوس داره! گهید یکی دیشا - 
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کامل  يمرد چیکنه ه ینظر مسخره فکر م هینداره چون با  ییکس عالقه ا چیراحت باشه . به ه التیبابت خ نینه از ا - 

 .  ستین

 که شاهکار ادامه داد: دیکش ینفس راحت نیمت شیعالقگ یب بابت

 شه نرمش کرد .  ینم یراحت نیبه ا هیزنم . اون دختر سرسخت یمن بازم باهاش حرف م - 

 مدت! نیو گفت:خب شناختمش تو ا دیمشروبش را سر کش وانیل هیتوجه به بق یب نیمت

 درست بشه! دیصبر کن شا کمیداغان نگاه کرد و گفت: نیبه مت شاهکار

 ری. شاهکار مس دیسر کش يگریمشروب د وانیکرد و ل دایپ هیل نفس گشت بالخره او را در کنار الله و سابا چشم به دنبا نیمت

 !فتهین نیواسه مت ینفس در دل گفت:خدا کنه اتفاق دنی. با د دیرا گرفت تا به نفس رس نینگاه مت

 

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

 

 زدهمیس فصل

در  يرفت . جلو رونیکوچکش جا داد و از اتاق ب يکتابخانه  يکرده بود را در قفسه  میترم قبل شاهکار را که قا يها کتاب

 شد .  نهیبه س نهیبا شاهکار س

 دانشگاه؟ يریم يانداخت و گفت:دار پشیبه ت ینگاه شاهکار

 ؟يخوا یم یخواهد گفت:آره چ یاز او م يزیشاهکار باز هم چ نکهیبا فکر ا نفس

 .  رگاهیپنجر کرده حوصله ندارم ببرمش تعم نمیصبر کن منم برسون ،  ماش - 

 منتظرتم .  رونیباشه ب - 

 در احتزاز بود! دشیآن دو که پرچم سف ادیبود صلح م نیریش چقدر

کتاب دستش  دنیمنتظر شد . بالخره شاهکار کتاب به دست سوار شد . نفس با د لشیدرون اتومب رونیب ییا قهیچند دق نفس

 گفت:

 ؟یدرسو برداشت نیا ترم نیتو هم ا - 

 ؟یآره واسه چ - 

 درسو گرفتم .  نیباشه ،  منم ا یکیحرکت کرد و گفت:فکر کنم کالسامون  نفس

 آخر .  يترما يرو گذاشتم برا یعموم يدرسا شتریب - 

 :بچه ها هم هستن؟دیپرس دیبا ترد نفس

 درسو گرفته .  نیآره اونم ا نهیکه منظورش را گرفته بود گفت:اگه منظورت مت شاهکار

 نگاهش کرد و گفت: یچشم ریرفت . شاهکار ز یم شیاز ذهن و زندگ نیپس مت ینفس درهم شد . ک يها اخم
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 ؟يهنوز جوابت نه؟ بهش فکر نکرد - 

کرد؟ خودش هم از رفتارش  یم نیمت يتالشش را برا يدانست چرا دوست داشت جواب نفس نه باشد اما داشت همه  ینم

با  نیهر روز با مت یمتضاد کالفه اش کرده بود . وقت يزد . حس ها یخواستن و نخواستن دست و پا م انیم بود . انگار جیگ

 یکه با نفس صحبت م نیکردن نفس .  اما هم یشد راض یمش میگرفت و تصم یشد قلبش م یآن حال خرابش روبرو م

 دانست! یخواست؟ نم یبود . قلبش چه م جیکرد دوست داشت جوابش همچنان نه باشد . گ

 من نداره؟! یتو زندگ یگاهیجا چیبدم که اون ه حیبازم برات توض دیبا یعنیطلبکارانه گفت: نفس

 سوزه .  یبا تاسف گفت:دلم براش م شاهکار

 کنه .  یخودت بسوزه ،  زود فراموش م يدلت برا - 

 تونه .  یهوا گفت:اگه من تونستم اونم م یب کبارهی شاهکار

 ششیسال پ 5وقت است که به عشق  یلیدانست شاهکار خ یداد . م یشاهکار زجرش م میمستق ریآشکار و غ يها هیکنا نیا

شد شاهکار گذشته را  یآمد که هر چه م یداد . بدش م یمسئله از طرف او آن هم مداوم زجرش م نیا انیکند اما ب یفکر نم

ترمز زد و  يرا رو شیپا انهیمدام شاهکار ،  ناش يها یگستاخ نیا يبرا بود ی،  عصبان دی. ابرو درهم کش دیکوب یبر سرش م

 شاهکار برگشت . شاهکار متعجب گفت: يبه سو

 !مون؟یبکش يخوا یم یروز خواستم منو برسون هی ه؟یچ - 

 گذشته و اون عشق مسخره رو یخواد با دستام خفه ت کنم . از دستت خسته شدم تا ک یگفت:دلم م يبا پرخاش و تند نفس

 شه؟ یراحت م التیخودمو بکشم خ ؟يد یو آزارم م یدون یمنو مقصر م یتا ک ؟یکوب یتو سرم م

داد  ینفس ب يو خشم در صدا و چهره  یقابل درك نبود . ناراحت شیبرا تیعصبان نینگاهش کرد . ا جیگ ییلحظه ا شاهکار

 نداشتم .  یگفت:منظور خاص ینابجا . به آرام يادآوری نیبخاطر ا دیکرد . از خودش خجالت کش یم

 نیشوند اما نخواست غرورش بکشند . حفظ ا ادیو فر زندیداد تا بر یم شینفس دوست داشت خود را به دست اشک ها چقدر

 بود .  ییا نهیجوانک مغرور و ک نیغرور مهمتر از ترحم نگاه ا

نفس هست که بهت  يدار اجیهر وقت بهم احتنه مهم ،  فقط  زمی،  نه برات عز یبرات مهمم اما دروغ گفت یبهم گفت - 

 ،  .  .  .  .  .  یکن یام م وونهید يکمک کنه .  .  . دار

اگه تو  ینیب یمنو نم گهی،  د هیسا شیرم خوابگاه پ یزنم م یکنه با عمو حرف م یم تتیاذ نقدیحاال که وجودم ا باشه

 !گهیکس د چیوتم نه هراهتو کج کن ،  من نه دختر عم يدیمنو د یدانشگاه هم اتفاق

 ؟يعقلتو از دست داد ؟یگ یم یچ يناباورانه نگاهش کرد و گفت:دار شاهکار

 من بود تا حاال رفته بود اونوقت منه احمق .  .  .  يجا ینه برعکس عقلم سرجاش اومده ،  از دستت خسته شدم ،  هر ک - 

 :دیکش ادیسرش فر تیبا عصبان شاهکار
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.  .  .  . در  يکن که بزارم بر رونیفکر مسخره رو از سرت ب نیا ؟یکن یسر هم م هیچرتو پرتا چ نیچته؟ زده به کله ات؟ ا - 

 بزرگش نکن .  نقدیا دیرو نداشتم از  دهنم پر يزیچ يادآوریضمن من قصد 

 بارها گفتم .  نوینکنم؟ ا کاریکنم چ کاریچ یبگ يکه بخوا یستیداد زد:تو مالک من ن ادشیفر یبه تالف نفس

 زل زد و گفت: شییاینفس را در دست گرفت به چشمان در يبا خشونت چانه  شاهکار

 .  يریجا نم چیتو گوشت فرو کن .  .  . تو ه نوی،  ا رمیگ یم میمنم که تصم نی،  ا یبکن ي،  هر کار يهستم ،  هر جا بر - 

 شاهکار را از چانه اش جدا کرد و گفت: يدست قفل شده  نفس

 داره نه تو .  نویفقط عمو حق ا - 

شرط موافقت کردم  نیتهران به ا يکه اومد یزد و گفت:خب بزار روشنت کنم خانوم کوچولو .  .  .  . روز اول يپوزخند شاهکار

حقو از بابا  نیتو اون خونه من ا يکه اومد يبه من مربوطه .  .  . همون روز زتی،  همه  چ ینظر من باش ریکه ز یبمون يایب

 گرفتم . 

 ن؟یآمد گفت:سر من معامله کرد یم رونیکه از ته چاه ب ییوا رفت . با صدا سنف

 نوازشگرانه گفت:  یقرص صورت او را در دست گرفت و با لحن شیکه آرامتر شده بود با دست ها شاهکار

 بودم .  یبتونه کنار تو باشه قبول کرد . منم اونروزا به فکر تالف نکهیا يدوست داره فقط برا یلی،  بابا خ میمعامله نکرد - 

 ؟یمنو کنترل کن يخوا یپس تو .  .  . تو چرا همش م - 

.  .   ستین زیتو برام مهم و عز يکس اندازه  چیه ایبهت دروغ نگفتم نفس ،  اون شب تو عقد سپهر و الله بهت گفتم تو دن - 

 یخواستم مواظبت باشم . م یدونم . م یگذره اما من م یم یدونه چ ی،   نم ستیبا تو ن میهم هستکه منو تو با  ي. بابا اونقد

 .  ییشکننده ا یلیو غرورت خ تیسرد ينرسونه .  .  .  . با همه  بیبهت آس یخواستم کس

 یدون ی. م ستین ينجوریا یدون یکه خودتم م ی. در صورت یهست يو قو یترس ینم یچیکه از ه یکن یوانمود م شهیهم

 بشن؟ کتیپسر عموتم جرات نکردن نزد  دنیفهم یوقت ایلیدانشگاه خ يتو

 ؟یگذشته رو به رخم نکش ؟ینکن تمیکه اذ ينکرد دیق نویچرا تو اون معامله تون ا ؟يدیو آزارم م یبا بغض گفت:مواظبم نفس

که به نظرم اشتباه اومد .  .  .  .  یخواست يزیمن بچه بودم تو ازم چ ؟یداشت یساله  چه توقع 15دختر  هی.  . تو اون موقع از 

خودمو  دیباز با یک نکهی،  ا یکن رمیتحق یقراره باز ک نکهیا یشده جواب پس دادن به تو ، نگران میتحملم تموم شده . زندگ

 آماده کنم .  گهید يدعوا هی يبرا

بود .  ی. اما چرا قبول کردم واسه تالف ریبگ ادیاالن  نیاز هم نوی. ا میگفت: ما معامله نکرد میاو را رها کرد و با تحک شاهکار

زنم اما در مورد  یحرفشو نم گهیتکرار نشه . د گهیدم د یکنم . اما در مورد  گذشته قول م یکارم تالف نیخواستم با ا یم

 بره .  یشه خوابمون م. اصال دعوا نبا یتو هم هست مقصردم چون  یدعواهامون قول نم

 گفت: متینفس نشست . شاهکار با مال يلب ها يکمرنگ رو يلبخند

 .  يزارم بر یاز رفتن حرف نزن من نم گهید - 
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 .  ایکن یشروع م يبا اخم گفت:باز دار نفس

 گم .  یزور م بار حرف من نرفته اما من فعال دارم ری. اون ز شهینزن . ناراحت م یمسئله با بابا حرف نیدر مورد ا - 

 .  دهیم ییچه مزه ا ینیدعوات کنه بب کمی. بزار  گمیم - 

 .  يجفتمونو به کشتن بد یترمز کن گهیبار د هیترسم  یکنم م یم یشو من رانندگ ادهیبدجنس نشو دختر ،  حاالم پ - 

 بودم .  یحالم خوبه .  .  . اون لحظه عصبان - 

 شو بهت شک دارم .  ادهیباز بزنه به سرت پ دیگفت:شا دیبا ترد شاهکار

 گفت: دیکه حرکت کرد نفس با ترد لیرا به شاهکار داد . اتومب شیشد و جا ادهیبه ناچار پ نفس

 ؟یمالک من يباور کرد یراست یراست - 

 از گنجم مواظبت کنم .  دی،  با یگفت:آره ،  تو گنج من متیبا لبخند و مال شاهکار

 بخواه دست از سر من برداره .  نیده کرد و گفت:پس از متاز فرصت استفا نفس

 نیبهت نداشته باشه ا يتونم ازش بخوام کار ی. نم یداره باورش کن اجی. فقط احت هیپسر خوب نیگفت:مت هیبا توج شاهکار

تو کار شما دو تا  گهیدم د یم حی. ترج ستیدست بردار ن اینجوریدست خودت و اونه . خودت قانعش کن . مثله خودت لجبازه ا

 دخالت نکنم . 

 شد .  .  .  .  شانیحرف ها نیگزیو چشمانش را بست . تا دانشگاه سکوت مطلق جا دیکش یآه نفس

 نی. مت نینشست و شاهکار در کنار مت هیشد و به کالس رفتند . نفس در کنار سا ادهیرا پارك کرد و با نفس پ لیاتومب شاهکار

 گفت:

 !؟يکرد رید - 

 پنجر شده ،  با نفس اومدم .  نمیشما - 

 لبش نشست و گفت:  يرو یینفس اکو شد در گوشش . لبخند خسته ا نام

 خوام امروز باهاش حرف بزنم .  یم - 

 بهتره .  ینش کشیاعصابش داغونه . نزد میراه دعوا کرد نی. ب گهیروز د هیبزار واسه  - 

 .  نیبود خدا دعوا ي شهیگفت:شما دو تا هم يبا دلخور نیمت

 که به سرعت داخل کالس شد نگاه کرد و گفت:استاد اومد .  یزد و به پسر جوان يلبخند شاهکار

 با لبخند کنار گوش نفس گفت: هینشست . سا بونیپشت تر يخشک و جد ي افهیبا ق شانیاستاد درس فارس یمیعظ استاد

 ندازه .  یتو م ادیاش منو  افهیق - 

 نکن امروز اصال حوصله ندارم .  یبا اخم گفت:شوخ نفس
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 یتفاوت سن ادیکه انگار ز انشیآورد . به دانشجو رونیب فیاز ک یستیگذاشت . ل بونیتر يرا رو فشیک یمیاستاد عظ 

 شتریب ییآشنا يرو دادن اما برا تونیاز اسام یستیخود گفت:بهم ل یبا آنها نداشت نگاه کرد و بعد از سالم و معرف يمشهود

 !نیترم چند هست نیو بهم بگ تونتا بهتر بشناسم نیخونم بلند ش یمرو  یاسام

 داره! ییگفت:عجب حوصله ا يبا اخم در د نفس

بلند شد و خود را  کشیسپهر با آن قد بلند و ظاهر ش دی،  به اسم سپهر که رس یشروع کرد به خواندن اسام یمیعظ استاد

 ن؟یگرفت 7چطور شما ترم  رنیگ یاول م يدرسو ترما نیبا تعجب  گفت:معموال ا یمیکرد . استاد عظ یمعرف

 ها راحت شم .  یدادم ترم آخر باشه تا از شر تخصص حیترج - 

 .  نیزد و گفت:بش یلبخند کمرنگ یمیعظ استاد

 درسو نگرفته؟ نیگفت:الله ا هیآرام به سا نفس

 پسرا هستن .  يقبل پاسش کرده . اما در عوض همه  ينه ترما - 

 به حال من داره؟ ییا دهیگفت:چه فا ییاعتنا یبا ب نفس

 .  یستیبا تعجب گفت:چته؟ امروز اصال حال خودت ن هیسا

 گم .  یحوصله گفت:کالس تموم شه بهت م یب نفس

 نیسرد و غمگ يبه نفس . نفس بلند شد . استاد به دقت به چهره  دیرا خواند تا رس یاسام يحروف الفبا همه  ياز رو استاد

 دختر جوان نگاه کرد و با خودش گفت:

 کشه؟ یم دكیرو  یداره چه غم ییبایز نیبه ا يچهره  - 

 .  نییسرش را تکان داد و گفت:بفرما یمیعظ استاد

 هستم استاد .  4حوصله گفت:ترم  یب نفس

 .  نیینگاهش کرد و گفت:بفرما رهیخ ییلحظه ا یمیعظ استاد

 یرگیخ نیحواسش به نفس بود از ا يکه همه  نیکالفه شده بود . مت یمیاستاد عظ یرگیخ نیکه از ا ینشست در حال نفس

 به نفس نگاه کرد؟ ياستاد چطور يدی. با اخم به شاهکار گفت:د امدیبود مجرد است اصال خوشش ن دهیاستاد جوان که شن

 نگاهش کرد؟ يکه اصال حواسش نبود گفت:نه ،  مگه چطور شاهکار

 خوردش .  یداشت م گهیبا حرص گفت:د نیمت

 !یحساس یلیپسر ،  تو خ ریسخت نگ نقدیخنده اش را پنهان کرد و گفت:ا شاهکار

کتاب ،  درس  ینبود . استاد بعد از معرف يعاد یمیاستاد عظ یرگیدانست خ ینزد اما م یبا حرص نگاهش را گرفت حرف نیمت

 نیایو م نیکن یانتخاب م یکی یکیصفحه از کتابو  10هر  بعد ياتمام کالس گفت:از جلسه  یکیرا شروع کرد .  .  .  . نزد

 .  نیریبگ ادیکردن رو  سیتدر ي وهیسر کالس من ش دی. با نید یم حیو توض نیکن یم یاشعارو معرف

 ن؟یکن یم کاریگفت:خب استاد خودتون چ زیطنز آم یبا لحن عماد
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 زنم .  یم دیلبخند زد و گفت:شما رو د استاد

 با خنده گفت:شمام آره؟ عماد

 گفت:آره! یرا بست و با حالت الت فشیک پیز استاد

 .  نیبر نیتون یهمه آرود . استاد بلند شد و گفت:م يلب ها يخنده را رو یمیاستاد عظ لحن

ا گرفت ر شیبرود که شاهکار جلو رونیب هیرفت . نفس بلند شد تا همراه سا رونیزودتر از دانشجوها از کالس ب یمیعظ استاد

 و گفت:

 خونه؟ يریم ای يبازم کالس دار - 

 رم خونه .  یم - 

 گردم .  یرسونمت خونه بر م یخوام ،  م یم نتویمن ماش -

 کنم .  يرو ادهیخوام پ یخودت باشه ،  م شیحوصله گفت:پ یب نفس

 رم .  یهم گفت:منم همراهش م هیسا

 نفس نگاه کرد و با تاسف گفت:باشه ،  مواظب خودت باش! يگرفته  ي افهیبه ق شاهکار

 :دیپرس يبا کنجکاو هیاز کالس خارج شد . سا هیسر تکان داد و با سا نفس

 افتاده؟ ی،  اتفاق ییگرفته ا یلیشده نفس؟ امروز خ یچ - 

 ،  مثل همشه با شاهکار دعوام شده .  یچیکالفه دستش را در هوا تکان داد و گفت:ه نفس

و  یختیبهم ر یلیبدتر بوده ،  خ یلیدفعه دعواتون خ نیشده ،  اما انگار ا يعاد گهیکه د نیو گفت:ا دیکش ینفس راحت هیسا

 !يپکر

 منو و شاهکار بدترش کرد .  ينداشت . از اول صبح حوصله نداشتم . دعوا ینه تفاوت - 

 ؟يد یاحمقت نم يپسر عمو نیبه ا یدرس درست و حساب هیبا اخم گفت:چرا  هیسا

 .  یکن نیبهش توه يگفت:حق ندار ينفس درهم شد به تند يها اخم

 !؟یکن یمتعجب گفت:نفس چته تو؟! اون حالتو گرفته تو بازم ازش دفاع م هیسا

برام  اشیبد يباشه .  شاهکار با همه  ينجوریهم ا رونیب ستیداره ،  قرار ن ییتنشا هی یی،  هر خانواده ا میخانواده ا هیما  - 

 بارها بهت گفتم .  نوی. ا زهیعز

 .  هیادیشما ز ییزد و گفت:تنشا يپوزخند هیسا

حالم جا  میخورده قدم بزن هیخواد  یخوام در موردش حرف بزنم . دلم م یکالفه دستش را تکان داد و گفت:ولش کن نم نفس

 .  ادیب

 ؟یکن کاریچ يخوا ینوروز م التی: تعطدیپرس هیگذشتند سا ابانیرفتند از عرض خ رونیدانشگاه که ب از

 خودم باشم .  يخوام تو خونه  ی،  م رازیش امیبا تو م - 
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 ؟ی! بهشون گفت؟یباش نایعموت ا شیپ يخوا ینم یعنیمتعجب گفت: هیسا

 کنه .  یدونم عمو درك م یهم قدم شد و گفت:نگفتم . اما م هیو با سا دیخر یتیروبرو بسکو ياز دکه  نفس

 ؟ی:شاهکار چدیپرس کبارهی هیسا

 

را درهم  شیگفت . اخم ها تشیشاهکار اکو شد که از مالک يصبح در ذهنش رژه رفت . صدا يحرف  ، تمام اتفاق ها نیا با

 و گفت: دیکش

 .  رمیگ یمن از اون اجازه نم - 

 .  يریپاچه بگ يخوا یشه ها ،  همش م یم تیزیچ هیتو امروز  - 

 تنها باشم .  يمدت تنها هیخواد  یمو گفت:دلم  دیکش یآه نفس

 کم استراحت کن تا اعصابت آروم بشه .  هیکنم ،  برو خونه  یدرکت م - 

 .  ادیکه ازم بر م هیسرش را تکان دا و گفت:باشه ،  تنها کار نفس

 

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

 

 چهاردهم فصل

 

از  ییهوا بود که متوجه نشد ورقه ا یه ها باال رفت . آنقدر بشده بود . به سرعت از پل ریاش نگاه کرد . چقدر د یساعت مچ به

 افتاد .  نیزم يکالسورش در آمد و رو

 آمد ورقه را برداشت و داخل کالس شد .  یسرعت وارد کالس شد و در کنار نفس نشست . عماد که پشت سرش م به

 

 يداخل شد و او مجبور شد ورقه را ال یمیدهد که پشت سرش استاد عظ لیرا تحو هیسا يطرف دخترها رفت تا برگه  به

 .  ندیکتابش بگذارد و در کنار دوستانش بنش

را خواند و  انشیاز دانشجو گریاسم سپهر و چند نفر د ستیل يانداخت . از رو انشیدانشجو يبه همه  ینگاه یمیعظ استاد

 گفت:

 ن؟یکنفرانس آماده هست يبرا - 

صفحه اول را خواند و  10که در دست داشت جلو آمد و  یکوچک يکه نامشان خوادنده شد با جزوه  ییآنها هیاز بقزودتر  سپهر

 با لبخند گفت: یمیداد  . استاد عظ کیبه  کیداد را  یم دیکه با یحاتیکرد و تمام توض یاشعار را معن

 .  نیبود . بفرما ی. عال شگریاندا يخوشم اومد آقا - 

 گفت: یمیاز بچه ها کنفرانس دادند استاد عظ ينفر بعد 4که  نینشست . هم شیزد و سرجا هیبه بق یبا غرور چشمک سپهر
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 کارتون خوب بود ،  از همتون متشکرم .  - 

در مورد  قیتحق هیکتاب  ينوشته ها يکنفرانس از رو يبه جا شهیاستاد ،  م نیاز فرصت استفاده کرد و گفت:ببخش نفس

 م؟یب ارائه بدمباحث کتا

نگاه  يشود که جذبه  ینم دی. خواست بگو دیرسیبه نظر م زیدختر اسرارآم نیخاص نگاهش کرد . چقدر ا یجوان با حالت استاد

 خانوم .  ستین یدختر جوان مجذوبش کرد و از دهانش در رفت: مشکل

را برداشت و  فشیکرد . بلند شد ک تیرضا لبخند احساس نیناخودآگاه از ا یمیلبخند زد و تشکر کرد و چقدر استاد عظ نفس

 گفت:

 .  دیبر دیتون یکالس تمومه م - 

متعجب برگشت و  هیزد . سا شیرساند و صدا هیرفت ،  عماد از فرصت استفاده کرد و خود را به سا یمیکه استاد عظ نیهم

 گفت:بله!

 

کالسورتون افتاد . برش داشتم  ياز ال دمیکه د ومدمیآورد و گفت:داشتم پشت سرتونن م رونیکتابش ب يورقه را از ال عماد

 .  نییبفرما

 لبخند زد ورقه را گرفت و گفت:متشکرم ،  اصال متوجه افتادنش نشدم .  هیسا

 !گهیخوره د یوقتا بدرد م نیتو ا یداد و گفت:بهرحال دوست لشیگرم تحو يدر جواب لبخندش لبخند عماد

 ندهی،  از هفته آ مینیب یرو م گهیکه امسال همد هیبار نیآخر نیت:خب فکر کنم اکالسورش نهاد و گف يورقه را ال هیسا

 .  گمیم کیتبر شیشاپیکنم و پ یخوبو م یسال ي،  براتون آرزو شهینوروز شروع م التیتعط

 راز؟یش يبر يخوا یعماد درهم شد و گفت:م يچهره  ناخودآگاه

 .  رمیعماد جا خورد . متعجب گفت:بهمن نتونستم برم االن م یمیاز لحن صم هیسا

 که معلوم بود ناراحت است گفت:خوش بگذره .  ییبا صدا عماد

 و حسرت ادا کرد . عماد دستش را جلو آورد و گفت: یجمله را با ناراحت نیحس کرد عماد ا هیسا

 سال نو مبارك! شیشاپیپ - 

 !دارید دیام دستش را گرفت و گفت:به یبه گرم هیسا

عماد سرش  ضیمتعجب از رفتار زد و نق هیلحظات با غرور سرش را تکان داد و از کنارش گذشت و رفت . سا نیدر آخر عماد

 را تکان داد و از کالس خارج شد .  .  .  .  . 

 

ا شاهکار رفته بود و تنش به لرزه افتاد . کاش االن شاهکار بود تا کمکش کند . ام دیرا پشت سرش شن نیمت يکه صدا نیهم

 او تنها!
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 م؟یبا هم صحبت کن میتون یبا عجله خود را به او رساند و گفت: م نینگاه کرد . مت نیو غرور به مت يبه سرد برگشت

 ؟يگفت:در چه مورد تیبا جد نفس

 

 

 .  گمیبهتون م نیگفت:اگه بهم فرصت بد دهیبر دهیزد بر ینفس نفس م دنیکه از دو نیمت

با فاصله  نی. مت ندیبنش مکتین گریاشاره کرد که طرف د نینشست و به دست به مت مکتین نیکترینزد يبا غرور رو نفس

 کنارش نشست و گفت: 

 منو بهتون زده .  .  .  يحرفا شیماه پ هیشاهکار  - 

 منو به شما! يبا عجله گفت:بله و البته حرفا نفس

 کردنتون رو بدونم ،  آخه چرا؟قبول ن لیخوام دل یگفت:م یبا ناراحت نیمت

احساس منه که  نیا ستیبه شما ندارم . مشکل از شما ن ییدادم ،  من عالقه ا حیبا آرامش گفت:به شاهکار هم توض نفس

 نکرده .  يرییتغ

 نکرده؟ يرییماه هنوزم جوابتون تغ هیبعد از  یعنی:دیو ترس پرس دیبا ترد نیمت

به غرورم ربط  زویتونم . شاهکار همه چ ینم ستیفرصت بدم هم به شما هم به خودم ،  اما دست خودم ن هیخواد  یدلم م - 

 به شما ندارم .  ییعالقه ا چیکنم .  و من واقعا ه یازدواج نم ی. تا عالقه نباشه من با کس نهیده اما من احساسم ا یم

 شه؟یم یگفت:پس حساب دل من چ یبا ناراحت نیمت

 گفت: تیآمد . با جد یکه اصال از طرف مقابلش خوشش نم یبزند در صورت یاز عشق حرف آمد یم بدش

 زود . زمان حالل مشکالته .  یلیخ نیکن یفراموشم م - 

 ؟يد یم تیتونم ،  تو اصال به آدما اهم یگفت:نم یبا خشم و ناراح نیمت

 .  نیکن یم نیبهم توه نیروزبه دار يکرد بدش آمد . با اخم گفت:آقا یکه شما را تو م یمتیصم نیاز ا چقدر

 گفت: یو با لحن آرام ستادیا شیبلند شد روبرو نیمت

 ؟یکن یفراموشم م یگ یکشم و تو راحت م یدختر خوب؟ من دارم به خاطرت درد م هیچ نیتوه - 

 همه .  يبرا هیراه حل دادم . زمان راه حل خوب هین فقط ،  م نیکن یمواخذه ام م نیکه االن دار ستمیمن مسئول دل شما ن - 

 خوام .  یخودتو م یخوام لعنت یبا جسارت گفت:من راه حل نم نیمت

 

 درهم گفت:متاسفم آقا! یی. با اخم ها امدیاصال خوشش ن ییپروا یجسارت و ب نیبا اخم بلند شد . از ا نفس

کنم؟ حاال که خواب و  کاریخورده فکر کن ،  من بدون تو چ هی ؟یمتاسف یرا گرفت و گفت:از چ شیبا خشونت بازو نیمت

 ،  قبولم کن .  ستیکه سخت ن نیخوام ا یمن دوست داشتنتو م ؟يبر يبزار يخوا ی،  م يشد می،  همه زندگ يشد المیخ
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 گفت:  دیساب یهم م يکه از خشم رو ییو با دندان ها دیرا کش شیبا همان خشونت بازو نفس

 ،  دست از سرم بردار .  ستمیمن ن يخوا یکه تو م ياما اونجور ستیست داشتن آدما برام سخت ندو - 

 ؟یخودخواه باش یتون یدوباره دستش را گرفت و گفت:چقدر م نیکنارش گذشت که مت از

 .  ستین يبا خشم گفت:عشق اجبار نفس

 و از او دور شد .  .  .  دیدستش را کش تینگاهش کرد . نفس با عصبان دانهیناام نیمت

بود و از  دهیتختش دراز کش يراحت رو الیبه سراغ شاهکار رفت . شاهکار با خ کراستی تیبا عصبان دیخانه که رس به

 يدر اتاقش باز شد و نفس داخل شد . شاهکار بلند شد رو کبارهیداد که  یرا گوش م هیعهد ياز آهنگ ها یکیگرامافون 

 ت:تختش نشست و با اخم گف

 !يباز که در نزد - 

 تحملشو ندارم .  گهیدوست احمقت رو ازم دور کن د نیگفت:ا ادیبدون آنکه جواب حرف شاهکار را بدهد با فر نفس

 شده؟! یمتعجب گفت:باز چ شاهکار

 تحملشو ندارم .  گهیگفت:شاهکار مگه گنجت نستم؟ ازم محافظت کن . د یبا درماندگ نفس

 خواست باهات حرف بزنه! یکه فقط م نیگفت:مت رتیبا ح شاهکار

 داد و گفت:آره اما من جوابم همونه بهش بقبولون . باورش براش سخته .  هیتک واریبه د نفس

را کرد که خونسرد باشد و موفق  شیدانست چرا از مخالفت نفس خوشحال است . اما تمام سع یبه نفس زل زد . نم شاهکار

 هم شد . 

 .  ستیول کن ن ارهیخواد به دست ن یکه م ویزیچ یسمجه و تا وقت یلیخ نیکنم متقاعدش کنم هر چند مت یم یسع - 

 ؟یچ یعنیگفت: تیبا عصبان نفس

 غصه نخور .  يآورد گفت:تا منو دار یکه حرص نفس را در م يبا لبخند شاهکار

 درمانده م .  نقدیزد گفت:تو رو دارم االن ا يپوزخند نفس

  ؟یشیکنن ناراحت م یهم م يازت خواستگار یوقت یمنه که حت ریگفت:تق یوخبه ش شاهکار

 گفت: طنتیو ش يدرآورد با خونسرد شتریآنکه حرص نفس را ب يبرا

تو رو  وونهیشکنن اونوقت اون د یدانشگاه براش سرو دست م يدوستت داره . دخترا نیمثله مت يدلت بخواد پسر میلیخ - 

 دوست داره . 

کنم؟ خب به درك که دوسم داره من که دوسش  کارینشست و با حرص گفت:خدا من از دست تو چ نیزم يوا رفته رو نفس

 ندارم . 

 .  هیقاط یلیآمد و گفت:پاشو برو استراحت کن که اعصابت خ شیبه سو شاهکار

 .  يلبش را به دندان گرفت و با حرص گفت:واقعا مثله اسمت شاهکار نفس
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 کنم نگران نباش .  یگرفت ،  او را بلند کرد و گفت:باهاش صحبت مدستش را  شاهکار

 شدم .  یاومدم تهران روان یکنم از وقت یو گفت:احساس م دیبه صورتش کش یخسته دست نفس

 گردن ما ننداز .  خودیب يبود وونهیو گفت:خودت د دیخند شاهکار

 چه خبر؟ نایز نغمه اا یو گفت:راست ستادیشاهکار ا يکمرنگ زد و روبرو يلبخند نفس

 ازشون ندارم .  يندارم ، خودشون که زنگ نزدن منم شماره ا يرا باال انداخت و گفت:خبر شیابرو شاهکار

 .  امیمنم م دنشونید يبر یخواست رانیبره . اگه اومدن ا شیپ تیبا موفق یهمه چ دوارمیگفت:ام یبا نگران نفس

 گفت:حتما! نانیسرش را تکان داد و با اطم شاهکار

 صورتش کنار زد و گفت:عمو خونه اس؟ يرا از رو شیموها نفس

 ؟ي:آره ،  کارش داردیکنجکاو پرس شاهکار

 مالک .  ایتو هم ب يخوا یاوهوم ،  م - 

 یدانست چقدر نفس را حرص م یشاهکار نقش بست . م يلب ها يکج رو يرا به عمد و پر از تمسخر گفت . لبخند مالک

 بگذارد .  ریتاث شیتوانست رو یآمد که م یحد به نظرش ساحره م نیدختر افسونگر تا ا نیود که اب بیدهد اما عج

 از اتاق خارج شد و شاهکار به دنبالش گفت:تو کتابخونه اس .  نفس

 لب گفت: ریدر را باز کرد و زودتر از نفس داخل شد . نفس ز ستادیکتابخانه ا يبا چند گام بلند روبرو شاهکار

 عجله داره .  شتریب نیخوبه من کار عمو دارم . ا - 

نشست . شاهکار هم  شیبود . نفس با لبخند سالم کرد و روبرو ياز لئون تولستو گرید یسرگرم خوندن کتاب شهیمثل هم هرمز

بگم  نقش دارش گذاشت منتظر نگاهشان کرد که نفس گفت:اومدم یچوب زیم يکنار پدرش نشست . هرمز کتاب را بست و رو

 !رازیبرم ش دویع التیخوام تعط یم

 :چرا اونجا؟دیمهربانانه پر هرمز

هم  نایا ییدا يتونه مدام بهم سر بزنه . هر چند خونه  یاما م ستین شمیرم . البته تو خونه پ یم هیخونسرد گفت:با سا نفس

 هستن . 

 کرد .  یشه خونه رو خال ینم انیم يزیتبر يمونااما هر سال مه رازیش امیخواد باهات ب یدلم م یلیو گفت:خ دیکش یآه هرمز

 

 گفت: تیانداخت و با جد گرشید يپا يرا رو شیپا شاهکار

،  هر چند عماد  رازیش میموافق باش بر یندارم ،  فک کنم بچه ها همگ دیهم واسه ع ییبرنامه ا چی،  ه هیمن وقتم خال - 

.  ادیالله هم م ادی،  سپهر که ب انیبگم م هیوقتشون خال نیبره فرانسه ،   اما سپهر و مت ختهیبرنامه ر انمیجنوب ،  شا رهیم

 .  يایدر م ییاز تنها ينجوریا

 بست . هرمز لبخند زد و گفت: یرا به دمش م نیآمد و او داشت دوباره مت یبدش م نیبا حرص نگاهش کرد . از مت نفس
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 ،  .  .  هیفکر خوب - 

 ؟یستیراحت تر ن ينجوریا زمیو گفت:عزنفس نگاه کرد  به

 .  نیمون یزد و گفت:راحتم اما شما تنها م يزور يبه شاهکار رفت و لبخند ییچشم غره ا نفس

شم . در ضمن شهروز و  یاصال تنها نم انیم يزیتبر يمهربان لبخند زد و گفت:نگران من نباش . شما نرفته مهمونا هرمز

 هم هستن .  ایدر

 زارم عموجون! یناراحتم تنهاتون م - 

 . برو بهت خوش بگذره .  یتو هم پابند باش ستیتونم قرار ن یدختر جون؟ راحت باش . من اگه نم هیچه حرف نیا - 

 زد و گفت:ممنونم عموجون . با اجازتون من برم اتاقم .  شیعمو یبه مهربان يلبخند نفس

آمد که نفس  رونی. شاهکار پشت سرش ب ستادیرفت . اما پشت در کتابخانه ا ونریسرش را تکان داد و نفس بلند شد ب هرمز

 را گرفت و گفت: شیجلو

 ش؟یبند یکنم تو به دمم م یمن ازش فرار م ؟یکن یمسافرت من م یپسره رو قاط نیا يخودیتو چرا ب - 

 ازش .  يشد يتو فرار ستی. بعدم غول که ن شهینم کتینزد نی،  تا من هستم مت ریسخت نگ نقدیلبخند زد و گفت:ا شاهکار

 خودته! يپا ادیب شیپ یگفت:هر چ یبا سرتق نفس

 ؟يشد یباشه گردن من ،  راض - 

 را در سرش سرکوب کند .  نیاستراحت کند و افکار مت یتوجه به او به اتاقش رفت تا کم یرا درآورد و ب شیادا نفس

 

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

 

 پانزدهم فصل

 گفت: هیرا به دست شاهکار داد و با کنا هیخود و سا لیچهره داشت وسا يکه رو یقیاخم عم با نفس

 نکردن؟ رید نیآقا مت - 

االن زنگش زدم . مامانش گفت حرکت کرده . االناس برسه .  نیجا داد و گفت:هم نیساك را در صندوق عقب ماش شاهکار

 انقد غر نزن نفس!

 م؟یبر نیماش هیما قراره هممون با  یآمد و گفت:االن سپهرم زنگ زد . اونام تو راهن . راست رونیاز خانه ب هیسا

 .  میریمن م نیمون با ماش هی. اما بق انیخودشون م نیصندوق عقب را بست و گفت:سپهر و الله که با ماش شاهکار

 داره .  نیبا حرص گفت:خودش که ماش نفس

 نگاتم نکنه . اوف گمیچند روزه . م نیا يسرمو خورداخم کرد و گفت:بس کن نفس  شاهکار

 کنم .  یاز عمو خداحافظ رمیداخل رفت و گفت:م يبا اخم به سو نفس
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 رونیمبل نشسته و به ب يرو نیرفت . هرمز کسل و غمگ شیبه سراغ عمو کراستیبدون آنکه به پشت سرش نگاه کند  نفس

 .  نیومدید و گفت:کاش شما هم مزانو ز شیخاص جلو يزل زده بود . نفس با لبخند

 کنم .  یحس نم تونویگذره ،  دور یراحت بهم خوش م التونیو با لبخند گفت:خ دیکش یقینفس عم هرمز

 اس؟ینجوریگفت:ا ،  ا یبا لبخند و شوخ نفس

،   ستیرسن ،  امسال فقط شاهکار ن یمنم م يمهمونا ينهاد و گفت:نگران من نباش ،  به زود شیزانو يدستش را رو هرمز

 .  یستیراحته که کنار توئه و تو تنها ن المیاما خ

 عمو .  نیکن ییخوام احساس تنها ینم - 

 رو به راهه! زیگفت:گفتم که نگران نباش ،  همه چ نانیبا اطم هرمز

 و گفت: دیهرمز بود را بوس يزانو يکه رو یخم شد دست نفس

 .  نیافتم .  شما مثله اون هست یبابا م ادیکنم  یهر وقت بهتون نگاه م  - 

 و گفت: دیکش بایخوش حالت دخترك ز ییبه موها یدست هرمز

 .  یتو هم دخترم یتا بفهم نتونینزاشتم بب ی،  فرق زمیعز - 

 کنم .  یکرد و گفت:اومده بودم ازتون خداحافظ شینثار عمو يبا سخاوت لبخند نفس

 .  نیبه سالمت . فقط مواظب خودتون باش نیبر - 

 چشم .  يبه رو - 

حرف  یدانست از وقت یدر حال شستن ظرف ها بود . م شهیمثل هم مهیآشپزخانه رفت . حل يتکان داد و به سو یدست نفس

 يمقدار فشیاز کبزند اما انگار جراتش را نداشت . نفس  یکند تا حرف یپا و آن پا م نیمرتب  ا مهیو رفتن نفس شده حل دیع

 خانوم؟ مهی:حلفتگذاشت و گ زیم يدر آورد و رو طیبل 3پول و 

 و گفت:بله؟ دیچرخ شیبا عجله به سو مهیحل

برگشتن .  طیبل هیته يمقدار پولم گذاشتم برا هیرفتنه .  طیهاو پول کرد و گفت:جبران زحمتت . بل طیبه بل ییاشاره ا نفس

 نیراحت باشه . دوشنبه صبح تو فرودگاه باش التیحرم اتاق رزرو کردم . پولش حساب شده پس خ يایکیهتل نزد هیبراتون تو 

 باشه .  9. فک کنم پرواز ساعت 

از خدا  یهر چ شاالیخانوم . ا یبخت بش دیسف یتوانست خود را کنترل کند گفت:اله یکه نم یجانیو ه یبا خوشحال مهیحل

 دستتونو ببوسم .  نیتشکر کنم . بزار یندونم با چه زبو یبهت بده . نم يبخوا

 و مهربانانه گفت: دینفس خم شد که نفس خود را کنار کش يسو به

داده .  یهفته مرخص هینگران عمو هم نباش . باهاش حرف زدم .  یخوش بگذره .  .  . راست دوارمیسفرتون به سالمت . ام - 

 .  ادیهفته م هی نیتو ا گهید یکیبه جاش 
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 است و حاال .  .  .  .  یاز خود راض يادیکرده نفس نامهربان و سرد و ز یفکر م شهینزد . فقط فکر کرد چرا هم یحرف مهیحل

 . خدانگهدار .  نیداشته باش یمبارك . سال خوب شیشاپیپ دتونمیداد و گفت:ع لشیگرم تحو يلبخند نفس

. اخم درهم  دیو شاهکار د هیرا در کنار سا نیآمد . از ساختمان خارج شد که مت رونیو لبخند از کارش از آشپزخانه ب تیرضا با

 اقیو اشت یبه گرم نیبا او کرد و مت يسرد ینگاه کند سالم و احوالپرس نیبدون آنکه به مت دیو جلو رفت . به آنها که رس دیکش

 گفت: هیشان را جلب کرد . سا وجهدر ت يجوابش را داد . صدا

 ه و سپهرن . حتما الل - 

  میتا بر نیدرست بود . بابا نوذر در را باز کرد و الله داخل شد ،  شاهکار گفت:اومدن عجله کن حدسش

 

در کنار نفس جا  هیکرد . سا تیهدا رونیرا به ب نیکرد . نفس پشت فرمان نشست و ماش یداخل شد از هرمز خداحافظ شاهکار

زد و جلو افتاد .  یالله و سپهر بوق يدر نفس برا يعقب نشستند . جلو يها یصندل نیخوش کرد . با آمدن شاهکار ،  او و مت

 گفت: شاهکارسپهر هم پشت سرشان حرکت کرد .  نیماش

 .  نمینگهدار من بش يهر جا خسته شد - 

 سرش را تکان داد .  .  .  .  .  نفس

آوردند و  رونیرا از صندوق عقب ب لی. مردها وسا دندیرس رازیخسته کننده به ش اریبس یصبح بود که بعد از رانندگ 5 حدود

رفتند . دخترها  یقیمبل ها افتادند و بدون آنکه متوجه شوند به خواب عم يداخل بردند و همان جا درون هال بزرگ  خانه رو

جه به دو دختر تو یآن ولو شد و ب يکف اتاق پهن کرد و خودش زودتر از همه رو يدازان ریهم به اتاق نفس رفتند . نفس ز

 .  دیخواب

 

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

 

به بدنش داد و همانطور که  یظهر هم گذشته بود . کش و قوس 12انداخت . ساعت از  وارید يبه ساعت رو یشد . نگاه بلند

 گفت: دیکش یم ازهیخم

 لنگ ظهره .  نیبچه ها پاش - 

 ؟زد و چشمانش را بزور باز کرد و گفت:ساعت چنده یغلت سپهر

 گذشته .  12بلند شد و نشست و گفت: از  شاهکار

 کاناپه! نیکنه . چقد خشکه ا یو اخم گفت:کمرم درد م ازهیبا خم نیمت

 داره .  زارمیچ نیبلند شد و گفت:عادت به تخت داشتن هم شاهکار

 که گفت: دیالله را شن يصدا قهیچند ضربه به در کوفت . بعد از چند دق یاتاق نفس رفت و به آرام يبه سو شاهکار
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 بابا ول کن تورو خدا!  - 

 ،  گشنتون نشده؟ نیاس . بلند ش 12و گفت:ساعت  دیخند شاهکار

 انداخت و با عجله گفت: ینگاه يواریبلند شد و به ساعت د هیحمام رفت . سا يبه سو کراستیو  گفت

 م . رس یگفته بودم صبح م نایشده ،  به مامان ا رید یلیخدا ،  خ يوا - 

 رسونمت .  یخواب آلود گفت:صبر کن م نفس

رفتن به حمام منصرف کرد . خواست به  يآب او را برا يو از اتاق خارج شد که صدا دیبه چشمانش کش یبلند شد . دست نفس

 ه؟یخش دار گفت:چ ییو شاهکار را صدا زد . شاهکار با صدا ستادیشد و پشت در حمام ا مانیبرود که پش نییحمام پا

اتاقارو به بچه ها نشون بده تا خودشون  رونیب ي. از حموم اومد رمیگ یغذا هم م رونیرو برسونم . از ب هیسا رمیدارم م - 

 نره .  یانتخاب کنن . فقط اتاق بابا و مامانو به کس

 اد؟یاز بچه ها ب یکی ای امیباهات ب يخوا یکه گفت:صبر کن م دیشاهکار را شن يصدا

سوخته  ییبه همراه شلوار قهوه ا یرنگ دیرا شانه کرد . بلوز سف شیگفت و به اتاقش برگشت . موها یمنه بلند و محک نفس

که زودتر از او آماده شده بود از  هیچرم مارکش را در دست گرفت و به همراه سا فیرنگش به همراه ک اهیس ي. پالتو دیپوش ییا

 گفت: دنشانید شدند سپهر با ریازرفت . از پله ها که سر رونیاتاق ب

 ن؟یر یکجا م نیدار - 

 .  ارمیم رمیگ یرو برسونم ،  سر راهم غذا م هیرم سا یجواب داد: م نفس

 ام؟یباهات ب يخوا یبرادرانه گفت:م سپهر

 شم .  یشهر خودمه توش گم نم نیزد و گفت:نه ،  ا يلبخند نفس

از  هیکرد . اما نفس و سا یدختر سرد فقط نگاهش م نیبا تمام خواستنش غرق در وجود ا نیزد . اما مت نینمک يلبخند سپهر

 کردند و رفتند .  .  .  .  .  یو سپهر خداحافظ نیمت

 .  ینگ يزیبه من چ نیبرگرد نیبه حالت نفس بر يبا سماجت گفت:وا هیسا

 خالصه گفت:باشه! یلیخ نفس

در نفس به همراه  يبا نفس ساکت و گرفته نزد . جلو یحرف چیبه خانه ه دنیرس تا گرینگاهش کرد . اما د یچشم ریز هیسا

صرف  يکرد . اما در مقابل اصرار آنها برا یبود سالم و احوالپرس دهیشد ند یشد و با پدر و مادر او که مدت ها  م ادهیپ هیسا

به نام شهر چند پرس کباب برگ  ياز رستوران ها یکیکرد و رفت . سر راه از  یخداحافظ وناهار مقاوت کرد و با لبخند تشکر 

ناهار گرفت و به خانه  يمخلفات پا يبرا گرید زیو چند چ یبه فروشگاه محبوبش رفت و ماست و ترش میاز آنجا مستق دیخر

 برگشت . 

