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 مقدمــــــه

 ...ما میشده بود ،يروز من بودم، تو بود هی

 ...زدیبهمون لبخند م یزندگ...میهم بود کنار

 ...بود یهم دوست داشتن طنتامونیش

 ...!خودم بودم...من بودم يروز هی اما

 ...!يخودت نبود...يتو نبود...تو یول

 ...ياون تو نبود...نه...نه...ياومد...دمتیروز بعد د چند

 ...گهیئه د"تو" هی...بود گهید یکی... يخودت نبود گهید

 !صدات یحت ؟یفهمیم... صدات هم برام آشنا نبود یآره حت...صدات یحت

 ...نه من خودم بودم و نه تو خودت گهید...ختیبهم ر یچ همه

 ....نبود يخبر طنتیاز ش گهید...میما نبود گهید

 در کار نبود یجدال گهید...میکردینمکل کل  گهید

 ...بلند تر نبود يخنده هامون هم از حد عاد يصدا گهید یحت

 !!! آره تو...يخودت نبود گهید "تو" چون

*** 

 

 اول فصل

 يحوصله رو یجون نداشتم چشامو باز کنم، دستامو ب یگوشمو پر کرده بود، حت لم،یزنگ مزخرف موبا يصدا

 یبرش داشتم و چشامو آروم باز کردم و نگاه مویو گوش دمیسمت راستم باشه کش دیبا کردمیکه حس م يزیم

 خواستمیکردم، حاال م ییدهن دره  دم،یاسم مامان، ابروهامو تو هم کش دنیانداختم و با د لمیبه صفحه موبا

 دیکشیداشت سوت م گهیمخم که د!! بماند! کارا کردم یبهش بگم کجا مو چ

 ...من بود نگران شهیمامانه هم نمیا

 :کنار گوشم گذاشتم و دوباره چشمام رو بستم ویگوش

 الو جانم؟-

 ؟ییمعلوم هست تو کجا-
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 !گهید نمیخونه آرم: دمیتخت زدم بالش رو به آغوش کش يرو یغلت

 ؟ییتو واقعا اونجا: که حرفمو باور نکرده بود انگار

 ؟یکنیقدر بازخواستم مکجا باشم؟ بعدشم مگه من بچم که ان ییخوایمامان پس م گهیآره د-

 !!رفته ادتیامروزو  نکهیمثل ا رینخ-

 ه؟یمگه امروز چ-

 !!!!!!!مهـــــــــرداد-

 :باز کردم عیچشامو سر غشیج يصدا از

 شدددددددددده؟؟؟ یها؟؟؟ چ -

 ...هیو بفهمم که امروز چه روز ارمیبه مخم فشار ب هیکردم تو همون چند ثان یسع و

 !مامانِ قشنگم تولدت مبارك باشه ییوا! آها مامان تولدته-

 !یکنیم دمیناام يمهرداد دار-

 تولدم مبارك باشه، چند سالم شد؟؟؟! پس تولده منه ست؟؟؟یعهههههه تولدت ن-

 انیبا شوهرشو و دخترش ب دتیامروز قراره خاله ناه! گل پسر رمینخ! ست وونهید هیپسره من  نیخدا ا ییوا-

 !نجایا

 شیسال پ ستیبار ب نیکه آخر ییآها همون خاله : کردم و گفتم  ییهن دره شدم، د زیخ میتخت ن يرو

 دمش؟ید

 !بله زود خودت رو برسون که ناهار دعوتن-

مامان؟ ولم کن بزار  شناسهیمنو م یباشم؟؟ اصال ک دیحاال من با: و گفتم دمیکش یی گهید ازهیخم

 بخوابـــــــــم

 تت داشتخاله ت چه قدر دوس یدونیخودت م ؟؟؟یپس چ-

 !زدیسر بهمون م هیسال  ستیب نیاگه دوستم داشت حداقل تو ا: زدم يپوزخند

 !خونه و حاضر شو ایزود پاشو ب ست،یچرت و پرتا ن نیمهرداد االن وقت ا-

 ...گردمیبرم عیخب من سر یلیخ-

 منتظرم-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینغمه جنت  –نفسم  يبرا

wWw.98iA.Com ٥ 

نداشتم که  نویا اصال حس...بالش فرو بردم يکنار تخت انداختمش، سرمو تو زیم يقطع کردم و رو ویگوش

بودمش، دختر  دهیهفت سالم بود د -شیش یبار وقت نیکه آخر نمیرو بب ییو خاله  میامشب دور هم جمع بش

چه ...نقطه بود هیاندازه  ونشپسر بچه بودم اون هنوز تو شکم مامان ج هیکه من  یکه موقع نمیرو بب ییخاله 

شوق داشت، خوب اونم  یلیداشته باشم؟ درسته مامان خ نایاز سمت مامانم ا لمونیبه تنها فام تونستمیم یحس

نداشتم،  ییمن که اصال عالقه  یول نه،یتنها خواهرشو بب خواستیم ییسال قهر و جدا ستیحق داشت بعد از ب

 ...چونمشونیبپجور کنم تا  ییبهونه  هی خواستیدلم م

 ؟...يشد داریب زمیعز-

بهش انداختم،  یبپرم بهش نزاشت فکرامو کامل کنما، نگاه خواستیدلم م دمیکش رونیبالش ب ياز تو سرمو

 هنوز لباس خواب تنش بود

 ؟يچرا لباستو عوض نکرد-

 ،يدیخواب دمیشدم و د داریتا از خواب ب: کرد و گفت يبا موهام باز کمیتخت نشست،  يسمتم اومد گوشه  به

 !رفتم برات صبحونه درست کردم

 ؟یدرست کن يزیچ يبلد میمگه توئه دست پا چلفت: دمیکش یسوت

 !!!مهـــــــرداد: دختر بچه ها گفت نیع د،یشد و ابروهاشو تو هم کش زونیآو لباش

 تا لباسامو بپوشم زیبر ییبرو چا: و گفتم دمیکردم، لپشو کش یی انهیموذ خنده

 !منتظرم اینکن رید: بهم زد و گفت یچشمک

  یاوک-

موهامو مرتب  نه،ییآ يشرتم رو تنم کردم و رفتم جلو یشدم و ت تخت بلند ياز رو رون،یشد و از اتاق رفت ب پا

خودشونو  یلیرنگم که تو نور آفتاب خ یعسل -ییقهوه  يبه چشما یو نگاه دمیکش شمیبه ته ر یکردم و دست

جذاب تر  افمیق شدیباعث م شهیهم کهرنگم  یمشک شیشدم به ته ر رهیانداختم و بعد دوباره خ دادنینشون م

 ... شه

کردمو برگشتم و  ییبود، دهن دره  دهیپول دهیژول شدمیکه از خواب بلند م شهیپرپشتم مثل هم یمشک يهامو

 :انداختم دایبه تخت خواب و بعد به دور تا دور اتاق پارم ینگاه

 ...احمق يدختره -
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بود،  دایسره خوده پارم رهیز ینشدم چون همه چ زاریهم از خودم ب ییلحظه  يبرا یو حت دمیکش یقیعم نفس

 !!!گذاشته بود میبود که پاشو تو زندگ يدختر نیاصال هم برام مهم نبود چندم

با  کردیم یسمتم و سع ومدیاون دختره بود که م شهیدوست بشم هم يبا دختر خواستمیاگه من نم یحت چون

وست شدن با انقدر به د دمیدیمنم که م! امروزشون نظره منو جلب کنن يمسخره و مد شده  يعشوه ها و کارا

 !!!زدمیپسشون م دیچرا با گهید دادن،یمن عالقه نشون م

انداختم، اصال  یبود نگاه دهیچ دایکه پارم یی قهیبا سل زیو داخل آشپزخونه شدم و به م رونیاتاق اومدم ب از

 به لباس خوابش ینگاه هیکارا رو هم بلد باشه و بعدم  نیا ومدیبهش نم

 ؟یلباساتو عوض کن يبر ییخواینم-

 زمیعز کنمیبعد صبحونه عوضش م-

 انداختم یو کره نگاه ریو ظرف پن يچا وانینشستم و به املت و ل یصندل يرو

 !يدینشون م يخود يب دار.خ-

 !کنم رتینمک گ دیباالخره با ؟ياملت دوست دار: نشست و گفت یزد رو صندل يلبخند

 !خل و چللللل! چسبهیصبحونه م يبرا-

 مرغ درست کنم و تخم سیسوس خواستمیم-

 بخورم شدمیمجبور م یهر از گاه ییالبته زمان دانشجو... اونم صبحا نه...دوست ندارم سیسوس یلینه من خ -

 ییییییاله ـــــزمیعز: کرد و گفت ییخنده  دایحرفم، پارم نیا با

نم، به حرفاش نکردم و شروع کردم به خوردن صبحو یتوجه گهیگفت، د يبا لحن لوس و کشدار زمشویعز

 گوشم دروازه یکیگوشم در بود اون  نیا زدیباهام حرف م میهرچ

 !غوشیج غیج يبا اون صدا!!!! لوس خانم گوش بدم ؟؟؟ نیا يو به حرفا نمیبودم که بش کاریمگه من ب اصال

 !خودشو باهم ثابت کرد...من تموم شد با همون حرکت و حرفش يبرا شبید اون

 زدم يلبخند! بودما یکه عجب آدم باحال ییوا...لحظه لقمه تو دهنم موند هی

 ؟يخندیم یمهرداد به چ: دیرو نوش شییاز چا یی جرعه

 بلند شدم زیلقمه رو تو دهنم چپوندم و از سر م نیآخر

 برم دیبا گهیمن د-

 ؟يریدوش بگ هی ییخواینم-
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 حاضر بشم نجایکه از ا ستین نجاینه لباسام ا: زدم میشونیبه پ یی ضربه

 ؟يمگه تو دختر-

 !رو لباسام حساســــم شهیکه هم یدونیم! پوش که هستم کیش-

 يخب من زودتر برم که به کارام برسم، فعال با: زد که گفتم يلبخند

 رونیاز خونه زدم ب عیمنتظرش بشم سر نکهیبدون ا و

*** 

 سایوا قهیدق هیمهرداد : که گفت دمیشن صداشو

ضبط ...شدم میونیلیچند صد م يمدل باال نیو سوار ماش نییپا از پله ها اومدم ش،یتو مخ يتوجه به صدا یب اما

 ...گاز فشردم يکردم و پامو رو ادیرو ز

 دمیزنگ اس ام اسمو شن يموقع صدا همون

 شمیم یوگرنه عصبان يریگیگرم نم یلیبا دختر خالتم خ آینکن یطونیکارت داشتم، ش آ،یشعور یب یلیمهرداد خ"

 "!!!کههههه یدونیبشم م یعصبان میوقت ؟؟؟يدیفهم

لب با آهنگ ضبط متنشو زمزمه  ریز دم،یچیپ یاصل ابونیانداختم و تو خ یصندل يرو مویزدم و گوش يپوزخند

 کردمیم

ندارم  ییکه منم ازش خبر درست و حساب یسر مسائل دمیکه من فقط شش سالم بود مامانم با خاله ناه یزمان

که  گهیسمته د هی برنیم هیلم و شوهرش کال خونشونو از زعفرانبوده که خا ياونقدر دعوا جد ایگو کنن،یدعوا م

نداشتن، مامان و  ویجز هم کس دممیناه هچشم تو چشم نشن، مامان و خال نایبا مامانم ا یروزم اتفاق هی یحت

 کنه،یرو عموشون اونا رو بزرگ م یچند سال هیو  رسهیم نایبه ا یارث بزرگ هیو  رنیمیم یباباشون تو بچگ

بسنده  پلمید هیمرسوم نبوده و اکثرا به  زایچ نیدانشگاه، البته اون زمان ا رهیو م دهیم درسشو ادامه ممامان

 شن،یدل نه صد دل عاشق هم م هیو  شهیو همونجا با بابام آشنا م کنهیمامانه من درسشو تموم م یول کردن،یم

 نایا نکهیبعد از ا ره،یگیپسر دوست عموش م به ازدواج با میتصم پلمشیبعد از گرفتن د دمیاما بر عکس خاله ناه

 یو کل موننیم ختردو تا د نیو بعد ا... رهیمیمدت بعدم م هیو  شهیم ضیعموشون مر رن،یگیسر و سامون م

مامانم منو  نکهیتا ا کنن،یم یپول، که باز خدا رو شکر خودشون دو تا شوهر خوب و ثروتمند داشتن و زندگ

 ...!اومدن بنده ایبه دن يبرا شنیخوشحال م کیاده کوچخانو نیا یو کل شهیحامله م
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مامانم و  ایخاله م خونه ما بود  ایاکثر روزا  کنم،یو دل همه رو شاد م امیم ایکه من باشم به دن يپسر خالصه

 م،یکردیم یکوچه زندگ هیخونه هامون چند تا خونه فاصله داشت، دو تا خانواده تو  نیمن خونه خاله م، البته ب

اسمه دختره رو گذاشتن  دمیالبته بعده ها فهم که شهیخالم دختر خالمو باردار م شه،یکه من شش سالم م یوقت

و بعد اون  کننیمفصل م يدعوا هیبا مامانم  گذشتینم شیاز حاملگ یلیکه حامله بوده، البته خ سایسر پر سا،یپر

رو نداشته، اما پدرم و مادربزرگم و  يرمامانمم که بزرگت گه،یمنطقه د هی رنیو م کنهیکال خونشونو عوض م

کن، مامانم  یآشت دیو با ناه نییپا ایب طونیو از خر ش ایب نینسر گنیبه مامانم م یپدرم هرچ يالیخالصه فام

 به اون اسم ندارم يو من خواهر! من مرده يبرا دیناه گهیو م کنهینم یتوجه یبه کس

 شنینم فشیرش حرمادر شوهرشو و خواهر شوهرشو و شوه یوقت خالصه

 هیو  گذرهیماجرا م نیسال از ا ستیب نکهیتا ا ره،یگیم یبه آشت مینه مامانم تصم شهیم يخبر دینه از ناه گهید

 دمیکنه، خاله ناه هیمامان من گر یحاال ه کننیهمو بغل م یتوجه به گذشته کل یو هر دو ب... ننیبیروز همو م

 يو با شوهرش و دختر خاله  دمیشه امروز، خاله ناهیفردا که م شهیمو قرار  زننیبا هم حرف م یکل... کنه هیگر

 خونه مون ارنیب فیخانم تشر سایهمون پر شهیبنده که م

بزرگ  اطیاز ح ییبردم تو گوشه  نویدرو باز کنه درو که باز کرد ماش یتا بوق زدم و منتظر شدم تا حاج چند

 شدم ادهیپ نیخونمون پارکش کردم و از ماش

 آقا مهرداد؟ دیخوب-

 ؟یکنیحاج رضا تو چه م یمرس: رو قفل کردم و گفتم نیماش دره

 آقا دادمیداشتم گالرو آب م-

 یخسته نباش-

چرا  دونمیکرده من نم يتوشو بازساز گه،ید شهیسال پ 30عمارت بابا ماله  نیا: کردم و گفتم ییدر اشاره  به

 !کنه؟ یموتیدرو ر نیا خوادینم

 خوب میما هست: گفتکرد و  ییخنده  رمردیپ

 ومدن؟یپس، مهمونامون که ن یخسته نباش: به پشتش زدم ییکردم ضربه  ییحرفش خنده  نیا از

 شهیم داشونیپ گهید ینه آقا، ول-

 باشه باشه-

 !مامان من اومدم: ساختمون شدم و صدا زدم داخل
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پله ها  يسرم رو برگردوندم رو...صدامو بشنوه دیاگه طبقه باال هم باشه با دونستمیصدام بلند بود که م انقدر

که تنش کرده بود و موهاش رو معلوم بود درست کرده، هنوزم اگه بهش نگاه  یکیش یلیبا لباس خ دمش،ید

 نمیتو چهره ش بب شویجوون ییبایز تونستمیم کردمیم

 و لباساتو بپوش ریدوش بگ هیزود برو ! يکرد ریمهرداد د-

 آیچشم مامانه قشنگ، خوشگل شد: و گفتم دمیسمت پله ها رفتم، گونشو بوس به

 !!!من لوس نکن يخودتو برا...برو برو-

 ...زدم و به سمت اتاقم رفتم يلبخند

انقدر  دیبا رونیب ومدمیاز حموم م یکردم، گرچه وقت تیزدم و مدلشونو به باال هدا سمیخ يموها ونیم یچنگ

 يجنس موها نیاز شانسه قشنگه من بود با ا نمیا رن،یتا مدل دلخواهم رو به خودشون بگ رفتمیباهاشون ور م

 !!!قشنگ تر از خودم

بالش  يتخت نشستم و سرم رو رو يرو رون،یاز اتاق اومدم ب دمش،یرو برداشتم تنمو خشک کردم و پوش حوله

له استراحت کنم و بعد بلند بشم و لباسام رو بپوشم و حاضر بشم تا برم به پشواز خا قهیچند دق يگذاشتم تا برا

 !!!جونم دیناه

 ادیازش به ذهنم نم ییبهش داشته باشم، اصال خاطره  تونستمینم یحس چیکه واقعا ه ییزدم، خاله  يپوزخند

 ...کنم یو براش دلتنگ ارمیب ادشیکه بخوام به 

 !آ نییپا رفتمیامشب رو نداشتم، اگه دست خودم بود اصال نم یحوصله دورهم اصال

اون بنده خدا هم  شد،یاز دستم ناراحت م عیم، مامانم انقدر دل نازك بود که سربکن تونستمیکار م یخب چ یول

 دمیبه مامانم حق م ییجورا هیرو داشت و خب منم  شیخواهر گرام نیهم ایدن نیاز تمام ا

 زیم يرو از رو میشدم و گوش زیخ میتخت ن يرشته افکارم رو پاره کرد، رو میزنگ سرسام آور گوش يصدا

 :لب غرولند کنان گفتم ریتختم برش داشتم، زکنار  لیاست

 !!!کنه يدختره ! رمیبه درد خودم بم یکنیهم ولم نم قهیدق هیکه  دایاه لعنت به تو پارم-

با ! ستیکنه ن يدایجا خوردم و خب خوشحالم که شدم پارم کمی میگوش يناشناس رو يشماره  دنیبا د اما

 رو کنار گوشم گذاشتم یسبز رنگ رو لمس کردم و گوش ي بود، دکمه 912خط  هیدقت شماره مرور کردم، 

 !!!د؟؟؟ییبله بفرما-

 سالم-
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 !آقا دییبفرما! سالم از بنده ست-

 وقتتون رو گرفتم دیببخش-

 دیشک نکن دیسکوت کن دییبخوا ينطوریاگه هم: ادامه نداد از سکوتش لجم گرفت یشدم ادامه بده وقت منتظر

 !!!دیکه وقت منو گرفت دیتا انقدر شرمنده نباش دیحرفتونو بزن پس بهتره د،یریگیوقت بنده رو م

قرار  ییمگه جا: کرد و گفت ییپنجاه رو داشته باشه خنده  - راحت چهل دیکه از صداش مشخص بود با مرد

 ؟يدار

 هست جناب؟ یمشکل...به شما هم جواب بدم؟ به فرضم قرار داشته باشم دیمن با-

 !هفت سالته پسر جون -شیو ش ستیب یداشته باش یلیو خت! یگستاخ باش دیبا دونستمیم-

و  دیشد یحاال راض! میمن معذرت، مهمون دار ،یبزرگتر باش دیبا یلیخب از صدات مشخصه از من خ یلیخ-

 امرتون رو؟ دیگیبهم م

 درسته؟ ،يتو مهرداد-

جا  کمیدهنش  اسم مهرداد از دنیطرف اشتباه گرفته، با شن کردمیم الیخ کمیکه تا اون موقع  من

 :نگفتم که مرد مسن گفت يزیاما چ دمیکش یقینفس عم...خوردم

 میمن صالح-

 !!!!اوردم؟؟؟؟یبه جا ن: دمیتو هم کش ابروهامو

 ...!!!!شناسهیمنو نم یشکیه یعنی...یشناسیدرسته تو منو نم-

 ؟يکرد یپس چرا خودتو معرف: زدم يپوزخند

 !منو بشناسه ستهیشا دمیاحتمال م-

من اندازه  نیدلم بزارم؟؟؟ بب يرو آخه کجا ستهیجون؟ شا یصالح یمارو گرفت ستگاهیاسم دختره؟ ا ستهیشا-

 !نبوده ستهیپا ستهیکدومشون اسمشون شا چیبه جون عمه م، ه یول...بوده میسرت دختر تو زندگ يموها

 ... يدارم که در باره  يمن چه انتظار ،یشناسیرو هم نم ستهیتو که شا: کرد یی خنده

تو که هنوز حاضر !!! مهـــــــرددددددداد: و گفت دیکش یغیمن ج دنیموقع در اتاق باز شد و مامانم با د همون

 پسر تنبلمممم نمیپاشو بب...رسنیاالن م نایخاله ت ا ،ينشد

ار با بز....نمییپا گهید نیتا دو م: کردم و گفتم میبه گوش ییبه مامانم انداختم و اشاره  یساکت شد، نگاه یصالح

 حرف بزنم، چشم کمی دمیدوست جد
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 !اون دوست دخترات رنیبم: دیتو هم کش اخماشو

دختر : گفت یکرد، مامان در رو بست که صالح ییخنده  دیمامانم رو شن يهم که صدا یکردم، صالح یی خنده

 !یبازم که هست

 !!!!شناسمیخوب م یلینه بابا فقط دخترارو خ-

 ؟یدونیم ایمثال دربارشون چ-

 ...!!!!!!!ندارن اقتیل چکدومشونیکه ه دونمیم-

 ؟؟؟یدونیازشون م ایچ گهیخب د-

 گهینه هر کوفت و زهر ماره د شناسمینه نشاسته م شناسمیم تهیمهندس من نه شاس نیبب! حرفتو بزن کار دارم-

 !!یاشتباه گرفت ،یی

گه اون درباره ش بهت گفت، ا...گهیخودش بهت م ه،یک ستهیبهش بگو شا...از مادرت بپرس ستهیدرباره شا-

 منتظر تماسم باش

 خوب بابا، خداحافظ یلیخ-

 جوونک زنم،یبازم بهت زنگ م: گفت یقطع کنم که صالح ویگوش خواستم

  نمیبب لمیشمارتو رو موبا خوادیباور کن اصال دلم نم-

مئن بودم از خودم که مط يمرد هیبودم که با  یناراض کممی یرو قطع کردم، اولش خندم گرفت ول یبعد گوش و

 !حرف زدم ينطوریبزرگتره ا یلیخ

*** 

باهام حرف  یدرباره کس خواستیانگار م...کرده بود ریفکرمو درگ یصالح يحرفا...تخت بلند شدم يرو از

رو  ستهیمادرت شا گفتیم یبود که صالح یبود؟ ک یاصال ک ستهیشا..ستهیاشاره کرد بود به شا یول...بزنه

 !شناسهیم

 !!!دونهیشده بود خدا م داشیاز کجا پ یصالح نیا...شدمیم جیاشتم گکه د واقعا

 يرو پام کردم، جلو دیسف نیشلوار ج هیو تنم کردم،  دمیکش رونیرو از کمد ب یجذب مشک راهنیدست پ هی

 !کردم تا مرتب بشن یتافت رو روشون خال یحالتم ور رفتم و کل یب ينشستم و با موها نهییآ

که انقدر با موهات ور  يمگه تو دختر گفتیم کرد،یمو درست کردنم مسخره م م نیمسره ه شهیهم مامانم

 رمیزمانم باهاش ور م نیو اگه ا رهیگیمن اصال حالت نم يمادره من، موها گفتیبهش م یحاال هرچ ؟يریم
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ر چه ماد گفتمیبهش م شهیهم نداخت،یخودشو م ي کهیکه از باال بزنمش تا مرتب باشه بازم ت نهیا يبرا

 !عروست چارهیب! تو یبش يشوهر

 نیو به هم! دختر دل پسرمو ببره هی نمیاز االن بگم که اصال چشم ندارم بب گفتیو م دیخندیغش غش م اونم

 !میدیخندیم یمادر و پسرونمون کل يها یشوخ

 ستیبود امروز بعد از ب یعطرم دوش گرفتم، ساعت رولکسمو به دستم بستم و صندالم رو پام کردم، هرچ با

 خواستمیو از همه مهمتر م نمیندارم رو بب ادیو شوهرشو که اصال اسمشم به  دیقرار بود خاله ناه ییسال جدا

 ...!میگرفتیم اکتورف ششیالبته اگه از ش! همسن من بود بایکه تقر نمیدختر خاله م رو بب

از  یمیصم یلیکه داشتن خ دمیشنیممامانم و بعد بابام رو  يو به سمته پله ها رفتم، صدا رون،یاتاق اومدم ب از

 دیخاله ناه نم،یخاله رو بهتر بب يتا بتونم چهره  نییچند تا از پله ها رو اومدم پا کردن،یمهموناشون استقبال م

 دلتنگت بودم  یلینسترن خ: گهیکه محکم مامانمو بغل کرده و م دمیرو د

 !هیگر ریدو تا خواهر بزنن ز نیکم مونده بود ا کردنینم یونیبابا و شوهر خاله پادرم اگه

 نیمن ا ياوه خدا: بودم افتاد سادهیپله ها وا يکرد که نگاه شوهر خاله به من که رو یبا شوهر خاله روبوس بابا

 همون مهرداد کوچولوئه؟

 "!باال زنمیدومترم ازت م سامیبه نظرت من کوچولوئم؟ کنارت وا "زدم  یرمق یب لبخند

 نییپا امیب: هم اشاره کردبهم انداخت و ب ینگاه بابا

 سالم-

 نیا! پسر چه قدر بزرگ شده نیا ایخدا: گفت رتیدهنش رو باز کرد و با ح دنمیبه سمتم برگشت و با د خاله

 منـه؟؟ یهمون مهرداده دوست داشتن

 قد بلندت بشههههه نیخاله قربون ا آخ

 یلینداشتم خ یاقیشوق و اشت چید، هگونم ز يرو ییبه من بده محکم بغلم کرد و بوسه  یفرصت نکهیقبل ا و

 خوشحالم دنتونیاز د: به دروغ گفتم لیم یب

 باشه سایپر دیبا دونستمیکه م يبود افتاد دختر سادهیدر وا يهمون موقع چشمم به دختر جوون که جلو که

 جادیهمه مون ا نیب یسکوت ییلحظه  يخونه برا يها کیسرام يرو شیپونزده سانت- بلند ده يپاشنه  برخورد

متوسط که با  يالغر با قد کمیفرم و البته  يرو یلیباشه با استا يدختر دیبا سایپر زدمیکرد، کامال حدس م

 دهیخودشو بلند تر نشون م یپونزده سانت-ده يپاشنه ها
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از اون ها فرق وسط از شال  يادیکه دسته ز زدیم ییبه سرمه  ادیز یرگیکه از ت یپر کالغ یمشک يموها با

به  يادیز تیجذاب شیطوس ياما لنز ها دونمیکه رنگشون رو نم يبود، با چشما ختهیر رونیرنگش ب ییسرمه 

ت چهره ش رو دو چندان یرنگش جذاب یطوس يچهره ش داده بودن چون اندازه چشماش درشت بود و لنزها

رو  يامروز ياحامدل قشنگش دست جر ایبود  نالیاورج ایداشت حاال  یکه فرم قشنگ ییسرباال ینیکرده بود، ب

که تو همون  يزیچ ینبود، ول يامروز پروتز يدخترا هیکه خدا رو شکر مثل بق یخوش فرم يبا لبا د،یبوسیم

 ...!یشرقخال  هی...نگاه منو جذب کرد خال گوشه لبش بود

 يرنگ جذب با همون کفشا ییسرمه  نیتنش بود با شلوار ج یکوتاه بایرنگ جذب و تقر ییسرمه  يمانتو

 شیه بلند مشکپاشن

: زمزمه کرد یکمرنگ یلیبهم کرد و بعد با لبخند خ یشدم اونم نگاه رهیدرشتش خ يبه چشما ییلحظه  يبرا

 !پسرخاله م درسته؟ ،یمهرداد باش دیتو با

 20ئه  20 دیدست دخترا که چهره شون شا نیمنم پر بود از ا يخب تو چشا یانکار کنم، ول شوییبایز تونمینم

 ...رصدشون سالم نبودننود د یبود ول

 درسته؟ یباش سایپر دیو تو هم با-

 يخوش اومد...دخترم: و گفت دتشیرفت محکم به آغوش کش سایبه سمت پر مامانم

 شهیمامان هم...نمیشما رو بب خواستیدلم م یلیخ...ممنون خاله جون: و گفت دیمامانم رو بوس يگونه  سایپر

 زدیحرفتونو م

 یهست ییبایواقعا که دختر ز: زد و گفت يلبخند سایرو به پر پدرم

 جون ییممنون دا-

 دنتونیمهرداد خان از د: به من انداخت و دستشو به طرفم دراز کرد و گفت یبرگشت و نگاه و

 خوشحالم که پسرخاله م همسن خودمه...خوشوقتم

 هیشما هنوز ...که نههمسن : به دستش انداختم، دستم رو باال اوردم آروم دستشو فشردم و گفتم ینگاه لیم یب

 !ییخانم کوچولو

بهم کرد، منم با پوزخند جوابشو دادم، بعد  یقیو اخم عم دیکش رونیاز تو دستم ب عیرو سر فشیظر يدستا

 کننیم یزندگ یقشنگ یلیتو عمارت خ نایکه خاله ا گفتیمامان م: به خونه انداخت و گفت ینگاه

 !ورو ندارهخونه قابل ت نیدختر ا: گفت يبا لبخند مامانم
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 دیشما لطف دار...ممنونم خاله جون: کرد ییخنده  سایپر

به  يعمارتو بد نیا ییایجونه من م ییبگم خدا خواستمیم کردیپاره م کهیت ییزدم مامانم چه تعارفا يپوزخند

 خاله؟؟؟ ي دونهی یکی نیا

 سته؟یرفته، شا یک چشماش به نیا نمیدخترت واقعا خوشگله، بب: موقع پدرم رو به باجناقش گفت همون

مد شده بود  یلیروزا لنزم خ نیا... انقدر نظره بابا رو جلب کرده بود سایپر يچرا لنزا دونمیگرفت من نم خندم

 !آخه

 کشهیحس کردم مغزم سوت م شنومیلحظه حس کردم دارم اشتباه م هی سته؟؟؟یبابا گفت شا نمیصبر کن بب اوه

 ه بابا زل زدمب رتیشوکه شدم و با ح...و گوشام کر شده

 ؟یمهرداد خوب: دیپرس عیحالتم شد سر رییکه متوجه تغ بابا

 ست؟ ستهیاسم شما شا: شدم و گفتم رهیشوهر خالم خ يبه چشما یسردرگم با

 

 دوم فصل

 ییرو شکست، بابا ضربه  نمونیبابا سکوت ب يخنده  يشوهر خاله م زل زده بودم که صدا يتعجب به چشما با

! اسمش فرزاده ست،یاسمش ن ستهینه مهرداد جون، شا: م زد و با خنده رو به من گفتشوهر خال يبه شونه 

 !باجناقه خودمه

 ه؟یچ ستهیشا هیپس قض: و گفتم دمیرو تو هم کش ابروهام

کدوم ! اسم دختره مهرداد جان ستهیشا: رو بهم جواب داد زیتمسخر آم يبا لبخند سایبابا پر يبار به جا نیا

 باشه؟ ستهیش شاکه اسم يدید ویمرد

 !کرد يزیبعد خنده ر و

 دونمیکه خودمم م نویا-

 ...ست ستهیاسم پدرم فرزاد شا...لمونهیفام ستهیشا: رو نوازش کرد و گفت شیمشک ياز موها یی دسته

 !چه جالب... نطوریکه ا: لب زمزمه کردم ریو ز دمیکش ییرو آروم تکون دادم و نفس آسوده  سرم

کرده بود برام مرور  یمعرف یکه امروز باهاش حرف زده بودم و خودش رو صالح يمرد يحرفا ییلحظه  يبرا

 شد

 "...دهیم حیبپرس اون برات توض ویهمه چ ستهیاز شا "
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 دونهیگفت از مادرت بپرس اون م شناسمیرو نم ینام ستهیبهش گفتم شا یوقت

 يو اصال برا هیکه دنبال چ کردمیکشف م دیبا دونست،یرو دربارم م ییزایچ هیو  شناختیمنو م یصالح نیا پس

 کردمیرو کشف م یفرصت صالح نیتو اول دیبهم زنگ زده، با یچ

 یصندل يآورد، رو ینیریو ش يهمه مون چا يسالن، خدمتکار خونه برا يتو میرفت یتعارف مامانم همگ به

جون  ستهیهم با شاسال، بابا  ستیب نینشستم و مامان و خاله هم شروع کردن به حرف زدن و گفتن خاطرات ا

 زدیداشت حرف م

 جووون؟؟؟ ستهیشا...خندم گرفت ییلحظه  يبرا

انداختم که مانتوش رو در  سایبه پر ینگاه یچشم ریرو هم تو دهنم انداخته بود، ز اروی نیاسمه ا یصالح نیا

موهاشم که باز بود  دهیالغر و کش لشیاستا ،ییسرمه  نیرنگ به تن داشت با شلوار ج یتاپ مشک هیآورده بود، 

به اصطالح خودمون ! داشتند یحشتناککه چشماش برق و شمیطوس يبود، با اون لنزا ختهیر يشونه ها يرو

 !چشاش سگ داشت

رشته  يدانشجو دمیکه فهم ينطوریا دادش،یهم با لبخند جواب م سایپر دیپرسیمامان حالش رو م یاز گاه هر

 !موفق باشه ! بشه لیوک خواستیحقوق بود و م

 دیپرسیم ییهم از من سواال یهر از گاه دیناه الهخ

 ؟يچه کرد نمیخب مهرداد جون از خودت بگو، بب-

کل  ریو مد کنمیاالن هم تو شرکت بابا کار م خوندم،یمن که درسم تموم شدش، عمران م: زدم یرمق یب لبخند

 اونجام

 !باال ها ياتم زدقدت بلند شده، از باب یلیماشاهللا خ...يشد يخودت مرد يبه به پس برا-

 ممنون-

 د؟یاهل کتاب خوندن بود یلیشما خ دمیخاله من از مامان شن: رو به مامانم گفت سایموقع پر همون

 زمیدرسته عز: زد يلبخند مامانم

 دیکه شما خودتونم رمان نوشت گفتیمامان م یحت-

رمان نوشتم  هیالبته  نوشتم،یکارو دوست داشتم و م نیا یلیآره راستش اون موقع که جوون بودم همسن تو خ-

 !رفت ادمیرمان نوشتن  گهیشدم و د امکیبا س یعشق و عاشق ریو بعد اون درگ

 :گفت اقیکرد و با اشت ییخنده  سایپر
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 اونا رو بخونم؟ تونمیمن م-

 ؟یرمان خون: گفت يانداخت و با لبخند ینگاه سایبه پر مامانم

 !انقدر کتاب داره آ ینیبب ییایاتاقشو ب! نهکال کتاب خو: در جوابه مامان گفت دیناه خاله

 !شنیم دایمدل دخترا کم پ نیدوره زمونه ا نیخوبه، تو ا یلیپس خ: زد يلبخند مامان

 د،یکتابخونه بزرگ هم طبقه باال اون زمان داشت هیشما  گفتیمامانم م یراست: گفت يشتریب اقیبا اشت سایپر

 باارزشن یلیخ ابیکم يکتابا...میمقد يدنبال کتابا یلیهنوزم هستش؟ آخه من خ

 ش؟ینیبب خوادیآره هنوز اون کتابخونه هست، دلت م: به طبقه باال کرد و گفت ییاشاره  مامانم

 تونم؟یم: مبل بلند شد و با شوق گفت ياز رو سایپر

که  همه شوق و ذوق داشت؟ واقعا نیکتاب ا یاتاق با کل هیبه حرکات بچگونش کردم مگه  ینگاه یسردرگم با

 !کوچولو بود

 کنهیم تییمهرداد راهنما: بهم کرد و گفت ییاشاره  مامانم

 بره تونهیخودش م سایچرا من؟ اون اتاق مشخصه، پر: حوصله گفتم یبه مامانم کردم و ب ینگاه

 سایپر میبر ایباشه ب: خودمو جمع کردم و گفتم کمیکه مامان کرد  یبا اخم یول

 رشویزد و جلوتر از من به سمت پله ها به راه افتاد، معلوم بود که کال شمش بهم یی روزمندانهیلبخند پ سایپر

 من از رو بسته يبرا

 !داده بود مسخره ریگ ییزایهم به چه چ سایپر نیمبل بلند شدم، ا ياز رو لیم یب

 میبا هم پله ها رو باال رفت دمیبهش رس یوقت دم،یتا منم بهش رس سادیپله منتظر وا نیاول يرو

 جذاب باشه؟ تونهیانقدر براتون م یمیقد يکتابا دنید-

 آره، چطور؟-

 !دیستیخودتون ن يهمسن و ساال هیاصال شب: بهش انداختم ینگاه مین

 ان؟ یمن چه شکل يمگه همسن و ساال: بهم نگاه کنه گفت نکهیا بدون

 ن گهید يزایدنبال چ یسن نیا يدخترا-

 اونوقت؟ ییزایچه چ -

 ستیم نمه الیخیب: زدم يپوزخند
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رو کنار  یبود، گوش نیبه صفحه ش انداختم آرم ینگاه میدیچیراهرو پ يزنگ خورد، تو میموقه گوش همون

 :گوشم گذاشت

 ه؟یها؟ چ-

 مسخره؟ یستیمرض و ها؟ سالم بلد ن -

 !نمیمهمون دارم بگو حرفتو بب نیآرم-

 خوشگلته؟ يحتما همون دختر خاله -

 !از کجا خوشگله بماند دمیفهم نکهیحاال ا: خودش گفت تونستمینم سایپر يجلو یجوابش رو بدم ول خواستمیم

 کجا؟؟-

 !!!گهید گهید-

 حرفتو بزن؟ نیآرم -

بره تو اتاق، داخل که شد  سایرو تو در چرخوندم و در رو باز کردم و تعارف کردم پر دیدر اتاق، کل يجلو میدیرس

 :گفتم نیدر جواب آرم تیازش فاصله گرفتم و با عصبان

 ؟یشیمزاحمم م هیچ-

 !خواستیتورو م يبه من زنگ زده بود شماره  یکیامروز ! بداخالق يهاپو یچیه-

 ؟یگیم ویصالح: دمیرو تو هم کش ابروهام

 !اوهو پس بهت زنگ زده-

 ؟يشمارمو بهش داد یچ يبرا-

 رهیباهات تماس بگ دیو با شناسهیکه تو رو م گفتیبدم، اصرار داشت م خواستمینم-

 خب؟-

 باهات کار داره، یمهم یلیدرباره موضوع خگفت -

 ؟یگفت یتو چ-

 !هیمرگ و زندگ يگفت آقا مسئله  عیبعد شمارشو بدم، اونم سر رمیازش اجازه بگ دیمنم گفتم با-

 شناسهیمشکوکه انگار منو م یلیمرده خ نیآرم دونمینم: دادم هیتک وارید به

 ت داشت حاال؟کار یکار دارم، درباره چ یآره گفت با مهرداد نعمت-

 باهات حرف بزنم ستهیحرف نزد فقط گفت درباره شا یلیخ-
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 مهرداد؟ دوست دخترته؟ هیک ستهیشا-

 !شوهر خالمه لهیمرض، فام: کردم یی خنده

 شده؟ يزیچ: گفتم سایخودم حس کردم، خندم رو خوردم و رو به پر يرو رو ساینگاه پر ینیسنگ

 ؟ییایشما نم-

 لحظه هیچرا -

 باهم میزنیبعدا حرف م...برم فعال دیمن با: مگفت نیآرم به

*** 

مگه بودنم مهمه؟ شما کتابارو : گفتم سایرو قطع کردم و رو به پر یباشم گوش نیمنتظر حرف آرم نکهیبدون ا و

 ؟يکار دار یچ گهیمنو د! يدیکه د ینیبب یخواستیم

 !کتابه ها انجیچه قدر ا...لمایبزرگه مثله تو ف یلیاتاق خ نیا: رو بهم کرد پشتش

 ؟یترسیم یبگ ییخواینکنه م-

 !ترسناکا لمیف نیمثل ا! قایدق: زد و با لبخند گفت یداخل اتاق گذاشت چرخ قدم

 !خورتتیو م ادیلولو خور خوره م هیآره االن -

منو  شتریو البته تو ب: شد و گفت رهیبه پشت من که در بسته بود خ رتیبا ح سایرو پشت سرم بستم، پر در