را صدا زد . الله  هیگذاشت و بق زیم يلبخند زد و غذا را رو تیاز هال با رضا لیجمع شدن وسا دنیکه وارد خانه شد از د نیهم

 آمد و گفت: رونیاز اتاق ب
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 .  یسالم خانوم ،  خسته نباش - 

 زد و گفت:ممنون ،  بچه ها کجان؟ یلبخند کمرنگ نفس

 شون؟یدیگردن ،  مگه ند ی،  االن برم ابونیدلخور گفت:رفتن سر خ شییاز تنها یتیبا نارضا الله

 نه ،  شاهکار اتاقارو نشونتون داد؟ - 

 کباب پر کرد و گفت: ينشست و شامه اش را از بو زیم يپا الله

،  شاهکار اجازه نداد  هیاتاق کنار اتاق ما ،  اتاق بابا و مامانتم که خال هیتو  نمیآره ،  منو سپهر تو اتاق تو ،  شاهکار و مت - 

 .  یکه انتخاب کن يموند یتصرفش کنه . فقط خودت م یکس

 مونم .  یاونا ممدت تو اتاق  نیخوبه ،  تو ا - 

 ؟ینفس انداخت و گفت:دلتنگشون يبه صورت غم گرفته  ینگاه الله

رو پا  یدانشگامو دادمشون از خوشحال یخبر قبول یبود که وقت روزید نی،  انگار هم ایدن ينشست و گفت:اندازه  شیروبرو نفس

 بند نبودن . 

 !زمیآرام گفت:عز يدلدار يدست نفس را گرفت و فقط برا الله

 کنم .  یبهشون فکر م یلیخ یلبخند زد و گفت:گاه نفس

 تا پسرا برسن .  میناهارو آماده کن زیم ای،  ب الیخ یلبخند زد که نفس بلند شد و گفت:ب الله

را  زیکردند و م نییبود تز دهیکه نفس خر گریمخلفات که د یتکان داد و با نفس به آشپزخانه رفت . غذا را با کل يسر الله

 یرا به کمر زد و گفت:کجا منو قال م شیدستها شیجلو یتصنع یشاد سپهر آنها را به خود آورد . الله با اخم يکه صدا دندیچ

 ؟يریم يزار

 .  رمیو گفت:قربون اخمات من برم . من که گفتم کجا م دیوار الله را در آغوش کش فتهیش هیتوجه به بق یب سپهر

 !لیصدا گفتند:زن ذل کیپشت سرشان داخل شدند و  نیو مت شاهکار

 نازك کرد و گفت:خوبه همه مثله شما بداخالق باشن! شانیبرا یپشت چشم الله

 !بارویز يپر نیبا ا لمیبه نفس انداخت و با خودش گفت:منم زن ذل یدزدک یلبخند زد و نگاه نیمت

 دیکش یعاشقش رنج م ي رهیخ ينگاه ها نیا ریخورده شد هر چند نفس ز مانهینشستند . ناهار در جمع صم زیپشت م یهمگ

 لم دادند و به تماشا نشستند .  .  .  .  ونیزیتلو يرفتند و پسرها پا اطیناهار دخترها به ح زی. بعد از جمع کردن م

 دیو خر هیبازار رفتن با بق دیبا پدرومادرش داشته باشد و ق يداریقبرستان رفت تا د يکرد و به سو یخداحافظ هیاز بق نفس

 را زد .  .  .  .  نیهفت س

 يسر خورد . به قبرها زل زده بود و صدا شیاز چشم ها شیدیمروار ياشک ها ياریاخت یقبر پدرومادرش نشست . ب نییپا

کرده بود  یو سخت يماه از بس وانمود به سرد 6 نینکرده بود . در ا هیبود که گر  يداد . انگار عمر یرا گوش م یکالغ مزاحم

 اش ببارند .  زهبدون اجا دندیترس یهم م شیاشکها یکه حت
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دو تا  ن؟یبدون من ها؟ چرا نباش نیلب گفت:سالم ،  حتما خوش ریآرام و ز هیگر انیبه حرف آمد و در م یطوالن یقیاز دقا بعد

لتنگم ،  من که من که د ؟ی.  .  .  . اما من چ نیهم با هم نجایمرگ هم از هم جدا نشدن و حاال ا يلحظه  یعاشق که حت

  نم؟یزاشت یتنها م دیچرا من؟ چرا با نی،  .  .  . بهم بگ نتونمحتاجتونم ،  داغون شدم بعد از رفت

.    ن؟یجوابمو بد نیخوا یم یچ ایبود . تو اون دن تونی،  اوج نامرد نیکرد ی.  .  .  . بدجنس ومدم؟یشد منم باهاتون م یم یچ

 .  . 

 ،  از شاهکار ،  از .  .  .  .  شیکرد . از خودش ،  از زندگ هیو گال ختیر اشک

 فرصت داشتنتون بود .  شدیآرزوم براورده م هیخواستم ناراحتتون کنم . اما اگه  یرا پاك کرد و گفت:نم شیها اشک

 قبرها گذاشت و گفت: يبود را رو دهیکه خر ي. چند شاخه گل داوود دیقبرها را بوس يشد رو خم

 .  دنتونید امیمبازم  - 

 حهیهم برگشت تا را ادهیآمده بود پ ادهیرفت . از آنجا که پ رونیصورتش پاك کرد و از قبرستان ب ياشک ها را رو يپا رد

شاهکار  دنیدر خانه از د يشده بود . جلو کیبرگشت هوا تار یرا با تمام وجودش در تنش شناور کند . وقت يبهار يخوش هوا

 گفت: تعجب کرد . جلو آمد و

 !؟یینجایچرا ا - 

 ؟ياومد رید نقدیو گفت:چرا ا دیکش ینفس راحت دنشیبا د شاهکار

 گفت:حوصله جواب پس دادن ندارم .  یلیم یبا ب نفس

 و مانع داخل شدنش شد و گفت: ستادیا شیبا اخم جلو شاهکار

 ؟ياومد ریچرا د گمیحوصله ندارم؟ م یچ یعنی  - 

 م؟یهم دعوا کن نجایا يخوا یم یعنیبا خشم گفت: نفس

.  يکرد رید یبچه ها نگرانت بودن چون جنابعال ينه فقط من همه  وونهینگرانت بودم د ه؟یگفت:دعوا چ متیبا مال شاهکار

 ؟ير یحاال چرا از جواب دادن طفره م

 ؟يشد یشد . راض ریرفتمو اومدم د ادهینرفتم . فقط پ ییاز قبرستون جا ریراحت غ التیحوصله گفت:خ یب نفس

 :چشمات چرا سرخه؟دیمصرانه چرس شاهکار

بود که  یاعتراف عذاب آور لجباز و مصر منتظر جواب نفس نیکردن سخت بود و شاهکار بدون دانستن از ا هیبه گر اعتراف

 خواست:  یم يدلش گرفته و راه فرار

 .  ستین يزیچ - 

 و خشم گفت: میزند پس با تحک ینم یدانست اگر او را مجبور نکند حرف یم شاهکار

 شده؟ یجواب منو درست بده ،  گفتم چ - 
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 یحاالم اگه جوابتو گرفت ؟ینیش یسر قبر مامانت خشک م ير یکردم ،  مگه تو م هیمنو ،  گر یگفت:کشت تیبا عصبان نفس

 برو کنار برم داخل . 

به او زد و  ياخل شود . نفس تنه اتا او د دیو خود را کنار کش دیکه نفس سالم است کش نانیاطم نیاز ا ینفس راحت شاهکار

به شاهکار که پشت سر نفس داخل شده  نیکرد و به اتاقش پناهنده شد . مت یخشک به همگ یحوصله سالم یداخل شد . ب

 بود گفت:

 چش بود؟ - 

 .  ختهیبهم ر کمی نایکمرنگ کرد و گفت:رفته سر قبر عموا یاخم شاهکار

 بلند شد که برود که شاهکار گفت:نه ،  بزار تنها باشه ،  براش بهتره .  الله

تا غم  شیبایز يپر يکرد برا یدوست داشت االن آغوش باز م نیکرد و مت یبه نفس فکر م ینشست . شاهکار با نگران الله

 خانواده اش را با او قسمت کند . 

 

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

 

 

  

 

 

 شونزدهم فصل

 

 بشه .  لیبشمرم سال تحو 3تا  دمیا خنده گفت:قول مب شاهکار

 ؟یگفت بیزد و گفت:پسر باز تو غ شیبه بازو یمشت سپهر

 یقرمز تُنگ تنگ بلور نگاه م یتوجه به آنها به حرکت ماه یپسرها شروع شود . نفس ب يبه دو یکیبود تا  یجمله کاف نیهم

 کرد . فلش بک مغزش باز به کار افتاده بود . 

داشت که امسال بدون آنها سال را  يکاشت . حس بد شیرا در گلو ینیپارسال با پدر و مادرش بغض سنگ دیع اتخاطر

 مانند عذاب وجدان! یکند . حس یم لیتحو

 ینرم يگرفت و به الله چرخاند و بوسه  یکرد نگاهش را از ماه یسال نو را اعالم م لیپدرش که تحو یمیقد يویراد يصدا

سال  گریکدیسال نو شدند . الله و سپهر هم تنگ در آغوش  کیصورتش نشاند . کل کل پسرها  تمام شد و غرق در تبر يرو

 به جمع خندان انداخت و بلند شد .  یگفتند . نفس نگاه کینو را تبر

 فورا حواسش به او جمع شد و گفت:کجا؟ شاهکار
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 بزنم .  نایبه مامان ا يسر هی رمیم - 

 !یرفت روزیتو که د - 

 بگم .  کیخوام بهشون تبر ی. م دیسال گذشته بود امروز سال جد روزید - 

 .  میبا هم بر نیدر آغوش سپهر جا به جا شد و گفت:خب پاش یکم الله

 .  گهیحرف همسرش گفت:راس م دییدر تا سپهر

 ن؟یداشت گفت:پس چرا نشست یهمراه نیکه از ا یبا لبخند و حس خوب نیمت

 کجا؟ گهیخوام تنها برم ،  شماها د یبا اخم گفت:م نفس

 امروز تحمل کن .  هینفس زد و گفت: يآرام به شانه  ییبلند شد ضربه ا شاهکار

 .  میشیشمع ها را خاموش کرد و بلند شد و به همراه سپهر به اتاق رفت و گفت:زود حاضر م الله

را داده بود رفت  شنهادیپ نیالله که ا يبرا یینگاه کرد و دندان قرچه ا با حرص به آنها که قرار بود خلوتش را بهم بزنند نفس

 .  .  .  . 

از آمدنشان ناراحت نبود  گرینفس با حضور بچه ها نتوانست درست با پدر و مادرش صحبت کند . اما د نباریا شهیخالف هم بر

 داشت .  یهمراه نیاز ا یو حس خوب

بود و  نییکه سرش پا نیبه مت یچشم ریخواندند لذت برد . ز ینشسته بودند و فاتحه م آنها که با محبت و خالصانه دنید از

،   نیلب زمزمه کرد:ممنون مت ریاست اما دوستش نداشت . ز یخواند نگاه کرد  . با خودش فکر کرد  که او پسر خوب یفاتحه م

 .  يو سخاوتنمد ناما بازم مهربو امیبا تمام بداخالق

 ندارم .  يوقته ازشون خبر یلی. خ مییدا دنیبرم د دیزارم . با یبچه ها تنهاتون م نیکه تمام شد بلند شد و گفت:ببخش کارش

 رسونمت .  یم سایگفت:وا شاهکار

 نگران من نباش .  نقدیتونم برم . ا یخودم م - 

 نیا یحواسش رفته بود پ يا انگار همه دانست ام یشد . خودش هم نم ینگرانش م لیو با دل لیدل یروزها ب نی! انگران؟

 دوست داشت تنها باشد .  شهیمغرور که هم يدختر عمو

 کرد که شاهکار گفت:مواظب خودت باش .  یشانه اش جا به جا کر و خداحافظ يرا رو فشیک نفس

 سرش را تکان داد و رفت .  .  .  .  نفس

  

 !ایدن این بودم دنو گفت:دلتنگتو دی) را در آغوش کشییهاله( زن دا محکم

 ؟یخبرمون گذاشت یسر؟ چرا ب ریدختره خ ییمتعجب و خوشحال گفت:آخه کجا هاله

 از من بود .  ی،  کوتاه ییاز او جدا شد و گفت:شرمنده زن دا نفس

 .  .  نیپوستتون رفته خوشگل شد ریبهتون ساخته ها . آب ز نینیب یاضافه کرد: اما ما رو نم طنتیش با
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 .  يالغر شد ی.  .  . تو که حساب ستین امینجوریو گفت:ا دیبا ذوق خند هاله

 داخل ،  خشک شد پشت در .  ادیآمد و گفت:خب هاله تعارف کن دختر ب رونی) از اتاق بیی(داکورش

ازش را نو شیرا به مشامش فرستاد . کورش موها شیمهربان ي حهیپرواز کرد و را شییآغوش تنها دا يشادمانه به سو نفس

 کرد و گفت:

 پدر سوخته؟ ییکجا - 

 .  نایماه تکونم نخورد 6 نیانداخت و گفت:تو ا شییبه دا دارانهیخر یبا لبخند از او جدا شد و با طنز نگاه نفس

 خراب بشه .  کلشیه دمیورزش نبا رهیکرد:بابا م خکوبشیم ییصدا کبارهی

 رفت و گفت: شیاش برگشت و به سو ییناصر پسر بزرگ دا يبه سو یبا خوشحال نفس

 دلم تنگ شد .  ؟یگرفت یازم م يخبر دینبا وونهید يناصر ،  پسره  يوا - 

 کاشت و گفت:منم دلم تنگ شده بود .  شیموها يرو ییپدارنه بوسه ا ناصر

 .  یگرفت یم یو گفت:نگو تنگ بگو گشاد شده و گرنه سراغ دیخند نفس

 بابا بالخره خواهر زاده اخموت اومد .  يدیبه حرفش لبخند زد و رو به کورش گفت:د ناصر

 .  نینیبش نیایب نیدیتازه رس نیخانه اشاره کرد و گفت:هردوتون خسته ا يساده  يبه مبل ها کورش

 .  امیبرم لباسمو عوض کنم م نیگفت:بزار شیبا آن ابهت نظام ناصر

 بوده .  تی. مامور يدیبود که تو هم رس ییا قهیدق 5 هی قای. دق دهیگفت:تازه رس هاله

 اش نشست و گفت:دوقلوها کجان؟ ییسرش را تکان داد کنار دا نفس

 .  انیکه؟ االن م یشناس یگفت:رفتن خونه خواهرم ،  م اوردیب ییرایپذ يبرا يزیرفت تا چ یهما نجور که به آشپزخانه م هاله

 هرمزم باهاته؟ ای ي:تنها اومددیوارد آشپزخانه که شد کورش پرس هاله

 مشترکمون اومدم .  ي. با شاهکار و دوستا ستیاما عمو هم ن ستمیتنها ن - 

 ان؟یب يپس چرا دعوت نکرد - 

 بعد اونا .  نمتونیبب امیخواست اول خودم ب یدلم م - 

 .  انیپروان که دعوت نکرده م نقدیلبخند ادامه داد:هر چند ا با

 شاهکارم اومده؟ یکه گفت دمیبود گفت:شن دهیکه پوش یراحت يبا لباس ها ناصر

 خونه باشه .  دیآره ،  االن با - 

 ؟يبا خودت آورد نی:ماشدیپرس ناصر

 .  نمیب یشاهکارم م ينجوریرسونمت . ا یکرد که ناصر گفت: م نیینه باال و پا يسرش را به نشانه  نفس

 ؟ینیاونو بب یمنو برسون يخوا یجوشه ها . م ینممن  يبرا گتیکرد و گفت:گفتم د یتصنع یاخم نفس

 خوام .  یدست از سر کچل من بردار من زن نم گمیم یه ؟یکه چ ي،  باز به شکمت صابون زد دمیتو رو که د - 
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 !وونهیو گفت:د دیخند نفس

 

کنه نظرم عوض بشه  یبابا ،  داره خودشو لوس م ینیب یلبش داشت روبه کوروش گفت:م يکه رو يزیبا لبخند طنزآم ناصر

 خوره .  ی،  اما کورخونده ،  دانشجو جماعت به درد خودش م رمشیبگ امیب

 .  ینمون کاریتو نظام ب يام که خودتو هل داد پلمهیبود با خنده گفت:بهتر از تو د دهیکه بعد از مدت ها خند نفس

 کنه .  یخانوم ناز م نیشدم ا دمیکش یبدبخت نقدیبه پسر دسته گلت؟ ا گهیم یچ ینیب یکرد و گفت:بابا م یتصنع یاخم ناصر

 تو نگو .  افهیق گهیخوام بپوکم . د یاز خنده م نهیب یناصر هر وقت توروم يبا خنده گفت:وا نفس

 آخه؟! یدون یم یاز خوشگل ی،  دوما تو چ یاوال دلقک خودت - 

 از تو زشت تر نوبره .  یگیکه راس م نویا - 

 .  يبا خنده گفت:حقته تا سربه سر دختر نزار کورش

 سرخ که افتاد گفت:  يبهایآمد . نفس چشمش به س رونیاز آشپزخانه ب وهیو م دیع لیبا آج هاله

 مبارك .  دتونیع يوا - 

 .  گهیسال د یزاشت یو گفت: م دیخند يبلند يبا صدا ناصر

  نبود؟ ادتیبا حرص گفت:نابغه چرا خودت  نفس

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

زاره؟ .  .  .  یقد مگه م میقد و ن يبچه ها يخونه ،  سروصدا ی،  خرج و دخل که با هم نم الی،  ع یفشار زندگ م؟یچه کن - 

 آه خواهر نگو دلم خونه!

 ماه چه سرت شلوغ شد .  6 نیتو ا هویبا خنده گفت: نفس

 .  نجایا ایب دویبرداشت و گفت:نفس جان ع يقرمز بیبخورد . ورش س يزیبه نفس تعارف کرد که چ هاله

 شه تنهاشون گذاشت .  یاما شاهکار و دوستام هستن به خاطر من اومدن نم ییدوس دارم دا - 

 خودش صاحب خونه اس .  ستیگفت:شاهکار که مهمون ن هاله

ترسم دلخور بشن . اما اگه  یشه تنها گذاشت م یکنه . اما بچه ها رو نم یکارا رو خودش م يجوره همه  نیحاال هم هم - 

 بشه چشم . 

 تعارف زدن .  هیحاال  نایمامان ا ؟يخودتو مهمون کرد يگفت:ها ،  چه فور یبا لودگ ناصر

 .  التیتو و ع شیپ امیم یخونسرد گفت:ناراحت نفس

 تو رو کجا بزارم؟ نیادینه قربونت ،  همون بچه ها ز - 
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کوروش  يوقت در خانه  چیخوشحال بود . ه بیخنداند ،  کنارش عج یاو را مبود .  يگریناصر جور د شهی. هم دیخند نفس

. برعکس  دیخند یزد و م یمهربان و گرم بود که با همه حرف م ينبود ،  در عوض دختر ياز آن نفس سرد و اخمو خبر

 به خاطر مسائل پوچ نبود .  ینطوال يجز دعوا و بحث ها يزیکنار شاهکار بود چ یوقت

توانست تجربه کند . حس  یکس نم چیکه در کنار شاهکار داشت در کنار ه یدعواها اما آرامش نیبود با تمام ا بیعج اما

 تجربه کرده بود .  .  .  .  .  شهیکه هم ییدوست داشتن ها يمتفاوت تر از همه  یبه شاهکار داشت ،  حس یبیعج

 .  انیتوجه اش را جلب کرد . ناصر گفت:حتما نادر و ناد ییصدا

نفس ،   دنیکوچکش را بغل کرده بود به همرا نادر داخل شدند . با د يکه عسل دختر خاله  ینفس) در حال یی( دختر داایناد

 . نفس با لبخند گفت:قدت بلندتر شده .  دیرفته بود داد و نفس را در آغوش ش شوازشانیعسل را بغل هاله که به پ

 دختر عمه .   یانگار تو از قافله عقبکردن  يرشد هیما همه  يگفت:تو خونه  ناصر

 دست داد و گفت: مانهیرا از خود جدا کرد و با نادر صم ایو ناد دیخند نفس

 .  ادیبرو بزن اصال بهت نم ؟ينزد التویبیشدو تو س دیع - 

 و گفت: دیکوتاهش که تازه در حال رشد بود کش يها لیبیبه س یدست نادر

 برن .  یازم حساب م یچرخه ،  کل یمن م يالیبیس نیمحله رو هم هی اد؟یدلت م - 

 ترسن؟ یاز تو جوجه م یاز بس خنگن . رو چه حساب - 

 به خاطر منه .  ستیکه ن الشیبیبا خنده گفت:بخاطر س ناصر

 ترسونن .  یفقط مردمو م ن؟یپسرن شما دار نامیرو به کورش و هاله گفت: آخه ا نفس

 نداشته باش .  شونیان کار وونهید نایادست دور شانه نفس انداخت و گفت: کورش

 دست نفس را گرفت و او را به طرف مبل برد و خود نشست و نفس را کنار خودش جا داد .  ایناد

 ؟یینجایا التیگفت:تعط ایناد

 آره ،  خونه خودمونم .  - 

 !نجایا ایب ییدلخور گفت:چرا ،  تو که تنها ایناد

 . دوستاشم هستن .  ستیدر جواب دخترش گفت:نفس تنها ن هاله

 ا؟ی:کدیکنجکاوانه پرس ایناد

 مشترکمون .  يبا لبخند گفت:شاهکار و دوستا نفس

 ؟يلب آورد و گفت:پس چرا دعوتشون نکرد يبزرگ رو ينام شاهکار لبخند دنیبا شن ایناد

 .  نیای. شما هم م میایمونده . ما م گهیروز د 15 التیتا آخر تعط - 

 ؟یینجای:ناهار که ادیپرس هاله

 .  امیآره به بچه ها گفتم نم - 



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا یرستم ایرو  –... و اما عشق  یتالف                              

wWw.98iA.Com ١٢١ 

 آشپزشونو از دست دادن .  ایطفل یگفت:آخ يبا لحن حرص دار نادر

 رسه ها .  یبه نادر رفت و گفت:زورم به ناصر نرسه به تو م ییچشم غره ا نفس

 .  یش ینم فمیحر یدون یخودتم م ادیاش را جلو داد و گفت: خوشم م نهیبا غرور س ناصر

 گه؟ید نید یگفت: تو و نادر امسال کنکور م ایرا درآورد و رو به ناد شیادا نفس

 رو گرفت .  پلمشیبزور د یدون یگفت:من آره ،  اما نادر رو خودت که م ایناد

 خانوم! ایکن ناد تیمن رعا يبا اخم گفت:حداقل جلو نادر

 گه ،  خودم سراغتو دارم .  یگفت:دروغ نم نفس

 .  گهیگفت:بچه ها بسه دبا اخم  کورش

 به نفس گفت:هرمز چطوره؟ هنوز عصا به دسته؟ رو

 مونه .  یکوه م نیسرش را تکان داد و گفت:آره اما هنوز ع نفس

 اد؟ی:چرا نتونست بدیکنجکاو پرس کورش

خواست  یمدلش  یلیعمو موند و گرنه خ نیمهمون داره . دوستاشن . به خاطر هم زیهر سال از تبر دیداد: ع حیتوض نفس

 باهامون باشه .  . 

 

 نیا نقدیبود اما ا اریخودش صاحب اخت یکن یکه تهران زندگ ششیرفتن پ يبرا نکهی،  با ا هینیمتواضعانه گفت:مرد نازن کورش

 مرد بزرگ منشه که اومد و از منم اجازه گرفت . 

 دونم .  یقلب گفت:م مینفس نشست و از صم يلب ها يرو بایو ز یخواست فیتعر نیکمرنگ از ا يلبخند

و هاله به آشپزخانه  اینفس ادامه داشت . بعد از آن با ناد یرفع دلتنگ يبرا یپسرها تا ساعت ی.  .  .  .  .  . حرف ها و مزه پران 

بود درست شد  زیمشکوکانه و تعجب برانگ اریدر مورد شاهکار که بس ایامان ناد یب يها يکند . ناهار با کنجکاو یرفت تا کمک

هال همه از هاله بابت  يکوچک گوشه  زیم يداد .  .  .  . پا یو تعجب جوابش را م تیبا جد یگاهبا اخم و  ی. نفس گاه

 .  .  .  .  مایکرد ییکارا هیگفت:منو و نفسم  ایناهار خوشمزه اش تشکر کردند . که ناد

 داد نگو دست شما هم بوده .  یم ییمزه ا هیخوردم  یم یگفت:بگو هر چ یبا لودگ ناصر

 .  تهیادیز نمیگفت:هم نفس

 خانوم .  میهست یخوردمون راض يبد یزد و گفت:شما هر چ شیبایز يبه دختر عمه  یو چشمک دیخند ناصر

 .  نیگفت:نفس از فردا سنگ و کلوخ جلو ناصر بزار یبا لودگ نادر

با ابهت نثارش کرد  ییپشت گردن نادر رفت و چشم غره ا ییا خنده بلند جمع به هوا رفت که ناصر با کف دست ضربه يصدا

 .  .  .  .  . 
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و گرنه  نیای. حاال نوبت شماست . شب جمعه ب دنتونیگفت:من اومدم د یو رو به همگ دیرا بوس ایصورت هاله و ناد نفس

 .  شمیدلخور م

 حتما .  ومدین یمهمون . اگه کس دویگفت:ع هاله

 .  دمیسخاوتمندانه گفت:برو من قول م نادر

 ؟يد یقول م ییا کارهیگفت:تو چ ایناد

 کرد و با ناصر رفت .  یلبخند زد و از آنها خداحافظ نفس

 گه؟ی: دوستات دخترن ددیپرس ناصر

 ها؟ يفکر کرد یادب چ یب يگفت:پسره  یتصنع یبا اخم نفس

 .  طونهیشاهکار که شگم که ،  به خاطر  یبا خنده گفت:به خاطر تو نم ناصر

 آنکه شاهکار را مبرا کند گفت: يگونه در مورد شاهکار حرف زد . برا نیدانست چرا بدش آمد که ناصر ا ینم

 شاهکارا که باهامونه .  ياز دوستا یکیدوست منه که همسر  شمیکیشاهکارن .  ينه ،  دوتاش دوستا - 

 هم هست؟ هی:سادیکنجکاو پرس ناصر

دنبالش . تو هم امشب  میندارم . دور بزن بر ي،  اصال ازش خبر هیسا یگفت يوجه منظور ناصرشود گفت:وابدون آنکه مت نفس

 .  میبگرد رونیدور با بچه ها ب هی مینرو خونه ،  بر

خود را مشتاق نشان ندهد گفت: امشب کار  یآنکه کم يدور زد . اما برا هیسا يخانه  يبه سو جانیاز خدا خواسته با ه ناصر

 دارم . 

 ،  امشب با ما باش .  گهیشب د هی يبا اخم گفت: کارتو بزار برا نفس

 شناسم .  یام . فقط تو و شاهکارو م بهیزد و گفت:از دست تو .  من اونجا غر يلبخند ناصر

 .  نیخوب يبچه ها یلیخ یشینا مهم آش هی. به بق یشناس یم یرو از بچگ هی. خوبه سا هیو البته سا - 

 

را به صدا درآورد .  وارید يدرب زنگ کوچک رو يشد و جلو ادهینفس پ دندینفس که رس ينزد . به خانه  يگریحرف د ناصر

نفس استقبال کرد و به داخل رفت تا لباسش  شنهادیدر را باز کرد و بدون آنکه متوجه ناصر باشد از پ هیبعد خود سا قهیچند دق

 متعجب گفت:  نیماش دنیبرگشت از د یکند . وقت ضیرا تعو

 باهاته؟ یک - 

 لبخند زد و گفت:سوار شو .  نفس

 ناصر ضربان قلبش تند شد . عجوالنه گفت:سالم آقا ناصر .  دنیعقب نشست از د یصندل هیسا

نکنه کالست رفته باال ناصر شده آقا  ؟ینگفت يجور هیاسم منو  گمیانوما .  . مگفت:سالم خانوم خ طنتیبا لبخند و ش ناصر

 ناصر؟
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نگاه  نیا طنتیشد از ش یگرفته م يوقت خشن نبود و چقد دلش به باز چیکه ه یمرد نظام نی. متعجب بود از ا دیخند هیسا

 ها و حرف ها . 

 .  کشه از دست تو یدونم زنت چه م ی. من نم ياصال عوض نشد - 

 راحت .  یجنابعال الی،  خ نهیبنده خوشبخت تر الیرا به حرکت درآورد و گفت:ع نیماش ناصر

 با خنده گفت:بر منکرش لعنت! هیسا

افتاده بود  نهیآ يرو هیکه از سا ییبایز يریتصو نیتوانست دل از ا یپدال گاز نهاد و سرعت گرفت . هر چند نم يپا رو ناصر

 نفس که توقف کرد گفت: يالیو يبکند . جلو

 منتظرن .  يبعد يمسافرا نیش ادهیپ میدیمورد نظر رس ستگاهیبه ا - 

 کیبه  کیشد و درها را  ادهیشد . ناصر هم پشت سرش پ ادهیپ نیاز ماش هیناصر زد و به همراه سا يبه شانه  ییضربه ا نفس

 دهیپر يآن آشفته بازار ناصر با ابروها دنید از دشد . داخل ساختمان که شدن الیقفل کرد و به همراه دخترها داخل و

 کرده؟ یم یآدم زندگ نجایگفت:ا

 شلخته و تنبلن .  يعمر هیمتعجب ناصر گفت:کارا پسراس ،   يبا لبخند به چهره  هیسا

 .  ادی. حاال کجان؟ صداشون نم ستمین ينجوری. من که ا اریبهونه ن خودیب - 

 عادت داره .  يمروزی،  شاهکار به خواب ن دنیگفت:حتما خواب نفس

بودند  دهیخواب زیبه طبقه باال رفت ،  در نزده وارد اتاق پسرها شد . حدسش درست بود . هر سه فارغ از همه چ کراستیو  گفت

 يرگه خواب آلود و دو ي. صدا دیآنکه آنها متوجه داخل شدنش نشوند . محکم به در کوب يرفت و برا رونی. نفس دوباره ب

 لبش زنده کرد: يشاهکار لبخند را رو

 بابا چه خبره؟  - 

 غروبه! یکیساعت چنده؟ نزد یدون یگفت: م يبلند يبدون آنکه داخل شود با صدا نفس

 و گفت:مزاحم! دیبه صورتش کش یدست شاهکار

 .  نهیپاشوبا ناصر اومدم . اومده تو رو بب - 

شده بود خواب را  يبلند نفس بلند شدند . هر چند نام ناصر که بر زبان نفس جار يهم با صدا نیبلند شد . سپهر و مت شاهکار

 پراند .  .  .  .  .  نیاز سر مت

نفس آشنا شدند  یپسرها هم با ناصر ناآشنا ،  با معرف هیگفتند . بق کیکردند و سال نو را تبر یروبوس مانهیو ناصر صم شاهکار

خدا  نیما مردا رو برد يابرو ن؟یتو خونه ساخت هیچه وضع نی. بعد از معارفه ،  ناصر آرام در گوش شاهکار گفت:آخه پسر ا

 !یلیوک

 اما خوابمون برد .  میجمع کن میخواست یبه دوروبرش انداخت و گفت:م ینگاه شاهکار

 که دستش بود برگشت و گفت: ینیس که به همراه دخترها به آشپزخانه رفته بود با هیسا
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 آب زرشک ،  ترشِ ترش! نمیا نییبفرما - 

گاه نفس و  یگاه و ب يداشت . خنده ها ییمردانه ا ي افهیجذاب و ق اریناصر بود که بس یپ نیتعارف کرد و حواس مت هیسا

 داد و نگران! یبا ناصر حرصش م شیراحت

 يتازه وارد صدا ییپسر دا نیبود و حاال با وجود ا دهیاز او د یخشک و خال يدکه نفس را شناخته بود فقط لبخن یتمام مدت در

 !دهیرم يبایز نیا يچقدر کم آورده بود از خودش جلو نیقهقه فضا را پر کرده بود . و مت

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

 

 خانوم کوچولو .  يشهرباز نمیکه شدند ناصر با لبخند گفت: ا ادهیپ

چند  ي نهیدر س دیلرز یکرد و دل م یم شانیبلند دخترها را پر يزد و موها یصورتشان آرام قدم م يرو يخنک بهار مینس

چرخ و  يایب دیرا پشت گوش فرستاد و گفت:ناصر با شی. نفس موها دیتپ یم یزنان هلن نیا يکه قلبشان برا یمرد عاشق

 فلک!

خورد به ناصر اشاره  یکه م يبا حرص مشهود نیرفت . متبا لبخند موافقت کرد و همراه دخترها به طرف چرخ و فلک  ناصر

 کرد و رو به شاهکار گفت:

 ستن؟ین یمیبا هم صم يادیز - 

 و آرام گفت: ستیشده بود نگر بایامشب ز بیکه عج یشادمانه نفس و صورت يبه قهقه ها شاهکار

 باهم بزرگ شدن .  ستین بیعج ادمیز  - 

 بودم .  دهیشاد ند نقدیوقت نفسو ا چیبه آنها اضافه شد و با تعجب گفت:تا حاال ه سپهر

 خوشحاله؟ شییبا پسر دا نقدیکه ا يد یدختر شکنجه م نیتو ا نمیگفت:بب یلبخند و لودگ با

اوست . اما که نفس مال  دیکش یم ادیدر وجودش فر يزیفقط با ناصر شاد باشد؟ چ دیبدش آمد از حرف سپهر . چرا با چقدر

 داشت .  يشد؟ احساس بد یمگر م

 لب گفت: ریز نی. بدون توجه به مت ستینفس خندان که سوار چرخ و فلک بود نگر به

 بشه .  یممکنه بزارم مال کس ریغ - 

 شده شاهکار؟ یبود اما گفت:چ دهیجمله اش را درست نشن نکهیبا ا نیمت

 !یچیزد و گفت:ه یتصنع يلبخند شاهکار

 !زشیوهم برانگ تیبود از ماه يشناخت و هم فرار یرا دچار شده که هم آن را م يها درد یدانست تازگ یخودش م اما

 يشاد يکه همه  يجور ختیآمد ر یم شانیآمد نگاه آشفته شاهکار به نفس خندان که به سو نییکه از چرخ و فلک پا نفس

 دختر جوان فروکش کرد .  يها

 شده؟ ی:چدیو مادرانه پرس ستادیبه طرفش آمد . کنارش ا یتوجه به همگ یب نفس
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 دختر خوب! یچیباشد . لبخند زد و گفت:ه یبار دوست داشت نفس راض نیاول يمهربان شد . برا شاهکار

 انگار گناه کردم؟ یکن ینگام م يبا اخم گفت: پس چرا جور نفس

 ينرو ، نفس لبخند دیبگو نکهیزد باعث شد توجه هر دو به آنها جلب شود . شاهکار قبل از ا یناصر که نفس را صدا م يصدا

 به ناصر زد و از شاهکار جدا شد . 

 هیپسره ،  ما نیکردم تا ا یحسادت نم ينجوریا يو گفت:به وال اگه تو کنار نفس بود ستادیدر کنار شاهکار ا یبا آشفتگ نیمت

 عذاب! ي

 بود گفت: بیعج شیکه برا یتش تمام شد و با اخم و حسادتبالخره طاق شاهکار

جواب داده ،  چرا  هیفقط  يکشش نده ،  من چند بار با نفس حرف زدم خودتم حرف زد نقدیا گهی،  د گهیبسه د نیمت - 

 ؟يدیچرا هم خودتو هم نفسو عذاب م ؟یستیدست بردار ن

مثله  يتونم ،  چطور دختر ی.  .  . شاهکار واقعا نم  ؟يریفسو بگکردنم طرف ن یمتعجب از رفتار شاهکار گفت:فک نم نیمت

 نفسو از دست بدم؟

 نفس زد و گفت: يبه پهلو ییبود .  .  . الله سقلمه ا دنیآب در هاون کوب نیسکوت کرد . حرف زدن با مت شاهکار

 رغضب؟یشاهکار م ای يخندونت راحتتر یبا ناصر که م نمیراستشو بگو بب - 

 وار گفت:خب معلومه ناصر ،  ناصر محشره .  فتهیو ش بیعج یبا حالت هیسا

 بود: هیشور و شوقش اصال سخت نبود . اما جوابش برخالف نظر سا نیا يبرا هیلبخند زد . درك سا نفس

 کنم .  یعوض نم ایکس تو دن چیشاهکار ،  اونو با ه - 

 .  یدون ی،  فقط خودت نم يارشاهکار دوس ند يکسو اندازه  چیبا لبخند گفت:تو ه الله

که انگار منتظر  یکه وجودش را گرفت را فقط خودش حس کرد و قلب یفیبود . ارزش خف یخوردن نفس کامال حس کردن جا

 حق با تو باشه .  دیرفت و در دل گفت:شا ینداشت ،  نگاه دوخت به شاهکار که با پسرها م ی. حرف ردیجمله تا ضربان بگ نیا

 یرفتن باعث شد نفس راحت نیرا با خود برد تا او را برساند .  و ا هیکرد سا ی.  .  .  .  .  .  .  .  .  . آخرشب ناصر خداحافظ 

خندانش باز هم  ییمغرور که با رفتن پسر دا يپر نیداشت از ا یلحظه هم چشم  بر نم کیگرفتار و حسود که  نیبکشد مت

 سرد شده بود . 

 

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

 

رفت قلبش ضربان گرفته ،   ادشیرفت حسود شده ،   ادشیمقابلش قلبش فشرده شد .  يصحنه  دنیاتاق را باز کرد از د در

که شکسته و کنج اتاق  دیصبور و کوه را د نیبماند و نرنجاند . فقط مت ادشی دیرفت با ادشیرفته از او خوشش آمده ،   ادشی

 در سوگ مادر! يکند چون دختر یم هیگر و دهیش کشرا در آغو شیزانوها یکیدر تار
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 شده؟ یداداش چ یپرواز کرد و کنارش زانو زد و گفت:ه شیتاب دوستش به سو یب شاهکار

 به دست آوردن قلبش و حاال .  .  .  .  يکه به نام دانشگاه و آشنا بود برا يمرد ستیگر

. غرورم بر باد رفت با حرفاش ،   دمیند شیبه سنگدل يوقت دختر چی،  ه شمیتونم ،  دارم خفه م ینم گهیگفت:د يبا زار نیمت

 انصاف! یشکسته شدم . نابودم کرد ب

گرفت هر  دهیکرد در قلبش جوانه زده ،  ناد یکه حس م یگرفت دوست داشتن دهیرا ،  ناد شیلیگرفت رشته فام دهیناد شاهکار

خواست جواب  یبود و فقط م یکه شکسته بود . بلند شد . عصبان یلزار  مهم بود و د نی. فقط و فقط مت دید یم دیچه را با

 گفت:  تینفس را بدهد . با حرص و عصبان

 دور برداشته .  يادیبهش بدم . ز یدرس درستو حساب هی دیبا - 

د . که شاهکار در سر داشت فقط نگاهش را بدرقه اش کر ییکار احمقانه ا ينکرد برا یآرام شده بود و اصال تالش نیمت

او را محکم گرفت و  ياست . خود را به او رساند بازو ونیزیتلو يدانست االن در هال پا یرفت . م رونیشاهکار از اتاق ب

 بلندش کرد و با خشونت گفت:

 ن؟یبه مت یگفت یچ - 

 

 .  يگفت:ولم کن ،  دستمو شکوند شیرها شدن بازو يدر کنکاش برا نفس

 ؟یبهش گفت یرا فشرد و با غضب گفت:گفتم چ شیبازو شتریب شاهکار

چرا  اد؟ی،  مگه بهت نگفتم شرشو از سرم کم کن؟ مگه نگفتم باهامون ن قشهیکه ال يزیبا اخم و حرص گفت:همون چ نفس

 نداره ،  حقش بود .  یخودت حاالم به من ربط يشد پا یگفتم هر چ ؟يبه حرفام گوش نداد

 ؟یکن يبا احساساتش باز ينجوریکه ا يدی،  چطور به خودت اجازه م وانهی: ددیکش ادیفر تیبا عصبان شاهکار

 بلند گفت: ياز چنگال شاهکار با همان تن صدا شیرها يبرا دهیفا یب يدر تقال نفس

اصال از دست همتون زله شدم  ؟یفهم یمزاحمه م هیبرام فقط  ته؟ی،  دوسش ندارم حال ستین يدفاع نکن ،  عشق زور ازش

 به درك .  نی. تو و دوستت بر یولم کن لعنت

 يبه او زد و گفت:به اندازه  یمحکم یلینفس را رها کرد و دستش باال رفت و س يبدون فکر و دانستن کارش بازو شاهکار

 .  يزینفرت انگ ایدن يهمه 

و حرفش در سرش پتک  یعصبان یآب نیدوخت به ا چشم ينه اخم کرد نه دست بر سوزش صورتش گذاشت . لحظه ا نفس

تشنه  ینیگونه اش را در برگرفت چون زم لی. س دیشاهکار بار يبار جلو نیاول يبرا شیشد . بدون آنکه متوجه شود اشکها یم

 را پر کرد .  ضابه خود آمد که هق هقش ف یشور . وقت یو محتاج به آب
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 جیرفت . شاهکار گ رونینگاهش را به شاهکار که از کار خود مبهوت بود انداخت و از ساختمان ب نیتحمل کند تلخ تر نتوانست

زده بود که  یکه قلبش را گرم کرده بود؟ حرف یکار  را کرد؟ دست بلند کرد بر نفس نی. چرا ا ستیو منگ فقط رفتنش را نگر

 !شیشرم یباور نداشت؟ متنفر نبود و گفته بود با تمام ب

،  از  نی. حالش بهم خورد از خودش ،  از مت دیاش د انهیبا لبخند موذ نینگاه کرد و برگشت که مت دیلرز یکه م یدست به

 کارش ،  از .  .  .  . 

هر گز منو  گهیشو درآوردم ،  د هیبودم اما من ،  منه احمق گر دهیشو ند هیکارو کردم؟ تا حاال گر نیگفت:چرا ا یدرماندگ با

 بخشه .  ینم

 شد .  یمتوجه کارش م دینفس با ؟یگفت:چرا نگران ییپروا یو ب ییبا پرو نیمت

بهش  یچیاز غصه ه ریماه غ 6 نیمثله شاهزاده ها بود اما تو ا شی! تمام زندگنی:خفه شو متدیکش ادیفر تیبا عصبان شاهکار

 هی،  فرشته اس ،  پاکه و .  .  . خدا اون تنها کس ستی،  بخدا ن يزیعذابش و حاال  بهش گفتم نفرت انگ ي هیندادم . شدم ما

 کردم؟ کاریباهاش چ امهمه اما من ،  خد میکه تو زندگ

 .  یدون یفقط خودت نم ينفس دوس ندار يکسو اندازه  چیتلخ زد و گفت:تو ه ياز رفتار شاهکار پوزخند ریمتح نیمت

زد . شاهکار  یو بدبخت یبیهجوم غر نیهکار شکسته از ابه شا نیالله به نفس زده بود حاال مت شیکه چند شب پ یحرف

 نینبود . ه نیانداخت . ماش نگیبه پارک یرفت . نگاه رونیبود و از ساختمان ب دهیرس نیقیکه به  یحس نیشد از ا شانیپر

 را گرفت .  هیسا يبرداشت و شماره  اتلفن ر یو داخل ساختمان شد . گوش دیکش يبلند

،  زنگ زدم بپرسم نفس  هیرا برداشت و سالم کرد و گفت: ببخش بدموقع مزاحمت شدم سا یگوش هیشانس خوبش خود سا از

 ره؟یکجا م یعصبان ایناراحته  یوقت

 افتاده شاهکار؟ ی:اتفاقدیدلواپس پرس هیسا

 حاالم نگرانشم .  رونی،  رفته ب شهیگفت:دعوامون شده مثله هم يسرسر شاهکار

 اونا .  شیرفته پ دیشا ستنی،  اما حاال که پدرو مادرش ن هیحافظ رهیم شهیماز دست شما دوتا ،  ه يوا - 

 ممنون از کمکت .  - 

 ام؟یمنم همراهت ب يخوا یم - 

 .  رمینه ممنونم . خودم م - 

 بزار . منتظرم .  انیشد منم تو جر يپس خبر - 

 باشه خداحافظ .  - 

سپهر که امشب با الله به دور از جمع دوستانه شان به هتل رفته بودند را برداشت ،   لیاتومب چیرا گذاشت و سو یگوش عجوالنه

 گفت: نیمت

 .  امیصبر کن منم ب - 
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 من رفتم برگشت .  یوقت دی. شا ستیتلخ نگاهش کرد با خشونت گفت:الزم ن شاهکار

 رفت .  .  .  .  رونیاز خانه ب یماند و شاهکار با آشفتگ نیمت

 ایگرفت  یم انشیبود . هر وقت دلش از دست اطراف شیها ییمامن تنها نجای. ا ختیر یشسته بود و اشک مقبر حافظ ن سر

 يکه خواجه  ییشد . چه ساعت ها یم یزد تا خال یو حرف م ختیر یآمد آنقدر اشک م یم نجایکرد ا یناراحتش م يزیچ

 . درست مثل االن! بوددختر جوان ن نیا يها و زجه ها یشاهد ناراحت رازیش

 نیآن مت يکه برا يادیفر يبرا ایبود که به ناحق خورد  یلیکرد . نه بخاطر س یها فرق م یقبل يامشب با همه  ي هیگر اما

عشقش نسبت به شاهکار عذاب شده بود .   نیقیچون  ستیگر یکه شده بود . م ییرهایتحق ایبود  دهیرذل بر سرش کش

 بود .  زینفرت انگ شیکه برا يشاهکار يرا باور کرده بود با جمله  شیعاشق

 

  

وقت  چینهاد؟ چرا ه یبود که بر سر عشقش م یبه خاطر سرپوش شیها يبود لجباز دهیوقت نفهم چیشده بود . چرا ه وانهید

 يوقت خانه  چیمتوجه شد اگر ه يهجوم ناباور انیشد؟ و حاال در م یم یباز هم  فقط با او خواستن شیبا تمام دعواها دینفهم

 ینیبر قلبش سنگ یکرد کوه یاصال خوشحال  نبود . احساس م دیکشف جد نیهرمز را ترك نکرد به خاطر شاهکار بود . از ا

عشق  نیرا داشت . با تمام وجودش دوست داشت ا دنیبترکد . حس زجر کش یکند و هر لحظه ممکن است از زور ناراحت یم

پسر چشم  نیشده بود که چقدر ا جهاست متو زیامشب که شاهکار گفته بود نفرت انگ نی.  . مانده بود چرا همرا پس براند .  

 بدذات را دوست دارد .  یآب

به بعد  نیزد . از ا یمرگ بار دست و پا م یقینگرفت و حاال در دقا ينکته اشاره کرده بود اما جد نیالله به ا شیشب پ چند

دهد؟  یاست که فقط آزارش م يگفت عاشق مرد یم یبه چه کس ست؟یگر یگذاشت و م یم یسشانه چه ک يسرش را رو

 داشت . آه از نهادش بلند شد .  يدیقلبش گذاشت . درد شد يدستش را رو

 سنگ! ییقلب است نه تکه ا نیخواست عاشق باشد بارها و بارها گفته بود . اما به قول شاهکار ا ینم

 یوجود عاشق را! درست مانند اتفاق یهست دیکش یآمد و به آتش م ینبود که آمدنش را خبر دهد . نرم نرمک م یجارچ عشق

 نفس افتاده بود .  يکه برا

 مبارك! .  .  .  .  تیدل ،  غم ها يا يبر باد رفت . عاشق شد شیهست

 

از دستش را تا بدست  دهیرم يبایز ندیرفت تا بب هیافظ. به ح دیو با دل د دهیرا که با چشم ند ییبایز افتیقبرستان رفت و ن به

 بر او روا داشته بود! ابینا يدهایگرانتر از مروار یو حرف یلیکه با س یدردناک يجفا نیآورد دل خونبارش را از ا
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کرد . از  یرا درك م شیقرارها یکه حاال ب یقلب دیزد درد کش یداده بود و زار م هیمقبره تک وارینفس که به د دنید با

اش شدت  هیگر دنشی. با د دیزد . نفس سر بلند کرد و او را د شیشد و آرام و نوازشگرانه صدا کشیآمد . نزد نییپا نشیماش

 زانو زد و با بغض گفت:نفسم! شیگرفت . شاهکار جلو

 !دنیخواست و ند یرا مقصر بداند فقط فرار م یکس ایخواست دعوا کند  ینم نفس

 به شاهکار خواست از کنارش بگذرد که شاهکار دستش را گرفت و گفت: توجه یشد و ب بلند

 خوام .  بکش اما نرو .  .  .  .  یکه باال رفت معذرت م یکه زدم و دست یخوام ،  بخاطر حرف یببخش ،  معذرت م - 

خشمش فوران کرد . خواست .  یرا نم یو عاشق یجیگ نیاز ا شتریخواست . ب یخواست . معذرتش را نم یرا نم شیمهربان

 :دیکش ادیفر

 !نمتیخوام بب ینم گهید یتو سرت بخوره ،  برو ،  حت تیمعذرت خواه - 

. سرعتش  دیلرزان به خود آمد و بلند شد و به دنبالش دو یو با حالت دو از شاهکار فرار کرد . شاهکار با قلب دیرا کش دستش

 .  ردیبود که بتواند او را بگ ادیآنقدر ز

 را گرفت  .  او را نگه داشت و با التماس و گفت:  شیبازو

چرا امشب  میکن یدعوا م شهیما هم ؟یکن یم وونمیچرا د ؟يها شد وونهیدختر؟ چرا مثله د یگیم یچ يتو رو خدا ،  دار - 

 ؟يشد ينجوریا

ناخودآگاه او را در آغوش آورد .  یقلب شاهکار را به درد م شیها هی. گر ستیدل گر نینداشت . به حال خود و ا یحرف نفس

 و گفت: دیکش

 یم دیکه با یبودم دست ی. تورو خاك عمو و زن عمو داغونم نکن . عصب زیاما تو اشک نر زمیر یبهم م ارویببخش ،  دن - 

 خودم بود .  قیزدم که ال یشکست باال رفت و حرف

هق  يبود . صدا رکردهیکه هر دو را اس یعشق نیاز ا دیفهم یو نم دیتپ یاو م يکه قلبش برا ییا نهیبه س دیمشت کوب نفس

 کرده بود .  وانهیهقش شاهکار را د

پات ،  زانو زدم که جبران کنم تو رو جون من بگذر  شیغرورم پ ؟ینکن هیکنم گر کاریزانو زد و گفت:چ شیکرد و جلو شیرها

 . 

 گفت: یس افتاده . با اخم و دق دلغرورش شکسته و به التما ندیتوانست بب یکه نم يبرگرداند از مرد يرو نفس

خورت  یلیدنبالم؟ دوستت مهمتر از من بود ،  حق با من بود و ناحق س ي،  چرا اومد نمتیخوام بب یبرو ، راحتم بزار نم - 

 ؟يازم خوا یچ ؟یکه چ ي،  حاال اومد نمشیب یفحشم نم  قیال ی.  .  . بود که حت نیاون مت زیشدم ،  نفرت انگ

 نداشت .  گریکه د یبه حال ستیکه بر سرش آمده بود را باور نداشت زانو زد و گر یناتوان بود . اتفاقات نفس

 گفت:  ينفس را در دست گرفت و با زار يدست ها دیکش شیخودش را به سو شاهکار

 .  یکن یم م هوونید يالمصب دار زیغرورمو خرد کنم و التماست کنم .  .  . اشک نر نیاز ا شتریازم نخواه ب - 



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا یرستم ایرو  –... و اما عشق  یتالف                              

wWw.98iA.Com ١٣٠ 

 گفت:برو .  یفیضع يبدون آنکه نگاهش کند با صدا نفس

 .  رمینم نجایبا سماجت گفت:بدون تو از ا شاهکار

 را پاك کرد و گفت: شیو با پشت دست اشک ها دیکش رونیدستش را از دستان گرم شاهکار ب نفس

 . تنهام بزار .  امیجا باهات نم چیه - 

 شد و گفت: يزد . جد یو با لجاجت حرف م امدیدختر کوتاه ن نیسکوت کرد . غرورش شکسته بود ا ییلحظه ا شاهکار

 برمت .  ینداره با خودم م یبهشت و جهنم برام فرق ایبرم . خونه باشم  یهر جا برم تورم با خودم م - 

تا در  ریخدا مرا از خودم بگ دیبگوتوانست  یبود . کاش م شهینگاهش کرد . نگاهش گرم و سوزان و متفاوت تر از هم نفس

 را گرفته توان رو به جهنم است . اما نتوانست و  .  .  .  .  میکه گوش کر کرده و نفس ها یعشق نیا

را که انگار از درون  ییحرف ها دیبلع یزد ،  خالصانه و م یحرف م نهیو نفرت بود . شاهکارش بدون ک نهیبدون ک شیصدا

که از شب  یکش قلبش شده بود . درك عشق دكیرا که عشقش  يمرد دهیند يرو نیباشد اخواست داشته  یم ادشیفر

 يایدن التیبرود به تعط یو زندگ ستدیکرد قلبش ممکن است ب یم ربود که فک نیشده بر او آوار کرده بود آنقدر سنگ نینفر

 !گرید

. لرزان بود از آن عشق اما هنوز  دنیداشت و نه جرات پرس یگرفته بود و خودش نه جواب يبود که ذهنش را به باز سوال

 مانده بود که جواب داده شود: یسواالت

 ؟یزن یم نهیرو به س گهید یکیسنگ  یوقت امیباهات ب دیچرا با - 

شق که دوست را بر ع يرفتارش نداشت . متنفر بود از خود يرو یکه انگار تعادل يهم ناتوان بود . ناتوان از خود شاهکار

 گفت .  یم دیگفت . اشتباه کرده بود و با یم بایبود هرچه نفس ز قشیداده بود . ال حیترج

 ی. همه رو م ستین میحال یچیه شمیم یدونم عصب یشدم ،  م وونهیدونم د یغرورمو شکوندم نفس ،  اشتباه کردم ،  م - 

 دونم اما تو ببخش . 

 هیو  يزد ینعره م یداشت یوقت ؟یهمرنگ چشمانش و گفت:تو غرورمو نشکست یچشمان يایدر در ختینگاهش را ر نفس

کرد .  یداشت با لذت نگامون م یزن یم نهیکه سنگشو به س ینیهمون مت يکرد یم دایکردنم  پ ریتحق يبرا دیجد يسوژه 

 .  میبر یسوال م ریز ویشکون یغرورمو م يدار یک يبرا دمید یخرد شدم وقت

وصالش را  يکه حاال آرزو ییو خواسته اش به تاراج برده بود غرور خودش و دخترعمو نی. مت مانید و پششرمنده بو شاهکار

 برد . دست نفس را گرفت و گفت: یبه گور م دیانگار با

 بشه .  کتیبه بعد نزد نیزارم از ا ی. نم دمیقول م رهیم تیاز زندگ نیبلند شو نفسم ،  مت - 

 . شاهکارگفت: دینخورد و خود را عقب کش یرا باور نداشت ،  تکان شینگاهش کرد قول ها دهیترس نفس

 بهم اعتماد کن .  - 

 او را با سر انگشتانش پاك کرد و گفت: يبرد اشک ها شیپ دست
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 احساس درد نکردم .  نقدیوقت تو دلم ا چیهات ، ه هیبا گر میکشت - 

سالهاست که جوانه زده و  یدانست عشق یدرد خودش است . چه م يهمپا کشد یکه شاهکار م يدانست درد یچه م نفس

 شبه به باورشان نشسته در حال سوختن هر دو است .  کی

 .  میبر ایو بلندش کرد و گفت:ب دیدستش را کش شاهکار

 و تو ندارم .  نیمت دنیهم به د ییخوام تنها باشم . عالقه ا یم - 

 آزار دادن من؟ ستیو گفت:بس ن دیاخم کش شاهکار

 ده؟یمن تو رو آزار م ییطلبکارانه نگاهش کرد و گفت:تنها نفس

 :دیکش ادیفر شاهکار

به خدا منم آدمم ،   ات؟یمحل یب ستیهات؟ بس ن هیقهر و گر ستی. بس ن نمتیب یم ينجوریکشم ا یآره ،  عذاب م - 

 ؟يعذابم بد يکنم ،  چرا دوس دار یاشتباه م

 برگرفت و آرام گفت: ينداشت رو يدآورایو  یهم صحبت ينا نفس

 .  امیم نیبرو ،  خودم بعدا با ماش - 

 دنبالش .  امیبزار خودم م نویو گفت:الزم نکرده ،  ماش دیابرو در هم کش شاهکار

 یکرده بود اما حاال فقط خواب م يشناخت . لجباز یرا خوب م یپسر چشم آب نینداشت . ا يا دهیکرد فا یهم م مخالفت

 یبود . ب گرید يفراتر از قرص ها ییعالم خواب نوش دارو دیشده بود بهتر شود . شا رشیگ انیربیکه گ يخواست تا سردرد

بلند خود را به او رساند و شانه به شانه اش  ییپشت سرش با قدم ها اهکار. ش يهدف راه افتاد به طرف در ورود یتوجه و ب

 یقدم  بر م الیخ یشود . اما آنقدر حواست پرت و ب دهیعشق به رخش کش نیا یهم قدم شد . نفس نگاهش نکرد تا تازگ

 کنندش! نیو سوار ماش ردیداشت که شاهکار مجبور شد دستش را بگ

خواهد  یم ییو دلش چقدر تنها ستین ییبایو فکر کرد که شب ز ابانیروشن خ يداد و زل زد به چراغ ها هیرا تک سرش

 دارد! شیها یدر بچگ شهیکرد ر یکه فکر م یحس نیرا دوست داشت . ا دشیراحت! اما شاهکار حس جد یخواب

 

 بایز يدخترعمو نیکرد ا یتر شده و با تمام قدرت حس م يبارش نرفته بود در وجودش جد ریوقت نفس ز چیکه ه یتیمالک

 يگفته  نیعمل نپوشاند بر ا يعقد دخترعمو و پسر عمو در آسمان ها بسته شده پس چرا جامه  نکهیمال اوست . مگر نه ا

 !ن؟یدلنش بیو عج یمیقد

 ی،  نم ارمتیبرمت و م یم يبه بعد حواسم بهت هست ،  خودم هر جا بخوا نیبه نفس انداخت و گفت:از ا ینگاه یچشم ریز

 بشه .  کیبهت نزد یکس يزارم تا نخوا

 افتاده بود اما تلخ گفت: انیشاهکار در قلبش به غل ياز حرف ها یحس خوب نکهیا با

 ندارم .  یاجیبهت احت - 
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که عاشقش است او را  يبا مرد ییبار حس کرد چقدر تنها نیاول يبه او انداخت و ساکت شد و نفس برا یبا اخم نگاه شاهکار

 کند .  یو شرم م جانیپر از ه

 شیکه حس عاشق شدن برا دیتوانست به خودش دروغ بگو یندارد اما نم یدانست سرانجام یکه م یعشق نیبود از ا ناراحت

موضوع داشت . نفس ناراحت از عشق و شاهکار  نیتفاوت نسبت به ا یبا کم یلذت آور بود . و شاهکار به اخم نشسته حس

 .  شیقدم کیدر  ابدیرا در معشوقکه بالخره توانسته بود  یباور قلب نیخوشحال از ا

 میگرد ی******************* آب در کوزه و ما تشنه لبان ممیگرد یدر خانه و ما گرد جهان م اری

 

بود که با  ییتابلو نیتوانست آزار دهد . مت یم يادیمغرور و غد بود . ز يادیدختر ز نیکه ردش کند . ا یاز نفس دیترس یم اما

دانست خبر  یبود و م نشیکه حاال جان و دلش بود . د یاز نفس دیترس یمشابه  داشته باشد . م یسرنوشت دیترس یم دنشید

 !يچشم و فرار بایمعشوق ز نیندارد ا

کشاند به  یخورد او را م یکه در ذهنش م ییکرد . فلش بک ها یاش م وانهیهم د دهیرم يآهو نیفکر از دست دادن ا

نفسش را  یتوانست بگذارد کس یچرا نم دیفهم یو  .  .  .  . و حاال م شیها تی،  حما شیها یرحم ی،  ب شیها يلجباز

 یگرفت . نفس از بچگ ینشاند آرام نم ینم شیداد تا طرف را سر جا ینفسش را آزار م یاگر کس دیفهم یکند . حاال م تیاذ

ساله آنقدر با کوته  15در مقابل نفس  يظاهر يها تیبا آن جذاب شیسالگ 20در دلش بود و خبر نداشت . عشق آن دختر در 

 شیفکر

چشمش دنبال نفس بوده و  شهیبه خود زد . هم يو دل بست و چه زود فراموش کرد . ناخودآگاه لبخند دیبود که ند ادیز

 بود .  .  .  .  دهیبود و االن به باور رس وانهی. د دیفهم یخودش نم

 و گفت: دیچرخ شیکه نفس متعجب به سو دیکش يه زد . آه بلنداش چنبر لهیلحظه بر مخ کی ينداشتن نفس برا فکر

 .  یآه بکش دمیتا حاال ند - 

 .  ستین دیبع ادمیزد و گفت:ز نیغمگ يلبخند

 ؟یناراحت ی:از چدیپرس الیخ یب نفس

 احمقانه ام .  .  . دلم گرفته از خودم .  ياومد ،  از کارا نییکه دو بار رو صورتت پا یاز خودم ،  از دست ؟یاز همه چ - 

 و گفت: باهام مثله قبل برخورد کن .  باینفس ز دیکش یقیعم نفس

 .  یستیاون نفس قبل ن گهیتونم ،  چون تو هم د ینم گهیو گفت:د شیبایدر چشمان ز ختینگاه ر شاهکار

 یم اریاخت یزد که قلبش را ب یم ییحرف ها امشب مهربان شده بود و بیکه عج يمرد نیا يقلب گرفت از حرف ها ضربان

که عشقش  يمرد يبرا ینفس قلبش به گرم نیآن نفس سابق نبود . نفس سابق سرد بود ا گریکرد . حق با شاهکار بود او د

 .  .  .  .  دیتپ یگذاشته بود م ادگاریرا در قلبش 

 خونه اس نه؟ نی:متدیپرس اطیشوند نفس با احت ادهیپ نکهیقبل از ا دندیخانه که رس به
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 خوام باهاش روبرو بشم .  ی،  نم ایبا اخم گفت:باهام ب نفس

 زنگ بزن نگرانت بود .  هیپارك کرد و با نفس داخل شد و گفت:به سا نگیسپهر را در پارک نیماش شاهکار

 ؟یبهش گفت يزیمگه چ - 

 ه؟یاومدم حافظ يچطور يآره ،  پس فکر کرد - 

بعد با آرامش با او مشغول صحبت شد . شاهکار هم کل  قهیرا گرفت و چند دق هیسا يشماره تلفن نشست و تند  يپا نفس

نفس برگشت که تازه مکالمه ش تمام شده بود  يبه سو افتنشیاز  دی. ناام افتیکند اما او را ن دایرا پ نیساختمان را گشت تا مت

 و گفت:

 .  ارمیب نتویماش رمیاستراحت کن م کجا رفته؟ برو اتاقت ستی،  معلوم ن ستیخونه ن نیمت - 

خواب را چاره کند . شاهکار هم به دنبال  بشیسردرد عج نیا يتکان داد و بلند شد و به اتاقش برود تا برا يسر نفس

 از خانه خارج شد .  .  .  .  لشیاتومب

نوشت را باز کرد و  یدر آن م یاز زور ناراحت یکه گاه یاهیکار پدرش نشست . دفتر کوچک جلد س زیپشت م یصندل يرو

 نوشت:

،  دوسش دارم خدا ،   دمیشدم که مدتهاس نفهم يزی،  من امشب متوجه چ شمیم وونهیکنم؟ بهم بگو دارم د کاری،  چ ایخدا"

 "دوسش دارم

ول داده بود کرد که ق هیته یدفتر را وقت نیشد به دفتر . ا رهیقورت داد و دفتر را بست . خ دیکه کش یقیرا با نفس عم بغض

که نوشته  ییدفتر به جز فحش و دعواها نیکند . و حاال ا هیلیکند با نوشتن در آن خود را تخ یم شیهروقت شاهکار عصبان

 جمله از دوست داشتن بود . از عشق! کیبود 

و چشمان خسته اش را  دیکش یو چه وقت آزارش داده . آه یبماند که شاهکار ک ادشیخورده بود تا  خیصفحاتش تار همه

 يرا باز کرد و رو شیهم گذاشت . سردرد و خواب توانش را گرفته بود . بلند شد چراغ را خاموش کرد . موها يرو ییلحظه ا

و چشمانش را بست .  دیخود کش يرنگ را رو اهیس يبود . پتو شیندگز يشب ها يتخت افتاد . امشب خسته تر از همه 

شد . فکر کرد حتما شاهکار برگشته .  زیخ میتخت ن يرو دیرا شن ییقدم ها يه بود که صداهنوز کامل چشمانش گرم نشد

 يرو

 ؟یی:شاهکار تودیپرس رینشست که در اتاقش خود به خود باز شد متح تخت

شد . ترس به دلش چنگ  انیداده بود نما هیشده بود در چهاچوب که به در تک دهیخم یکم شیکه انگار شانه ها يمرد قامت

 شاهکار؟ یلرزد گفت:خودت یکه مشخص بود از ترس م ییانداخت . با صدا

 آمد و گفت: نییکرد از تخت پا شتریترسش را ب کیتار ياز در گرفت و جلو آمد در را بست . فضا هیتک مرد

 

 ؟یهست یتو ک - 
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به وضوح  نیمت دنیچراغ هجوم آورد و آن را روشن کرد . از د ي. با وحشت به سو دیرا در ،  در شن دیچرخش کل يصدا

 ؟یکن یم کاری.  . چ نجای. با لکنت گفت:تو  .  . ا دیرنگش پرس

 و گفت: دیآمد که نفس خود را عقب کش شیمفهموم به سو یب يبا لبخند نیمت

 داخل؟ يایبهت اجازه داد ب ی،  ک رونیاز اتاقم برو ب - 

 صورتش را! ي دهیرا ،  التماس نگاهش را ،  رنگ پر شیصدا دهیفهمد تن لرز یکرد مست است و نم حس

شبو به  نیخوام افتخار ا ی،  م بایخانوم ز ستیشب با من بودن سخت ن هیلبخندش پررنگ شد و گفت:چرا برم؟  نیمت

 نمونده .  یراه گهی. د یشیکنم ،  مال من م یم ینفس ،  اما امشب تالف يکرد تمیاذ یکنم .  .  .  . خل میدوتامون تقد

 :دیکش ادیفر نیشد . جراتش را جمع کرد بر سر مت وانهید نفس

 و گرنه .  .  .  رونی،  برو ب ستین تیاحمق! حال یتو مست - 

 .  یبش گهید یکی بینص یفینفس ،  ح یخوشگل یلیتو خ ؟یبا چشمان سرخش زل زد به او و گفت:و گرنه چ نیمت

 و گفت: دیپر نییتخت پرتش کرد . نفس تند از تخت پا يبود و محکم به سو ورشینفس  يواش که تمام شد به س جمله

 .  .  .  ادیاالن شاهکار م - 

 .  يمال من شد ایمن کارمو کردم و تو هم تا آخر دن ادیزد و گت:تا اون ب يپوزخند متن

خود را کنار  نیپرت کرد اما مت نیمت يپدر و مادرش بود را برداشت و به سو ادگاریکه  یو گلدان دیکش ادیبا بغض فر نفس

نفس حمله کرد که  ينثارش کرد و با خشم به سو يپوزخند نیبرخورد و شکست . مت واریبه د يادیز يو گلدان با صدا دیکش

 یپشت پاره شد . نفس با چشمان و با فرار  نفس لباس از دیبه لباسش رس پشتدستش از  نیخواست فرار کند مت دهینفس ترس

 شود .  الیخ یحرف ها بود که حاال که طعمه در کنارش بود ب نیتر از ا يقو نیاما مت دیوحشت زده خود را کنار کش

اش کوفت و زور زد  نهیزد . نفس با دست محکم به س مهیخ شیتخت پرت کرد و خود رو يدست نفس را گرفت او را رو مچ

به  ارویچقد التماس کردم؟ گفتم عاشقتم ،  گفتم دن ادتهیبه صورتش زد و گفت: یمحکم یلیس نینست . متتا بلند شود اما نتوا

 ام؟یبرات کوتاه ب دیانه ،  حاال چرا من ب یاما گفت زمیر یپات م

 که همش درد بود و نفرت! یزندگ نیسوخت . چقدر بدبخت بود . متنفر بود از ا یم یلیس يجا

 ،  راحتم بزار .  نیگفت:تورو خدا مت دیلرز یکه م یینگاهش التماس شد . با بغض و صدا رنگش

 

 ازم نخواه .  یچیام . ه وونهیمست د هیو گفت:من االن فقط  دیوار خند وانهید نیمت

خود را  بود فقط یآگاه ياز رو شیکارها ي. همه  ستیداد اما نفس مطمئن بود که مست ن یمشروب م ينفسش بو نکهیا با

برده بود را از خود جدا  ورشی شیلب ها يکه به سو ینیکرد مت یداد . باز هم تمام توانش را به کار برد و سع یمست نشان م

 .  دیو او را بوس فتبا خشونت هردو دستش را گر نیکند . اما مت

 رفت . از ته دل صدا زد :خدا! یاهیس یکینزد نیاز ا چشمانش
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 کمکت کنه .  ستیامشب خدا هم ن یبا لبخند گفت:حت نیمت

گذاشته بود و وارد ساختمان  نگیرا در پارک نیکه تازه ماش يآنقدر بلند بود تا شاهکار غشی. ج دیکش يبلند غیاز ترس ج نفس

دانست نفس در اتاق پدر و مادرش  یباال رفت . م يصدا با عجله به طبقه  نیاز ا دهیشده بود بشنود . شاهکار نگران و ترس

 يکرده اند . صدا ریرا به قلبش سراز ایدن يفشرد . در قفل بود . انگار ترس همه  را رهیدر اتاق دستگ يخوابد . جلو یم

 بکشد: ادیباعث شد نفس با تمام توان فر رهیدستگ

 شاهکار کمکم کن .  - 

 به صورت نفس زد و گفت: یمحکم یلینفس جدا کرد و س دیرا از گردن سف شیلبها تیاز عصبان نیمت

 شاهکار تو دخالت نکن .  - 

 :دیکه در سرش جرقه خورد . نعره کش ي،  وحشت زده اش کرد . داغ کرد از فکر نینفس و مت يصدا دنیشن

 کشمت .  .  .  یبه واال م نیمت - 

و باز شد و شاهکار هجوم  بار محکم به در کوفت تا قفلش شکست نیشکست . با شانه اش چند یدر را م دیبا دینشن ییصدا

 يریغافلگ نیاز ا نیبه صورت زد . مت ینفس کنار زد و مشت محکم يخود است . او را از رو يایکه انگار در دن ینیبرد بر مت

 يبود را برداشت و به سو زیکوچک کنار م  زیم يکه رو یستالیکرد و آباژور کر جورافتاد . اما زود خود را جمع و  نیزم يرو

شاهکار پرت کرد ،  شاهکار دستش را حائل صورتش کرد تا آباژور به صورتش نخورد . آباژور به پشت دستش خورد و هر تکه 

به  دیچیکه فورا ملحفه را دورش پ یفستوجه به دستش و ن یبه خون نشست . اما او ب کبارهیرفت اما دست شاهکار  ياش جا

ناموش ،   ی،  ب رتیغ یزد: ب یم ادیو فر دیکوب یاند و با مشت به صورتش مافتادخود را به او رس شیرو نیقصد کشتن مت

 یبهش برسون ي،  .  . گفتم اگه آزارا يبه تاراج  برد رتوی،  غ یگرفت یم مویهست یداشت ؟یلعنت يکرد یم یچه غلت یداشت

بابت  المیخ رمی،  تا جونتو نگ رونیب ياتاق زنده بر نیزارم از ا یسراغش؟ نم ي،  به چه جرات اومد يبا من سرشاخ شد ارانگ

 شرف .  .  .  یب شهیراحت نم انتتیخ

 انتشیمشت بکوباند و انتقام خ انتکاریخ نیتوانست راحت تر به مت یافتاد و شاهکار م نیزم يتعادلش را از دست داد و رو نیمت

 و گفت: دیشاهکار را چسپ ي. و بازو دیپر نیی. نفس مبهوت انگار به خود آمد ملحفه را رها کرد و از تخت پا ردیرا بگ

 .  . شاهکار ولش کن .  شیولش کن ،  کشت - 

نفرت و  نیداد و خود را از ا یکوفت و فحش م یزده بدون توجه به نفس او را هل داد و مشت م رونیب يبا رگ ها شاهکار

 .  کردیم یکه در دل گرفته بود خال ییا نهیک

 یم يزد:ولش کن شاهکار ،  دار ادیو فر دیشاهکار را کش يزورش دو بازو يبار با همه  نیاخود را جمع و جور کرد و  نفس

 .  .  .  یشی.  .  . بدبخت م  شیکش

به او  يشتریب بیکار آس نیکه با ا دیشده . ترس هوشیب نیمت دیدست شاهکار نگاه کرد . فهم ریز نیبه صورت له شده مت نفس

شاهکار انداخت و  يچنگ در بازو کبارهیکرد . بدون توجه به کارش  یم يگریکار د دینداشت با ییا دهیزورش فا یبرسد . وقت
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کند . شاهکاراز سوزش دستش ،   دایکه در سرش افتاده بود   نجات پ یجنون نیا ازرا گاز گرفت تا شاهکار  شیمحکم بازو

 يگونه اش باز يکه رو ییکه شکسته بود و اشک ها یو به نفس نگاه کرد . نفس او را رها کرد و با بغض دیکش نیدست از مت

 .  یرسون یم بیبه خودت آس ي،  ولش کن ،  دار شیکش یکردند و گفت:م یم

سالم  دید یتوانست آرام باشد . اما االن که م یداد مگر م یرا از داشت دست م شیزندگ يفقط نگاهش کرد . ملکه  شاهکار

.  .  . نفس  یبلند شد و محکم نفس را بغل کرد و با بغض گفت:خدارو شکر که سالم نیمت يرا داده اند . از رو ایاست انگار دن

 .  .  .  دمیرس یم ریافتاد و من د یم یاگه اتفاق

 نشد .  . خوبم .  .  .  .  یچیبه پشت شاهکار زد و گفت:ه یآرام يبا دست ضربه ها نفس

 یخواست . نفس به آرام ینم يزیچ گریبود . د یکاف شیبرا نیهم نزد . نفس خوب بود . یمحکمتر بغلش کرد و حرف شاهکار

 گفت:

 بده .  یلیببرش ،  حالش خ - 

 نفس گذاشت و گفت:به درك! يشانه  يسرش را رو شاهکار

 ببرش .  نمشیخوام بب یاو را از خود جدا کرد و گفت:نم نفس

 انتیخ نیا يتوانست برا یپر خون افتاده بود انداخت . دلش نسوخت . اگه م یحرکت با صورت یکه ب ینیبه مت ینگاه شاهکار

 کشت .  یاو را م شیو دست دارز

 شانیبلند کرد و از اتاق خارج شد . نفس بلند شد لباسش را عوض کرد و پر نیزم يرا از رو نیاز نفس جدا شد و مت یلیم یب با

 .  التیتا آخر تعط ییخونه دا رمیداد که نفس گفت:فردا م هیتخت نشست . شاهکار آمد و کنار چهارچوب تک يرو

 مرد برام .  گهی. د رهیجا م نیاز ا نی،  مت يبر ییجا ستیبا اخم گفت:الزم ن شاهکار

 و گفت: دیبه صورتش کش یکه شکسته بود دوخت . شاهکار دست ینگاهش را به گلدان دیکش یآه نفس

 .  یکن بخواب ی،  سع رمیم - 

 .  نمیب گفت:اگه کابوس نبل ریز نفس

بار نه  نیو فکر کرد که ا دیتخت دراز کش ياز چهارچوب گرفت و رفت و در را پشت سرش بست . نفس رو هیتک شاهکار

 که افتاد! یکه شکسته بود و عاشق و نه سرکوفت هر اتفاق یرا زد ،  نه دل نیسرکوفت آمدن مت

 لب گفت: ریشد . ز زیخ میتخت ن يشاهکار در ذهنش جان گرفت . رو یهم نگذاشته بود که دست زخم يچشم رو هنوز

 خواد .  یدستش پانسمان م - 

زار  یشاهکار آنجاست . با عجله به هال رفت . شاهکار با حالت دیو از اتاق خارج شد . از نور کم سالن فهم دیپر نییتخت پا از

گذاشته بود . چراغ را روشن کرد . شاهکار  شیشانیپ يرا رو گرشیبود و دست د زانیکاناپه افتاده بود و دستش از آن آو يرو

 گفت: نفس دنیمتعجب سر بلند کرد . از د

 ؟يداریهنوز ب - 
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 شد و گفت:دستت داغون شده .  رهیکنارش نشست و به دستش خ نفس

 خونه .  قمینارف انتیو گفت:بدتر از اون دلمه که از خ دیابرو درهم کش شاهکار

 پانسمانش کنم .  ارمیب يزیچ هی رمیبا بغض گفت:م نفس

 پانسمان باشم .  هیکه نگران  ستیخواد ،  دردش اونقد ن ینم - 

 کنه .  یپانسمان بشه ،  عفونت م دیاخم کرد و گفت:با نفس

 يجعبه "گفت یم یکه پدرش به شوخ یکوچک يجعبه  عینگفت و به فکر فرو رفت . نفس بلند شد سر يزیچ شاهکار

مشغول پانسمان دست شد . شاهکار  یحرف چیرا برداشت و به سراغ شاهکار آمد . کنارش نشست و بدون ه "مامانت يدکتر

 !بایز يدختر عمو نیا یهمه توجه و نگران نیا زبرد ا یشود لذت م یکرد و بدون آنکه فکرش خال ینگاهش م رهیخ

داد چه؟ احمق بود که به حرف نفس  یغزال را از دست م نی.  . اگر امشب ا باستیغزال ز نیکرد محتاج ا یحس م چقدر

 را همراهشان کرد .  نینکرد و مت یتوجه

 شد .  انتکاریکه عاشق بود اما خ ینیکه پست نبود اما پست شد . مت ینیمت

 دادم ،  منو ببخش! ارویشب دن نیلب زد:بهت بدتر آرام

 !دهیکه مطمئن بود شاهکارش را بخش ییزمزمه ا نیاز ا دیلرز دلش

 .  نمیبب نویخوام تا زنده ام مت ینم گهیروز تازه اس ،  اما د هیبود ،  اما تموم شد . فردا  نمیبدتر - 

 من بود .  ریتقص یانداخت و گفت:همچ نییشرمنده سرش را پا شاهکار

 رحم باشد .  یب یداشت کمتمام شد . اما دوست  زیشاهکار بود اما گفتنش چه سود؟! همه چ ریتقص

 شتویسال پ 5انتقام  یتونست نی.  .  .  . با وجود مت یبرام نزاشت یکنم اما رمق یتونستم تالف یتو بود ،  کاش م ریتقص - 

 .  يریبگ

 بشه .  ينجوریخواستم ا یام نکن نفس ،  مقصر بودم اما به خدا نم وونهیتاب شد و گفت:د یب شاهکار

 بده! یلیبخوابم . امشب حالم خ رمیکه کارش تمام شده بود گفت:م نفس

گذاشت و به اتاقش رفت . و در را پشت سرش قفل کرد .  شینگه داشتنش نکرد . نفس جعبه را سر جا يبرا یتالش شاهکار

 اعتماد نداشت .  یسمانیر چیشده بود و به ه دهیمار گز

 

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

 

 ؟يدیخواب نجایکار داد و گفت:پسر چرا ابه شاه یتکان سپهر

 شده؟ یرا باز کرد و گفت:چ شیپلکها يبه زور ال شاهکار

 ؟یستیتو اتاق چرا ن ؟يدیخواب نجایچرا ا گمیم - 
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 نشستو گفت:خوابم برده بود .  یبا خستگ شاهکار

 ه؟یدستت چرا زخم - 

 ؟یکن یسوال م یه هیبا اخم گفت:اول صبح چ شاهکار

 .  لشی،  نه خودش نه وسا ستیکه ن نمیشده شاهکار؟ مت یگفت:چ سپهر

 يرفته بود . چشمش به کاغذ نیمتعجب به سپهر نگاه کرد . با عجله به اتاق مشترکشان رفت . حق با سپهر بود . مت شاهکار

را شناخت .  نیت خط مت. آن را برداشت و باز کرد . دس دهیبود افتاد . تعجب کرد که سپهر کاغذ را ند زیم يرو ي نهیکه کنار آ

 کرد: وعبود از سطر اول شر قینستعل يخدا

 

 نمیا ینداره و بازم متاسفم که حت ییا دهیکاش گفتن فا يتونم جبران کنم ا یمتاسفم ،  نم یمتاسفم شاهکار ،  بخاطر همچ"

 یبودم نم دهیکه تو عمرم د هیدختر نیتر یو خواستن نیباتریکن ، اون ز یتونم بگم .  .  .  .  . از نفس هم عذرخواه ینم

کردم اما بازم نشد که مال من بشه و حاال  یرو م ایکار دن نیداشتم احمقانه تر نکهیجواب نه از دستش بدم . با ا هیخواستم با 

 ینکنم اما خواهش م دایمثله اونو پ يوقت دختر چیه گهید دیاز همه متاسفم . و شا شتریخودم ب يهردوتونو از دست دادم . برا

بودم که  زیسراغت . اونقد نفرت انگ امیب یبرا خداحافظ ستمسراغش . نتون ادیمثله من ن گهیگرگ د هیکنم تو مواظبش باش تا 

 گهید دمی. قول م گرانی. موندنم فقط عذاب برا خودم و د رمیم رانی. کال از ا رمیم نجایسروصدا برم . دارم از ا یدادم ب حیترج

دست دادم .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   زرو ا یبمونه ک ادمیدونه تا  ی.  .  . خون تو تو رگام م نینینب هرگز نه تو و نه نفس منو

 نی.  .  .  مت

 

 نوشته؟ ینامه را تا کرد که سپهر که پشت سرش گفت:چ 

 گذات و گفت: بشیباشد . نامه را در ج يکرد عاد یآمدن سرزده سپهر جا خورد اما سع از

نتونسته بهمون خبر بده شما دوتا  میاومده برگشته تهران ،  منو و نفس که خواب بود شیبراش پ يکار فور هینوشته که  - 

 نوشته و رفته .  نی. واسه هم میهم که نبود

 گرده؟ یبر نم التیتا آخر تعط یعنی ؟يمتعجب گفت:چه کار فور سپهر

 نوشته .  که ينجوریباال انداخت و گفت:ا ییشانه ا شاهکار

 یخودشان سه نفر م نیکه ب نیکرد و حاال با شرم فرار کرده ،  هم انتیکه خ ینیاز مت دینشود و نگو میو ج میگفت تا س دروغ

 :الله کجاس؟دیبود . برگشت تا از اتاق خارج شود پرس یماند کاف

 آشپزخونه س ،  احتماال داره صبحونه آماده کنه .  يتو - 

 کنم .  دارینفسو ب رمیکاره منو و نفسه ،  م نیت:اگف یبا شرمندگ شاهکار

 فردا بدون صبحونه سرکار نرم .  فتهیداداش . بزار زنم راه ب ریلبخند زد و گفت:سخت نگ سپهر
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 !یو گفت:پرو ،  به فکر خودت دیخند شاهکار

و تقه  دیکش یدانست در را از ترسش قفل کرده . آه یلبخند زد و به آشپزخانه رفت . شاهکار هم به سراغ نفس رفت . م سپهر

شاهکار  يآشفته روبرو یو در باز شد . نفس با وضع دیدر چرخ دیبزند که کل گرید  يبه در زد . دستش باال رفت تا تقه  ییا

 در کنار رفت .  يجوابش را داد . نفس از جلو یبانو سالم کرد . شاهکار با مهر ستادیا

را برداشت و مشغول شانه  یمادرش نشست ،  برس دسته چوب شیآرا زیم يتخت نشست . نفس پا يروداخل شد و  شاهکار

 :دیپرس شیکردن موها

 بره؟ نجایکه از ا يحرف زد نیبا مت - 

 بزنم خودش رفته .  یحرف نکهیدرآورد و گفت:قبل از ا بشینامه را از ج شاهکار

 و گفت:رفته؟! کجا؟! دیچرخ شیمتعجب به سو نفس

 را به طرفش گرفت و گفت:بخون .  مهنا

 نامه را پاره کرد و گفت: تیو خواند . نامه که تمام شد با حرص و عصبان دیتند نامه را از دستش کش نفس

 يکورخونده تا روز ره؟یتونست ببخش بگ ینامه و فرار کردن م هیازمون بره؟ با گذاشتن  یچطور جرات کرد بدون عذرخواه - 

 بخشمش .  ینم فتهیکه به پام ب

،  سپهر و الله  شینیب ینم گهینکنه د ایکنه  ی،  عذرخواه شهیرفته ،  واسه هم گهیو گفت:د دیکش یقینفس عم شاهکار

متوجه نشه  یداشته رفته . کس يکار فور نینگو . گفتم مت يزینزدم . تو هم چ یمن حرف شبید ي. در مورد اتفاقا روننیب

 بهتره . 

و از اتاق  دیرفت . نفس به سر و وضع خود رس رونیشانه اش را فشرد و از اتاق ب یو شاهکار به گرم سرش را تکان داد نفس

 خارج شد .  .  .  .  .  نیاز دست مت يشاد از آزاد يبا لبخند

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

 

 .  ادیم مییخورده به خونه برسم برا امشب که دا هی دی،  با دیخر نیمونم ،  شماها بر یم نجایگفت:من ا یحوصلگ یبا ب نفس

 مونم کمکت .  ی،  پس منم م هینجوریگفت:اگه ا الله

 .  هیدنبال سا نیخوام وقت برگشتن بر یفورا گفت:نه ،  تو هم برو م نفس

ه را بفرستد خواهد هم یمحتاج است که م ییبه تنها شتریحوصله نفس نگاه کرد ،  حدس زد ب یو ب نیبه صورت غمگ شاهکار

 گفت: نی. بنابرا

 .  می،  بچه ها بر یهرجور راحت - 

 دنبالش ،  آدرسشم بده .  میایزنگ بزن بگو م هیسپهر گفت:به سا 
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از ساختمان  هیشلوارش چپاند و همراه بق بینوشت و به دست سپهر داد . سپهر کاغذ را در ج يتکه کاغذ يآدرس را رو نفس

 .  ندیایزنگ زد و گفت:آماده باشد تا بچه ها به دنبالش ب هیخارج شدند . نفس هم به سا

را  يزیرا باال زد و مشغول شد . هر چ مشیضخ وریپل نیبود . آست ختهیبهم ر یبه هال انداخت . کم یکه قطع شد نگاه تماس

 برگرداند . اما ذهنش پر از اما و اگر بود .  شیبه سرجا

 شد؟ یباخت و سرد بود چه م یشد و دل نم یعاشق نم اگر

 که دل برده بود؟ یخالص آب نیاز ا ریتوانست نگاه بگ یمگر م اما

 شد؟ یکرد و ورود ممنوع عاشق م یقلبش را قفل م اگر

 انداخت .  یم انیرا در قلب به جر یحس زندگ شیگرم یشد گذشت وقت یو نم یبود و خواستن بایعشق ز اما

  .  .  .  . اما .  .  .  . اگر

که  ی. عشق شیبایخواستن و نخواستن ها . اشک حلقه زد در چشمان ز نیبود ب ریدانست . درگ یدانست و نم یم جواب

 شی. اشک ها دیترس ی. از شاهکار که عاشق نبود م دیترس یداشته باشد . م یتوانست عاقبت خوب یشروع شده بود نم نگونهیا

هق هقش  ينداشت . صدا ییرا چنگ زده بود و راه رها بانشیکه گر یغم نیو هق زد از ا شیگونه ها يسر خورد بر سرسره 

 عشق را! نیگفت غم ا یساکت هال را پر کرده بود . با که م يفضا

فرار  يبا آنها برخورد کند . برا نگونهیتوانست ا یدانست دوستانش برگشته اند . نم یهق هقش را خفه کرد . م نیماش يصدا

 دختر عاشق را! نیا بینپرسد حال غر یکرد خود را در حمام چپاند تا کس یه کالفه اش مک يو سوال ها یاز نگران

 

 چشمان سرخ نفس با تعجب گفت: دنیزودتر از همه خود را به او رساند با د هیآمد سا رونیب یوقت

 سرخه؟ نقدینفس چشمات چرا ا - 

 رفتم حموم؟ ینیب یلب آورد و گفت:نم يرو یمصنوع يلبخند نفس

 شناخت . در دل گفت: ی. رنگ نگاه نفسش را م دیگو یدانست دروغ م ینگاهش کرد . م یبا نگران ارشاهک

 "با نفسم؟ يکرد کاریچ نی.  . خدا لعنتت کنه مت هی،  لبخندش الک گهیدروغ م"

 را مچاله کرده ،  غم عشق خود بود که انگار محال بودنش نفس را از پا درآورده بود .  بایکه دختر ز ستین نیغم مت ندانست

 . اما گفت: دینپرس یسوال نیاست بنابرا لیم یجواب دادن ب ياز جواب نفس قانع نشد اما حس کرد نفس برا هیسا

 .  انیب نایکورش ا یی. تا دا میشامو آماده کن نیاینمونده ،  ب يزیتا غروب چ - 

را جلب کرد .  یزنگ توجه همگ يآماده شد . صدا زیاز کار را گرفتند و مشغول شدند . غروب بود که همه چ ییگوشه ا همه

 يبایز ي،  شاهکار پسر عمو  دنیبا د ایبود که  به خانواده کورش خوش آمد گفت . اما ناد ينفر نیشاهکار در را باز کرد و اول

کرد به وضوح صورتش رنگ به  یبا شاهکار سالم و احوالپرس یشد . وقت جانیو ه رسدختر عمه اش تمام وجودش پر از است

به احساسات او که از چهره  یتوجه چیکه پرسرو صدا بود و ه دید یم طانیش يایاو را ناد شهیرنگ شد . هر چند شاهکار هم
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خود را  هیکرد .  .  .  . ناصر زودتر از بق یعرفدند و نفس با لبخند همه را به هم مهم به استقبال آم هینداشت . بق دیبار یاش م

 ؟ياریآب برام م وانیل هیگفت:خانوم کوچولو  یمبل پرت کرد و رو به نفس با مهربان يرو

 ریز نفس را یخاص تیبا حساس بیروزها عج نیکه ا يرا جلب کرد خصوصا شاهکار یناصر توجه همگ بیمهربان و عج لحن

 شییآب آورد به دست ناصر داد و کنار دا یوانیپاشاند و به آشپزخانه رفت . ل شیبه رو ينظر داشت . نفس سخاوتمندانه لبخند

 و گفت: دیشب رنگ نفس کش يبه موها ینشست . کورش دست

 امروز حال دخترم چطوره؟ - 

 .  شهیداره چاق م میدیگفت:بهش رس یبه شوخ الله

 گفت: دیکه شاهکار کنارش بود شن يجور یلب به آرام ریبا اخم به نفس نگاه کرد و ز ناصر

 "ده؟یداره آزارش م يزیچ هیکنم  یپس چرا من حس م"

 

 شناخت نفسش را! یکه خوب بود با نفسش و خوب م يو غبطه خورد به ناصر دیرا شن شیصدا شاهکار

به  يرا شروع کردند . هاله هم به درخواست نفس بلند شد و سر ییرایپذ بلند شدند و هیکوتاه نفس و سا ییاز مکالمه ا بعد

به اطراف  یناصر نگاه یهاش را برطرف کند . بعد از ساعت يپخته  شده بزند و کم و کسر يبه غذاها یآشپزخانه زد تا نگاه

 دن به ما اضافه بشن؟!  یخان افتخار نم نیمت نکهی:مثل ادیانداخت و با تعجب پرس

 اومد صبح برگشت تهران .  شیبراش پ ي،  کار ستشیگفت:ن سپهر

از فرصت استفاده کرد و به  ایگفت و مشغول پوست کندن پرتقالش شد . کورش هم با پسرها گرم صحبت شد . ناد یآهان ناصر

 ؟يخوا یلبخند زد و گفت:کمک نم دنشیبا د ایتازه دم  به آشپزخانه رفته بود رفت . ناد يآوردن چا يدنبال نفس که برا

 .  زمیبا محبت لبخند زد و گفت:ممنون عز نفس

 شلوغ شده؟ یلیخ یلیگن خ یگذره؟ م یگم تهران خوش م یم - 

 تهران؟ يایب يدار میو گفت:آره ،  مگه تصم ختیرا در فنجان ها ر يچا نفس

 بزارم .  تیخوام برا دانشگاه تهرانو تو اولو ینشست و گفت:م زیپشت م ایناد

 و گفت:چرا؟! دیچرخ شیمتعجب به سو نفس

 زد و گفت:  يلبخند دیدر مورد احساسش نسبت به شاهکار بگو يزیبدون آنکه چ ایناد

 درس بخونه .  تختیکه تو پا هیهر کس ي،  آرزو ادیچون از تهران خوشم م - 

 رفتم .  یدوس دارم اگه مجبور نبودم نم شتریب رازویباال انداخت و گفت:اما من ش ییابرو نفس

 .  میجاهامونو باهم عوض کن ایبا لبخند گفت:ب ایناد

 شه .  یشد اما نم یو گفت:کاش م دیخند نفس

 "خواستم . عاشق شدنم کم نبود که حاال بخوام ازش دور بشم .  ینم گهیشد د یاگه هم م "در دل گفت و
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 .  میبر ایرا برداشت و گفت: ب يچا ینیس نفس

 نه پرستار .  مینه پول دوا درمون دار یشیم ضیزحمت نکش دختر عمه ،  مر نقدی. نادر با لبخند گفت:ا وستندیبه جمع پ باهم

 .  ییپسر دا يمسخره رو دار يها لیدر آورد و با اخم گفت:تو که باز اون سب شیبرا ی. نفس شکلک دندیحرفش همه خند با

 ه؟یچ لیسب ي:ماجرادیپرس يبا کنجکاو هیسا

 بهشون .  دهیم ریگ یما ،  ه لیسب يو گفت:چشمش رفته رو چندتا تار مو دیدست کش شیها لیبا اعتراض به سب نادر

 چندتا دختر نگات کنن .  ابونیتو خ يریم گمیشانه باال انداخت و گفت:بخاطر خودت م نفس

 .  ينکرد دایرو پ یهنوز کس يشد ریپهمه آورد که نادر گفت: به فکر خودت باش  يلب ها يخنده را رو حرفش

 هیاما خب  يکتریسال ازم کوچ 2،  هر چند دمیتو رو پسند دیهاتو بزن شا لیرا باال داد و گفت:سب شیاز ابروها یکی نفس

 کنم .  یم شیکار

 ؟ینامردا پس من چ يگفت: ا يبا لحن طنز ناصر

نگفته مانده  یناصر حرف يها یبه ناصر نگاه کرد که انگار از پس شوخ یخنده بلند شد . اما شاهکار جور خاص يصدا گرید بار

 کرد .  .  .  .  .  .  یاش م وانهینفس با قبولش آن را د دیکند و شا یم کیکه حتما حسادت او را تحر

 

و مشغول صحبت حوصله کنار کورش و هاله نشست  یکنند .  اما نفس ب يباز بالیرفتند تا وال اطیبچه ها به ح یاز ساعت بعد

 را صدا زدند .  .  .  .  .  هیرا آماده کردند و بق زیشد . وقت شام هاله و نفس همه چ

 .  نیکن یم یشد گفت:شما جرزن یکه داخل م یدر حال ناصر

 بده .  یبستن دیباخت با یهر ک مید یحق به جانب گفت:اصال ،  بعد از شام بازم مسابقه م هیسا

 صدا گفتند:باشه .  کیگروه بودند  کیو ناصر که در  شاهکار

 م؟یکمک کن نیگفت:چرا مارو خبر نکرد یشد با شرمندگ دهیچ زیم دنیبا د الله

 آماده اس .  زیهمه چ گهیدخترم ،  حاال که د نیبش ایگفت:ب هاله

 : دیپرس یبه آرام یچند لقمه خورد که کورش با نگران لیم ینشستند و شروع کردند . نفس ب زیپشت م یهمگ

 ؟يخور ینم يزیچرا چ زمیعز - 

 کنم .  یم يریخوردم ،  ته دلمو گرفته ،  احساس س وهیم يلبخند زد و گفت:عصر نفس

کرد .  یخوردن با سپهر هم صحبت م نیبه شاهکار نگاه کرد که در ح یچشم ریو ز دیآب نوش یوانیبشقاب را پس زد و ل نفس

رفتند . بچه ها  اطیظرف ها را شستند و به ح هیتمام شد . الله و سا شانیهم غذا هیکه بق  دینکش یو بلند شد . طول دیکش یآه

به آنها اضافه شد و نفس به عنوان داور انتخاب  زیتفاوت که کورش ن نیگرفتند با ا رارهم ق يروبرو گرید يمسابقه  کی يبرا

 بود .  یرفت که فقط تماشاچ به کنار هاله يشروع شد . با شروع باز يشد . نفس دستش را تکان داد و باز

 شده؟ یچ ؟یخودت يتو یلیدست نفس را نوازش کرد و گفت:نفس جان خ يمادر يبا مهر هاله
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 ام .  شهینشده ،  مثل هم يزیغمناك زد و گفت:چ يلبخند نفس

 افتاده؟ ی،  اتفاق يفرق کرد یلیخونه خ يکه اومد شیتو با چند روز پ - 

 ندازه .  یمامان و بابا م ادیخونه منو  نی. فقط بودن تو ا ییزن دا نیخواد نگران باش ینم - 

 

 يکه با شاد ایانداخت به ناد ی.  نفس نگاه شتیپ ادیب ایبگم ناد یینجایا یخوام تا وقت یاما م یدونم کنار دوستات خوب یم - 

 نخواد .  ایناد دیبود و گفت:شا يغرق د ر باز

کنار تو  نجایا التیخواد تا آخر تعط یگفت دلش م نجایا میایب نکهیقبل از ا شیت پچند ساع نیلبخند زد گفت:اتفاقا هم هاله

 باشه . 