 لولو اونقدرا هم ترس نداره مقابله تو...یترسونیم

 !دمیهه هه هه خند-

 برام رفت و پشتشو بهم کرد ییغره  چشم

مختلف،  يبه سقف وصل بود و تو هر طبقه ش پر بود از کتاب ها نیکتاب نگاه کردم که از زم يقفسه ها به

کتابخونه ها  هیاشت، درست شبچراغ مطالعه قرار د هیبود که روش  یچوب یو چند تا صندل زیم هیوسط اتاق 

 !دادم سایحقو به پر کردمیترسناك بود، حاال که فکر م يلمایف يتو

 !کن یراحت من هستم حاال برو فضول التیخ: نشستم و گفتم یصندل يرو

 ؟يریتند م کمی یکنیفکر نم: بهم انداخت ینگاه

 م؟یبکشم تا با هم بر ویدست يخوایم-

 !کشمیالزم باشه خودم م: گفت يه سمتم دوال شد وبا پوزخندب کمیگذاشت و  زیم يرو رو دستش

 :دنیبلند شروع کردم به خند يدرست مقابل صورتم بود، با صدا صورتش
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 !ي وونهید هیتو  -

به صفحه ش  یبود زنگ خورد، هر دو نگاه زیم يکه رو میکه همون موقع گوش رهیروش رو ازم بگ خواست

 ياول کار نیهم خواستیدلم نم نکهیموقع زنگ زد هم ا یعنت فرستادم که بهم ل دایاسم پارم دنیبا د میانداخت

 ...!برام باشه تونستیم ییمعلوم نبود اون چه مدل دختر خاله  اره،یاز کارام سردرب سایپر

 گهیخب جواب بده د: و گفت دیابروهاشو تو هم کش سایاتاق پخش شد، پر يزنگ سرسام آورم تو يصدا یوقت

 فه تزنگ مزخر نیبا ا

 !آ کنهیلنزم با چشم چه کارا که نم نیا! رنگش یطوس يزل زدم به چشما نهیبه س دست

 گوشم رفت! جواب بده گمیباتوئم م-

 يریگوشاتو بگ یتونیم! جواب بدم خوامینم-

شد چون  رید یرو از دستش بکشم ول یرو برداشت، خواستم گوش یدستش رو دراز کرد و گوش تیعصبان با

 رو کنار گوشش گذاشت یس کرد و گوشدکمه تماس رو لم

 د؟ییالو بفرما-

 کرد؟؟؟یکار م یپررو داشت چ يدختره ...زل زدم سایبه پر رتیح با

مهرداد دربارم ...سایمن دختر خالشم، پر: به عقب رفت و گفت یقدم یرو از تو دستش بکشم ول یگوش خواستم

 نگفته بهتون؟؟؟ يزیچ

 ... یقطعش کن لعنت: دمیتو هم کش ابروهام

 سایهم به پر یهرچ یبه جونم بزنه رو نداشتم، ول خواستیم هیقض نیرو که بعد ا دایپارم يحوصله غرغرا اصال

 دادیرو م دایو پرو پرو داشت جواب پارم اوردیخودش نم يبه رو ومدمیچشم و ابرو م

زنگ زد من جواب  یک داده بود دسته من و بهم گفت هر شویمن تو اتاق مهردادم، مهرداد رفته تو سالن، گوش-

 بدم

 !بستیم ییها یزل زدم به چشماش عجب خال رتیح با

 رو قطع کرد یخب خداحافظ و بعد گوش یلیخ: بهم زد و گفت یچشمک

 یدست بزن المیبدون اجازه به وسا ادیفضول بدم م يدختره : دمیرو از تو دستش کش یگوش تیعصبان با

 !!!شیچونیبپ یخواستیه نممگ: زد هیکتاب تک يبه قفسه ها نهیبه س دست

 !دخالت نکن! نداره یبه تو ربط-
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 بزرگ شو کمی! باشه ينطوریپسر خالم ا خوادیاصال دلم نم! ییپسر بچه ها نینگاش کن ع-

 !یتو دختر خالم باش خوادیباور کن منم دلم نم: به چشماش انداختم یجا دادم و نگاه بمیرو تو ج یگوش

 چرا؟: تکتاب گرف يش رو از قفسه ها هیتک

 خانوم کوچولو الیخیب: انداختم یصندل يرو ازش گرفتم، خودم رو رو نگاهم

وگرنه من پا  گه،ید نیبرو بب یهمه براشون شوق داشت نیتو که ا گه،ید نیکتابارو بب: زد که ادامه دادم يپوزخند

 !یزنیسکته م نجایبعد تو از ترس ا رمیم شمیم

 !يوابمو ندادج: و گفت دیرو تو هم کش شیمشک يابروها

 و؟یجوابه چ: گذاشتم یبیبه صورت صل نمیس يرو رو دستام

 دارم يقبلش کار واجب تر یول نمیبیکتابارو م: نشست و گفت زیم يرو

 خب؟-

 من دختر خالت باشم؟ خوادیدلت نم یچرا گفت-

 !یگفت نویتو هم هم-

 گفتم لشویخب من دل-

 بود یچرت لیدل-

 ه؟یچ لتیتو دل! چرتو هم داشتم لیلد هیحداقل من همون : کرد یی خنده

 بکن نهیینگاه به خودت تو آ هی ییوا: بهش انداختم و گفتم ینگاه مین

 مگه چمه؟-

 !یییییزشت یلیخ...يندار افهیاصال ق...يدیهمه که مال نیا يدماغتم که عمل کرد ،یلنز که گذاشت-

 ...ونمشبچز کمیبا حرفام  خواستینبود و دلم م ينطوریکه اصال ا یصورت در

 دیخند يبلند يصورتش گذاشت و بعد با صدا يرو دستشو

 بره سهیو ر نیرو زم افتهیو کم مونده بود ب دیخندیبهش انداختم که غش غش داشت م ینگاه رتیح با

 چته؟  یه-

 !یرو مخم! گهیاه ببر صداتو د: گفت تیاز دستش کالفه شدم با عصبان گهیکه د دیخند انقدر

 !هیعیچشام رنگش طب: شاشو که از فرط خنده بود پاك کرد و گفتقطع کرد اشک چ صداشو

 ...ستین یعمل ممینیب: شدم تو چشماش، که ادامه داد رهیبهش انداختم و خ ینگاه رتیح با
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 دروغ نگو-

 !باور کن-

 سا؟یپر یچرت و پرتا رو بهم بگ نیباال که ا نیا يمسخره؟ منو کشوند يدیخندیم یداشت نایهم يبرا-

به  ایکرد، ب یباهاش شوخ شهیاصال نم! خله ما ياز پسرخاله  نمیا ایب: د به سمتم دوال شد و گفتز يلبخند

 !هیعیطب نیچشام نگاه کن بب

باورم ...گفتیرنگش انداختم جدا که داشت راست م یطوس يبه چشما یو نگاه دمیرو به سمتش کش خودم

 ...بود یخودش طوس يواقعا رنگ چشا شدینم

 هیعیطب ممینیب-

 !کنمیباور نم-

 !دست بزن ایسفت باشه، ب مینیغضرف سر ب دیباشه با یاگه عمل: گذاشت و گفت شینینوك ب يرو انگشتشو

 یه: فشار دادم، دادش هوا رفت شتریفشار دادم، غضرفش نرم بود، ب کمیگذاشتم و  شینینوك ب يرو انگشتمو

 ؟؟؟یکنیکار م یچ

 یصندل ينبود، از رو یی گهید يانگار چاره  یول ارمیکم بجلوش  خواستیاصال دلم نم دم،یعقب کش خودمو

 ؟ییایم نییپا رمیمن م: بلند شدم و گفتم

 !دمیاما من هنوز کتابارو ند: دیپر نییپا زیم يرو از

 ینیتا تو کتابارو بب نجایا نمیبش ستمین کاریمنم ب-

 ؟يکم آورد هیچ-

 شما یدوتا خونه بغل مییایو م مونهیا هم فردا اثاث کشم: دادم و درو باز کردم نییرو پا رهیکردم و دستگ یپوف

 !تحملت کنم دیاز فردا با یعنی! مهیخبر زندگ نیاه بدتر-

 !بداخالق يپسرخاله : گفت يبه شونم زد و با لبخند ییسمتم اومد ضربه  به

ر از من از پله ها جلوت! اصال انگار نه انگار کردمیم يباهاش بدرفتار یاز کدوم مدلش بود؟ هرچ گهیدختر د نیا

 ؟ییاینم: بهم انداخت و گفت یبرگشت نگاه امیباهاش نم دید یوقت نییرفت پا

 !امیبرو بعدا م: خوشرنگش انداختم و آروم گفتم يبه چشما ینگاه

 ...و  زنمیبه دختره زنگ م ییخوایاگه م-

 !برو ستیالزم ن: قطع کردم حرفشو
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زنگ  يکه صدا نییدر رو پشت سرم بستم و خواستم برم پا ن،ییانگاهش رو ازم گرفت و پله ها رو رفت پ سایپر

 دمیاس ام اسم رو شن

 باز کردم امویکردم و پ یاخم دایاسم پارم دنیدرآوردم و با د بمیرو از تو ج یگوش

حالتو  دیز بزن که کارت دارم، با هیبهم  ؟یچ یعنیمهرداد؟  یکنیم هیکارا چ نیج داد؟ ا تویدختره چرا گوش نیا"

 "اینکن ریمنتظر زنگتم د! پررو ،يدم درآورد رمیبگ

اه برو ! کنهیکنه هم که منو ول نم يدختره  نیا: لب زمزمه کردم ریز تیگذاشتم و با عصبان بمیرو تو ج یگوش

 يدختره  کم،یبشه دوست دختر فابر دیبا گهیبودم، د ششیپ شبید کنهیچون فکر م گه،ید تیگمشو سر زندگ

 !کنه

 ...نییپله ها رو رفتم پا تیبعد با عصبان و

*** 

انداختم،  یبود نگاه دهیچ "خدمتکارمون"که اکرم خانوم  یرنگارنگ زینشستم و به م دمویرو عقب کش یصندل

ظرف ساالد و  زیو زرشک پلو، سر م دیمرغ با برنج سف ینیس هیو قورمه بود با  مهیق يچند ظرف خورش خور

خود  قهیظرف غذا رو به سل خانومبودند، اکرم  زیاز م یی گهید ي بود، دوغ و نوشابه هم گوشه اریماست و خ

 :گفت گهید يهم مثله همه دخترا سایپر خت،یریغذا م سایپر يداشت برا یوقت یمهمونا پر از غذا کرد ول

 دیزیمن کم برنج بر يبرا -

بهم  ییچشم غره  نمکیدارم مسخرش م دیکه فهم سایپر دم،یخند زیر زیاز غذا رو تو دهنم گذاشتم و ر یقاشق

گشنم بود هم عاشق دست  یلیمشغول خوردن غذام شدم چون هم خ اوردمیخودم ن يرفت، منم اصال به رو

 پخت اکرم خانوم بودم

ول نکردن و شروع کردن به گفتن حرفاشون،  گرویغذا هم همد زیسر م یحت دیمعمول مامان و خاله ناه طبق

 زدیم ییحرفا یهر از گاه ستهیبابا هم با شا

 !!!یرو تو دهن منم انداخته بود لعنت ستهیگفتن اسم شا نیا ،یعوض یصالح نیلحظه خندم گرفت ا هی

با  نایخاله ا ای سایاصال برام مهم نبود پر ختم،یروشون سس ر کمیشد توشو پر کردم از ساالد و  یکه خال ظرفم

که  کردمیشم انقدر ورجه وورجه مبود بعد یکه عال لمیخوشبختانه استا! خورمیخودشون بگن من چه قدر م

 که به لطف باشگاه رفتنم بود شمیو بق! شدیهمش آب م

 مونهیما فردا اثاث کش: کاهو زدم که خاله گفت يرو تو چنگالم
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خوشحال شده  یلیخ دیحرف خاله ناه نیمامان از ا ایگو یبودم، ول دهیشن سایخبرو قبال از زبون پر نیکه ا من

 کجا؟ ؟يجد: گفت جانیبود چون با ه

 !چند تا ساختمون کناره شما نیهم-

آخر هفته  هینظرتون چ م،یبا هم یوقتمون رو همگ شتریبه بعد ب نیخوبه از ا یلیخ نیپس ا: بار بابام گفت نیا

 شمال؟ میبر

رو نداشتم، من مسافرت  یبابا جا خوردم، اصال حوصله مسافرت خونوادگ ي رمنتظرهیغ شنهادیپ نیاز ا کمی

 ؟یگیم یمامان شما چ ست،ین يفکر بد: گفت سایکنم که پر یخواستم اعتراض! ت داشتمدوس يمجرد

 ؟یفرزاد موافق دونمینم: به شوهرش انداخت و گفت یهم نگاه خاله

تا آخر هفته  مینیبزار بب...ندارم یاومممم منم کاره خاص: و گفت دیرنگشو نوش یاز نوشابه مشک یقلپ ستهیشا

 م؟ییزنده 

 !آ، برو خدا رو شکر کن یما نشست يسالم جلو! ریمرد زبونتو گاز بگ: تبابام گف عیسر

 !رمیبم دیگفتم شا-

 !بابا: کرد و گفت یاخم سایپر

 !برم من مییقربون دختر بابا: کرد و گفت ییهم خنده  ستهیشا

 ومدینم خوشم اشونیحرفاشون و شوخ نیمن که اصال از ا دن،یحرفش مامان و بابا شروع کردن به خند نیبا ا و

نظرت  یمهرداد راست: ساالدم شدم که مامان گفت هیسفرو برم، مشغول خوردن بق نیا خواستیو اصال دلم نم

 ه؟یچ

 ...یلیخ...خب راستش من: بهش انداختم ینگاه

 !مهردادم موافقه: گفت عیسر چونمشونیباز بپ خوامیمن م دیکه فهم بابا

خب : بعدش گفت عایهم سر ستهیبزنم چون شا یحرف تونستمینم گهید یبه بابام انداختم، ول ینگاه تیعصبان با

 !من يالینمک آبرود و میپس آخر هفته بر

 !!!جوووون ستهیشا يالیشمال و میاستقبال کردن و قرار شد آخر هفته بر یمسخره کل شنهادیپ نیهم از ا همه

اصال حوصله نداشتم بلند  گهید از خوردن ناهار همه جمع شدن تو سالن تا دوباره دور هم باشن، منم که بعد

 یلیخ دم،یکش یقیتختم و نفس عم يبرگشتم اتاقمو خودمو پرت کردم رو کیکوچ یعذرخواه هیشدم و با 

و  دیرسیبه نظر نم يدختر بد اونگرچه  سا،یبرقرار کنم مخصوصا با پر ییخالم رابطه  يبا خانواده  تونستمینم
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در آوردم  بمیاز تو ج مویبشم، گوش کشینزد یلیخ خواستمیدم نمخو یبرخورد کنه ول یمیداشت باهام صم یسع

 ییجورا هیو  زمیبهش زنگ م دیکار کنم با یچ دونستمینم...کردم یشیدارم، ا دایکال از پارم سیم هی دمیکه د

 یلیرو گذاشتم کنار گوشم بعد از دو تا بوق انگار که خ یشمارش رو گرفتم و گوش یلیم یبا ب...چوندمشیپیم

 رو داد یظر بود جواب گوشمنت

 الو مهرداددددد؟؟-

 سالم-

 ؟یزنیزنگ نم هیچرا به من -

 !سرم شلوغ بود نتونستم-

 جواب داد؟؟؟؟ ویهمه بهت اس دادم و زنگ زدم، چرا دختر خالت گوش نیا ؟یچ یعنیواااااااا -

 ! دادم دستش مویخودم گوش: بچزونمش گفتم نکهیا يبرا

 ؟یچ یعنی-

 ينطوریهم-

اصال : گفت یبترکه، با ناراحت ينمونده تا از حسود یچیود که حس حسادت زنونه ش گل کرده و هب مشخص

 !!!آ یباش یمیانقدر باهاش صم ادیخوشم نم

 !ازش ادیمنه، من خوشم م ياون دختر خاله  ؟یچ یعنی-

 روزه؟ هی -

 زهیمنه و برام عز لهیباشه اون فام یهرچ-

 قت؟دسته من اون و يدیروز م هی تویگوش-

 سوال نکن دمینم یدونیم یوقت زمیعز-

 مهرداد چت شده؟-

 !به من زنگ نزن گهید: حوصله گفتم یزدم و ب يپوزخند

 ؟یچ-

 !زنگ نزن گهیبه من د! واضح بود-

 آخه؟ یچ یعنی-

 باهات ادامه بدم خوامینم-
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 آخههههههه؟؟؟؟ یچ یعنیمهرداد  یول-

 !اتیازاز رفتارا و سبک ب ادیخوشم نم: قطع کردم حرفشو

 قطع کردم ویبزنه که همون موقع گوش یحرف خواست

*** 

 :کرد ییاشاره  سایتخت نشستم، پر يجا خوردم و بعد رو کمی سایپر دنیاتاقم باز شد، با د در

 تو؟ امیب تونمیم -

 ییتو االنم تو-

 يدار یاتاق قشنگ:به دور تا دور اتاقم انداخت و گفت  یزد و در رو پشته سرش بست، نگاه يلبخند

 ممنون-

 سوال رو بپرسم هیاومدم : نشست و گفت پوترمیکام زیم یصندل يرو

 بپرس: و گفتم دمیتخت دراز کش يرو

 !يموافق نبود یلیپدرت خ شنهادیبا پ ادیبه نظر م-

 !يریگیزود م ادیخوشم م! قایدرسته دق-

 چرا آخه؟-

 دوست دارم يمن مسافرت مجرد-

 !نطوریمنم هم: کرد یی خنده

 ؟يبر ییتنها زارنیم: هش انداختمب ینگاه

 به بعد آره نیاز ا: زد یچشمک

 چطور مگه؟: دمیتو هم کش ابروهامو

 میریبا دوستامون و تو م گمیم-

 دن؟یبا من اجازه م یعنی: زدم يپوزخند

 !یآره خب تو پسر خالم-

 ؟يهم دار هیدوست پا-

 شمال؟ يریم ایتو با ک! ترم یمیاز همه صم دایبا آ-

 ور و اونور نیا رمیاکثرا با اونا م ،یو عل نیدوست دارم، آرممن دو تا -
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 میخب جور کن بر-

موافقت  یکنیفکر م یعنی: خوشم اومده بود نیاحمقم همچن يدختر خاله  شنهادیشدم از پ زیخ میتخت ن يرو

 کنن؟

 !مشونیچونیپیاگه هم نشد م...مهرداد کنمیجورش م يجور هیمن -

 یو عل نیم با آرممن ایب دایخب تو با آ یلیخ-

 اونوقت؟ نیبا چند تا ماش-

 نیماش هی دونمینم-

 ندن بهمون ریگ-

 کجا خب؟ مینه بر: تخت نشستم و گفتم يرو

 دیداشته باش الیکه شما و ییجا میریپاشن برن نمک آبرود ما هم م نایبزار مامان ا-

 اونجا؟ میبر ه،یبابام انزل يالهایاز و یکی:بهش انداختم ینگاه

 آره-

 ؟ییایب یتونیکه م یمطمئن سایرپ-

 خودمم راحته الیبا تو باشم خ یوقت وونهیآره د-

 !يدیروزه منو د هیتو تازه -

 !آ یساله که پسرخالم ستیخب ب-

 آ يجواب دار هی شهیهم: کردم یی خنده

 از دختره چه خبر؟ یراست م،یآره من اصوال آدم پررو-

 کدوم دختره؟-

 گه،دوستتیهمون دختره د-

 ؟یگیرو م دایارمآها پ-

 !آهان آره همون-

 !ازش ادیخوشم نم-

 ادآیبه نظر از تو خوشش م یول-
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 دیدخالت کنه، اونم که فهم ستیکه بهش مربوط ن یتو مسائل ومدیبه چشماش انداختم، خوشم نم ینگاه

 خودشو جمع کرد

 درسته؟ یگیدختره که م نیا نمیبب-

 کدوم دختره؟: بهم انداخت ینگاه سایپر

 !دوستت گهید دایآ-

 !خوب یبگ يداره تو به چه مدل دختر یآهان، بستگ-

 ...دختر مثله هیاوم -

 ؟یمثله ک-

 الیخیب یچیه: به سرتاپاش انداختم نگاهش

 من بدم پسرخاله؟ یبگ ییخوایم یعنی-

 !مدلت نیمخصوصا با ا! از تو ندارم یمن شناخت-

 نامرد؟ هیمگه مدلم چ-

 ادهیهم ز یلیخ...ادهیز شتیآرا یچیه-

 !که ستین ادیز یول: انداخت و گفت ششیبه آرا یرفت نگاه نهییشد به سمت آ بلند

 !میبر یپیاک میچونیرو بپ نایجور کن آخر هفته ا! خب بابا یلیخ: و گفتم دمیتختم دراز کش يرو دوباره

 که جوره، تو دوستاتو جور کن دایآ-

 !کنمیمن جورشون م یاوک-

 :به صفحه ش بندازم جواب دادم ینگاه نکهیا زنگ خورد بدون میموقع گوش همون

 بله؟-

 ؟یمهرداد نعمت يچطور-

 ؟يباز تو به من زنگ زد: هیک دمیصداش فهم دنیشن با

 مگه قرار بود بهت زنگ نزنم؟-

 ؟ییخوایم یاز جون من چ رمردیپ نمیبب-

 !یلیخ ستمین ریسالمه، پ يمن پنجاه و اند-

 حاال کارت؟ ،يریپ هیاز نظر من تو -
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 !یتیترب یه پسر بچ-

 ؟!یکارتو، بعد که قطع کردم ناراحت نش ینگفت د،یبنده نظر بد تیالزم نکرده شما درباره ترب-

 ه؟یک ستهیشا يدیفهم: بود یرتیغر یکرد، عجب ب یی خنده

 بهم زنگ نزن گهید ه،یبدونم ک خوامینم-

 ؟يدر باهاش بد حرف زدبود؟ چرا انق یک: بهم انداخت و گفت ینگاه سایرو قطع کردم، پر یگوش و

 !هم جواب پس بدم الف بچه یکیبه تو  دینکنه با: بهش انداختم و گفتم ینگاه یرچشمیز

 شعور یب: شد به چشمام رهیخ رتیح با

 تو؟ ایمن -

 ؟یکنیاه مهرداد تو چه قدر با من کل کل م-

 !ادیچون خوشم م-

هم  یاز طرف یرو بکشم ول ينداشتم ناز دختر عادت رون،یبلند شد و با حالت قهر خواست بره ب یصندل يرو از

 !لوس نمیبب نیبش ایخب ب یلیخ: لوسم از دستم ناراحت شه يدوست نداشتم دختر خاله 

 !با توئما! خانم کوچولو یه: درو باز کرد رهیدستگ

 یعوض يپسرخاله  اد،یاصال ازت خوشم نم: بهم انداخت ینگاه برگشت

 ...به جهن: کردم یاخم

 ؟یچ: دی، ابروهاشو تو هم کشخوردم حرفمو

 !نکن آ ادیرو ز اتیشوخ گهید: زدم و گفتم يلبخند

 !خوادیدلم م-

 ؟يدیحرفه خودمو بهم پس م-

 میبا هم کل کل کن خوادیتو فقط دلت م-

 کنمیم فیپنج شنبه رد يمن شمالو رو برا: که گفتم رونیکرد و خواست از اتاق بره ب پشتشو

 !امینم ییپو ها جامن با ها: گذاشت رونیب قدمشو

 !امیکنار ب تونمیمنم با لوسا نم! هاپو عمته-

 !ياریاز دلم در ب یبتون دیشا: بهم انداخت ینگاه مین برگشت

 !يچطور: شدم و گفتم زیخ میتخت ن يرو
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 !ادیخوشت نم دایکه چرا از پارم یبهم بگ: دیپرس يکرد و با کنجکاو میبه گوش یی اشاره

رابطه عاشقونه ت رو با دوست  نیآخر يباشه تو هم خاطره : زدم و گفتم يوزخندانداختم پ میبه گوش ینگاه

 ؟یها؟ چند بار خونشون رفت یرفت شیتا کجا باهاش پ ؟؟؟یکن فیپسرتو برام تعر

 !يشعور یب یلیخ: به دندون گرفت و گفت لبشو

 !ينگو که دوست پسر ندار-

 !کنمیمن مثله تو دوست داشتن و تو رابطه داشتن خالصه نم-

 !نهیخب منم طرزه فکرم هم-

 یخواستیم گهید زهیچ يبود و تو اونو برا یاون دختر خوب کنمیمن حس م ؟يرو پس زد دایپس چرا پارم-

 !اون پاك نبود رینخ: زدم يپوزخند

 آخه؟ یچ یعنی: دیپرس ياتاقم شد و با کنجکاو داخل

 !منظورم مشخصه-

 دمیفکر کنم خودم فهم: کج کرد و گفت سرشو

 :شدم به صورتش، ابرومو باال انداختم رهیبعد گونه هاش رنگ گرفتند، با دقت خ و

 !پس نیآفر-

 نییمن برم پا کنم،یخب خبرت م یلیخ: زد و گفت يلبخند

 یاوک-

 و در رو پشته سرش بست رونیاتاق رفت ب از

*** 

 درو گرفتم بعد از چند تا بوق جواب دا نیآرم يو شماره  دمیتخت کامل دراز کش يرو

 !سالم خپل-

 کجام خپله مهرداد؟-

 ست؟؟؟یگفتم،سالم تو دهنت ن ينطوریهم-

 !سالم و زهرمار، سالمتم بخوره تو سرت دراز-

 ما؟ يالیو یانزل میاخر هفته بر ییایم: دمیخند

 ؟یبا ک دییییییییببخش-
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 من و دوستش يبا دختر خاله  ،یعل ادیمن و تو اگه ب-

 ؟یبعد قراره شمالم باهاش گذاشت شیدیبار د نیاول ياوهو امروز برا-

! ستین يجمعمون که دوست دختر دوست پسر ،یدور هم گذرهیخوش م میریاحمق؟ م میکن يمگه قراره کار-

 میکه دور هم باش میریم

 !ارهیدوست دخترشو ن یپس بگو عل-

 افتاده لیانگار از دماغ ف د،یاصال از عسل خوشم نم ییوا-

 هم بگم گهید یچ هی خواستمیم یول م،یکه بر امیم کنمیم لیطکار و بارمو تع م،یمن که اوک-

 خب بگو؟-

 ممکنه جابجا شه خشیالبته تار...هیپارت هیبعد  يآخر هفته -

 خب؟-

 خب و زهر مار...خب و مرض، خب و کوفت-

 !!!!گههههیعهههههه بسه د-

 م؟یبر ییایم: و گفت دیخند

 ه؟یک یپارت اد،یبدم نم-

جمع دختر و پسره، آب  بایتقر شناسمشیخب منم م یداراست، دوسته دوستمه، ولاز بچه پول یکی یمهمون-

 !هست یو قرص همه چ یشنگول

 !ارنیدر ب يجنبه باز یملت ب خوانیم ام،یقرص باشه من نم الیخیب ییوا-

که خواست  يقرص و هر خر م،یخوریم کیچند پ میما بترکون م،یقرص بخور ییخوایمن و تو که نم وانهید-

 نباشه دمیشا...ستمیبازم از قرص مطمئن ن یول! ه باالبنداز

 !رنمونیبگ زنیبر میآ، نر میما شانس ندار دونمینم-

 ؟ییاینه خره، نفوذ بد نزن، حاال م-

 حاال تا اون موقع دونمینم-

 ؟یزنیزنگ م یباشه، به عل-

 نه تو زنگ بزن، خبرشو بهم بده-

 ؟يندار يباشه خره، کار-
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 ينه خپل برو برو با-

 ییلحظه  يبرا...بود دلم حوس شمال کرده بود یبالش گذاشتم، چند وقت يرو قطع کردم و سرم رو رو یگوش

 کمی خواستیخسته بودم و دلم م یلیهم گذاشتم، خ يچشامو رو

 ...زدمیسر به شرکت م هی دیفردا صبح هم با...بخوابم

 

 چهارم فصل

صبحونه خوردم  کمیلباسام  دنیوش گرفتم و بعد از پوشد هیبود که از خواب پا شدم و اول  نایساعت نه ا صبح

بعد از ظهر شد  بایبودم و کارا رو نظارت کردم و نقشه ها رو چک کردم، تا تقر ریاونجا درگ کمیو رفتم شرکت ، 

رو  نیرفتنو هم نداشتم، ماش رونیحوصله ب نگرفتم برگردم خونه، چو میندارم، تصم یکار خاص گهید دمیکه د

 دونستمینشد، نم يو ازش خبر دیطول کش کمیاغ نگه داشتم و بوق زدم تا حاج رضا درو باز کنه، در ب يجلو

 نه؟ ایاصال امروز هست خونه 

 دیکه با دمیفهم دم،یبودمش، سرم رو که برگردوندم خاور رو دو تا خونه بغل ترمون د دهیاز صبح که ند چون

حاج  نیپس ا: مامان گفتم دنیباز شد، سرمرو برگردوندم با دباشه، همون موقع در خونه  نایا دیخاورِ خاله ناه

 رضا کجاست؟

 دخترش شهیگفتم که رفته پ-

 ؟یگفت یک-

 نایخاله ا شیپ میبر ایرو پارك کن و ب نیتو هم ماش اد،یرفته، شب م ادمیحتما -

کنه، اصال گوش  یوتمیدرو ر نیهزار بار به بابا گفتم ا: کردم و گفتم يلب غر غر ریشدم و ز ادهیپ نیماش از

 !دهینم

 ایمن رفتم تو هم بجنب ب ،یکه تو چه قدر تنبل ییوا: کرد و گفت یاخم مامانم

رو  نیماش ییشدم و تو باغ گوشه  نیشدم و در دو دهنه بزرگ رو باز کردم، سوار ماش اطیکردم و داخل ح یپوف

نه سمت چپه ما بود، در باز بود داخل شدم درست دو تا خو نایعمارت خاله ا رون،یپارك کردم و از خونه اومدم ب

 سالم: شوهر خاله سرم رو تکون دادم و گفتم دنیبا د

 سالم جوون، پدرت کجاست؟: زد و گفت يلبخند

 !حتما کارخونه س-
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 آها برو باال-

 ن؟ییخوایکمک نم-

 مردا هستن نینه بابا ا-

پر بود از  نشیهم بهش انداختم، زم ینگاه گذشتمیکه از باغ م نطوریکرد، هم یافغان يبه کارگرا ییاشاره  و

گل  يپر بود از بوته ها اطمیرفت و آمد درست شده بود، کنار ح يهم از وسطش برا یعلف و البته راه سنگ

تو،  ارنیباز کرد تا کارگرا خاور رو ب رود ستهیشا خورد،یو چند تا درختم گوشه کناره باغ به چشم م دیسرخ و سف

و  زیدست م هیهم  اطیبزرگ بود، استخرشون از مال ما بزرگتر بود، اون طرف ح یلیخاستخر  هیسمت چب باغ 

خونه ما نبود، پله ها رو رفتم  یعمارتشون به بزرگ یبود، ول یتاپ دو نفره بود، در کل خونه قشنگ هیو  یصندل

رو  لیوسا دیدوم هم بابود و خاور  یشده بود، اما هنوز خونه خال دهیچ لیاز وسا یلیباال و داخل خونه شدم، خ

 : لب زمزمه کردم ریز کرد،یم یخال

 چرت و پرتا نیخاله م بد تر از مامانه من خونه ش پره از ا نیا-

 و حموم بود یبهداشت سیسرو هیهم دو طبقه بود، طبقه باال اتاقا و  نایا سایپر خونه

بود،  یبود، در کل خونه قشنگ گهیحموم د هی یبهداشت سیسرو هیهم سالن و آشپزخونه و اتاق و  نییپا طبقه

کرم رنگ بود، کارگرا از قبل پرده  کامونیما سرام يبود، آخه برا دیما سف يبرعکس خونه  کاشیو سرام وارید

بزرگ و خوشگل هم به  یلیخ يتابلوچند تا  هیرو نصب کرده بودن،  ییطال دیسف یبه قول خالم سلطنت يها

 بود زونیآو وارایدر و د

 یراحت شیکیدو دست مبل بود،  نن،ینگرفته بودن کجا بچ میتصم نایه بودن البته هنوز خاله ارو آورد مبل

 که ست پرده ها بودن ییطال دیسف یهم سلطنت یکیچرم،  یمشک

 !اومده؟ یک نیاوهو بب: دمیرو شن سایپر يصدا گذروندم،ینظرم م ریکه داشتم خونه رو از ز نطوریهم

 کیتون هیرنگش رو دورش باز گذاشته بود،  یمشک يموها دم،یپله ها د يرورو  سایرو برگردوندم و پر سرم

گنده و  يو با نمک شده بود، اون چشما پیجفت صندل پا داشت؛ در کل خوشت هیو  یساق مشک هیبا  یسرخاب

 !زدیگربه برق م يرنگشم که مثل چشما یطوس

 ام؟یقرار بود ن-

 !اخه ییایب کردمینمفکر  ینبود، ول يقرار: نییها رو اومد پا پله

 کجان؟ نایحاال که اومدم، مامان ا-
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! اتاقشو درست کنه نیزایتا د! دنیدستور م چارهیب يدارن به کارگرا: به اتاق طبقه باال کرد و گفت یی اشاره

 !داره آ یمامان منم عحب دل

 ؟یکنیکار م یچ نجایخب تو ا گه،یخوبه د-

 اومدم آب بخورم-

 نییپله ها رو اومد پا و

 خوامیخب منم م-

 ایدنبالم ب: زد و گفت يلبخند

 هی یول م،یبود، اواسطش بود يزییبود، هوا پا نتیکاب يرو خیپارچ پر از  هیوارد آشپزخونه شدم،  سایپر پشت

  وانیل

 !دیچسبیم خیپر از  آبه

 بخور: رو پر کرد و به سمتم گرفت وانیل سایپر

 !دادن ندارم آ یاول تو، من حوصله کول-

 بازم هست وانیل: کرد و گفت یی خنده

اتاقم  میبر ایب: گفت سایکردم، بعد از خوردن آب پر يتشکر یلب ریرو ازش گرفتم و ز وانیرو کج کردم و ل سرم

 نیرو بب

 ش؟یدیچ-

 !بایتقر-

 يسر هیبوفه و  هیبزرگ و  يد يال ا هیتو،  اوردنیرو داشتن م لیوسا یکارگرا باق رون،یب میآشپزخونه اومد از

 !اردراستآیلیهم از اون م ستهیشا نیبا خودم فکر کردم ا گه،ید يت و پرتاچر

تخت بزرگ  هیداشت،  یانداختم اتاق خوب یدور تا دور رو نگاه م،یشد سایباال و داخل اتاق پر میها رو رفت پله

 گهید ییشه رنگ بودن، گو دیسف ریاتاقش حر يبود، پرده ها وترشیکامپ زیاز اتاق م ییوسط اتاقش بود، گوشه 

 خوندن کتاب بود هلا سایپر گفتیکتابخونه پر از کتاب بود، پس خاله راست م هیهم 

 هیاتاقه خوب-

 ممنون: زد يلبخند
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به : بهم زد و گفت ينظر گرفتم، برگشت لبخند ریکاراش رو ز يسمت در رفت، آروم در رو بست با کنجکاو به

 ؟یگفت یدرباره مسافرت چ نایمامانت ا

 امیکار دارم و نم گمیکن بعد منم م یتو اول اوک ،یچیفعال که ه: نشستم و گفتم یصندل يرو

 بگم امتحان دارم تونمیپس من م کننیموافقت نم میبر ییخوایبگم ما م-

 شرش نکن  یاوک-

 پس حله یاوک: زد و گفت یچشمک

م و مامان افتاد که تو راهرو نگاهم به خال رون،یدرو باز کرد و از اتاق رفت ب سایزدم که پر یجون یلبخند ب منم

 یلیخ دنمیکردم، خاله هم که از د یسالم دیبلند شدم و با خاله ناه یصندل ياز رو زدن،یداشتن با هم حرف م

 درهمه یلیخ نجایا دیمهرداد، ببخش يخوش اومد: خوشحال شده بود گفت

 ه؟یحرفا چ نینه خاله ا: زدم يلبخند

 کجاست مهرداد؟ سایپر-

 نییپافکر کنم رفت -

: جعبه شکالت بود، شکالت رو به مامانم تعارف کرد و گفت هیپله ها رو اومد باال دستش  سایموقع پر همون

 ستین ییرایپذ يبرا یچیه نجایا دیخاله ببخش

 ! بابا هیحرفا چ نیا: رو برداشت و گفت یزد شکالت يلبخند مامانم

 خورمیاما نم یرسم: داخل اتاق شد شکالت رو بهم تعارف کرد که گفتم سایپر

 !رهیگیغذا م رونیاز ب رهیاالن بابا م ،یبخور ضعف نکن-

 د؟یخوریشما ساعت پنج عصر ناهار م...ستینه بابا من اصال گشنم ن-

 !کار کنم یاوهوم، نخور خب چ یبه خاطر اثاث کش:گذاشت زشیم يرو بست و رو جعبه

 !خل يدختره -

 یقشنگ بود، اگه چشماش مشک یلیخالش خ...وشه لبش افتادنگاهم به خال گ...انداخت یو بهم نگاه برگشت

 ...شدیم یشرق یلیخ افشیبود ق

 ؟یچ یبه من گفت: دیتو هم کش ابروهاشو

 !يشاد یالک...يچون واقعا کم دار...خل: کردم یی خنده

 گوشه لبش نشست، یی خنده
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 مدار یدپرس باشم؟ چون من همه چ دیبا یچ يبرا ستین یمشکل میتو زندگ یوقت-

 !ندارن یچیدر واقع ه یدارن ول یهمه چ کنندیاوقات آدما فکر م یگاه: دادم هیتک یصندل به

 ه؟یمنظورت چ: تخت نشست يرو سایپر

 نداشتم يمنظور: زدم یتلخ لبخند

 ؟يخورد یاوه نکنه تو شکست عشق-

 ؟یشکست عشق: کردم یی خنده

 ؟يمهرداد تاحاال عاشق شد-

 !نکن دخالت: به چشماش انداختم ینگاه

 !گهیبهم بگو د: کنجکاو تر شده بود دنبالم اومد و گفت ساکهیبلند شدم، پر یصندل يرو از

 !نداره یگفتم که به تو ربط: به چشماش انداختم ینگاه برگشتم

 ...فقط کنجکاو شده بودم: لب گفت ریو ز نییهم سرش رو انداخت پا سایشدم، چون پر مونیحرفم پش از

منم مثل تو ... آره عاشق شدم: و گفتم دمیکش یقینفس عم...ش خودم رو بد نشون بدمجلو خواستیدلم نم اصال

در واقع من  یدارم، ول یچون معتقد بودم همه چ...بردمیلذت م میدارم و داشتم از زندگ یهمه چ کردمیفکر م

اون بود، اونجا با  يالیهم از فام ایدن بود،دوستم  نیتولد آرم دم،یتولد د هیرو تو  ایمن دن...نداشتم یعشق چیه

 ...ازش خوشم اومد یلیمنم خ...ومدیم یخوب یلیبه نظر دختر خ م،یهم آشنا شد

 خب؟: دیپرس يرو باال اورد و با کنجکاو سرش

 ؟یبدون خوادیدلت م-

 آره: تکون داد اقیبا اشت سرشو

 گاریبه س رتیبا ح سایپر دم،یکش رونیرو ب يگاریس گارمیتخت نشستم، اونم کنارم نشست، از تو پاکت س يرو

 ؟یکشیم گاریس: انداخت و گفت یدستم نگاه يانگشتا ونیم

 بکشم؟ تونمیآره، م-

 آره آره بکش-

 ؟یکشیتو هم م-

 ادینه من خوشم نم-

 ؟یچ ونیقل-
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 !کم یلیخ-

بود،  یبیاون دختر نج م،یبا هم خوب بود یلیما خ: زدم و گفتم گارمیبه س یقیرو روشن کردم و پک عم گاریس

هم مشروب حتما هست،  یبود، تو پارت یپارت هی نیباشه چون تولد آرم نیانقدر سر و سنگ شدیش باورم نماول

نداشت، همه  یاونجا هم وجه خوب يخب باالخره دخترا یوجود نداشت، ول یآدم بود و قرص مرص نیحاال آرم

دختر  شدیکه م ایدن یول ردن،خویمشروب م ای دنیکشیم گاریس قهیدم به دق ایلباساشون باز بود، و اکثرشون 

با هم  یاومده، چون اونا از بچگ نیفقط به اصرار آرم دمینبود، بعده ها هم فهم نکارایاصال اهل ا نیآرم ییدا

 ...رو دوست داشته ایخواهرش دن مثلواقعا  نیبزرگ شده بودن و آرم

 خب؟: گفت سایزدم که پر گارمیبه س یی گهید قیعم پک

 میداشت یمشکل اصل هیما  یول: ش انداختم و گفتمروشن يبه چشما ینگاه

 ؟یچ-

 ایخانواده دن-

 بودن؟ ییمگه چه مدل خانواده -

بود و  هیما زعفران يمعلم، خونه  هیکارمند ساده بود، مادرشم  هیتر بودن، پدرش  نییپا یلیسطحشون از ما خ-

 فرقمونو؟ یفهمیاونا نظام آباد، م يخونه 

زدم  گاریبه س یی گهیپک د... اون موقع ها افتادم ادینگفت، دلم گرفت دوباره  يزیو چ نییرو انداخت پا سرش

 دستم خاموش کردم يدستمال نم دار تو يو اونو تو

 نداشتن یچون اصال از نظر ثروت و خانواده با ما همخون...مخالفت کرد ایمامان با دن-

 خب؟-

متوجه  گذشتیزمان م یهرچ یول خواستم،یه بود مک ییایرو همون دن ایمامانم گوشه منو هم پر کرد، من دن-

 یلیهاشون خ یمهمون... ستیدونیرو نم زایچ یلیخ ایدن...ندارم یبا هم همخون یواقعا از نظر خانوادگ شدمیم

مادرم ...بود ییکال دختر ساده ...ومدنیم رو نیآرم یمثل پارت ییایمهمون نیهمچن هیبار  هی یسال دیساده بود، شا

سال  نکهیهم شکرآب شد تا ا ایرابطه من ودن...با مامانم حرف زدم قبول نکرد یمنم هرچ...فت کردبه شدت مخال

خبر ازدواجشو  یوقت یدوباره برم دنبالش ول خواستمیمن م یعنی...بعدش با پسر دوست پدرش ازدواج کرد

 !!!!شدیاصال باورم نم...دمیشن

 ش؟یدیند گهید: انداختم که گفت نییمنم سرم رو پا د،یکش یآه سایپر
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 میبود گهید يایما از دو دن...اون ماله من نبود...نه-

 ه؟یماله ک هیقض نیا-

 شیدو سال پ-

 ؟يبعد اون عاشق نشد-

 نتونست نظرمو جلب کنه يدختر چیه گهینه د: رو تکون دادم سرم

*** 

تو  سایهمسن و سال پر يدر باز شد و دختر میسرمون رو باال آورد سایبه در خورد، من و پر ییموقع تقه  همون

 آستانه در ظاهر شد

 هیپاش بود و  یتنگ نیدر درآورده، شلوار ج يکفشاش رو جلو دیرسیپاش بود، به نظر م یتا صندل رو فرش دو

رنگش فرق کج  ییشونش افتاده بود و موهاش قهوه  يکرم رنگ کوتاه تنش بود، شال کرمش رو يمانتو 

 نبود سایپر یوشگلبه خ یداشت ول یبا نمک افهیبود، ق ادیز سایمثله پر ششمیصورتش بود و آرا يرو

 ـــــدایآ: گفت یتخت بلند شد و با خوشحال ياز رو سایپر

اومد و به من  رونیب سایاز تو بغل پر دایدادم، آ یتخت بلند شدم و سالم يرو بغل کرد منم از رو دایو آ دیپر و

همون دوستمه که گفتم باهاش  نیمهرداد پسرخالمه، مهرداد ا نمیدوستمه، ا دایآ نیا: گفت سایکرد، پر یسالم

 شمال میبر

 چه خبرا؟ سایخب پر: گفت دایزدم که آ یجون یرو تکون دادم و لبخند ب سرم

 اتاقم تموم شد: زد و گفت یچرخ سایپر

 نییها رو رفتم پاو پله  رونیبزنم از اتاق اومدم ب یحرف نکهیگرفتم اون دو تا دختر رو تنها بزارم بدون ا میتصم

: جواب دادم تیکردم و با عصبان یاخم دایشماره پارم دنیدر اوردمش و با د بمیزنگ خورد، از تو ج میکه گوش

 بله؟

 الو مهرداد؟-

 ه؟یچ-

 ؟یکنیم ينطوریا یچ يبرا-

 !بهم زنگ نزن گهید خوامت،یگفتم که نم-

 آخه چرا؟-
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 !با زنا باشم خوادیشرمنده اما من دلم نم-

 مهرداد من دوستت دارم یول: حس کردم با حرفم خورد شد کامال

 يبهم زنگ نزن با گهید: زدم يپوزخند

شده بود،  دهیچ بایکارگرا نبودن سالن تقر ن،ییگذاشتم و پله ها رو اومدم پا بمیرو قطع کردم و تو ج یگوش و

و حرفاش افتادم، باز  یصالح ادیهم نبود، فکر کنم خاله و مامان هم تو سالن بودن، ناگهان  ستهیاز شا يخبر

 جمیبدتر گ...هم چون حرفاش گنگ بود یاز طرف یول ه،یبدونم کارش باهام چ خواستیدلم م...کنجکاو شدم

 ...کردیم

در آوردم و آماده شدم  بمیرو از تو ج میگوش تیبا عصبان دائه،یزنگ خورد، فکر کردم پارم میموقع گوش همون

 راحت شد المیخ نیشماره آرم دنیا دبدم که ب دایچند تا فحش به پارم

 الو جانم؟-

 ؟ییسالم مهرداد کجا-

 نایخونه خالم ا-

 بعد هر روز هوار شو رو سرشون ن،یکرد داشونیپ نکهیبزار دو روز بشه از ا-

 خفه شو و حرفتو بزن-

 ادیرو داد گفت با عسل جونش م یزنگ زدم، اوک یبه عل: کرد و گفت یی خنده

 مه جا باشهه دیعسلم که با نیا-

 !گهید میپیاک ه،یحاال باشه مگه چ-

 میریاز اون، باشه آخر هفته م ادیخودتم که خوشت نم-

 پس حله یاوک-

 خپل يحله چشاته، فعال با-

 !برو گمشو دراز-

خپل اونم  گفتمیمن بهش م یخپل، ول نیرو قطع کردم، در واقع نه من دراز بودم نه آرم یکردم و گوش یی خنده

 !دراز گفتیم مبه یبه تالف

*** 
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ناهار من بودم مامان  زیبود، سر م دهیخر ابونیچلوکباب و خنزل پنزالشو از سر خ ستهیشا م،یناهار نشست زیم سر

 هم بودن، دایو آ سایو پر ستهیو خاله و شا

 !يموذ ای! ه؟یخجالت ایمعلوم نبود که ساکته  زد،یحرف نم یلیخ دایآ

 ه؟یشده بود بهم، با چشم و ابرو بهش فهموندم چ رهیافتاد که خ سایپراز غذام رو خوردم که نگاهم به  کمی

 نقشه رو اجرا کنه خوادیم دمیزد، فهم یکرد و چشمک یی خنده

 شمال؟ دیریمامان شما آخر هفته م: گفت

 نمک آبرود میریم یآره همگ: از نوشابه ش رو خورد و گفت کمی دیناه خاله

 میکه آخر هفته امتحان دار بهم گفت دایآ: گفت یبا ناراحت سایپر

 گهیوقت د هی يبرا میندازینداره م بیاه چه بد، ع: گفت مامانم

 !دینه بابا، شما ها بر: گفتم عیسر منم

 ؟ییایمگه تو نم: بهم انداخت و گفت ینگاه مامانم

 !میرو تنها بزار سایپر میتونیآخه مهرداد ما که نم: گفت ستهیجوابشو بدم که شا خواستم

 ه؟یترستون چ گهیاومده، خونه شما هم که نگهبان داره د شیبرام پ ين من که کارجا ییدا-

 مونمیم سایپر شیاصال شبا منم پ سته،یشا يآقا گهیراست م: که تا اون موقع ساکت بود گفت دایآ

 م؟یدو تا دختر رو تنها بزار یعنی: انداخت و گفت دیبه خاله ناه ینگاه ستهیشا

من  دییخوایاگه م: نشون بدم گفتم يخود هی دیکه با دمیاومد فهم ییم چشم و ابروکردم برا سایبه پر ینگاه

 بهشون سر بزنم تونمیم

 !تو حواست به دختر خالت باشه ست،ین يآره فکر بد: بهم انداخت و گفت ینگاه مامانم

 خرمیهم خواستن براشون م يزیو چ زنمیساعت بهشون سر م کی هیشب،  ایباشه من عصر -

 مرد حواسش به دخترم باشه هیراحته که  المیباز خ ينطوریآره ا: زد و گفت يندلبخ خالم

 ....زد یکردم و اونم در جوابم بهم چشمک سایپر طنتیپر از ش يبه چشما یلحظه خندم گرفت نگاه هی

 

 پنجم فصل
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گذشت  که کمیباز کردم و نگاهم رو چرخوندم،  یگوشمو پر کرده بود، چشامو به سخت لمیزنگ موبا يصدا

 یدستم رو دراز کردم و گوش رفتیرو مخم داشت رژه م لمیموبا يتو اتاق خودم و تو تخت خودمم، صدا دمیفهم

 بله؟: به صفحه ش کنم جواب دادم ینگاه نکهیرو برداشتم و بدون ا

 مهرداد؟: دمیرو از اون ور خط شن سایشاد و بشاش پر يصدا

 ه؟یها چ-

 ؟يخواب بود: گفت دیاونم که لحنم رو د شدم،یم یعصبان کردیم دارمیاز خواب ب یکیموقع  هر

 ست؟یاز صدام معلوم ن-

 !رفتنآ نایمامان ا گه،یپاشو د-

 ه؟یقرار بود صبحه زود برن، خب چ یگیآها راست م: شدم زیخ میحرف، تو جام ن نیا دنیشن با

 !بلند شو! مایظهره همه معطلت 12ساعت -

 شته؟یپاون دوستت : کردم و گفتم ییدره  دهن

 دا؟یآ-

 آره-

 بودآ میو ن 12 یجمع کرده، قرارما همگ لشویآره بابا وسا-

 !يکردیم دارمیخوب زودتر ب-

 میبدهکار شد میزیچ هی نکهیمثه ا-

 رمیدوش بگ هیبزار  کنم،یرو جمع م لمیوسا عیخب سر یلیخ-

 !!!شهیم رید یلیکه خ ينطوریاَه مهرداد ا-

 !اه مسخره انقدر غر نزننننن-

 اونجا مییایباش ما م زود-

 یاوک-

 نکهیبا ا...تخت بلند شدم و رفتم تو حموم و وان رو پر کردم يکردم و از رو ییرو قطع کردم دهن دره  یگوش

 میوان دراز بکشم تا خستگ يهم که شده تو قهیدو دق يبرا خواستیدلم م یول گرفتم،یم ییدوش سرپا هی دیبا

 منتظر شدم تا وان پرشه...در بره

 حاج رضا درو باز کن: موقع زنگ در خورد بلند گفتم همون
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 !میبود چوندهیچند روز پ ينقشه مون لو نره حاج رضا رو برا نکهیا يافتاد که برا ادمی بعد

 افتاد دایو آ سایو درو باز کردم، نگاهم به پر نییزدم و پله ها رو اومدم پا يلب غر ریز

 یول! قدش بلند نبود نه که کوتاه باشه نه یلیخ دایر عکس اون آب یداشت ول یی دهیقد بلند و اندام کش سایپر

 بلند نبود یلیخ سایکناره پر

داشت و چشماشم که تو نور آفتاب برق  شیآرا شهیرو از باال جمع کرده بود و مثل هم شیمشک يموها سایپر

 :کرد و گفت ییخنده  دنمیبا د زد،یم

 !یخسته نباش -

 !یسالمت باش-

 هم جوابمو دادن سایو پر دایدادم آ یسالم یلب ریکنار و ز در رفتم يجلو از

 میرو بردارم که بر لمیو وسا رمیدوش بگ هیربه  هیمن  د،یباش نییگفتم شما پا سایبه پر رو

 چه خبر؟ یو عل نیاز آرم-

 زنمیبهشون االن زنگ م-

ساعت  میم اونا هم گفتن تا نزد نیو آرم یزنگ به عل هیمبل نشستن و منم برگشتم اتاقم  يرو دایبا آ سایپر

لباسام رو  رونیاومدم ب نم،یوان بش يتو کممینشد  گهیدوش گرفتم د هی یحموم و هل هلک دمیپر ان،یم گهید

چند تا  هیتخت گذاشتم  يرو رو ساكکردم،  یخودم خال يعطر رو رو شهیتنم کردم موهام رو مرتب کردم و ش

 باشن نایا نیآرم دیبا دمیفهم زنهیدر م یکی دمیالزم رو توش جا دادم که شن لیلباس و وسا

 یلیخ نیآرم نییآدامس هم تو دهنم گذاشتم تا مزه دهنم عوض شه و پله ها رو اومدم پا هیرو برداشتم  فمیک

بود که به  نیزد منظورش ا یچشمش که به من افتاد چشمک کرد،یم کیسالم و عل سایو پر دایگرم داشت با آ

 !!!يدار ییبه چه دخترخاله 

 خپل؟ يچطور: به روش زدم و گفتم يلبخند منم

 !!!اوردمیخودم ن يمن که اصال به رو یبهش برخورده بود، ول دیتو هم کش ابروهاشو

جان کجاش  نیآرم: گفت ساینشون نداد، که پر یعکس العمل چیه دایاما آ د،یخند زیر زیحرفم ر نیبا ا سایپر

 خپله، مهرداد؟

 !دراز گهیخب اونم به من م: رو درست کنم گفت هیقض نکهیا يد منم برابهم کر یچپ چپ نگاه نیآرم

 !يخب دراز: زد و گفت يشخندین نمیآرم دند،یبا هم خند سایو پر دایبار آ نیا
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 و عسل کجان؟ یعل یراست! یتو هم خپل-

 خواهر برادرن؟: گفت دایآ نیآرم يجا به

 ن؟یکرد يفکر نیهمچن هیچرا ! هینه بابا عسل دوست دختره عل: زدم يپوزخند

 ادیآخه اسماشون به هم م-

 آها-

 میدرند، منتظرن ما بر ياونا جلو: گفت نیآرم

 امیتا من ب دینیبش نم،یماش چییسو نمیکمک کن، ا دایو آ سایبه پر نیآرم: رو برداشتم و گفتم ساکم

 ؟یکنیحاج رضا که رفت، نگهبان رو چه م: گفت سایرو ازم گرفت که پر چییسو نیآرم

 راحت التیتو برو خ-

اکرم خانم رو هم که از قبل داستان رو بهش گفته بودم اونم رفته بود ده  رون،یزد و از خونه اومد ب يلبخند

: هم بهش دادم و گفت یرو دادم به نگهبان و دو تا تروال صد تومان دیقفل به در زدم و بعد کل هیخودشون 

 گهیخودت حواست باشه د

 باشه باشه آقا: تا بناگوشش باز شد و گفت ششیبه پول کرد، ن ینگاه

 میگردیبرم نایما قبل مامانم ا: زد يبعد لبخند و

 دیشد خبرم کن يزیباشه آقا چ-

هم عقب، حاج رضا  دایو آ سایجلو نشسته بود و پر نیرفتم و نشستم، آرم نیرو تکون دادم و به سمت ماش سرم

بلند  یشاس نیکنار ماش خت،یپشت سرمون آب ر رونیب میرفت یکه نبود پس نگهبان درو برامون باز کرد وقت

 پسر؟ يچطور: گفتم یرو به عل نمک یبه عسل نگاه نکهیدادم و بدون ا نییرو پا میدود شهیش سادم،یوا یعل

 ؟يتو چطور: زد و گفت يلبخند

 ؟یانزل میبر: کرد و رو به من گفت کیسالم و عل دایو آ سایبعد با پر و

 آره اونجا رو تونستم جور کنم: ون دادم و گفتم رو بهش نش الیو دیکل

 !!!ستیکه خوب ن یانزل: زد و گفت یلبخند کج عسل

هم که  گاریداشت، س يادیز شیو آرا رونیبود ب ختهیبلوندش رو از دو ور ر يبهش انداختم، موها ینگاه

دختره دل بسته  نیا هیبه چ یعل دونمیاصال وضعش خوب نبود، من نم! افتاد یقربونش برم از دهنش نم

 !!!بود؟؟؟



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینغمه جنت  –نفسم  يبرا

wWw.98iA.Com ٤٣ 

 !ندن ریتو که بهمون گ یشما بهتره اول موهاتو بکن-

 یختیانقدر موهاتو ر یچ یعنیعسل  گهیراست م: کرد و گفت یاخم یبهم نگاه کرد که عل یچپ چپ عسل

 رونیب

بکنه تو کرد و موهاشو کرد تو، البته نه که کامل  یشیعسل ا زد،یرو حرفم حرف نم چوقتیه یگرفت، عل خندم

ناهار  میستیمیجا وا هیبعد  میفعال بر دیافتیپشت ما راه ب: گفتم یاز قبلش بهتر شد، رو به عل کمیخب باز  یول

 میبخور

 به راه افتادم ابونیمنم با سرعت به سمت خ د،یرو باال کش شهیرو داد و ش یاوک

*** 

 : ضبطو روشن کرد و گفت نیآرم

 شاد؟ ایبرابکس فازه دپرس -

 :گفتم عیرمن س که

 برو دپرس-

 :گفت سایپر

 ؟يخورد یمهرداد باز شکست عشق هیچ-

ناراحت شدم حرفش رو خورد و آروم  دیاونم که فهم...انداختم شیدرشت و طوس يبه چشما ینگاه نهییتو آ از

 :گفت

 منم با دپرس موافقم-

 ...گفتمیبراش نم ایدناز  چوقتیمن شاخ شده بود، کاش ه يبرا دیکه درد دلم رو فهم نیزدم هم يپوزخند

 ...گوش سپردم یکردم و به به آهنگ مورد عالقم از اب سکوت

 يریدست من م از

 رمیدست تو م از

 رمیمیمنم که م ،یمونیزنده م تو

 غم برداشت امویدن شم،یاز پ یرفت تو

 ما از عشق با هم تفاوت داشت برداشت

 به خونه يبرگرد خوامیباره، من ازت م نیآخر نیا
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 وونهید یعاقل ش خوامیباره من ازت م نیآخر نیا

 به خونه يبرگرد خوامیباره من ازت م نیآخر نیا

 وونهید یعاقل ش خوامیباره من ازت م نیآخر نیا

 مرد نیا يها ییبزرگه تنها اونقدر

 غرقش کرد شهینم ایتو در یحت که

 یفهمینم نویعاشقت هستم ا من

 یرحمیب یلیکه خ دونمیم يزیچ هی

 کن ییگدا یشاه یگفتیم شهیهم

 کن ییبمون اما مظلوم نما ظالم

 سیمن بنو يپا يکرد يبد یهرچ

 ستیعشق واسم به جا ن نیکه ا نگو

 به خونه يبرگرد خوامیباره، من ازت م نیآخر نیا

 وونهید یعاقل ش خوامیباره من ازت م نیآخر نیا

 به خونه يبرگرد خوامیباره من ازت م نیآخر نیا

 وونهید یعاقل ش خوامیمباره من ازت  نیآخر نیا

 بار نیآخر_یاب

هم تو  سایکه خوابش برده بود پر دایانداختم آ نهییاز تو آ ینگاه شد،یهم آهنگ ها از ضبط پخش م پشت

داشت به دوست دخترش  دیشا رفت،یور م شیبا گوش یهر از گاه نمیآرم کرد،ینگاه م رونیسکوت داشت به ب

 ؟؟؟...نه ایهست  یاصال با کس دونستمیگرچه نم داد،یاس م

دروغ بود اگه  یول...رو فراموش کرده بودم ایبپرسم، گرچه دن ایدرباره دن خواستیکنجکاو شده بودم دلم م کمی

 !گل کرده بود ممیبرام مرده، اما کنجکاو ایکه دن گفتمیم

 : گفتم نیبه آرم رو

 چه خبر؟ تییاز دختر دا-

 ا؟یدن: لب گفت ریبهم انداخت و ز ینگاه رتیبا ح برگشت

 :گفت نیسرم رو تکون دادم که آرم شد،یمتوجه حرفامون نم سایضبط چون بلند بود، پر يصدا
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 ؟ياون افتاد ادهیشد  یچ -

 دونه؟یاون از کجا م: خودش رو جمع کرد و گفت نیکردم، آرم سایبه پر ییچشم اشاره  با

 ياالنم فقط از رو...هش گفتممنم تمام گذشتم رو ب...اصرار کرد یلیکه خونشون بودم خ شیروز پ چند

 ازدواج کرده یدونیخودت که م: زد و گفت یلبخند تلخ نیآرم دم،یپرس ایدرباره دن يکنجکاو

 دونمیکه م نویآره ا-

 ...ماهشه 7-6...حامله ست-

دوستش داشتم  یلیخ...شدیاون داشت مادر م...حامله بود ایمقابل چشمام، پس دن يبه جاده ..روبرو زل زدم به

 ازدواج کرد گهیمرد د هیاون بود که با ...اون بود که کوتاه اومد...یول

 مهرداد؟ یخوب-

 شهیپس داره مادر م...مبارکش باشه: زدم یبه خودم اومدم سرمو تکون دادم و لبخند تلخ نیآرم يصدا با

 شه؟یداره مادر م یک: زد و گفت يلبخند دیکه حرفمو شن سایپر

 ینگاه سایخوشفرم پر يبه چشما نهییت و منتظر شد من حرف بزنم، از تو آبهم انداخ یبا استرس نگاه نیآرم

 !ایدن: انداختم و گفتم

 : و زمزمه کرد دیرو لباش ماس لبخند

 ا؟یدن-

 دمیخودم دربارش پرس-

 !که یکنیبهش فکر نم یتو گفت یول-

 به تو هم جواب پس بدم؟؟ دیداره؟ نکنه با یحاال فکر کنم مشکل-

 !که اون ازدواج کرده نهیراستش فقط مشکل ا...یول...نگفتم يزیچ نینه من همچن: فتزد و گ یکج لبخند

و محکم به  دیکش یغیاز ترس ج سایترمز گذاشتم و فرمون رو کج کردم، پر يبود ناگهان پام رو رو ادیز سرعتم

 :گفت یلرزون يبا صدا دیاز خواب پر یهم ناگهان دایشد آ دهیکوب شیصندل

 شده؟ يزیچ -

 ؟؟یکنیکار م یچ: گفت تیبا عصبان نیآرم

 رو جمع کنه نشیهم به موقع تونست ماش یعل! کردم یخاك و خل نگه داشتم و خنده عصب يرو تو نیماش

 :کردم و گفتم ییسردر رستوارن اشاره  به
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 !گشنمه یلینه، خ-

 : کرد و گفت ییحرکتم خنده  نیبا ا نیآرم

 !شایخوب ترسوند ،يدار ولیا-

 :گفت تیعصبانبا  سایپر یول

 !مهرداد ییواقعا که مسخره -

 :بهش زدم و گفتم یچشمک برگشتم

 !خانم کوچولو دیخودتون ببخش یشما به بزرگ-

 !بود ایکار دن نیشد و در رو محکم بست، آخ که چزوندنش لذت بخش تر ادهیپ نیکرد و از ماش یاخم

 مهرداد جان؟شده  يزیچ: شالشو رو مرتب کرد و گفت دایشد، آ ادهیهم پ نیآرم

 یخوش فرم ینیب ه،یدرشت و عسل يبهش انداختم تازه متوجه چهره ش شدم چشما نهییاز تو آ ینگاه مین

پرسا  ییبد نبود چون خدا یگفتیم دیبا سایدر مقابل پر یعنیبد نبود  افشیبود در کل ق کیداشت، لباشم کوچ

 بایقد تقر دایداشت آ يفرم و قد بلند يرو لیتاکه اس سایبود در مقاب پر زهیالغر و ر یلیخ دایآ...خوشگل بود

 داشت يزیر يکوتاه و جثه 

 !خله سایدوستت پر نینه فقط ا: گفتم

 : کرد و گفت یی خنده

 شما؟ دیشینم ادهیپ-

 امیکجان بعد م نمیبزنم بب نامیزنگ به مامان ا هیمن اول -

زنگ زدم  هیتنها شدم به مامان  ی، وقتبه سمت رستوران رفتن یشد و همگ ادهیپ نیتکون داد و از ماش سرشو

نمک  دنیاونا هم گفتن تازه رس نا،یا نیبرم خونه آرم دیاومده با شیبرام پ يحال و احوال کردم و گفتم کار

 نایمامانم ا ای نایکه خالم ا کردمیدعا م دعاشدم، فقط  ادهیپ نیکردم و از ماش یحرفا، ازش خداحافظ نیآبرود و ا

 میبود دهیکش زارویپر سایگ نزنن، گرچه هم من هم پرخونه زن يبه تلفنا

کامال مشخص  یکردن، ول کیاسالم و عل دیو آ سایو عسل با پر ینشستم، عل زیرستوران شدم و سر م داخل

بود چون ابدا  شیاز حسود نیکه ا کرد،یچپ چپ بهش نگاه م یلیخ ومدهیخوشش ن سایبود عسل اصال از پر

 !رو عسل نداشت سایپر ییبایز
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 ایدختر خالمه  سایپر دونستینم ایعسل گو ز،یهمه سفارش کباب برگ داد و برگشت سر م يبرا نیآرم

رو بکشه  دایبحث پارم خوادیهستش چون کامال مشخص بود م ییمن و اون رابطه  نیب کردیو فکر م دونستیم

 وسط گفت

 دا؟یمهرداد چه خبر از پارم-

 :گفتم لکسیر یلیخ

 !کنه بود ولش کردم -

 ؟يباهاش تموم کرد يجد: گفت رتیبا ح یبهم انداخت که عل یگاهن

 میبا هم باش میتونیبهش گفتم ما نم...خواستمشینم گهیآره د-

 :گفت عسل

 ...شما که یول -

 !دونهیخودش بهتر م: حرفشو قطع کرد و گفت یعل

 امان نبوددر  نمیزبینگاه ت ریبهم انداخت که از ز ینگاه یرچشمیز سایزد،پر يعسلم پوزخند و

 !دونهیکرده بود خدا م يمسافرت چه فکر نیبا آوردن عسل به ا یعل نیا ومدیاز عسل خوشم نم اصال

که  سایپر یول دمیکش کمیگرفت، من  ونیدو تا قل نیتا غذامون هضم شه و آرم مینشست کمیاز خوردن غذا  بعد

ما  کردیفکر م دونستینم یبود هرک دهیچسب ونویقل یعسلم که قربونش برم دو دست دیکش کمیهم  دایلب نزد آ

 !!!!میاریخانوم در ب نیاز چنگ ا ونویقراره قل

من  يمن بد حرف نزده بودم اون بود که تو کارا یبود چون باهاش بد حرف زده بودم، ول افهیبرام تو ق سایپر

 سایپر یورد، ولهم گره خ ينگاهمون تو چشما ییلحظه  يبهش انداختم که برا ینگاه میدخالت کرده بود، ن

 !بود وونهیمن واقعا که د ينگاهشو ازم گرفت، دختر خاله  عیسر یلیخ

 :با خنده گفت نیزنگ خورد، آرم میموقع گوش همون

 جونه یفکرکنم صالح -

 آره فکرکنم عشقمه: گفتم یرو در آوردم و بعد به شوخ میکردم تا گوش بمیرو تو ج دستم

 : دیبا تعجب پرس یکه عل دنیشروع کرد به خند نیآرم و

 ه؟یک یصالح-

 !هیواقعا صالح! شانس يا یبخشک: شماره گفتم دنیبه شماره انداختم با د ینگاه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینغمه جنت  –نفسم  يبرا

wWw.98iA.Com ٤٨ 

 جدا؟: گفت نیآرم

 ه؟یک یصالح: دیدوباره پرس یعل

 مهرداد يخواستگار ادیب خوادیجوووون م یصالح نیا یچیه: گفت نیآرم

 :که گفتم دنیبعد شروع کرد به خند و

 !!!نیآرم يریبم ییا -

 خله رو بدم اروی نیبرم جوابه ا: بلند شدم و گفتم یصندل يرو از

 و جواب دادم رونیرستوران اومدم ب از

 ؟یزنیچرا انقدر به من زنگ م هیچ-

 ؟ییکجا! ییمهرداد چرا انقدر عصبان -

 ؟یزنیانقدر زنگ م یچ يبرا...شمال تا از دستت راحت بشم رمیدارم چند روز م ياگه اجازه بد-

 گهیکار د يشد، االن برا ریو د یبار نرفت ریخب ز یبخوام، ول یکمک هیستش قبال بهت زنگ زدم تا ازت را-

 زنگ زدم یی

 ؟یآخه؟ چ کمک يچه کار-

 یدرباره ش کمکم کن یتونیکه م یهست یمن دنبال دخترم هستم و تو تنها کس-

 ؟يدخترت؟ تو دخترم دار-

 !تا من بتونم اونو برگردونم یکمکم کن دیدوستش دارم، تو بامثله دختره خودم  یول! دختره خودم که نه-

 یچ یکیاز جون من  ؟یهست یتو ک دونمیمن دختره تورو از کجا بشناسم؟ بابا من اصال نم...یآخه مرد حساب-

 !حواله کنه گهیجا د هی تویجون برو خدا روز یبرو صالح ؟ییخوایم

 : گفت تیبا عصبان یقطع کنم که صالح خواستم

 وارد بشم یی گهیمجبورم از راه د یع نکن مهرداد، اگه کمکم نکنقط-

 ؟ییخوایم یچ هیچ: داد زدم تیعصبان با

 یکمکم کن یتونیکه م یهست یوقت ندارم و تو تنها کس یلیمن خ-

 ؟يدیفهم کردم،یکمکت نم تونستممیاگه م یعنی...کمکت کنم تونمیمن نم-

 :دمیرو شنرو قطع کنم که لحظه آخر صداش  یگوش خواستم

 !یشناسیم گهیکه نفس رو بهتر از هر کس د یهست یمهرداد تو تنها کس-
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 ه؟؟؟یک گهی؟؟؟ نفس د...نفـــــــس: زمزمه کردم رتیرو کنار گوشم گذاشتم و با ح یگوش

*** 

 ...کهیمرت نیبب: دادم و گفتم رونیب نمیاز تو س تیرو با عصبان نفسم

 !من سن باباتو دارم! رومهرداد تند ن: رو قطع کرد و گفت حرفم

 !چشامو گرفته يمن خون جلو! داشته باش یداشته باش ییخوایرو که م یسن هر کس-

 شناسم؟یمن نفس رو نم يکردیچون فکر م...چرا-

رو  يدختر نیبدونم، من همچن خوامیو نم هینفس ک دونمیمن اصال نم ز،یعز نیبب: زدم و گفتم يپوزخند

 شناسمینم

 شیشناسیتو م! دادمهر یگیدروغ م يدار-

 مهرداد حرف آخرته؟: رو قطع کنم که گفت یگوش خواستم

مارو  ستگاهیبرو ا...دست از سره من بردار...شناسمیرو نم یمن نفس نام گمیم که؟یمرت یآخه حرف آخره چ-

 !جون یحاج رینگ

پس فردا هر  یفتبار نر ریتو ز یرو حل کنم ول هیقض نیدوستانه ا خواستمیانکار نکن مهرداد، باشه من م-

 !ایریافتاد عذاب وجدان نگ یاتفاق

 شناسمیاسم نم نیبه ا یمن آدم! بکن یبکن ییخوایم یهر غلط-

 !افتهیب يرفتاره تو براش اتفاق بد نینفس ممکنه به خاطر هم-

بهم زنگ  گهید! بکن یبکن ییخوایهم م یهر غلط شناسمش،یمن نم: زدم ادیرو بردم باال و ناخودآگاه فر صدام

 !نزن

 نمینشسته بود، به ماش میشونیرو قطع کردم، ضربان قلبم باال رفته بود و چند قطره درشت عرق رو پ یگوش

درست از شانسم اون روز  یول بودیهوا خنک م دیبا میهم گذاشتم، آواخر آذر ماه بود يدادم و چشام رو رو هیتک

 گرما؟؟ نیا زوییاتو پ که ارهیها که آدم شاخ درم یبود از اون آفتاب یروز آفتاب هی

 !اون روزم هوا خنکم نبود نیهمچن یآفتاب مرداد ماه نبود، ول یبه داغ حاال

حرف  یاز ک گه؟یشده بود د داشیاز کجا پ یصالح نیهم فشردم، ا يو چشمام رو رو دمیکش یقیعم نفس

اه که خسته ...بودم دهیاسم رو نشن نیمن تاحاال تو عمرمم ا یول شناسمشیمن م گفتیبود؟ م ینفس ک زد؟یم
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شناخت، اصال معلوم نبود یانگار منو خوب م کهیمرت...خسته شده بودم یموقع صالح یب يتماسا نیاز ا! بودم

 هست؟ یچ ای یدنبال ک

 !نیتو ماش نمیبش خوامیکنار؟ م يبر شهیم-

 یبیعجنور آفتاب درخشش  ریرنگش که ز یطوس يچشمام رو باز کردم و به چشما سایپر يصدا دنیشن با

 جان؟: شدم و گفتم رهیداشت خ

 !نمیبش خوامیم! به در يداد هیتک: بهم کرد و گفت یی اشاره

 ؟يچرا انقدر اخم کرد هیچ: در رفتم کنار و درو براش باز کردم يجلو از

 یانقدر گند اخالق باش کردمیفکر نم: بهم نگاه کنه گفت نکهیدر گذاشت و بدون ا يرو رو دستش

 کار کردم؟ یچرا چ-

 !ییایتو هنوزم دنبال دن: زد يپوزخند

 :گفتم تیواقعا که نفهم بود با عصبان سایدرو ول کردم پر رهیدستگ

 داره؟ یبه تو ربط! باشه ایچشمم دنبال دن خوادیاصال دلم م! تو کاره من دخالت نکن! نداره یبه تو ربط -

 دیبا یظه از حرفم شرمنده شدم، وللح هیشد،  رهیچشماشو تو چشمام دوخت و با نگاه معصومش بهم خ برگشت

 تو کارام دخالت نکنه گهیکه د دمیچیدمش رو م

 :زد یتلخ لبخند

تازشم اون حاملــــه ! اما فراموش نکن اون شوهر داره! داره یچه ربط یچشمت دنبالش باشه مهرداد، به کس -

 !ست

 زد؟ بتیغ ییهویپسر تو کجا  یه: دمیرو شن نیآرم يجوابش رو بدم که صدا خواستم

 تماس داشتم هی یچیه: نشست گرفتم و گفتم نیماش يکه تو سایرو از پر نگاهم

 ؟یبعد اونم تماس داشت ای ؟یصالح-

 کهیهمون مرت: باز کردم و گفتم درو

 که؟یکدوم مرت: نهیو درو باز کرد که بش دیتو هم کش ابروهاشو

 بهم زنگ زد یمن که گفتم صالح! تو ام آ یعهههه شوت-

 گفت؟یم یچ! کارهیب ییرفت، وا ادمیخب : گفت نیهم نشستند، آرم دایو آ نینشستم آرم نیماش تو

 !فیاراج يسر هی-
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 مثال؟-

 !شناسهیانگار منو م: بهش انداختم ینگاه مین

 ؟يجد-

 !هم حرف زده ستهیتازه درباره شا! دونهیآره اسمم رو م-

اسم کدوم  ستهیشا: کرد و گفت ییخنده  نیرمبهم انداخت، آ ینگاه يازکنجکاو سایکه پر دمید نهییتو آ از

 دوست دخترته؟

 !ست ستهیشا سایپدر پر یلیفام: بهش انداختم یچپ نگاه چپ

 ...آها آها: شد حرفش رو خورد و گفت شیکه متوجه سوت نیآرم

در  چشام ریاز ز نیبه آرم سایکنه گرچه نگاه چپ چپ پر یرو ماست مال هیتا قض دنیبه زور شروع کرد به خند و

 !نرفت

 ه؟یک یصالح: گفت مردیم يکه داشت از کنجکاو سایپر

 !فکر نکنم مهم باشه: بودم پس گفتم یعصبان یلیاز دستش خ! به چشماش انداختم ینگاه نهییتو آ از

: گردنم حس کنم يباعث شد نفساش رو رو دیخودش رو جلوتر کش کمیگذاشت  یصندل يلبه  يرو رو دستش

 درسته؟؟! حرف زده اما اون درباره پدره من

 !شناسهیآره اون پدرت رو خوب م: به چشماش زل زدم مونیمتر یو تو فاصله دو سانت برگشتم

 دیکن تیرو رعا تونیفاصله قانون: با طعنه گفت نیآرم

 یول! داره یقشنگ افهیچه ق کردمیداشتم با خودم فکر م سا،یپر يتوجه به حرفاش زل زدم تو چشما یمن ب اما

 !بهم بگو: عقب و گفت دیخودش رو کش کمیخودش اومده بود  که به سایپر

 !دختر به اسم نفسه هیدنبال ! حرفاش مزخرفه یچیه: زدم و گفتم يپوزخند

 به پدر من داره؟ یچه ربط نیخب ا: دیتو هم کش ابروهاشو

 !که بدونم خوامیو نم دونمینم-

 میده به راه افتادتو جا یرو روشن کردم و به دنبال عل نیرو ازش گرفتم ماش روم

 !مشکوکه یمهرداد، صالح یول: ساکت نشد و گفت سایپر

 !گر نده زیچ هیبه  نقدریتو هم ا کنم،یمن بهش فکر نم سا،یپر الیخیب-

 :گفت نیآرم سا،یپر يبه جا نباریا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینغمه جنت  –نفسم  يبرا

wWw.98iA.Com ٥٢ 

 !دونهیدربارت م ویاون همه چ -

 هینبودم پست امشبم طوالن شبید چون

*** 

 آهنگ خوب بزار هیمهرداد  ن،یبش نایا یو صالح ستهینفس و شا الیخیاال بح: گفت داینزدم که آ یحرف من

 آره موافقم: بهش انداختم و گفتم ینگاه نهییتو آ از

 فضا عوض شه کمیرو روشن کردم و آهنگ باران رو گذاشتم تا  ضبط

* 

 دوري کنیم از هم بیا

 تنها بشیم کم کم بیا

 با من تو بدتر شو بیا

 رد شو.. از من تو رد شو  بیا

 گاهی یه وقتایی دلم سر میره از احساس ببین

 میخوابم نه بیدارم از این چشماي من پیداست نه

 محتاج گرماته زیادي دل به تو بستم تنم

 دردي در این حد نیست هچ

 از این زندگی خسته ام من

 تنگ میشه بیش از حد  دلم

 تنگ میشه بیش از حد دلم

 دوري کنیم از هم بیا

 یم کم کمتنها بش بیا

 با من تو بدتر شو بیا

 رد شو.. از من تو رد شو  بیا

 يادیز_باران*
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 گهیجلو، د زدیاون ازم م یهر از گاه گرفتم،یسبقت م نایا یعل نیمن از ماش یشلوغ نبود هر از گاه یلیخ جاده

الخره از تهران تا با میشب نخور یکیکه به تار میزودتر بر خواستمیم م،یرو نگه نداشت نیماش یبه انزل دنیتا رس

 اونجا حدود هفت ساعت راه بود

بود جاده ش خلوت  لومتریک یکه حدود س یاز اونجا تا انزل یول م،یاونجا عالف شد کمیرشت شلوغ بود و  شهر

 گفتم  نیرو به آرم روندمیبود و من با سرعت م

 نییپنجره رو بده پا-

 رو نیشما يرطوبت دار پر کرد تو يهوا نییپنجره رو داد پا تا

 تنگ شده یلیخ ایدر يدلم برا: و گفت نییش رو داد پا شهیش سایپر ا،یبه در خوردیراستم م سمت

 آره حوس شمال رو کرده بودم: هم گفت دایآ

گوشم پر  گهیپشت ما بود، ضبط رو خاموش کرده بودم د نایا یعل نیبه عقب انداختم، ماش ینگاه نهییتو آ از

پدال گاز فشردم و با سرعت تو اتوبان  يرو شتریپام رو ب رفت،یم یکیرو به تار هوا داشت... شده بود از آهنگ

به  یکش و قوس م،یشد ادهیپ یهمگ کرد،هم پشتم پارك  یدر پارك کردم عل يرو جلو نیماش میدیرس رفتم،یم