 .  ادیجمع کنه ب لشویسرش را تکان داد و گفت:باشه ،  آخر شب با شاهکار برن وسا تیبا رضا نفس

 خوبه .  ایبودن ناد - 

 خطا کردن .  نایا ؟ییبچه ها که بلند شد توجه هاله و نفس هم به آنها جلب شد . ناصر با اخم گفت:دارو کجا يصدا

 شده؟ یبلند شد به سراغشان رفت و گفت: چ نفس

 .  میخطا نکرد گنیگم خطاس م یو به سراغ تور رفت و گفت:توپشون به تور خورده م دیدستش را کش ناصر

 تور رد شد .  يو گفت:دروغ نگو ،  توپ از رو سپر کرد نهیفورا س هیسا

که همه ساکت شدند و متعجب نگاهش کردند . نفس با لبخند  دیکش يبلند غیشروع شد . نفس ج هیناصر و سا يبه دو یکی

 گفت: ییا انهیموذ

 .  تونیسراغ باز نیکنم ،  حاالم بر یکم م ازیامت هیاز هر دو گروه  نیکن یم ينجوریحاال که ا - 

 کم بشه؟ ازی،  اونا خطا کردن از ما امت هیانصاف یب نیگفت:ا تیبا گله و شکا اصرن

 .  شهیم ازکمیدو امت نیخونسرد گفت:اگه اعتراض کن یلیخ نفس

  

 داور بشه .  گهید یکی نیتو زم ای،  ب یبابا تو داور باش میبا اخم و غرولند گفت:نخواست ناصر

 من .  يجا ایخسته گفت:من داور ،  نفس ب کورش

که آغاز  سیسرو نی. اول ستادیا هیرا نداشت اما قبول کرد و در مقابل ناصر و شاهکار و کنار سا يباز يحوصله  نکهیبا ا نفس

و دادها  غیگرم بود و ج يآن فرستاد . باز نیبه زم یمحکم يبود را نفس زد که شاهکار آن را گرفت و با ضربه  يباز يکننده 

اوضاع و احوال گروه ناصر و شاهکار  نیداشت مرتب به گروه نفس کمک کند اما با تمام ا یبا تقلب سع نداشت . کورش یتمام

 سپر کرد و گفت: نهیس هیسا يفرصت استفاده کرد و فورا جلو نیاز آنها برد . ناصر از ا شتریب ازیبا چند امت

 بده .  یبستن دیکه نرفته بازنده با ادتی - 

 .  رمیگ ینگاهش کرد که نفس گفت:من م تیبا حرص و عصبان هیسا
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 ؟يایبه نادر گفت:باهام م رو

 .  امیلباس گرم بپوش باهات م هیبزند شاهکار گفت:برو  ینادر حرف نکهیاز ا قبل

 .  رمیتند گفت:خودم م یبا ضربان قلب نفس

 ؟يوقت شب تنها کجا بر نیو گفت:برو ،  ا دیاخم درهم کش شاهکار

شاهکار . نفس به اجبار داخل رفت  رتیو غ مینفس و حس تحک یکرد . متعجب بود از دستپاچگ یبا دقت نگاهشان م ناصر

شدند و رفتند نگاهشان  لیسوار اتومب یبا حسرت تا وقت ایعوض کرد و با شاهکار همراه شد . ناد یرنگ دیسف وریلباسش را با پل

 کرد . 

 مگه من مردم؟ ؟يبر ییتنها یخواست یوقت شب م نیا - 

و جرات نگاه کردنش را نداشت . و حاال نگاه  دیکش یاز تنها بودن با شاهکار واهمه داشت . خجالت م بیچند روز عج نیا

 است .  یمشغول رانندگ تی. اما سوال شاهکار نگاهش را از پنجره گرفت و به او دوخت که با جد رونیدوخته بود به ب

 .  ادیگفتم که نادر باهام ب - 

 منو و نادره؟ نیب یچه فرق - 

 ؟ییگرفته ا نقدینداشت . نادر کجا و شاهکار کجا؟ شاهکار متعجب از سکوتش گفت:چت شده نفس؟ چرا ا یحرف

 ؟یدون یگفت:نم یآرام يصدا با

 .  يدینفس رفت ،  تموم شد . فک کن کابوس د - 

 .  ارهی. عشق تو داره از پا درم م ستیکابوس ن نیدل گفت:مت در

 تموم شد . سرحال شو . همه نگرانتن .  یت:بهش فک نکن . همه چنوازشگر گف شاهکار

 کنم .  یم یتلخ زد و گفت:سع يپوزخند

 را گرفت و شاهکار سکوت کرد .  .  .  .  نگاهش

 گفت: هیاش رو به سا یخوردن بستن نیبرگشتند . ناصر در ح الیبه و یاز بستن یطرف بزرگ با

 .  میآخرشم ما برد يتقلب کرد يدید  - 

 واقعا که! ؟یکن یم سهیبا من مقا کلیزد و گفت:خودتو با اون ه يپوزخند هیسا

 نیاش را خورد . کورش آخر یداد و بستن لشیحرص دار تحو يلبخند هیرفت . سا شیبه حاضر جواب ییچشم غره ا ناصر

 اش را خورد و گفت: یقاشق بستن

 .  میبر نیشده پاش ریبچه ها د  - 

 فت:کجا؟ تازه اوله شبه . با اعتراض گ شاهکار

 شب سرشبه؟ 11 ایدن يو گفت:کجا دیخند کورش

 هم بلند شدند . نفس رو به شاهکار گفت: هیبلند شد و به دنبالش بق کورش
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 .  ارشیجمع کنه و ب لشویمونه ،  لطفا ببرش تا وسا یم شمونیپ التیتا آخر تعط ایناد  - 

 .  امیگفت:منم م هیسا

 رسونمت .  یشما کار دارم . م يفورا گفت:من طرفا ناصر

 ؟يری. کجا م سایگفت:امشبو وا الله

 .  گهید يواسه دفعه  دینگفتم . شا نایگفت:به مامان ا هیسا

وصف  یهمراه نیدر ا ایکورش رفت . حال ناد يو خانواده  ایرا برداشت و با ناد لشیاتومب چیسو دیگرم کنش را پوش شاهکار

 :دیپرس يکرد با ناصر همراه شد . خانه که خلوت شد الله با کنجکاو یهم از همه خداحافظ هی. سابود  ینشدن

 سالم بود .  میعصر رفت روزیچرا شکسته؟ ما که د نایکنم اما در اتاق مامانت ا یم ينفس ببخش که کنجکاو - 

لب آورد و گفت:در  يرو لیدل یب يموقع . اما خود را کنترل کرد تا بر خود مسلط شود . لبخند یسوال ب نیجا خورد از ا نفس

افتادم . شاهکار مجبور  ریداخل اتاق بودم که باز قفل شد و گ شبی. د شهیباز نم دیوقتا با کل یداشت بعض ریخورده گ هیاتاق 

  درستش کنن . ارمیرو م یکی اشد درو بشکنه تا باز بشه . فرد

 چقد اتفاق افتاده .  میشب نبود هیگفت: هیبا کنا الله

 به زور لبخند زد و مشغول جمع و جور کردن شد .  .  .  .  .  نفس

سوار شد . شاهکار هم پشت سرش  ایباز کرد . ناد شیرا درون صندوق عقب گذاشت وبا احترام در جلو را برا ایساك ناد شاهکار

 .  يبزرگ شد یلیخ دمتیند شهیم یماه 7انداخت و گفت: یساکت و خجالت يایبه ناد یتند سوار شد و حرکت کرد . نگاه

 .  نیکن یحس م ينجوریا نیدیمدت منو ند هی،  فقط چون شما  میمعصومانه لبخند زد و گفت:من همون جور ایناد

 نه؟ یساله شده باش 18 دیزد و گفت:با يخند شین شاهکار

 سرش را تکان داد و گفت:آره .  هیبا طمان ایناد

 گفت:اوم . خوبه .  شاهکار

 .  رونیب ادیکم بهتر کنه و از الکش ب هیبا تو بودن حالشو  دینفس ،  شا شیپ يایگفت:خوشحالم م ینیناگهان با لحن غمگ اما

 کنم .  یم مویسع يهمه  - 

 خانوم .  ایمتشکرم ناد - 

 یانداخت و لبخند کم رنگ نییه ظاهر بزرگ شده در نگاه شاهکار نشست . سرش را پاب يایناد نیخانوم گفتن به دل ا نیا چقد

 لب آورد .  .  .  .  .  يرو

آنها لبخند زد و  دنیآمد و با د رونیهمه جا سوت و کور بود . شاهکار نفس را صدا زد . نفس از اتاق ب بایتقر دندیخانه که رس به

را با خود به اتاق مجاور اتاق پدرو مادرش برد . شاهکار ساك کوچک او را به اتاق برد و خود خسته به اتاقش رفت و  ایناد

حال به اتاق  یخسته و ب یکوتاه ی. نفس هم با عذرخواه دیکرد و در اتاقش طاق باز خواب ضیتعو اهم لباسش ر ای. ناد دیخواب
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ندارد . پس هنوز سکوت  یدنیکرد گوش شن یپر حرف داشت که حس م یب و دلپر از آشو يرفت تا بخوابد . هر چند سر

 کرد .  یکه طلبش م یبود نه آرامش ینیبود اما نه تسک نهیگز  نیبهتر

 سخت نباشد! نقدریتا عاشق شدنش هم ا امدیبه او ن ایآمد و دن ای.  . به دن باینفس ز نیا يشده بود برا یتیحکا عجب

 

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

 

  

 

 هفدهم فصل

 

را  نیداد . او نه مت یاز همه شاهکار را آزار م شتریو غم نفس ،  ب يرینکرد . گوشه گ يرییهم نفس تغ ایبا آمدن ناد یحت

از گنجش محافظت کند .   یدانست که نتوانسته بود به خوب یرا . مالمت را مخصوص خود م يگریکرد نه کس د یسرزنش م

 .  .  .  . 

ساده از  یحوصله لباس یاز نفس! ب ریدعوت شدند . همه در تکاپو بودند غ هیاز طرف خانواده سا ینیاز چند روز خانه نش بعد

 .  دیآورد و پوش رونیکمدش ب

چه  نیاخم کرد و گفت:ا دنشیبا د ایرفت . ناد ایرا برداشت و به سراغ الله و ناد فشیبست . ک یساده دم اسب یلیرا خ شیموها

 !يکرد یم شیآرا کمیحداقل  ه؟یوضع

 ساده اس .  یمهمون هیخوبه ،  فقط  يجور نیلبخند زد و گفت:هم نفس

 .  ریبگ ادی ای،  از ناد یبا اخم گفت:حاال هر چ الله

 خوشگله .  شهیهم ایلبخند زد و گفت:ناد نفس

 ،  پسرا زودتر از ما حاضر شدن .  گهید میلبخند زد . نفس گفت:بر فیتعر نیسرمست از ا ایناد

 ن؟یلفتش داد نقدیبابا؟ چرا ا نیآمدند . سپهر با غرغر گفت:کجا رونیاز اتاق ب ایرا برداشت و به همراه نفس و ناد فشیک الله

 برن؟ یآماده شدن وقت م يبرا شهیکه خانوما هم یدون یداد و گفت:مگه نم لشیدلربا تحو يلبخند الله

 بزنه؟ یجرات داره حرف یگردنش را کج کرد و گفت:بله حق باشماست ،  ک سپهر

بود . اما هنوز هم  یو خواستن بایوار ز ووانهیهم د شیکه بدون آرا شیبایز يندرالیتوجه به آنها نگاه دوخت به س یب شاهکار

 نفس داغانش کرده بود .  ينگاه غم نشسته 

 .  نیایب نیخانوم شما با سپهر ا ای. ناد میر یدرآورد و گفت:منو و نفس باهم م شیرا از جب چیسو شاهکار

 .  میکه راحتر نیماش هیبا  ه؟یمتعجب نگاهشان کرد و سرش را تکان داد و نفس گفت:چه کار ایناد

 کارت دارم .  ایو گفت:ب دیدستش را گرفت و کش شاهکار
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 .  نیگم نش نیپشت سرمون باش شما میر یرا با خود کشاند و گفت:ما جلو م نفس

 شده؟ ی:چدیپرس تیکه شدند نفس با جد لیاتومب سوار

 سوال منه از تو .  نیا قایحرکت کرد و گفت:دق شاهکار

 .  دمیمتعجب گفت:نفهم نفس

 کشم؟ یچقد عذاب م نمتیب یکه هر بار م یدون یم ؟یداغون نقدی،  چت شده دختر؟ چرا ا یکن یم وونمید ينفس دار - 

 تیکنارش کمتر اذ گرانیتا هم خودش هم د دیایب رونیحال و هوا ب نیدانست چه کند تا از ا یداد اما نم یحق را به او م نفس

 شاهکار توجه اش را جلب کرد: يشوند . صدا

کنه ،   یکارامو م یمامانو شکست همون که تالف يادگاریکرد . همون که  یخودت شو نفس ،  همون که باهام لج م - 

 دختر .  ي،  از پا در اومد یهمه غم و  نگران نی.  .  . بسه ا شهیمون که بدجنس مه

 کنم؟ کاریچ یگیم - 

 ؟يریگیگوشه م نقدیباش ،  چرا ا هیشاد باش ،  با بق - 

 کنم . خسته ام . خسته! یم یکنم ،  اگه بتونم سع یم یسع - 

 دختر .  يکرد چارمینگاهش کرد و در دل گفت:ب شاهکار

 سخته .  ریاخ يخوام اما هضم اتفاقا ینگاه گرفت از پنجره و گفت:م نفس

 

دانست  یفکر کرد که عاشقش شده و نم يبار خود را مالمت کرد . نفس ساکت به مرد نیهزارم يو برا دیکش یآه شاهکار

 خواهد داشت .  .  .  .  ییها يسرنوشت چه باز

 .  يدیوم چه به خودت رسخان هیگفت:اوه سا متیبا صم هیسا دنیبا د شاهکار

اگر  یتوجه کند حت یخواست شاهکار به کس یدواند . دلش نم شهیبار حسادت در وجودش ر نیاول يلبخند زد و نفس برا هیسا

 باشد .  هیدوستش سا نیآن کس بهتر

 

به اطراف نگاه کرد .  یکردند . نفس با دلتنگ ییرایو خواهرش از آنها پذ هیاز آنها استقبال کردند . سا یبه گرم هیسا ي خانواده

گرفت و مجبور به پاسخ .  .  .  .  یتوانست به افکارش ادامه دهد چون مورد خطاب قرار م یدر خاطراتش غرق بود اما مدام م

اه کرد نگ گوشیباز يها ینشست و با لبخند به ماه اطیحوض وسط ح يتازه کند . پا یتا نفس ترف اطیبعد از شام نفس به ح

خوشبخت تر  یلیشان خ هیثان 3 يشد . حس کرد آنها با حافظه  رهیها خ یها سرمستش کرده بود . به ماه ی. عطر الله عباس

به سراغ قلب  کراستیپا برجا بود .  ستیانیالکه س ییو بلند شد . نگاه دوخت به درخت گردو دیکش یاز او هستند . آه

دهه مانده بود .  کیدرخت حک کردند و هنوز بعد از  يرفتند رو یم ییابتدا یرا وقتقلب  نیرفت . ا هیخودش و سا يکندکار
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دستش نشست . جا خورد . به  يرو  یقلب بود که دست گرم يو لبخند زد . دستش هنوز رو دیبه پوست درخت کش یدست

 و گفت: دیلرزان خود را کنار کش یشاهکار با تن دنیاز د برگشتعقب 

 .  ياومد دمینفهم - 

 .  يمتوجه نشد يبود اهاتیاشاره کرد و گفت:غرق رو يمهربانانه به قلب کندکار شاهکار

 گفت: جانیکودکانه اش شد و با شوق و ه يغرق در شاد کبارهیدانست چرا  ینم

داد  شنهادیپ هیدرخت بود . آخرشم سا نیدوروبر ا شهیهم امونیباز نجایا ومدمیم ادیز می. بچه که بود میدیتراش هیمنو سا نویا - 

 .  مشیدیتراش مویچاقو آورد میرفت

 !بایملوسک ز نیشده در وجود ا یمخف يشاد نیسرمست شد از ا شاهکار

 . خوشگله .  نشیدیخوب تراش نیآفر - 

 هیشد مامان سا یدستم زخم دنشیگفت: بخاطر تراش جانیو با همان ه دیرو خطوط اسمش که درون قلب بود دست کش نفس

 .  ریبخ ادشیدعوامون کرد .  یکل

 شد .  یحرف زدنت تنگ م ينجوریداشت دلم برا ا گهینگاه نافذش را به چشمان او دوخت و گفت:د شاهکار

 رون؟یب يو گفت:چرا اومد دی. نگاهش را دزد زیکوچک و هوس انگ یدلتنگ نیاز ا دیلرز قلبش

 ؟ییکجا نمیاومدم بب یستین دمیشلوارش کرد و گفت:د بیرا در ج شیدست ها شاهکار

 ن؟یتهران برم دنبال مت میاش را به درخت داد و گفت:بنظرت رفت هیتک شاهکار

 دنبال اون احمق .  يبر دمی،  بهت اجازه نم يبر يفورا اخم کرد و گفت:نه ،  حق ندار نفس

 .  شهیم بی،  اجازه ،  حق ،  داره برام عج یکن یمثله خودم رفتار م يمتعجب نگاهش کرد و گفت:دار شاهکار

بار من بهت  هیکنم حاال  کاریچ ياجازه بد دی،  تو با يکرد یباهام رفتار م ينجوریهم شهیتو که هم به؟یچرا برات عج - 

 .  دمیاجازه نم

 پرسم چرا؟و ازش ب نمشیخواستم ب یخانوم . فقط م رمینم نمی،  دنبال مت یخوام مثله من خودخواه باش ینم - 

 .  ستمیحداقل عذاب دادنو بلد ن شمیراحت شد و گفت:من مثله تو نم الشیخ نفس

 .  يدیمثله من عذاب م ياالن دار نیشد و گفت:اما هم رهیاز حرف تلخ نفس و خ دیلرز قلبش

 هست که من متهم بشم .  يزیچ هی شهیکم آورد . درمانده نگاهش کرد و گفت:هم نفس

 .  یکن یم یتالف ياگه قبال من عذابت دادم حاال تو دار گمیکنم ،  فقط م یمتهمت نم - 

 منظوره .  یو گفت:کارام ب دینگاه دزد نفس

 

 کنن .  یداخل از نبودمون شک م میبر ایدونم .  .  .  . ب یگفت:م شاهکار

  تازه پر کرد و با شاهکار داخل شد .  .  .  .  . ياز هوا گریرا بار د شیها هیر نفس
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مانندشان تشکر کردند و به خانه برگشتند . و نفس  یب يمهمانواز يبرا هیسا ياز خانواده  یبود که همگ 11ساعت  یکینزد

 اش کرده بود .  .  .  وانهیکه د یعشق نیباز نوشت در دفتر عشقش از ا

 

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

 

 جدهمیه فصل

 

آنکه خود را  يزده بودند . نفس تنها بود . برا رونیب الیاز و یخوش گذران يرفته بود الله و سپهر برا دیخر يبرا ایبا ناد شاهکار

 رفت .  یباغبان لیسرگرم کند به سراغ وسا

به  اجیرز احت يدورتر از باغ کوچکشان بود رفت . گلها یساختمان بود و کم يبه باغچه که جلو لیو با وسا دیپوش دستکش

را  يو با حوصله هرس کرد . با شوق شعر کیبه  کیرا برداشت و مشغول شد . تمام بوته ها را  یچید . قهرس شدن داشتن

 کرد: یلب زمزمه م ریز

 پر از شوق ترم .  .  .  من

 

 از تکرار ابد .  .  .  .  پر

 

 چشم و دلم .  .  .  همسفر

 

 در غم عشق .  .  .  .  متهم

 

 گلم .  .  .  نیلبالبِ هم نش و

 

 نکش نام سرا .  .  .  رخ

 

 پر از تاج و هوس .  .  .  من

 

 کالم .  .  .  يسار لطف

 

 عشق .  .  .  یروس همدم
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 دار من است .  .  .  نهیآ انصاف

 

 شاهکار گفت: دنینفس .  .  . با سرعت برگشت و با د غیدست و ترس و ج کی باز

 ؟یشیظاهر م ينجوریتو چرا هر دفعه ا - 

 .  يحواس پرت شد یلیروزا خ نی! ایکردم بترس یمتعجب گفت:فک نم شاهکار

 شدم  ریغافلگ يادی،  فقط ز يایب يزود نیکردم به ا یو گفت:تنها بودم ،  فکر نم ستادیراست ا نفس

 يزیچ هی دنینفس ،  همه متوجه شدن . فهم ادهیز یلیخ راتتییپرت کرد و گفت:تغ شیپا يرا از جلو یکالفه سنگ شاهکار

 شده . 

 شده .  يزیچ هیگفت:حاالم  ییخفه ا يبا صدا نفس

 زد:نفس! شیصدا یبا نگران شاهکار

 که گفت:جانم! ییبود کلمه ا اریاخت یب

به نفس نگاه کرد و  رهیخ رهیدر دهانش مزه کرد . خ شینیریکننده خوشش آمد که حس کرد ش ریجانم غافلگ نیاز ا آنقدر

 ه؟یداشته گفت: چ  يرینفس بدون آنکه بداند جانمش چه تاث

 ،  فقط .  .  .  یچیبه خود آمد و گفت:ه شاهکار

 کجاس؟! اینگذاشت حرف را ادامه دهد و گفت: ناد نفس

 

 گرده .  یکار داشت .  . گفت خودش بر م نکهیخالصه گفت:رفت خونه شون ،  مثله ا یلیخ شاهکار

 ؟یکمکم کن يخوا یرا در دستش جا به جا کرد و گفت:نم یچیق نفس

 ؟ی: کمک چدیپرس ست؟یبدون آنکه بداند منظور نفس چ شاهکار

 کنم .  یرز اشاره کرد و گفت:دارم هرسشون م يمانده  یباق يبه بوته ها نفس

 کنم .  یکار م یچ نیلبخند زد و دستکش ها را از او گرفت و گفت:فقط نگاه کن بب شاهکار

بوته ها را هرس کند . کارش که تمام شد دستش را به کمرش  کیبه  کیتوانست  یرا به دستش داد و او به خوب یچیق نفس

 زد و گفت:خب؟

 بد نبود پسر عمو .  يباال انداخت و گفت:ا ییشاهکار انداخت ،  ابرو ي افهیبه بوته ها و ق ینگاه نفس

بخندد . چقدر دلتنگ  يبلند يرا باال فرستاد که باعث شد نفس با صدا شیابرو يه ااز لفظ پسر عمو به حالت مسخر شاهکار

 بهانه بود .  یشاد و ب يخنده ها نیا

 

 پسرك عاشق! نیا يلبخند برا یشده بود خنده حت غیدر
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 يد دخترکرد آرامشش را گرفته بود . اما نخواست برنجان یکوچک غوغا م ییکه چون پروانه ا ینفس دنیدر آغوش کش هوس

 !شیسال پ 5و شده بود نفس مهربان  گریکرد د ینم یرا که تالف

 ؟يخند یم یبه چ يرا ادامه دهد دست به کمر شد و گفت:دار يشاد نیآنکه ا يبرا اما

 .  رمینتونستم جلو خودمو بگ یکه تو باال انداخت ییبه تو ،  آخه ابرو - 

 گفت:دلقک نبودم که اونم به الحمداهللا شدم برات .  یتصنع يبا دلخور شاهکار

 با لبخند نگاهش کرد اما دلش جوابش را داد:فقط عاشقم باش .  نفس

 م؟یبزن يدور هی رونیب میبر يدستکش ها را درآورد و گفت: حوصله دار شاهکار

 یم رازیه که بود هر وقت شاهکار به شرفتن . بچ رونیمدام و محروم شدن از ب يها ییتنها نیبود بعد از ا یدلچسب شنهادیپ

 یم رونیب شانیبارشان بود که بعد بزرگ نیگذراندند . اما حاال اول یرفتند و خوش م یم  رونیکوچک هم ب يزهایچ يآمد برا

 :گفتساختمان حرکت کرد و  يرفتند . به سو

 لباسمو عوض کنم .  دی. با امیاالن م - 

آشپزخانه گذاشت و درون  زیم يآورد و رو رونیب نیرا از صندوق عقب ماش دهایجوابش مثبت بود . شاهکار خر یعنی نیا

نفس را به  نیشد . شاهکار عطر سرد و دلنش لیآمد و سوار اتومب رونیمنتظر نفس شد . نفس دوان دوان  از خانه ب لیاتومب

 شامه اش فرستاد و گفت:

 م؟یخب کجا بر - 

 .  يدونم ،  تو منو دعوت کرد یبال انداخت و گفت:نم ییشانه ا نفس

 برمت .  یباشه پس هر جا بخوام م - 

حرکت کرد . نفس در آن لحظات شاد بود . چون شاهکار کنارش بود  یمقصد نامعلوم يرا روشن کرد و به سو لیاتومب شاهکار

 يکرد با برگشتن به دانشگاه باز همان خدا یکر مشد . هر چند ف ینم کیشر یبودند او را با کس التیو حداقل تا در تعط

 تحمل کند .  بایدختر ز کی کناراو را در  دیشد که هر ماه با یعشق معروف م

که باور داشت و کاش  يانداخت . قلبش آزارده شد از تصور نیچ شیشانیپ يتصور دردناك رو نیا يبرا ندیناخوشا یاخم

 سراب بود . عاشق شده بود طاقت شکستن نداشت .  .  .  . 

 زد . با آرامش گفت: یموج م شیبارویکه در صورت ز ییاخم و تلخ نیشاهکار متعجب بود از ا و

 ؟یکن یفک م یبه چ يدار - 

 .  یچیتند گفت:ه نفس

 اخم کنه .  هوی یچیه يبرا یکس دمیمن ند - 

 .  دمیجان گرفت در آن صورت اخمو و گفت:منم ند لبخند
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 :دیبا او بودن و شاد بودن آرامشش را گرفته بود . نفس پرس يبود . وسوسه  یو خوردن نیریش يادیدختر ز نی. ا دیخند شاهکار

 ؟يریکجا م میبالخره دار  - 

 .  میریم میدونم فقط دار یباال انداخت و گفت:نم ییشانه ا شاهکار

 .  هیحافظ میرا با زبان تر کرد و گفت:بر نشیریلب ز نفس

 .  يبر يکردم بعد از اون شب نخوا ی! فک م؟ی:مطمئندیمتعجب شد . پرس شاهکار

 رفت که عشق را نشانش داده بود؟ یم يبه جا دینبا چرا

فظ بودم .  .  .  .  . هر چند سختمو با حا ياز شبا یلی. من خ شهینرفتن من نم لیشب بد دل هیمن هنوزم عاشق اونجام ،   - 

 بود .  میشب زندگ نیاون شب متفاوت تر

که  دید یگذارند م یمتعجب بود . آن شب متفاوت نبود . فقط و فقط بد بود . هر چند اگر حس عشقش را در نظر م شاهکار

 وقت حس نکرده است .   چیرا حس کرده که ه یمانند نفس تفاوت

 قط و فقط بد بود نه متفاوت . کنم اون شب ف یمن که فکر م - 

 کند .  انیرا ب شیتوانست متفاوت بودن آن شب و عاشق یسکوت کرد . نم نفس

 ؟يشد؟ چرا ساکت شد یچ - 

 .  يجور نیباال انداخت و گفت:هم ییشانه ا نفس

با  يعشق و حال خوبش لبخند شد و مهمان لب ها یکه شدند . مست ادهیرا نگه داشت . پ نیشاهکار ماش هیحافظ يجلو

مقبره رفتند . خاطرات  يو بمش را در نظر داشت . قدم زنان به سو ریکه ز ینماند از چشمان یلبخند مخف نیطراوت نفس . ا

 ییغرور زده شد . اشک ها یکه ب ییآن شب باز شد . زانو اوتمندانهکه سخ یهر دو جان گرفت . آغوش يبرا شیچند شب پ

 کرده بود . شاهکار کنار قبر نشست و گفت: یکه غبار عشق آن را باران

 ؟يومدیم ادیز يکه بود رازیش - 

بهتر از حافظ حرفمو  یشکیه نکهی. حداقلش ا دهی. بهم آرامش م ومدمیگرفت م یسر تکان داد و گفت:هر وقت دلم م نفس

 فهمه .  ینم

 .  میبود یخوب يما قبال دوستا ؟یگفت:پس من چ يبا دلخور شاهکار

 م؟ینگاه مشتاقش را به او دوخت و گفت:هنوزم هست نفس

 !يو گفت:اگه تو بخوا ایدر نیغرق شد در ا شاهکار

 در دست خود فشرد و گفت: یلب کاشت . دستش را جلو آورد . شاهار دستش را به گرم يرو يلبخند شاد نفس

 ،  محرم هم .  شیسال پ ،  مثله دو تا کوه ،  مثله چند میهست - 

 ؟ی:پس دعواهامون چدیپرس یو با نگران دیکش رونیب یخواستن یگرم نیدستش را از ا نفس
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سوال  ریمنو ز تیحق مالک يتو بخوا نکهیبه رابطمون . و ا يتنوع بد يتو بخوا نکهیگفت:تموم شد . مگه ا طنتیبا ش شاهکار

 .  يببر

 حقو بهت ندادم .  نیگفت ، من که ا نویاخم کرد و گفت:باز ا نفس

 .  .  .  گهید نهی.  .  . دعوا هم شیزار یپا م ریز يدار نیبب - 

مواظب من  یکیدارم ،  کاش  اجیمواظبشون باشه دخترخوب ،  منم احت یکیخواد  یشد و گفت:همه دلشون م يفورا جد اما

 خوبه .  یلیخ ينجوریبود . نفس ا

 ؟یکن ی. اگه من .  .  . بخوام مواظبت باشم به حرفام گوش م شد و گفت:خب .  طانیش نفس

 

او را  ياست . انگار نفس دوست داشت جور یهدف طنتیش نیکرد در پس ا یکرد . حس م یبه دقت نگاهش م شاهکار

 دیبود . شا یمورد توجه نفسش باشد راض نکهیدانست . اما هر چه بود از ا یداشت که نم يگریمنظور د دیشا ایکنترل کند . 

 شدند .  یم کیبه هم نزد شتریگونه ب نیا

 شرط داره .  هیقبوله اما  - 

 ؟یفورا گفت:چ نفس

 دیبا یطیروز مجبور شدم حرفاتو گوش نکنم تو در هر شرا هیکنترل کردنش لبخند زد و گفت:اگه  ياو برا اقیبه اشت شاهکار

 .  یبه اجبار به حرفامو توجه کن یحت

 ریز توانستیگفت نبود . م یمنصفانه نبود اما آن جورها هم که شاهکار م نکهیکرد . با ا نیحرف او را سبک و سنگ نفس

 شد .  یتمام م دیعشق بودن با يخدا نیداد . ا یحرفش بزند . فعال مهم بود که شاهکار افسارش را به دستش م

 قبوله .  - 

 لبخند زد و گفت: روزمندانهیپ یبول کرده نه قلبشرط را ق یبدون آنکه بداند نفس زبان شاهکار

 .  میبزن يدور هیاطراف  نیا میبر ایب - 

 گفت: یموضوع يادآریرا برداشت و با او همقدم شد . شاهکار با  فشیک نفس

 با ماست .  زدهی،  س رازیش ادیرفت بگم بابا فردا م ادمی یراست - 

 و تعجب گفت:مهموناش رفتن؟! یبا خوشحال نفس

 امروز رفتن .  نکهیمثله ا - 

 شد . دلم برا عمو تنگ شده .  یعال يوا - 

 شد .  یدلش برا من تنگ م یکیو گفت:کاش  دیکش یآه شاهکار

 .  ینرفت ییلبخند زد گفت:تو که جا نفس

 شه؟یروز برم دلت برام تنگ م هیگفت: اگه  ندیعکس العمل او را بب نکهیا يبرا شاهکار
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کرد تمام  یجمله عشق است محک عشق خودش . ضربان گرفت قلب ناآرامش . اما سع نیپشت ا دی. نفهم دیلرز قلبش

 :مثال کجا؟دیپنهان کند و بگو يآرامش بر باد رفته اش را پشت لبخند

 دونم ،  هر جا ،  ناکجاآباد .  یباال انداخت و گفت:نم شاهکارشانه

 .  .  .  یبگ نکهیو ا اتویجبازخود را نباخت با طنز گفت:چرا نشه ،  خصوصا برا ل نفس

 را کلفت کرد و گفت:من مالک توام .  شیصدا

 .  ای،  تا آخر دن یو در دلش گفت:البته که مال من دیبا صدا خند شاهکار

 شدم .  دواریرا تکان داد و با خنده گفت:خوبه ،  ام سرش

رنگ برد و به زن  اهیپارچه س ریسرش را ز یمیقد نیبا آن دورب یتوجه شان را جلب کرد . برگشتند . عکاس باش يمرد يصدا

کردن .  یتازه عروس ادیزند شمارش داد و عکس گرفت . نفس با لبخند گفت:به نظر م یکه در آغوش هم لبخند م يو شوهر

 دست زنه حنا بود . 

 .  دهیم فیک نایدورب نیبا ا م؟یریما هم عکس بگ يخوا ی.  . م دیشا - 

 بخر برام .  یتبس میگفت:نه ،  بر نفس

 و گفت:بله سرکار خانوم .  دیخند شاهکار

 

بخورد . شاهکار  رونیرا ب شیداد بستن حیداد اما نفس ترج یبود . شاهکار سفارش بستن یفروش یبستن کی یکیدر همان نزد 

امشب با  بیکه عج ییدر قدم زدن ها و خنده ها یرا خود برداشت . بستن يگریرا به دست نفس و د یکیها را گرفت  یبستن

 زده شده بود ،  خورده شد .  وندینفس پ يلب ها

 

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

 

 نوزدهم فصل

 

 و گفت:دلم براتون تنگ شده بود .  دیهرمز را در آغوش کش يبا شاد نفس

 .  شتمیشبانه اش را نوازش کرد و گفت:االن پ يموها هرمز

شانس ما  رتونیگ لینکنه تحو ره؟یگ یم لیمنو تحو یداشت پنهان کند گفت:کس یکه سع يبا اعتراض و لبخند شاهکار

 خراب شد؟!

و هرمز به  دیاو را بوس يرا به شاهکار سرکش داد . شاهکار مردانه با پدرش دست داد و شانه  شیاز هرمز جدا شد و جا نفس

 دیرس ایکردند . نوبت به ناد یبچه ها هم محترمانه با او سالم و احوالپرس ي هی. بق دیرا بوس شیشانیپاس محبت و احترامش پ

 هرمز با لبخند گفت:
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 .  يدختر کورش ،  ماشاال بزرگ شد یباش ایناد دیتو با - 

 .  نیدستش را دراز کرد و گفت:خوش اومد ایناد

 خانوم و باوقار .  اریدست کوچکش را در دست خود فشرد و گفت:بس هرمز

 شد و گفت: رهیعاشق به نفس خ یرنگ گرفت که شاهکار با نگاه ایناد ياه گونه

 داره .  یخوشگل يدخترا لیفام نیبابا ا - 

که ندانست فقط و فقط متعلق به نفس است . سپهر به  یفیحض برد از تعر ایشاهکار و ناد یرگینفس دوخته شد در خ نگاه

 مبل اشاره کرد و گفت:

 .  نیکرد رمونیگعمو جان ،  غافل نینیبش - 

 .  امیسپهر نشست و گفت:به شاهکار گفته بودم م يمبل روبرو يرو هرمز

 رفت بهتون بگم .  ادمیکننده و با لبخند گفت:شرمنده داداش  رهینگاه گرفت از آن افسون خ شاهکار

 برداشت و گفت: یوانیتعارف کرد . هرمز ل یبا شربت برگشت و به همگ الله

 کجان؟ هیو سا نیمت - 

 زد و در جواب پدرش گفت: نانیپر اطم يزد به شاهکار و شاهکار لبخند هینگاه بخ نفس

 زدهیزنه . قراره برا س یسر م ادیهم خونشونه . اما مرتب م هیاومد . سا شیپ يرفت تهران براش کار شیچند روز پ نیمت - 

 باغ زردآلوشون .  میبر

 خوبه .  یلیو گفت:خ دینوش يجرعه ا هرمز

.  .  . هرمز لذت برد در آن جمع شاد . اما آخر شب شاهکار را صدا زد تا با او صحبت کند . شاهکار به نزد پدرش رفت ،   

 نشست و گفت: شیروبرو

 بابا .  نییبفرما - 

 افتاده؟ بازم دعواتون شده؟ یتو و نفس اتفاق نیآرام و خونسرد شاهکار نگاه کرد و گفت:ب يبا دقت به چهره  هرمز

 :چطور بابا؟!دیمتعجب پرس اهکارش

 باز؟ نیدعوا کرد یگت:جواب منو بده ،  تازگ میبا تحک هرمز

 بهتر شده .  یلیپدرش گفت:نه اتفاقا رابطه مون خ يمتعجب از کنجکاو شاهکار

 نیتا آسمون ا نیزم نیکه از تهران حرکت کرد يتو نظرم از اون روز نه؟یکنم چهره اش غمگ ینگاش م یپس چرا هر چ - 

 ده؟یداره عذابش م ی،  چ نهیرو نداره اما غمگ يو سرد یاون خشک گهیکرده . د رییدختر تغ

 

 گنگ به پدرش نگاه کرد که هرمز ادامه داد:  شاهکار

 گفته؟ يزیافتاده؟ بهت چ رونیب یاتفاق دیبهش نگفته؟ شا يزیچ یکس فتاده؟یبراش ن یاتفاق یمطمئن - 
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کند  یکه مطمئن بود پدرش بابتش خون به پا م دیبگو يزیخواست از چ یر اضطراب پدرش ماند . دلش نمرگبار سواالت پ ریز

 شناخت .  یو مرد را خوب م یرتیپدر غ نی. ا

 کرد . لبخند زد و گفت: یاعتمادش را جلب م دیبا

مرتب  نجایکم حرف و اخمو بوده ،  ا شهی،  نفس هم فتادهین یاتفاق چیراحت ه التونی،  خ یرو نفس حساس یلیبابا شما خ - 

 دمیناراحت باشه ،  قول م دمیخوابه با یسر قبرشون  ،  تو اتاقشون م رهیافته مخصوصا که مرتب م یعمو و زن عمو م ادی

 و اخمو .  رتهران بازم بشه همون نفس مغرو میبرگرد

 . گفت:نگرانشم ،  دختردار نشدم اما نفس دخترمه  ینسب ینانیبا اطم هرمز

 خاطرات داغون بشه .  يادآوریکه با  نیاما بهش حق بد نیدار یدونم چه حس یم - 

 .  شمینگرانش م یاتفاق نیحساس شدم . با کوچکتر يادیمن ز دیکالفه گفت:شا هرمز

 مراقبشم .  شتریراحت از جونمم ب التونیکه نرفته؟ خ ادتونیدست من  نیبابا شما نفسو سپرد - 

 را! شیبارویبود بدرد عفاف ز کیشده در پوست بره و نزد ریش نیفکر کرد مراقبش نبود که مت و

 

 .  ریلبخند زد و شاهکار بلند شد و گفت:شبتون بخ تیبا رضا هرمز

 نیکرد ا یتمام م دیدختر شورش را درآورده بود . با نیداغان به سراغ نفس رفت . ا یاتاق هرمز که خارج شد با اعصاب از

 مسخره را! يزادارع

 کوتاهش هل شد و پشتش را به او کرد و تند گفت: غینفس و ج دنیبا هول و در نزده داخل شد که با د دیدر که رس پشت

 ،  حواسم نبود .  دیببخش - 

 ؟یزن یگفت:چرا در نم تیو با عصبان دیفورا لباس خوابش را پوش نفس

 .  دی،  ببخش یکن یلباستو عوض م يکردم دار یفکر نمشرمنده بدون آنکه از خجالتش برگردد گفت: شاهکار

 تو .  ياین يجور نیگذاشتن که هم نیدرو واسه ا - 

 .  يبرگرد یتون یبا اخم گفت:م نفس

 به کف اتاق دوخته برگشت و گفت:شرمنده .  یبا چشمان شاهکار

 شده؟ یداند و گفت:باز چ یکرد خجالت نم یکه فکر م يخود را کنترل کرد تا نخندد به مرد نفس

 یدختر جسور و گفت:االن با بابا صحبت م نیو نگاه گرفت از کف و دوخت به ا دیموضوع اخم درهم کش يادآوریبا  شاهکار

 کنه؟ یم تتیداره اذ یچ یگ ینفس ،  چرا بهم نم ي،  خسته م کرد دهیکردم . نگرانته . اون حالتو فهم

 .  یچیگفت:ه یبا دستپاچگ نفس
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 اشیزد . در مورد نگران یمورد باهام حرف م نیبابا ،  االنم داشت در ا ی،  حت دنیهمه فهم نوینفس ،  ا یستیثله سابق نم - 

 اس؟ گهید زیچ هی ای نِیفقط مربوط به مت تیخواد بدونم ناراحت ینسبت بهت گفت ،  دلم م

 .  نینگران خودی،  شماها ب گمیلبخند زد و گفت:من خوبم ،  راست م نفس

 یگ یکنه اما نم یم تتیداره اذ يزیچ هی،   یستیتو خوب ن ؟یگیشد و گفت:آخه دختر خوب چرا دروغ م کیبه او نزد شاهکار

 . 

 .  یباشه تو زودتر از همه بفهم يزیاگه چ دمی،  قول م ستمینگران من نباشن ،  بچه که ن نقدیا - 

 تونم نگرانت نباشم .  یو گفت:نم دیبه صورتش کش یدست یشانیبا پر شاهکار

 

 کنم .  یم تتیو نوازشگرانه گفت:متاسفم که اذ آرام

 .  یکه داغون یشدن من ،  مهم توئ تیاذ ستیخاص و گفت:مهم ن ییا روزهینگاه دوخت در آن ف شاهکار

کند و  یکه زل زده او را نگاه م يخواستن و مرد يبحبوبه  نیقلب در ا نیگذاشت . رقص ا يقلب نفس باز سر ناسازگار تپش

 بود گفت: شیکه در صدا یفیبا لرزش خف

 .  دیخوا یکه م یهمون نفس شمیاز فردا م - 

 ،  فقط به خاطر خودت شاد باش .  يبد رییتغ گرانیخواد خودتو به خاطر د یبرداشت و گفت:نم شیبه سو یقدم شاهکار

 خواست شاد باشد ،  شاد بود  یدر کنارش بود و م شیها یکه شاهکار با تمام خواستن نیبود . هم شاد

 شاد باشم .  دمیشادم ،  قول م - 

 .  میبابا رو راحت کن . همه نگرانت الیراحت کن . خ امویلبخند زد و گفت:خ شاهکار

 .  ری،  شب بخ يایسر تکان داد و شاهکار گفت:برو بخواب ،  به نظر خسته م نفس

 نفس به سراغ دفترش رفت و نوشت:رفت و  رونیبا لبخند ب شاهکار

که منو به اوج رسونده همون قدم منو  يتونم بگم دوست داشتنش همون قدر یواسه خودش . نم ستمیبگم بهش؟ شاد ن یچ"

 "زده .  نیبه زم

 

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

 

 ستمیب فصل

 

غم هم آغوشش بود .  شیسابق اما در خلوت تنها یبر صورت مغرورش و شد همان نفس خواستن دیکش ينقاب شاد نفس

محبوب  نیبودند . اما شاهکار در شک بود از ا بایز يِتنها نیکه نگران ا یانیاطراف يکرد برا یراحت م الیکرد و خ یوانمود م

 کرده بود .  .  .  .  .  .  شانیاو را پر شیو فکر وانمود
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ها  نی) در خارج از شهر رفتند . ماشهی(پدر سایقاسم يآقا يش به باغ زردآلوکور يآماده به همراه خانواده  یهمگ زدهیس روز

شاهکار با ناصر همقدم  يدرختان زدآلو پارك شد ناصر ،  نفس را صدا زد و نفس در مقابل چشمان به حسادت نشسته  ریکه ز

 و دلچسب کرده بود .  يفضا را بهار وزردآل يشد . درختان به شکوفه نشسته 

 شلوارش کرد و گفت: بیکرد . ناصر دست در ج یخوش زندگ يش را پر از بومشام نفس

 خوام .  یپرسم جواب م ینفس سوال دارم ،  م - 

 را با ناصر منظم کرد و گفت:بپرس .  شیقدم ها نفس

 یکرد نشد سوال رمیدرگ يخواستم ازت بپرسم اما باز یخونه تون حالت نگرانم کرد . همون موقع م میکه دعوت بود یشب - 

 بپرسم ،  حاال بهم بگو چت بود؟

که با آن  یو در حال دیچ ییداد . دست دراز کرد شکوفه ا یهم عذابش م شیادآوری،   ییاز آن شب کذا دیاخم درهم کش نفس

 کرد گفت: یم يباز

 اراحتم کرد نبود . فقط قبل از اومدن شما رفته بودم سر قبر بابا و مامان . خاطراتشون ن یاتفاق خاص - 

 

 گرفت اخم تلخ نفس را! دهیشد و ناد دهیگفت و ناصر خود را به باور زد و کتمان کرد دروغ شن دروغ

 عادت کن به نبودشون تا راحت برات بگذره .  ؟يدیچرا خودتو عذاب م - 

 کنم .  یم مویگفت و ناراحت بود اما لبخند زد به ناصر و گفت:سع دروغ

 .  شمیم دواری،  دارم بهت ام یامروز خوب - 

 خوام .  یازت م يزیچ هینفس جا داد و گفت: يو در خرمن موها دیچ ییشکوفه ا ناصر

 ؟ی:چدیکنجکاوانه پرس نفس

 به نام خواهر بود .  يمعشوق ،  دختر يهر چند به جا شدیم انیرك بود . خواستنش هم رك ب ناصر

 ؟یرو در مورد من بپرس هینظر سا شهیم - 

 اد؟یخوشت م هیتو از سا ؟یگفت یتو االن چ نمیناباوارنه نگاهش کرد و گفت:صبر کن ،  صبر کن بب ییلحظه ا نفس

 که .  ي،  رسوام کرد واشیلبخند زد و گفت:دختر  ناصر

 جواب منو بده ناصر .  - 

 .  ومدیازش خوشم م ومدیخونتون اونم م ومدمیکه م یآره ،  از همون بچگ - 

خوشش  یکیتو دانشگاه از  ایازدواج کنه  هیسا دیشا يفکر نکرد ؟یگیچرا حاال م وونهیزد و گفت:د شیبازو به ییضربه ا نفس

 اد؟یب

 

 اد؟یخوشش م یو گفت:نکنه از کس ستادیا شینفس را گرفت و روبرو يبا هراس بازو ناصر
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 ؟يلفتش داد نقدیچرا ا گمی،  فقط م وونهیزد و گفت:نه د یلبخند آرامش بخش نفس

 روبه راه بشه بعد اقدام کنم .  میخواستم زندگ یم - 

 .  يافتاد ینداره و گرنه تو دردسر م یبه کس يتعلق خاطر هیبازم خوبه سا - 

 ؟یگیبهش م ؟یکن یدلش گفت:کمکم م يبودن قلب دردانه  یسرمست از خال ناصر

 .  گمیبهت م امیگفتو م یزنم . هر چ یباهاش حرف م يعصر - 

 کنم .  یس ،  جبران مممنونم نف - 

 کش .  شیرو کم کن جبران پ هیتو شر سا - 

 .  وونهیو گفت:د دیخند ناصر

نگاه شاهکار  وستندیپ هیکه به بق نیگفت و ناصر مشتاقانه گوش داد . هم هیبازگشتند و نفس از سا هیبق يرفته را به سو راه

 یکه انگار با دمش گردو م يو ناصر دیدرخش یم یکه از خوشحال ینفس و صورت يموها يرو ییگره خورد به شکوفه زردآلو

شد که در خود سراغ نداشت .  ي. تمام وجودش پر از ترس  و حس بد دیلرزکه داشت  یشکست . وجودش از تصور وحشتناک

که تازه  ییبرداشت و کفش ها یبیفاصله گرفت . نفس متعجب از رفتن شاهکار س تیبلند شد و از جمع یبا اخم و ناراحت

زد .  ینفس نفس م دیرس شد یبلند از آنها دور م يبه شاهکار که با گام ها یو پشت سرش رفت . وقت دیدرآورده بود را پوش

 شاهکار با غم وتعجب نگاهش کرد و گفت:

 ؟یزن یچرا نفس نفس م - 

 ت بدم . خبر دسته اول به هیاومدم  يبلند شد دمیلب داشت گفت:د يکه رو یبا لبخند پر رنگ نفس

 یدرخت ریپ يبود . چهره اش درهم شد . لرزان به تنه  بایکه ز شیپ یساعت يایشد دن رانیزد . و یهمان بود که حدس م خبر

 زد و گفت: هیتک

 !؟يچه خبر - 

 گفت:ناصر ازم خواسته .  .  .  .  یو با خوشحال ستادیا شیروبرو نفس

 !شیرا در چشمان دختر آرزوها یخوشحال بیبرق عج نیا ندیرو گرفت تا نب شاهکار

 حرف بزنم و نظرشو راجع بهش بپرسم .  هیوقفه گفت:باسا ینفس ب اما

 ! نیا یعنی بهار

 را! شیرو دید یم نهیبه ع حاال

 .  ستمین هیمن که سا ؟یگی: خب چرا به من مدیغرق شد اما کنجکاو بود . پرس شیشاد در

که نرفته . دوس  ادتی یدوستم نیباش .  .  .  . بهت گفتم چون بهتر هیسا اینه ب وونهیو گفت:د دیبلند خند يبا صدا نفس

 دارم حرفامو به دوستم بگم . 