ر کردم با خودم فک کردمیو من استراحت م کردیم یرانندگ نیآرم کممیکه کاش  دیتنم دادم تازه به ذهنم رس

 !کنه یموقع برگشت حتما اون رانندگ

 !!!کمک ایب نیآرم: کردم و صندوق رو دادم باال و صدا زدم ییدره  دهن

و عسل رفتن تو  دایتا بره و قفل رو باز کنه، اونم با آ سایرو دادم به پر دیاومد ساك رو برداشت و من کل نیآرم

 میشد و داخل میساکا رو برداشت نمیو آرم یمن و عل ال،یو

 و عسل داخل شدن دایهم درو باز کرد و داخل شد پشت اونم آ سایباال، پر میو پله ها رو رفت میرو بست اطیح در

 مهرداد چراغا کجان؟؟؟: صدا زد يبلند يبا صدا سایپر

 صبر کن اومدم-

رو  دیو کل مدیکش واریگذاشتم، کورمال کورمال دستم رو به د ییدر د رآوردم و ساك رو گوشه  يرو جلو کفشام

 بزرگ نبود یلیبابا خ يالیسالن روشن شدن، و يزدم و چراغا

 سالن و آشپزخونه داشت هیگفت دوبلکس،  شهیطبقه بود البته نم دو

 يو ضبط و ماهواره بود و دو تا فرش نه متر ونیزیکتابخونه و تلو هیدست مبل و  هیسالن هم  تو

 فرش هیچهار نفره و  زیم هیو  ییلباسشو هیو  خچالیآشپزخونه هم گاز و  تو
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 اپن بود يماکروفر هم رو هی و

دو تا اتاق ! طبقه بهتره میالبته طبقه هم نه فکر کنم بگم ن! طبقه دوم میکه بر خوردیتا پله هم م 7-6 حدود

 و حمام هم طبقه باال بود ییهم سمت راست راهرو، دستشو یکیاون سمت راهرو  یکیخواب بود 

 یکیکتابخونه بود تو اون  هیاز اتاقا  یکیتو  نه،ییآ زیم هیتو جفت اتاقا تخت دو نفره بود با هم بزرگ بودن،  اتاقا

 ونیزیتلو هیو  يواریکمد د هیاتاق هم 

 ییالیدر عوض و دن،یرسینم الشونمیبه و ومدنینم یانزل ادیساده بود، چون ز یلیبابام خ يالیو نیکل ا در

 !تر کیگتر بود هم شنمک آبرودشون از عمارت خودمون هم بزر

اوقات با خودم  یبعض! ومدیخوشم م شتریب کیکوچ يبود، گرچه من خودم از خونه ها یخونه نقل هیجا  نیا یول

المصب تو خونه ما همه همو گم ! خونم رو بزرگ انتخاب نکنم یلیروز ازدواج کردم خ هیکه  کردمیفکر م

 !میکردیم

 برو گاز رو باز کن شهیسرد ترم م نجایرداد شب امه: گفت نیگذاشتم که آرم ییرو گوشه  ساکم

 کنمیاالن فلکه آب رو هم باز م: سرم رو تکون دادم و گفتم منم

 يباشه واسه  یجون اتاق سمته چپ یعل: فلکه شدم که عسل طبق معمول نطق کرد رویمشغول باز کردن ش و

 ...تختشم که دو نفرست! من و تو

انداختم اونم که از حرف عسل  نیبه آرم یبودم سرم رو آوردم باال و نگاه ریکه مشغول ور رفتن با ش نطوریهم

 !بهم کرد یو نگاه نییبهت زده بود سرش رو انداخت پا

 !بخوابه یچند شبه رو کنار عل نیبره و ا خواستیعمال م! اصال انگار خجالت مجالت سرش نبود دختره

اونجا که پسرا برن  ایتو هم ب! میبخواب یمته راستتو اتاق س مییخوایم دایخب عسل جون من و آ: گفت سایپر

 اتاق یکیاون 

آخه من و : انداخت و گفت سایبه پر ینگاه یلیم یبه عسل انداختم که با ب یبلند شدم و نگاه نیزم يرو از

 ...یکه مشکل یعل

 یسمته چپاتاق  میریما هم م یاتاق سمته راست نیشما بر! بهتره ينطوریآره ا: قطع کردم و گفتم حرفشو

 !هست یهمه چ نایکمد هم تشک و بالش ا تو
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انداختم اونم انگار با  یبه عل یبهم زد، نگاه يزیآم طنتیلبخند ش نیآرم یچپ چپ بهم نگاه کرد، ول عسل

 یکیاحساس نزد یلیعسل خ خواستیکال نم ای شدیما روش نم يجلو دونمیحاال نم! من موافق تر بود شنهادیپ

 کنه

سردتر بود، شبم که شده بود هوا باز سردتر شده بود ساکم رو  کمیشمال  يهوا م،یو جور کردرو جمع  الیو کمی

و  نیآرم نییهم تنم کردم و اومدم پا یشرت مشک یت هیرو پام کردم و  داسمیآد یتو اتاق گذاشتم و شلوار مشک

 بودن دهیرو پوش شونیراحت يهم لباسا یعل

 هیهم  دایآ ست،یما راحت ن يجلو یلیمشخص بود خ! بود دهیپوش نیجشلوار  هیبلند و  نیلباس آست هی سایپر

زانوش  يدامن که تا رو هیبا  یقیقا قهیتاب  هیعسل  یبود، ول دهیشلوار بلند پوش هیکوتاه و  نیشرت آست یت

 !رله بود یلیکال خ! بود دهیبودن پوش

 يتا برا دیکن دیخر کمی رونیب دیا برشما ه شهیمهرداد جان م:رو کنار گذاشت و رو به من گفت  شیگوش دایآ

 م؟یکن يفکر هیشام 

 میخوریشام م رونیب میرینه بابا م-

 رونیب میریکنار، شام رو م دیآره پخت و پز رو بزار: گفت نمیآرم

 !میغذا بخور يامشب مجرد دییاینه ب ییوا: گفت عیسر سایو عسل هم موافقت کردن که پر یعل

 !میشام ساده بخور هی دییایب دیرو ول کن رونیآره شام ب: تگف دایبهش انداختم که آ ینگاه

 م؟یبخور یمثال چ: مبل نشستم و گفتم يرو

 !املت: بهم انداخت و گفت ینگاه دایآ

 املتم شد غذا؟ ؟یچـــــــ: و گفت دیخند نمیخنده آرم ریحرفش زدم ز نیا با

 !چسبهیانقدر م د،یرو بخر لشیوسا دیشما بر: مبل بلند شد و گفت ياز رو سایپر

 گهید نیآره پاش: گفت  عیهم سر دایآ

 م؟یچه کن: انداختم و گفتم یو عل نیبه آرم ینگاه

 باشه آ يفکر نکنم فکر بد: زد و گفت يلبخند یعل

 ه؟ییچه غذا نیآخه ا: گفتم یلیم یب با

 پاشو پسر خاله انقدر تنبل نباش: کرد و گفت یاخم سایپر

 میریخب ما م یلیخ: مبل بلند شدم و گفتم يرو از
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 شنهادیانگار اصال با پ گفت،ینم يزیمبل نشسته بود و چ يبه عسل انداختم که با اخم رو ینگاه یچشم ریز

عسل خوشش اومده بود  نیا هیاز چ یعل نیا دونمیمن نم! در کل فکر کنم چتر بود! موافق نبود دایو آ سایپر

 !کردیدختره رو ولم نم نیآخه؟ که ا

رو  ونیقل لیخرت و پرت و وسا يسر هیو از مغازه گوجه و تخم مرغ و ونون و نوشابه و  میرفت یو عل نیآرم با

و اونا هم  میداد سایو پر دایبه آ دارویو خر الیو میبرگشت دیطول کش یساعت هی هیکارمون  بایتقر م،یدیخر

 !بود شیسرش تو گوش همشنشسته بود و  یمبل کنار عل يمشغول درست کردن املت شدن، عسل رو

کم  دمینگاه کرد فهم یگه به عل یبا چپ چپ یکمک کن ول نایا سایپاشو به پر گهیبهش م یکردم عل حس

 !رو اون وسط بزنه یمونده بلند شه و عل

 نکشه ونیروز قل هی تونستینم میکردیهم تو آشپزخونه مشغول سوزوندن ذغال بود؛ جون به جونش م نیآرم

و بعد از تموم  میخورد یشام رو دور هم! املت انقدر بچسبه کردمیصال فکر نمهم خوشمزه شد ا یلیشام خ اتفاقا

 هیعسل  نیتعجب کردم باالخره ا! با عسل شست یظرفا رو هم عل م،یشدنش تو سفره جمع کردن کمک کرد

 !مجبورش کرده بود یگرچه مطمئن بودم عل! به خودش داد یتکون

منم چند  د،یاونا کش يعسل جا دینکش ادیهم ز دایآ! که لب نزد سایالبته پر م،یدیکش ونیقل یاز شام دور هم بعد

 عالقه نداشتم ونیبه قل یلیخ یتا پک زدم ول

 دیکشینم ونیقل سایچرا پر دونمینم

 بکش کمی ایب سایپر: رو به سمتش گرفتم و گفتم ونیقل

 ادیخوشم نم یلیآخه خ-

 ؟يدیقبال هم کش-

 ادیکال از دود خوشم نم...چند تا پک دیشا-

 !چسبهیم یول-

خودشم بود که تو کارام  ریخب تقص یول کردم،یکرده، باهاش خوب رفتار نم یکه باهام آشت دمیزد فهم يلبخند

به شماره انداختم بازم  یدرش آوردم و نگاه بمیاز تو ج دمیزنگ اس ام اسم رو شن يصدا کرد،یدخالت م

 داده بود امیمزاحم بود پ یصالح

 "!یکمکم کن یتونستیتو م...یترو خودت خواس یهمه چ"
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 یاز جونم چ کهیگذاشتم معلوم نبود مرت بمیرو تو ج یجوابش رو بدم گوش نکهیزدم و بدون ا يپوزخند

 ؟...خواستیم

 بود مهرداد؟ یک: دیپرس يبا کنجکاو نیآرم

 بود یغاتیاس ام اس تبل یچیه-

 آها-

 میواببخ یهمگ میگرفت میتصم گهیشب گذشته بود د مهیاز دو ن ساعت

جا انداخت، انقدر خسته بودم که تا چشمام  نییهم پا نیآرم دیهم کنار من خواب یعل دمیتخت دراز کش يرو من

 ...هم گذاشتم خوابم برد يرو رو

 

 ششم فصل

دستام از وحشت داشت  ومدن،یلحظه هم بند نم هیبارون  يبود و قطره ها ینشسته بودم، هوا بارون نیماش تو

 ؟یاز ک ؟یاز چ یول کردم،یفرار م من داشتم د،یلرزیم

با مشتم محکم ...شدیروشن نم نیماش یول چوندمیرو پ چییسو ومد،ینم ادمی کردمیفکر م یهرچ ومدینم ادمی

 رو فرمون دمیکوب

 ...یروشن شو لعنت-

 نیماش شهیبارون خودشون رو محکم به ش يقطره ها...ترس برم داشته بود...گوشم رو پر کرد یزن غیج يصدا

 يصدا د،یآسمون رو در ي نهیس یرعد و برق... بود کیرو بارون شسته بود، همه جا تار شهیش کوبوندند،یم

 شدیفرار کنم نم جارو روشن کنم و از اون نیتا ماش کردمیم ينداشتن، هرکار یزن تموم يادایفر

داشبورد رو  يرو...نبود یول...رو بردارم میسرم رو برگردوندم تا گوش...دمیرو شن میزنگ گوش يموقع صدا همون

 رو بمیج يبعدم تو...نگاه کردم

 میپس گوش...هم فشار دادم يچشامو رو...کردمینم داشیپ گشتمیم یهرچ یول دمیشنیرو م میزنگ گوش يصدا

 بود؟ یکدوم قبرستون

 !صاحابو یاه جواب بده اون ب-

 ستین میگوش...ستین-
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 دیاتاق سف يوارایبود در و د دیهمه جا سف...کردممحکم به سرم خورد و من با ترس چشامو باز  یی ضربه

 ...لحظه مردم هیفکر کردم ...به اطراف نگاه کردم...بود

 نبود، همه جا روشنه روشن بود یکیزن و رعد و برق و تار يغایج ياز صدا يمن مرده بودم؟؟؟ خبر یعنی ییوا

 : گفت یرو که عصب یعل يو صدا دمیرو شن میزنگ گوش يصدا دوباره

 مهرداد شاهللایا يریمب-

 !که کجام دمیتازه فهم دنشیرو به سمتش برگردوندم و با د سرم

جواب دادم فحش رو  یکه بود وقت یرو برداشتم، قسم خوردم هر ک یگوش زیرو دراز کردم و از رو م دستم

 بکشم بهش

 :گفت يبلند يبا صدا نیتر شدم، آرم یعصب دا،یشماره پارم دنید با

 کن لنتیحابتو ساصا یکثافت اون ب -

 :دادم ویجواب گوش عیسر

 ؟يباز کنه شد هیچ-

 ؟يدیچرا جواب نم-

 ؟؟؟يباز به من زنگ زد یچ يبرا خوره،یمزخرفت حالم به هم م ياز اون صدا-

 اهتم؟یس يعاشق اون چشم و ابرو يفکر کرد! درست صحبت کن-

 بهم، کنه؟ ها؟ يدیچرا چسب یستیماله عمته، اگه ن اهیس-

 !یگیم یچ يند و بفهم داردهنت و بب-

 ...دایپارم نیبب! یکنیم مینفهمم چه غلط-

 !یخانمش رو جا انداخت: رو قطع کرد حرفم

 !خونتون يکشوندیکه تو هفته اول رفاقتمون منو نم يتو اگه خانم بود: زدم يپوزخند

 ...کهیمرت...یآشغال هیتو -

به بابات بگم  شمیوگرنه مجبور م...من زنگ نزنبه  گهید...يبه پا تند نر یه: من حرفشو قطع کردم نباریا

 ...پا هیخودش شده  يبرا...اومده تهران درس بخونه نکهیا يدخترشو به جا

 ارین فتیاسم بابام ر تو اون دهنه کث ،یخفه شو عوض-
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 يبدبختتم فکر کنه تو دار يبزار بابا! به من زنگ نزن گهیدردونه ش رو نبرم، د يآبرو ییخوایپس اگه نم-

 !يترم رو هم مشروط شد نیخبر نداره تو ا چارهیب! یپزشک ش گهیکه چند سال د یخونیرس مد

 تا چه حد؟ یاحترام یخفه شو مهرداد، ب-

 قطع کن يبشنو ییخوایپس اگه نم-

 یخواب بدم رو هم سره اون خال یدق و دل خواستیدلم م...بود دهیخواب از سرم پر گهیکرد، منم که د سکوت

 کنم

زنگ ...ادیجا بد سرت م هیخدا ازت نگذره ! مهرداد يتو اشک منو در آورد: و به هق هق افتادشکست  بغضش

 ...زدم بگم که

 !يهررررر اد،یرو بغل کن، من اشکم در نم یخداحافظ: قطع کردم و گفتم حرفشو

 دایپارم-: بهم انداخت یبود نگاه دهیکه کامال خواب از سرش پر یکردم، عل لنتشیقطع کردم و سا ویبعد گوش و

 بود؟

 آره-

 ؟يباهاش به هم زد-

 !آره گفتم که-

 !هیدختر خوب یگفتیازش، م ومدیتو که خوشت م-

 !من غلط کردم-

 ياه خوابو زهر مارم کرد: بالشش رو بغل کرد و گفت یعل

 :کرد و گفت ییشده بود، دهن دره  داریمکالمه من از خواب ب يکه با صدا نمیآرم

 چته مهرداد؟ -

 !خپل تو بخواب یچیه: و گفتم دمیکش یی ازهیهن دره ش منم خمد دنید با

 :و گفت دیحرف من خند نیبه ا شیداریتو خواب و ب یعل

 !کجاش خپله؟ به نظر من که الغره نیآرم چارهیب -

 !که چه قدر گشنمه آ ییوا: کردم و گفتم یی خنده

 !ساحل کمی میم بربعد میبخور یچ هی میبچه ها بر: شد و گفت زیخ میجاش ن يتو نیآرم

 موافقم-
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به  یبخوابم، کش و قوس خواستیمن دلم م یبود ول دهیخواب از سر اونا پر گهیتخت بلند شد، د ياز رو یعل

 : تنش داد و گفت

 دارن؟یدخترا ب-

 چنده؟ لویساحل ک نم،یبب نیبخواب نیریبگ!!! به تو چه: و گفتم دمیپتو رو روم کش من

 !نمیبلند شو بب...صد لویک: نیآرم

 !ادشیخوابم م...من جون ندارم ییوا-

 یکن لنتیباشه اون گوشت کوبت رو سا ادتیدر ضمن امشب ...يغلط کرد-

 !دهنتو ببند بابا-

*** 

صبحونه بدمزه هم  هیو ...رونیب دنیمنو از تو جا کش نیو آرم یبعد بود که عل ییساعت و خورده  کی بایتقر

 چرا بدمزه؟ م،یکنار هم خورد یهمگ

 میرفت یظهر شد همگ کیکه نزد کمی...بخورم رینون و پن خواستیصبحونه دلم نم يبرا چوقتیمن ه چون

 میانداخت راندازیز هیکنار ساحل و 

گرفت و اومد، منم مشغول شکوندن تخمه شدم،  ونیتو ساحل دو تا قل يطبق معمول از قهوه خونه  نمیآرم

 کردنیم يآب و داشتن آب باز کیرفته بودن نزد یعسل با عل

 :به عسل انداخت و گفت ینگاه دایآ

 !دختره رو مخمه -

 :دندونام گذاشتم ونیبهش انداختم و تخمه رو م ینگاه مین

 چطور؟ -

 !گفتیو چرت و پرت م رفتیور م شیبس که با گوش-

 : گره شالش رو از پشت بست و گفت سایپر

 !فکر کنم حسود باشه! بهیمدلش عج-

 : کردم و گفتم یی خنده

 !دیکردن تخمه بشکون بتیغ يجابه -

 :ماسه ها گذاشت و گفت يرو رو ونیهم دو تا قل نیظرف تخمه رو به سمتشون هل دادم، آرم و
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 ونیقل دییایب-

 :گفت سایگرفت، که پر سایشلنگ رو سمت پر و

 کشمیمن نم -

 :گفت نیآرم اما

 !حاال دو تا پک -

 !!!رهیاز من اجازه بگ خواستیمبعدم به من کرد، انگار  ونیبه شلنگ قل ینگاه سایپر

 :گفت یبه شوخ نمیآرم

 نه؟ ای دهیپسرخاله ت اجازه م ینیبب ییخوایم هیچ -

با اون  نمیبهش زد، آرم کیپک کوچ هیرو گرفت و  ونیقل یهم با دو دل سایپر م،یدیحرف جفتمون خند نیا با

 و دود کردن دنیشروع کرد به کش ونیقل یکی

 : گرفت و گفت نیو شلنگ رو از آرم دییدو عیها سر وونهیمثل د ونیقل دنیبا د عسلم

 !نمیبرو کنار بب-

 :بهش کرد و گفت ینگاه تیهم با عصبان نیآرم

 !زود بخورش ایب -

 : گفتم ساینازك کرد، نگاهمو ازشون گرفتم و رو به پر نیآرم يبرا یچشم پشت

 ؟يخبر ندار نایاز مامانت ا-

 رمیمنم گفتم با امتحاناتم درگ...گذرهیداره خوش م ین کلبهشو...باهاشون حرف زدم شبیچرا د-

 :زد و گفت يحرف پوزخند نیا دنیبا شن عسل

 شمال؟ ییایبا پسرا ب دهیمامان جونت اجازه نم یآخ -

 : بگه که من به جاش گفتم يزیخواست چ سایپر

 ادیب تونهیکه نم ییهرجا! خانواده داره سایپر-

 و پوستش رو کندمدندونام گذاشتم  ونیتخمه رو م و

 :بهم انداخت و گفت یچپ چپ نگاه عسل

 منظور؟ -

 :گفتم یالیخیرو برداشتم، شونم رو باال انداختم و با ب یی گهید تخمه
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 نداشتم يمنظور -

 :گرفتم و گفتم سایرو از دست پر ونیبعد قل و

 چطور بود؟ -

 : کرد و گفت یی سرفه

 بهش ندارم ییعالقه -

 :گفتم دایبه آ رو

 ؟یکشینمتو  -

 :زد يلبخند

 ستینه حسش ن -

 سایتو هوا فوت کردم، پر رهیدا رهیبهش زدم و بعد دودش رو دا قیلبام گذاشتم و چند تا پک عم ونیرو م ونیقل

 :ها، دستاش رو بهم زد و گفت رهیدا دنیبا د

 !خوب بود یلیواو خ -

 : زدم و گفتم يلبخند

 آ؟؟ رهیدا نیا-

 آره-

 :گفت عیکنه سر ینیریخود ش نکهیا يبرا عسلم

 !نداره که منم بلدم يکار -

اونم از دست  دیرسیبه عسل انداخت، به نظر م ینگاه یرچشمیز یعل ،یقیپک عم دنیبعد شروع کرد به کش و

کَنه رو چرا دنبال خودش کشونده  نیا کردیداشت با خودش فکر م دمیشا...عسل به وجد اومده بود يکارا نیا

 !؟یانزل

 :گفت سایداد و بعد رو به پر رونیب رهیدا رهیهاش به صورت دا هیتو ردود رو از  عسل

 نداره؟ يکار يدید -

 : گفت جانیزد و با ه يلبخند سایپر

 !حق با توئه-

 : به عسل انداختم و گفتم ینگاه
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 ؟یبله کدوم کاره که شما بلد نباش-

 !ایبعض يکم کردن رو-

 مثال؟-

 !ایبعض-

 !هستن حاال؟ یک ایبعض نیخب ا-

 :گفت عیبهم، سر مینمونده تا ما بپر يزیکه حس کرد چ یعل

 منم بکشم؟ يدیرو بهم م ونیخب عسل قل -

 :دوخت یش رو از من گرفت و به عل رهینگاه خ عسل

 دمیبکشم بعد بهت م گهیدو تا د -

 :دادم و گفتم نیرو به آرم ونیقل

 تو بکش ایب دینچسب -

 شد  ونیقل دنیشلنگ رو از دستم گرفت و مشغول کش نمیآرم

*** 

 : گفت قهیبعد از چند دق و

 !؟یمهمون میبر گهیآخر هفته د ییایمهرداد م-

 ؟یچ یمهمون-

 مگه بهت نگفته بودم؟-

 س نه؟ گهیهفته د یتو که گفت...آها-

 هفته ست آخرش نیا...من؟ نه اشتباه گفتم-

 بود؟ یک یمهمون-

 گرفته یپارت هی...داره هیبچه ما...از دوستام یکی-

 : به ما انداخت و گفت ینگاه دایآ

 ؟یپارت دیبر دییخوایم-

 :گفت نیآرم

 میشیحرفا باشه، فقط دختر و پسر دور هم جمع م نیکه توش قرص و ا ینه پارت-
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 دادم نیو حقو به آرم اوردمیخودم ن يبه رو یول گهیداره دروغ م دمیفهم

 يزیچ کرد،یم يبود و داشت با ماسه ها باز نییانداختم که سرش پا سایبه پر یسرش رو تکون داد، نگاه دایآ

و  کننیگوشه کز م هیتنهان،  یکه وقت ییبچه کوچولو ها نیع شدیم شد،یمظلوم م یلیاوقات خ یبعض...گفتینم

 !شنیساکت م

 :گفت عسل

 مییایهم م یمن و عل نیخوبه آرم -

 : زد و گفت یلبخند کج نیآرم

 ادیب یفکر نکنم عل-

 نداختا ینگاه به عل هیبعد  و

از دست  گهیهم خودش د یو از طرف ارهیعسل رو ب یمهمون نیتو ا ستین لیاصال ما نیآرم دیکه فهم یعل

 :شده بود گفت یعسل عصبان

 !رمیدرگ گهیآره عسل من هفته د -

 :کرد و گفت یاخم عسل

 !رمیم نیخودم با مهرداد و آرم ییایاگه هم ن ،ییایب دیبا ؟یچ یعنی -

 !انتخابش ترکونده بود نیبا ا یاه عل...چوندتشیپ شدیجوره نم چیود اصال هدختره کال کنه ب نیا

 : زد و گفت ونشیبه قل یپک یعل

 باره نیدر ا میزنیحاال حرف م-

قدش  داد،یداشت که اکثرا اونا رو از باال م یکوتاه یمشک يبود، موها یی افهیپسر خوش ق...یشدم به عل رهیخ

 يخرجش برا نیشتریبود و ب پیخوشت یلیاشت، اکثرا لباساش مارك بود کال خد یرو فرم و خوب لیبلند با استا

 ...لباساش بود

فرو بلندشم با  يداشت، مژه ها یپر و خوش فرم يابروها...داشت یخوب قهیکال سل...عطراشم مارك بودن اکثرا

... خوش فرم بودنو  کیلباشم کوچ...بد نبود شینیرو به چهره ش داده بودن، ب یخوب تیجذاب شیمشک يچشما

 !بود ییدر کل پسر خوش چهره 
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و  میتو دانشگاه با هم آشنا شد یهمگ نیو آرم یمن و عل یعنی شناختمیدانشگاه م رفتمیکه م یرو از زمان یعل

دو نفر  نیمن هم يدر کل تنها دوستا...میرفتیو همه جا با هم م شهیو هم میشد یمیصم یلیبعد از اون با هم خ

 ...بودن

 : ه رو از جلوم زدم کنارو گفتمتخم ظرف

 !رو که فقط من خوردم نایا-

مشت از تخمه ها رو برداشت و مشغول  هیگذاشت و  ونیقل يرو رو ونیکرد شلنگ قل ییخنده  نیآرم

شماره  دنیرو در آوردم با د میکردم و گوش بمیدستم رو تو ج دمیرو شن میزنگ گوش يصدا...شکوندنشون شد

 !آخه؟؟؟ ول کنم نبود المصب خواستیم یاز جون من چ نیا...جا خوردم یصالح

 :بهم کرد ینگاه نیتماس کردم، دوباره زنگ زد، آرم رد

 دائه؟یپارم -

بازم بهم زنگ  یرفتم، صالح ایبلند شدم و به سمت در نیزم ياز رو...تکون دادم یرو به عالمت نف سرم

 ...دوباره رد تماس کردم...زد

اصال معلوم ! دونستیخدا م زدیبه من زنگ م یچ يمرد برا نیا...دمیکش یقیمچشم دوختم و نفس ع ایدر به

 ؟؟؟...زدیداشت حرف م یو ک ینبود درباره چ

گذاشتمش و به آهنگ زنگم  بمیتو ج...نکردم یبه صفحه ش نگاه یحت گهیزنگ خورد و من د میگوش دوباره

 گوش دادم

 هباهات دار یطرف کاره مهم دیشا ؟يجواب بد ییخواینم-

 :زدم یلبخند کمرنگ سایپر دنیسمت صدا برگشتم با د به

 !یساکت یلیامروز خ ؟یخوب -

 :انداخت و گفت نییرو پا سرش

 ...ستمیساکت ن...نه -

 !کهیفابر گفتیخودش که م یول هیعمل کردمیفکر م...داشت ییسرباال ینیب...زل زدم مرخشیبه ن سادیوا کنارم

 ؟یچرا تو خودت سایپر-

 : شد و گفت رهیبهم خ برگشت

 کنمیاحساس گناه م...ستمیتو خودم ن-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینغمه جنت  –نفسم  يبرا

wWw.98iA.Com ٦٦ 

 : نکردم و گفتم یبهش توجه خوردیداشت زنگ م میگوش بازم

 ؟یچه احساس گناه-

 شنیم دیبه کل از دخترشون ناام شه؟؟یمن بد م يشمال چه قدر برا میبفهمن ما اومد نایاگه مامان ا یدونیم-

 پسرخاله تم حواسمم بهت هست ستمین بهیمنم که غر...یمنبعدشم تو با ...فهمنیاونا که نم وونهینه د-

 : انداخت نییرو پا سرش

 ومدمیکاش نم-

 زده؟ یبهت حرف یکس-

 دیکش یقیعم نفس

 ...برگردم خوادیفقط دلم م! ینه بابا چه حرف -

 :رو ازش گرفتم و گفتم نگاهم

 ...گردونمیمن امروز برت م...نهیا يدپرس شدن تو برا نیاگه ا -

 :به چشمام انداخت و گفت یباال آورد نگاه رو سرش

 ؟یکنیکارو برام م نیواقعا ا -

دلم  میبار تو تمام زندگ نیاول يزدم برا یلبخند کمرنگ د،یدرخشیم شترینور آفتاب ب ریز شیطوس يچشما

 ...دختر کمک کنم هیخواست به 

 ...!گردونمتیامروز برم...آره-

 !مخصوصا تو رو...کنم رو خراب هیشمال بق خوادیاما من دلم نم-

 ادیم نایا یعل نینخواست با ماش میهر ک...ادیخواست با من و تو م یهرک...هینه خراب چ-

 !ممنونم پسرخاله-

 : زدم و گفتم يلبخند

 ستایهم داشتن بدك ن وونهیخل و د يدختر خاله  هی-

 کرد  یی خنده

*** 

 :اس داده یصالح دمیردم که ددر آو بمیرو از تو ج میگوش دم،یاس ام اسم رو شن يصدا که
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بازم امروز بهت زنگ زدم تا بگم داستان از چه قراره  يکرد یاحترام یانقدر بهم ب نکهیپسر جون با ا نیبب -

 نیو تو ا هیچ هیرو بهت بگم و بگم قض قتیصبر کردم تا حق یلیمن خ ،ياحمق رد تماس کرد هیتو مثله  یول

 یفقط هر چ...طول نکشه شتریماه ب هی دیشا کنمیکارمو م ين بزودم! یاما خودت نخواست ،ییکاره  یوسط چ

البته من از درون تو ...زارهینم یآنجنان ریتو تاث یتو زندگ افتهیکه قراره ب یاتفاق نیالبته ا...شوکه نشو ادیکه شد ز

 !باش انتیاطراف یبزرگ تو زندگ رییتغ هیمنتظر ...منتظرم باش یول...خبر ندارم

 !بود کاریو ب وانهیاصال د! خل و چل بود کهیزدم، مرت يپوزخند شامیخوندن پ با

 بود؟ دایپارم: گفت سایپر

 نه-

 مهرداد؟-

 جان؟: رو باال آوردم سرم

 ؟يدیچرا جوابش رو نم-

 خورهیبه دردم نم...به رابطه م باهاش ادامه بدم خوامینم-

 چرا؟-

 الیخیب-

 ...نیرو بب تشیحساس...اون دوستت داره-

 چطور؟-

 دهینشون نم تیحساس نقدریزن تا عاشق نشه رو طرف مقابلش ا هی-

 ننیمردا هم هم-

 !و زنا حسود شنیم یرتیآره اونا غ-

 ندارم دایبه پارم ییمن عالقه -

 ؟؟؟يبهش عالقه ندار يدیتازه فهم...اون دوستت داره یول-

 ...الیخ یب سایپر-

 :رو تکون داد سرش

اشتباه  تیتو زندگ...فقط خواستم آگاهت کنم...دونمینداره خودم م یربط به من هیقض نیا دونمیآره مهرداد م -

 !نداره يروزا هر دختر نیکه ا هیزیاحساس چ...نکن
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ساده  یلیخ...بود ییدر کل دختر مهربون و ساده ...زدم پشتش رو کرد و به سمت بچه ها رفت یجون یب لبخند

 ...کردیشمال اومدن احساس گناه م هیبود که با 

کم کم داشتم حس ...و پاك بینج یلیدختر خ هی...ساده بود یلیهم خ ایدن...نداختیم ایدن ادیمن رو  ییوراج هی

بودم که دستاش رو  يپسر نیاول... بودم ایدوست پسر دن نیمن اول...بود ایدن یهم به پاک سایپر کردمیم

که قابه منو  کنهیم يباز لمیداره ف کردمیفکر م...شدیباورم نم ستین یقبل من با کس گفتیاولش که م...گرفتم

 يبرا یاون فقط هجده سالش بود، وقت گفت،یراست م دمیفهم میبا هم آشنا شد شتریب یبه مرور وقت یول...بدزده

 ! زده بود خیاز ترس  فشیظر يبار دستاش رو گرفتم، دستا نیاول

 شیدرست پ یاما همه چ...تمشناخیبود که من م ییدخترا نیاز بهتر یکی...بود یدختر ساده و پاک یلیخ

حاال هم که ...ازدواج کرد گهید یکیمدت منو رها کرد و با  هیهم بعد  ایدن... مادرم با اون مخالفت کرد...نرفت

 ...شدیداشت مادر م ایدن...بودم حامله ست دهیشن

ه و مدام احساس نگران...ائهیبه دن هیشب سایمن حس کرده بودم پر...چهار سال-امروز بعد از گذشت حدود سه و

 یول...برسم جهینت نیبه ا تونستمینم ششیو آرا پیت دنیتو نگاه اول با د دیشا...بود یدختر پاک...کنهیگناه م

 ...دختر ساده ست هیحرفاش حس کردم که  دنیامروز با شن

 یرده بودم ولواقعا هم فراموشش ک...رو فراموش کردم ایبه همه گفته بودم دن...دوختم اینگاهم رو به در دوباره

تا خانوادم  دهیبهم زمان م کردمیفکر م...مونهیپام م کردمیفکر م..جا خوردم کنهیداره ازدواج م دمیکه شن يروز

 ...من ریبه غ ياون ازدواج کرد با مرد...اما منتظرم نشد...کنم یرو راض

 که باشه یهرجا با هر کس...کنمیم یخوشبخت يبراش آرزو...بوده نیقسمت هم حتما

 یعصبان دایشماره پارم دنیصفحه ش رو به سمت خودم چرخوندم و با د دم،یرو شن میزنگ گوش يصدا بارهدو

 از جونه من؟ خواستیم یدختره چ نیشدم، ا

 "!نداره يکه هر دختر هیزیروزا احساس چ نیا"برام مرور شد  ییلحظه  سایپر يحرفا

رو کنار  یگوش کردم،یرو باور م تشیحساس نیا بود من یدختر پاك و سالم دایاگه پارم دیزدم شا يپوزخند

 گوشم گذاشتم

 ...با تو باش خوامینم گهیچند بار بگم من د! دایپارم يبازم که زنگ زد-

 !گوش کن...رو بهت بگم زیچ هیمن زنگ زدم : گفت تیقطع کرد و با عصبان حرفمو

 !وقت ندارم...قطع کن عیحرفتو بزن و سر-
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 ...تو... تو...مهرداد-

 ؟یچمن -

 !!!!!یشیبابا م يتو دار-

 

 هفتم فصل

 :دیبه دنبالم دو نیآرم

 ؟يریم يمهرداد کجا دار -

 :رو باز کردم نیماش دره

 ادیبا من ب ادیب خوادیم یبرگردم، هرک دیمن با -

 :دیبه دنبالم دو سایو مبهوت زل زد بهم، پر مات

 بزار ساکم رو جمع کنم یمهرداد ول امیمن باهات م -

 یانداخت، ول نیبه من و بعد آرم ینگاه مشکوک سایکرد و ازش خواست که بره، پر سایبه پر ییه اشار نیآرم

 : داد و گفت هیتک نیمنو به ماش نیو رفت، آرم نییبعد سرشو انداخت پا کمی

 بهت زنگ زد؟ یتو چت شد؟ ک -

 ...برگردم تهران دیبا...نشده یچیه-

 بفهمه نیحالم رو آرم خواستمینم یول افتادمیداشتم پس م...قلبم باال بود ضربان

 :رو گرفت دستام

 !پســـر ينصفه جونم کرد گهیدادن؟ د بگو د يمهرداد چت شده؟ خبر بد -

 :دمیکش رونیب نیآرم يرو از تو دستا دستام

 برگردم تهران دیمن با -

 شده؟ یب المصب بگو چخ...حالت نیبا ا یکن یرانندگ یتونیتو نم...امیاصال منم م...يمحاله بزارم تنها بر-

 !مردمیم افتادمیم دمیشا افتم،یهر لحظه ست که از پا ب کردمیضربان قلبم باال بود که حس م انقدر

 !الیو اطیاز ساحل برگشته بودم تو ح يبودم چطور دهینفهم اصال

 :شونه هام رو گرفت نیآرم

 بهم بگو چت شده؟ -
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 :لب زمزمه وار گفتم ریچشماش زل زدم و ز به

 !بدبخــــت! خت شدمبدب -

 :بهم انداخـت و کالفه گفت ینگاه

 چت شده؟ نمیبگو بب -

 !کردم؟ یمن چه غلط نیآرم ییوا...بفهمه یکس دینبا-

 :گفت تیشونم رو فشرد و با عصبان نیبعد با دستام صورتم رو پوشوندم، آرم و

 !المصب گهیاه مهرداد دهنتو وا کن بگو د -

دلم ...واریدوست داشتم سرم رو بکوبونم تو د...نشستم الیدر و يجلو يپله ها يسست شد، رو زانوهام

گلوم داره از درد  کردمیحس م...تو خودم ختمیریم دیبا...تونستمینم یول...بزنم ادیتا جون دارم فر خواستیم

 نداشتم رو خودم خب شدمیداشتم کور م دمیشا...زدیچشمام داشت سوسو م...شهیمنفجر م

 :ودم اومدمبه خ نیآرم ادیفر با

 !گــــــهیبگو د که؟یچت شده مرت -

 :دینگاهش که بهم افتاد اخماشو تو هم کش د،یهراسون داخل دو یباز شد، عل الیو اطیح در

 !آخه يبزن نصفه جونمون کرد یحرف هیشده آخه مهرداد؟  یچ -

 : ترو به دخترا گف تیبا عصبان نیآرم رون،یاومدن ب الیهم از تو و دایو عسل وآ سایپر

 !دییاین رونمیتو، تا نگفتم ب دیشما بر-

 منم هست ياون پسر خاله  یول: گفت یبا نگران سایپر

 !!!گهید دیبر...دیزود باش: داد زد تیبا عصبان یبار عل نیا

 :گفت عیسر دایآ

 فشارش افتاده ها؟ دیشا ارم؟یبراش آب قند ب ییخوایم -

 :زد یینعره  نیآرم هوی

 !دیزود باش -

که ابروهاشو  دمید...دمیبرگشتن تو، اخم عسل رو د دایکه عقب گرد کرد و با آ دمید...دیپر سایرت پراز صو رنگ

 شد الیو با نفرت صورتشو از من برگردوند و داخل و دیتو هم کش
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من بچه؟ من داشتم بابا  يگفته بود؟ بچه؟ خدا یبه من چ دایپارم...شدیباورم نم...رو با دستام پوشوندم سرم

 کردم؟یم دیکار با یمن چ ییوا...ایخدا..کرده بودم یغلط نیمن همچن یک...یآخه ک شدم؟یم

 :هم کنارم نشست، دستش رو دور شونم حلقه کرد یپام زانو زد، عل يجلو نیآرم

 چت شده پسر؟ نمیمهرداد بگو بب -

 ياونا تنها دوستا دمیکش یقیاز دخترا نبود، نفس عم يخبر گهید... شدم رهیرو باال آوردم و به صورتشون خ سرم

 :رمیکمک بگ تونستمیمن بودن فقط از اونا م

 !بدبخت شدم-

 :شونم رو فشرد یعل

 شده؟ یچرا، مگه چ -

کلمه به زبون  هیبه زور تونستم  شد،یاز تو گلوم خارج نم ییانگار اصال صدا یبزنم ول یرو باز کردم تا حرف دهنم

 :ارمیب

 !دایپارم-

 :گفت عیرزانوهام رو فشرد و س نیآرم

 شده؟ هــــا؟  یچ دایپارم -

 :شدم رهیخ نیآرم یمشک يچشما به

 ...اون...اون -

 :گفت تیبا عصبان یعل

 !گهید بگو د ،یاون چ -

 :که داشتم گفتم یتوان نیآخر با

 !اون حامله ست -

رد دلم حس کردم با گفتن د...رو از رو دوشم برداشتم نیحس کردم بار سنگ...جون شدم یبعد حس کردم ب و