 ان؟یبهم م ه؟یرا گاز زد و گفت:نظرت چ بشیعاشقانه نگاهش کرد و لبخند زد . نفس س شاهکار
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 .  دنیبهم پر ی. اما اون شب که حساب دمیتکه از درخت گرفت و گفت:رابطشونو تا حاال ند شاهکار

 کرده   ریزدن تو سر و کول هم که نگو ،  حاال موندم چطور ناصر دلش گ نقدیبودن . ا نیهم یاز بچگ - 

 ؟یکن کاریچ يخوا یم - 

 کنم .  .  .  .  یصحبت م هیبا سا يعصر - 

 تابه .  یچقد ب هیجواب سا دنیشن يتونم حدس بزنم ناصر برا یزد و گفت:از االن م لبخند

 نس نشو دختر . بدج - 

درس استاد  ي. تو باعث شد میمشکالتمونو حل کن ایب می.  .  .  . از ناصر بگذر ستین ينجوریا رمیو گفت:نخ دیخند نفس

 .  فتمیب یاله

که  ادتی ی. در ضمن ادوکلن مامانو شکست یمنو برداشت يخودت بود . تو کتابا ریکه تقص یدون یحق به جانب گفت:م شاهکار

 نرفته؟

 ؟یکن یم کاریجبرانش چ ي. برا یترم منو عقب انداخت هیدرس که فنا شد در بست  نیکار تو بدتر بود . ا - 

 کنم؟ کارینهاد و گف:مثال چ یشانیپ يرو ییبایاخم ز شاهکار

 .  يانجام بد دیازت خواستمو با يکار يروز هیاما اگه  ادینم ادمی يزیفکر کردن را درآورد و گفت:حاال چ يادا نفس

 .  یکنترلم کن يخوا یم شهیکم کم داره باورم م گهیبا خنده گفت:د شاهکار

 .  ستین ينجوریاخم کرد و گفت:اصال ا نفس

زد . عادت  یکنترل کردن دامن م نیکه به ا یخواست . و حسادت یحدس شاهکار درست بود و نفس کنترلش را م گمان

دانست  یداشت . هر چند نم یبر م ییخدا نیشاهکار دست از سر ا هنگونیا دیداد شا یعشق بودن شاهکار عذابش م يخدا

 !نیدروغ يعشق ها کریبر پ دهیدلباخته شده و خط کش ستیشاهکار چند

 .  یزن یهم م یشناسم توش بدجنس یبخواه . هر چند من تورو م یخب باشه اما کار راحت یلیخ - 

 ؟ياینم هیبق شیپ رمیو گفت:دلتم بخواد ،  دارم م دیبه قهقه خند نفس

 ؟يریم يحرفاتو زد - 

 مونده؟! می:حرفدیمتعجب پرس نفس

 هم گفت؟ ییا گهید زیدر مورد چ هیاز سا ریو گفت:ناصر غ ستادیاش ا نهیبه س نهیس شاهکار

 که چرا ناراحتم .  دیپرس یدر مورد شب مهمون - 

 ؟یبهش گفت یچ - 

 مامانو و بابا .  یدلتنگ - 

 ؟ی:چرا بهش نگفتدیپرس انهیو موذ دیکش ینفس راحت شاهکار
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 دوستم نبود .  نیشد گفت:چون بهتر یکه از او دور م ییبا لبخند پشت به او کرد و با قدمها نفس

در تمام  وستندیرفتند . به جمع که پ هیبق يبود . هم قدم با او به سو بیخودش هم عج يشد که برا یغرق در لذت شاهکار

مفهموم دار خسته شد که با  ينگاه ها نیآنقدر از ا هیکرد . دست آخر سا ینگاه م هیبه سا زیآم طنتیش يمدت نفس با لبخند

 . نفس شادمانه با او همراه شد .  داشاره به نفس فهماند که با او همراه شو

 

 ؟یکن ینگاه م يجور هیبازه و  شتیچته تو؟ مرتب ن -  

 حاال .  گمیبا خنده گفت:م نفس

 .  گهینفس زد و گفت:د بگو د يبه پهلو ییبا اخم سقلمه ا هیسا

 شده .  يات شده .  . ازت خواستگار فتهیش یکیداد گفت: یرا ماساژ م شیکه پهلو یو در حال دیخند نفس

 ؟ی:کدی،  مشکوکانه پرس بیعج يریغافلگ نیجا خورد از ا هیسا

 خواد .  ی. نظرتو م ادیگفت:ناصر ،  ازت خوشش م يپرداز هیبدون حاش نفس

 تند گفت: ی. ناصر مشغول صحبت کردن با شاهکار بود . با تپش قلب تی. نگاه دوخت به جمع ستادیا هیسا

 خدا دعوا داره با آدم ،  از من خوشش اومده؟ شهیناصر؟! آخه چطور ممکنه؟ اون که هم - 

برات  یدرست و حساب یزندگ هیخواسته  ینذاشته چون م شیدونم دوستت داره . اگه هم تا حاال پا پ یدونم ،  فقط م ینم - 

 از من خواسته نظر تو رو بپرسم .  هیعال تشیداره و موقع یچ يجور کنه . حاال که همه 

 .  ستمیکردم براش مهم ن یبا اخم گفت:چرا حاال؟ تو تمام مدت فک م هیسا

 ها؟ يلبخند زد و گفت: راستشو بگو تو هم دوسش دار انهیموذ نفس

. جرات ابراز نداشتم .  ادیکردم از تو خوشش م یبا کاراش فکر م شهیدوسش داشتم اما هم مونیگگفت:از بچ یبا ناراحت هیسا

 تو دلم موند و سرکوبش کردم .  

 کنم .  کاریچ دیدونم با ی. نم ادیوقت فکر هم نکردم ازم خوشش ب چینداشت . اما ه ییا دهیفا

 یخوب م یلیتو ناصر خ ؟یکن یخواد پس چرا معطل م یرو م يزیچ هیدل هردوتون  یدستان او را گرفت و گفت:وقت نفس

 .  هیدست دست نکن . منتظرش نذار سا يدوسش دار دیو اونقد که با يکرد دایپ تویمرد زندگ یکن ی.  اگه فکر م یشناس

 !بایز یِخواستن نیکه نگاه دوخته بود پر اضطراب به ا يبرگشت . نگاهش گره خورد به ناصر هیسا

 گرفت گفت:دوسش دارم نفس .  یکه لبش را به دندان م یو در حال دینخواسته . نگاه دزد یتالق نیاگرفت از  گر

 بله؟ یعنی نیشاد زد و گفت:ا يلبخند نفس

 صدا زد:ناصر؟ کبارهیو  دیکش یغیزده ج جانیو سر تکان داد . نفس ه دیخند هیسا

سرخ شده از خجالت و جشن گرفت دلش  هینگاهشان کردند که نفس لبخند زد و ناصر نگاه دوخت به سا ریبا تح هیو بق ناصر

 !کشینزد یاش و خوشبخت هیخوشرنگ سا یسرخ نیاز ا
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 ینگاه م شیبارویز يگونه ها يکاشته شده رو يها بیبه س صانهی. ناصر حر وستندیرا گرفت و به جمع پ هیدست سا نفس

 نیریکرد . تصور ش یبود که فکرش را م ییا زدهیس نیموفق زد .  .  .  .  . بهتر  شهیبخند به نفس همکرد . و شاهکار با ل

 زد .  مرق شیروز را برا نیدر کنار ناصر بهتر هیسا

 

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

 

 ؟يای:نفس نمدیپرس گریبار د هرمز

واسه  دمیاز استرس هاش باشم . قول م ییخوام منم جز یاس پر از استرس . نم هیسا يخواستگار نینه عمو جون ،  ا - 

 جبران کنم .  یاش حساب گهید يمراسما

 

 يرا به خانه شان برده بود تا خود را برا ایسر تکان داد و از سپهر خواست تا او را برساند . شاهکار قبل تر از آنها ناد هرمز

قرمز رنگشان را  دیسف اهیس ونیزیبرادرش آماده کند . سپهر که با هرمز رفت الله و نفس تنها شدند . نفس تلو يخواستگار

 :دیروشن کرد که الله پرس

 ؟یچرا نرفت - 

  ادیمراسما خوشم نم نجوریدونه از ا یم هیشه ،  سا یبرگزار م یحوصله نداشتم ،  بدون منم به خوب - 

 .  یرفت یم دی،  با تییدوستته و ناصر پسر دا نیبهتر هیبا تعجب گفت:اما سا الله

 کنم .  یجبران م یلبخند زد و گفت:واسه مراسم عقدشون حساب نفس

 .  ارمیاصال سر از کار تو در نم - 

 باره شناخت .  هیشه آدما رو  ی،  نم زمیلبخندش را تکرار کرد و گفت:ذره ذره عز نفس

 :دینفس با تعجب پرس دنیبا د شاهکار توجه شان را جلب کرد يصدا

 !؟یمگه تو نرفت - 

 جواب داد:خانوم حوصله نداشته نرفته .  الله

 ؟ياریآب برام ب وانیل هی شهیالله نشست و گفت:م يکنار نفس روبرو شاهکار

 : دیاز نفس پرس یآرام يآب فراهم شده بود ،  با صدا وانیل کیکه با  یاهینخود س یرفت پ الله

 نکنه .  .  .  .  ؟یچرا نرفت - 

مراسما رو ندارم ،  قرار  نی،  فقط حوصله ا ستین ونیم یکس يراحت پا التیخ ؟ینگاهش کرد و گفت:نکنه چ میمستق نفس

 نداشت .  دهیفا ادیکردم ،  رفتنم ز ینشستم و نگاه م یمجسمه م هی نیع دیکنم با ينبود که کار

 :دیپرس ينشست و با کنجکاو شانیآب برگشت آن را به دست شاهکار داد و خود روبرو وانیبا ل الله
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 چه خبر بود؟ نایناصر ا يخونه  - 

 هول بود  یکه حساب دمیگذاشت و گفت:غوغا ،  فقط ناصرو د زیم يرا رو وانیل دیآبش را نوش شاهکار

 پاچه اس . دست یلی،  حتما االن خ دمید یرو م هیخواست سا یگفت:دلم م الله

 گفت:الله! زیسرزنش آم هیسا يبا اخم از لو دادن حال و هوا نفس

 .  میاالن سه روزو از دست داد نی،  هم میکن یفردا صبح زود حرکت م ن؟یجمع کرد لویو شاهکار گفت:وسا دیخند الله

 جمع نکردم .  لمویبلند شد و گفت:من وسا نفس

 به جمع برگشت سپهر آمده بود .  .  .  .  .  یرا جمع کرد وقت لشیبه اتاقثش رفت ،  وسا نفس

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

 

 کمیو  ستیب فصل

 

ماند . هر چند ناصر قول برگشتنش را با خود داده  یم دیبا شینامزد يدهایخر يبرا هیبه تهران برگشتند . سا هیبدون سا آنها

 بود .  .  .  .  . 

 یقی.  نفس عم دهیرس ریخود را لعنت کرد که د دیرا شن یمیاستاد عظ يصدا دی. به در کالس که رسعجله به دانشگاه رفت  با

 به در زد و داخل شد  يتقه  دیکش

 !کنامیخانم ن دیکرد ریبه او انداخت و گفت د ینگاه یمیعظ استاد

 نم؟یتونم بش یگفت:شرمنده استاد ،  م یبا شرمندگ نفس

از بچه ها را  یکیاز دخترها نشست .  استاد نام  یکیها کرد و نفس با خجالت در کنار  یبه صندل ییبا دست اشاره ا استاد

آماده نکرده  زیچ چیداد و او ه یکنفرانس ارائه م دیآه از نهاد نفس بلند شد . با کبارهیخواند تا کنفرانس آن روز را ارائه دهد . 

 شیامان ضربان گرفت . پاها ینفر دوم هم کنفرانس داد قلبش  ب ی. وقت دیبه استاد چه بگو نستدا یبود . دلهره داشت نم

از  يزیدانست نفس چ ی. شاهکار پشت سرش نشسته بود . م ختینامش را خواند . قلبش فرو ر یمیاستاد عظ کبارهیشل شد . 

مان روز با نفس کنفرانس و خواست تا خودش که ه دکر فیسفر را تعر يدرس  نخوانده . بلند شد و نزد استاد رفت و ماجرا

 کنفرانس دهند .  گرید يداشت با نفس جلسه 

 

 گفت:  تیبه هم داشتند نگاه کرد و با جد یبیبه شاهکار و نفس که شباهت عج ییلحظه ا یمیعظ استاد

 .  نیهردوتون جبران کن دیبعد با يجلسه  - 

 

 گفت: ينفس انداخت و با لبخند دهیرنگ پر يبه چهره  یلبخند زد و تشکر کرد و نشست . استاد نگاه شاهکار

 .  نی. پس جبران کن کنامیخانوم ن نیدیکه کنفرانس م نیهست یبعد نفر اول يجلسه  - 
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در کالس  يگریکه کار د یمی. استاد عظ دیکش یاش . نفس راحت دهیشد و لبخند پهن شد در صورت ترس يعاد ضربان

 نداشت گفت:

 .  دیبر دیتون یامروز بسه ،  م يبرا - 

 رفت . نفس برگشت به شاهکار نگاه کرد و به نزدش رفت و گفت: رونیزودتر از همه از کالس ب یمیعظ استاد

 ؟یگفت یبه استاد چ - 

 .  میو گرفتار نشد درس بخون میگفتم سفر بود - 

 ؟یزن یحرف م يمن اومد ينگفت چرا تو جا - 

 .  میگفتم عموزاده هست - 

 .  گهیمن برم د يباهام ندار يلبخند زد و شاهکار گفت:اگه کار نفس

نشستند . عماد  یشگیهم مکتین يشد و رفت . اما شاهکار با عماد و سپهر رو لشینداشت . سوار اتومب یتنها بود و کالس نفس

 خود را جمع و جور کرد .  و گفت: یکم

 خبر دارم .  - 

شد .   يهوی زینشد زود خبر بدم همه چ یعنیخبر بودنتون .  ید گفت:اول متاسفم بابت بدو به عماد گرفته نگاه کردند . عما هر

 .  می.  .  .  . منو و دختر خاله ام عقد کرد

 ؟یگیمعرفت حاال م یهر دو گردو شد . سپهر گفت:ب چشمان

شده اما توجه نکردم .  يجور هی نایرفتار مامان ا دمیجنوب ،  د میبر میخواست یکه م دیدونستم . قبل ع یواال خودمم نم - 

منو تحت فشار گذاشتن که تن بهش دادم . اگه دست خودم بود االن  نقدیا میدستمو تو حنا بزارن . رفت ختنینگو نقشه ر

 نبود .  يعقد

 بوده؟ گهید یکی رینکنه دلت گ ؟ییگرفته ا نقدیگرفته عماد نگاه کرد و گفت:حاال چه مرگته؟چرا ا ي افهیبه ق شاهکار

 با غم گفت:انگار .  عماد

 ؟ی:کدیمشتاقانه پرس سپهر

 ومده؟ین مش؟یچرا دانشگاه ند ی.  .  .  . راست هیگفت:سا عماد

،  چون  ستیتهران ن هی. سا نی،  شما دو تا قسمت هم نبود نهیهزار چرخ داره واسه هم ایدن گنیلبخند زد و گفت:م سپهر

 نفسِ .  ییخودشو پسر دا يمراسم نامزد

 زودتر اقدام کرده بودم .  کمیوا رفته گفت:کاش حداقل  عماد

.   گهید یکیاونم  يتموم شده . تو االن دختر خالتو دار زیعماد زد و گفت:فراموش کن ،  همه چ يشانه  يرو یدست شهکار

 حرف نزن .  ییا گهینه با کس د هیموردم نه با سا نیدر ا

 .  نهیسرش را تکان داد و گفت:انگار قسمتم هم عماد
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 .  ستیازشون ن يکجان؟ خبر انیو شا نیسرش را خاراند و گفت:مت سپهر

 .  .  .  .  نیانگار کار داشت اما مت ادیکه امروز اصال نم انیگفت:شا عماد

 سرانجامش .  یعشق سوزان و ب نیا يکه رنجاندش برا ینیمت يگوش شد برا شاهکار

 .  مشینیب ینم هگید - 

 براش افتاده؟ ی:چرا؟ اتفاقدیپرس يبا هجان و کنجکاو سپهر

 رفت .  ینامرده ،  بدون خداحافظ یلیگفت:خ يبا اخم و دلخور عماد

 :کجا رفت؟دیبا آرامش پرس شاهکار

 نکهی. تا ا نیومدیهنوز ن دمیچون زودتر از همتون برگشتم تهران سراغ همتونو گرفتم که فهم نیکه نبود يچند روز نیا - 

 رفته بود دم خونشون .  دیکه زودتر از شماها رس انیشا

 .  رانیرفته از ا شهیبرا هم نیمت شهیخبر دار م اونجا

 بوده؟ یچ لشی:رفته؟! چرا؟ دلدیپرس رتیبا ح سپهر

 دونم ،  فقط رفته .  یباال انداخت و گفت:نم ییشانه ا عماد

 کرده که گذاشته رفته؟ ياحمق چه فکر يبا اخم گفت:پسره  سپهر

 .  رمیدارم م نیدار يداشته که نخواسته به ماها بگه .  .  . با من کار یلی،  حتما دل نیش الیخ یبلند شد و گفت:ب شاهکار

 گفت:کجا؟ عماد

 .  یکن یدعوت م کیرستوران ش هیبرامون . هممونو به  اریحتما ب تویبدبخت ینیریش یخونه ،  راست رمیم - 

 ن؟یگفت:امشب چطوره؟ وقت دار عماد

 به ساعتش انداخت و گفت:آره .  ینگاه شاهکار

 .  یشگیرستوران هم میری. م نیگفت:از طرف من از الله و نفسم دعوت کن عماد

 با هر دو دست داد و گفت:باشه ،  خداحافظ .  شاهکار

 :دیآمد و خوش آمد گفت . شاهکار پرس شوازشیبه پ مهیبود به خانه برگشت . حل نیکه در فکر مت یدر حال شاهکار

 نفس کجاست؟ - 

 تو اتاقشه آقا .  - 

بدون در زدن  دیکه نبا ییبه سراغ تفس رفت . با احترام و کسب اجازه ا کراستیتشکر تکان داد و  يبه نشانه  يسر شاهکار

 داخل شود در زد و منتظر شد . 

 .  يود اومد:زدیمتعجب پرس دنشیباز کرد ،  با د شیدر را برا نفس

 خبر دارم اجازه هست؟ - 

 داد و گفت: هیتک زیم يتخت نشست . نفس لبه  يدر اتاق کنار رفت . شاهکار داخل شد . رو ياز جلو نفس
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 ؟يخب چه خبر - 

 رفته .  نیسکوت کرد ،  دستانش را در هم گره کرد و به نفس نگاه کرد و گفت:مت ییلحظه ا شاهکار

 شده بود و گفت:کجا؟ یآرام که طوفان يایموج زد در آن در نفرت

 دونم ،  فقط رفته .  ینم - 

 تونم راحت نفس بکشم .  ی،  از االن م نمشیب ینم گهیبهتر د - 

رو  هیسا نهیعماد عقد کرده با دختر خاله ش . اما جالبش ا نکهیو گفت:خبر دومم هم ا دیپشت گردنش کش یدست شاهکار

 دوس داشته . 

 شد و گفت:جدا؟ رنینفس پر از ح چشمان

 امروز بهمون گفت ،  سپهر گفت که نامزد ناصر شده! نیآره هم - 

 عالقه داشته با دختر خاله اش نامزد کرده؟ هیبه سا يبا لبخند و تعجب گفت:چطور نفس

رده براش نامزد ک هیسا دیفهم یبدون اونکه بهش خبر بدن بردنش جنوب مراسمو برپا کردن . اما بهتر چون اگه م چارهیب - 

 شد .  یبد م

 !بهیگفت:سرنوشت عج يبا دلسوز نفس

 کنه .  سهینزن ،  ممکنه بعدا ناصرو عمادو مرتب باهم مقا یمورد حرف نیدر ا هیبه سا - 

 نداره .  يریناصرو دوس داره که اگه بهشم بگم روش تاث نقدیا هیاما مطمئنم سا گمیگفت:نم نانیبا اطم نفس

 ؟يایشام به مناسبت عقدش دعوت کرده م ينرفته ،  عماد همه مونو امشب برا ادمیتا  یخوبه ،  راست - 

 تنهام؟ ایالله هست  - 

 نه؟ ای ادیدونم م یاونم دعوته اما نم - 

 .  امی،  منم م ادیسرش را تکان داد و گفت:مطمئنم الله با سپهر م نفس

 .  میریبلند شد و گفت:با هم م شاهکار

 تا آماده شم .  يریم یو گفت:باشه ،  خبرم بده چه ساعتگرفت  زیاز م هیتک نفس

 باشه .  - 

زمزمه  يتختش نشست و با لبخند شاد يکرده بود رو دایپ نیکه از رفتن مت یبیرفت و نفس با حس عج رونیاز اتاق ب شاهکار

 کرد: 

 

 "!یخوشحالم که رفت"

 

********************** 
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 فیبست . دستبند ظر یدم اسب شهیرا مثل هم شیموها دیانتخاب کرد . لباسش را پوش یرنگ یمشک نیبا شلوار ج يدیسف بلوز

که متوجه کشش نسبت به شاهکار شده  ینگاه کرد . از وقت نهیدر آ گرید کباریمچش  بست .  يپدرش را رو يکادو ينقره 

پله ها از  نییو از اتاق خارج شد . پا رنگش را برداشت دیسف یدست فی. ک ندجلوه ک باتریخواست در چشمانش ز یبود . دلش م

در منتظر شد تا  يجلو ییا قهیرفت . چند دق رونیکرد و ب یشعر برگزار کرده بودند خداحافظ يهرمز و دوستانش که دوره 

 :دیکه شدند نفس پرس لی. سوار اتومب وستیو آراسته به او پ کیشاهکار ش

 کدوم رستورانه؟ - 

 .  یشگیرا روشن کرد و حرکت کرد و گفت:رستوران هم لیاتومب شاهکار

 .  ادیبهت م یلیخ دیکرد: سف رشیسرش را تکان داد که جمله شاهکار غافلگ نفس

 حساب کنم؟ فیتعر هی نویانداخت و لبخند زد و گفت:ا ینگاه راهنشیبه پ نفس

 .  یتون یم - 

 !يداد و گفت:مهربون شد لشیپررنگ تحو يلبخند نفس

 بد؟ ایخوبه  نی:ادیپرس طنتیبا ش شاهکار

 شدم .  یم وونهید میتوان دعوا نداشتم اگه باز قرار بود مثله سابق با هم دعوا کن گهیخوبه پسر عمو ،  د - 

 هی.  .  .  . راستشو بگو بعد از دعواهامون گر یهمه سرسخت نیگرفت از ا ی،  واقعا حرصم م ياریوقت کم نم چیتو هم ه - 

 ؟يکرد یهم م

 یحرص م شتریبار ،  ب هیاز  رینکردم غ هی.  .  . اوم گر ؟يانداختن من بود هیتو فکر گر یعنیو گفت:بدجنس ،   دیخند نفس

 شدم در حد انفجار .  یم یخوردم و عصبان

 لبخندش را پنهان کرد و گفت:متاسفم .  شاهکار

 توقف کرد . به سمت نفس برگشت و گفت: ییا ترمز گذاشت و گوشه يرا رو شیاحاطه اش کرد . پا بیعج یانگار غم اما

 ؟یبخش یمنو م - 

 شاهکار نگاه کرد و گفت: يغم گرفته  يپر ازدحام و چهره  ابانیبا تعجب به خ نفس

 ؟یبپرس نویا يسادیوا - 

 بود تو گذشته بود .  یندارم ،  هر چ يا نهیپر تمنا نگاهش کرد که نفس گفت:ک شاهکار

 زده شده گذاشت و زمزمه کرد:نفس .  .  .  .  یلیس يجا ياال رفت و رودستش ب اریاخت یب شاهکار

 یکه در عشق محبوبش دست و پا م یبیعج یاز شاهکار با لذت ارتریاخت یوار ناخواسته . ب وانهید یکینزد نیسرخ شد از ا نفس

 زد گفت:جانم!

 بزار .  میوونگیبه حساب د نویببخش ،  ا یلیکننده اش و گفت:منو به خاطر اون س وانهید یزد به آب هینگاه بخ شاهکار
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 نکن .  ی،  عذرخواه میمسخ شده گفت:مقصر هر دو بود نفس

 .  شتریو گفت:آره اما من ب دیدست داغ شده اش را کنار کش شاهکار

 شد .  رید فتیمحبوب بس بود و نفس عاشق کوتاه آمده گفت:راه ب يبرا سرزنش

 ادهیبا هم پ دندیبود . به رستوران که رس زیسرزنش آم يمکالمه  نی. اما سکوت ارث ارا روشن و حرکت کرد  نیماش شاهکار

زد و کنار گوش  يسالم کردند و نشستند . الله لبخند یجا خوش کرده بودند . به همگ زیزودتر از آن دو پشت م هیشدند . بق

 .  نیای،  جذاب به نظر م نیایبا هم م نمیب ینفس گفت:م

 زارم .  یم فیخوش بود کرد و گفت:به حساب تعر یکه الله زده بود و دل مشغول یبه حرف یفیاخم ظر نفس

 زد و گفت:پرو! شیبه پهلو يسقلمه ا الله

مورد عالقه شان را انتخاب کردند . نفس و شاهکار هم جوجه سفارش دادند که سپهر با  يرنگ غذا اهیاز منو س یهمگ

 باال رفته گفت: يابروها

 هم شده .  هیشب یلیظراتتون خن ایتازگ  - 

 .  نیندار يزد و گفت:به تو چه؟ برو زنتو بچسب تفاهم غذا زیآم طنتیش يلبخند شاهکار

از عروس را نشان دهد که  یگفتند . الله با اصرار از عماد خواست تا عکس کیکه رفت . الله و نفس هم به عماد تبر گارسون

 ات خوبه .  لقهیآورد و به دستشلن داد . نفس گفت:س رونیب يدیسف اهیپول تا شده اش عکس کوچک س فیعماد از ک

 .  میبه پشت شاهکار زد و گفت:فقط منو تو از قافله عقب موند یدست انیشا

 .  شمیبعد از همتون دست به کار م شاالیبا لبخند گفت:من فرصت بدبخت کردن خودمو ندارم . ا شاهکار

 ا تو باشه صد درصد بدبخته . ب یگفت:اونکه صد البته . هر ک عماد

 يشماها چه جور شهیاونوقت معلوم م مونیسر زندگ میهمه مون رفت ی. وقت ستیمعلوم ن یچیبا منطق گفت:هنوز ه الله

 .  نیهست

 نکهیو آخرم به خاطر ا انیسراغ شا میری. بعد م مید ینداره ،  اول نفسو شوهر م يو گفت:کار دیرا نوش شیآب جلو وانیل سپهر

 .  میکن یرو دست و پا م یکیاونم  يدل شاهکار نشکنه برا

 

نگاه دوخته بود به نفس خوشحال و خندان و خودش چقد گر گرفت از حرف  تیشاهکار که با غم و عصبان ریغ دندیخند همه

 سپهر و شوهر دادن نفس!

قدم زدن از رستوران  يبرا ی.  .  .  .  . بعد از شام همگ یبه شوخ یحق نداشت در مورد نفسش اظهار نظر کند حت یکس

آمد .  یزدند . نفس غرق در افکار خود عقب تر از همه م یرفتند . الله و سپهر جلوتر از همه دست به دست هم قدم م رونیب

کار طاقت تمام کرد و است شاهکار با او همقدم شده است . تا بالخره شاه یمدت دیآنقدر غرق بود در افکار مبهمش که نفهم

 گفت:نفس!
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 دلربا:جانم! ینداشت از صدا زدن یتمام شیناخوداگاه ها نیا

 را برگراند و آرام گفت:بله! شیانگار به خود آمد . از شرم سرخ شد . رو ناریا اما

 .  ياصال متوجه من نشد ؟يکرد یفکر م یبه چ یصورتش زد و گفت: داشت يدلربا یبه سرخ يلبخند شاهکار

 ؟یکردم . ببخش حواسم نبود . تو چ یفکر م یو گفت:داشتم به همه چ دیبه صورت داغش ک یدست نفس

 شده بود گفت: رهیکه به جلو خ یشلوارش فرو برد و در حال بیرا در ج شیدست ها شاهکار

 هام . بد کرد به تو! يکه بد کرد در حق برادر یکنم ببخشم نه تورو ،  اون یم یدارم سع - 

 ؟یشاهکار نگاه کرد و گفت:مثل ک يدر غم فرو رفته  مرخیبا تعجب به ن نفس

 .  نیکه آزارت دادن ،  مثل خودم ،  مثل مت ییهمه ،  همه اونا - 

،  . مرد نبود که بره ،  فقط خواست منو  شیخوام ببخش یاخم کرد و گفت:دلتو بزرگ نکن براش ،  نم نینام مت دنیبا شن نفس

 داغ دار کنه!

 .  .  .  نی.  .  . اما مت يدیکه منو بخش اسیبا لبخند گفت:چقد دلت در ارشاهک

 گفت: یدارد نگاه کرد و به تلخ یدانست چه حس یشاهکار که نم ي. به چهره  ستادیا ییلحظه ا نفس

،  چون با  ي،  چون هوامو دار یچون هم خونم دمتیوقت از تو متنفر نبودم . بخش چینکن . من ه سهیخودتو با اون مقا - 

داغونم کرد  ؟یکن یم حیدلت پاك بود ،  مهربون بود اما اون .  .  . کارشو چطور توج يدادیکه نشونشون م ییتمام بد ها

 ازش متنفرم .  معمر يها هیتمام ثان يشاهکار . اندازه ها

 

 رونیعشق ب يشکوه عالم بود . نفسش را با تمام جرعه ها نینفس از خودش بزرگتر فی. تعر دیدرچشمان شاهکار درخش یبرق

 داد . با لبخند گفت:

 بگم .  يزیچ هیخوام  یم  - 

 ؟یچ - 

 !یش ینم یاول قول بده عصبان - 

 ها؟ يکرد يمشکوکانه نگاهش کرد و گفت: حتما خرابکار نفس

 .  شهیقبل پ یلینه ،  مال خ - 

 ردم . خونسرد گفت:بگو ،  به کارات عادت ک نفس

 کمک اون بود .  یعنیدخالت کرد .  انمیمن بود اما شا ریتقص يکه افتاد یدرس - 

 چرا اون؟! ان؟یمتعجب گفت:شا نفس

 شد .  یمن ازش خواستم . آخه بدون کمک اون نم - 



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا یرستم ایرو  –... و اما عشق  یتالف                              

wWw.98iA.Com ١٧٠ 

 ین تو رو مم ای،  االن خوشحالم آتش بس اعالم شده و گرنه تا به حال  نیاخم کرد و گفت:واقعا خودتو و دوستات شر نفس

 تو منو .  ایکشتم 

   یمنو کشت شیشد . تو چند روز پ ینم میخواست یزمزمه کرد:اگه هم م شیبا تمام عاشقانه ها شاهکار

 

مانند . گر گرفت از  یب يبایحس ز نیاز ا ختیزمزمه اش را و قلبش فرو ر دیآرام بود امال ندانست نفس عاشق شن شیصدا

 یشاهکار به قلبش شده بود . صورت سرخش را پنهان کرد و شاهکار با نگاه او را م يکه با حرف ها یو بمباران یخوش نیا

از عشق  شانیبه خانه بر گشتند هر دو در عالم جدا یگرم .  .  . وقت یمراهه نیو خوحال بود از داشتنش کنارش و ا دیبلع

 . به اتاقشانم رفتند .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   نشانیریش

 

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

 

 

  

 

 بایز يدست در دست ناصر با لبخند هیتعارف کرد تا داخل شوند . سا یبه همراه مرد جوان هیسا دنینوذر در را باز کرد با د بابا

رفت . مشتاقانه  شانیشد و به سو ریاز پله ها سراز جانیآورد . نفس با ه رونیناصر ،  نفس را از اتاقش ب يداخل شد . صدا

 دست داد و گفت: مانهیصم اصرو با ن دیرا در آغوش کش هیسا

 ن؟یایم نیدار نی،  چرا نگفت نینامرد یلیخ - 

 مبل نشست و گفت:  ياز آنها جدا شد و رو ناصر

 بعد طلبکار باش .  ادیاز تنمون در ب یخستگ مینیبعدم با معرفت تعارف کن بش دت؟یاول کو سالم و خسته نباش -

 بعدم دلم تنگتون بود .  ؟یکن یغرغرم م یکرد و گفت:من که تعارف نکرده خودت نشست ینیریاخم ش نفس

 داد و گفت:بله کامال مشخصه .  هیبه مبل تک ناصر

 .  شهیخوشحال يادیاز ز ریکنار ناصر نشست و گفت:نفس به دل نگ هیسا

 !گهیچاق شده د نهیواسه هم رهیگیبه شکم م زویهمه چ ره؟یگیگفت:کجا به دل م ناصر

 ؟یکه چ یترسون یمنو م يمن چاقه؟ دار ياخم کرد و گفت:کجا نفس

 و رو به ناصر فت:بس کن ناصر .  دیخند هیسا

 افتم .  یپس م یدارم از گشنگ میبخور اریب يزیچ هیبا خنده گفت:بپر برامون  ناصر

 ؟يبخور يبخر يزیچ هیخودتو نامزدت  يراه برا نیب یکه نتونست يبود ریفق نقدیا یعنیگفت: یتالف يبرا نفس
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تازه پخته بود  مهیکه حل ییها ینیریناصر خندان درآورد و به آشپزخانه رفت و دو فنجان قهوه تازه دم با ش يبرا یشکلک نفس

 گذاشت و به سالن برگشت .  ینیرا درون س

 . پسرامون تموم شده .  تیخواستگار میومدیکن دستات نلرزه ن یگفت:نفس سع یبا لودگ ناصر

 رو دادن به تو .  هیکه سا فیح یستی،  تو درست بشو ن وونهیگذاشت و گفت:د زیم يرا رو ینیس نفس

 ،  بره رو دادن دست گرگ .  فهیگفت:واقعا ح زینگاه کرد زمزمه آم هیعاشقانه به سا ناصر

 .  يا وونهید يچه بره  ؟یچداد و گفت:اگه بره بخواد عاشق گرگ باشه  لشیتحو بایز يلبخند هیسا

 . سرد شد .  نی،  قهوه تونو بخور نیبر گهیبا لبخند گفت:بسه د نفس

 :هرمز خان و شاهکار کجان؟دیپرس تیفنجان قهوه اش را برداشت و با جد ناصر

 دنی،  کالس داشت ،  عمو هم رفته د شهیم داشیپ گهیساعت د میتا ن بایبه ساعت انداخت و گفت: شاهکار تقر ینگاه نفس

 .  ادیم یدونم ک یاز دوستاش ،  نم یکی

 ن؟یینجایبه هر دو نگاه کرد و گفت:امشب که ا دیترد با

 خوابگاه .  رمیگفت:م هیسا

 .  نیبمون دیبشه؟ هردوتون با یخوابگاه که چ يریهمه اتاق م نی،  ا یکن یم خودیبا اخم گفت:ب نفس

 ؟یزن یخب ،  حاال چرا م یلیانداخت و گفت:خ هیسا يدست دور شانه ها ناصر

 در دهانش گذاشت و گفت:چه خبر از کالسا؟ ینیریش يتکه ا هیسا

. اما برا هفته  میفعال در رفت رشیخواست اما منو شاهکار ز یکنفرانس م ومدهیکه ن یمی. خوبه ،  استاد عظ ستیکالسا بد ن - 

 .  میآماده ش کن دیبا گهید

 .  میستیعقب ن ادیو گفت:پس ز دیکش ینفس راحت هیسا

 .  دمشیحلقه هاتون کو؟ من ند یهنوز نه ، راست - 

 .  دمینشونت م يبرات بو داره . بزرگ شد ییگذاشت و گفت:بچه ا زیم ياش را رو یفنجان خال ناصر

 زد و گفت: لبخند زد . دستش را جلو آورد و حلقه را نشان نفس داد . نفس لبخند هیسا

 ان؟یبرل یگفت ینم شهیمگه هم ؟یخوشگله . مبارك باشه . حال چرا طال زرد گرفت - 

 به ناصر نگاه کرد که نفس گفت:کار توئه ناصر؟ هیسا

 ه؟یخوبه . مگه چ میلیبه مبل زد و گفت:هم رنگ جماعت شدن خ هیتک ناصر

 آقا گرگه؟ یخواست یم یهم رنگ شتریب نی،  از ا یو گفت:تو سرتا پا همرنگ دیخند نفس

 ه؟یشاهکار توجه شان را جلب کرد:آقا گرگه ک يصدا

 کیهم محترمانه دست داد و به آنها تبر هیکردند . شاهکار با سا یبه احترامش بلند شدند . شاهکار و ناصر با هم روبوس یهمگ

  .  .  . ایبگ کیرفت تبر ادتی:دیبگو یباعث شد که ناصر با لودگ کیتبر نیگفت . هم
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 ،  مبارکه! ینرفت يبمونه . حاال که راه دور ادمیتا  اریدر ب ينشست و گفت:کمتر مسخره باز شیروبرو نفس

 ن؟یاومد یکنار نفس نشست و گفت:ک شاهکار

 ربع کمتره .  هیانداخت و گفت: هیدوباره دستش را پشت کمر سا ناصر

 مونن .  یم نجایو ناصر امشب ا هیفورا رو به شاهکار گفت:سا نفس

 در آورد و گفت:کالغ .  یشکلک ناصر

باد بزن خانم رو اجرا  شی،  نما يتاتر سعد می،  اتفاقا قرار بود امشب بر هیعال یلیو گفت:خ دیبه کل کل آن دو خند شاهکار

 .  شهیم یعال نی،  حاال که شما هم هست رونیشام ب میدارن ،  بعدم با بچه ها بر

 ؟ی:پس هرمز خان چدیپرس هیسا

 دنبالش .  رهی. فوقشم زنگ بزنه خونه بابا نوذر م ستمی. نگرانش ن ادیم ریگفت:خودم که رسوندمش گفت د شاهکار

 بود .  ومدهیحال شهروز چطوره؟ باهاتون ن یشهروز گفت: راست يادآوریبا  ناصر

 تاتر؟ میبر ه؟ی.  .  .  . خب نظرتون چ شهیآدما گرفتار زندگ يسرش را تکان داد و گفت:خوبه ،  مثل همه  شاهکار

 ه؟یگفت:خوبه ،  ناصر نظرت چ هیسا

 نرفتم .  يتاتر چیه شتریسال ب 2گفت:خوبه ،  فک کنم  ناصر

 غذا بار نذاره .  مهی. بگم حل هیو گفت:عال دیدستانش را به هم کوب شاهکار

 .  گمیبلند شد و گفت:من بهش م نفس

 رفت و ناصر و شاهکار هم صحبت شدند .  .  .  .  .  نفس

 

 انی،  عماد ،  سپهر و الله و شا دندیکه رس يتاتر سعد يشاهکار رفتند . جلو لیبعد همه آماده و حاضر با اتومب یساعت

کرد .  ینفس معرف ییو پسر دا هیکه شدند بچه ها متعجب شدند . شاهکار ،  ناصر را به عنوان نامزد سا ادهیمنتظرشان بودند . پ

 گفت .  کیرا تبر شانیو محزون با او دست داد و نامزد اندناصر غم در چهره دو دنیعماد با د

 با تعجب رو به نفس گفت:عماد چشه؟ ناراحته انگار؟ هیسا

 رفت بگم عماد با دختر خاله اش عقد کرده .  ادمی یدونم .  .  . راست ینگاه کردند . نفس گفت:نم گریو نفس به همد الله

 .  دنیرس یینوا هیهمه به  نکهیبوده . مثل ا یپر برکت دیباز شد و گفت:امسال عجب ع يبه لبخند هیسا ي چهره

و  دیاضافه خر طیداد و از او تشکر کرد . سپهر دو بل لشیتحو یگفت . عماد لبخند زورک کیلبخند رو به عماد کرد و به او تبر با

که  دینکش یو نفس نشستند . طول هیسا بیپسرها در کنار هم نشستند . الله در کنار سپهر و به ترت يبا هم داخل شدند . همه 

 دنیصحنه جان گرفت . با آغاز تاتر سکوت همه جا را احاطه کرد . نفس غرق در د يرو ییازن با لباس پف اروپ شهیهنرپ

و به طرف شخص مورد نظر  دیدستش را عقب کش دهیدستش نشست . ترس يرو یجذاب تاتر بود که حس کرد دست شینما
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 لشیتحو بایلبخند نا ز دینفس را د گاهساله جا خورد . خود را جمع و جور کرد . مرد تا ن 30در حدود  يمرد دنیبرگشت . از  د

 داد و گفت:

 معذرت خانوم اشتباه شد .  - 

 تکرار نشه آقا! گهید دوارمیگفت:ام یکار را اما بهتر بود کشش ندهد با اخم و تلخ نیداشت عمد بودن ا نیقی نفس

 .  یبه مرد نگاه کرد که مرد با لبخندش گفت:لوند بودن دردسره خانوم يزاریو ب تیباز هم تکرار شد و نفس با عصبان اما

 گفت: هیخود را کنترل کرد و رو به سااما  ردیبکشد و مرد را به باد کتک بگ ادیفر تیخواست از شدت عصبان یم نفس

 من؟ شیپ ادی،  شاهکار ب ینیناصر بش شیپ يبر شهیم هیسا - 

 ؟يدلتنگش شد يزود نیبه هم ه؟ینکنه خبر ه؟یگفت:چ ییا انهیتوجه به حال خراب نفس با لبخند موذ یب هیسا

 .  شمیپ ادیرذل که کنارمه به ستوه اومدم . برو تا شاهکار ب کهیمرد نی،  از دست ا هیبا خشم گفت:خفه شو سا نفس

 !ن؟یداده بود . با تعجب گفت:ا شیکه کنار نفس نشسته بود انداخت که تمام تمرکز را به نما يبه مرد ینگاه هیسا

 ؟يدیلفتش م نقدی،  چرا ا گهیبرو د هیآره ،  سا - 

 .  رمیخب ،  االن م یلیگفت:خ هیسا

رفت . شاهکار را بلند کرد و خود در کنار ناصر نشست . نفس کنار الله نشست و شاهکار متعجب کنار نفس  بلند شد و هیسا

 نشست و گفت:

 چه زود دلش برا ناصر تنگ شد! هیسا - 

 راحت شده بود گفت:بخاطر من رفت .  الشیکه خ نفس

 مضاعف گفت:چرا؟! یبا تعجب شاهکار

 .  يو نجاتم بد ینیبش شمیخواستم تو پ یگفت:م یبه آرام نفس

 نجاتت بدم؟ ینگاهش کرد و گفت: از چ رهیخ رهیخ شاهکار

 مانی. پش فتدیب ندیناخوشا یشوند و اتفاق يخواست دعوا یحرفش شد . نم انیشاهکار مانع از ب رتیاما غ دیخواست بگو نفس

 از فکرش و گفت:

 نیخواستم بدونه واسه هم یناراحته . نم یخواست بدونه عماد از چ ی.  منو کشت . م هیسا ياز دست نق نق ها  - 

 خالص بشم .  اشیناصر تا از شر کنجکاو شیفرستادمش پ

رفتند ،  بعد از شام به  یکیدر همان نزد یتاتر به رستوران شیبا شک نگاهش کرد و سرش را تکان داد .  .  . بعد از نما شاهکار

ها را باال فرستادند و جشن گرفتند . وقت برگشتن  کیو ناصر پ هیسا يبه مناسبت نامزد پسرها رفتند و یشگیهم يکاباره 

 !هیسا یو زمزمه کرد:خوشبخت بش  ستیدر هم گره خورده بود نگر شانیکه عاشقانه دست ها هیعماد با حسرت به ناصر و سا

پر از آتش که معلوم نبود تا صبح چه اتفاق  يناصر داد شب را در کنار دوستش صبح کند تا حیترج هی.  .  .  .  .  .  .  . سا 

 خواهد افتاد .  .  .  .  ییها
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 چطور بود؟ رازیچند روز ش نیکن ا فیچانه اش ستون کرد و گفت:تعر ریتخت افتاده بود . دستش را ز يدمر رو نفس

سخت  یلیحلقه خ دیخر ي. ناصر برا میکن دایحلقه پ هی می. به زور تونست میرا بطرف او کرد و گفت:همش بازار بود شیرو هیسا

 کرد .  يریگ

 .  میشد کتریکنم بهم نزد یچقد خوشحالم که انتخابت ناصر بوده . حس م یدون ینم هیسا - 

با  یگ ینم ای نمیب ینم گهی. د يکرده نفس ،  شادتر و سرحال تر شد رییات تغ هیروح یلیخ ایلبخند زد و گفت:تازگ هیسا

 ایکنم  یخوام فضول ی. نم يخشن و قهرآلود گذشته رو با شاهکار ندار يرابطه  گهیکنم د ی. احساس م یکنیشاهکار دعوا م

که  یشگیاخم هم نیقشنگ . خوشحالم بابت ا رییتغ نیا يافتاده . فقط خوشحالم برا یچه اتفاق یمجبورت کنم که بهم بگ

 کنم .  یصورتت پاك شده . بهت افتخار م يرو

 

 بگم؟ یچ دیفت:االن بالبخند زد و گ نفس

 مشکوك گفت:دلت سر جاشه؟ هیسا

 نه! گهینگاه کرد و گفت:د هیو به چشمان خمار از خواب سا دیخند نفس

 تخت نشست دست نفس را گرفت و او را بلند کرد و گفت: يمثل برق گرفته ها رو هیسا

 باال؟ يفرستاد کیپ يادیز ؟یکن یم یباهام شوخ ینصف شب يدار - 

 که داشت گفت: یجانیرا گرفت و تکان داد و با تمام ه شیبازو .  هیند فقط نگاهش کرد سابا لبخ نفس

 برده؟ یدلتو ک ؟یکن یدختر با توام ،  چرا بر و بر منو نگاه م - 

 .  .  .  یبگ يخوا یمضاعف شد . با چشمان گرد شده گفت: تو که نم رتشیزده شد ح هیدر ذهن سا ییا جرقه

 منظورش شده لبخند زد و سرش را تکان داد و گفت:آره خودشه .  يمتوجه  هیدانست سا یم نفس

 ؟ي،  تو واقعا عاشق اون شد یگیدروغ م يکنم ،  دار یو گفت:باور نم دیبه صورتش کش یدست هیسا

 ه؟یچ رادشیسرش را تکان ئداد و گفت:آره ،  ا نفس

 دور خود زد و گفت: یچرخ دیپر نییاز تخت پا هیسا

. حاال مصداق بره و گرگ به تو و شاهکار  يعاشق دشمن شد یعنی ؟یچ یعنی یدون ی،  م وونهید يشاهکار شدتو عاشق  - 

 .  ادیم شتریب

،  باور کن که  هیبود سا میاتفاق زندگ نیتخت نشست و گفت: عاشق آقا گرگه شدن بهتر يلبه  هیو سا دیدستش را کش نفس

 منم بالخره عاشق شدم . 

عاشق  نکهی. امروز و فردا داره اما سوخت و سوز نداره . اما باور ا ستیکنم چون دل آدما از سنگ ن یعاشق شدنت رو باور م - 

 اتفاق افتاد؟ نیبرام سخته .  .  . چطور ا نینقطه مشترکم با هم ندار هیو  یکن یکه هر روز باهاش دعوا م يشد یکس
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داد من  یکرد و عذاب م یبود که هر وقت اون منو بخاطر گذشته سرزنش م نیعاشق بودم . مشکل ا شهیمن هم هیسا - 

آدم سرد و خشک که  هیشدم به  لیدونستم عاشق شدم . تبد یکه خودمم نم يکردم . جور یبدون توجه عالقه مو سرکوب م

آوردم .  یاونو در م يرفتارا یکه داشتم تالف ی،  در صورت رمکردم ازش منتف ینبود . فکر م یدوست داشتن یشکیه يبرا

 نیبار گفت ازم متنفره . اونقد از ا نیبازم دعوامون شد . شاهکار برا اول نکهیعشق سالهاست که تو دلمه . تا ا هیفراموشم شد 

 حس دمیه و زار زدم . اونجا فهمی. رفتم حافظ رونیها زدم ب وونهیرفت . مثله د ادمیکه ازش خوردم و  یلیحرفش سوختم که س

 بود .  میروز زندگ نی. عذاب آورتر یحالمو درك کن یتون یاصال  نم هیسا ي. درك عشقم اونجا بود . وا هیچ میواقع

 بود! نیشاهکار نگران بهم زنگ زد واسه ا یآن روز گفت:پس وقت يادآوریبا  هیسا

آتش بس عالم شد . االن  شهیهم يرا. و ب میکرد یسرش را تکان داد و گفت:اومد دنبالم . حال خودشم خراب بود . آشت نفس

. منم  دهیبخاطر گذشته منو عذاب نم گهی. اون د میرفت شیو تا االن خوب پ می. بهم اعتماد کرد امونی. مثل بچگ میدو تا دوست

 .  میداشته باش ییخواد دعوا یدلم نم

 دوست داره؟ ؟یاون چ - 

دوستم .  هیدختر عمو و  هیدونم . براش فقط  یصورت نفس نشست و گفت:از حسم خبر نداره ،  منم حسشو نم يغم رو گرد

 نداره .  یمن مربوط به خودمه . به اون ربط يحس عالقه 

 ؟یکن یم سکویر نیپس چرا ا - 

 دونم .  ی. واقعا نم هیسا دونمینم - 

 ؟یکن یم سکویر نیا يگفت:پس چرا دار هیسا

خوام  ی. اما فعال نم ادیب شیپ یدونم قراره چ ی،  نم هی،  منم عاشق شدم سا شنیعاشق م يروز هیهمه  یت گفتخود - 

منو و  يراز برا نینفهمه . ا یکس یمواظب باش دمیقسمت م هی. سا هییاز حسم خبر دار بشه . تو دلم بمونه بهتر از رسوا یکس

 .  امحرمنناصر و الله هم برام االن ن یتوئه . حت

 کردم؟ یدهن لق ی،  من ک وونهیگرفت و گفت:د یدستش را به گرم هیسا

 ای یعشق از کس ایساده اس  یدوست هیحسش بهم  دمینفهم یخوام تا وقت یبرام مهمه که دوسم داشته باشه اما نم هیسا - 

 بشنوه .  یخودم حرف

 ؟یچ یعنی نیشاهکار نسبت به تو گفته . ا تیدر مورد حق مالک ییزایچ هیکرد و گفت:سپهر  زیچشمانش را ر هیسا

بود که موندم مخالفت کرد اما بعد از  ينفر نیکه اومدم تهران شاهکار اول ياس . روز وونهیپسر د نیلبخند زد و گفت:ا نفس

اون  دیبا نمیب یرو م یو هر ک رمیهرجا م نکهیا یعنیداد . از عمو خواسته بود مواظبم باشه بدون دخالت عمو .  تیچند روز رضا

 یزنه .  .  . از وقت یرو قبول ندارم . اون برا خودش حرص و جوش م تیمالک نیو اصال ا نرفتمبارش  ریاجازه بده . هر چند ز

دادم و عمو خاموش بود  یبه شاهکار جواب پس م دیبا شهیکردم هم یم يبدون اجازه کار ایکردم  یم رید یاومدم تهران وقت

 . 
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 ساختتون .  گهیخدا مدل همد یعنی،   نیبیو غر بیقد عجشما دو تا چ يوا - 

 صاحب دلش بشم .  دوارمیو گفت:ام دیخند نفس

 .  یخوب باشه و واقعا صاحب دلش بش رییتغ نیا دوارمیکرده . ام رییرفتار شاهکار که به نظر من تغ - 

 .  میوقته بخواب ری،  د دوارمیادناخت و گفت:ام يواریبه ساعت د ینگاه نفس

 .  یستیو هم مال اون ن يمسخره اس تو هم مال شاهکار یلیو گفت:خ دیبا صدا خند دیکنار نفس دراز کش هیسا

 .  میهم گذاشت و گفت: کاش واقعا مال هم بود يچشم رو نفس

 .  شهیدرست م زیچراغ را خاموش کرد و گفت:غصه نخور همه چ هیسا

 و گفت:من که از خدامه .  دیکش یآه نفس

 

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

 

 دستت امانته ها ،  ازش مراقبت کن .  هیفراوان گفت:نفس ،  سا دیبا تاک ناصر

مراقب  هیسا یگفت یشناسم . بهتر بود م یاز نفس م شتریبا عشق نگاهش کرد و گفت:نگران نباش گلم . من تهرانو ب هیسا

 نفس باش . 

 !ییزد و گفت:نچا هیسا يبه بازو ییضربه ا نفس

 .  می. مواظبش لیقبال دوست بود االن فام هیراحت . سا التیناصر گذاشت و گفت:برو خ يشانه  يدست رو شاهکار

 فشرد و گفت:ممنونم .  یدست شاهکار را به گرم ناصر

 ؟ییگفت:آماده ا هیبه سا رو

 .  میساکش را به دست ناصر داد و گفت:بر هیسا

 برو .  يدار رو برسونم . اگه عجله هیمن سا یزاشت یگفت:م نفس

 .  شمیآشنا م طشیبا خوابگاه ش و مح ينجورینه خودم ببرم بهتره ،  ا - 

 .  یلیگفت:هر جور ما نفس

 لبخند زد و گفت: هیاز سالن خارج شد . سا هیکرد و زودتر از سا یبا شاهکار و نفس دست داد و خداحافظ ناصر

 ن؟ی،  برا فردا آماده ا نمتونیب یم یمیفردا سر کالس استاد عظ - 

 .  شمینخوندم .  تا فردا آماده م یچیگفت:هنوز ه الیخ یب شاهکار

 راحت گفت:آماده آماده .  الیبا خ نفس

 . فعال خداحافظ .  نیبا آن دو دست داد و گفت:موفق باش هیسا
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.  . نفس هم به اتاقش رفت خود را  رفت رونیاز خانه ب يکار يرا برداشت و برا لشیاتومب چیکه رفت ،  شاهکار هم سو هیسا

 کنفرانس فردا آماده کند .  يبرا

 

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

 

 و سوم ستیب فصل

 

 باال .  ایترمز کرد و گفت:ب شیپا يدست تکان داد . نفس جلو شینفس برا لیاتومب دنیبا د هیسا

 :دیپرس يبا کنجکاو هیشدند . سا ادهیپ دندیدر دانشگاه که رس يسوار شد . نفس حرکت کرد . جلو هیسا

 چرا گذاشت رفت؟ نیدیبالخره فهم ن؟یچه خبر از مت یراست - 

 گرده .  یبر نم گهیدونم . رفته خارج ،  د یباال انداخت و گفت:نم ییتفاوت شانه ا یب نفس

 با تعجب گفت:خارج؟ چرا؟ هیسا

 دونه .  یکس نم چیدونم . ه ینم - 

 بود .  یو گفت:پسر خوب دیکش یآه هیسا

 با تعجب گفت:نفس اونجارو .  هیسرش را تکان داد اما سا نفس

رفت . وجودش  یم رونیداشت از دانشگاه ب یمقابلش . شاهکار با دختر جوان ریرا گرفت . شوکه شد از تصو هیرد نگاه سا نفس

 میبر ایو گفت:ب دیرا کش هی. دست سا ستیکرد در وجودش ن یکه فکر م يبد يحس ها دیخشم شد . حسادت شد . زبانه کش

 . 

 م؟یپر خشم نفس شد و گفت:کجا بر يمتوجه چهره  هیسا

 سر کالس .  - 

 اون درخت .  ریز میبر ایمونده . ب گهیساعت د میهنوز ن - 

 خواد بکشمش .  یچمن ها نشستند . نفس با حرص و خشم گفت: دلم م يرو یدرخت ریز هینکرد و سا یمخالفت نفس

 شاهکار؟ ایرو؟ دختره  یک - 

 شاهکار و گفت:عاشقش شدم و حاال .  .  .  يمهرانه  یرفتار ب نیشد از ا نی،  غمگ نیخشمگ نفس

رفته بزار  ادتیباشه . اگه  يبرات عاد دیکه با زایچ نیحرص نخور .  ا نقدی،  حاال ا يا وونهیلبخند زد و گفت:از بس د هیسا

رفتار کنه؟اون آزاده که هرزور  يچطور يخوا ینه اون تو رو . تازه از حستم که خبر نداره . م يکنم تو اونو دوس دار يادآوری

داره . پس  یچه اخالق یدون یو م یشناس ی. تو اونو بهتر از همه م ادیخواد بره و ب یدلش م یکخواد رفتار کنه . با هر  یم
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کردن خودت .  یشو . فقط به فکر دوست داشتنش باش نه کنترل کردنش و عصب الیخ یب ؟يچرا کنترلت رو از دست داد

 .  يچون با شناخت اون دلتو بهش داد

 هیتونم خشم و حسادتو کنترل کنم ،  سا ی،  نم ستیدونم . اما دست خودم ن یرو م یکه گفت یینایا يدونم ،  همه  یم - 

 کنم؟ کاریچ

کنترلش صبور  يعشقه . برا ریناپذ ییو گفت:صبور باشه خشم و حسادت جز جدا دست سرد نفس را در دستانش گرفت هیسا 

 باش فقط . 

 ترسم خشمم متوجه شاهکار بشه  یام . اما دوسش دارم . م وونهیدونم د یو گفت:م دیکش یآه نفس

 بود ،  باهاش کجا رفت؟ یازش بپرس دختره ک - 

 .  گهیدش بخواد بهم مکه برم ازش بپرسم . خو ستین کیغرورم اونقد کوچ - 

 خودت گفتم .  الیخ یراحت يبرا -

 دونم .  یم - 

آمدن استاد بود که شاهکار با عجله وارد شد . نفس با اخم  کینزد بایکه گذشت به کالس رفتند . تقر یساعت میاز ن بعد

سکوت برقرار شد . استاد فورا از نفس خواست تا کنفرانسش را ارائه دهد . نفس با اعتماد  یمینگاهش کرد . با ورود استاد عظ

مهربان  يبه او انداخت و با لبخند یتمام شد استاد نگاه یداد . وقت حیمسائل را توض يو روان همه  وایبه نفس جلو رفت و ش

 .  کنامیگفت: کارتون خوب بود خانوم ن

 تاد . با شوق گفت:ممنونم اس نفس

 .  نینیبش نییلبخندش را تکرار کرد و گفت:بفرما یمیعظ استاد

 يارائه کنفرانش پا ينشست . پشت سرش شاهکار برا شیگرفته است سر جا یقیاستاد اخمو تشو نیخوشحال که از ا نفس

دوش به دوش هم از  هیسامانند نفس کنفرانسش را خوب ارائه داد .  .  .  .  . بعد از کالس نفس و  زیتخته رفت . شاهکار ن

 رساند . دستش را گرفت و گفت: نفسکالس خارج شدند . شاهکار با عجله خود را به 

 ،  کارت دارم .  ایب  - 

 کار؟یو گفت:چ دیدستش را کش بیعج یبا خشم نفس

 يایرفتم به تو هم بگم ب یندا زنگ زد . نغمه اومده . گفت شبیگرفت و گفت: د دهیرا ناد هیکه از رفتار او متعجب بود سا اهکار

 نه؟! ای يایم نمیخواستم بب ی،  فقط م

 ؟يبر يخوا یم یآرام شد و گفت:ک یکم نفس

 ؟يکه هنوز متعجب بود گفت:االن ،  کالس که ندار شاهکار

 کنم؟ کاریچ نمویندارم ،  ماش - 

 دنبالت .  امیبزار ،  م نویبرو خونه ،  ماش - 



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا یرستم ایرو  –... و اما عشق  یتالف                              

wWw.98iA.Com ١٧٩ 

مورد  نگونهیدانست چه کرده که ا یرفت . شاهکار هنوز متعجب بود . نم هیبا سا یحرف چیسرش را تکان داد و بدون ه نفس

 و خشم نفس قرار گرفته است .  ییاعتنا یب

و به  دیخر ومیلیل ياز گل ها يکرد و رفت . سر راهش سبد یداد . از پسرها خداحافظ یعذابش م ییاعتنا یب نیچه بود ا هر

که لباسش را عوض کرده بود  یدر ،  در حال يبه خانه برگشت . نفس جلو وهینغمه و چند مشمام يبرا يبایهمراه عروسک ز

 ریجلو نشست و سالم کرد . شاهکار  حرکت کرد و جوابش را داد . ز یصندل سترمز کرد .  . نف شیپا يمنتظرش بود . جلو

 :دیپرسنفس بود نگاه کرد و آرام  يمهتاب گونه  يچهره  يکه رو یبه اخم یچشم

 شده؟ يزیچ - 

 .  ستین يزیبدون آنکه نگاهش کند گفت:چ نفس

 ؟يگرفته ا نقدیپس چرا ا - 

 قرار و گفت:برات مهمه؟ یب يایبرگشت ،  زل زد به آن در نفس

ازم  افتاده که تو یگفت:امروز اتفاق انهیدلجو یافتاده است . با لحن یکرد که اتفاق دایپ نیقیمتعجب نگاهش کرد . حاال  شاهکار

 کردم؟ کاریفهمم ،  بهم  بگو چ ینم لشوی،  اما دل یناراحت

  .  فتادهیهم ن ی،  اتفاق ستمیحوصله گفت: من اصال نارحت ن یب نفس

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 کند و رنجش دهد . گفت: يداشت با قلبش باز یدانست چرا نفس سع ینم

 .  یکن یم يباهام لجباز يدار - 

 .  ستین يحاالم کم آوردم و قصدم لجباز ارم؟یجلوت کم م يروز هی ینه مگه نگفت - 

 نفس آرام باشد . محزون شد . محزون گفت: زیکرد در مقابل زبان ت یسع شاهکار

 توئه .  یکنه خوشحال یکه منو خوشحال م يزیوقته تنها چ یلیکنه . خ یمنو خوشحال نم گهیکم آوردن تو د - 

هم موفق شد  يرا محار کرد تا نلرزد . تا حدود شیبود . صدا دهیکه د يدختر ای شیباور حرفها نیآوار شد . مانده بود ب قلبش

 و گفت:

 برام .  يبود نیبهتر شهیاما هم يعذابا رو تو بهم داد نیاوم .  .  . وحشتناکتر - 

 بزرگ چنگ انداخت در دلش . آرام و شوك زده گفت:نفس! ینفس تکانش داد . غم حرف

 که نفس حسش نکرد گفت: ییتمام توانش را به کار برد تا نگاهش نکند . شاهکار با غصه ا نفس

 عذابم نده .  نقدیا - 
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. تا  رونیمحزون و مهربان شده بود و نگاه دوخت به ب بیکه امروز عج ییپسر عمو نیگرفت از ا يو رو بایکرد نفس ز بغض

خانواده  ییدر آشنا يهر دو حس کرد . جلو يشد در چهره  یرد و بدل نشد . اما غم را م نشانیب یحرف گریبه مقصد د دنیرس

دوباره  دنیقبل باز هم ندا بود که در را باز کرد . با د يرا فشرد و مثل دفعه  نگشد و ز ادهینفس زودتر پ دندیکه رس يدیام

اما لبخندش را حفظ کنذ و تعارف کرد  یچند مصنوع کرد هر ینفس در کنار شاهکار لبخندش محو شد و قلبش گرفت . اما سع

رقم  شیبرا يندیشده . چه روز ناخوشا رحاالت ندا به خود لعنت فرستاد که همراه شاهکا دنیتا داخل شوند . و نفس با د

آنها با هم خوشحال  يدوباره  دنیعبوس ندا که از د ي افهیق دنی،  و حاال د يشاهکار در کنار دختر دنیخورده بود . اول د

پر غم پشت سر نفس  يبدون توجه به ندا زیکند خود را خوشحال نشان دهد داخل شد . شاهکار ن ینشده بود . بدون آنکه سع

 و دسته گل را به خانوم وهیم يکرد و شاهکار مشما یبه استقبالشان آمد . با نفس روبوس ییبا خوشرو يدیشد . خانم ام داخل

نغمه رفتند .  يکوچک بدهد . هر دو به همان اتاق کوچک و نم زده  يداد خودش به نغمه  حیسک را ترجداد اما عرو يدیام

بود و .   دهیرخت و خوابش دراز کش يآمده بودند . او رو دنشیقبل بود که به د يسرحال تر و خوشحال تر از دفعه  یلینغمه خ

زده بلند شد و خود را در آغوش  جانیآنها ه دنیکرد و با د سر بلند یکرد . با حس حضور کس یرا مطالعه م یکتاب کوچک

 شاهکار رها کرد و گفت:دلم براتون تنگ شده بود عمو!

 و عروسک را به دستش داد و گفت:منم دلم برات تنگ شده بود .  بدیصورتش را بوس شاهکار

 به نفس انداخت و گفت: دعواتون شده؟ یلبخند زد و نگاه نغمه

 .  زمیجب به نغمه نگاه کردند . نفس فورا گفت:نه عزو شاهکار متع نفس

 ؟یبا صراحت گفت:پس چرا ناراحت نغمه

بود رها شود دستش را دور شانه  ستادهیدر ا يآورد و از شر نگاه ندا که در آستانه  رونیآنکه نغمه را از آن فکر ب يبرا شاهکار

 بر خواسته از دل است: دیزد و حرف دلش را به زبان آورد بدون آنکه نفس بفهم ينفس حلقه کرد و لبخند ي

 نغمه خانوم .  مهیزندگ يکنم ،  اون همه  ینم تیوقت عشقمو اذ چیکنه؟ من ه یعمو جون مگه آدم با عشقش دعوا م - 

و لرزش شد .  جانیودش پر از هوج يندارد . اما بدون آنکه بداند همه  تیدانست واقع یکه م ییشد از حرفها ریمتح نفس

 :دینگاه شاهکار و پرس طنتیزد به ش يکرد هر چند دروغ باشد . نغمه لبخند یم رابشیگفت و س یم شتریکاش شاهکار ب

 ن؟یکن یم یعروس یشما ک - 

مش تو ه ای یرفت رونمی،  بگو اونجا چه خبر؟ ب الیخ ی:نغمه جون بدیهر دو را معذب کرد اما نفس رندانه پرس سوالش

 ؟يبود مارستانیب

تا پسران و دختران بور  بشانیو غر بیبود . از زبان عج ادشیکه  یاتییجز يهمه  حیاز خدا خواسته شروع کرد به توض نغمه

بود .  یچشمانش باران شهیکند که هم یم تیاز چه شکا دیکه در تمام مدت نفهم شیهم اتاق ریهم سن و سالش و مادربزرگ پ

معذب نکردنش برداشت و حواسش را داد به نغمه  شتریب ينفس برا يشانه  رنغمه دستش را دو يصحبت ها نیشاهکار در ح

 که مداوا شده بود .  .  .  .  ییا
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شک  یکه ب یدر کنارشان خوردند و ندا در تمام مدت با حسرت به زوج يدیخانم ام ادیز يناهار را در مقابل اصرار ها آنها

دختر  نیا يدچار عذاب وجدان برا یشد و گاه یوجودش پر از حسادت م یکرد و نفس گاه یگاه مهم ساخته بودند ن يبرا

 تنها!

 .  این نجایا گهیو اخم گفت:د تیکردند و رفتند ،  نفس با جد یاز آنها خداحافظ یوقت

 ام؟یب دیبهم عادت داره ،  چرا نبا یلیمتعجب گفت:چرا؟! نغمه خ شاهکار

 .  یبرگرداند و گفت:قرار بود به حرفام گوش کن يبا اخم رو نفس

 دختر عمو .  یگیزور م ي،  فقط دار ستین یخب االن حرفت منطق - 

 دانست و خدا! یکه فقط خودش م یو خواستن طنتیعمو گفتنش پر بود از ش دختر

گم تمام مدت اونقد با  ی،  .  . بخاطر ندا م یگفت یکه بهم زور م یکن یبه طرفش برگشت و گفت:االن منو درك م نفس

بهت  يخوا ینم ی،  خودت گفت میایشدم که زود ب یشدم ،  داتشتم خفه م  یکرد که از دستش عاص یحسرت نگامون م

 یکیبده  ایاز دور مراقبشون باش  ایباشه  یخانواده حام نیا يبرا ياخو یوابسته بشه ،  پس نرو عذابش نده ،  اگه هم هنوز م

 کنه .  نکارویا گهید

 کنم؟ کارینغمه رو چ - 

 و با دوستاش باشه .  رونیتونه از خونه بره ب ی،  مخصوصا حاال که حالش خوب شده م رهیم ادشیبچه اس ،  زود  - 

 که گفتم ،  حرف فقط حرف منه! نیبا اخم گفت:اصال هم دیشاهکار را د دیکه ترد نیهم

 همونه .  نییشما بفرما یهر چ ؟یشیم یو گفت:چشم خانوم ،  چرا عصبان دیخند شاهکار

 شدم .  یداشتم نگرانت م گهی،  د يدینفس زنده شد . شاهکار با حض گفت:اوف ،  بالخره خند يلب ها يخنده هم رو بالخره

 !وونهیلب گفت:د ریز نفس

 .  دمیدختر خانوم شن یه - 

 !ی،  تازه خلم هست يا وونهید ؟یتفاوت گفت:خب که چ یب نفس

 يادآوریاتفاق امروزش بود . اما با  نیبهتر شیبارویز يخنده ها دنیزود لبخند زد . د یلیاخم کرد و اما خ یتصنع شاهکار

 گفت: یموضوع

 کردم .  يکار هیامروز  - 

 کار؟یگفت: چ يگونه کنجکاو چیبدون ه نفس

 .  میعشق ندار يخدا گهیتنهام . د يتنها يکه بودم بهم زدم . حاال تنها يکنار گذاشتم . امروز با دختر زویهمه چ - 

 ؟يبر قلبش نشست . لبخند زد و گفت: جد یقیعم يرفت . شاد نیاز ب کبارهینفس که در دلش غمباد کرده بود  یناراحت تمام
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کرد و  یخبر خوب مخف نیرا از ا جانشیشور و ه يبا لبخند سرش را تکان داد که نفس محجوبانه لبخند زد و همه  شاهکار

 گفت:

 عشقه .  ينفر و محض عشق بخواهد خدا هیاگه واقعا عاشق بشه و اون  یهر آدم - 

 .  یمن باش يتو ملکه  نکهیبه او انداخت و در دل گفت:به شرط ا ینگاه میبا عشق ن شاهکار

 

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

 

 و چهارم ستیب فصل

بچه ها کم  يکه شروع شد باز هم رفت و آمدها دیشد . امتحانات ترم جد یمثل باد گذشت . هوا روز به روز گرمتر م زیچ همه

 .  فتدیرا قرار نبود ب یدرس چیبود و نفس ه شیشاهکار سر جا يبار کتاب ها نیتفاوت که ا نیشد . با ا

  

د هم کم کردن یم یخانه زندگ کیشاهکار و نفس که در  یدرس خواندن و امتحاناتشان حت يبرا یماه سرگرم کی نیا در

از سر گرفته شد . خصوصا که جشن ازدواج  شانیباز هم برا جانیپر از ه ی. اما با فراغت از امتحانات زندگ دندید یرا م گریکدی

 ! سپهربایجشن ازدواج ز نیا يآماده شدن برا يبود و آنها در تکاپو کیالله و سپهر نزد

 

 خانواده ناصر را هم دعوت کرد .  یهمه حت يشاد نیپس ا در

 

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

 

 و پنجم ستیب فصل

 

پشت کمر کورش گذاشت و آنها را به داخل سالن دعوت کرد .   یکرد و هرمز مهمان نوازانه دست یبا هرمز روبوس کورش

 يبرا ردیبگ یاز دو روز مرخص شتریباش آمده بودند . هر چند ناصر نتوانست  یعروس  يکورش به دعوت سپهر برا يخانواده 

 .  دیایبود ب یجشن عروس که شیانیتا دو روز پا امدیبا خانواده اش ن نیهم

 

روزها شلوغ تر از  نیهرمز ا يخانواده اش در کنارش جمع شده بودند . خانه  گریاز همه خوشحال تر بود چون بار د نفس

با  یو گرم یناراحتش کرد . هاله با مهربان یمده بود هر چند نبود ناصر کمخانواده نامزدش آ شوازیهم به پ هیبود . سا شهیهم

 يزود نیسراغ ناصر را گرفت که نادر با خنده گفت:زن داداش به ا هیکه نشستند سا نیکرد . هم یسیعروسش سالم و احوالپر

 .  ادیغصه نخور فردا م ؟يدلتنگش شد ؟يوا داد
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 ي. اما جمع شلوغ فقط تا پا دندیخند زیبه نادر رفت . شاهکار و نفس ر ییو چشم غره ا هیبق يسرخ شد از خجالت جلو هیسا

 آنها را به تخت خواب کشاند .  یطوالن یشام طاقت آوردند . چون رانندگ

 

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

 

 ینگران دست هیبود . ساالله رفتند . الله مضطرب  دنیمنتظرش بود به د یقیکه دقا هیو به همراه سا دیلباسش را پوش نفس

 شانه اش گذاشت و گفت: يرو

 

 ؟يدلهره دار نقدیچرا ا - 

 ترسم .  یخوشحالم اما م یلیدونم؟ خ ینشست و گفت:نم یصندل يرو الله

 !هیاضطرابو دارن . عاد کمیگفت:نگرانش نباش همه مثله تو اولش  نفس

 :سپهر بهت سر نزده؟دیپرس هیسا

 ،  صبح بهم زنگ زد .  ادیقراره امشب ب - 

 . دوس دارم زود فرداشب بشه .  یشیتو لباس عروس محشر م یخوشگل یلیبا حض گفت:الله تو خ نفس

 ؟یکن یمسخره ام م يلبخند زد و گفت:دار الله

 یسپهر بش بیدانشگاه دنبالت نبودن که آخرشم نص يهمه پسرا نیکرد ا یتخت لم داد و گفت:اگه مسخره ات م يرو هیسا

 نوم!خا

او را  دیگرد و سف یبا صورت يطال یی،  موها ییغنچه ا يدرشت ،  لبها ينگاه کرد ،  چشمان قهوه ا نهیبا غرور به آ الله

 شگاه؟یآرا نیایخود لبخند زد و رو به دختر ها گفت:شما دو تا با من م يکرده بود . به چهره  زشیمتما

 نه؟! ای امیم بدونم بتون یگفت:بابا و مامان ناصر اومدن نم هیسا

 دنبالمون .  ادی،  بعدشم شاهکار م میایگفت:ما م نانیبا اطم نفس

 .  میایم گهیزد و گفت:حاال که نفس م يزیآم طنتیلبخند ش هیسا

 شگاه؟یآرا يریرفت و رو به الله گفت: فردا ساعت چند م هیبه سا ییچشم غره ا نفس

 .  نیایب دمیزنم خونتون ،  آدرس م ی، زنگ م رمیم 4ساعت  - 

 ،  جونمو در آورد تا آماده اش کرده .  اطیبرم دنبال لباسم ،  مثال قبل امتحانا داده بودم خ دیمن فردا با يگفت:وا هیسا

 .  شهیتنگ م يداد و گفت:دلم برا دوران مجرد هیتک یبه صندل الله

 خانوم .  یستیوقته مجرد ن یلیو گفت:تو خ دیخند هیسا

 خانوم .  هیو گفت: بعدش نوبت توئه سا دیگذاشته بود را نوش شیجلوشربت که  ییجرعه ا نفس
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 مرداده .  لیگفت:مال من اوا هیسا

 گرما .  يبا اخم گفت:چله  الله

 !يرو پاس کنه؟ وا یمربوط به درس استاد اله يخواد درسا یم یو گفت:ک دیکش یآه یدرس استاد اله يادآوریبا  نفس

 !نیا شهیم جهینت یکن یبا شاهکار لج م یخودته! ه ریگفت:تقص الله

 .  ستیبد ن نمیگفت:هم چ طنتیبا ش هیسا

 اخم کرد و گفت:حاال که شده! نفس

 ؟يجمع کرد لتویبلند شد و گفت:الله وسا هیسا

 وقته! یلیاتاقش کرد و گفت:آره خ يکوچک گوشه  فیبه ک ياشاره ا الله

 .  شنیناراحت م میستین ننیبب نایا یی،  دا میپاشو بر هیبه ساعتش نگاه کرد و گفت:سا نفس

 ؟يزود نیاخم کرد و گفت:به ا الله

 .  يآدرس رو بهمون بد شگاهینره فردا قبل از رفتن آرا ادتی.  میبهت بزن يسر هی میگفت:فقط اومده بود هیسا

 کردند و به خانه برگشتند .  یسرش را تکان داد و آن دو از او خداحافظ الله

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

 

داد  یگوش م یقیگرامافونش گذاشته بود و موس يگوگوش را رو ياز صدا ییصفحه ا شهیزد و داخل شد . شاهکار مثل هم در

 شده؟ يزی:چدیچشمانش را باز کرد و متعجب پرس ی. شاهکار با حس حضور کس

 دنبالمون؟ يایب گهیسه ساعت د ي،  وقت دار شگاهیالله آرا شیپ میریم میدار هیلبخند زد و گفت:منو سا نفس

 ومده؟یبه ساعت انداخت و گفت:هنوز ناصر ن ینگاه شاهکار

 .  امیم سیبامزه اش لبخند زد و گفت:آدرسو بنو يگفت و منتظر پاسخ او شد . شاهکار به ادا ينوچ بلند نفس

 .  میمنتظرت گهینره ،  سه ساعت د ادتیگذاشت و گفت: زیم يپر مهر زد و آدرس را نوشت و رو يخوشحال لبخند نفس

کردن تکان داد و از اتاقش خارج شد . از هرمز و خانواده  یخداحافظ يدر هوا برا یسرش را تکان داد و نفس دست شاهکار

 در حال بند انداخت صورت الله شگریشدند زن آرا شگاهیرفتند . وارد آرا شگاهیبه آرا هیکرد و همراه سا یکورش هم خداحافظ

 آنها اخم کرد و گفت: دنی. اما با د دبود و الله از درد صورتش مچاله شده بو

 !ن؟یاومد ریچقد د - 

 .  دیلباسمو گرفتم و اومدم دنبال نفس طول کش یاطیمن بود . تا رفتم خ ریگفت:تقص هیو نفس پشت سرش نشستند . سا هیسا

 و گفت:باشه .  .  .  دیاز درد کش یآه الله

 ظیغل شیبود . صورتش آرا شیموها يرو ییبایبود فقط تاج ز ختهیصاف دورش ر شی. موها دیصورت الله طول کش شیآرا

کرد  یمیمال شیرا هم آرا هیصورت نفس و سا شگریبود . کار الله که تمام شد زن آرا بایز يداشت اما الله همان الله  يبندر
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بود لباسشان را عوض کردند . الله جلوتر از آنها ناصر به  شگاهیه آراکه ت یاز صورتشان در اتاق کوچک تیو آن دو با رضا

 شگاهیدر آرا يهم منتظر شاهکار شدند . راس ساعت بود که صدا هیاز دختر ها رفت . نفس و سا یدنبالش آمد و با خداحافظ

 گفت:حتما شاهکاره! نانیبا اطم هیبلند شد . سا

 هی. سا ستندیمتعجب به هم نگر هیرا صدا زد . نفس و سا هیبعد سا قهیدر رفت . در را باز کرد و چند دق يبه سو شگریآرا زن

 و خود را در آغوشش حل کرد .  دیکش یکوتاه غیناصر ج دنیبلند شد و رفت . با د

 

 .  يفرشته ها شد نیو گفت:ع دیرا بوس شیشانیبا لبخند مهربان پ ناصر

 .  يایتا ب دینگرانت بودم ،  چقد طول کش یلیو گفت: خ دیبه صورتش کش یدست هیسا

 خوشگله! نجامیو گفت:االن که ا دیدستش را بلند کرد و بوس ناصر

 دنبالمون .  يبا حض گفت:خوشحالم تو اومد هیسا

 دنبال نفس! ادیدستش را گرفت و گفت:فقط اومدم دنبال تو ،  شاهکار م ناصر

 !مشیبر یخودمون م:چرا؟! خب با دیبا تعجب پرس هیسا

دلم تنگ شده ،   دمت؟یچقده ند یدون ی،  م میدنبال تو ،  گفتم نفس با شاهکار بره تنها ش امیخودم از شاهکار خواستم ب - 

 خوره .  یبر نم یسپهر به کس یتا قبل از عروس ییتنها کمی

 ،  مهربون و گرم! یحرفاس ،  اما تو مال من نیخشن تر از ا یمرد نظام هی،   وونهیعاشقانه نگاهش کرد و گفت:د هیسا

 شد؟ یم یچ یزبونو نداشت نیو گفت:اگه ا دیخند ناصر

 !يتو .  .  . بزار به نفس بگم که اومد يخورد یدستش را فشرد و گفت:منو م هیسا

د و با ناصر دست داد و آم رونیب شگاهیداخل شد و آمدن ناصر را خبر داد . نفس خوشحال از آرا هیسرش را تکان داد و سا ناصر

 گفت:

 !يدیبه موقع رس  - 

 براندازش کرد و گفت:بگم شاهکار امشب حواسش باشه ندزدنت! ناصر

 و گفت:اغراق نکن .  دیخند نفس

 .  رمیگ یحرفمو پس م ؟یگفت خوشگل ی،  ک یگیآره راس م - 

 ؟يلبخند زد و گفت:باز شروع کرد نفس

 کرد و گفت: سیخ یترك خورده اش را کم يزبانش را در آورد و لبها ناصر

 دنبال تو .  ادیجشن ،  شاهکار م میایبعد م میدور بزن کمیتو شهر  میریم هیمنو و سا - 

 قلبش ضربان گرفت . به زور سرش را تکان داد و گفت: شیوضع و آرا نیبا تصور تنها بودن با شاهکار آن هم با ا نفس

 ن؟ی،  چرا منتظر گهید نیبر - 
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ربع منتظر شد تا شاهکار  کیها نشست .   یاز صندل یکی يکردند و رفتند . نفس داخل شد و رو یاز او خداحافظ هیو سا ناصر

نگاهش بود و  ي رهیمحبوبش خ ییبایآمد . شاهکار مبهوت ز رونیب شگاهیاز آرا یکرد و عصبان یخداحافظ شگریآمد . از زن آرا

 به کمرش زد و گفت: تیو عصبان رصدستش را با ح رتشیتوجه به ح ینفس ب

 دنبال من؟ يساعت چنده اومد - 

 .  يکرد رییلب گفت:چقد تغ ریز شاهکار

 ریز يندیخوشا یکه گرم یخود را جمع و جور کرد . در حال یشاهکار کم یرگیخ دنیساکت شد و فورا با د ییلحظه ا نفس

 بود گفت: دهیپوستش دو

 . کنه  یم رییتغ شگاهیآرا رهیم یهر ک - 

 ،  پرنسس! يشد بایز یلیگفت: خ ياراد ریبطور خودکار و غ شاهکار

 .  یاومدنت مواخذه نش ریبه خاطر د شهیحرفا باعث نم نیزود بر خود مسلط شد و گفت: ا یلینفس گل انداخت . اما خ صورت

 کنم دختر؟ کاریو گفت:آخه من تو رو چ دیشادمانه خند شاهکار

 لبخند زد ،  دامن لباسش را جمع کرد و گفت:درو باز کن سوار شم .  نفس

 :دیبا عجله سوار شد و حرکت کرد . نفس پرس زیرا باز کرد و نفس سوار شد . خود ن لیاتومب يمحترمانه در جلو شاهکار

 ؟يکرد ریچرا د - 

برد و او طاقتش را نداشت . با  یم نیسونگر دل و داف نیتوانش را به کار برد تا به نفس نگاه نکند . نگاه به ا يهمه  شاهکار

 شد .  رید کمیدوخت و گفت:بابا رو رسوندم مراسم ،   ابانینگاهش را به خ شیها بیتمام نه

 هم رفتن؟ نایا ییدا - 

 آره ،  با خودم اومدن .  - 

خود به خود خاموش شد . شاهکار  نیخلوت تهران در آن وقت شب ماش ينها ابایاز خ یکیرفتند که در  ینسبتا کوتاه مسافت

شد . نفس  ادهیو پ دیفرمان کوب يرو یمشت محکم تیروشن نشد . شاهکار با عصبان نیمتعجب چند بار استارت زد اما ماش

 پنجره کرد و گفت: کیدشود که شاهکار با اخم سرش را نز ادهیخواست پ

 کنم .  یخودم درستش م یش ادهیخواد پ ینم - 

 میراه بمانند . بالخره بعد از ن نیدرست نشود و آنها ب نیماش دیترس ینشست اما دلهره داشت ،  م شیبه اجبار سر جا نفس

کلنجار  رفت نفس را صدا زد تا استارت بزند . نفس پشت فرمان نشست و استارت زد . کارش را  بلیساعت که شاهکار با اتوم

شد  ادهیپ بلینفس آمد . نفس از اتوم يزد و به سو نییروشن شد . شاهکار کاپوت را پابل یبار تکرار کرد تا بالخره اتوم نیچند

 او نگاه کرد و گفت: يشده  اهیبه دست و صورت س

 ارم؟یکجا آب ب - 

 دستمال هست ،  بهم بدش .  هیکتم  بیدست کن تو ج - 
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شده بود پاك کرد . شاهکار در تمام  اهیرا که سراست او  يو گونه  یشانیآورد . پ رونیکت شاهکار ب بیدستمال را از ج نفس

 یم يداشت با دلش باز بیرا که امشب عج زیسحرآم يپر نیتوانست در آغوش بکشد ا یمدت چشم از او برنداشت . کاش م

 میدیکند دستمال را به دست شاهکار داد و گفت:موقتا دستاتو پاك کن ،  رس شتبردا يزینگاه چ نیکرد . نفس بدون آنکه از ا

 مراسم دستاتو بشور . 

 

 شده .  رید یلیپاك کرد و گفت:سوار شو که خ یشده اش را کم اهیس يسر تکان داد دستها شاهکار

نفس از  دندیداشبورد انداخت و حرکت کرد . به جشن که رس يسوار شد و شاهکار پشت فرمان نشست و دستمال را رو نفس

 شد . شاهکار دستش را در انگشتان نفس گره زد و گفت: ادهیانداخت و پ فشیغفلت شاهکار استفاده کرد و دستمال را درون ک

 ترسم بدزدنت .  یبمون ،  م شمیامشب با تمام خاص بودنت پ - 

 .  یزن یو گفت:حرف ناصرو م دیخند نفس

 خب ناصر حق داره .  - 

 مادام؟ نیدیخم کرد و گفت:افتخار م رهیدا میرا به شکل ن شیو بازونفس را رها کرد  انگشتان

شاهکار حلقه کرد و با او داخل شد . نفس و شاهکار بدون توجه به نگاه ها و پچ پچ ها به  يبا لبخند دستش را در بازو نفس

 و گفت:خلوتتون که بهم نخورد؟ ستادیسرشان ا يباال طنتینشسته بودند رفتند . نفس با ش هیکه ناصر و سا يزیم يسو

 اما خب .  .  یمزاحم شهیگفت:تو که هم ناصر

 .  نینیبه ناصر رفت و گفت:بش ییچشم غره ا هیسا

 شاهکار برگشت و گفت: يو شاهکار که نشستند ناصر به سو نفس

 حرف بزنه؟ يبا بزرگترش چطور يبد ادشی ی،  تنونست نجاسیا دهیورپر نیماهه ا 9 - 

 سرتقه! يادیکردم درست نشد . ز يبه ناصر زد و گفت:هر کار یبه ناصر رفت . شاهکار چشمک ییه اچشم غر نفس

 بزار ناصر بره! اس؟ینجوریبا اخم گفت:ا نفس

 کرده؟ لتیزن ذل دهیورپر نیاش را متعجب کرد و گفت:شاهکار نکنه ازدواج نکرده ا افهیق ناصر

 به حرف آمد و گفت:ناصر تو هم؟ هیسا

 داره؟! یخوب ي ونهیکنم اما انگار شاهکار باهاش م یم زیپره یلیستبر کرد و گفت:بنده از قانون زن ذل نهیس ناصر

 .  یِمستبد حساب هیعمرا!  له؟یآن دو گفت:شاهکار زن ذل ییدعواها يادآوریبا لبخند و  هیسا

 .  دیلبخند زد و گفت:شا شاهکار

 گفت:عروس و داماد اومدن .  هیبرخاست سا یکه از همگ يبلند شد سروصدا با

 متعجب گفت:مگه زودتر از شما نرفته بودن؟ شاهکار

 .  انیخواست تو شهر دور بزنن بعد ب یجواب داد:م هیسا
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 جلوشون؟ نیر ی:نمدیپرس ناصر

 رفت .  فشیک میباال انداخت و گفته: نه ،  از اول تا آخرش باهاش بود ییشانه ا نفس

که  ییبایو ز هیسا دنی. عماد با د وستندیبه آنها پ زین انیرفتند عماد و شا یم يدر ورد يسو که به تیجمع يهلهله  انیم در

کار نباشد و موفق شد دختر خاله اش را آنقدر در ذهنش بزرگ کند که  انتیچند برابر شده بود زبانش بند آمد . نگاه گرفت تا خ

آن طرفتر که  یکم ایدر صدر مجلس نشستند . نادر و ناد شانیاستقبال کننده ها انیدر م ادکمرنگ شود . عروس و دام هیسا

 شناختند .  یو عماد آن دو را نم انیفقط شا شهیجمع مثل هم نی. در ا وستندینشسته بودند حوصله شان سر رفت و به آنها پ

 

در  شیروبرو قایدق ای. نادکرد  یدست داد و اظهار خوشبخت ایبا ناد یبا حالت خاص انیکرد . شا یآنها را به هم معرف شاهکار

شد و در ذهنش گفت:پس خواهر استاد  ایبه ناد انیجمع فقط شاهکار بود که متوجه نگاه خاص شا نیکنار نفس نشست . در ا

 شد؟ یچ یاله

داشت  یبه نفس نداشت و سن و سال کم یشباهت نکهیبود . با ا ییبایز بایدختر تقر ای. ناد امدیخوشش ن یرگیخ نیاز ا ادیز

 ایبه نزد الله بروند . شاهکار به ناد هیبعد نفس بلند شد تا با سا یبه مواظبت دارد .  .  .  .  . ساعت اجیکرد که احت یاحساس م

 نگاه کرد و گفت:

 ؟يریتو همراهشون نم - 

 !ایبرگشت و گفت:پاشو تو هم ب ایبه طرف ناد دیشاهکار را شن يصدا نفس

بود  ينفر نیبلند شد و همراهشان رفت . نفس اول یتیو با نارضا دیشاهکار باشد اما نتوانست نه بگو داد در کنار یم حیترج ایناد

 وسط؟ نیمن بر یعروس يبرا نیخوا یبه آنها گفت:نم هیگفت . الله با گال کیکه به الله تبر

 .  ستمیبلد ن یچیدستانش را باال برد و گفت:منو معاف کن ه نفس

 کیگفتن به سپهر . به الله که نگاه کرد لبخند زد و گفت:تبر کیشروع کرد به تبر ییمرد قد بلند سبزه رو نیح نیهم در

 .  گمیم

 !يایدستش را فشرد و گفت:ممنون ،  فکر کردم نم یبه گرم الله

 تو رو از دست داد؟ یعروس شهیالله زد و گفت:مگه م ینیب يبا انگشت اشاره اش رو يجواب ضربه ا مرد

 .  زمیعز یبا لبخند گفت:مرس هالل

 هستن .  يمن سجاد قنبر يعمو شونیکنم ،  ا یمعرف نیبه دخترها گفت:بچه ها بزار رو

 خوشبختم .  دنتونیکرد . سجاد لبخند زد و گفت:خانوما از د یدخترها را هم معرف الله

 .  يوقت از عموت نگفته بود چیبه الله زد و گفت:ه یچشمک هیسا

 نبوده .  ادشی نهیب یمنو م ریبه د ریگفت:از بس د بیعج یتیمیبا صم سجاد

 .  دیگفت:ببخش یبا شرمندگ الله
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 شده؟ يزی: چدیکرد که برگردد که نفس پرس یپا و آن پا م نیمرتب ا ایناد

 .  مینیبش مینمونده برگرد يبه زور لبخند زد و گفت:نه ،  اگه کار ایناد 

 باال انداخت و گفت: ییدانست . شانه ا یرا نم ایناد يعجله  لیگنگ نگاهش کرد . واقعا دل نفس

 .  میایتو برگرد ما هم م - 

به لباس  یتکان داد و رفت . الله نگاه ياز خدا خواسته لبخند زد و از آنها جدا شد و به نزد پسرها برگشت . سجاد سر ایناد

 نفس انداخت و گفت:

 تر نبود؟ دهیپوش نیلباس از ا گهید - 

 او لبخند زد و گفت:راحتم! يبه طعنه  نفس

 .  ادیبهت م یبپوش یاس ،  هر چند تو هر چ دهیپوش یلیخ نیگفت:ا الله

 و شاهکار .  ایانداخت و گفت:نفس اونجارو ،  ناد تیبه جمع ینگاه هیلبخند زد . سا نفس

نگاه کردند . الله بدون آنکه از احساس نفس خبر داشته  دندیرقص یبا هم م تیجمع انیکه در م ایو نفس به شاهکار و ناد الله

 باشد گفت:

 داره .  . شاهکارم که .  .  .  یکلیزنه اما خوب ه یبچه م کمی ای،  ناد انیبهم م - 

 با درك احساس نفس گفت: هیشد . سا رشیبانگینفس نشست . باز هم حسادت و خشم گر يچهره  يرو ندیناخوشا یاخم

 .  ومدیخوشم ن بشونیمتضادن . اصال ازترک یلی.  . خ دیبچه اس ،  تازه سبزه اس و شاهکار سف یلیخ ایاتفاقا ناد - 

همه  نیکنن ،  اگه بپرس یدرخشن؟ همه دارن نگاشون م یدارن م يزوج چطور هیمثله  نیبا اصرار گفت:اتفاقا چرا ،  بب الله

 نظر منو دارن . 