 !خودم رو سبک تر کنم کمیتونستم 

*** 

 :و گفت شیشونیبا کف دست زد تو پ نیآرم

 !واقعا؟-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینغمه جنت  –نفسم  يبرا

wWw.98iA.Com ٧٢ 

 :داد رونینفسش رو ب یعل

 !يکرد یتو چه غلط...مهرداد -

 :رو با دستام پوشوندم سرم

 ...آخه! اتفاق افتاده نیا یک دونمینم -

 :زانوهام رو گرفت نیآرم

-؟...یدونیخب م...یک 

 :به چشماش زل زدم ادامه دادکرد،  سکوت

 ...باهم  یک نهیمنظورم ا-

 :گفتم ییگرفته  يو با صدا دمیکش یقینفس عم...حرفش رو خورد هیبق

 !ستمین یآدم نیبخدا من همچن م،یما با هم نبود یول دم،یرو د دایبود که پارم يبار نیآخر ش،یدو هفته پ -

 :پله ها نشست يرو نیآرم

 !محاله -

 :داد و گفت هیا تکبه نرده ه یعل

 گه؟یداره راست م یمطمئن -

 وقت بود که تموم شده بود یلیمن خ ياون برا...من باهاش نبودم...بوده دیاز قبل بوده نه؟؟؟ قبال شا دیشا-

 :زل زد تو چشمام تیبا عصبان یعل

 ؟يبود یآدم نیتو مگه همچن ؟يباهاش بود یچ يآخه برا ؟يکرد یمهرداد تو چه غلط -

 :گفتم یهم گذاشتم و با ناراحت يرو رو چشمام

که سر  یهمون شب...باشه ادتونیاگه ...مست بودم یلیشب خ هی...که تازه باهاش آشنا شده بودم شیچند ماه پ -

 شرکت با بابام دعوام شده بود يکارا

 :گفت نیآرم

 خب؟ -

 منو به خونشون دعوت کرد دایبار پارم نیاول يشب برا اون

 خب؟-

 !بود یی گهیقبل منم با کس د! اك نبوددختر پ هیاون -
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 !خاك تو سرش-

قسم خوردن  زایچ نیا...گمیم يدارم جد نویا...میما با هم نبود گهیبعد از اون د...نبود میاون شب من حال-

 ...میکن يکار نکهینه ا ششیمن رفتم پ یعنی میهم فقط با هم بود شیدو هفته پ...خورمیمن قسم م یول...نداره

! حاضر بودم پاش بمونم چون بهش وابسته شده بودم یدرسته پاك نبود ول...ومدیخوشم م دایپارم من از یعنی

از سمت اون بود نه از طرفه  شنهادیو خب راستش پ ششیداد که برم پ شنهادیاون پ شیدو هفته پ یوقت یول

 !!!من

و انقدر با من  کنهیم یکیهم نزدانقدر داره ب دمید یوقت! انقدر رله باشه کردمیچون فکر نم...جا خوردم یلیخ

 یزن نیچون همچن...بزارمش کنار شهیهم يگرفتم برا میاز همون شبم تصم...خورهیکه به درد نم دمیراحته فهم

اصال درس  یول...دانشگاه اومده بود تهران سمبه ا...بود گهیکه قبل من با هزار نفر د یزن...خوردیبه دردم نم

 یمن و اون اتفاق نیاون شب ب! شهر خودشون گردونهیو برش م فهمهیمروزا هم باباش  نیهم! خوندینم

 دیبا یعنی...بود که من مست بودم یافتاد همون شب یهر اتفاق...دمیفقط رو تخت اون خواب...دیباور کن...افتادین

 .!..دمینخواب دایبا پارم گهیافتاد من د نمونیب یاون شب که اون اتفاق لعنت زا ریباشه چون غ نطوریهم

 : سرش رو تکون داد و گفت تیبا عصبان نیانداختم، آرم نییرو پا سرم

 ش؟یچند وقته پ قایدق-

 !شیحدودا سه ماه پ-

 رو بهت گفته؟ هیقض نیاالن ا دایبعد پارم-

 بکنم؟ یچه غلط شمیم وونهیدارم د نیآرم دونمینم! دونستهینم دمیشا دونمینم...آره-

 :گفت یکه عل نییسرش رو انداخت پا نیآرم

 ...شده ریاالن د...شده رید یلیخ -

 : شدم رهیخ یپله ها بلند شد به عل ياز رو نیآرم

 ؟یچ یعنی-

 ... یعل افتیتهران، تو هم امشب راه ب میبرگرد دیمن و مهرداد با: گفت نیانداخت که آرم نییرو پا سرش

 ؟یبکن ییخوایکار م یچ نیآرم: پله ها بلند شدم يرو از

 :و گفت دیچسبمنو  ي قهی برگشت
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اون  يپا يحاضر نمیاصال بب! تیاالن به زندگ زنهیداره م يچه گند نیبب تیشب مست هیبه خاطر حماقت  -

 ؟یبچه بمون

بود حاضر بودم به  یدختر پاک دایاگه پارم... اون بچه بمونم يمن حاضرم پا ؟یکنیم ينطوریا نیچرا آرم-

 !ستمیهمه وا يخاطرش جلو

 :م رو ول کرد قهی

 !پاك نبود؟ یمئممط -

 !مگه خرم؟ وونهیآره د-

 : گفت یکه عل دیکش یقیعم نفس

 ن؟؟یآرم-

 ه؟یچ: نیآرم

 !بندازه ریاونو گ يپا ينطوریا خوادیم دایپارم دیشا ست،یبچه مال مهرداد ن دیشا-

 !شهیبهمون ثابت نم يزیاومدن بچه که چ ایخب تا به دن -

 :و گفت دیکش یقینفس عم یعل

 گردمیتهران، منم امشب با دخترا برم دیشماها برگرد د،یکن قیتحق کمی دیبا -

 :سرش رو تکون داد و گفت نیآرم

 نمیشیمن پشت فرمون م م،یشو، بهتره برگرد نیمهرداد برو سوار ماش -

 :انداختم یبه عل ینگاه

 !دعا کن که اون بچه مال من نباشه -

 !اعتراف کنه دایخود پارم دیبا-

 !ستین ادمیاصال ...من اون شب مست بودم-

 پاك نبود؟ دایکه پارم ادتهیپس چطو -

 !خودش اعتراف کرده بود-

 واقعا؟-

 :گفتم تیو با عصبان دمییرو محکم به هم سا دندونام
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بعد اون  نیواسه هم ادمهیمن  کردیاونم فکر م!  ستمیوگرنه من انقدر الت ن...و نبود ستین یآره اون دختر خوب-

 ادمیکردم، درسته اون شب رو  ینبوده که چه غلط ادمیکه من اصال  دیش فهمبعد یاتفاق اعتراف کرد ول

 ...اونقدرا هم گهید یول ستین

 : گفت نیآرم

 !مهرداد بدو-

 :گفتم یبه عل رو

 خانوادش اونو به من سپردن...باش سایمراقب پر -

 :زد یچشمک

 !یستیباشه تو فعال برو و به همه مون ثابت کن که به قول خودت الت ن -

 !کنمیباشه ثابت م-

 نیماش يتو یهم بعد از صحبت کردن با عل نیآرم دم،یرو باز کردم و نشستم و محکم درو به هم کوب نیماش در

 ...دیچیپ ابونیرو روشن کرد و تو خ نیرو چرخوند و ماش چیینشست، سو

*** 

بود، از  ختهیصابم به کل به هم راع...دل تو دلم نبود...زل زدم رونیبه ب شهیدادم و از ش هیرو به دستم تک سرم

 نه؟ ای گهیمعلوم نبود داره راست م...که متنفر شده بودم دایاز پارم...ومدیخودمم بدم م

 منو بارداره؟ يهمه مدت بهم نگفته بود که بچه  نیا یعنی

 باال بود، هر لحظه امکانش بود که تصادف کنه یلیسرعتش خ گذشت،یم نایبا سرعت از کنار ماش نیآرم

 !بخدا کنن،یمون م مهیآروم تر برو، جر نیآرم-

 اعصاب ندارم-

 ...بخدا منم اعصاب ندا-

 :دیحرفم پر وسط

 مهرداد؟-

 ها؟-

 باشه داینقشه پارم دیشا-

 ه؟یمنظورت چ-
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 ...!خوب بلدن یلیکارارو خ نیسوءاستفاده کرده، دخترا ا هیاز اون قض ينطوریا شیچوندیتو پ دهید یوقت دیشا-

 فهممیکه من باالخره م ينطوریخب ا-

و قطعا  کشهیهم نقشه م دایبعد پارم شهیم ریتو چند ماه گ يپا ينطوریاگه نقشه باشه ا...خل يپسره  گهینه د-

 ...ایبچه افتاده  گهیمدتم م هیبعد  يکن، تو هم که مجبور یمنو به خانوادت معرف گهیم

 :دومیزل زدم، به نظر حرفاش درست م نیآرم مرخیو به ن برگشتم

 م؟یخب از کجا بفهم -

 نه؟ ایبچه مال تو هست  میوجود داشته باشه که بفهم تونهیم قتیدو حق-

 خب؟-

 ...بده شیبره آزما یمجبورش کن ای-

 من پدر اون بچم؟ یعنیبعد اگه مثبت بود -

 !نه ایآره  ای-

 :گفتم تیعصبان با

 ؟یواضح حرف بزن شهیم نیآرم -

 نه؟ ای یتو پدرش میبفهم دیه بااگه اون حامله باشه، اون وقته ک-

 !اعتراف کنه دایپارم دیبا! میفهمینم يزیکه چ ادین ایتا اون بچه بدن-

 !مهرداد کنه،یخب اون اعتراف م-

 :دمیکش یقیعم نفس

 گهید حرف بزن د...نیآرم يکرد وونمید -

 خودش اعتراف کنه دیبا...دایخونه پارم میریتهران م میدیامشب که رس-

 !!!حرفش بمونه؟؟؟ ينکنه و پا اگه اعتراف-

 :زل زد تو چشمام ییلحظه  يبرا برگشت

 !یتا نه ماه صبر کن دیو با یپدر بچش ادیز یلیاون موقع تو به احتمال خ -

 :دادم هیتک یبستم و سرم رو به صندل چشامو

 !من يخدا -

 ؟؟؟...کار کنم یچ خواستمیمن م...سرم خراب شد يرو ایدن
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و خانواده  دایبگم؟ آخه مگه پارم یبه خانوادم چ خواستمیداشت اون وقت من م تیاقعو يزیچ نیهمچن هی اگه

 نیکن منو چه به ا ریبه خ ویخدا خودت همه چ ییوا...که من بخوام باهاش ازدواج کنم خوردنیاون به ما م ي

 !غلط کردن آ

 ؟؟...مهرداد-

 : باز کردم چشامو

 ه؟یچ-

 : کرد و گفت ییسرفه  نیآرم

 دارم يفکر هی-

 : جون گفتم یچشامو بستم و ب دوباره

 ه؟؟؟؟یچ ؟يچه فکر-

 میکنیرو نگفت مجبورش م قتیحق دایاگه پارم-

 : بهش انداختم یباز کردم و سرم رو برگردوندم و نگاه چشامو

 م؟یکنیمجبورش م يچطور-

 :زد و گفت يپوزخند

 به اسم دانشگاه اومده تهران؟ یمگه نگفت-

 :گفتم بهم انداخت که ینگاه مین

 خب؟...آره آره -

 !!!رو پرورش داده یچه دست گل دونهیپدرش که نم-

 :گوشه لبم نشست يلبخند

 !میرو بفهم قتیحق میتونیم ينطوریآره ا -

 :سرشو کج کرد و گفت نیآرم

 یتونیو نم ییایکوتاه ب دیتو بود که خب با ياگه بچه ...یچیگفت که ه قتویاگه حق...میکنیم دشیآره تهد -

 یبزن یحرف

 !کنمیم کهیت کهیرو ت دایبود اون موقع خودم پارم گهید یکی يبچه  ایدر کار نبود و  ییاگه بچه  یول

 :دمیکش یسوت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینغمه جنت  –نفسم  يبرا

wWw.98iA.Com ٧٨ 

 بود؟ دهینقشه زودتر به ذهن خودم نرس نیچرا ا نیآرم ولیا -

 یچون تو شوت-

 !عاشقتم خپل-

 یعمل کن ییحرفه  دیبا...دایخونه پارم میرفت یفقط وقت...خفه شو بابا لنگ دراز-

 کار کنم؟ یچ دیخب با-

 م،یکنیمرحله دوم رو اجرا م...دم به تله نداد دایکه اگه پارم ياول شماره باباشو کش بر دایپارم یاز تو گوش دیبا-

 ه؟یخب نظرت چ

 :و گفتم دمیکش یقیعم نفس

  میپس بزن زودتر بر ه،یآره نقشه ت عال -

رو دروغ گفته  یهمه چ دایکه پارم کردمیتو دلم دعا دعا م پدال گاز فشرد و من يرو شتریپاش رو ب نیآرم

 ...باشه

*** 

 سیرو در آوردم چند تا م میشب نشده بود، گوش 12به ساعت انداختم هنوز  یپارك کرد، نگاه ییگوشه  نویماش

 بود، بازش کردم یاس ام اسم از عل هیروش بود  سایکال از پر

 "باشهراحت  التیخ میوقته راه افتاد یلیما خ"

 بزن بگو درو وا کنه دایزنگ به پارم هی-

 :گفت دیرو د میدو دل یانداختم وقت نیبه آرم ینگاه

 چته تو؟ -

 استرس دارم-

 چرا؟-

 :باز کردم و گفتم نویماش دره

 شو ادهیپ الیخیب -

گار منتظر جواب داد، ان عیبوق سر هیرو گرفتم بعد از  دایشد، شماره پارم ادهیپ نیکرد و از ماش یپوف نیآرم

 تماسم بود

 الو مهرداد؟-
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 درم يدرو وا کن جلو-

 االن؟-

 زود باش-

 :خودشو بهم رسوند و کنار گوشم گفت نیرو قطع کرد، آرم یگفت و گوش یی باشه

 ...شوینره گوش ادتی-

 یاوک...خب یلیخ: قطع کردم و گفتم حرفشو

 ت سرم به راه افتادپش نمیباز شد، به سمت در رفتم آرم ییتقه  يآپارتمان با صدا در

بهش  یدرو وا کرد، نگاه دایپارم قهیهل دادم و داخل شدم و پله ها رو رفتم باال و درو زدم، بعد از دو دق درو

 بود موهاشم دورش وا بود دهیتاپ و شلوارك پوش هیانداختم 

 :کرد و گفت یاخم نیآرم دنید با

 !یتنها باش کردمیفکر م-

 :خودشو رسوند بهم و گفت نیآرم

 !دایپارم انمیمن تو جر -

 :در رفت کنار و گفت يزد از جلو يپوزخند

 !باال آورده يشازده چه گند يپس خبر دار -

 :زمزمه کرد رلبیز نیآرم

 !شده يروزا عاد نیا -

حس کردم،  یو الکل رو به خوب گاریدود س يدر زدمش کنار و داخل خونه شدم، بو يزدم و از جلو يپوزخند

 اونجا بوده یکیمطمئن شدم  السیدو تا گ دنیمبل انداختم با د وسط زیبه م ینگاه

 :انداخت و گفت السیبه گ یکه مثل من کنجکاو شده بود نگاه نمیآرم

 بوده؟ نجایا یکس -

 خودشو بهمون رسوند و گفت دایپارم

 نه نه -

 :صورتش انداختم و گفتم شیبه آرا ینگاه

 ...السیدو تا گ -
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 :حرفمو قطع کرد و گفت عیسر

 نبوده یگفتم که کس -

 به پام زد یینفهمه ضربه  دایکه پارم يبه سمتش رفت و با گوشه دستش آروم طور نیآرم

 که االن وقتشه دمیفهم

 يمهرداد گفت امروز زنگ زد-

و راهه نگاهشو به طرفه من بست، نگاهمو چرخوندم و با  سادیروبروش وا نیمبل نشست و آرم يرو دایپارم

 رو بهم دادن ایخوشحال شدم و انگار که دن زیه ملب يرو شیگوش دنید

بردارم  ویخواستم گوش نهیسرش گرمه حرف زدن با آرم دایمطمئن شدم پارم یوقت...که کال شانسم گند بود نه

 :گفتم عیسر دیبه ذهنم رس یینقشه  خوندیم نویدسته منو آرم د،یدیتو دستم م شویاگه گوش یول

 !بکنم تونمیم یچه غلط نمیبب میحرف بزن نیبش ایبعد ب اریامون بآب بر وانیدو تا ل هی دایپارم -

 يتو سرمه رو یینقشه  هیمطمئن شد  یبهش زدم وقت یبهم انداخت، چشمک یبرگشت و با اخم نگاه نیآرم

 مبل نشست

م قلب دمیترسیم...مبل بلند شد و رفت سمت آشپزخونه، دل تو دلم نبود ياز رو لیم یکرد و ب یهم اخم دایپارم

 نه؟ ایو اونوقت نتونم بفهمم بچه واقعا ماله من بوده  رمیبم افتمیبزنه و اون جا ب رونیم ب نهیاز س

 بود ومدهیبه در آشپزخونه انداختم هنوز ن ینگاه...برداشتم و رفتم تو دفتر تلفنش ویگوش عیشدم سر دوال

 :آروم گفت نیکردم آرم دایرو زدم و شماره باباش رو پ یب کلمه

 ادیاالن م گهیباش دزود  -

بزارم،  زیم يرو ویخودم زدم و دوال شدم تا گوش یتو گوش عیشماره رو برداشتم و سر...دیلرزیاز ترس م دستم

 یبه حالت اولم برگشتم اخم عیبهش انداختم و سر یاز آشپزخونه، نگاه دایدوال شدنم مصادف شد با اومدن پارم

 :گذاشت و گفت زیم يرو رو ینیکرد س

 ؟یکار داشت یمن چ یبا گوش-

 یچیه-

 : بلند گفت يصدا با

 گذره؟؟؟یم یمهرداد تو سرت چ-

 : مبل بلند شد و گفت ياز رو نیموقع آرم همون
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 ! یداد بزن ينطوریا ستیبچه ت خوب ن يبرا-

 :کرد و گفت نیبه آرم ینگاه تیبا عصبان دایپارم

 ؟یتو کارمون دخالت نکن شهیم -

 نه؟ ایمطمئن شه که شماره رو برداشتم  خواستیانداخت مبهم  یکرد و نگاه یاخم نیآرم

 :گفتم يبلند بایتقر يبهش زدم و بعد با صدا یچشمک

 !دایپارم -

 :طرفم برگشت به

 ه؟یچ -

 تو کلته؟ یچ-

 ها؟؟ ،یچ یعنی-

 اون بچه مال منه؟ یتو مطمئن-

 :دیتو هم کش ابروهاشو

 مهرداد یکنیم یاحترام یب يدار -

 :گفتم تینکردم با عصبا یپوف

 یکنیپس سقطش م خوامشیباشه من نم -

 :کرد یعصب خنده

 خطرناکه یلیم خ ندهیآ يبرا...بچه م رو بکشم تونمیمن نم یخفه شو عوض -

 رمیبگ میتصم دیمنم که با نیا...من پدرشم-

 :گفت تیعصبان با

 رشممنم ازش سهم دارم منم ماد يبچه سهم دار نیچرا تو؟ به همون اندازه که تو از ا -

 خوامیمن اونو نم اد،یکلمه مادر بهت نم-

 :و گفت دیکش یغیج دایپارم

 یکه باهام ازدواج کن يو تو مجبور خوامیاما من اون بچه رو م -

 :گفت يبلند يبا صدا نیبار آرم نیا

 !!!!!پس ساکت شو رهیگیم میمهرداده که تصم نیا...اگه اون بچه مهرداده -
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 :انداخت و گفت نیبه آرم ینگاه عصبان دایپارم

 نداره یپس به تو ربط دهیزاده با من خواب*مهرداد حروم...تو دخالت نکن -

 یلیرفتم و س دایچشمامو گرفته بود به سمت پارم يجلو تینگفت عصبان یچیه نیآرم خوردیخونمو م خون،

 رو حواله گوشش کردم یمحکم

 : عقب دیه سمتم اومد و منو کشب نیگونش گذاشت، آرم يافتاد و دستشو رو نیزم يو رو دیکش یعیج

 مهرداد؟ یکنیکار م یمعلوم هست چ-

 ...کردمیکار م یکه داشتم چ دمیبود و نفهم دهیلحظه خون به مغزم نرس هیهم  واقعا

 :گفت تیبا عصبان دایپارم

 ؟یعوض یکنیدست رو من بلند م یچ يبرا -

 :دوختم شیوحش يپر نفرتم رو به چشما نگاه

من  يرو تو پاچه  تیو هرزگ یبهم دروغ بگ ییخوایچون اون شب مست بودم م ه؟یبگو اون بچه مال ک -

 ؟یبکن

 خفه شو-

 : زدم ادیفر يبلند تر يصدا با

 ...یبگو عوض-

 :و گفت دیکش یغیج

 اون واسه توئه -

 دمیدستم گرفتم و کش ونیاز موهاشو م ییشدم و به سمتش هجوم بردم دسته  یعصب دوباره

 راستشو بگو-

 :و داد زد دیرو از تو دستم کش دایپارم يه سمتم هجوم آورد موهاب نیآرم

 !!!!!!مهـــــــردادددددددددددد-

 : بلند شد و گفت نیزم ياز رو عیاز ترس سر دایپارم

 یآشغال هیتو -

 ینفر قلبمو تو مشتش گرفته بود و با ب هیانگار ...قلبم به شدت درد گرفته بود...در آوردم بمیاز تو ج مویگوش

 ... فشردتشیم یرحم
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 :چشمش گرفتم يجلو ویگوش

 کنهیم یچه غلط نجایدخترش به بهونه دانشگاه داره ا گمیو م زنمیبه بابات زنگ م یبهم نگ قتویاگه حق -

 :کرد آروم باشه یقورت داد و بعد سع یبزاق دهنشو به سخت...ثابت موند میگوش يکه گفتم نگاش رو نویا

 يتو شمارشو ندار -

 :دمز يپوزخند

 !زود باش...! بگو ویهمه چ...حاال بهم بگو! اشتباه نکن -

 :بلند شد و گفت نیزم يرو از

 !یکنیکارو نم نینه مهرداد تو ا -

 دروغ؟ اینه؟ بگو حرفات راسته  ایبگو بچه ماله منه -

 :و گفت دیکش یقینفس عم دایپارم

 ؟یبه بابام بگ ویهمه چ ییخوایم یچ يبرا -

 :و گفتم دمیکش یقیمبل انداخت، نفس عم يفه خودشو روکال نیکردم، آرم یپوف

 گمیبه بابات نم ویچیمنم ه...یبهم بگ قتویاگه حق -

 مهرداد؟ ویچ قتهیحق-

 :دادم و گفتم هیبه عقب رفتم به اپن تک یقدم

 افتاد؟ یاتفاق نمونیاون شب که من مست بودم ب -

 نگفت يزیشد تو چشمام و چ رهیبا نفرت خ دایپارم

 !پس زود باش! من وقت ندارم! بگو دایپارم-

من مشخص  يبرا قتیهنوز حق یول... بود دهیازمون ترس...گرفته بود نیمبل نشست فکر کنم نقشم با آرم يرو

 :نشده بود

 !برو نجایحاال هم گورتو گم کن و از ا افتادین یاتفاق چینه ه-

به هم  رتیسرشو باال آورد و با ح نیآرم...دادنرو بهم  ایانگار که دن دایحرف اونم از دهن پارم نیا دنیشن با

 ...رفت نیاز ب کبارهیبه  میتمام استرس و ناراحت...پرواز کنم یاز خوشحال خواستیدلم م...میشد رهیخ
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ارزش  یهم برام ب ختنیریم نییپا دایهم که از گوشه چشم پارم یاشک يقطره ها...بزنم یحرف تونستمینم گهید

رو  دایاز اونجا برم و تا عمر دارم دوباره پارم شهیهم يبرا...دره خونه رو باز کنم و برم خواستیفقط دلم م...بود

 نمینب

 : دیپرس دایمن از پارم يبه جا نیآرم

 ه؟یک يپس اون بچه -

 :اشکشو پاك کرد دایپارم

 ستیتو کار ن ییبچه  -

  ؟يپاك نبود یچرا بهم گفت افتادین یاتفاق نمونیپس اگه ب-

بگم ازت حامله م، تو  يشد یروز رفتن هیگفته باشم که اگه  نویا خواستمیم ،یستیموندگار ن دونستمیچون م-

  ...ینداشت يکه اون شب با من کار ومدینم ادتیهم 

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 پس همش دروغ بود؟ -

که امروز به دلم انداخته بود رو  ییدوست داشتم خفه ش کنم و انتقام تمام استرسا...سرشو آروم تکون داد دایپارم

 ...رمیبگ ازش

 :لب گفت ریمبل بلند شد و به سمت در رفت و ز ياز رو نیآرم

 منتظرتم مهرداد نییپا -

 دایاز پارم خواستمیسوال مونده بود که م هیکه رفت و درو پشته سرش بست فقط  یتکون دادم، وقت سرمو

کنم فراموش کردن اعتراف  دیبا...نمیرو نب افشیق چوقتیه گهیبرم، برم که د شهیهم يبپرسم و بعد برا

مطمئن  نویا یول...نبود یآسون یلیکار خ ز،یر لیقد بلند و استا...بور يو موها یعسل ياون دختر با چشما...دایپارم

 شدمیبودم که تا عمر دارم ازش متنفر م

هم دوستش  ییلحظه  یمطمئن بودم که حت...ازش متنفر بودم...شد تو چشمام رهیقرمزش خ يچشما با

 ...نداشتم

 ؟يکارو کرد نیا یچ يراب-
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 :پاك کرد شوینیدستماش ب با

 مینکرد يمن و تو اصال کار...ستیتو کار ن ییبچه ...برو -

 رمیجوابمو بده و بعد م-

 :زد و سرشو کج کرد یتلخ لبخند

 کنم يداشتنت هر کار يچه قدر دوستت داشتم و حاضر بودم برا نکهیا...مهرداد يدینفهم چوقتیه -

 :کردم ییمشروبش اشاره  يالسایه گزدم و ب يپوزخند

 ؟یگرفت یتو نبودم مهمون یانقدر دوستم داشت -

 :و گفت دیازم دزد نگاشو

تا چند ماه باهات  ياوردیمطمئن باش اگه اسم بابامو نم...رمیازت انتقام بگ خواستمیمنم م...يتو منو خورد کرد -

تو ...بابام یول...گرفتمیانتقام رفتار سردتو ازت م و اون وقت بود که یعاشقم ش کردمیم يکار هیو  کردمیم يباز

 !یرو نقطه ضعفم عوض یدست گذاشت

 : به چشماش کردم و گفتم ینگاه نهیبه س دست

 !ينبود ییتوانا گریباز...دایخداحافظ پارم...تموم شد گهید يباز-

 صدام زد که رونیبزنه خواستم از در برم ب یمنتظر شم تا حرف نکهیبهش کردم و بدون ا پشتمو

 مهرداد؟-

 سادمیبهش نگاه کنم تو چارچوب در وا نکهیا بدون

 ه؟یچ-

 یبه خودم برس يروز هی دیو شا...يدیپس م ویکه باهام کرد ویتو تاوان کار...گرده نیزم-

 باش الیخ نیبه هم-

 دم،یبهت قول م نویا....يخوریم نیشد بدجور زم یکی ریدلت که گ...يخوریم يروز هی -

 ...!!!واقعا که گرده...خره چه جالبچه مس ن،یزم

 کنهیبلغور م یچ دایانقدر خوشحال بودم که اصال برام مهم نبود پارم...زدم يپوزخند

 ...منتظر اون روز هستم مهرداد-

 ؟يچه روز-

 !خوادیو اونه که تو رو نم یکنیم يداشتن عشقت هر کار يکه برا يروز-
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 :زدم یی گهید پوزخند

 دایخداحافظ پارم-

 حافظ مهردادخدا-

 يجا یی گهیهرکس د دیشا دونمینم... شدم نیرفتم و سوار ماش نییدرو محکم پشت سرم بستم پله ها رو پا و

اصال ...من اصال برام مهم نبود تشیراست یول شدیم خیمو به تنش س نایاون حرفا و نفر دنیمن بود با شن

اون نبود معلوم نبود من  ياگه نقشه  کردمیتشکر م نیاز آرم دیبا...گفتیم یداشت چ دایپارم ایاون آخر دمینفهم

 شدمیم دایدروغ پارم ریدرگ دیو کجا با یتا ک

*** 

 ...شکر خدا تموم شد: کردم و گفتم نیبه آرم رو

 تو هم بود و به روبروش زل زده بود اخماش

 چته؟ نیآرم یه-

 :بهم انداخت ینگاه مین

 ؟يچرا عالفش کرد شیخواستیتو که نم -

 :و گفتم دمیکش یقیعم نفس

دورشو خط ...ستین یدختر درست دمید یوقت یبهش داشتم ول یحس هی یموقع هی...خواستمشیمن م -

 سوالتو قبال هم داده بودم نیجوابه ا...دمیکش

 :تکون داد سرشو

 دلم براش سوخت معلوم بود دوست داره -

 !معلوم بود عاشقمه زشیم يمشروب رو يالسایاز گ-

 :و گفتزد  يپوزخند نیآرم

 دنیرس نایا یعل -

 :شب بود  مهیبه ساعت انداختم سه ن ینگاه

 !چه زود-

 نسادهیهم وا ییتند اومده جا یعل-

 تنها باشه سایپس منو زودتر برسون خونه فکر کنم پر-
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 باهاش حرف زدم-

 :انداختم نیبه آرم ینگاه مین

 گفت؟ یچ -

 دکترحالش بد بود رفت  کمیگفتم ...دخترخاله ت نگرانت بود-

کرد، پشت فرمون  یخداحافظ الش،یسمته خونه خودشون رفت و بعد از برداشتن وسا نیتکون دادم، آرم سرمو

 چهار شده بود يکایخودمون رفتم، ساعت نزد يالینشستم و به سمت و

رو کرده بود هم حوس  يرو ادهیپ هیدلم هم حوس ...رفتم ادهیپ سایپر يباغ گذاشتم و تا خونه  يتو نویماش

 ...گاریچند پک س دیکش

 زدم ویپاهام له کردم و در نگهبان ریز گارویس سادمیخونه که وا يروبرو

 :دمیدرو وا کرد، رو بهش پرس دنمیهم با د یحاج

 هم باهاشه؟ دایآ ایتنهائه  سایپر -

 نه آقا تنهان-

 ان؟یم یک نایبابا ا يخبر ندار-

 آقا افتنیفردا راه م-

 یبه اطراف انداختم کس یمون رفتم درو وا کردم و پامو داخل گذاشتم نگاهتکون دادم و به سمت ساخت سرمو

 :نبود صدا زدم

 ؟ییکجا سایپر -

 :دوباره صدا زدم ومد،ین يصدا

 سا؟یپر -

 نییپا ومدیکه داشت از پله ها م دمیتندشو شن يقدم ها يصدا

 ؟يمهرداد اومد-

 دیدویم مکه به سمت دمیپله ها د يرو رو سایرو برگردوندم و پر سرم

 ...فشارم افتاده بو کمیآره دکتر بودم -

 :حرفمو کامل کنم چون محکم خودشو تو آغوشم انداخت نتونستم

 نگرانت شده بودم یلیخ -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینغمه جنت  –نفسم  يبرا

wWw.98iA.Com ٨٨ 

 دستم رو دوره کمرش حلقه کردم...حرکتش جا خوردم نیا از

 ...زش ندارما يگفتم حتما با دوستاشه خاله، من خبر...مامانت دنبالت بود...يدادیجواب نم تمیگوش-

 بود لنتیسا میگوش-

 :به چشمام انداخت یاز دور گردنم باز کرد و نگاه دستشو

 !پس به من دروغ نگو...دکتر يهمونجا هم بر یتونستیزد؟ اگه حالت بد بودش م بتیغ ییهویچرا  -

 :رنگ درشتش کردم یطوس يبه چشما ینگاه

 ...راستش -

 :کج کرد کمینگفتم که سرشو  يزیچ

 ؟يبود دایمپار شیپ -

 ...تموم کنم ویرفتم که همه چ...خب آره-

 ؟يدکتر یچرا به دروغ گفت-

 بفهمه یکس خواستمینم-

 دوستت داشت دایمهرداد؟ پارم يچرا باهاش تموم کرد-

 ...سایپر الیخیب-

 : کردم و گفتم ییدهن دره ...شونه ش زد کنار يرنگش رو از رو یبلند مشک يو بعد موها نییانداخت پا سرشو

 ...برو بخواب-

 :باال اورد و گفت سرشو

 تنها؟ -

 برم شرکت دیصبح زود با...خوابمینه برو تو اتاقت منم تو سالن م-

 :کرد و گفت ییبه ساعت انداخت، اونم دهن دره  ینگاه

 ریباشه پسرخاله شبت بخ -

 :زدم و گفتم يلبخند

 خل يدختره  ریشبه تو هم بخ -

 :کرد یی خنده

 چرا خل؟ -
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 !ينگران من شد نکهیا يبرا-

 !ادیاخالق گندت من ازت خوشم نم نیحال با ا نیبا ا یول...یهست یچون تو پسر مهربون و دوست داشتن-

 گفتیبود که به من داشت م يدختر نیفکر کنم اول...حرفش سکوت کردم نیبا ا د،یخند زیر زیبعد ر و

 !نابود! ابود کرده بودمجنس خودشو ن هی شیچند ساعت پ نیخبر نداشت من هم...! مهربون

 :زد و گفت یشدم تو چشماش، چشمک رهیخ

 نمتیبیبعدا م -

 ياز مبل ها یکیبه تنم دادم و به سمت  یکش و قوس...پشتشو کرد و پله ها رو رفت باال و داخل اتاقش شد و

 رفتم ییرایتو پذ

 

 هشتم فصل

 پر کرده بود نویکله ماش نیعطر آرم يشدم، بو نیماش سوار

 !يشد پیداد چه خوشتبه مهر-

 نیشلوار ج هیبا  یجذب آب راهنیپ هیموهاشو از باال زده بود ...خوب شده بود یلیبهش انداختم خودشم خ ینگاه

  ومدیم یلیخ راهنشیبود که به پ دیپاش بود، کرواتشم سف

 خپل؟ يچطور-

 :گفت نیخنده که آرم ریحرفم زد ز نیبا ا یعل

 !!!مرض -

 :گفت نیزدم که آرم يشخندین منم

 مهرداد؟ -

 ها؟-

 بهت گفت با عسل تموم کرده؟ یعل-

 : انداختم یبه عل یبرگشتم و نگاه عیسر

 ؟يجد-

 : تکون داد و گفت سرشو

 ...م کرده بود وونهیآره بابا د-
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 د؟یتموم کرد یک-

 ! گهیکرده بود د وونمید...ادیب ویپارت نیداده بود ا ریگ میکه تموم کن نمیقبل ا...شهیم يچند روز-

 !اه چه قدر کنه ست-

 :کرد و گفت ییخنده  نیآرم

 ن؟یچوندیپ دنینفهم نایتو چه خبرا مهرداد؟ مامانت ا -

ناراحت بود که پاشده  یلیخ سایپر...زنگ بزنه دایپارم نکهیاون روز قبل از ا یول دن،ینفهم یچینه بابا اونا که ه-

 !!! اومده شمال

 ؟یچ يوا ناراحت برا-

 !دایبرعکس عسل و پارم...ساده ست یلیخ....ده شمالبا پسر اوم نکهیا-

 : گفت یعل

 !کنهیرو م نکارایکه ا افتادهیبراش ن یاتفاق...گهینداره خب با پسرخاله ش بود تو حواست بهش بود د یناراحت-

 :تکون دادم سرمو

 پیو ت افهیظر قاز ن دیشا...کنهیفرق م میدیکه ما د ییکال با دخترا سایمدل پر یول یگیدرست م یآره عل -

 از عسل و امثال اون جلوتر باشه یلیخ

 دایهم اون و هم آ...هینیدختر سر و سنگ یول

 :با خنده گفت نیآرم

 !نکن فیخب انقدر از دخترخالت و دوستش تعر یلیخ -

 :کردم یی خنده

 حسش کرد یبه راحت شهیو م دمیکه فهم هیزیچ نیا ستین فینه بابا تعر -

 ومدیم رونمیضبط اونقدر بلند بود که تا ب يپارك کرد، صدا ییالیو ينه خو يجلو نویماش نیآرم

 :به خونه انداخت و گفت ینگاه یعل

 نجایا زهیریکه مامور م ينطوریا...نییپا ارهیولمو ب یگفتیبه رضا م -

 : به خونه انداخت و گفت ینگاه نیآرم

 باشه یون به دره پشتحواست ختیدرصد مامور ر هیاز دره پشتم راهه در رو داره اگه -

 :شدم و گفتم ادهیپ نیماش از
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 !چنده؟ لویک گهیمامور د...میخوشحال باش دیامشبو بزار هی دیباش یکه انقدر منف نیا يجا هی -

 :زد و با طعنه گفت يپوزخند نیآرم

 دپرس شده یلیخ دایپارم هیمهرداد بعد از قض ،یعل یدونیآخه م -

 :از بازوش گرفتم و گفتم یشگونین

 ...!کهیگمشو مرت -

هم قد ...خپل گفتمیم شیبه چ دمیفهمیواقعا نم...شدم رهیخ لشیاز من به ره افتاد و منم از پشت به استا جلوتر

 ...يورزشکار لیداشت هم استا يبلند

 :که کنارم بود آروم گفت یعل

 ...نکرده تو  یینکنه خدا نمیبب ؟يزل زد ينطوریا شیبه چ -

 : قطع کردم حرفشو

 ؟یمنحرف نباش نقدریا شهیم...! ریفه خون بگخ یه-

 ؟يکردینگاه م یپس بگو به چ-

 خپل؟ گمیم نیآرم هیکه من به چ کردمیفکر م نیداشتم به ا-

 : اسم خودش از زبونه من برگشت و گفت دنیبا شن نیآرم

 !کن بتیتو روم غ يجرئت دار یه-

 !گهیبرو گمشو تو د-

با شلوار  یشرت سبز رنگ یکردم اونم خوب شده بود ت یبه عل ینگاه زد و داخل خونه شد، برگشتم و يشخندین

کال ...یمشک نیبود شلوارمم ج یجذب مشک راهنمیبودم پ دهیپوش یدست مشک هیمن  یپاش بود، ول نیج

 داشتم، چون هوا هم سرد بود کاپشن چرم هم تنم بود یبه مشک یعالقه خاص

بلند بود که از همون  يبه حد یج يد يپر کرد، صدا موینیدود و الکل ب يبو...محض ورودمون تو خونه به

 ...شدمیم وونهیاولش داشتم د

 ...دنیرقصیکه داشتن مثل خل و چال م ییرقصم پر بود از دختر و پسرا ستیپ تو

اول چند  نیآرم شنهادیداغون گذاشتم به پ يها یمهمون نیشم که باز پامو تو ا مونیپش ییلحظه  نکهیا بدون

 دنیها مشغوله رقص وونهیمثله د م،یبرقص میرفت ییبعدم سه تا کمی...گرم بشم یوب خوردم تا کممشر السیگ

 الکل؟ یگرم ایاثر جو بود  دونمینم...شدم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینغمه جنت  –نفسم  يبرا

wWw.98iA.Com ٩٢ 

 دنیدختر شروع کردم به رقص هیبا  ستیهمون پ تو

 ادیب ببه حسا تونستیبگم جزو بلند قدا م دیش با یسانت ستیب يپاشنه ها دنیبا پوش یمتوسط بود ول قدش

بود لباشم که پروتز لنزم که تو چشماش  یعمل شمینیبد نبود موهاشم بلوند دورش باز گذاشته بود ب لشمیاستا

 شیصورتشم پر بود از آرا...بود

 دنیواقعا که د افشیقبل عمل، ق... بود نیا شیهمه عمل و آرا نیبا ا...رهیو عمال رو از دخترا نگ شویآرا نیا خدا

 !داشت

 :داد زد و گفتگوشم  کناره

 ه؟یاسمت چ -

 یو بلندگو ها به سخت یج يد ادیولوم ز ونهیبازم م یول...تا صداش بهم برسه کردیداشت خودشو خفه م نکهیا با

 دمیشنیصداشو م

 ؟یمهردادم تو چ-

 :زد يلبخند

 ...منم نرگسم -

گس رو گرفتم و با شده، دسته نر سیحس کردم تنم از عرق خ گهیبعد د کمی...میشد دنیهم مشغول رقص با

 زدم، نرگس هم دستشو انداخت دور گردنم هیتک واریو به د دمیکش ییخودم گوشه 

 ؟ییرضا ياز آشناها-

 :خمار کردم چشامو

 دوستم، آره نیآرم یول... من نه -

 يهر دختر خواستیکال دلم نم...ومدیخوشم نم ادیز یکیاز دور گردنم باز کردم تا راحت تر باشم، از نزد دستشو