 دست سرد نفس را گرفت و گفت:  هیوجود نفس را فرا گرفت . سا یفیخف ارتعاش

 بگن .  کیخوان تبر یهم م هی،  بق میبهتره بر گهید - 

خنجر  ایشاهکار و ناد يبرا شیریگ جهیو نت صیالله با تشخ يداد و آنها برگشتند . حرف ها لشانیمهربان تحو يلبخند الله

 شد بر قلب عاشقش! 

که نشستند نفس قهرآلود نگاه گرفت از آن دو که  نیداد . هم یما تصور او در کنار شاهکار عذابش مرا دوست داشت ا ایناد

 . عماد سرمست گفت: دندیرقص یهنوز م

 ؟يد یدور رقصو م هینفس افتخار  - 

 گفت:نه ،  حسشو ندارم .  ياخمو و جد نفس

 فهمم .  ینثارش کرد و گفت:م يلبخند عماد
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. بعد از شام  اوردیهم با درك ناراحتش نتوانست او را سرحال ب هیسا یتا اتمام مراسم با اخم نشسته بود . حت بایتقر نفس

که تمام مدت  هیواضح نفس رو به سا يقهرآلود بلند شد و در کنار هرمز و هاله و  کورش نشست . شاهکار متعجب از دلخور

 کنارش بود کرد و گفت:

 ناراحته؟ يزیافتاده؟ نفس از چ یاتفاق  - 

 به من نگفت .  يزیخود را به ندانستن زد و گفت:چ هیسا

هرمز و کورش نشان داده بود انداخت .  .   يعبوس نفس که خود را مشغول گوش دادن به حرف ها يگرفته به چهره  شاهکار

 .  . 

گذاشت و به  یصندل يبه خانه برسند سرش را رو نکهیاآمد . اما چون خسته بود قبل از  هیبرگشت نفس همراه ناصر و سا وقت

 به نفس انداخت و گفت:امشب نفس چش بود؟ همش اخمو و گرفته بود .  یخواب رفت . نادر نگاه

 سر تکان داد و گفت:آره منم متوجه شدم .  ناصر

که شما  امینطوریا گهی،  اما دشده  یدونم چ یفرو رفته بود انداخت و گفت:منم نم یقیبه نفس که در خواب عم ینگاه هیسا

 .  ستین نیگیم

 نفس نگاه کرد و گفت:کاش بزرگتر بودم .  یمهتاب يبه چهره  تیبا جد نادر

 ؟يکرد یم کاریو گفت:مثال چ دیخند هیسا

 زاشتم ناراحت بشه .  ینداشت . نم یوقت ناراحت چیبدون خجالت گفت: نفس ه نادر

 !ینگران یلیباشه به نفس بگم خ ادمیگفت: ییسر تکان داد و با حالت بامزه ا هیسا

سرد و  شهیهم نکهیخوان ازش محافظت کنن . با ا یم يجور هیما تکه . همه  لیناصر گفت:حق با نادره ،  نفس تو فام 

 یم يهر کار نهیناراحتش کنه . بخاطر هم يزیزارن چ یحال همه دوسش دارن و نم نیشکننده اس ،  با ا یلیمغروره اما خ

 امشب .  له. مث شنیافته همه متوجه م یم یهر اتفاق ای کنه

 حسو بهش دارم .  نیسرش را تکان داد و گفت:منم هم هیسا

 ه؟یگذره؟ رابطه اش با هرمز خان و شاهکار چطور یبهش خوش م نجایا هی:سادیکنجکاوانه پرس نادر

 

 گفت:خوبه! قهیرا ساکت کرد . بعد از چند دق هیشاهکار ،  سا نام

شد و  ادهیو به کمک نادر پ دیبه صورتش کش ینادر آرام نفس را صدا زد . نفس چشمانش را باز کرد . دست دندیخانه که رس به

را از نادر گرفت و بدون توجه به  فشیک الیخ یب دنشیپله هامنتظرش بود . نفس با د يبا او داخل ساختمان شد . شاهکار رو

سرد شده بود .  بایدختر ز نی. مانده بود باز چه کرده که ا ستینگر شیرفتن و سرد هاو وارد اتاقش شد . شاهکار متعجب ب

 شد و به اتاق خودش رفت .  .  .  .  مانیدر اتاق نفس پش ایحضور ناد يادآوریبخواهد اما با  لیخواست به سراغش برود و دل
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زد نگاه کرد .  یلبش برق م يگوشه  يلبخندبود و  دهیکه آرام خواب ایتخت پرت کرد . به ناد يرا رو فشیبا خشم ک نفس

تختش نشست و باور نکرد که  يحرص و خشم احاطه اش کرده بود . اما لبش را به دندان گرفت تا به سرش نزند . درمانده رو

که شاهکار دستش را پاك کرده بود  یرا برداشت و دستمال روغن فشیک دانهیاامکند . ن یساله اش حسادت م 18 ییبه دختر دا

 !یقولت بزن ریز یلب گفت:حق نداشت ریرا درآورد و ز

که متعلق به دستبندش بود  ییداد اما با عشق آن را تا کرد و در جعبه ا یم نیروغن ماش يبود و بو فیدستمال کث نکهیا با

کرد .  یم یخود را خال دیحسادتش نوشت . باکرد . دفتر خاطراتش را برداشت و در مورد  یمخف زشیم يگذاشت و در کشو

داشت  اجیاحت یداد . بدنش به تازگ یبه او م یرفت . دوش آب سرد حس خوب مبرداشت و به حما ییکارش که تمام شد حوله ا

.  داشت فکر کرد  شیکه در پ ینامعلوم ي ندهیو به آ دیتختش دراز کش يبود رو سیکه خ ییآمد با موها رونی. از حمام که ب

 .  .  . 

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

 

خانواده کورش با  هیبرگشتند . اما بق رازیکردند و به ش یخداحافظ یمراسم عقد کم بود که فقط از همگ يوقتشان برا آنقدر

کرد تا در مورد شب  دایدادند . با رفتن آنها شاهکار فرصت پ حیو ناصر ترج هیسا يمسافرت را برا ییبرگشتند و تنها نیماش

 جشن با نفس صحبت کند .  .  . 

 

 :دیآمد که با شاهکار مواجه شد . شاهکار پرس رونیشهروز از اتاقش ب يرفتن به خانه  يو برا دیپوش يبلوز و شلوار نفس

 ؟يریم يکجا دار - 

 بزنم .  ایبه در يسر هیخوام  یشهروز ،  م يخونه  رمیبدون آنکه نگاهش کند گفت: م نفس

 ؟یکن ی:چرا نگام نمدیدلخور پرس شاهار

 ؟یچ گهیتمام قدرتش را جمع کرد به چشمان او نگاه کرد و گفت:نگاه کردم د نفس

 ،  باهات حرف دارم .  امیدر کلمات نفس به رقص آمده بود گفت: صبر کن منم ب خشونت

 منتظرم .  رونیاخم کرد و گفت: باشه ب نفس

بود . فقط  شیداشت . مطمئنا در مورد ناراحت یسواالت شبیرفت آه از نهادش بلند شد . حتما شاهکار در مورد د رونیدر که ب از

 شیبدهد . با نوك کفشش به ستون جلو یحسادت احمقانه توجه شاهکار را جلب کرده بود . مانده بود که چه جواب کیبخاطر 

 يخورد توجه اش را برا یکه در انگشت شاهکار تکان م چیسو ي. صدا دیکش یرا م رزد و هر لحظه انتظار شاهکا یضربه م

 آمدنش جلب کرد . نفس برگشت که شاهکار گفت:

 .  میریمن م نیبا ماش - 
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 اطیدر ح دنشانیآورد . نفس سوار شد . بابا نوذر با د رونیب نگیرا از پارک لینکرد و همراهش شد . شاهکار اتومب یمخالفت نفس

 که شاهکار از خانه  نیمرا باز کرد . ه

 کنم .  یکه باور نم فتادهین یشده بود؟ بهم نگو اتفاق یچ شبی: ددیپرس تیشد با جد خارج

 .  فتادهین یاتفاق یبا نکن یباور کن - 

،  بهم بگو  يناراحت بود یبرگشت یاما وقت يالله خوب بود شیپ ينرفته بود ی: دروغ نگو نفس ،  تا وقتدیبا خشم غر شاهکار

 ؟يشده؟ چرا ناراحت شد یچ

خواست . شاهکار با لحن  ینبود که او م يزیچ نیو ا دیفهم یگفت شاهکار از حسش م یرا م قتیدرمانده بود . اگر حق نفس

 گفت: يآرامتر

 هات .  یو نگران یناراحت یبرام مهمه ،  حت زتیرفته که همه چ ادتاینکنه  - 

که  یکرد . مانند کودک یتر م فتهی،  نفس را روز به روز ش شیها ی. مهربانپسر را دوست داشت  نیبغض کرد . چقدر ا نفس

 مادرش است گفت: غیدر یب يمحتاج محبت ها

 .  .  .  یباش شمیپ یتا آخر مهمون يقول داد - 

خواست  یم تیشد و حما یبچه م یدختر بود که گاه نیشاهکار آورد . عاشق ا يلب ها ينفس لبخند را رو زیآم هیگال لحن

 نشستن و تنها نبودنش! یحت

 

 و گفت: دیکش یاز آسودگ یبود . نفس دهیمغرور را فهم يبایز نیا يها یبداخالق لیاحساس آرامش داشت که دل اال

 .  ومدیکنه . از نگاش خوشم ن ینگاش م يجور هیداره  انیکنم شا ی،  حس م ایناد يخواستم همراه باشم برا یفقط م - 

 ؟ی،  چرا بهم نگفت يدیرقص ایانداخت و گفت:من نگفتم چرا با ناد باال ییابرو نفس

تعجب زده اش کرد کنترل  شتریکه ب يزیحساس باشد . اما چ نقدریکرد نفس ا یتعجب کرد . اصال فکر نم ییلحظه ا شاهکار

 نکهیا ي. برا ردیگ یوجودش دارد به او تعلق م يکرد همه  یاو اعمالش کند . حس م يداشت رو یبود که نفس سع یبیعج

 نفس را راحت کند گفت: الیخ

 

 .  گمیبه بعد م نیاز ا - 

چون  یشاهکار ب دیگو یخواست هر چه م یشده بود که دلش م ریبهانه گ ییاز او گرفت . مانند بچه ا يخجالت زده رو نفس

 و چرا قبول کند . با شرم گفت:

 .  دیکنم . ببخش یم يرو ادهی.  .  . دارم ز يبلد حیندارم که ازت بخوام برا کارت بهم توض یحق چیمن ه - 

 ه؟یکنم حرف یم کارایبدم چ حیلبخند زد و گفت:اگه خودم بخوام برا دوستم توض شاهکار

 متعجب نگاهش کرد که شاهکار ادامه داد:  نفس
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 !ی. هر حرفکنه .   یدختر ،  حرف زدن با تو سبکم م یدوست برا الزمه که حرفامو بهش بگم . تو دوستم هی - 

توانست .  یمهربان نباش تا دلبسته تر نشم . اما نم دیتوانست بگو یخواست م یشاهکار . دلش م يکرد از حرف ها بغض

 نگاهش را به جلو دوخت و سکوت کرد . 

 نگاهش کرد و در دل گفت: یچشم ریز شاهکار

خوام بگم دوستت دارم  یکنم م یم يهر کار گمیم یهر چ ؟یبهت بفهمونم که فقط و فقط مال من يدل من ،  چطور زیعز"

 "خواد یکنم که با کارام بگم چقد دلم تورو م یچرخه دارم جون م یکوتاه رو زبونم نم يجمله  نیدونم چرا ا یاما نم

شد . نفس زودتر از شاهکار زنگ را زد .  ادهیزد و با نفس پ يدر ورود يرا جلو نشیشاهکار ماش دندیشهروز که رس يخانه  به

و صورت شاهکار را با بوسه  دیپر شیبا شوق به بغل تنها عمو ایکرد و پرن یروبوس  ایباز کرد . نفس با در شانیدر را برا ایدر

با محبت دست نفس را گرفت و گفت:چه  ایاو را بغل گرفت و داخل خانه شد . در کارغرق شکوفه کرد . شاه زشیر يها

 .  نیعجب شماها اومد

 ما؟! دنید نیایم ادیز ادیداخل شد و گفت:دلم هواتونو کرد . حاال نه که شماها ز ایهمراه در نفس

 نفس درآورد و وارد آشپزخانه شد و گفت: یاز حاضرجواب یشکلک ایدر

 .  ارهی،  بعدم زنگ بزن شهروز بابا رو با خودش ب نیینجایبگو شام درست نکن شام ا مهیشاهکار زنگ بزن حل - 

 ا؟یدر یگرفت ماروی،  تصم ومدهیرا در آغوشش چالند و گفت:ن ایلم داد و پرن شاهکار

دل  نیستی،  آخه فکر من ن نیاگه بزارم بر هیانصاف ی،  ب نیومدیوقته که ن یلیکه گفت:خ دیبه گوش رس ایدر يخنده  يصدا

 شم؟یتنگتون م

 .  شمونیپ ایپاشو ب شهیگفت:دلت تنگ م شاهکار

 برات .  شهیبا ذوق گفت:عمو منم دلم تنگ م ایپرن

 برات خانوم کوچولو! شهیاو کاشت و گفت:منم دلم تنگ م دیسف يگونه  يرو ییبا لبخند بوسه ا شاهکار

 !شه؟یگفت:تو هم دلت تنگ م یلبخند زد و به آرام نفس

 قهیدق هیاگه  یحت شهی،  مگه من دل ندارم؟ من دلم برا تو هم تنگ م ایزن یم ییو گفت:دختر عجب حرفا دیخند شاهکار

 .  نمتینب

که گذاشته  يریکه زده و تاث یتوجه به حرف ی. و شاهکار ب ستیپشت آن ن يمنظور چیدانست ه یکه م یاز حرف دیلرز قلبش

و شهروز هستند .  ایدر ينها شب مهمان خانه زنگ زد و گفت شام درست نکن که آ مهیتلفن خانه را برداشت و به حل یگوش

تا گرم نشده . مثال عصرونه  نیگذاشت و گفت:بخور زیم يت آمد . آن را رویشربت و بسکو ینیبا س ایرا که گذاشت در یگوش

 اس . 
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تماس را  ای. در اوردیبلند شد و به شهروز زنگ زد تا هرمز را با خودش ب ای. در دیشربتش را سر کش وانیبدون تعارف ل شاهکار

 :دیکه قطع کرد پرس

 امتحانا چطور بود؟ - 

 کنن .  یاعالم م گهیهفته د هیگفت:بد نبود ،  تا  نفس

 .  نیراحت شده ،  تابستون راحت التونیداد و گفت:در عوض خ هیبه مبل تک ایدر

 .  ایکنه برم اسپان یرو شل م سهیسر ک نمیمخ هرمز خانو بزنم بب دیو گفت:تابستون و عشق و حال . با دیرا بوس ایپرن شاهکار

 سفر .  يبر قهیدم به دق یبعد اگه تونست يریمجرد . بزار زن بگ يگفت:خوش به حال آدما ایدر

 .  رمیبه نفس نگاه کرد و گفت:با زنم م یچشم ریز شاهکار

 که؟ نیخور یخوام قورمه بزارم م ی. شام م شاالیباال انداخت و گفت:ا ییشانه ا ایدر

 کمکت .  امیبلند شد و گفت:م نفس

 .  .  .  گهیگفت:منم له له بچه د شاهکار

 نشونت بدم .  دمویعروسک جد میبر ایدست شاهکار را گرفت و گفت:عمو ب ایکه پرن دندیو نفس با صدا خند ایدر

 يها ی. مزه پران ندوستیبعد شهروز و هرمز هم به آنها پ یبه آشپزخانه رفت . ساعت ایزد و با در یبه شاهکار چشمک نفس

 هیجا کاف نیامشب تا هم يبرا نیهمه را بلند کرده بود . بالخره هم هرمز گفت: پسرا بس کن يخنده  يشاهکار و شهروز صدا

 . 

شهروز و شاهکار دست بردار نبودند . تا آخر شب که آنها رفتند شهروز بالخره کم آورد انصراف داد .  .  .  . به خانه که  اما

 بود بچه ها . از هر دوتون ممنونم .  یکه بر لب داشت گفت:شب خوب ییبایهرمز با لبخند ز دندیرس

 عمو جون .  نهیبه هم داریفشرد و گفت:لطف د یدست هرمز را گرفت و به گرم نفس

را  زیچارزش همه  شیبایسرش را تکان داد و با شاهکار به اتاقش رفت . و نفس خندان به اتاق رفت و فکر کرد شب ز هرمز

 داشت . 

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

 

 و ششم ستیب فصل

 

 گمیم کیبهت تبر -که در دستش بود نگاه کرد و رو به الله گفت:همه رو با معدل خوب قبول شدم .   يبه کاغذ یخوشحال با

 .  یترم گل کاشت نی. ا

 رو هم بهش بدم .  هیسا یخبر قبول دیبا - 

 منو سپهر به جشن عقدشون دعوت کرد .  ندهیبهم زنگ زد برا هفته آ شبید هیسا - 
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 کورش همه مونو دعوت کرد .  ییبه منم زنگ زد . اما چند روز قبل دا - 

 .  میبا هم بر میزیپس برنامه بر - 

به شاهکار بگم بهشون  دیو عماد نداشت از من خواست دعوتشون کنم . با انیاز شا ییچون شماره ا هیسا ی،  راست هیعال -  

 بگه . 

 ،  البته اگه بخوان .  انیتونن با ما ب یخوبه ،  پسرا م ينجوریگذاشت و گفت:ا فشیکارنامه اش را تا زد و در ک الله

 !هیچ هینظر بق دید دیبا مینیچ یبرنامه م میدار خودیب - 

 !گهید میالیلبخند زد و گفت:خوش خ الله

 نن؟یامتحاناشونو بب جهینت انیخوان ب ینم . مگه دمیامروز پسرا رو ند - 

 دانشگاهن .  يکجا دونمیپسرا ،  نم شیسپهر منو رسوند و خودش رفت پ - 

 خونه .  میبر ایگذاشت و گفت:ب فیرا در ک هیکارنامه خود و سا نفس

بود و  ستادهیکرد . شاهکار مقابل ندا ا خکوبشیچشمش بود م يکه جلو يزیدست الله را گرفت و با او همقدم شد که چ نفس

به سراغش  یرا در آغوش گرفته اند . دوباره همان احساس لعنت گریکدیبود که انگار  يجور ستادنشانیزد . اما ا یبا او حرف م

ندانسته از حس  پا گذاشته بود و با ندا مالقات کرده بود . الله ریتر بود . شاهکار باز قولش را ز يبار خشمش قو نیآمد . اما ا

 نفس را گرفت و گفت:چته دختر؟ چرا ماتت برده؟ ينفس بازو

 ،  ناهارت امروز براهه؟ منم هستما .  .  .  میبر ای، ب یچیو گفت:ه دیبه خود آمده نگاه دزد نفس

 گفت:از خدا خواسته ام .  الله

ز هم خود را تبرعه کند . نفس لبخند زد و گفت:بزن . حوصله نداشت که شاهکار با ندیاز خانه تا شاهکار را نب يدور امدین بدش

 .  میبر

رفت و با او به خانه اش رفت .  رونیبا الله از دانشگاه ب ندازدیب يگرینشستند نگاه د مکتین يبدون آنکه به آن دو که رو نفس

.  دیآ ید کجاست و ناهار نمزنگ زد و اطالع دا مهیرا برداشت و به حل یالله که وارد شد فورا گوش کیو ش ینقل يبه خانه 

 در خانه زد و گفت: یرا که گذاشت چرخ یگوش

 و نازه .  ی،  نقل گمیم کیخوشگله ،  بهتون تبر - 

 .  میکرد دایپ نویتا ا میدیکش یمنو سپهر چ یاگه بدون - 

 سوزه .  یداره م ی،  گلوم از تشنگ اریآب ب وانیل هیمبل نشست و گفت: الله برام  يرو نفس

به کمکش شتافت تا ظهر ناهار  زیناهار شد . نفس ن هیبه دستش داد و به آشپزخانه رفت و مشغول ته یآب خنک وانیل الله

در کفشش را درآورد و صدا  ياز مهمان خانه اش نداشت جلو يداشت و خبر دیدهند . سپهر که خودش کل بیترت ییخوشمزه ا

 زد:

 زم؟یالله؟ عز اد؟یم خوشمزه از کجا يبوها نیا ؟ییخوشگل من کجا - 
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 آقا! یظاهر شد و گفت:خسته نباش شیبا لبخند جلو الله

آمد . از خجالت با تپه تپه به نفس سالم و  رونیکه نفس از آشپزخانه ب ردیرفت تا او را در آغوشش بگ شیبه سو سپهر

 و گفت: دیخند زیر زیکرد . نفس ر یاحوالپرس

 .  نیمنو تحمل کن گهیامروز د دیببخش - 

 .  میندار شترینفس که ب یآبج هی ه؟یچه حرف نیرا خاراند و گفت:ا شینیب سپهر

 خواهر شوهر من؟ يشبه شد هیرا باال داد و گفت: شیاز ابروها یکی الله

 ه؟یرسه حرف یو گفت:زورم م دیخند نفس

 نکن خواهر شوهر! تیو دستش را به دست نفس کوباند و گفت:عروسمو اذ دیخند سپهر

 گشت .  یبا عشق نگاهش کرد که سپهر مهربان لبخند زد و رو به نفس گفت:شاهکار داشت دنبالت م الله

 .  میدیگفت:ما که اصال شماها رو تو دانشگاه ند الله

 داشت؟ کارمی:چدیکنجکاوانه پرس نفس

 نگفت .  يزیدونم ،  چ ینم - 

در توجه شان را جلب کرد . سپهر از  يکه صدا دندیبه دست و صورتش بزند . الله و نفس غذا را کش یبلند شد تا آب سپهر

 کنم .  یآمد و به سمت در رفت و گفت:من باز م رونیب ییدست شو

 ن؟یبود ی:منتظر کسدیپرس نفس

 !ه؟یدونم ک یسر تکان داد و گفت:نه ،  نم الله

و خود را مشغول غذا نشان داد . سپهر با خنده  دیشاهکار نفس اخم درهم کش يخوش و بش سپهر و متعاقب آن صدا يصدا با

 داخل آشپزخانه شد و گفت:

 ،  بشقابتو اضافه کن .  میدار گهیمهمون د هی - 

.  رمیم نجاسیبود انداخت و گفت:نه سپهر جان ،  نگران نفس بودم ،  حاال که ا دهیبه نفس که اخم در هم کش ینگاه شاهکار

 بودم برا موندن .  ومدهین

 ؟يناهار بر ي. پا يبر ییسر بلند کرد و نگاهش گره خورد در نگاه دلخور شاهکار که سپهر گفت:عمرا اگه بزارم جا نفس

 حرفشم نزن . 

 شاهکار .  اریچسپه پس بهونه ن یم یلیخ یگفت:دورهم الله

 .  ستین یلبخند زد و گفت:باشه حرف شاهکار

خوش  ينشستند سپهر شامه اش را از بو زینفر که پشت م 4شد .  نیالله مز يخوشمزه  يکوچک درون آشپزخانه با غذا زیم

 غذا پر کرد و گفت:

 خودم درد نکنه . محشر کرده .  يدست الله  - 
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 نداشت آقا! یگفت:قابل يبا دلبر الله

 ها؟ میکرد و گفت:مثال غذا بخور یتصنع يسرفه ا شاهکار

 .  مینیب یبه او رفت و گفت:توروم م ییشم غره اچ سپهر

 .  مینیب یبا سماجت گفت:م شاهکار

 و پر از خنده خورده شد . بعد از ناهار شاهکار از فرصت استفاده کرد و رو به نفس گفت: یمیصم یدر جمع ناهار

 ؟يآورد نیماش - 

 ت دارم . کار اینزد . شاهکار گفت:بزارش ،  با من ب یسر تکان داد و حرف نفس

 .  امیخودم ب نیبا ماش دمیم حیبا اخم گفت:ترج نفس

 نفس! ارمیب نتویتونم ماش یداخله کرد و گفت:من م سپهر

 ؟يداد و گفت:حرف دار لشیتحو یلبخند بدجنس شاهکار

 ،  حرفم مهمه .  میبر دیاخم کرد که شاهکار بلند شد و گفت:با نفس

 نشیرا به سپهر داد تا او ماش نشیماش چیرفت اما قبلش سو رونیکرد و با شاهکار ب یبلند شد و از الله و سپهر خداحافظ نفس

 ه؟یحرفت چ ؟يخوا یم یشد گفت:چ نی. با شاهکار که سوار ماش اوردیرا ب

 دادن .  حیتوض يبرا یلیزنه . اونم بدون دل یبار به سرت م هیهر چند مدت  نمیب یم - 

 مسئله به خودم مربوطه .  نیا - 

 نفس .  ي. خسته ام کرد نمیاز تو بب دویساز زدن جد هی دیکه بله . به خودت مربوطه اما به منم مربوطه که هر روز با نیا - 

بهتر تمومش  میکن یم يبچه باز میخواستم؟ .  .  .  . دار يزیبزن کنار ،  مگه من ازت چ يبا خشم گفت:خسته شد نفس

 ،  هر دومون .  میکن

 ؟یزن یحرف م یو منگ نگاهش کرد و گفت:در مورد چ جیگ شاهکار

تو از دست من ،  در  ای میمن از دست تو عصبان ای اد؟یهم ،  به نظرت مسخره نم يدادن برا حیشده توض مونیزندگ نکهیا - 

به هم و واسه کارامون  میبد ریبه هم گ میکه بخوا ستین شتریدختر عمو و پسر عمو ب هیکه نسبت من و تو فقط  یصورت

 .  میبد حیتوض

خسته  یکه گذاشت یو گفت:تو از شرط دینفس چرخ يپارك کرد . به سو ابانیرا متوقف کرد و آن را کنار خ نیماش شاهکار

 ؟يشد

 به نگاه پر از ترس و جذاب نفس نگاه کرد و گفت: طنتیکرد و با ش کیرا به نفس نزد صورتش

 بفهم . قبال هم بهت گفتم .  نویتونم دختر خوب! ا یاما من نم ينخوا یحیاز من توض گهید یتون یتو م - 

 او و گفت: طانیآمده بود نگاه سرگردانش را سامان داد در نگاه ش جانیبه ه یکینزد نیکه از ا یدر حال نفس

 .  یکن یمحدودم م يدار - 
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 و گفت: ختیرا به چشمان او ر شینگاه مشتاق و پر تمنا شاهکار

،  يمنم قبول کردم تو هم شرط منو هر چند به اجبار قبول کرد یشرط گذاشت هیهم منو؟ تو  يدیذاب مچرا هم خودتو ع - 

 م؟یهمو دار يبد هوا ه؟یمشکل چ گهیپس د

 شدنش را! کیپسر برخورد کند؟ نه جرات پس زدنش را داشت و نه دل نزد نیبرس! چگونه با ا ادیبه فر ایخدا

 کردم؟ يکار ؟يبود یعصبان یبا لبخند گفت:حاال بگو باز از چ دینفس داغش را به صورت او پاش شاهکار

 گفت:ندا! یآب يها لهیمسخ آن ت نفس

 !بایشد و در دل گفت:حسود ز طانیش شاهکار

 گهی. منم گفتم د رهیگ یسراغمو م یلینغمه خ نکهیزنم .  و ا ی. اومده بود گله که چرا بهشون سر نم دمید یندا رو اتفاق - 

 .  امیتونم ب ینم

 حداقل .  یستیتو بغلش نا یتونست یلب گفت:م ریز نفس

 هیشده آرزو براما .  .  .  ؟یلبخند بزن شهیتو هم شهیم یاخمو نباش خوشگل خانوم . ک نقدیبدون آنکه بشنود گفت:ا شاهکار

 اخمات .  نیاز ا رمیبه حالش کن دختر . از دست م يفکر

 گوشش زمزمه کرد: ریو ز دینفس را بوس یشانینفس بداند با دو انگشتش اخم او را باز کرد و خم شد پ نکهیاز ا قبل

 اخمات .  نیبرا ا رهیگیو مغرور اما دلم م ییبایز - 

 را روشن کرد و گفت: لیو سکوت کرد . شاهکار اتومب دیچسپ شهیضربان گرفته به ش ینفس که فاصله گرفت ،  نفس با قلب از

 .  رازیش میبر میبازم بار سفر ببند میبر دیخسته شدم . فک کنم با یلیخونه . امروز خ میبر - 

 

 یچشم ری. شاهکار ز شیکرد او را از التهاب درون یکه صورتش رسوا م یفقط سکوت کرد در حال رونیزل زده به ب نفس

 نگاهش کرد و گفت:

 !ییگفت کجا مهیکل دانشگاه دنبالت بودم اومدم خونه حل - 

 همش جواب پس بدم .  ستیقرار ن - 

 .  يایو م يریتونم بفهمم کجا م یلبخند زد و گفت:جواب نده . خودم که م طنتیبا ش شاهکار

خانه  نگیرا در پارک لیشاهکار اتومب دندیلبش پاك نشد . به خانه که رس يسکوت کرد و شاهکار تا خانه لبخند از رو نفس

 !نیگفت:مت یفیضع يکرد . نفس با صدا رشانیبود متح ستادهیکه مقابل هر دو ا یپارك کرد و با نفس داخل شد . اما کس

 ن؟یکرد ریبلند شد و گفت:د هرمز

 و با لبخند بلند شد و گفت:سالم دوستان! رهیخ نیمت

 به او چشم دوخت و نفس با ترس! ریمتح شاهکار
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 .  نیاومد سراغتونو گرفت ازش خواستم بمونه تا برگرد نیبا لبخند گفت:مت هرمز

 گفت:چه خبر بچه ها؟ دیکش یرا به رخ م شیبا لبخند که بدجنس نیمت

که  نیکرد اما هم یو گرم روبوس یمیبا شاهکار صم ستادیا شانیدهد قدم تند کرد و روبرو یبدون آنکه به آنها فرصت خودش

 و گفت: دیچشمانش درخش ستادینفس ا يروبرو

 با؟یز يبانو يچطور - 

 !ينفس نشست . با نفرت گفت:انگار تو بهتر يلب ها يرو يپوزخند

 و گفت:اون که بله! دیخند نیمت

 .  یشگیطرف هرمز برگشت و گفت:خب عمو جون من برم . بچه ها شام دعوت منن . همون رستوران هم به

 که؟ منتظرتونم .  نیایطرف آنها برگشت و گفت:م به

 داداش! ینکن ریشاهکار زد و آهسته گفت:د يبه شانه  یدست

 خواد؟ یم یگفت:چ یو نفس برگشتند و به رفتنش نگاه کردند . نفس به آرام شاهکار

 متوجه نشده .  یبرگشته که کس یک ستیفک کنم امشب حرف داره . معلوم ن - 

 .  میکردم از شرش راحت شد یو گفت:فکر م دیکش یآه نفس

 ن؟یناهار خورد ن؟یگفت:کجا بود هرمز

 عمو جون .  میبرگشت و گفت:مهمان سپهر و الله بود شیعمو يبه سو نفس

 .  نیرو نداشت نیمت دنیشوك زده اس ،  انگار توقع د یلیتون خ افهیگفت:ق هرمز

 .  میمتعجب بود کمیقط گرده . ف یپله ها برداشت و گفت:رفته بود خارج ،  نگفت که برم يبه سو یآرام يبا قدم ها شاهکار

.  دیایشدند شاهکار به نفس اشاره کرد که به اتاقش ب رونیهرمز ب دیکه از د نیاتاق رفت . هم يبه دنبال شاهکار به سو نفس

 رفت و داخل اتاق شد .  شینفس تند به سو

 م؟یرا که پشت سرش بست گفت:امشب بر در

 داره؟ چرا اومده سراغمون؟ یلیبدونم برگشتنش چه دلخوام  ی. م میبر دیتختش نشست و گفت:با يرو شاهکار

 . ازش متنفرم .  امیخواد ب یتخت نشست و گفت:دل نم يکنارش رو نفس

 نفس حلقه کرد و زمزمه کرد: يمهربانانه دستش را دور شانه  شاهکار

 کنه .  ینم تتیاذ یشکیمن هستم ه می. من هستم . تا وقت زمینگران نباش عز - 

نفس گفت:چشماش  يها دنیکنار کش نیکه شاهکار بدون توجه به ا دیخود را عقب کش یکم یکینزد نیگر گرفته از ا نفس

 کرد .  یبهت نگاه م یزد وقت یهنوز برق م

 .  ومدیبود که ازش خوشم ن یدونم پشت نگاش چ ینم اما

 !یو گفت:تو هست دیکش یقی،  نفس عم نفس
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 زد:نفس! شیاو و صدا يبایقرار در چشمان ز یاز او فاصله گرفت . زل زد ب شاهکار

 چی. اما ه ستیزد نگر یخورد و حرف م یتکان م شیو مسخ شده به او که لبها ایتکان نخورد . غرق شد در آن در نفس

 .  امیبگو آماده شم باهات ب يبر یزد . اما انگار به خود آمد  فورا بلند شد و گفت:خواست یکه م ییاز حرفها دینفهم

 متعجب نگاهش کرد و گفت:چت شد؟ شاهکار

 ، اتاقم کار دارم .  یچیه - 

 افتاده آره؟ یشده؟ فک کنم اتفاق یرا گرفت و گفت:چ شیرفت بازو شیبلند شد به سو شاهکار

 زمزمه کرد:خوبم .  یبه آرام نفس

 نفس ،  بدنت داغِ ،  تنت لرزونه .  یستیو گفت:خوب ن شییایکرد و زل زد در چشمان در کتریاو را به خود نزد شاهکار

اعتراف عشق هرگز از طرف او نخواهد بود .  نیلو برود و اول دیترس یشده از زبان شاهکار بود و او م فینفس توص یفتگیش

 و با اخم گفت: دیکش یرا به آرام شیبازو

 راحتم بزار! - 

 گفت: یاعصاب داغان نفس و حال خرابش! به آرامو باز  نیاز بودن مت دیذهنش پرکش شاهکار

 نِ؟یبخاطر مت - 

 !مهیآدم زندگ نیمعنا تر یبه اون ربطش نده ،  حداقل اون ب شهیم یو گفت:هر چ دیاخم در هم کش نفس

 م نکن نفس! وونهینفس با اخم گفت:پس چته؟ د يدست دست کردن ها نیکالفه از ا شاهکار

 !الیخ یباشه؟ من خوبم . ب میزیچ هی دیبا نکهیبه ا ي،  چرا بند کرد ستین میچیکالفه تر از او گفت:به خدا ه نفس

 .  ستین يضربانش عاد ؟يشنو یقلب نفس گذاشت و گفت:صداشو م يدستش را رو شاهکار

 برم .  دیو گفت:با دیکن . خود را عقب کش میام کرده رها وانهیبا تو د یکینزد دیتوانست بگو یباز نم ندازدیو هوار هم راه ب داد

.  دیایب رونیتقال کرد تا در آغوش او ب شیریو نفس با تمام غافلگ دیمحابا او را در آغوش کش یکه برگشت شاهکار ب نیهم

 گوشش گفت: ریشاهکار ز

 .  .  .  یشیصبر کن ،  االن آروم م - 

کرد و نگاه آشفته و چهره سرخ گون مگر آرامش داشت؟ با  یکه ضربان تند م یشد آرام شد؟ آغوش یآغوش مگر م نیا در

 گفت: یتخس

 ؟يشد وونهیولم کن ،  مگه د - 

شد و او را همچنان در آغوشش  شیزندگ يدهایو نبا دهایبا يهمه  الیخ یبود که شاهکار ب یآغوش آنقدر خواستن نیا طعم

 فت:انگار تو زده به سرت نه من!تقال گ نینگه داشت . نفس از نفس افتاده از ا

 دارم .  اجیکنار گوشش گفت:آروم باش نفس ،  بهت احت شاهکار



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا یرستم ایرو  –... و اما عشق  یتالف                              

wWw.98iA.Com ٢٠١ 

را با  بایز ییایدر يپر نیبود . او ا ایدن يها یتر از همه خواستن نیریممنوع بود که تجربه اش ش یآغوش خواستن نیهم اجیاحت

که حس کرد دستان شاهکار شل شده او را عقب زد و خواست به طرف در اتاق برود  نیخواست . نفس  هم یتمام وجودش م

که انگار کامل از دست داده بود با دو گام بلند خود را به نفس رساند او را محکم به در چسپاند و در مقابل  یکه شاهکار با عقل

 یداغ يرا رو شیکند لب ها دایواسته نجات پآغوش ناخ نیزد تا از ا یاش زور م نهیس يکه رو ییچشمان گرد شد و دستها

ممکن بود از  ریرا داشت و غ شیتمنا حظه. بدون شرم ،  بدون حس گناه! آن ل دینفس گذاشت و با ولع او را بوس يلب ها

اتاق کرد خود را از  یم دادیدر آن ب یکه ناراحت یکه عاشقش بود بگذرد . نفس با تمام زورش او را عقب زد و با چشمان يدختر

 اعترافبود اما ناخواسته بودنش قلب کوچکش را شکست .  نیریبوسه  ش نیپرت کرد و به اتاق خود رساند . ا رونیشاهکار به ب

شده بود  شکشیبود که دختر  عمو بودن پ دهیشهوت آنقدر زبانه کش دیشود؟ شا بشیبوسه نص نیا دینبود پس چرا با یبه عشق

را  شیبوسه را انکار کند که چقدر لذت بخش بود هر چند که تاب همراه نیا ینیریهوس زشت! هر چند نتوانست ش نیا يبرا

 نداشت! 

 

 بود زل زد و زمزمه کرد: شیروبرو شیآرا زیم يکه رو ییا نهیتختش نشست و به آ يرو

 

 نه؟  يدون خجالت لذت بردو ب يشد دهیکه بوس ينه؟ تو نبود ینفس ،  تو هنوز همون دختر خوب يبد نشد - 

 

که به  يزور يلذت بخش نبود . گرفتار بود ذهنش در جدال خواستن و نخواستن آن بوسه  یشرم یب نیکرد ،  حقش ا بغض

 کرد .  یهنوز داغ بود . هنوز ضربانش را حس م دیلبش کش ينشسته بود . انگشتش را رو شیلب ها ياجبار رو

 

 کنم؟ یم کشیکرد؟ چرا زد به سرش؟ من تحر نکارویمن که نخواستم پس چرا ا - 

 

 هوسش! يکننده اس برا کیجذابش تحر يپسر عمو نیا يکرد که برا یکه فکر م یحس نیاز ا دیامانش را بر بغض

 

 را آماده کند .  رازیرفتن به ش يکه قرار بود ببند برا یو بغضش را قورت داد . بلند شد تا ساک دیکش آه

 

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

 

به  لشیدانست م یکند . م یعذرخواه یحت ایبزند  یعبوس و تلخ نفس نگاه کرد . جرات نداشت حرف ي افهیبه ق یچشم ریز

رستوران  يتوانست خود را تبرعه کند . پس ساکت و آرام به سو یگفت هم نم یبوده که حاال هر چه م ادیآن بوسه آنقدر ز
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را جلو برد تا نفس دستش  شیشدند شاهکار بازو ادهیرستوران که پ يجلوکلمه هم حرف نزد .  کی یراند و نفس حت یشگیهم

 گفت: يحلقه کند که نفس به تند شیرا در بازو

 تنم در امان باشه راحت ترم .  - 

 انداخت اما گفت: نییو شاهکار خجالت زده دستش را پا شیشود از گستاخ نیزد تا شاهکار شرمگ شین

 دست خودم نبود نفس! - 

تونم راحت تر هضم کنم که منو واسه هوس  یم ينجوری،  ا ینگ یچیبرگشت و گفت:بهتر ه شیبا خشم به سو نفس

 .  يدیبوس

 یعشق دل و جرات م نی. اما گفتن از ا دیپرست یرا م بایز يدخترعمو نیکه عاشقانه ا يشاهکار يبوسه برا نینبود ا هوس

! نفس قدم برداشت که شاهکار کنارش قرار بایدختر ز نیعشق گفتن با ا از يخواست که انگار شاهکار هنوز آماده نبود برا

 گرفت و گفت:

 

 .  نیمت شیپ میریم میکنم . دار تیبزار همراه - 

متعجب شدند .  نیبچه ها در کنار مت يهمه  دنیبا اخم سر تکان داد و شانه به شانه شاهکار داخل رستوران شد . اما با د نفس

 و گفت: دیکش ییعماد هو

 گروه اومد .  ییایدر يساالرم بالخره با پر - 

 جوجه! زیکرد وگفت:مزه نر ییتک خنده ا شاهکار

 و گفت: دیکنارش را عقب کش یو خانمانه بود بلند شد صندل بایز اریقرمز رنگ بس یبه نفس که در آن لباس تابستان رهیخ نیمت

 نفس خانوم؟ نیدیافتخار م - 

در کنار  زیشد و پشت م رهینشسته بود خ نیو طرف چپ مت ستین یرانیکه معلوم بود ا يدختر بلوندتوجه به او به  یب نفس

به جلو خم شد و  یدر کنار نفس را اشغال کرد و نشست . سپهر کم يگرید ینشست . شاهکار پر حرص صندل نیمت

  ن؟یمت میهست یچ ونیرو مد یمهمون نیبعد از چند ماه و ا دنتیگفت:افتخار د

 ؟یبلوند فرنگ نیا

 تا بگم .  نیلبخند زد و گفت:حاال که جمعمون کامل شد سفارش غذا بد نیمت

گذاشت . هر کس برحسب  زیم يداشت آمد .  آنها را رو يبا منو که حالت کاغذ مهیبه گارسون اشاره کرد و او سراس نیمت

و جمع کوچک دوستانه شان را ساکت کرد و با  دیدستانش را بهم کوب نیرا سفارش داد . با رفتن گارسون مت ییغذا قهیسل

 زد گفت: یبرق م شیلب ها يکه رو يلبخند

 .  میقبلو داشته باش ياون جمع دوستانه  نیاز همتون ممنونم که بازم اومد - 
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و  می. دوست شد میآشنا شد سیهستن . ما باهم تو انگل زابلیا شونیدست دخترك بلوند گذاشت و گفت:ا يرا رو دستش

 عالقمند .  .  .  . 

 .  میو ازدواج کن میباهم آشنا بش شتریب میدار میداد و گفت:تصم لشیتحو يلبخند نینگاهش کرد که مت زیت نفس

 شد؟ یپس چ يزد یم نهیرو به س یرونیسنگ ا يادیبا تعجب گفت:تو که ز انیشا

 کنه .  .  .  یم رییتفاوت باال انداخت و گفت:نظرا تغ یب ییشانه ا نیمت

 ندارن .  اقتیل یرانیا يبه نفس انداخت و گفت:دخترا یبه تلخ ینگاه

 نثارش کرد و گفت: يفقط پوزخند نینگاه کرد که مت نیبه مت تیرا گره کرد و با اخم و عصبان شیمشت ها نفس

به  نقدیغرورتو ا ستیقرار ن دونن و ی. خصوصا که قدر عشق آدمو م دمیم حیترج یرونیا يبلوندو به دخترا يایمن فرنگ - 

 .  يزیپاشون بر

نفس گذاشت و کنار گوشش  يدست مشت شده  يرو زیم ریسرخ شده نفس نگاه کرد و دستش را از ز يبه چهره  شاهکار

 گفت:

 کنه .  یم تتیآروم باش داره اذ - 

 کرد دستش را بکشد که شاهکار دستش را محکم گرفت و گفت: یسع نفس

 دختر! یکن یتقال م نقدیخورم ا یازت که نم - 

که متهم شده فرار کرده بود .  شیمانند چند ماه پ دیمتوجه روابط خاص آن دو شده بود و باز هم زجر کش شیزیبا تمام ت نیمت

 زویخوام همه چ ی. م يگرد رانیا میبر زابلیرا نوازش کرد و گفت:قراره با ا شیرا در دست گرفت و پوست مهتاب زابلیدست ا

تا  یخداحافظ هیبود و  زابلیشما با ا ییشام هم مناسبتش آشنا نی. ا سیانگل میبر ای مونهب رانیا رهیبگ میونش بدم تا تصمنش

 !میگرد یکه بر م گهیچند ماه د

 

 گفت: یسیزد و به انگل شیرانیبه مرد ا ياش لبخند رهیبا چشمان سبز ت زابلیا

 حرف ندارن .  یرانیا ي.  .  . هر چند مردا یتو جذاب تر از دوستات - 

 !ينگه تو خوشگلتر ی. الک میبهش بگو که ما همه جذاب نیمت یبا اخم گفت:ه عماد

 .  زمیبلدن عز یسیانگل شترشونیگفت:بچه ها ب یسیو به زبان انگل دیخند نیمت

را کنار زد و با لبخند  شینفس بشقاب غذا زیو مغذا ها ر دنیبه عماد لبخند زد و سر تکان داد . با آمدن گارسون و چ زابلیا

 گفت: يحرص درار

شام نخوره بهتره ،  در ضمن من کار دارم  یاما آدم هر چ تیفرنگ يدوس دختر باوفا یو معرف تیممنونم از مهمون نواز - 

 برم .  دیبا

 پر حرص زد و گفت: يلبخند یمحل یب نیبا خشم و حرص از ا نیمت
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 .  یمنو قبول کن یزبانیخوره اگه م یبر نم ییبشکن خانوم ،  به جا متویامشب رژ هیکجا؟  - 

 .  .  .  نیشکماتونو صابون زد نی،  همچ نیبلند شد و گفت:شما بخور زیداد و از پشت م لشیتحو يپوزخند نفس

 .  ستیرو منظور ن یدورهم نینفس ،  ا نیگفت:بش تیبا جد نیمت

 .  امید که شاهکار تلخ گفت:نفس برو تا بکردن یمتعجب به بحث آنها نگاه م همه

 تفاوت به شاهکار انداخت و گفت:کجا داداش؟ یب ینگاه نیمت

 باهاش برم .  دیمنم با رهینفس م یوقت - 

 گفت: یخم شد و کنار گوشش به آرام نیمت يآمد و به سو رونیب زیکرد و رفت و شاهکار از پشت م یخداحافظ یاز همگ نفس

 منه .  تیبا منه ،  هنوز تو مالک تشیکه مسئول یدون یم - 

 !ينه ،  عاشقش شد تیگفت:مالک تیو جد یرا گرفت و به آرام شیبازو نیخود را عقب بکشد که مت خواست

 .  گهیزد و گفت:حق با توئه! عاشقشم . کار دل د نیمت يشانه  يرو یزد و دست يلبخند شاهکار

 :دیرفت . عماد پرس رونیتکان داد و از در ب هیبق يبرا یرا گره کرد و شاهکار دست شیمشت ها نیمت

 شماها افتاده؟ نیب یبود؟ اتفاق یچ هیقض - 

 هست .  .  .  شهیدوستانه هم کیکوچ يلبخند زد و گفت:نه ،  دعواها نیمت

 !شانیانداخت بر زندگ یم هیحتما سا یدخترعمو و پسر عمو بدجور حالش را گرفته اند و تالف نیدانست ا یخودش م اما

 

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

 

 و هفتم ستیب فصل

 

که نفس گفته بود رفتند  ییبه خواب به اتاق ها ازیپر از ن یشب بود . همه خسته با چشمان يها مهیکه ن دندیرس رازیبه ش یوقت

تختش جا خوش کرده بودند از خواب  ينوارش روکه ا یو خواب را مهمان چشمها و تن  خسته شان کردند .  .  .  .  . با آفتاب

کرد . لباسش را  یمهمانانش آماده م يصبحانه را برا دی. با دیپر نییشهرش زد و از تخت پا يبایبه صبح ز يبلند شد . لبخند

 هم هیکه املتش درست شد بق نیدرست کرد . هم یمفصل يرفت . به آشپزخانه رفت و صبحانه  رونیکرد و از اتاق ب ضیتعو

 نکرده تا کمش کنند غر زدند . اما نفس فقط لبخند زد و گفت: داریآنها را ب نکهیدلخور ازا ایشدند . الله و در داریب کیبه  کی

 زارم .  یتنهاتون م دیبابا و مامان . ببخش شیبرم پ دیمن با - 

 .  میریهم مبا  ینفس در دهان گذاشت و گفت:صبر کن عصر همگ ياز املت خوشمزه  ییلقمه ا هرمز

 .  امیزود م رمیدلتنگم عمو ،  م - 

 .  زمیعز یسر تکان داد و گفت:هر جور راحت هرمز
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 .  امیلقمه اش را قورت داد و گفت:باهات م شاهکار

 اخم کرد و گفت:تنها راحت ترم .  نفس

 .  يریگفت:تنها نم نیدلنش یبا سماجت بلند شد و با اخم شاهکار

 دلخوش شد و گفت: ستیعلت ن یزد آنچنان هم ب یکه حدس م و تعصب پسرش رتیبه غ هرمز

 .  میکباب کن نیاریب نیریبگ گریبهتره ،  سر راحتونم ج نی. باهم بر ادینفس جان بزار ب - 

 چیه یکرد و با نفس رفت . ب ضیپدرش داد و فورا به طبقه باال رفت ،  لباسش را تعو لیتحو زیتشکرآم يلبخند شاهکار

با فاصله از او  یدرخت کاج هیسا ریبه قبرستان رفتند . شاهکار بدون آنکه خلوت نفس با پدر و مادرش را بهم بزند ز یحرف

 کرد .  یو مادرش حرف زد و خود را خال درو نظاره اش کرد . نفس هم سر قبر پ ستادیا

 :دیشدند شاهکار پرس رفتند . سوار که نیماش يکرد بلند شد و با شاهکار به سو یکه احساس سبک نیهم

 آورد؟ ریگ گریج شهیکجا م - 

 .  گمیبرو بهت م - 

خانه  يو سوار شد و به سو دیچند روزشان به همراه نفس خر يبرا یخوراک يو مقدار گریآدرس را داد و شاهکار فت . ج نفس

 .  ادیزود بلند شدم . خوابم م یلیگفت:صبح خ دویکش ییا ازهیرفت که نفس خم

 ؟یخواب ینم نیچرا تو ماش - 

 !نجا؟یبرگشت و گفت:ا شیبه سو یبا تعجب نفس

 .  ینش داریاونقد آروم برم که ب دمیبخواب ،  قول م ادیآره ،  اگه خوابت م - 

حرف شاهکار خواب چشمان خسته اش  دیداد و چشمانش را بست . به ام هیتک یعلت زد و سرش را به صندل یب يلبخند نفس

بو .  به خانه که  کینزد يادیبه خانه برسد اما از آنجا خانه نفس ز يدور يریرا کرد تا از مس شیرا در ربود . شاهکار تمام سع

در مقابل داد و  ایبود را برداشت و داخل شد . آنها را به دست در دهیرا که خر یلیوسا مکند تما داریبدون آنکه نفس را ب دیرس

 که رساند  نیکرد و رفت . خود را به ماش یگرفتند فقط لبخند زد و خداحافظ یکه سراغ نفس را م گرانید يسوال ها

توقف کرد . برگشت به  دیکه رس هیشده بود . به حافظ ریکه قلبش اس ییحرکت کرد . همانجا هیحافظ يشد و آرام به سو سوار

 نفس نگاه کرد .  يدر خواب رفته  يچهره 

 

دختر  نیگذاشت . چقدر ا شیشانیپ يرو ییخم شد و بوسه ا شیبه سو ردیبرگشت و بدون آنکه نگاه از او برگ شیبه سو کامال

 نیبود . بالخره چشمان نفس باز شد . نور چشمش را زد اما هم رهیکه گذشته بود به نفس خ  یرا دوست داشت . غافل از ساعت

 شاهکار گفت: دنیبه اطراف نگاه کرد . با د که به نور عادت کرد

 م؟یینجایچرا ا - 

 .  ینش داریو ب یکه راحت بخواب ومدمیم ییجا هی دیجلو برگشت و گفت:با يبه سو شاهکار
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 انداخت و گفت:ممنونم .  نییضربان گرفته سرش را پا یبا قلب نفس

 نداشت خانوم .  یمهربان لبخند زد و گفت:قابل شاهکار

 نجا؟یا يکنجکاو گفت:چرا اومد نفس

 .  دهیبهم م یدونم چرا اومدم اما دلم منو کشوند . حس خوب ینم - 

 با احساس باشد . نفس لبخند زد و گفت: نقدریزد که شاهکار مغرورش ا ینگاهش کرد . حدس هم نم نفس

 .  میکن یسالم هیحافظ  شیپ میبر ایب یپس چرا معطل - 

شده بودند شاهکار و نفس حرف  رهیکه بهم خ یشد . سر قبر حافظ در حال ادهیال کرد و با نفس پاستقب شنهادشیاز پ شاهکار

و گفت:خوشحالم باز اومدم  دیقبر حافظ کش يرو یدلش را حافظ زدند . نفس نگاه گرفت از زالل چشمان شاهکار و دست

 ،  دل تنگت بودم .  دنتید

 و گفت: دیکرد . بدنش داغ شد . نگاهش را دزد رشیگشاهکار غافل ي رهیرا بلند کرد که نگاه خ سرش

 ظهر شده .  یکینزد م؟یبر - 

دستش را درون دست شاهکار گذاشت و با او بلند  بایز ينفس دراز کرد که نفس با لبخند يبلند شد . دستش را به سو شاهکار

 شد . 