به دختره  ییزد و اشاره  يلبخند دیبهم رس یوقت ومد،یکه به سمتمون م دمیرو د نیخودشو بچسبونه بهم، آرم

 کرد

 :گرفتم و گفتم واریم رو از د هیتک

 نرگسه نیا نیآرم نه،یآرم نینرگس ا -

نرگس  که اصال از مدل دمیبه نرگس فهم نیزد، از نگاه کج آرم یداد نرگس هم لبخند کمرنگ یسالم نیآرم

 ومدهیخوشش ن
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 شد دنشیرو برداشت مشعول نوش یمشروب السیکرد، نرگس هم گ کیبهم نزد خودشو

 چه خبر؟ سایاز پر-

 ندارم يوقته ازش خبر یلیخ دمشیبود که د شیبار چند روز پ نیآخر-

 :دمیتکون داد که پرس سرشو

 چطور مگه؟ -

 دمیپرس يکنجکاو ياز رو ينطوریهم یچیه-

 آها-

 هست؟ نجایرصم اق یدونستیم-

 :نیآرم يزل زدم تو چشما رتیح با

 دروغ؟؟؟ -

 ...هستش ،يجد-

 یستیمطمئن ن یقبال که گفت یول-

 حاال امشب مطمئن شدم-

 ...دهنه هممونو نجایا زهیاگه مامور بر یدونیم-

 : وسط حرفم دیپر نیآرم

 بندازن رمونیانقدر مامور مامور بکن تا گ-

 ادیفاصله ش باهامون ز یزدم ول يکه به سمتمون اومد بهش لبخند دمیرو د یعل تیجمع ونهیموقع از م همون

کرد تا بهمون برسه، منم با لبخند سرمو براش تکون دادم که متوجه شه  ادیسرعتشو ز کمی دیمنو د یبود، وقت

 : زد ادیکه فر دمیرو شن يپسر يصدا دمش،ید

 ختنیمامورا ر دیفرار کن-

 متفرق شد تیجمع هوی یول کننیم یرن باهامون شوخلحظه خشکم زد فکر کردم دا هی

*** 

رو  یپارت يکل فضا اهویو ه غیج يصدا...کردیجمع م لشویکه با سرعت داشت وسا یج يزل زدم به د رتیح با

 پر کرد

 :و گفت دیمحکم دستمو کش نیآرم
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 ...میبدو بر -

رو  السشیچشمم به نرگس افتاد که گ...دمشیدینم تیجمع ونیم یول... رو گم نکنم یرو برگردوندم تا عل سرم

محکم به نرگس خورد، نرگس هم چون کفشاش  یکلیپسر درشت ه یول...ول کرد و خواست بدوئه زیم يرو

که دستبند رو به دستاش  دمید رو يمرد یکیافتاد و بعدم تو تار نیزم يپاشنه بلند بود تعادلشو از دست داد و رو

 زد

 مگه برام مهم بود؟اصال نرگس ...منتظر نموندم گهید

سالن پر شده  هیفقط چند ثان يبودن تو ختهیهمه تو تکاپو بودن مامورا ر...میگذشتیم تیجمع ونهیسرعت از م با

 بود از مامور

 اوردنیپدرمو درم افتادمیم ریگ نجایاگه ا دیدیچشام محو م...حس کردم نفس کم آوردم...زدنیم غیج دخترا

 ...زودتر فرار کنم خواستیدلم فقط م...جاها نزارم نجوریامو تو اپ گهیهمونجا تو دلم قسم خوردم د

 ...رونیب میاومد یو با هم از در پشت دیدستمو کش نیآرم

 شدیم دهیکوب نیخنک هم محکم تو صورت منو آرم میو نس میدیدویخنک بود، با سرعت به سمت باغ م هوا

 :رو فشردم نیآرم دست

 کجاست؟ یعل -

 ...!سسسسیه...حرف نزن...دونمینم-

 زاشتمیم نیزم يخشک شده  يشاخ و برگا يرو محکم رو پاهام

 يدرآورد و نورشو رو بشیرو از تو ج شیگوش ساد،یوا نمیآرم میدیدست کش دنیبود از دو کیخونه تار پشت

 :انداخت نیزم

 ن؟یآرم میکجا بر -

 :بهم کرد ینگاه

 اونجان سیپل ينایماش...نیسمت ماش میبر میتونینم -

 م؟یکار کن یچ یگیم-

 :باغ گفت يواراید دنیبرگردوند و با د سرشو

 میبر ادهیفعال پ دیبا -

 ؟یچ یپس عل-
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 دمشیند...اون کجاست دونمینم-

 لومون داد آخه؟ اصال نکنه گرفتنش؟ یبود، ک تیتو جمع-

 :کرد یاخم نیآرم

 کنهیخدا نکنه، حتما فرار م -

 :ت و رو بهم گفترفت، منم پشت سرش رفتم، برگش واریبه طرف د و

 باال ایبرو باال بعد کمکم کن من ب رمیگیقالب م-

 باشه-

 ...گذاشتم و رفتم باال نیدست آرم يپام رو رو...اونقدرا هم بلند نبود وارهیرو شکر د خدا

کامال ...خاك و خل دماغمو پر کرده بود يدرد گرفته بود و بو یباال دستام حساب دمیبود خودمو کش یهر زحمت با

 شلوارم و لباسم پر از خاك و گل شده کردمیمحس 

ناخودآگاه از درد  ن،یزانوم محکم خورد به زم...نییپا میدیپر واریرو گرفتم و کمکش کردم و از د نیآرم دست

 گفتم یآخ

 : شونمو گرفت عیسر نیآرم

 کننیم دامونیانقدر سر و صدا نکن االن پ یه-

 :کردم یکوتاه ي ناله

 !ید لعنتفکر کنم پام داغون ش -

 ...بلند کرد نیزم يبغلمو گرفت و منو از رو ریز

 ...امیب ایمهمون نیغلط کنم از ا گهیمن د نیآرم-

 :شرت پاره ش کرد و گفتم یبه ت ینگاه

 نطوریمنم هم -

 میشد میقا یپشت درخت بزرگ نیبا آرم دم،یرو د سیپل نیماش یقرمز و آب يدور چراغا از

 یرنگ رو انداختن رو سرش ول یچادر مشک هینگاهم به نرگس افتاد که . ..میکرد سیپل يبه ونا ینگاه و

 که اون نرگسه و بعدم سوار ونش کردن دمیصورتش معلوم بود و من فهم

 گرفتن ویمهرداد، عل-
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که دستاش رو از پشت بسته  یدر حال دمید ویشدم، عل رهیخ گهید نیرو از ون نرگس گرفتم و به ماش نگاهم

 کردن نیبودن اونو تو ماش

 ایلعنت-

 تو درخت زد تیمشتشو با عصبان نیآرم

 شه؟یم یحاال چ-

 :کرد یپوف

 ...بازداشتگاه بمونه دیامشبو با -

 افتادیم ریماهم گ يپا میرفتیاگه جلو م یتنها بزارم ول ویعل خواستیتکون دادم دلم نم یرو با ناراحت سرم

البته ...سوخت یدلم به حال عل...نه اون زدمیمن حرف م نه...میبه راه افتاد ابونیبه سمت خ نیبا آرم ل،یم یب

 بود ریپاش گ یسره همون خوردن مشروبم کل یمطمئن بودم اون قرص مصرف نکرده ول

 ...شب بود مهیسه ن بایهمه جا خلوت بود چون ساعت تقر...ابونیسر خ میدیرس یوقت

 ادسینکرد و وا يبراش دست تکون دادم اونم نامرد نیماش هی دنید با

 دادم و چشامو رو هم گذاشتم هیتک یسرمو به صندل... و آدرسو دادم میشد نشیماش سوار

 نزارم يگند يها یمهمون نیتا عمر دارم پامو تو همچن گهیقسم خوردم که د میبار تو زندگ نیاول يبرا

د تا بوق جواب داد، رو گرفتم و باالخره بعد از چن نیبار شماره آرم نیچندم يکردم و برا یعرض اتاقمو ط کالفه

 کنار گوشم گذاشتم صداش تو گوشم نوسان شد ویکه گوش نیهم

 !!!میمهرداد بدبخت شد-

 نزاره يریمردونم تاث يتو صدا م،یکردم ترس درون یحرفش باعث شد تا ته داستانو بخونم، سع نیهم و

 ن؟یآرم یچ یعنی-

 !دنیهفتاد ضربه شالق براش بر-

 نیزم ياز تو دستم رو یتخت افتادم و گوش يحال رو یب د،یدور سرم چرخ لحظه اتاق هیسست شد و  پاهام

 ییکذا یبار خودمو لعنت کردم که کاش پا به اون پارت نیهزارم يدستام پوشوندم و تو دلم برا ونیسرمو م...افتاد

 بود نیمنو آرم ریتقص...میخودمون همراه کرد با ویکه عل میما بود...!!! نیلعنت به آرم...لعنت به من...زاشتمینم

مگه اون بدبخت چه قدر جون داشت تا بخواد ...میکردیو با هم فرار م رفتمیگیرو م یلحظه آخر دسته عل دیبا

 مشروب، هفتاد تا ضربه شالقو متحمل شه؟ کیخوردن چند پ يبرا
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 بشیغ ییهویو بعد  دمشید تیلحظه آخر که تو جمع...چهره ش درست مقابل چشمام بود موند؟؟؟یزنده م اصال

 ...!زد

 ...میداشت یو درشت ییعضله  لیکه قد بلند و استا نیبر خالف من و آرم یعل

بود  زایچ نیباشگاه رفتن و ا ریدرگ شهیهم نکهیالغر بود با ا لشیکال استا...درشت نبود یلیخ یبلند بود ول قدش

 ...ذاتا الغر بود یول

هفتاد تا ضربه  گهیتا هفته د دیدوستم با نیولونم که بهترجوره به خودم بقب چیه تونستمیجون نداشتم و نم اصال

 ...خانواده پولدار بود هیتک فرزند  یپدر و مادرش سوخت، عل يشالقو تحمل کنه، دلم برا

از دخترا خواستارش بودن  یلیتو دانشگاه خ...حساب پر پول هیو  یعال پیخوب و ت افهیتموم ق یپسر همه چ هی

بود  یبا عسل اون وسط چ شیدوست دونمیفقط نم...نبود طونیش نیمن و آرماصال مثل  نکهیبه خصوص ا

 گه؟ید

 ییبال یهفتاد تا ضربه عل ریگلوم از شدت بغض، درد گرفت اگه ز...فکر کردن بهش دلم براش تنگ شد با

 ...خودمو ببخشم تونستمیتا عمر داشتم نم ومدیسرش م

 ينرخ ضربه ها... دیضربه ها رو خر شهیجوره نم چیو ه استیتعصب یلیدادگاهش از اون خ یقاض گفتیم نیآرم

 دادمیخودم با دل و جون پولو م یکیبود من  ونمیمل کی ایاگه هر ضربه صد هزار تا  یحت یشالق دستم نبود ول

 !ییعقده  هیاضق نیپرونده ش افتاد دست ا یاز شانس گند عل ینجات بدم ول ویتا عل

 ؟؟...بگم تونستمیم یدرد دلمو به ک...داشتم تا جون دارم داد بزنم دوست

 میگرفتیو مثله سگ پاچه م میجفتمون کالفه بود میخبر بود یب یچند روزه که از عل نیا نیمن و هم آرم هم

 دیکش رونیکه به درخورد منو از افکارم ب یی تقه

 :گفتم ییدورگه  يصدا با

 تو ایب -

 :مامانمه گفتم نکهیآروم باز شد و من با فکر ا در

 بله مامان؟ -

 نه؟ ایاصال مامانم اومده  نمیتا بب اوردمیسرمو باال ن یبست، اما من حت درو

 ناهار؟ ییایمهرداد نم-
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لوله  نیج هیتنش بود و  ییمویل زیبا بافت ر وریپل هیکه  سایصداش شناختمش، سرمو آوردم باال و به پر از

 :انداختم و گفتم یهم پاش بود نگاه یتفنگ

 ستیگرسنم ن -

 :چون به طرفم اومد و گفت دیاز ابروهاشو باال انداخت فکر کنم حالمو فهم یکی

 ؟یخوب-

 :شونم گذاشت يتخت نشست و دستشو رو يدست بردار نبود اومد و کنارم رو سایرو ازش گرفتم، اما پر روم

 شده؟ يزیمهرداد چ -

گرفته م که خودمم  يبا همون صدا...بدونه فیمرد ضع هیمنو  خواستیبهش نگاه کنم اصال دلم نم تونستمینم

 :تعجب کرده بودم گفتم دنشیاز شن

 سا؟یپر -

 جونم؟-

و  نیدلنش افهیق سایصورتش بود کال پر يرو یکم شیآرا...درشتش يشدم تو چشما رهیبه طرفشو و خ برگشتم

 ...داشت یدوست داشتن

 :رو عقب زد و آروم گفت میشونیپ يرو يدراز کرد و موها دستشو

 شده؟ یبودمت، بگو چ دهیانقدر پکر ندتاحاال  -

 :و گفتم دمیرو از چشماش دزد نگاهم

 گرفتن یرو تو پارت یعل -

 :دیکش یکوتاه غیج

 !من يخدا ییوا-

 میما فرار کرد یول...میرفته بود نمیمن وآرم یعنی-

 :دیتو هم کش ابروهاشو

 !دهیمهرداد از تو بع -

 :زدم يپوزخند

 بودم يادیز يدخترا باشه؟ من با دیچرا از من بع -

 :انداخت که گفتم نییزد و سرشو پا یتلخ لبخند



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینغمه جنت  –نفسم  يبرا

wWw.98iA.Com ٩٩ 

 ه؟یحکمش چ یدونیم -

 :گرفت و به من دوخت و بعد با استرس گفت نیاز زم نگاشو

 ه؟یچ -

 هفتاد ضربه شالق-

 :دهنش گذاشت و گفت يرو دستشو

 ؟یگیدروغ م -

 :انداختم نییپا سرمو

 شمیم وونهیدارم د سایپر -

 :زمزمه کرد یلرزون يکه کامال مشخص بود شوکه شده با صدا سایستام پوشوندم، پرصورتمو با د و

 د؟یخر شهینم-

 :گفتم ییگرفته  يصدا با

 تا آخر عمرم خودمو ببخشم تونمیبشه من نم شیزیچ یاگه عل...نه -

بده  يراون بهم دلدا خواستیدلم نم...کنه کیکرد منو به خودش نزد یدستشو دور شونم انداخت و سع سایپر

چشام  يدوستم داشت جلو نیبهتر... دسته خودم نبود یول نه،یبب فیکه انقدر منو ضع خواستیاصال دلم نم یعنی

چشمات  يجلو زتیبود که عز ختس یلیخ یلیخ....سخت بود یلیخ...کنم يکار تونستمیو من نم شدینابود م

 ...یبهش کمک کن ینابود شه و تو نتون

از من  یخودشم دست کم یداشت که منو آروم کنه ول یسع کشیو آغوش کوچ فشیظر يبا همون دستا سایپر

رو در رو شده بودن اونم  یکه با عل ییآدما يو حتما مثل همه  شناختیرو م یبه هر حال اونم عل...نداشت

 ...شده بود یمردونه و مرام عل يعاشق اخالقا

آرامش  یول....میمن و اون تو اون حالت باشدرست نبود  دونستمیپر کرد، م موینیب سایپر ییمویعطر ل يبو

دلم ...دمیکشیخودمو عقب م دیبه هر حال با... انکار کنم تونستمیبود رو نم سایکه تو آغوشه پر یبیعج

 نهیمارو تو اون حالت بب یکی خواستینم

من و  م،یتکم داش نویتو اون وضع هم قایمقدمه باز شد، و دق یکه خواستم خودمو عقب بکشم در اتاقم ب نیهم

اول با تعجب زل زد به  میتو بغل هم بود سایبود من و پر دهید بایمامانم که تقر...میبا ترس از هم دور شد سایپر

 :زد و گفت يبعدش لبخند یمن ول
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 ناهار؟ دییاینم -

 :گفت عیتخت بلند شد و سر ياز رو دهیهم خجالت کش یلیکه معلوم بود خ سایپر

 میاوه خاله بر -

 : گفت ادیکه معلوم بود از ته چاه م ییموهاشو پشت گوشش زد و با صدا سایلبخند اتاقو ترك کرد، پربا  مامانم

 شهیدرست م یهمه چ شاهللایهم فکر نکن، ا يزیبه چ ن،ییپا میبر ایب-

 :بره که آروم صداش زدم خواست

 سا؟یپر -

 : به چشمام انداخت و گفت ینگاه برگشت

 جان؟-

 ممنونم-

 چرا؟-

 درد و دل کنه یکی يبرا ستخوایدلم م-

 :زد یچشمک

 شهیدرست م یهمه چ...مهرداد توکل کن به خدا -

دختر  هی سایاز نظره من پر...کردمیداشتم بهش نگاه م چهیراهرو بپ يکه تو یتا موقع...بعد پشتشو کرد و رفت و

 فرق داشت یلیخ یلیدور و وره من خ يکه با آدما يدختر...پاك یلیدختر خ هی...قلب بزرگ هیبود با 

*** 

 تونستمیبودم که درست سر کارم نم یعل ریرو انقدر درگ يبود منم که چند روز نیشرکت واقعا سنگ يکارا

 ...موندمیشرکت تا عصر م رفتمیرو از صبح زود م يسه روز ایکردم دو  افتیاز بابا اخطار در یحاضر شم وقت

 ...سرد شده بود یلیو هوا خ زمستون شده بود لیاوا...باغ پارك کردم يرو تو نیماش

اونجا بود،  دیخاله ناه شهیبه سمت عمارت رفتم وارد که شدم مثل هم... شدم ادهیپ نیرو برداشتم و از ماش کتم

 :سایرو به خاله پر ستین میدید یاطرافو نگاه کردم وقت سایبه خاله و مامان دادم و به دنبال پر یسالم

 ومد؟ین سایپر-

 اههنه پسرم هنوز دانشگ-

 : تکون دادم که مامانم گفتم سرمو
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 نکنه رید دیمهرداد خاموشه بگ یزنگ زد گفت گوش نیمهرداد، آرم-

 خاموش شد میتموم شد، گوش لمیموبا يآره باطر-

 :کتم رو دوباره تنم کردم و رو به خاله و مامان گفتم... قرار داشتم نیافتاد که امروز با آرم ادمیتازه  و

 مایو شب م رمیمن م -

 ا؟یشام برگرد-

به راه  نیشدم و از باغ خارج شدم و به سمته خونه آرم نیو سوار ماش رونیگفتن از خونه اومدم ب یچشم هی با

 دمیساعت بعدش رس مین باینبود و تقر کیتراف یلیافتادم خدا رو شکر خ

 که مهمون دارن دمیدرشون فهم يجلو يکفشا دنیبا د...درو زدم و داخل شدم زنگ

 ...فرستادم و زنگ درشونو زدم و منتظر شدم تا در باز شه نیبه آرم یلعنت لب ریز

 ارمیسرمو باال ب نکهینشد کالفه دوباره زنگو زدم که همون موقع در باز شد وبدون ا يگذشت و خبر هیچند ثان هی

 :با غرولند گفتم

 ...باز دنیدره عمارتو هم انقدر لفتش نم -

 ...زل زد به چشمام یاونم با سردرگم...افتاد به دام ایدن ينگام تو چشما یول

خاص  یلیآدم خ هی يروز هیکه برام  یهمون...که عاشقش بودم يهمون دختر...بود سادهیوا ایمن دن يروبرو

 یلیخ ایافتاد که دن ادمیشکم برآمدش تازه  دنیو با د نییبهش نگاه کردم و بعد نگام سرخورد پا رتیبود، با ح

 :گفت تپاچهمتعجب شده چون دس دنمیاونم معلوم بود از د ت،سیوقته که مال من ن

 سالم آقا مهرداد -

 دادم  یسالم یلب ریسرمو کج کردم و ز آروم

 نشون بدم؟ یچه عکس العمل دیبا دونستمیاصال نم...نگفتم يزیمنم چ...نگفت يزیچ ایدن

وقت بود که  یلیفکر کنم خ...ز شدراهم سب يکه اونم اد جلو...کم بود ایدن دنیفقط د یبحران طیاون شرا تو

 !خوششو به من نشون بده يرو خواستینم یزندگ

 بود به چشام رهیاونم خ ا،یدن اهیس يزل زدم تو جفت چشا ينطوریهم

کنه و با  یماست مال ویکرد همه چ یلبخند سع هیو با  ایدن يخودشو انداخت جلو بایتقر نیکامل باز شد و آرم در

 : ره و لوس گفتلحن فوق العاده مسخ هی

 !ییاین گهید کردمیفکر م ؟يعــــه مهردااااااد اومد-
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 :کردم و گفتم یاخم

 رفته بود؟ ادتیقرارمونو -

 :زمزمه کرد آروم

 !خاموش بود تیآخه گوش -

 يدستمو گرفت و منو کشوند تو نیپشتشو به ما کرد و رفت، آرم دونستینم زیموندنو اونجا جا گهیکه د ایدن

 :کرد و گفت یدست شیپ نیمن حرف بزنم، آرم نکهیبهش زدم و قبل ا ییخونه، سقلمه 

روم نشد به  گهیمن د...دیتازه رس...االن اومد با مامان هماهنگ کرده بود اد،یقراره ب دونستمیبخدا منم نم -

 !مامانت زنگ بزنم و بگم پسره خلتو نفرست خونمون

 :دادم و گفتم رونیب تیبا عصبان نفسمو

 نحسشم هست؟مرض، شوهره -

 نه نکبت، قبرستونه-

 !شاهللایگوربه گور شه ا-

 :به پهلوم زد و گفت ییسقلمه  هیاون  نباریا

 !خب حاال تو هم انقدر فحش نده -

 :چب نگاهش کردم چب

 !بدبخت ییزنا نیع! يزاریبهش احترام م یلیکه تو خ رمیبم -

 !هکنینم يزشته مرد که حسود! یترکیم ياز حسود يزهر مار تو دار-

 !کوفت-

و  میجفتمون دست از کل کل کردن برداشت میخودمون حس کرد يرو که رو ایو دن نیمشکوك مامانِ آرم نگاه

 :اتاقش، لب تخت نشستم گفتم میبه مامانش دادم و با هم رفت یسالم هیمن 

 !خب بنال -

 :گفتم یگو کالف تیگرفته بود، با عصبان شیزد، انگار باز یچرخ هینشست و  شیچرخ یصندل يرو

 ؟یکنیم يواسه من باز نجایا يو توئه گنده بک دار هیاونطور تشیوضع یعل...شعوریب یه-

 :شد به چشمامو گفت رهیچونش گذاشت و با دقت خ ریدستشو ز سادیحرکت وا از

 !شعور باباته یب -
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 اونم هست-

 !یتیترب یچه ب یییییهـــــــ-

 :از گرفتم و گفتمگفتم گوشه لبمو گ یچ دمیفهم یبعد تازه وقت و

انقدر دپرس بودم که  دمیشن یکه درباره عل شیچند روز پ...يزاریآدم حواس نم يبرا نیآرم نیاستغفراهللا بب -

 داد میبود، نشست دلدار ياونطور تمیوضع دیبدبختم اومد د يسایپر...حوصله نداشتم

 :و گفت دیکش یسوت

 !ادیبدت م سایپر يآخ تو هم که چه از دلدار -

 :داد یجا خال نمیتخت برداشتم و سمتش پرت کردم، آرم يدراز کردم و کوسن رو از رو دستمو

 شد؟ یچ یحاال بگو ببنم عل...یعوض يریبم -

تکون داد و  ینشست و سرشو با ناراحت یصندل يدست از ورجه وورجه برداشت، درست رو یاومدن اسم عل با

 :گفت

 !خرش کرد شهیجوره نم چیهستش که ه ییپرونده ش از اون ها یقاض...ستین یراه چیه -

 :تکون دادم تیبا عصبان سرمو

 هفتاد تا؟؟؟ یعنی -

 هیشکرش باق ينه جا-

 چرا؟-

 و پنچ تا یس قاینصف شد دق-

 :دمیکش یآه

 ادهیز نمیا -

 باز بهتر از هفتاد تاست یآره، ول-

-؟یک 

 :داد و گفت هیتک شیصندل به

 پنج صبح -

 ساعته؟ نیااعدامش کنن که  خوانیمگه م-

 :کرد یپوف
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 گهیمملکتمونه د دونمیچه م -

*** 

صورتش پف کرده بود، موهاشو  کمی...ش عوض شده بود افهیق...افتادم ایدن ادیانداختم و دوباره  نییپا سرمو

و خوش فرم بود،  کیکوچ شمینیبود، ب یچشماش مشک...داشت شیآرا شهیمثل هم...و کوتاه کرده بود یمشک

 بود فیهنوز مثله قبال الغر و ظر یول شکمش برآمده بود

 ؟یکنیفکر م یبه چ-

 ایبه دن-

 ...خواستمیمهرداد من نم نیبب-

 :قطع کردم و گفتم حرفشو

 !دمیرو د ایحاال که من امروز دن الیخ یب -

 چه خبر؟ یاز صالح یراست-

 جو رو عوض کنه با خودم گفتم خوادیبا سوالش م نیکه آرم دمیفهم کامال

  "یعوض یدتخر خو ياَ "

 :گفتم یول

 !ترو خدا اریاسمشو ن ییوا-

 :و گفت دیخند

 چرا خوب؟ -

 شهیچون االن ظاهر م-

 مگه جنه؟-

 داده به من؟ يریچه گ دونمیمن نم...از جنم نداره المصب یبخدا دسته کم-

 گفت؟یم یمگه چ-

 زرت و پرت-

 مثال؟-

 !یبه نفس کمک کن یتونیتو م نکهیا-

 :دیخت و پرسابروشو باال اندا نیآرم
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 ه؟ینفس ک -

 :زدم يپوزخند

 نبودم نجایکه ا دونستمیاگه م -

 يحتما تو بغلش بود-

 ؟یبغل ک-

 !گهینفس جونت د-

 :زدم و گفتم يشخندین

 !ستین يفکر بد -

 منحرف يا-

 :زدم و گفتم يپوزخند

 !وقته بچه مثبت شدم یلیمن خ...بابا هینه بابا نفس خره ک -

 !کالهمو بندازم آسمون هفتم دیمن با...یه تو مثبت شاگ یعنی! یگیتو که راس م-

 :کرد که گفتم یی خنده

 ـــن؟یآرم-

 بنال-

 زهرمار يا-

 :گفت يکشدار يکرد و با صدا یی خنده

 جــــــون دلــــــــم؟ -

 حرف بزنم ایبا دن خوامیم-

 :به طرفم دوال شد کمیگذاشت و  یصندل يدسته  يخورد، دوتا دستشو رو خندشو

 ؟یبهش بگ ییخوایم یچ -

 رمیو بعد م گمیچند تا جمله م هی...نشد باهاش حرف بزنم میبا که به هم زد نیآخر-

 !یافتیگذشته ب ادیتا دوباره  یباهاش صحبت کن خوامیمن نم...مهرداد-
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ها همه صحنه ... دوست بودم ایکه با دن یموقع ادی...گذشته افتادم ادهی...زل زدم نیرنگ ارم ییقهوه  يچشما تو

 خواستمیندارم و اگه هم م ایبه دن یحس خاص گهیمطمئن بودم که االن د...از جلو چشمم رد شد لمیمثل ف

 بوده ينطوریفقط هم...باهاش حرف بزنم

 :گفت نیبه در خورد و آرم ییموقع تقه  همون

 تو ایب -

د، جا خودم، خودش بو تییسکویظرف ب هی يبا دو فنجون چا ینیس هیکه دستش  ایدن دنیباز شد و با د در

 !خودش ياومده بود با پا

 :رفت و گفت ایبلند شد به سمت دن عیسر نیآرم

 کوچولوت؟ ین ین نیآخه تو چرا با ا ایدن -

 :زد و گفت يلبخند ایدن

 !ادایپدرم در م مانمیاگه تکون نخوردم موقع زا ينطوریا...لوسم نکن پسر عمه -

 :کرد و گفت ییخنده  نیآرم

 ...زشتش بره که ياگه به بابا...شهیالبته اگه به تو بره خوشگل م...خوشگل ین ین هی ییوا -

 :کرد و گفت یاخم ایدن

 ...بد نگو دیدرباره سع -

گوشه لبام جا  یلبخند تلخ... هم زل زد تو چشمام ایدن...شد دهیکش ایحرف ناخودآگاه نگاهم سمت دن نیا با

 :گفت نیه که آرمندونست و خواست بر زیموندنو جا ایخوش کرد، دن

 تو ایب ایدن -

 : انداخت نیبه من و بعد آرم یابروشون باال انداخت و مشکوك نگاه ایدن

 شده؟ يزیچ-

 :گذاشت و گفت زشیم يرو رو ینیس نیآرم

 !مهرداد کارت داره -

 :بهم انداخت که گفتم ینگاه ایدن

 !کوتاه قهیچند دق هی -

 *** 
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تخت بلند شدم و به  يرفت و درو پشت سرش بست، از رو رونیاز اتاق ب نیبه نشونه باشه تکون داد، آرم سرشو

چونه شو سرشو باال  ریبه خودم جرئت دادم دستمو دراز کردم و گذاشتم ز اوردیسرشو باال ن...رفتم ایسمت دن

قطره اشک از  هیحس کردم و  ماشمعصومش زل زد تو چشام و بعدم برق اشکو تو چش ياوردم با همون چشا

کارو  نیهرموقع ناراحت بود هم شهیافتاد، با انگشت شصتم اشکشو پاك کردم، هم نییشماش پاگوشه چ

 ...آرومش کنم تونستمیم شهیهم کردم،یم

 ...نکن یگذشته رو تداع...نکن مهرداد-

 :و آروم گفتم دمیخودم اومدم و دستم رو عقب کش به

 ...یعاشقم کردمیفکر م...یمنتظرم بمون کردمیفکر م -

 کردیتورو هم داشت با من بد م...مامانت با من مخالف بود...د گوشه تو هم پر شده بودمهردا-

 ایدن ومدیمن ازت خوشم م-

 حسو نداشتم؟ نیمگه من ا-

 :زل زد به چشماش که پر بود از اشک، با هق هق ادامه داد دوباره

 ...منم سخت بود مهرداد يباور کن برا...تا کمتر از بابام حرف بشنوم...منم مجبور شدم ازدواج کنم -

 ؟یفراموشم کن یتونست-

 ...دستش بهم بخوره دیسع خواستیدلم نم یحت...شب ازدواجمون...سخت بود یلینه خ-

 : گرفتم و آروم گفتم ایو نگامو از دن دمیکش یقیعم نفس

 ؟یاالن خوشبخت-

 :گفتم تینگفت، به سمتش برگشتم و با عصبان یچیه

 نه؟ ای یبگو خوشبخت -

 زد یتلخ دلبخن

 پسرمه میتمامه دلخوش...گذرهیم یه -

 :دمیباال انداختم و کنجکاوانه پرس ابرومو

 پسرت؟ -

 :به شکمش کرد و گفت یی اشاره

 !دیپسر من و سع -
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 ؟ياسمم براش انتخاب کرد-

 : زد یتلخ لبخند

 اوهوم-

 ه؟یخب اسمش چ-

 !یفهمیاومد م ایهر موقع به دن -

 :ادامه داد اینگفتم دن یچیشدم به شکم برآمدش و ه رهیخ

 ...گذرونمشیم یول ستیجالب ن مینبود مهرداد، زندگ یکیآسمونامونم  یحت...میمتفاوت بود يایما از دو دن -

 :لب گفتم ریز

 ایدن يبود که خودت انتخاب کرد یسرنوشت نیا -

 ...کنمیم یبچه م دارم زندگ دیحاال هم به ام...منم مجبور شدم-

 ت بزنم؟اجازه دارم بهش دس-

 :بهم زد يلبخند

 میبود میشخص تو زندگ نیالبته، مهرداد تو بهتر-

 : لب گفتم ریزل زدم و ز بهش

 !ومدیکه از من خوشت م يبود یزن نیاول-

 !بود که عاشقم شده بود، البته مثال دایهم پارم نایبعد با خودم فکر کردم بعد د و

 :دوال شدم و آروم گفتم دمیکش شکم برآمدش يزد، دستمو دراز کردم و رو یتلخ لبخند

تو  یول...باش یمثله مامانت دوست داشتن...یشیزشت م! به بابات نرو! گمایم افتویق...مادرت نیپسرك بشو ع -

 !!!طونیش یدله دخترا رو نشکون! مثله مامانت دل نشکون آ يبزرگ که شد

 :آرون گفت ایدن

 ستمیباور کن منم خوب ن...نزن شمیمهرداد نگو آت -

 :به چشماش انداختم یو نگاه دمیکش یقیحالت اولم برگشتم، نفس عم هب

 یخوشبخت باش دوارمیام -

 ؟یازدواج کن ییخوایتو نم-

 نکردم دایداشته باشه پ اقتمویکه ل يهنوز دختر-
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 مهرداد یروز از ته قلبت عاشق ش هی دوارمیام...يهنوزم مغرور-

 :نگفتم که ادامه داد يزیچ

 ...و خوشگل که در حد خودت و خانواده ثروتمندت باشه دختر خوب هیعاشق  -

 :به چشماش کردم و آروم گفتم ینگاه

 ...مینیهمو نب گهید دوارمیام -

 :زد یتلخ لبخند

 منم -

کردن شام نگهم دارن من قبول  یو مامانش هر چه قدر سع نیآرم رون،یبهش کردم و از اتاق اومدم ب پشتمو

 هست، منم باشم ایکه دن ییجا خواستیندونستم و دلم نم زیموندن و جا گهید.... نکردم

 ...شدم و به سمت خونه خودمون به راه افتادم نیسوار ماش رونیخونه اومدم ب از

*** 

 شدیم کیهفت بود و چون زمستون شده بود هوا هم زود تار يکاینزد ساعت

داشتم با خودم فکر  ره،یراه م ابونیشدم که داره گوشه خ سایداخل عمارت بزارم که متوجه پر نویماش خواستم

 ؟...خرهینم نیبراش ماش ستهیکردم چرا شا

 نکهیا يبهم نکرد، منم برا یتوجه سایپر یول ن،ییرو دادم پا شهیبراش زدم و ش ینکردم بوق دایپ یجواب یوقت

 :لحن سوسولِ فوق العاده مسخره گفتم هیکنم با  تشیاذ

 باال؟ ییایخانم نم یه -

 !آ هینیسرشو نچرخوند تا نگام کنه با خودم فکر کردم دختر سرو سنگ یمنم، چون حت دینفهم سایپر

 خانم کوچولو...میشام با هم بخور هی میبر ایتروخدا ب-

 :سرشو برگردوند و گفت تیعصبان با

 ...خانم کوچولو هفت جد -

 :باز موند و ادامه حرفشو خورد و آروم و کشدار گفت بایمن دهنش تقر دنیبا د یول

 مهرداددددددددددد -

 :کردم و گفتم یی خنده

 !!!دینقطه ضعفت دستم اومده، به باالخره افتخار داد-
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 :سمتم اومد و گفت به

 !یپست یلیخ -

 :بهش زدم و گفتم یچشمک

 نه؟ ایباال  ییایم -

 :کرد و گفت زونیآو لباشو

 ؟یسر حرفت هست -

 :حالت چهره ش خندم گرفت و گفتم با

 ؟یچه حرف -

 شام-

 :و گفتم دمیخند يبلند يصدا اب

 خب کوچولو بپر باال یلیخ -

 : به شونم زد و گفت یآروم يدوال شد با کالسورش ضربه  شهیش از

 !ییکوچولو تو-

 : شد نیسوار ماش و

 !سالتم بزوره ستیکه ب ،ییتو-

 :لوس کرد خودشو

 ؟یپسر خاله نمونه باش هیشد ...گهینکن د تیمهرداد اذ -

 :زدم يلبخند

 ستم؟یاالن ن ینعی -

 ...یستیبدك ن یاوممممم االن ه-

 :کردم و گفتم ادیضبطو ز يو صدا چوندمیرو پ فرمون

 ؟يومدیاالن از دانشگاه م -

 اوهوم-

 خره؟ینم نیبراتون ماش سته،یچرا شا-

 ندارم نامهیمن گواه-
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 ؟يندار نامهیخاك تو سرت تو هنوز گواه -

 :و با اعتراض گفت برگشت

 !ت خاك تو سره عمه -

 چشمون؟ يما رو آوردن جلو يچرا امروز همه عمه  دونمیمن نم-

 : کرد و گفت یی خنده

 يبس که پررو-

 تو که ماشاهللا وضع باباتم توپــــه سا؟یپر يریت رو بگ نامهیگواه يریچرا نم-

 ستیتو خوب ن يکه وضع بابا رم،یبم-

 از کل کل؟ ادیخوشت م-

 :بهم کرد ینگاه مین

 !دهیچون حال م...رو دوست دارم آره کل کل با تو -

 نگاهمو از چشماش گرفتم...و درشتش کردم، چه قدر صادق بود یطوس يبه چشما ینگاه منم

 یبه هر حال خود دان-

 خوره؟یبه چه دردم م نیماش گهید رسونهیو م برهیدارم که منو م یگل نیپسرخاله به ا یوقت-

 رمیکه من خودمم درگ ینیبیم-

 ییکه از صبح تا شب تو خونه تو  یگیچرا دروغ م-

 گردمیعصر برم...من که صبحا شرکتم یگیچرا دروغ م-

 مغرور-

 چرا؟-

 ؟يو ببر يمن و بزار ییایمن، ب یبار دلخوش ي يبرا شهیم یچ-

 :زدم يلبخند

 ؟يخب فردا چند صبح کالس دار یلیخ -

 هشت-

 میریصبح حاضر شو با هم م-

 :و با شوق گفت دیکش یسوت
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 د؟ قول؟واقعا مهردا -

 :پر برقش انداختم و گفتم يبه چشما ینگاه

 ؟يانقدر خوشحال شد -

 ؟يبریواقعا منو م-

 :تکون دادم که با شوق گفت سرمو

 کردنیم یبا هم آشت نایکاش مامان و خاله زودتر از ا ییوا -

 !وروجک طونیش ییا-

 : نشست و گفت سرجاش

 طونه؟یمن کجام ش ییخدا-

 همه جات-

 یعوض-

 :روش زدم و گفتمبه  يلبخند

 م؟یخب خانوم کوچولو فعال کل کل و تمومش کن یلیخ -

 !یکوچولو خودت -

 ترم کیو هفت سالم شده کوچولو رو هم رد کردم االن دو سال از خدا کوچ ستیمن ب-

 : کرد که گفت یی خنده

 چه خبرا؟ گهید-

 ؟يجوابمو نداد...یسالمت-

 و؟یجوابه چ-

 !ت نامهیگواه-

 ترسمیکال از سرعت م دونمینم...ترسمیم یآها از رانندگ-

 :و گفتم دمیکش یقینفس عم...بود کیتراف کمی دمیچیپ ابونیخ تو

 سا؟یپر -

 جونم پسرخاله؟-

 !پسرخاله-
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 :زد که گفت يمنم لبخند دیغش خند غش

 جانم؟ ينه جد -

 !دمیرو د ایامروز دن-

 :و گفتخنده هاش قطع شد، به سمتم برگشت  يو صدا دیرو لباش ماس لبخند

 ؟يجد -

 :به نشونه مثبت تکون دادم که گفت سرمو

 کجا؟ -

 نیرفتم خونه آرم-

 خب؟-

 بچه ش پسره...حامله ست ایدن-

 یمبارکش باشه پس حساب ییوا ؟يجد-

 آره مبارکش باشه-

 خب؟-

 ...نبود یراض شیاز زندگ-

 ؟یبهش گفت یخب تو چ-

 يکرد خودت انتخاب يبود که خودت برا یسرنوشت نیمنم گفتم ا-

 خب؟-

 نیهم گهید-

تکون داد  دیدستشو به نشونه تهد قهیسکوت کرد و رفت تو فکر بعد چند دق کمیهم  سایپر دمیکش یقیعم نفس

 :و گفت

 مهرداد؟ -

 ها؟-

 !ها و زهرمار-

 :زدم يلبخند

 بله؟ -
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 !یحرفاش خر بش نیبا ا نمینب-

 : کردم و گفتم یاخم

 سا؟یپر یچ یعنیوا -

نباشه چون چند سال  یچیه نتونمیحاال ب نمیدو نفر شما رو با هم بب...بهش پا نده یلیل خبه هر حا دونمینم-