 :دیکه شدند شاهکار پرس نیکرد . سوار ماش شیو خاموش همراه دیاو که هم قدم شد دستش را از دست شاهکار کش با

 ؟يبخر يزیچ یخواست ینم - 

همه از با  دندیخانه رفت . به خانه که رس يرا روشن کرد و به سو نشینه تکان داد و شاهکار ماش يسرش را به نشانه  نفس

 غضب سوال بارانشان کردند . 

 ن؟یبهمون بد يرخب هی دینبا ن؟یبا اخم گفت:از صبح تا االن کجا بود شهروز

 !هیسا شیپ میچشمان هرمز گرفت که شاهکار به دروغ گفت:رفته بود خیمعذب نگاهش را از توب نفس

 اعتراض الله بلند شد که گفت: يمتعجب به شاهکار نگاه کرد که صدا نفس

 .  نمیرو بب هیخواست منم سا یدلم م ن؟یچرا به من نگفت - 

خواست  یداخل ،  م میاصرار کرد بر هیبزنه که سا يسر هیخواست فقط  یداد:نفس م توجه به اعتراض الله ادامه یب شاهکار

 .  میکه نفس نگران شما بود برگشت میناهارم بمون

 تا همه نگرانتون نشن .  نیزد یگفت:زنگ م دیبار یکه از چشمانش م يبا اخم و دلخور هرمز

 من گشنمه .  نیغذا بد نیاتی،  ب نی،  همه رو نگران کرد نیگفت:حاال که برگشت یزبان نیریدستش را به کمرش زد و با ش ایپرن

 .  نینیبچ زویرفت . هرمز بلند شد و گفت:م ایبه پرن ییچشم غره ا ایدر

 ره؟یبگ لیخواد منو زنمو تحو ینم یکیبالخره با اعتراض گفت: عماد
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به عماد نگاه کرد که  ریبود افتاد . نفس متح ستادهیر کنارش اکه د یسبزه رو و بانمک يعماد و دختر ينگاه ها به سو ي همه

 کرد و گفت: یرفت با او روبوس شیشاهکار خوشحال به سو

 ن؟یدیرس یک - 

 .  يکه همه رم نگران کرد یگرفتن اال جنابعال لی. همه مارو تحو شهیم یساعت کیگفت: عماد

 صورت عماد کاشت و گفت:شرمنده داداش .  يرو يبوسه ا شاهکار

 خانوم من .  نمیبا لبخند دستش را پشت سر همسرش گذاشت و گفت:ا عماد

ها گوش  یتازگ شیباشد که نوا ییها یکه داشت حدس زد از آن انقالب یتکان داد اما از حجاب شیبرا يبا احترام سر شاهکار

گرمش از مهمانش بود . نفس هم با همسر عماد  ییرایاز پذ یداد اما لبخندش حاکبا او دست  ن نیرا پر کرده بود . بنابرا رانیا

لباسش به اتاقش رفت . شاهکار پشت سرش داخل شد . نفس با  ضیتعو يبود . برا شرمندهکرد اما هنوز  یسالم و احوالپرس

 ؟یاخم کرد و گفت:چرا دروغ گفت دنشید

بود که به  یحرف نیبهتر نینداشتم . ا ثویبگم؟ حوصله حرف و حد یچ یخواست یگفت:م اطیکنارش نشست و با احت شاهکار

 .  گهیم یبگو تا حواسش باشه چ انویبزن و جر هیزنگ به سا هی. بعدا  دیذهنم رس

 من شد .  رینگام کردن . همش تقص يکه اونجور دمیخجالت کش یلیانداخت و گفت:خ نییسرش را پا نفس

باشه اونم پسرعمو  بیرفتن دختر و پسر ع رونیکه ب میستی. ما که تو قرن هجر ن ستیتو ن ریگفت:تقص زیسرزنش آم شاهکار

به دست و  یآب هی. بهتره  يکه تو ،  تو سرت دار ییبود نه فکرا شونیواسه نگران دنیپرس رمونویتاخ لیدختر عمو ،  اگه دل

 ؟يدی.  .  .  . فهم فتادهین یآروم انگار اتفاق یلیو خ یصورتت بزن

 منتظرتم .  نییسرش را تکان داد . شاهکار بلند شد و گفت:پا عانهیمط نفس

رفت و از  رونیکرد . از اتاقش ب ضیبلند شد و لباسش را تعو ندیرفت اما نفس با همان احساس ناخوشا رونیاز اتاق ب شاهکار

نگاه ها  يهمه  زیم ياما پا . وستینشسته بودند پ زیته راهرور دست و صورتش را شست و به جمع که پشت م ییدستشو

به اتاقشان  يروز میچرت ن يهم که همه برا ینزد . در فرصت یحرف شانیخبر یدر مورد ساعت ب گرید یمهربان بود و کس

 یهر چند دروغ دیکش یرا که گذاشت نفس راحت یداد . گوش حیرا توض انیتماس گرفت و جر هیرفتند نفس با سا

 داد .  یگفته بود عذابش م که

 

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

 

 بود برگذار شد .  هیبزرگ تر از خانه پدر سا یلیدر منزل کورش که خ مراسم
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 شتریو ناصر از همه ب هیمراسم سا نیدر کنار شش مرد پا به جشن گذاشتند . در ا بایخانه آراسته و ز يخانم ها هیو بق نفس

شده  یو خواستن بایز ییدر آن لباس فاخر طال هیرا تنها نگذاشتند . سا بایز ي هیدم هم سا کیخوشحال بودند . الله و نفس 

شد خود را به ناصر چسپاند و  یاطرافش خال هیسا یداشت . بالخره وقت یبر نم ییایرو عروس نیبود و ناصر مشتاقانه نگاه از ا

 ؟يدیمگه تا حاال منو ند ه؟یگفت:چ طنتیبا ش

 گذاشت و گفت: هیسا يبرهنه  يشاتنه  يرو زیر ییه افشرد و بوس یرا به گرم هیدست سا ناصر

 .  ننیب ی. چشام سرکش شدن همش تو رو م نمیب یرو م ایدن يملکه  نیباتریدارم ز - 

 .  هیسا يزمزمه کرد:مال من شد هیگوش سا ریز

 ناصر برگشت و گفت:و تو مال من تا ابد .  يبه سو اقیبا اشت هیسا

 راحت شده از بابت داشتنت ،  از فردا سرکار رفتنم راحتتره .  المیخ - 

پا قلدر و من عاشقش شدم حاال  هیشر بود و  امیکه تو بچگ يبا عشق نگاهش کرد و گفت:هنوزم باورش برام سخته پسر هیسا

 مال من شده . 

 !دمشیبوس یواشکیروز  هیکه  یزد چ یو داد م دیکش یکه همش موهامو م يلبخند زد و گفت:پس اون دختر ناصر

 خجالت بکشم .  ینیمنو بب دمیترس ی. همش م ومدمین رونیهفته از خونه ب هیناصر زد و گفت:تا  يبه بازو یآرام يضربه  هیسا

 بانو؟ نید یتون م فتهیدور رقص رو به همسر ش هیدختر . حاال افتخار  ي وونهیو گفت:د دیبا صدا خند ناصر

 مهربون .  اهیس هیو سر تکان داد و گفت:حتما شوال دیخند هیسا

که به شوق  يگرفته بود همسر دهیکرد و ناد یبرد و عماد بود که با حسرت نگاه م تیرا گرفت و وسط جمع هیدست سا ناصر

کرد  یه خود مرا مست نگا انیدلبرانه شا ایبود و ناد ایگرم صحبت با ناد انیشا يگرید  ياو همسفرش شده بود . اما در گوشه 

 دیرا بوس هی. وقت رفتن نفس صورت سا افتی مهادا 12ساعت  ی.  .  .  . جشن تا نزدک

 .  يبود ایعروس دن نیباتریگفت:امشب ز و

 نبود .  میتو زندگ يوقت ناصر چیه دیشا يممنونم نفس ،  اگه تو نبود - 

 .  نی. خوشبخت بش نیایبهم م یلیلبخند زد و گفت:خ نفس

 به خانه برگشت .  .  .  هیکرد و با بق یخداحافظ یبا همگ نفس

 

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

 

ماندند و هرمز به شرکت برادر مرحومش که توسط معاون  شتریب يچند روز هیو ناصر هرمز و بق هیاز شب جشن عقد سا بعد

که راحت شد با بچه  الشیرمز خرا چک کرد . ه زیشد سر زد و همه چ یفرد شرکت بود اداره م نیشرکت که مورد اعتمادتر

 بهع تهران بازگشتند .  شیها
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******************** 

 

 و هشتم ستیب فصل

 

کرد . وارد دانشگاه که شدند نفس به  شیهمراه يگاریبه دانشگاه رفت . شاهکار هم چون باد دیانتخاب واحد ترم جد يبرا

 یبا تعجب یمیاستاد عظ دنیصدا برگشت با د يمخاطبش قرار داد . با تعجب به سو ییو الله رفت که صدا هیسا يسو

 رفت و گفت:بله استاد .  شیمضاعف به سو

 ن؟یایبه اتاقم ب شهی،  م کنامیخانوم ن رمیخوام وقتتون رو بگ یم قهیچند دق - 

 .  ستین ییدرخواست داشت گفت:بله استاد ،  مسئله ا نیکه از ا یرتیبا ح نفس

 کنجکاو پشت سرشان رفت .  دید یمیاستاد عظ يکه نفس را شانه به شانه  نیبود هم ستادهیکه در کنار دوستانش ا اهکارش

 کنه .  ریلب گفت:خدا بخ ریبه شاهکار نگاه کرد و ز هیسا

 یسع ستادیر اداخل شد . شاهکار با استرس پشت د دیرا که شن یمیاستاد عظ يبه در زد صدا ییو تقه ا ستادیپشت در ا نفس

 را به شیبشوند . دست ها ییکرد گوش بخواباند اما موفق نشد صدا

. نفس به لبخند  ندیمبل بنش يبه نفس اشاره کرد تا رو یمیهم گذاشت .  .  .  . استاد عظ يزد و آشفته چشمانش را رو وارید

اومده  شیپ ی:مشکلدیمبل نشست و عجوالنه پرس ينشست نگاه کرد و رو یم شیلب ها ياستادش که به ندرت رو يبایز

 استاد؟

 اومده باشه؟ شیپ یمشکل دیو گفت:حتما با دیرا به هم کوب شیدست ها یمیعظ

 دونم .  یباال انداخت و گفت:نم ییشانه ا نفس

هم  يه ها بازبا کلم یو نتون یباش اتینفس نشست و گفت: استاد ادب يمبل روبرو يرا دور زد و رو زشیبلند شد و م یمیعظ

 دردسره .  یکن

 کرده استاد؟ ریذهنتونو درگ یلبخند زد و گفت:چ نفس

 دخترك زل زد و گفت:تو! ییایبه چشمان در یمیعظ

 استاد .  شمیزد و گفت:من متوجه نم يبود . به زور لبخند دیبع شیکه به نظرش از استاد اخمو یصراحت نیخورد از ا کهی نفس

 .  کنامیکنم خانوم ن یشد و گفت:دارم ازت درخواست ازدواج م لیتما شیبه سو یکم یمیعظ

 ن؟یکن یم ی.  .  . شو .  .  . خ  نیبا تپه تپه گفت:استاد دار نفس

با  یقصد شوخ دی. مطمئن باش کنامیکنم خانوم ن یم صحبت م ندهیگفت:دارم در مورد آ تیداد و با جد هیبه مبل تک یمیعظ

 خودمو ندارم .  ي ندهیآ
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 آخه چطور؟ - 

 کنن .  دایپ شونویزندگ بیس ي مهیتا بتونن ن ننیهمو بب دیبا يجور هی ییجا هیآدما بالخره  - 

 گفت:منتظر جوابتونو هستم .  یمیکه عظ دیبه صورتش کش یآشفته و پر از تالطم دست نفس

 گفت:استاد من .  .  .  نفس

 کنم . اسمم احسانِ .  یم يدارم خواستگار یوقت نیلطفا منو استاد خطاب نکن - 

 برم .  دیو گفت:من با دیرا گز نشیریلب ز نفس

 مونم نفس! یگفت:منتظر م یمیشد که عظ بلند

 نهیبه س نهیبزند از اتاق خارج شد که با شاهکار س یمیعظ يگفته  دییتا ایدر رد  یبدون آنکه حرف شهیآشفته تر از هم نفس

 نفس نگاه کرد و گفت: يگره کرده  يشد . شاهکار به ابروها

 شده نفس؟ یچ - 

 .  میبر ایدست شاهکار را گرفت و گفت:ب اریاخت یب نفس

 شده؟ یچ گمیبا اخم گفت:م شاهکار

 برات .  گمیم ایکشاند گفت:ب یهمانطور که او را دنبال خود م نفس

 شده دختر؟ یبه دنبالش روان شد و گفت:چ شاهکار

 کرد .  يازم خواستگار یمیگفت:استاد عظ دیلرز یکه م ییصدارفتند نفس با  رونیساختمان که ب از

 یشده بود . با اخم گفت:چ شییاهایتلخ که از دختر رو شنهادیپ نیاز ا دیمبهوت نگاهش کرد . حس کرد قلبش لرز شاهکار

 ؟يجوابش داد

 !یچیگفت:ه یجیبا گ نفس

 نفس؟ یچ یعنی یچیبا حرص گفت:ه شاهکار

 ندادم . حاالم ولم کن .  یجواب یعنی یچیگفت:ه تیبا عصبان نفس

 داشت؟ کارتی:چدیرفت . الله فورا پرس هیو شاهکار را رها کرد و به نزد الله و سا گفت

 تا برسونمتون .  نیایب نیخوا یخوام برم خونه . اگه م ی. م گمی. بعدا م الیخ یحوصله گفت:ب یب نفس

 .  رمیگفت:منتظر سپهرم . با اون م الله

 .  امیشد و گفت:باهات مبلند  هیسا

را رساند و بعد  هیخانه رفتند . اول سا يبه سو نیاز دانشگاه خارج شد و سوار ماش هیبا الله دست داد و بلند شد و با سا نفس

 خانه رفت .  .  .  .  .  يخودش به سو

 

******************** 
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بود کالفه بود . انگار آرامشش را  دهیرا شن یمیعظ يتگارخواس انیجر ی. از وقت ستادیدلهره و اضطراب پشت در اتاقش ا با

 و حاال پشت در اتاق  اوردیشب نتوانست دوام ب کیگرفته بودند . بالخره هم تا 

 

خواست چراغ اتاقش را  یبه در زد و بدون آنکه منتظر اجازه شود داخل شد . نفس که تازه م ییبود . بالخره تقه ا ستادهیا نفس

 شاهکار با تعجب گفت: دنیخاموش کند که بخوابد با د

 وقت شب؟! نیشده؟ ا یچ - 

 در را پشت سرش بست و گفت:جوابت؟ شاهکار

 !؟یبست و گفت:جواب چ شیرا که باز کرده بود با کش مو شیمتعجب تر موها نفس

 ؟یبگ یمیبه استاد عظ یچ يخوا یم - 

 ؟یوقت شب تو اتاق من باش نیبرات مهم شده که ا نقدیچرا ا - 

 نفس؟ یبهش بگ یچ يخوا یگفت:سفسطه نکن م یکالفه و عصب شاهکار

 به عمد گفت:هنوز بهش فکر نکردم .  نفس

 بگو نه! ؟یکه چ یفکر کن يخوا یبا حرص گفت:م شاهکار

 !؟یگیم یگفت:معلومه چ رتیبا ح نفس

 یمن تیکه نرفته تو مالک ادتی ؟يجواب مثبت بد يخوا یگفت:پس م تیداشت آرام باشد با عصبان یکه سع ییبا صدا شاهکار

 خوره .  ینه . اون بدرد تو نم یگیم يریمن بگم همونه؟ پس م یو هر چ

 ست؟یتو؟ حالت خوب ن یگیم یگفت:چ تیبا اخم و عصبان نفس

 ه؟یبگو نه حرفت چ گمیم یترا محکم گرفت و گفت:لعن شیبرو و بازو ورشی شیبه سو شاهکار

 ؟يریجلومو بگ يخوا یو گفت:اگه نخوام بگم تو م دیکش رونیخود را از اسارتش ب تیبا عصبان نفس

 دونم چطور جبران کنم .  ینه و گرنه م یگیم - 

 ه؟ی. حاال حرفت چ یمیبهتر از استاد عظ یبه عمد گفت:جوابم مثبته . ک نفس

 

که  ییها یاز وسط شکاف خورد . شاهکار زل زده به نفس و نفس با سماجت و اخمو زل زد در آب نیزمان متوقف شد . زم انگار

 . شاهکار ناباورانه گفت:حرف آخرته؟ ستادندیا الشانیشده بود و هر دو طرف شکاف خ يغبار

 ه؟یو چکه باال رفته بود گفت:آره ،  حرف ت ییهنوز عمق درد شاهکار را حس نکرده بود . با اخم و صدا نفس

 .  ی.  .  . خوشبخت بش یچیباال انداخت و گفت:ه ییبا بغض و غم شانه ا شاهکار
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 نیا يکه از دست رفته بود . تا خواست دهان باز کند که خود را برا يسماجت نفس و زل زد به شاهکار يهمه  ختیر فرو

نشست و سرش را با  نیزم يقرار رو یت . نفس برف رونیافتاده ب يگفته تبرئه کند شاهکار در اتاق را باز کرد و با شانه ها

 ؟کردم کاریگرفت و زمزمه کرد:من چ شیدستها

و زل زد به  ستادیپنجره اتاقش ا يدرشت اشک از چشمانش سر خورد . لبه  يکه در را بست دانه ها نی.  .  . شاهکار هم 

 ؟يباهام کرد نکارویشب و زمزمه کرد:کجا رو خراب کردم؟ چرا ا یکیتار

 سمجش را پاك کرد و با نگاه به آسمان با خدا درد و دل کرد .  يو اشکها دیصورتش کش يرا رو دستش

 

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

 

 که در چشمانش بود گفت: یبرادرزاده اش را گرفت و با غم يدست ها هرمز

 امروز پدر استادت زنگ زد .  - 

 گذاشتم برا فرداشب . متعجب به هرمز نگاه کرد که هرمز گفت:من قرارشو  نفس

 ؟يزود نیگفت:به ا ریمتح نفس

 افتاد . شاهکار گفته جوابت مثبته .  یاتفاق م نیا دیزود با ای رید - 

اما هرمز مهلت نداد و گفت:در موردشون همون موقع که شاهکار جوابتو گفت  ستین نگونهیا دیاخم کرد و خواست بگو نفس

 .  میآشنا بش شتریب ادی. بهتره پسره ب نیکردم مردم خوب قیتحق

 و دوخته شده بود . بلند شد و گفت: دهیبر شیبرا زیخجالت زده ساکت شد . چقدر بدبخت بود که همه چ نفس

 تونم برم تو اتاقم؟ یم - 

 نزار .  ییفرداشب برنامه ا يبرا - 

 چشم عمو .  - 

 یگذشت و او دست یدر کنارش م شهیروزها تلخ بود و شاهکار سرد و مغرورتر از هم نیبه اتاقش رفت و چقدر ا کراستی نفس

 خواهدش .  .  .  .  یدانست نم یرفت که م یم ییداشت به سو یدست

 

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

 هی زیگذشت و خلوت اتاقش شکنجه گاهش بود . همه چ یکرد حقش است م یکه فکر م ییو مغرور از کنار دختر عمو سرد

که نفس  دیکس نفهم چیشده بود . اما ه ریو اس ردیسرعت و نخواستن را بگ نیا يرفت و نفس نتوانست جلو یم شیپ سرعت

که مصرانه او را به  اتیپس گرفتن نفس از استاد ادب يبرا يچ کاریپسرك خودخواه و مغرور که ه نیقلب و روح باخته به ا

 یخود را راحت م الیخ یعروس يدهایو خر یشد و همه محض خستگ یکند . نفس هر روز پژمرده تر م یچنگ گرفته بود نم
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خود را در  اینبود  انهدر خ ایدر خانه شان حضور داشت  یمیکه خانواده  داماد خصوصا استاد عظ یکردند . شاهکار در تمام مدت

 نیبود از نجات خود و نفس از ا یو مانده بود چه کند و ذهنش خال ختیر یخورد و اشک م یکرد و غم م یم یاتاق زندان

دم در  کیدختر خوشحال است که  نیکرد که خواسته است و چقدر ا ینفس ناخواسته بود و شاهکار فکر م يکه برا یازداوج

 یم لیادامه تحص يگذاشته شده بود خصوصا  که استاد برا یگذشت و قرار عقد و عروس یم هاشود . روز یخانه بند نم

 يارید یمانند بود راه یکه جمالش ب شیبارویخواست هر چه زودتر ازدواج کند تا با همسر ز یرود و مب سیخواست به انگل

 خواست و باز نتوانسه بود مخالفت کند .  .  .  .  یشود که نفس نم

 يگ رورن اهیکه با لباس س يبا ذوق به مرد ایکرد . ناد یروبوس مانهیبه خانواده کورش خوش آمد گفت و با کورش صم هرمز

شد  ریبار در دل اعتراف کرد که شاهکار واقعا جذاب است . شاهکار از پله ها سراز نیهزارم يبود نگاه کرد و برا ستادهیپله ها ا

 رفت .  شیشگیهم يسراغ جاده  کراستیرفت و  رونیاز خانه ب یکرد و با عذرخواه یپرسسالم و احوال یبا همگ لیم یو ب

 داداش؟! يشد نیعزلت گز نمیب یم - 

 و گفت: دیاخم درهم کش قیدوست نارف نیا دنینگاهش را از روبرو به جهت صدا دوخت . از د نیمت يصدا

 !یپلک یها م نجایانگار هنوز ا ؟يگرد رانتیا يقرار بود با مادامت بر - 

 .  دیبود حال خرابتو ند فیشد و گفت:ح کیبلند به او نزد يلبخند زد و با قدم ها نیمت

 زد و گفت:کدوم حال؟ قصه نباف! يوزخندپ شاهکار

 که عاشقه هنوز منم؟! یپس اون - 

با فاصله از او پارك شده بود . چقدر غرق افکارش  یکم نیمت نیبه پشت سرش انداخت . ماش ینگاه ستادیا شیروبرو شاهکار

 بود .  دهیبود که او را ند

 ؟یرو به رخم بکش یچ يخوا یم - 

که به ناحق  ی. اما تو بابت همون شب نمیتو رو دشمن بب یسال دوست نیزد و گفت:مسخره اس اگه بعد از چند يلبخند نیمت

 .  يو نامرد شد قیهات روم باز بود نارف یلیس لیس

تونستم اسم مرد رو  یناموس م یمرد بود؟ بعد من ب یبکن یذاشتم هر غلط یاگه م ؟يگفت:کدوم نامرد تیبا عصبان شاهکار

خواسته تجاوز  یم زهیکه بهش گفتم برا عز يکه شبونه به دختر یکس يبخشش؟ اونم برا ؟یخواست یازم م یکشم؟ چب دكی

 بوده .  فی. اما انگار ح یکشتن بکن ياز نفس بابت مانع شدنش برا ژهیتشکر و هی،  بهتر  ییکنه؟ برو خداروشکر کن زنده ا

 شدم .  یاتاقشم نم کیبود نزد یعیاگه حالم طب یدرك کن ینتونست يدید موی،  مست يدیتند نرو داداش ،  حالمو د - 

 .  يبال رو سر خودت آورد نیخودت ا ؟یفتیروز ن نیباال که به ا يرو قلپ قلپ ند يزهرمار ینتونست - 

 ش . دادا يگذشته رو باز کنم . اومدم همدرد ي لهیکه پ ومدمین میلبخند زد و گفت:باشه حق باتوئه .  .  . بگذر نیمت

 داداش .  هیبد درد یدور خود زد و گفت:عاشق یو چرخ دیبه قهقه خند نیمتعجب نگاهش کرد که مت شاهکار
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اما نشونت  يکه بابتش با من سر شاخ شد هیهمون دختر نیشد و با اخم گفت:حقته . ا يناگهان چهره اش سخت و جد اما

 .  ستیکننده ن یو عشق تو هم براش راض ستیدادم که اون وفادار ن

 !؟یزن یحرف م یگفت:از چ رتیبا ح شاهکار

و بازم اتفاقا  اده؟یز مونیمامانمه و اتفاقا رفت و آمد خانوادگ ییپسر دا یمیبا تمسخر گفت:تا حاال بهت گفته بود استاد عظ نیمت

 دوستمه؟

 ن؟یمت يزد ياو را در چنگالش گرفت و گفت:چه گند قهیبرد  ورشی نیمت يبه سو شاهکار

 .  یشیم یجوش يادیز یو گفت:آروم باش داداش . تازگ دیکش رونیاش را از چنگال شاهکار ب قهیبه زور  نیمت

 تا خوردت نکردم .  نیحرف بزن مت - 

دادم پا  شنهادیپر از فر و شکوه تون خوشش اومد منم پ يبه من نداره . از دخترعمو یباال انداخت و گفت:دخل ییشانه ا نیمت

 جلو بزاره .  .  . 

 جونبوند .  یدست م دی. با ادهیز چارهیبه شاهکار کرد و ادامه داد:آخه گرگ دور و بر دختر ب ییا اشاره

 . روباه صفت! يهم از روباه برد ییبوها هیمثله خودته . اما خب انگار  یکینثارش کرد و گفت:گرگ  يپوزخند شاهکار

) نشسته بود و احسان  یمینفس که در کنار احسان( استاد عظ دنیخانه شد . اما با د یمتشنج راه یرا کنار زد و با اعصاب نیمت

 ینفس حلقه کرده بود با چشمان يراحت دستش را دور شانه  یالیبا خ

 را بدهد به اتاقش رفت .  یخون نشسته بدون آنکه جواب کس به

 

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

 

 

را شانه کرد و از  شیکرد . شانه را برداشت و موها ضیرنگش تعو یاب کرد و با لباس گلبهکه پشتش برهنه بود را انتخ یلباس

که خواست از اتاق خارج  نیو هم ختیرا دورش ر شیلب نشاند . موها يرو ینیاش انداخت و لبخند نمک افهیبه ق ینگاه نهیآ

است  یمیدفتر معلوم بود که قد ییدفتر رفت . از رنگ و رو يبه سو ي. با کنجکاو دجلب ش یرنگ اهیشود توجه اش به دفتر س

 دیاتاق با نیا رونیمرد ب يبرا دیایب ادشیکنجکاو بود و معروف  به فضول بود دفتر را باز کرد و بدون آنکه  شهی. از آنجا که هم

. نفس ،    ستادیقلبش ا دینفس رس يکه به عالقه  نیتخت نشست و صفحه صفحه دفتر را خواند . اما هم يکند رو يدلبر

که خودش دوستش داشت؟ صفحه آخر دفتر اوج  يبود؟ عاشق مرد شیعاشق پسر عمو لینفس دختر سرد و مغرور فام

 نفس بود .  يدیناام

 "خدا دوسش دارم کمکم کن .  ره؟یمنو بگ يجلو ستین یشکیغلط کردم ،  کمکم کن . خدا چرا ه ایخدا"
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کردن شاهکار از عشقش بگذرد . هنوز آنقدر ها  میتوانست با تقد یهم گذاشت . نه نم يرودفتر را بست و چشمانش را  ایناد

 رفت .  .  .  .  رونیخراب از اتاق ب یگذاشت و با حال زیم يگذشت کند . بلند شد دفتر را رو نگونهیبزرگ نشده بود که ا

 

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

 

 ییبکند لحظه ا ينفسش بود او بدون آنکه بتواند کار یبود . امروز مراسم عقد و عروس ستادهیپنجره اتاقش ا يحوصله لبه  یب

. از درون  دیشن یگفتند را م یم کیآمد و تبر یکه دسته دسته به خانه شان م یمهمانان يبود اما صدا امدهین رونیاز اتاق هم ب

به  یکه با نگاه يهرمز یحت دیفهم یکس دردش را نم چیبود و ه سیمدام خ شهیتر از هم یببود و چشمانش آ دهیاز هم پاش

 یکرد و خوش آمد م یم ییرایاز مهمانانش پذ يتوجه به پسرش با شاد یحاال ب دیفهم ینفس درد غم برادرزاده اش  را م

 یکف دست پاك کرد . چقدر  به نظرش ب بادادند را  یصورتش جوالن م ياجازه رو یروزها مدام ب نیکه ا ییگفت . اشک ها

 یبود چه م شهیشکست و هرمز خوشحال تر از هم یخواست داماد هم با دمش گردو م ینفس خودش م یعرضه بود . اما وقت

  رد؟یوصلت صورت نگ نیکرد تا ا یم یکرد؟ کدام طرف را راض

 

 ختهیکه به صورتش ر یگرم سمیجره را باز کرد . نپنجره نشست و پن يخسته بود . لبه  زیبود . از همه کس و همه چ خسته

 کرد با  شتریرا ب شیدر اخم ها يتقه  يشد اخم را مهمان صورتش کرد . صدا

 گفت: حرص

 ن؟یمگه نگفتم مزاحمم نش - 

 حوصله و خشن یدر غذا که وارد شد ب ینیکه س ایناد دنیبا د دیدر چرخ يباز شد وشاهکار با خشم به سو يریج يبا صدا در

 گفت:

 ندارم .  لیتو زحمت ،  م ينبود خودتو بنداز یلزوم - 

 .    نینخورد يزیچ یگذاشت و گفت:چند روزه درست و حساب زیم يرا رو ینیبدون توجه به او س ایناد

 خورم .  ی،  ببرش نم یکن يبا خشم گفت:الزم نبود دلسوز شاهکار

 گفت:چرا؟ دانهیناام ایناد

 .  ایهم تو اتاقم ن گهیخورم . د ی،  ببرش نم ستی:حالم خوب ندیکش ادیفر شاهکار

را برداشت  ینیمرد مغرور باخته است . س نیکرد به ا یکه فکر م یقلب يتلخ داشت برا یقیکه حق یخشم نیجا خورد از ا ایناد

 که از عشق ینانیاز اطم ختیو اشک ر ستادیو از اتاق خارج شد . پشت در ا

 یرا م زیچ کیرا به آشپزخانه برد .  ینیرا پاك کرد و س شیپا اشک ها يصدا دنیکرده بود . با شن دایبه نفس پ شاهکار

 شییعشق نوپا يتوانست بخاطر مرد مورد عالقه اش پا رو یتوانست به خاطر نفس از عالقه اش بگذرد م یدانست اگر نم
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توانست به شاهکار  یشده شده بود اما م ری. هر چند د شده بود به جانش نجاتش دهد انهیکه مور یغم نیبگذارد و او را از ا

به سراغ شاهکار رفت . در  کراستیبرداشت و  زیم ییبه اتاق نفس رفت و دفتر را از درون کشو کراستیرا ادا کند .  نشید

 :دیغر دنشیشاهکار روبرو شده . شاهکار با د انینزده داخل شد که با صورت گر

 .  رونیرو بب ؟یکن یم یچه غلط نجایا - 

 بدردت بخوره .  دیبا ترس گفت:بخونش شا ایناد

را پاك کرد . و به سراغ دفتر رفت . با  شیرفت . شاهکار اشک ها رونیبزند از اتاق ب يگریشاهکار حرف د نکهیاز ا قبل

 یدوستش داشت . با خوشحال شیکرد . نفس ، نفس زندگ رتیآن را باز کرد . صفحه به صفحه دفتر را خواند و ح يکنجکاو

که  يخواست و به اجبار یگرفت . حاال که مطمئن بود که نفس هم او را م یرا م شیجلو دیو دفتر را بست . با دیکش يادیفر

گرفت . بلند شد . لباسش را عوض کرد . و به سرعت از  یازدواج  مسخره را م نیا يجلو دیداده بود با وندیآنها را پ ینامرئ

که از  ی. با صورت دیخند یزد و م ینشسته بود و حرف م لیاز فام یمردان انیشد هرمز در م ریرج شد . از پله ها سرازاتاقش خا

حالت  دنیبرگشت با د شیهرمز گذاشت که هر مز به سو يشانه  يزد به سراغ پدرش رفت . دستش را رو یبرق  م يشاد

 شاهکار چشمانش برق زد و گفت: يچهره 

 شده؟ یچ - 

 کارتون دارم .  نیایلحظه م هی - 

 ؟يبهم بد يخبر يخوا یو گفت:م ستادیاز جمع بلند شد و در کنار شاهکار ا یبا عذرخواه هرمز

 .  نینفس رو بهم بد شگاهیآدرس آرا - 

 منتظرت بودم .  نیشاهکار گذاشت ،  شانه اش را فشرد و گفت:زودتر از ا يشانه  يرو یدست هرمز

حرف  دیکش یزد اما اون دختر بود و خجالت م یهر دوتون داد م يمتعجب به پدرش نگاه کرد که هرمز گفت:چشما شاهکار

 که االنم به خودت نیاما هم يدلشو بزنه منتظر تو بودم که تو هم سکوت کرد

 خوبه .  ياومد

 خوام برم دنبالش .  یم - 

 .  نیبرو ،  مهمونا با من . با خودت ببرش غروب برگرد - 

 و گفت:نوکرتونم بابا .  دیپدرش را بوس يشانه  شاهکار

 نشده .  ریبه شانه اش زد و گفت:برو تا د یدست هرمز

را  شیباز کرد و او پا شیشد . بابا نوذر در را برا لشیگذشت و سوار اتومب تیجمع نیتکان داد و با حالنت دو از ب یدست شاهکار

داشت . انگار با دانستن  یمقصد رفت . حس خوب يدانست با سرعت  سو یدرس را مرفت . آ رونیگاز گذاشت و از در ب يرو

در  يشد و جلو ادهیپ لشیشد . از اتومب ادهیترمز کرد و با سرعت پ انهیناش شگاهیرادر آ يعشق نفس حس پرواز داشت . جلو

 آمد و گفت: رونیب تیبا عصبان ییرو اهی. دختر جوان س دیبا کف دست چند بار به در کوب ستادیا یرنگ کوچک دیسف
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 ؟يچه خبرته آقا؟ سر آورد - 

 دم در .  انیب نیبگ کنامیگفت:به نفس ن اوردیخود ب يبدون آنکه به رو شاهکار

 کاریچ نجای:تو ادیشاهکار متعجب پرس دنیآمد با د رونیبعد نفس از در ب قهینازك کرد و داخل شد . چند دق یپشت چشم دختر

 حسان اومده!فک کردم ا ؟یکن یم

 شو کارت دارم .  نیزد و گفت:سوار ماش يپوزخند شاهکار

 با اخم گفت:منتظر احسانم .  نفس

 و گفت:بره به درك سوار شو کارت دارم .  دیبا خشم غر شاهکار

را باز کرد و او را  لیبا اخم خواست به داخل برگردد که شاهکار مچ دستش را گرفت و او را به دنبال خود کشاند . در اتومب نفس

 :دی،  که شاهکار غر دیایب رونیبه داخل هل داد ودر را بست . نفس خواست ب

 دستت ندادم .  يسر جات بمون تا کار - 

 یمنو کجا م يگفت:دار تیمغموم نشست و شاهکار فورا پشت فرمان نشست و حرکت کرد . نفس با حرص و عصبان نفس

 .  شهیبد م ادیاالن احسان م ؟يبر

 .  یستیتو اونجا ن گهید دنیراحت االن همشون فهم التیهمشون . خ يگور بابا - 

 !؟يکرد کاریبا تعجب گفت:چ نفس

 با پوزخند گفت:نگران آقا احسان نباش ،  عمرا بزارم دستش بهت برسه .  شاهکار

 ؟یگیم یچ - 

 برسه .  گهید یکیکه مال منه به  یزارم کس یبه او انداخت و گفت:نم ینگاه مین شاهکار

 ناباورانه نگاهش کرد که شاهکار گفت: نفس

شدن هم بهت نداشتم .  کیکه جرات نزد يگذره اما اونقد خشک بود یم یهمه صبر کردم که بدونم تو دلت چ نیا ه؟یچ - 

 کهیزارم . بره سماق بمکه مرد ینم گهیاما د يخوردم کرد یگرفت یازم رو م

 !احمق

گفت:ساکت  هیخورد که باور نداشت . شاهکار با کنا یدر ذهنش زنگ م يزیدوخت و چ رونیساکت نگاهش را به ب نفس

 ؟يشد

 ؟يدی:از کجا فهمدیآرام پرس نفس

 .  یش یم گهید یکیمال  يتا زجر نکشم که دار يآورد یبه زبونش م دیرو خوندم که با ياون دفتر - 

 گفت:اون؟! از کجا؟! يشتریبا تعجب ب نفس

 ال اون دفتر مهمه؟با اخم گفت:حا شاهکار

 .  میزندگ زیچ نیتر یسراغ خصوص نیآره که مهمه ،  شما رفت - 
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 .  نمیتر یبه بعد من خصوص نیو گفت:از ا دیچیپ یبه جاده فرع شاهکار

 اجازه رو داد؟ نیا یشده گفت:چطور؟ ک زیر یبا چشمان نفس

 ؟يدار یبا سماجت و لج گفت:من ،  حرف شاهکار

 م؟یر یکجا م میبدون آنکه جواب سوالش را بدهد گفت:دار نفس

 بهت نرسه .  یکه دست کس ییجا هی - 

 شاهکار؟! يشد وونهید - 

 !يام کرد وونهید - 

 .  خودیگردن من ننداز ب يبود وونهیو گفت:د دیخند نفس

 يکه رو ییا هیشوق به درختان و سااز درخت بود رفت . نفس با  دهیکه دو طرفش پوش ییجاده ا يلبخند زد و به سو شاهکار

 احسان گفت: يادآوریزد . اما ناگهان با  یکرد و لبخند م یافتاده بود ،  نگاه م نیماش ي شهیش

 ؟یپس احسان چ - 

 نفس .  یکن یاعصابمو داغون م ي. دار یلعنت اری:اسم اونو ندیبا خشم غر شاهکار

 ؟یفهم یکردم م يبا اخم گفت:برام مهمه ،  با احساسش باز نفس

 دوست دارم؟ تهیحال ؟یلعنت یبا خشونت گفت:پس من چ شاهکار

بود .   مهیخوش طعم حل يها ینیریتر از ش نیریکه ش یاعتراف نیدر ا دیبار بود که به زبان آورده بود و نفس قلبش لرز نیاول

 ؟یچ یعنیفرار من  یدون یم ؟یستیاون ن يبه فکر آبرو ؟ی:عمو چدیپرس زیاما ر

ات  وونهیدانست د یداد اما م یاونم اجازه نم دیخواستم شا یدونم اگه نم ینگران نباش بابا ازم خواست ببرمت . هر چند م - 

 شدم . 

شد .  ادهیپ نیجاده متوقف کرد و از ماش نیرا ب نیبود ماش ختهیبهم ر یکه حساب یبا خجالت رو گرفت و شاهکار با اعصاب نفس

است . نفس با  ختهیبهم ر یکرد اما از حالتش معلوم بود حساب یم يباز شیپا يجلو يزهایو با سنگ ر داد هیتک لیبه در اتومب

شد و در را بست . مانند شاهکار به در  ادهیپ نیخورده بود از ماش دیسف يکه آسر ید رنگیعروسش که از تور سف نیلباس سنگ

را  بانشیخواست و بزور گر یکه نم یداد و فکر کرد که عاشق است و خدا بالخره نجاتش داده بود از ازدواج هیتک  بلیاتوم

بود .  زیمهمتر از همه کس و همه چ اهکارخورده اما حس خودش و ش يسوخت که باز یاحسان م يگرفته بود . دلش  برا

.  دیورز یگذاشت نه عشق م یباشد که فقط به او احترام م يکه عاشقانه دوستش داشت بگذرد تا با مرد يتوانست از مرد ینم

که  يشاهکار يبه سو واشیکوتاه و  يرنگش را از پا درآورد و دامن لباسش را باال گرفت و با قدم ها دیبلند سف يکفش ها

برو ،   يبر يخوا یم ه؟یبا اخم گفت:چ دنشیبود  رفت . شاهکار با د ختهیبهم ر یدفاع از احسان حساب يدانست برا یم

 به درك .  .  .  .  نیهمتون بر ستیبرام مهم ن گهیمهمتر از منه . باشه د کهینداره اون مرد یاشکال
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عشقمو ول کنم  يخم شد و آرام در گوشش گفت:غر نزن اخمو ،  من چطور شیخواست ادامه دهد که نفس به سو یم هنوز

 وونه؟یبرم د

 کرد .  ریرا اس شیکه سرش را برگرداند شاهکار محکم بازوانش را گرفت و لب ها نیهم

 آورد و طمع با هم بودن! یکه اسارت عشق م ییعاشقانه ا ينبود که بوسه  یخوب نیهم به ا یتوت فرنگ طعم

 ؟يداد یدقم نم نقدیا یگفت یزودتر م ومدیگفت:جونت در م نیریش ینفس برداشت با اخم يلب ها يرا که از رو شیها لب

 !نهیمحجوبانه لبخند زد و گفت:شگردش ا نفس

 دختر! یخوب نقدیو گفت:قربون تو من برم که ا دیشادمانه او را در آغوش کش شاهکار

 !وونهیقهقه زد و گفت:د نفس

 .  میجنابعال وونهید - 

 کرد و گفت:از لباست متنفرم .  شاهکار گذاشت که شاهکار محکمتر دستش را پشت کمرش حلقه يشانه  يسرش را رو نفس

 .  ارمیدرش ب يخوا یو گفت:م دیخند نیریش نفس

 راحت ازت بگذرما .  دمیگفت:بعد قول نم طنتیبا ش شاهکار

 میدیفرانسه از اونجا سفارش م میریم ی. قبل عروس یپوش یمن م يبرا يزد که شاهکار گفت:بزود شیبه بازو ییضربه ا نفس

 .  یتک عروس شهر باش دی. با

 از او جدا شد و صورت شاهکار را در دستانش گرفت و گفت:ندزدن عروستو؟ نفس

 که منم بردمت .  ادیکه محاله . فقط از دست من بر م نتیکه به عروسم بخوره ،  دزد یشکنم دست یم - 

 م؟یبر یبا عشوه گفت:تا کجا م نفس

 ؟یشیرم م! همسفایگذاشت و گفت:تا آخر دن شیشانیپ يرو ییبوسه ا شاهکار

 شی. شاهکار با حرص همراه دیشاهکار گذاشت و او را بوس يلب ها يرا رو شیلب ها ستادیا شیپا يپنجه ها يرو نفس

که  ییاز بودن ها غیگذرند در یو آدم ها چقدر زود م دیتپ یکه م ییقلب ها یدر حوال دیبود شا کیکرد و چقدر عشق نزد

 بخشد! یم یزندگ

دم آب رنگ احساسش زود  ی. قول م میپهن کن یکرنگی يو بر سر ،  بند لبا سها میکن یرا نقاش مییعاشقانه ها یکم ایب

 .  ينشو یکالغ چیمهر ه یدستان ب یاهیس ریخشک شود و تو اس

 

 شود  .  .  . و اما عشق! ایدن يها یاگر تمام تالف میکن یآن را حس م میو اگر دقت کن باستیعشق ز میو ندانست میشد عاشق

 

 .  زمیبه نفسم .  .  . همسر عز میتقد
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 1392/09/06:پ

 عاشقا .  .  . يهمه  يبایز زییپا

 

  92 آذر  : یینها انیپا
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