 ...زنه هیاون االن  نکهیخصوصا ا ارنیبراتون حرف در م نیقبل با هم بود

 :درشتش انداختم و با اخم گفتم يتو چشما ینگاه برگشتم

 ؟یشناخت ينطوریتو منو ا سایپر -

 :فتانداخت تو چشمام و گ ینگاه

 ...!نظرم دربارت عوض شد کمی دایاز برخوردت با پارم -

 پس یاحمق یلیخ-

 ...و یکنیم يتو با دخترا باز...مهرداد به من حق بده-

 :دستام فشردم ونیدرك کنم، فرمون رو م تونستمیرو م "و"سکوت بعد از  یمعن کامال

 !نکردم يباز یمن با کس -

 يریگیاون دست ماز  يدست بد نیگرده از ا نیمهرداد زم-

 :صدامو بردم باال و گفتم تیعصبان با

 نخورد پس خفه شو ایدستمم به دن یمن حت -

دلم ...بودم ینزدم عصبان ینگفت منم حرف يزیداد و چ هیتک یو به صندل دیترس سایبلندم پر يصدا از

 تیمیش احساس صمبود که انقدر باها يدختر نیاول نکهیکنه به خصوص ا يدربارم فکر بد سایپر خواستینم

 یی گهیاز هر کس د شتریب میچون درباره زندگ قایو دق... دوست نداشتم ذهنتش راجب من منحرف شه کردمیم

 !فکر کنه ينطوریا خواستمیاصال نم دونستیم

حرفاست که به خاطر حرفش ازم  نیمغرور تر از ا دونستمیم گفتینم یچیهم ه سایپر دمیکشیم یاپیپ ينفسا

دخترا بودن که منو  نیاوقات ا شتریپسر مغرور بودم که ب هینداشتم، منم  يمنم ازش انتظارکنه،  یعذرخواه

 ...نبودم ایالت باز نیمن دنبال ا...کردنیانتخاب م

دراز تر  مشیرو آوردم شام مهمونش کنم زهرمارش شه گرچه اونم پاشو از گل سایشب که پر هی خواستینم دلم

 امیتاه بگرفتم من کو میتصم یکرده بود ول
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 کن و در دجله انداز یکیتو ن گهیضرب المثل که م هی

 رمیگیم ویکیخودم اون ن زنمیم رجهیمن ش دونم،یاَه چه م گفت؟یم یگفت؟؟ اوممممم چ یم یچ بعدش

*** 

 سا؟یپر-

 هوم؟-

 خانم؟ سایپر-

 هوم؟-

 !هوم و مرض-

 حوصله ندارم، برگرد خونه-

 :بهش انداختم و گفتم ینگاه برگشتم

 !زنهیحرف نم ينطوریدر بداخالق نباش آدم با بزرگترش اانق -

 :نبود، شونه هاشو باال انداخت و گفت يپش خبر قهیچند دق طونیش يسایاز پر گهیبهم انداخت د یاخم نگاه با

 امینم ییبرگرد من جا -

 :رستوران پارك کردم و گفتم يجلو نویماش

 میشام بخور میبر ایپاشو ب...لوس نشو -

 :باال و گفتبرد  صداشو

 برگرد خونه...امینم ییجا چیمن باهات ه -

رنگش حالت چشماش قشنگ  یدرشتش که با خط چشم مشک يزل زدم به چشما رتیبا بهت و ح قهیدق چند

 تر شده بود دهیتر و کش

 ...تو هم دربارم بدجور قضاوت کر یول...سرت داد بزنم خواستیمتاسفم دلم نم...تند رفتم کمیمن  سایپر-

 :قطع کرد و گفت موحرف

 حاال ننیهم...منو برگردون خونه -

پدال گاز فشردم و با  يپام رو رو...ستین يکال از شعور توش خبر دمید یوقت دمیرو د شیدندگ هی یوقت

 :گفتم تیعصبان

 !نازتو بکشم يندار اقتیبه درك ل -
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 !مهرداد خان ستیتو ن دنیبه ناز کش يازین-

و از  روندمیبا سرعت م...نگم و باهاش دهن به دهن نشم يزیدادم چ حیترج دادم و رونیرو با حرص ب نفسم

 ها هم گوشمو پر کرده بود نیبوق سرسام آور ماش يصدا...دمیکشیم ییال نایماش ونیم

 :گفت يعمارت خودمون که با لجباز يتو چمیخواستم بپ میدیرس یوقت

 !شمیم ادهینرو تو، من پ -

 !موننیشبم همونجا ممائن  يمامانت و بابات خونه -

 :هاشو باال انداخت و گفت شونه

 خودمون يخونه  گردمیمن برم ستیمهم ن -

 : زدم و گفتم ویدرو باز کنه که قفل مرکز خواست

 يریم یو بعد هرجا خواست يریگیاز پدر و مادرت اجازه م ییایم-

 :لب گفتم ریکنم ز شیحرص نکهیا يرو به من دوخت، منم برا تشینگاه پر از عصبان برگشت

 !خانوم کوچولو -

اخالقم انتظار نداشت سر به سرش بزارم  نینگفت، چون اصال از من با ا یچیه خوردیکه خون خونشو م اونم

 !لحظه ها نیاونم درست تو هم

شد و جلو جلو راه افتاد و داخل شد، منم پشت سرش  ادهیپ سایپارك کردم و قفل رو زدم، پر ییگوشه  نویماش

که  دمیفهم سایشد از حرف پر ایرو جو سایاومدن پر رید لیخاله دل یسالم کردم، وقت نایبا خاله اوارد شدم و 

 نکرده که با من بوده ییاشاره 

 :اصرار کرد که بره خونه خودشون مامانش نزاشت و گفت یهرچ سایپر

 و اونجا نداره نجایو ا میهست نجایشب ا -

بود که کمتر از چند  یفکرم مشغوله عل...میبا هم خورد یهمگ هم به اجبار مجبور شد بمونه و شامو سایپر

 زیشده بودم که مامانم سر م رشیانقدر درگ...دل تو دلم نبود...شالق رو بخوره يقرار بود ضربه ها گهیساعت د

کردم که  یاز شام بلند شدم و عذرخواه بعدخوردم  یشام چ دمیکال نفهم...من تو عالم هپرتوم دیشام کامال فهم

 :گفتم سایقبلش رو به پر یخواب برم ول يبرا

 رسونمتیتو هم آماده باش م رمیمن قبل هشت م -

 :گفت میپریبه هم م مینفهمه ما همش دار یتو ظاهر حفظ کنه و کس خواستیکه اصال دلشم نم سایپر
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 !ستیالزم ن رمیممنون خودم م -

 :بابام گفت که

 برتتیداره م نیجونم؟ مهرداد ماش ییچرا دا -

 :کرد و گفت یاخم سایپر

 رمیخودم م یینه ممنون دا -

 :گفت عیخاله سر که

 !برتتتیلوس نکن خودتو مهرداد م -

از رو  رشویمعلوم نبود چش شده بود که شمش وونهید...زدم و رفتم اتاقم سایبه پر یی روزمندانهیمن لبخند پ و

 من بسته بود يبرا

قرار داشت  ویچه روز وحشتناک یاون روز عل نکهیغافل از ا...بم بردخوا دهیخسته بودم که سرم به بالش نرس انقدر

 بگذرونه

 

 نهم فصل

هم آب پرتغال روش خوردم ، آخ که چه قدرم داشت بهم مزه  یدهنم گذاشتم و قلوپ يلقمه رو تو لکسیر یلیخ

 !دادیم

به ساعت انداختم از  یگاهن مین شد،ینظرم گذروندم که داشت تند تند حاضر م ریرو از ز سایحرکات پر یرچشمیز

داشت  یسع هیمثال از دستم عصب نکهیا يبرا یشده ول رشید سایهفت گذشته بود، کامال مشخص بود پر

صبح بدون من  سایکه پر ودنداده ب ریبهش گ شبیحاضر شدن نشون بده، چون خاله و مامانمم د ریخودشو درگ

 !کنه يکه لجباز تونستینزنه، نم یمجبور شد حرف گهیپا نشه بره اونم د

 دیچرخیو گرفته بود، اکرم خانومم مثله پروانه دورم م يشانسشم هوا امروز ابر از

 ارم؟یبرات ب ییمادر جون چا-

 :لفتش بدم گفتم شتریب نکهیا يبرا یخورده بودم ول وهیگنده آب م وانیل هی نکهیبا ا منم

 اکرم خانوم یآره مرس -

از چشمم دور نموند، خودشو به آشپزخونه رسوند تا به قول  سایپر یعصبنگاه  زه،یبر ییپا شد که بره چا اونم

 : لبخند گفتم هیانداختم و با  یبهش نگاه لکسیر یلیمنم خ ره،یاز من بگ يآمار هیخودش 
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 ؟يحاضر شد-

 :از ابروشو انداخت باال و گفت یکی

 اوهوم -

 :گفت سایمن گذاشت و رو به پر يرو جلو ییخانوم چا اکرم

 یکنیدانشگاه ضعف م يبخور، بر يزیچ هی ایب دخترم -

 خورمیم یچ هیدانشگاه  رمیمن م ینه مرس-

 :گفت شیساد ياکرم خانوم از رو رون،یبشه پشتشو کرد و از خونه رفت ب یمنتظر حرف نکهیبدون ا و

 وا ننه، چش بود؟ -

 :لب گفتم ریو ز دمیرو نوش مییاز چا یی جرعه

 !ز گرفته بودهاپو پاچه شلوارش رو گا یچیه -

 : خانوم ابروشو باال انداخت و گفت اکرم

 ها ننه؟-

 :گفتم عیکردم و سر یی سرفه

 ...یچیه یچیه -

آروم به سمت  یلیتشکر از اکرم خانوم خ هیپا شدم و بعد از  یصندل يرو خوردم و از رو مییاز چا گهیجرعه د هی

تاحاال تو تمام ... وونهید يدختره ...رو درآوردم خل سایپر نیکه حرص ا دمیهم تو دلم خند یدر باغ رفتم و کل

 !آروم آروم راه نرفته بودم نقدریکه از خدا عمر گرفته بودم ا یهفت سال - و شش ستیب نیا

 یدور تا دور باغ رو نگاه دمشیند یرفتم وقت نمیباشه به طرف ماش سادهیوا نمیدم ماش سایپر نکهیا الیخ به

 :انداختم و صدا کردم

 ؟یوشک سایپر -

 :لب گفتم رینبودش ز یول دمیور و اون ور سرك کش نیا به

 !يکور خوند ؟ياریلجه منو درب ییخوایاصال به درك، مثال م -

 :و گفتم رونیب دمیرو کش شهیش رون،یبرم ب نیباز کردم و نشستم، حاج رضا درو باز کرد تا با ماش نمویماش دره

 ؟يدیرو ند سایپر ،یحاج-

 :بهم انداخت و گفت ینگاه شیانته استک نکیپشت ع از
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 رفت شیپ قهیچرا پسرم چند دق -

 یباشه مرس-

 دیابر خورش يانداختم، به خاطر وجود توده ها شیگرگ و م يبه آسمون و هوا یو نگاه دمیرو باال کش شهیش

 !رفت؟یداشت م یبا چه دل سایساعت هفت و ربع صبح پر دونمیمن نم...شدینم دهیاصال د

 "احمق يدختره "

رو نبردم حتما از دستم  سایپر دیفهمیکنم خاله اگه م داشیو با سرعت گاز دادم تا برم و پ دمیچیپ ابونیخ تو

داره  ابونیکه گوشه خ دمیرو از دور د سایپر دمیچیپ یاصل ابونیخ يگاز فشار دادم و تو يپامو رو شد،یناراحت م

پرو پرو  یپشت سر نگاه کنه و دنبال من بگرده، ول بهتر، منتظر بودم که برگرده  نییسرعتمو آوردم پا ره،یراه م

 نه؟ ای امیاصال انگار مهم نبود من دنبالش ب دادیبه راهش داشت ادامه م

 متوجه من نشد یشدم ول کترشینزد کمی

 شهیپسر سوسول از ش هیو  سایپر يجلو پا دیچیرنگ ازم زد جلو و درست پ دیسف ییایزانت هیهمون موقع  تو

به  ابونیواقعا تو خ یهفت صبح کهیمرت نیا...دیشروع کرد به متلک انداختن، خون به مغزم نرس شد و زونیآو

 کرد؟یم یداشت چه غلط یخلوت نیا

 :نییرو دادم پا شهیوش دمیکش نویماش یدست

 باال زود باش ایب -

کرد و به راهش  ییایاعتنا پشتشو به من و پسر زانت یبهم انداخت و بعد ب یمن نگاه يصدا دنیبا شن سایپر

 ...دیچیپ سایپر يبهم زد و دوباره به پر و پا يادامه داد، پسره پوزخند

 سایپر يها يسره بچه باز رهیز یکار کنم، همه چ یچ خوامیم دمیچشمامو گرفته بود، نفهم يخون جلو گهید

باز کردم و  نشویماشرفتم، دستمو انداختم دره  ییایشدم درو محکم بستم و به سمت زانت ادهیپ نیبود، از ماش

 :گفتم

 نمیبب نییگمشو پا -

شکمش کردم ، از درد  يمشتم و حواله  ن،ییپا نیبهم انداخت و اومد از ماش یکه از کارم تعجب کرد نگاه پسره

 :و گفت دیکش یکوتاه غیپسره به سمتمون برگشت وج يناله  دنیبا شن سایکرد و دوال شد، پر ییناله 

 !مهرداددد -

 :دمیانداختم و با خشم غر شیطوس ينگاهمو به چشما نیتر یعصبان
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 نیبرو تو ماش-

 و توش نشست نمیرفت سمت ماش عیسر یپر از استرش رو به من دوخت و بعدم بدون حرف نگاه

 ياز رو کردمیالغر و کوتاه بود که اگه فوتش م نقدریسمت پسره دوال شدم که هنوز شکمش رو گرفته بود، ا به

 : ار گوشش گفتمکن شد،یبلند م نیزم

 د؟یافتیعادتونه دنبال ناموس مردم ب-

 ابونیتو خ یهفت صبح کردمیفکر م نیباال آورد هنوزم از درد اخماش تو هم بود و من هنوز داشتم به ا سرشو

 :دلشو گرفت و بعد گفت ریز... من نشست نیتو ماش سایپر دید یکرد، وقت سایبه پر ینگاه مین کنه،یکار م یچ

 !ناموستونه دونستمیمشرمنده، ن -

 ایگاز فشار دادم و از زانت يرفتم، درو وا کردم و نشستم، و پامو رو نمیازش گرفتم و با اخم به طرفه ماش رومو

 دهیفهم یفکر کنم حساب زد،ینم یحرف چیاز ترسش ه سایضبط رو روشن کردم، پر يسبقت گرفتم و بعد صدا

 نگه يزیبهتره چ مویبود من قاط

 : گفتم يا يآروم تر شدم با لحن جد لونیاپس هیاحساس کردم  که گذشت و کمی

 ؟یخودت رفت يپا شد یواسه چ-

 : دمیبعد صداشو شن کمی

 شده بود رمید-

 !بابا، خانم هنوز طلب کار بود نه

 !اوردیسرت م ییاگه من نبودم معلوم نبود پسره چه بال-

 نیا ،يکه منو ببر یهرموقع دلت خواست پا شمنتظرت باشم تا  تونستمیمنم نم شد،ینم میچینگران نباش ه-

 ...مامانمو يمسخره  يقرارا

 :صدامو بردم باال اریاخت یقطع کردم ب حرفشو

 !يبر یخودت تنها پاش یحق نداشت ام،یتا من ب يسادیمیوا دیتو با -

کردم و  ادیضبطو ز ينزدم، صدا یکه لحنم تند بوده، حرف دمیجمع کرد، فهم نیشد و خودشو گوشه ماش ساکت

 نزنم یحرف سایدادم اصال با پر حیترج

 : دمیکه گذشت پرس کمی

 قا؟یدانشگات کدوم سمته دق-
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 باغستان-

 جا قطع بود؟ -

 قبول شدم نجایا-

 ؟يآها، سراسر-

 اوهوم-

 بود؟ یرشته ت چ-

 حقوق-

 خب خوبه-

 :دیبعد پرس کمینزدم،  یمنم حرف...نگفت يزیچ

 مهرداد؟ هیرشته ت چ -

 بود؟ یرشته م چ نهیمنظورت ا-

 :زد و گفت یجون یلبخند ب دمیگوشه چشمم د از

 همون -

 عمران خوندم-

 آها-

خوشحال شدم چون قرار بود به  نیشماره آرم دنیداشبورد برش داشتم با د ياز رو دم،یشن مویزنگ گوش يصدا

 بهم زنگ بزنه دیرس يبهش خبر یاز عل نکهیمحض ا

 دادم جواب

 ؟...الو-

 سالم مهرداد-

 شد؟ يالم خبرس-

 مارستانهیب یعل-

 :گفتم يبلند بایتقر يصدا با

 ؟؟؟یییییییییییچ -

 :دیپرس عیبا ترس برگشت سمتم و سر سایاونقدر بلند بود که پر صدام
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 ؟؟؟یییییمهرداد خوب-

 :توجه به سوالش گفتم یب

 االن چطوره؟ ن،یآرم -

 مارستانیب ایب...ستیخوب ن تشیوضع-

 مارستان؟یبکدوم ...امیباشه االن م-

 الدیم مارستانیب-

 عیخودمو سر رسونمیم یاوک-

 :دیبا استرس پرس سایداشبورد انداختمش، پر يرو تیقطع کردم و با عصبان ویگوش

 شده؟ شیزیچ یمهرداد کس -

 : دستم فشردم و گفتم يانگشتا نیرو محکم ب فرمون

 مارستانهیب یعل-

 ؟؟؟یییییییییییییجد-

 ن دادمفقط سرمو تکو غشیجواب ج در

 مجازاتش انجام شد؟-

 ستیحالش خوب ن....دنشید رمیو م زارمیآره امروز پنج صبح بود، تورو م-

 میریدور بزن با هم م...امینه مهرداد منم م-

 : تکون دادم  یبه عالمت نف سرمو

 الزم نکرده-

 !دوسته منم هستش یمهرداد عل-

 :بهش انداختم ینگاه مین

 تا حاال؟ یاز ک -

 : لب گفت ریکرد و روشو از من گرفت و ز یاخم سایپر

 !به تو چه اصال-

 :اونو بزارم دانشگاه گفت خوامیواقعا م دیکه د سایپر دم،یچیپ یاصل ابونیخ تو

 !تروخدا گه،ید امیمهرداد بزار منم ب -
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 :گوشه لبم نشست و گفتم يلبخند ناخودآگاه

 تره واجب ینیدانشگاه سر کالست بش يخانم کوچولو شما بر رینخ -

 :و گفت یتو هم کش ابروهاشو

 ؟یباز گفت-

 :زدم يلبخند

 و؟یچ -

 خانم کوچولو؟ نیهم-

 بخدا دلم حوسِ کل کل کرده-

 مهرداد ترووووووو خدااااااا-

چند لحظه نگاهمون تو هم گره خورد، نتونستم دلشو بشکونم  يشدم، برا رهیملتمسش خ يو به چشما برگشتم

 ادیباهام ب خوادیواقعا دلش م دونستمیچون م

فرمونو کج کردم و  کمیترمز زدم و  يپامو رو عیدرشتش گرفتم و سر ينگاهمو از چشما ن،یبوق ماش يصدا با

 سبقت گرفتم مییجلو نیاز ماش

 :خنده کنون گفت سایپر

 ؟ییمعلوم هست کجا -

 :برگردون رو دور زدم و گفتم دور

 میریخب با هم م یلیخ -

 :ذوق گفت با

 ؟یییییجد -

 ـهبلـــ-

 !پسرخاله یییییییییمرس ییوا-

 :گفتم یزدم و به شوخ يلبخند

 کردمیکارو نم نیا یشیانقدر خوشحال م دونستمیاگه م-

 یییبس که عوض-

 ؟یچ-
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 یچیه-

 ه،یتیتو چه وضع یعل دونستمینم...بود یبه راه افتادم، گرچه تو دلمم آشوب مارستانیزدم و به سمت ب يلبخند

هم به  سایشده بود، پر یعل ریمن که تمام ذهنم درگ...سایزدم و نه پر ینه من حرف نمارستایبه ب دنیتا رس گهید

 خودش يو خدا دونستیو خودش م کردیداشت فکر م یچ

*** 

درباره  رشیاز پذ م،یشد مارستانیو با هم داخل ب میشد ادهیپ سایپارك کردم و با پر نویماش مارستان،یب يجلو

 برم طبقه سوم دیپرستاره هم گفت با دم،یپرس یعل

 دنیبا د نمیبه طرفش رفتم، آرم نیآرم دنیبا د میدیچیراهرو پ يو تو میشلوغ بود با پله ها رفت یلیخ آسانسور

 دمیپرس دمیجاخورد بهش که رس کمی سایمن با پر

 کجاست؟ یعل-

 :کرد و گفت ییدره اتاق اشاره  به

 میبا هم بر ایاونجاست، من منتظر تو بودم، ب -

 :گفت سایبرم که پر نیکه با آرم کرم پشتمو

 ام؟یب تونمیمنم م -

 :بهش انداختمو گفتم ینگاه برگشتم

 ؟ینیرو بب یعل یخواستیآره مگه نم -

 :و آروم کنار گوشم گفت دیدستمو کش نیآرم

 نه؟ ایلباس تنشه  یکه عل نهیاحمق منظورش ا -

 :گفتم عیافتاد، سر میکردم، تازه دوزار یی خنده

 میکه با هم بر گردمیبرم...نیبش نجایتو ا سایپر -

 :کرد و گفت یهم چب چب بهم نگاه سایپر

 باشه -

با  دم،یدو یبه سمت عل بایبا مامانش کردم و تقر کیسالم و عل هیداخل، مامانش اونجا بود  میرفت نیآرم با

 گرفت شیصورتش دلم آت دنید
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 يرو دیمالحفه سف هیبود و  دهیشکمش خواب يالغر تر شده بود، رو کمیچشماش کبود شده بود و صورتش  ریز

 پاره شده کهیت يتن دوستم چطور نمیکمرش انداخته بودن، دل نداشتم که مالحفه رو بزنم کنار و بب

 ؟یخوب یعل-

 :باز کرد و گفت یصدام چشاشو به سخت دنیشن با

 ن؟یاومد -

 :تو دستم گرفتم دستشو

 نگرانت بودم یلیخ -

 زدم يلبخند اریاخت ین لبخند مهربوناش، با لبخندش منم بزد از همو یلبخند کمرنگ هی

 بد گذشت؟ یلیخ-

 سخت بود یلیخ-

 :و بعد با اشاره به کمرش گفت دیکش یصورت عل يرو یاومد کنارم دست نیآرم

 ؟ينداد ضربه ها رو بخر تیرضا یکار کردن باهات، قاض ینامردا چ -

 :آروم گفت یعل

 کرد تیاذ هیقاض نیاما ا ه،شیم ونیبودم با ده مل دهیمن شن -

 و پنج تا رو زدن؟ یس-

 آره نامردا-

 :بهم زد و گفت ییسقلمه  نیآرم

 یبدبختو تنها گذاشت سایپر -

 :گفتم عیتکون دادم و سر سرمو

 آها آهان -

 :بهم انداخت و گفت ینگاه یعل

 کنه؟یکار م یچ نجایا سایپر -

 نهیاومده تو رو بب-

 :و گفت دیکش مالحفه رو باال تر کمی نیآرم

 اد؟یب -
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 :گفت عیسر یعل

 اد؟یچرا ن...آره بابا -

 :موقع مامانش اومد جلو و گفت همون

 فالسک با خودم آوردم د؟یخوریم ییپسرا چا -

 :گفت عیسر نیآرم

 میریما زود م ،يخانم احمد ینه مرس -

 :گفت یت علکه رف يانداختم، خانم احمد یبرگشتم و بهش نگاه دیدستمو کش یبرم که عل خواستم

 عسل بهم اس داده بود -

 :میبا تعجب گفت نیو آرم من

 گفته؟ یچ ؟يجد -

 :کرد و بعد با ناله گفت یاخم یعل

 یابراز خوشحال -

 :من

 ؟یاز چ -

 من افتادم زندان و شالق خوردم نکهیاز ا-

 :زمزمه کرد تیبا عصبان نیآرم

 ...يدختره  -

 :قطع کردم و گفتم حرفشو

 که تا االن کالفه شده حتما ارمیرو ب سایمن برم پر...! رو نداشت قتتایل یولش کن عوض -

 :گفت يکه خانم احمد رونیاز اتاق برم ب اومدم

 ؟يریم ییپسرم جا -

 :به روش زدم يلبخند

 ارمیدخترخالمو ب رمیم -

 باشه پسرم-
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به طرفش  شهین با گوشنشسته و مشغول ور رفت یصندل يافتاد که رو سایکه نگاهم به پر رونیاتاق اومدم ب از

 رفتم

 میبر ایب-

 :زد يپوزخند دنمیباال اورد با د سرشو

 د؟یآورد فیتشر -

 :گفتم يجد یلیوقتش نبود پس خ یبهم داده بودا، خواستم جوابش رو بدم ول دیپ ن پ رو شد تیموقع آخ

 مامانشم هست...گهید میبر ایب-

 موندمیم نجایمن ا ییایب گهیساعت د کی یزاشتیم -

 ایننداز، پاشو ب کهیقدر تان-

 :راه افتاد و گفت دنبالم

 پسرخاله؟ -

 هوم؟-

 ست؟یمامانش هست، زشت ن گمیم-

 یآ ناسالمت یمن يتو دخترخاله  ؟ینه زشت چ-

 رفت تو منم پشتش داخل شدم ساینگفت، درو وا کردم، رفتم کنار، پر يزیچ

*** 

 ع کرد به حرف زدن و حال و احولسالم داد و باهاش شرو یبعد با عل يبا خانم احمد سایپر

 :گفتم یبعد رو به عل کمی سادمیگوشه اتاق وا منم

 ؟یشیمرخص م یک -

 گهیچند روز د-

 رو بزارم دانشگاه و بعد برم شرکت سایبرم اول پر دیمن با-

 :گفت يموقع خانم احمد همون

 مهرداد پسرم، دختر خالته؟ -

 :لبخند رو بهش گفتم با

 بله، دخترخالمه -
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 :انداخت و بعد با لبخند گفت سایبه پر ینگاه ییبا خوشرو ياحمد مخان

 يدار ییماشاهللا دختر خاله خوشگل و خوش قد و قواره  -

 :انداخت و با لبخند، آروم گفت نییسرشو پا ده،یخجالت کش سایکردم پر احساس

 ممنون -

 شتریب کمی نیقرار شد آرم رون،یب میمداو مارستانیکردن با هم از ب یزدم و بعد از خداحافظ یجون یلبخند ب منم

 میهم نشست و با هم به سمت دانشگاهش به راه افتاد سایشدم پر نیبمونه، سوار ماش یعل شیپ

*** 

 :و گفت ییگوشه  هیدستمو گرفت و منو کشوند  مامانم

 مهرداد؟-

 جونم مامان؟-

 ؟يکجا بود -

 !بخدا مامان  کنهیشک م االن خاله بهمون ؟یبپرس نویگوشه که ا نیا يمنو کشوند-

 جوابمو بده-

 شرکت بودم-

 ه؟یزیچ سایتو و پر نیب-

 :و با خنده گفتم دمیسوالش ابرومو تو هم کش نیا با

 مامان؟ یگیم یچ -

 :باال انداخت ابروشو

 !چونیمنو نپ -

 !یگیم يزیچ هیوا مامان -

 يبغلش کرده بود دمیخودم د-

 :کردم و گفتم ییخنده حرف مامان ناخودآگاه خندم گرفت،  نیا با

 !داره؟ خب دختر خالمه یچه ربط -

 :کرد و گفت یاخم
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 نایا يدرباره خواستگار ،یدختر خالتم که هست، خاله هم که عاشق توئه، اگه موافق باش ه،یدختر خوب سایپر -

 !حرف زد شهیم

 !و بس نیفقط دخترخالمه هم سایپر ه؟یچ يخواستگار...! یگیم يزیچ هیمامان  -

انداخت، به روش  یو رفتم سمت آشپزخونه، خالم کنجکاوانه بهم نگاه دمیکش رونیاز تو دستش ب وبازوم

 کنه چمینخواد منو سوال پ یزدم تا الک يلبخند

 :زد و گفت يلبخند هیلبخندم  دنیبا د خالمم

 مهرداد؟ یکنیکار م یچ -

از برف پوشونده  یکلفت ي هیرو، ال نیزم يرو...دیباریانداختم، زمستون بود و برف م رونیاز پنجره به ب ینگاه

 گرفتم دیسف يبود، نگاهم رو از برفا

 :نشستم و گفتم یصندل يرو برگشتم

 از پرونده ها و نقشه ها رو چک کنم يسر هی دیبا یچیه -

 ؟يریشرکت نم گهیامروز د-

 االن دوباره برم، چطور خاله جون؟ ستیالزم ن...نه صبح رفتم-

 ادین رشیگ نیماش ترسمیم ه،یهوا برف سا؟یدنبال پر يبر یتونیم نمیبب خوامیم-

 :به ساعت انداختم و گفتم ینگاه

 شه؟یکالسش تموم م یآره، ک -

 تا سه ظهر کالس داره-

 دنبالش رمیم گهیساعت د هیباشه -

 : به چشمام انداخت و گفت یاز سرقدردان ینگاه

 پسرم یمرس-

هم  دیتو سرشون بود هم خاله ناه ییعلوم نبود چه نقشه م...به روش زدم و نگام رو ازش گرفتم يلبخند

 ...مامانم

 هیخندم گرفت چون  شیمامان فکر کردم و از سادگ ياعتراف کنم به حرفا دینقشه ها کار کردم، با يرو کمی

 !و مجنون یلیل میو ما شد هیزیمن و اون چ نیب گهیحاال د کردیبود فکر م دهیرو تو بغلم د سایبار پر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینغمه جنت  –نفسم  يبرا

wWw.98iA.Com ١٣٠ 

ژاکت  هیسرد شده بود  یلیهوا خ رون،یبود، از خونه اومدم ب دهیخوردن ناهار، که اکرم خانوم زحمتشو کشاز  بعد

 يپام کردم با کفشا ییسرمه  نیزانوم بود، شلوار ج يکه تا باال دمیپوش ییپالتو هیرنگ تنم بود و روشم  یمشک

 رنگ یمشک

بستم  عیشدم و درو سر نیمو باز کردم و سوار ماشهم دور گردنم انداختم، دره پورش مویطوس یگردن مشک شال

 سرد بود یلیخ یلیهوا خ

 تر گرم شه عیروشن کردم چند تا گاز بستم بهش تا سر نویماش

 رو گرفتم بعد چند تا بوق جواب داد سایدرآوردم و شماره پر مویگوش

 زنمیسره کالسم بهت زنگ م...الو مهرداد-

 ت صبر کن تا برسمدنبال امینه خانم کوچولو من دارم م-

 واقعااااااا؟؟؟-

 يتو که سر کالس بود-

 :خندشو گرفت و گفت يجلو عیسر

 پسرخالهههههه یمرس یییییوا -

 امیم عیبرو به درست برس من سر یاوک-

 باشه-

 بودن کیهمه شلوغ و تراف ابونایچون برف بود خ...دمیچیپ ابونیو تو خ رونیقطع کرد از باغ اومدم ب ویگوش

 !کنه يمن خواستگار يرو برا سایم، چه آماده بود که پرمامان نیا

 لبخند گوش لبم نشست، به خودم تشر زدم هی دوباره

 "چه خوشتم اومده "

 ...دمیبلند بلند به فکرام خند و

*** 

 :بود، جواب دادم سایپر دمیشن مویزنگ گوش يدر دانشگاه نگه داشتم، صدا يجلو

 درم يالو، من جلو-

 امیالن مآها باشه باشه، ا-

 هم باهاته؟ دایآ-
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 ؟؟؟یکلک دنبال دوسته من یه-

 !گفتم تنها نره وونهینه د-

 !دنبالش ادینه برادرش م-

 داداشم داره؟-

 !یییییییآره اونم چه داداش-

 :کردم و گفتم یاخم

 !خواهشا ببند-

 و؟یچ-

 !دره دهنتو-

 !زنهیحرف نم ينطوریخانم متشخص ا هیآدم با ! ادب یب-

 يبهش انداختم، موها یقطع کردم نگاه ویباز کرد و سوار شد گوش نویو همون موقع در ماشکرد  یی خنده

کاپشن کوتاهم  هیتنش بود و  یتنگ مشک يبود، مانتو دهیجلو کش بایاز باال زده بود مقنعه ش رو تقر شویمشک

 ه بود دیروش پوش

 بهم داد یسالم

 شه؟یسردت نم نایبا ا-

 برف نبود نطوریصبح ا-

 : کون دادم که با لبخند گفتت سرمو

 بداخالق؟ يچطور-

 من بداخالقم؟-

 !يادبم که شد یب! يریگیآره مثل سگ هار پاچه م-

 : کردم و گفتم یچب بهش نگاه چب

 ؟یگفت یچ-

 : خنده گفت با

 بکشه خوادیم یزنت از دست تو چ چارهیب! یییییواقعا که سگ هار-

 :لب گفتم ریخنده نگاهمو ازش گرفتم و ز با
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 !دنیبرامون کش ییکه خاله و مامان چه نقشه ها يخبر ندار -

 : انداخت یبهم نگاه برگشت

 !؟یگیم یچ-

 یچیه-

از من مطمئن شه که  خواستیبا هم حرف زدن مامان م سایمشخص بود که خاله و مامان درباره منو پر کامال

نبود، خاله مم  يزیچ ساین و پرم نیچون واقعا هم ب چوندمیرو پ هیکه من با حرفام قض گمیم یامروز من چ

 !و مطمئن بودم کردمیرو حس م زایچ نیبا هم تنها بزاره، من ا شتریامروز برفو بهونه کرده بود تا ما رو ب

 سا؟یپر-

 روشن کردم ضبطو

 بله؟؟؟-

 م؟یقشنگ گوش بد یلیآهنگ خ هی یموافق-

 :زد و گفت يلبخند

 ...اوهوم -

زدم و  ینه من حرف گهیکردم، د ادیبود، منم ولوم رو ز ینیسنگ کیتراف دم،سایوا يریخواجه ام غ،یتراك لبِ ت رو

 ساینه پر

* 

 یطوالن يایرو نیا از

 میزاریکابوس ب نیا از

 میبه هم دار دونمیو م یدونیکه م یحس نیا از

 میدونیکه هر دو م نیا از

 میفکر هم باش دینبا

 میریتا کجا م نکهیا از

 میلحظه تنها ش کی اگه

 یاحساس رها شم تا تو تنها ش نیاز ا متونیم نه

 یباش یبا کس نمیاون اندازه دل دارم بب نه
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 ـــــتــــونـــــــمینم

 از وهمت سوزمیم دارم

 میریگیکه هر دو م یتب

 میریراه م غیت کیهردومون با هم لب  نکهیا از

 میریراه م غیت کی لب

 با تو یزندگ يبرا

 رمیمن تا کجا م نیبب

 ایرو نیروز ا کی واسه

 رمیمیم...رمیمیهر روز م دارم

* 

 آهنگ و متنش بودم نیعاشق ا یواقع يلب آهنگو با خودم زمزمه کردم، به معنا ریز

 آهنگش گل کاشته بود نیاحسان با ا شهیهم مثله

 بود یآهنگ عال نیپسرخاله، ا ییوا-

 ازش ادیخوشم م یلیآره خ-

 بودم دهینشن-

 ؟يجد-

 اوهوم-

 ؟رستوران میبر یموافق-

 :کرد یی خنده

 شههیحرفشو نزن االن دعوامون م -

 :زدم يلبخند

 ستین يرادیا ياریدرن ياگه تو کوچولو باز -

 ارم؟یدر ب يمن اصال کجام کوچولوئه که بخوام کوچولو باز-

 :بهش اندختم و بعد با انگشت اشاره م زدم به سرش ینگاه مین برگشتم

 نجاتیا -
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 عههههه مهردادددددد-

 !مهرداد یخره تو بهم گفتچه عجب باال-

 :کرد یی خنده

 ادیم شتریآخه پسرخاله بهت ب -

 :زدم و گفتم يلبخند

 !وونهید-

 :گذاشتم و گفتم ییگوشه  نویماش میدیساعت بالخره رس کیشلوغ بود بعد  ابونایخ

 شو تا من پارك کنم ادهیپ سایپر -

 شد ادهیبرداشت و پ فشویک

*** 

 نهییهم پشتشو کرد و به سمت رستوران به راه افتاد از تو آ سایتونم پارك کنم، پرب نویرفتم جلوتر تا ماش کمی ،

 :لب گفتم ریبهش انداخت و ز ینگاه

 !ينخور ــــزیل گه،ید امیتا منم ب سایوا -

جدول بره  يافتاد که اومد از رو سایبه پر نهییلحظه نگام از تو آ هیبود تو جاش چپوندم،  یبه هر سخت نویماش

 زیپاش رو اومد بزاره اون وره جدول، گذاشتن پاش همانا و ل یکیجدول بود و اون  ياز پاش رو یکیکنار، 

 ودبود که تو گوشم مثله زنگ خطر ب غشیج يخوردنشم همانا و بعدم صدا

با سرعت خودمو رسوندم باال سرش با  يول کردم و چطور نویماش يچطور دمینفهم... شد یچ دمینفهم گهید

 :دا زدمص يبلند يصدا

 ...!!!!!!!سایپر-

 :دستم فشردم ونیشونش رو محکم م...دورمون مردم جمع شدن...دمیسرشو بلند کردم و تو آغوشم کش و

 سا؟؟؟یپر-

 :گفتم عیبهم انداخت، سر یچشماشو باز کرد نگاه...برخورد کرده بود قرمز شده بود نیکه با زم سرش

 سا؟یپر یخوب-

 :ناله گفت با

 ...مهرداد پام -
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 :به پاش انداختم و زمزمه کردم یگاهن

 ؟يتکونش بد یتونیم-

 :دیرو تو هم کش ابروهاش

  کنهیدرد م یلینه خ...نه-

 چشماش پراز اشک شد و

 رفتم نیبلندش کردم و با سرعت به سمت ماش نیزم ياز رو یپره کاه مثل

 :از پسرا در جلو رو برام باز کرد و گفت یکی

 بشونش -

از  یگرفت اشک شیدلم آت...افتاد شیطوس ينگاهم به چشما...نشوندم نمیماش يجلو یلصند يرو آروم رو سایپر

 ...گوشه چشمش اومد

 :دراز کردم اشکشو پاك کردم و گفتم دستمو

 کنه؟؟؟یدرد م یلیپات خ ؟یخوب سایپر -

 :لرزونش گفـت يمعصومش زل زد تو چشامو با صدا يچشما با

 کنهیدرد م یلیپام خ -

 داد محکم فشار دستمو

 مارستانیب رسونمتیم-

 :درو بستم و خواستم سوار شم که همون پسره که کمکم کرده بود اومد جلو و گفت عیسر

 دش؟یشناسیم -

 :به روش کردم و گفتم یاخم

 دختر خالمه -

از  یکیشدم و با سرعت به سمت  نیبگه سوار ماش يزیمنتظر شم تا چ نکهیبعد درو وا کردم و بدون ا و

 ...ه راه افتادمب مارستانایب

 دادیمانتوش رو فشار م يو با دستش گوشه  ختیریآروم آروم اشک م سایپر

 :دستام گرفت ونیدستش و دستش رو م يگذاشتم رو دستمو

 میرسیتحمل کن االن م کمی -
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 :ناله گفت با

 مهرداد؟؟ -

 جون دلم؟-

 شکسته؟ یعنی... کنهیدرد م یلیپام خ-

 ...خدا نکنه زمینه عز -

 : ها داد زدم وونهیمثل د تیعصبان بعد با و

 ؟يریسرخود جلو جلو م یچ يبرا ام؟یمن ب ياصال چرا صبر نکرد-

 کردم خودم رو آروم کنم یو سع دمیکش قینفس عم هیشد،  رهینزد فقط بهم خ یحرف

ود و من دستم امانت ب سایبود که پر نیواسه ا دیشا...چرا انقدر استرس داشتم دونسمینم...دستشو فشردم ودوباره

 !کردم خواستم ببرمش رستوران یچه غلط ایحواسم بهش نبود خدا

بلند کردم و تو آغوشم گرفتم، سرشو  یصندل يرو از رو سایشدم و پر ادهینگه داشتم پ نویماش مارستانیب يجلو

 يبو...پر کرده بود موینیتمام ب شییمویعطر خنک ل يگذاشت و دستشو دور گردنم حلقه کرد، بو نمیس يرو

 !زدیزمستون هم عطر سرد م يتو یحت! دادیعطر رو م نیهم يبو شهیهم...ومدیم سایپر

 !بودم فرق داشت دهیکه د ییواقعا که با همه دخترا! وونهید ي دختره

 :و گفت دیاز پرستارا به طرفم دو یکیسمت اورژانس رفتم  به

 چش شده؟ -

 فکر کنم پاش شکسته-

 :به شال گردنم زد یچنگ سایپر

 ....نه...هردادنه م -

 ادیبزار دکتر ب...تحمل کن کمیقربونت برم -

 سایکنم تا پر دایدکتر رو پ خواستیفقط دلم م....زدمیحرف م یمیچرا انقدر داشتم باهاش صم دونستمینم خودمم

 !تونستمینم! نمیدرد و اشکاش رو بب تونستمینم...آرومش کنم خواستمیفقط م... انقدر درد نکشه

 :اشاره کرد و گفت یبه تخت پرستار

 ادیدکتر االن م...بزارش اونجا -

 :گفتم تیعصبان با
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 گه؟ید يجا هی میبر شهیشلوغه، نم یلیخ نجایا -

 :بهم کرد و گفت ینگاه ضیغ با

 !!اورژانسه آقا نجایا رینخ -

 زد و نذاشت یتخت خوابوندم، محکم به شالگردنم چنگ يرو رو سایحوصله کل کل باهاشو نداشتم، پر اصال

 یطوس يکم بود زل زدم به چشما یلیکه روش دوال شده بودم و فاصله مون خ یبرگردم عقب، تو همون حالت

 :خوش رنگش و گفتم

 باشه؟ اد،یاالن دکتر م -

 :نم دارش بهم زل زد و گفت يچشما با

 ترسمیم مارستانیمن از ب...ترسمیم -

 :فشردم دستشو

 نداره که یترس...زمیعز نجامیمن ا -

 :لب آروم زمزمه کرد ریبه روم زد و ز يکاش لبخنداش ونیم

 یمرس-

 :بهم کرد و گفت یشالگردنمو ول کرد، پرستار نگاه و

 ؟یشوهرش -

 :حالت اولم برگشتم و گفتم به

 رینخ -

 ه؟ینسبتتون باهاش چ-

 :کردم یاخم

ختر خالم اصال خوب حال د...میکن دایدکترو پ دیبر دیسوال و جواب کن نکهیا يشما هم به جا...پسرخاله شم -

 !ستین

سرشو به کار خودش گرم  یفضول يو به جا رهیبهش فهموندم که خفه خون بگ یزبون یحرفم به زبون ب نیا با

 !کنه

 :انداخت و بعد گفت سایبه پر یبا چشم غره نگاه اونم

 دکتر اومدن -
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 اومدن سایبه سمت پر یجوون بایبا پسر تقر یانسالیم مرد

به مچ پاش انداخت و رو به پسره شروع کردن به حرف زدن و  یرو باال زد و نگاه سایرشلوار پ يپاچه  دکتر

 کردن نهیبعدم معا

 :کرد و گفت ییبا درد ناله  سایخورد، پر سایپر يدست دکتره به پا یوقت

 کنهیدرد م یلیآروم، خ کنمیدکتر خواهش م-

 :صورتش کنار زدم و گفتم يرفتم و موهاشو از رو سایسمت پر به

 تحمل کن کمی -

 شده بودن اهیس ملشیچشماش به خاطر ر ریز بایکه به چشماش آورده بود تقر يشدت اشک و فشار از

 :بهم انداخت و گفت ینگاه دکتر

 نشیریسفت بگ -

 شده؟ یدکتر پاش چ-

 جا بندازم دیدر رفته با-

 :کرد ییناله  سایپر

 ترسمینه من م -

 :و گفتمگرفتم  نمیس يکردم و سرشو محکم تو بغلش

 یشیخوب م...سایکوچولو تحمل کن پر هی -

 :به دستم زد یچنگ

 مهرداد -

 جونم؟-

 ببر نجایترو خدا منو از ا...ترسمیمن م-

 دوباره شروع کرد به هق هق و

 !من دارم ،یلوس يچه دخترخاله -

 که بهم زد آماده باشو بهم داد یمحکم فشردم و دکتر با چشمک سرشو

 یبه هوا رفت، سرشو محکم تو بغلم گرفتم که نتونه تکون سایپر غیرو جا انداخت، ج سایپر يحرکت پا هیبا  و

 :به دستم زد و با ناله گفت یبخوره، چنگ
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 پــــــــام-

 : سرشو نوازش کردم و گفتم آروم

 تموم شد...زمیتموم شد عز-

 :به پاش انداخت و گفت ینگاه دکتر

 پاشو ببندم دیبا -

 هم تموم شد سایپر يبستن پا نکهیبعد از ا...دیطول کش رستانمایب يتو یدو ساعت کارمون

 نیماش يتو م،یخارج ش مارستانیبازوشو گرفتم و کمکش کردم تا از ب ریراه بره، منم ز یبه سخت تونستیم

 !رونیب میشب شام بر هی سایواقعا که قسمت نبود من و پر م،ینشوندمش و به سمت خونه به راه افتاد

 شنینگران م یلیخ حتما نایمامان ا-

 : بهش انداختم و گفتم ینگاه مین

 من بود ریتقص...آره-

 : زد یجون یب لبخند

 نیمن خودم افتادم زم...چرت نگو-

 ؟یحاال خوب-

 :بهم زد و گفت يلبخند

 ه؟یکه حالم اوک یکل کل کنم تا بفهم کمی ییخوایم -

 !االن یمطمئنم که خوب...بارهینه نه از چشات داره شر م-

 :کرد و گفت یی خنده

 دیببخش...يتو زحمت افتاد یلیخ -

 ؟یزنیکرده که انقدر حرف م ریمسکنه تاث نمیبب-

 :بهم زد و گفت یچشمک

 یدر کل مرس -

 رسهیبهمون م یچ مینیخونه بب میحداقل بر...میغذا که نشد بخور-

 :کرد گفت ییدره  دهن

 ممیبزن بر-
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 دهم فصل

 زدم نشیینداختم و بعد مهرمو پاا یبود نگاه زمیم يکه رو یینقشه  به

 :که دختر بود، گفتم میرو به منش رونیبرداشتم و از اتاقم اومدم ب فمویبلند شدم و ک یصندل يرو از

 !بگو نقشه ها تو اتاقمه خودش برداره يبه مهندس ناظر رم،یمن م-

 يعرفان ناظر يشروع کرد به گرفتن شماره  یبلند شد و بعد گفتن چشم یصندل يرو از

 شدم و به سمت خونه به راه افتادم نمیسوار ماش رون،یمنتظر نشدم و از ساختمون اومدم ب منم

کردم  تیم فرمون رو هدا گهیدارم، شمارشو گرفتم و با دست د نیکال از آرم سیم هی دمیدرآوردم و د مویگوش

 رونیاومدم ب نگیو از پارک

 :جواب داد نیآرم

 ؟يبههههه باالخره زنگ زد -

 بودم رین خودت درگبه جو-

 ؟ییمعلوم هست کجا چیه ؟یچ ریدرگ-

 چه خبرا؟ یبهت، از عل گمیحاال م-

 االن کجاست دونمیخوب شده نم گهیوقته مرخص شده د لیخ-

 افتاد و پاش در رفت سایبود که پر شیماه پ هی دمیشا ایحدود سه هفته ...آها-

 اوهو کجا رفت؟-

 کجا رفت؟ یچ-

 گهیپاش د-

 !مرضضضض-

 :کرد یی خنده

 خب، خدا بد نده زنده ست؟ -

 باشه؟ شیدوم سایاز در رفتن پا مرده که پر یزهرمار ک-

 باشه؟ نه؟ شیاول تونهیم سایخب پر-

 مسخره-
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 م؟ینیهمو بب میتونیم یخب حاال ک-

م داده بود بر ریشده که صبح تا عصر شرکتم، تازه بابا گ نیشرکت سنگ يفعال انقدر کارا نیآرم دونمیواال نم-

 رو بفرسته گهید یکیو بابا هم مجبور شد  چوندمشیپ یول تیمامور

 ییجا هی میبر یهر موقع شد با عل یمنم کارم سنگنه ول...تنبل ییا-

 !مایشر نر يترو خدا جاها-

 هفت جد و آبادمون بس بود يبرا هیپارت هینه بابا همون -

 ؟يبار يفعال کار...آره بخدا-

 مهرداد؟ نمیبب-

 :سادمیز واچراغ قرم پشت

 جان؟ -

 واقعا؟ هیزیچ سایتو و پر نیب-

 چطور؟ ؟یگیم ینه بابا چ-

 ؟یگیجون من راس م...دیبا هم یلیمدت خ نیا-

 !فضول... وونهیبرو د-

 فعال رم،یباشه م-

 دمیچیپ ابونویقطع کردم و چراغ که سبز شد خ ویگوش

 ییگوشه  نویباهاش کردم و و ماش یکیو علسالم  هیو بوق زدم حاج رضا درو وا کرد و منم  سادمیدر وا يجلو

قفل کردم و داخل شدم  نویداشت، کتمو برداشتم و ماش يبندون بود و هوا سوز سرد خی نیپارك کردم، زم

 دهیهخاله نا شهیمامان حتما پ دمیفهم ستیخونه ن یشکیه دمیانداختم و د ینگاه

سر برم  هیچرت بزنم و بعد  کمیگرفتم  میمتص دم،یتخت دراز کش ياتاقم و لباسامو عوض کردم و رو رفتم

 بودمش دهیوقت بود که ند یلیبزنم خ سایسر به پر هیو  نایخونه خاله ا

 ...که چشامو بستم خوابم برد نیهم

 مویو گوش دمیکش زیم يگوشمو پر کرد، دستمو رو م،یرو باز کردم به محض باز کردنشون زنگ گوش چشمام

 تماسو وصل کردم...شدم رهیبرداشتم به شماره ناشناس خ

 بله؟-
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 دمیکش یآه دمیآشناشو که شن يصدا

 مهرداد؟-

 ؟يباز تو زنگ زد-

 چه طرز حرف زدنه؟ نیا-

 !یی گهیکوفت و زهر ماره د چینه دم نه بازدم نه ه شناسمیمن که بهت گفتم نه نفس م-

  یشناسیکدومو نم چیباشه پسر جون تو ه-

 ه؟یکارت چ گهیخب د-

 :کردم که گفت ییره کرد، دهن د سکوت

 من ازت کمک خواستم-

 یکنم صالح يکار تونمیمن نم-

بهش  خوامیکه م ویزیتا چ یبهم کمک کن ینخواست یول ییایباشه مهرداد تا االن صبر کردم تا به خودت ب-

 !؟يریخودته، عذاب وجدان نگ يکه افتاد پا یبرسم، از االنم هر اتفاق

 برو بابا-

 کرد،یم وونمیواقعا که داشت د هیدنبال چ یصالح نیزدم معلوم نبود ا یتختم غلت يوقطع کردم، ر ویبعد گوش و

 گهید شدمیم وونهیخدا داشتم د يبه من داشت؟ ا یبود؟ نفس چه ربط یمعلوم نبود چشه؟ اصال نفس ک کهیمرت

 سایپر ياره شم دنیانداختم، اما با د میبه گوش یعصب ینگاه هیصالح نکهیزنگ خورد با فکر ا میگوش دوباره

 گوشه لبم نشست جواب دادم یلبخند کمرنگ

 الو سالم؟-

 ؟یسالم مهردادددددددد خوب-

 ؟يخواب بود...اوهوم خوبم-

 شدم، پات چطوره؟ دارینه ب-

 راه برم تونمیبهتره م یلیخ-

 ؟یخب خدارو شکر، جانم کارم داشت-

 مهردادددد؟؟؟...آره-

 خوادیازم م يزیچ هیلحن صداش خندم گرفت معلوم بود  دنیشن با
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 جان؟-

 یاز رانندگ یدونیمنم که م ستیبابا که ن...کنم دیخر کمیبرم  خوامیم دهیع گهیماهه د د؟یخر میبر ییایم-

خاله ...به من ندارن ییگرفتن، اصال توجه  ریفالگ نجان،یمامانت و مامانمم که ا...م که ندارم نامهیگواه ترسمیم

 حاال؟ میبر ییایم...خونه یبرگشت يگفت تو عصر

 فقط ساعت چنده؟...باشه-

 االن ساعت هفته-

 حاضر شو ام،یم گهیساعتت د میباشه من تا ن-

 پسر خاله عاشقتمممممممممممممممممممممم ییوا-

 دیچیصداش تو گوشم دوباره پ...دیلبخند رو لبام ماس سایحرف از پر نیا دنیشن با

 "عاشقتمممممممم"

 ...شنونمیرو م سایپر يبوق صدا ونیم کردمیو هنوز حس م...شدیتموم نم که یبوق...بوق ممتدد بود يصدا فقط

 "عاشقتمممممممم"

رابطه م با  یلیمدت خ نیبود ا نیواقعا که حق با آرم...دمیبه صورتم کش یتخت گذاشتم و دست يرو رو یگوش

 ...میاوقات رو با هم بود شتریتر شده بود و ب کینزد سایپر

 اشیو بچه باز طنتاشیش يبرا شدیماوقات دلم براش تنگ  یگاه

شده بودم و به پرستار  یعصبان يمنم چطور کردیم یتاب یپاش ب يتو بغلم برا یافتاد که اون روز وقت ادمی

 شدیداشت برام مهم م سایفکر کنم پر...دمیکش یقینفس عم...دمیپریم

منم اونو دختر ...داداش بزرگتر هیل مث دیشا دیدیمنو پسرخاله ش م سایپر...شدیتکون دادم نه نم نیبه طرف سرمو

فکر کنم روز به روز  کردمیم دایکه نسبت بهش داشتم پ یحس نیاما ا...کتریخواهر کوچ هی دمیشا دمیدیخالم م

 شدیپررنگ و پررنگ تر م

*** 

 صورتمو شستم بعدم اومدم موهامو مرتب کردم ییتخت بلند شدم اول رفتم دستشو يرو از

 رهیت نیشلوار ج هیبا  یکت مشک هیو  یشال گردن مشک دمیشجذب پو دیسف راهنیپ هی

بعد  کمیو چند تا بوق زدم،  سادمیوا نایا سایدر خونه پر يجلو نیبا ماش رونیپام کردم و از خونه اومدم ب کفشامم

 بود سادهیانگار که تو باغ منتظرم وا رون،یاز در اومد ب سایپر
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و  یشلوار مشک...پالتوش کوتاه بود یلیخ...ومدیخوشم ن...وتاه بودک یلیتنش کرده بود که خ يتنگ قرمز يپالتو

بهم زد اما من بهش اخم  يبود، لبخند رونیکه نصف موهاش ب یشال مشک هیبا  یبوت پاشنه بلند مشک هی

 ...کردم

 ...!من گل کرد رتیغ نیا بازم

 بودم؟ شیمگه من ک د؟یپوشیم یچ سایاصال به من چه که پر خب

 !کاره م چیحرفا به خودم بفهمم که من ه نیا کردم با یسع و

 وا کرد و نشست درو

 سالم مهردادددد-

 :کوچولو تکون خورد هیلبام  یکردم لبخند بزنم ول یسع

 سالم-

 ؟یخوب-

 همه؟ نیاونم ا ؟يدیتو پات مگه خوب شده که پاشنه پوش-

 !فقط در رفته بود...وقته که خوب شده یلیآره بابا خ-

 يدیپوشیماسپرت  دیبا یول-

 !نده ریگ یه-

 رون؟یبا من ب ییایب ییخوایم ينطوریکوتاهه، ا یلیپالتوتم خ-

 :بهم رفت و گفت ییغره  چشم

 برام؟ یشیم یرتیانقدر غ یواااا مگه شوهرم -

حق با اون ...نگفتم یچیانداختم اونم زل زد تو چشمام ه یداشت نگاه یبیو به چشماش که برق عج برگشتم

 !دیپوشیم یچ سایپربود به من چه که 

 یلیمن خ یداشت باهام حرف بزنه ول یهم سع سایپر گفتم،ینم يزیبه سمت پاساژ به راه افتادم چ یحرف بدون

پارك کردم  نویماش میدیرس یشده بودم، وقت یعصبان یلیکوتاهشو پاشنه ش خ ياز دست پالتو...دادیجوابشو نم

 :و گفتم

 شو ادهیپ -
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پاشو  سایکه پر نیهم م،یقفل کردم و با هم به سمت پاساژ رفت نویشدم در ماش ادهیشد، منم پ ادهیپ یحرف بدون

نگاه  سایتر به پر صیفاصله بود پسرا حر نمونیهم چون ب یاز طرف د،یداخل گذاشت نگاه پسرا به سمتش چرخ

ور بلندش بدج يپاشنه ها درشتشو يداشت و چشما یرو فرم لیبود هم استا غیهم رنگ پالتوش ج کردن،یم

تا با  رمیخودمو بگ يداشتم جلو یسع یلیانقدر بهش نگاه کنن و نداشتم، خ نکهیجلبِ توجه کرده بود، طاقت ا

 ...نشم قهیپسرا دست به 

 کار کردم و یچ گهیکه د دمیلحظه نفهم هیچم شده بود اما تو  دونمینم... تونمینم دمید اما

جابه جا شد و به  یمثل پر کاه سایخودم کشوندم، پر رو محکم گرفتم و به سمت سایدراز کردم دست پر دستمو

 :گفت رتیبا ح عیو سر دیمن چسب

 ؟یکنیکار م یمهرداد چ -

 :حالتم گفتم نیتر يشدم و با جد رهیخ نیتریاخم به و با

 !خوبه ينطوریتکون نخور، ا -

 :به دستش که تو دست من بود کرد و گفت ینگاه

 حاال؟ یچ یعنیکارت  نیا...یی وونهیتو واقعا د -

 :م گفتم ينگاش کنم با همون حالت خشک و جد نکهیزد، بدون ا يبعد لبخند و

 پسرا بهت نگاه کنن خوامیندارم، نم يمنظور -

 : بهم رفت و گفت ییغره  چشم

 یعوض-

 !یخودت-

 !!!!مغرور-

بود، دست  نیتریو يافتاد که تو یکیبلند و ش یمشک يمانتو هیزدم که نگاهم به  یحرفش لبخند کج نیا با

 :و گفتم دمیرو کش سایپر

 نمیبب ایب -

 :اومد دنبالم

 کجا؟ -

 !بزار گریدندون رو ج قهیدو دق -
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 :گفت سایبود به سمتمون اومد و رو به پر یاز فروشنده هاش که پسر جوون یکیمغازه شدم،  داخل

 کمکتون کنم؟؟ تونمیم-

 :گفتم عیبزنه که سر یخواست حرف سایپر

 خواستمیم شونیا زیهستش سا نیتریکه پشت و ياون مانتو بلند -

 :گفت سایتوجه به من با لبخند رو به پر یب پسره

 چنده؟ زتونیسا -

به خودم  دمیرو کش سایدست پر رون،ینفسمو دادم ب تیبا عصبان ن،ییپا ارمیفک پسره رو ب خواستیکه دلم م آخ

 :فتمترش کردم و دستم رو انداختم دور شونش و رو به پسره گ کینزد

 د؟یستین نجایشما مگه فروشنده ا -

 :کرد و گفت یبهم انداخت، پسره اخم یاز گوشه چشمش نگاه سایپر

 چطور؟ -

 !به بنده دیاون دو تا جفت چشماتون رو بدوز زنمیدارم باهاتون حرف م یوقت-

 :کنار گوشم با ناله گفت سایپر

 !مهرداد آروم باش -

 :خودشو جمع و جور کرد و گفت پسره

 ارمیم شونیا زیرمنده االن مانتو رو به ساش -

 !زودتر-

 :انداختم و دستم رو از دور شونش باز کردم و گفتم سایبه پر یکرد و به سمت مانتو ها رفت، با اخم نگاه پشتشو

 گهید نهیهم رونیب ییایب تیوضع نیبا ا یوقت -

 :گفت تیو با عصبان رونیب دیاز دستم کش دستشو

 ه؟یمگه وضعم چ -

 میبرو مانتوئه رو بپوش با اون بر يریبگ افهیواسه من ق خوادی نمحاال-

 ؟یمهرداد چرا انقدر بداخالق-

 :اخم نگاهمو ازش گرفتم با

 !چون یچزونیآدمو م -
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 !یرو من حساس یلیتو خ-

 :به چشماش انداختم و گفتم ینگاه

 ه؟یرو تو حساس باشم، مشکل خوادیدلم م -

 :باال انداختزد و بعد ابروشو  یجون یب لبخند

 چرا اونوقت؟ -

 :پسره مکالممون رو قطع کرد يصدا

 مانتو نمیا دییآقا بفرما -

! نگاه کنه سایجرئت نداشت که به پر گهیدرهم مانتو رو ازش گرفتم، بدبخت د يسمتش و با ابروها برگشتم

 :سرش برداره گفتم پسره بشنوه و دست از نکهیا يبرا سایرو به پر اره،یدر ن يباز زیبهتر تا اون باشه ه

 مانتو رو پرو کن نیا ایب زمیعز -

 :آروم کنار گوشم گفتم میبهم زل زد مانتو رو به دستش دادم و به سمت اتاق پرو رفت رتیبا ح سایپر

 ؟یکنیم يباز لمیواقعا ف -

 و قربون صدقه ت برم و نازتو بکشم؟ رمیدستتو بگ خوادیواقعا دلم م يفکر کرد یپس چ-

 !اتهتو که از خد-

 !یخاص یلیآخه نه که خ-

 !تر از قبل شدش یاعتراف کنم حالت چشماش خواستن دیبرام رفت، با ییغره  چشم

 متایبه مانتوها انداختم، اکثرا کوتاه بودن و ق یبه دستم داد و رفت تو اتاق پرو، نگاه فشویاتاق رو باز کرد ک دره

 یلیبرگشتم مانتوهه خ سایدره اتاق باز شد، به سمت پر بعد کمی...بود دو برابر شده بود دیبه ع کیهم چون نزد

 :زدم و گفتم يشده بود لبخند هترب یلیچون قدشم بلند بود تو اون مانتو خ ومدیبهش م

 حاال بهتر شد -

 :به کفشاش کرد و گفت یی اشاره

 ؟یچ نایا -

 یدرستش کن دیاونم با-

 نگو که اسپرت؟-

 !تخت تخت-
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 :کرد و گفت یاخم سایکردم پر ییبعد خنده  و

 !بکشه دیبا یاز دستت چ! دوست دختر تو چارهیب...یپست یلیخ -

 !پسر خاله ت رو درك کن رتیغ کمیخانم کوچولو، -

 :از دستم گرفت و گفت فشویک

 !من؟ چرا؟ يبرا رتیغ-

 !یچون دخترخالم-

 اوهوم-

بود من روش  دهیفهم ییراجو هی سایهم پر یمعذب شه از طرف خواستیرو نگرفتم دلم نم سایدست پر گهید

 ...کردمیحسمو مشخص م فیتکل دیاول با...حساسم

 :انداخت و گفت سایبه پر یمرده نگاه میدیصندوق که رس به

 د؟یبریم ينطوریمانتو رو ا -

 مانتو رو تنش کرده سایکرد که پر ییبعد اشاره  و

 بله-

 مبارکتون باشه-

 و بده اما من زودتر از اون کارتمو درآوردم به فروشنده دادمکرد تا پول فشیدست تو ک سایگفت پر متویبعد ق و

 5791رمزش -

 :آروم کنار گوشم گفت سایپر دیاز دستم گرفت و کش کارتو

 کردمیخودم حساب م یه -

 دتهیع يکادو نیا-

 :کرد یی خنده

 !اخمو يآقا یمرس -

 :بهش انداختم و گفتم ینگاه مین

 !قابل شما رو نداره خانم کوچولو -

 :از بازوم گرفت و گفت یگونشین

 و تو دونمیمن م -
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 میازش کردم و باهم از مغازه اومد يبگم که فروشنده برگه و کارت رو به دستم داد، تشکر يزیچ خواستم

 رونیب

*** 

 : به اطراف انداختم و گفتم ینگاه

 ؟يبخر یچ ییخوایم-

 اومدم بگردم دونمیاوممم نم-

 !کنم دایات پکفشم بر هیو  میبگرد میپس بر یاوک-

 !يداد ریگ-

 !قایدق-

و  دیکش رونیب فشیاز تو ک ویزنگ خورد، گوش سایپر یکه گوش میدیچیاز پاساژا پ یکی يتو راهرو سایپر همراه

 :گفتم عیکه سر فشیجواب بده بزاره تو ک نکهیبدون ا ویخواست گوش یبه شمارش انداخت ول ینگاه

 گهیجواب بده د-

 :نگاه کردم که گفت و بهش سادمیمنم وا ساد،یوا

 !ه؟یک دونمینم -

 !هیک نیخب جواب بده بب-

 چند لحظه هی یاوک-

ومغازه ها نگاه  نیتریداد، منم رومو ازش گرفتم و به و شویبهم کرد و ازم فاصله گرفت و جواب گوش پشتشو

خرت و پرتا  نیبا قلب و ا یبود و طبق معمول اکثر مغازه ها دکورشون قرمز و مشک نیپس فردا ولنتا...کردم

 حرفا  نیو جعبه و عطر و ا ینییتز لیمغازه پر بود از وسا هی...بود

بودم  یکیاگه منم عاشق  دیشا دونمینم...بخرن زایچ نیزدم چه قدر مردم دلشون خوش بود که از ا يلبخند

 ...دمیخریم زیم زیچ یبراش کل

 :زدم و جواب دادم يدلبخن یشماره عل دنیدرش آوردم با د بمیزنگ خورد از تو ج میگوش

 ؟يچطور ،یسالم عل-

 ؟يمعرفت تو چطور یسالم ب-

 کمرت خوب شده؟ ؟یخوبم تو خوب-
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 بهتره یلیخ یهنوز کامل خوب نشده ول...آره بهتر شده-

 خب پس خدا رو شکر-

 ؟یرونیب ییکجا-

 رونیداشت آوردمش ب دیخر سایآره پر-

 ایریبا دخترخاله ت درگ یآها حساب-

 :ه گفتکردم ک یی خنده

 پس شمیباشه برو مزاحمت نم -

 قربونت فعال -

تو راهرو نبود از نبودنش جا  دمش،یاما ند ومده،یچرا هنوز ن سایپر نمیقطع کردم، سرمو چرخوندم تا بب ویگوش

 :خوردم معلوم نبود کجا رفته صدا زدم

 سا؟؟؟یپر...سایپر -

 :نبود، رفتم جلوتر و صدا زدم یتو راهرو کس یول

 ؟یکجا رفت سته؟؟؟یخانم شا -

 :بهم انداخت و گفت یبود نگاه سادهیمغازه ش وا يکه جلو یمسن مرد

 ؟ییدنبال همون دختر قد بلنده  -

 :بهش کردم که ادامه داد ینگاه

 ه؟یهمون چشم رنگ -

 بود که نجایآره االن ا...آره-

 : تکون داد سرشو

 فتر دییدو هویبعدم  زدیداشت با تلفنش حرف م شیپ قهیچند دق-

 :دمیپرس رتیح با

 رفت؟؟ -

 تشکر کنم هیازش تونستم  یلب ریتکون داد، فقط ز سرشو
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 ادیز تیانداختم جمع یور و اون ور نگاه نیشدم به ا یو وارد سالن اصل دمیراهرو دو يسرعت به سمت انتها با

به پا شده  یو دلم استرست...نبودش سایپر یور و اون ور گردوندم ول نیکنم سرمو ا دایرو پ سایپر تونستمیبود نم

 رفته بود؟  ییهویچرا  سایبود پر

 درآوردم شمارشو گرفتم مویگوش...گشتم نبود یشده بودم هرچ نگران

 سه بوق...دو بوق...بوق هی

 دوباره شمارشو گرفتم کرد؟یچش شده بود که رد تماس م سایرد تماس، جا خوردم، پر بعدم

 ...سه بوق...دو بوق...بوق هی

 م رد تماسبعد، باز و

 دیچیتو گوشم پ ییسرد ضبط شده  يصدا يسر نیا یبار گرفتم ول نیچندم يبرا

 باشدیدستگاه مشترك مورد نظر خاموش م-

 چش شده بود؟ سایبه دلم بد افتاد، پر...تو دستام شل شد یگوش

رو دستم  ویخاموشه آب پاک دمید یدوباره بهش زنگ زدم وقت...شدم نیو سوار ماش رونیپاساژ اومدم ب از

 !بیعح یلیخ...داشتم یبیدل شوره عج...ختمیر

 دمیشماره خالمو گرفتم تا برداشت پرس عیسر

 ؟يخبر ندار سایالو خاله از پر-

 مگه با تو نبود؟...سالم پسرم-

االنم ...ستشین دمیبرگشتم د یوقت دمیدیم نارویتریزنگ خورد من داشتم و شیخاله تو پاساژ بودم گوش-

 خاموشه شیگوش

 ...خدا مرگم بده ییوا-

 م؟یکار کن یخاله چ-

 :گفت یلرزون يصدا با

 مهرداد؟ -

 جونم خاله؟-

 به دلم بد افتاده؟-

 ن؟یکنیاز من پنهان م نیرو دار يزیشده؟ چ يزیخاله چ ؟یچ يبد برا-
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 :حس کنم تونستمیکامال م دنشویلرز يکرد صدا بغض

 مهرداد؟ -

 شده؟ به من بگو؟ يزیجانم خاله چ-

 رفته ينطوریا نیشده ا شیزیچ دایحتما آ...نشده یچیه...نه پسرم-

 ...دیآره شا-

 پسرم؟-

 جانم؟-

! از دوستاش یکی شهیتابلو نکن، زشته بخدا، حتما رفته پ ينکرد داشینزار مامانت و بابات بفهمن باشه، تا پ-

 باشه؟

 !شهیم دایهر جا باشه پ! فرار کرده سایانگار پر یزنیحرف م يجور هی ؟یکنیم ينطوریچرا خاله؟ چرا ا-

 میزنیشه بعدا با هم حرف م دایپ سایبزار اول پر...باهات حرف بزنم پسرم دیبا-

 کنمیم داشیپ...دنبالش گردمیرو م ابونایباشه خاله من االن خ-

 افته؟ین یاتفاق...نگرانشم یلیمن خ... باشه پسرم-

 :کردم خالم رو آروم کنم یکه دل تو دلم نبود سع یحال در

 کنمیم داشیه خاله من پن -

 بفهمه ینزار کس...کن داشیپ...تو رو خدا مهرداد-

 باشه خاله باشه-

 ...کرد دایپ شدیرو نم سایبود و پر ادیز تیجمع...انداختم ینگاه ابونیقطع کردم و تو خ ویگوش

 دستام فشردم ونیرو م فرمون

 آخه؟؟؟ یرفت یکجا گذاشت...احمق يدختره -

*** 

 زدم،یزنگ م شیکه داشتم به گوش شدیم يبار نیصدم نیزده بود ا بشیغ سایکه پر یو ساعتکنم تو اون د فکر

ضبط شده خشک  يبار هم همون صدا نیصدم يکنار گوشم گذاشتم و برا ویشمارشو گرفتم و گوش يدیبا نا ام

 دمیاحساسو شن یو ب

 ...مشترك مورد نظر یگوش-
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 :داشبورد يپرت کردم رو ویتموم گوش تیعصبان با

 ...!!!!!!!!یلعنت -

فرمون  يو مشتم رو تو میکش یقینفس عم شد،یفرمون گذاشتم سرم از شدت درد داشت منفجر م يرو سرمو

 کردم يغرولند دمیبه هم چسب يدندونا ونیزدم و از م

 خونت حالله...کنم داتی؟؟؟ به خدا که پ یرفت يمعلوم هست کدوم گور-

تکونِ من  نیدرست وسط مغزم جاخوش کرده بود و با کوچکتر سنگ بزرگ هیانگار  کردیدرد م یلیخ سرم

 ...خوردیور و اون ور جمجمه م م نیمحکم به ا

 شده بود ازدهی يکایشدم نزد رهیدادم و به ساعت خ هیتک یبه صندل سرمو

عوض کنم، با  نگمویر دیفرصت با نیگوشمو پر کرد با خودم فکر کردم که تو اول میزنگ مزخرف گوش يصدا

 :جواب دادم عیشده پس سر داشیپ سایپر دیشماره خاله با خودم فکر کردم شا دنید

 شد؟ دایپ سایالو، پر-

 :بود یهمه چ يایخالم از پشت خط تلفن گو دیناام يصدا

 ؟ينکرد داشینه تو هم پ -

 خاموشه شیرفته گوش یکدوم قبرستون ستینه معلوم ن-

 ...شهر بزرگ نیتو ا ساله ستیدختر ب هیخودت به دخترم رحم کن  ایخدا-

 :نداشتم ویکس دنیقطع کردم حوصله چرت و پرت شن حرفشو

 خونه گردمیمن دارم برم -

 بخدا رمیمیدارم م...زودباش مهرداد-

 اومدم...اومدم خاله-

دو تا ...گاز فشار دادم و به سمت خونه رفتم يانداختمش پامو با تمام توانم رو یصندل يقطع کردم و رو ویگوش

 درو واسم باز کرد ناینگهبانه خاله ابوق زدم 

به سمت  ادهیگذاشتم و خودم پ ییگوشه  نویکنم گاز دادم و داخل شدم ماش یکیباهاش سالم و عل نکهیا بدون

 درو وا کردم و داخل شدم ...دیوزیم یهوا سرد شده بود و باد خنک...دمیخونه خاله دو

 ؟یخاله کوش...خاله-

 سمتش برگردوندم مامانم رومو به يصدا دنیشن با
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 ؟يپسرم چته؟ چرا عجله دار-

 :نگاه بهش انداختم که گفت هی

 کو؟ سایپر -

ساعت شب کجا گذاشته بود رفته بود؟  نیاحمق ا يآخه دختره ...درد دلم دوباره تازه شد سایاومدن اسم پر با

 ینگران من ب زیهمه چ یب فالن جا توئه رمیمن دارم م یبزنه بگه فالن مونیکیزنگ به  هیخبر؟ نکرده  یاونم ب

 ادیسرش ن ییوقت بال هیشبونه کجاست و  االن نکهیبا فکر ا...سایاه لعنت بهت پر...تر از خودت نشو زیهمه چ

 خاله رشته افکارمو پاره کرد يصدا دن،یچهارستون تنم شروع کرد به لرز

 مونهیشب اونجا م...دایرفته خونه آ ن،ینسر-

بهم زد و فهموند بهتره  یکیکوچ یلیلبخند خ هیه رخسارش نبود کردم به صورت خاله که رنگ ب ینگاه

 نفهمه، مامانم سرشو تکون داد و برگشت تو سالن يزیچ یچکسیه

 میکه داخل آشپزخونه شد نیهم...آشپزخونه يدستمو گرفت و منو کشوند تو عیسر خالم

 :زدم و گفتم مییقهوه  يموها ونیم یدوباره سر دردم شروع شد، چنگ...هیگر ریز زد

 شهیم داشیپ...ستیکه بچه ن سایپر...نکن هیخاله گر -

 !آخه کنمیمن دق م...ییخبر بره جا یمهرداد تا حاال سابقه نداشته ب-

 یوقت دمیدیرو م نایتریزنگ خورد من داشتم و شیگوش هوی میدیچرخیتو پاساژ م میداشت...بگم واال یچ-

 رفته دهییتلفنشو قطع کرد و دو یچیگفت ه دمینجا بود پرسمرده که او هیاز ...زده بشیغ دمیبرگشتم د

 :بازوشو گرفتم و گفتم ریآشپزخونه گرفت تا غش نکنه ز یِدستشو به صندل خالم

 سیاداره پل میرینشد م داشیفردا اگه پ...امشبو تحمل کن هی...خاله نیبش ایب -

 :پشت دستش آروم زد تو دهنشو گفت با

 ...هر ستهیدختره شا گنیدخترم فرار کرده و م کننیفکر م ينطوریا...دبخت شدمب...خاك عالم تو سرم يوا -

 :گفت هیخورد و با گر حرفشو

 ؟؟...گمیم یمن چ ایخدا...استغفراهللا -

 شمیحرف بزنه آت ينطوریا یکی سایپشته پر نکهیفکر ا ایخدا ییوا گفت؟؟؟یم یخالم زل زدم داشت چ يلبا به

کدوم  سایتحمل نداشتم پر گهید...مردمیهم گذاشتم داشتم از سردرد م يرو ییلحظه  يچشامو برا...زدیم

 ...بزرگش گوشش بود کهیت دیرسیبخدا که اگه دستم بهش م...رفته بود یقبرستون
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 مهرداد؟؟؟-

 :وا کردم چشامو

 جان، خاله؟ -

 بزن نیزنگ به ا هی دائهیشماره آ نیا-

 : شماره رو از دستش گرفتم عیسر

 شماررو؟ يرم چرا زودتر ندادخاله قربونت ب-

 ...شمیدارم خل م...مهرداد دونمیچه م-

 :بهم انداخت و گفت یمن نگاه مشکوک دنیمامانم با د رونیکردم و از آشپزخونه اومدم ب پشتمو

 شما ها معلومه چتونه؟ -

 :زدم و گفتم یزورک لبخند

 خونه رمیمن م یچیه-

 شدم نمیو سوار ماش رونیخونه زدم ببگه از در  يزیمنتظر بشم مامان چ نکهیا بدون

باشه بعد از چهار  داریکه االن ب کردمیرو گرفتم تو دلم دعا دعا م دایدرآوردم و شماره آ بمیاز تو ج مویگوش عیسر

 تا بوق باالخره جواب داد

 بله؟-

 خانوم؟ دایسالم، آ-

 شما؟ د،ییبفرما-

 سایپر يمن مهردادم پسر خاله  ؟یخوب -

 چه خبرا؟ ؟؟؟یخوب سالم مهرداد جان-

 شماست؟ شهیپ سایپر دا،یممنون، آ-

 رو دستم ختیرو کامل ر یآب پاک دایجواب آ یمنه، ول شیدعا کردم که بگه آره پ یدلم کل تو

 ست؟ینه، مگه خونه ن-

 ...خب...راستش...زهیآخه چ-

 افتاده؟ سایپر يبرا یمهرداد، اتفاق-
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رو بشناسه  سایپر تونستیم یی گهیپس بهتر از هر کس د بود سایپر هیمیدوست صم دایآ دمیکش یقیعم نفس

 :آروم گفتم

 زده بشیکه غ شهیم یچند ساعت سایپر -

 :گفت یاز سکوت بعد

 ؟یچ یعنی...من يخدا -

مامانش داره از ترس سکته ... خاموشه شییزد حاال هم که گوش بشیتلفن، غ هیبعده ...میتو پاساژ بود-

 نداره؟ یی گهیدوست د سایپر نمیبب...ماش شیپ ادیب کردمیفکر م...کنهیم

 از من پنهون کنه ویزیمحاله چ...میمثل دو تا خواهر سایمن و پر -

 سوال بپرسم؟ هی تونمیم-

 البته-

 دوست پسر داشت؟ سایپر-

با  سایفکر کنم که پر هیقض نیبه ا خواستیاصال دلم نم...بودم دایمنتظر جواب آ...حبس شده بود نمیتو س نفس

دختر  هیهم اون  یاز طرف خوردینم سایهم احمقانه بود و به پر یلیخ نیرش فرار کرده باشه که خب ادوست پس

 کارا کنه نیپونزده ساله نبود که بخواد از ا-چهارده

 بابت راحت باشه آقا مهرداد نیاز ا التونیخ...دوست نبود یبا کس ساینه پر-

 :دمیکش ییآسوده  نفس

 :پس میتا فردا صبح صبر کن دیبا -

 حتما حتما...بزار انیشد منو حتما تو جر ياگه خبر-

 خانوم؟ دایباشه آ د،یدرصدم به شما زنگ زد ما رو خبر کن هیباشه باشه اگه -

 باشه حتما، خداحافظ-

 ...شب خوش-

موقع شب  نینبود پس ا دایآ شیهم نرفته بود اگه پ دایآ شیپ سایپر...شده بودم دیقطع کردم به کل نا ام ویگوش

 ...یحت...نداشته دایهم به جز آ یدوست یهم نداشته؟ حت يدوست پسر یحت یباشه وقت تونستیم یک شهیپ
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 يپالتو سهیشدم ،نگاهم به ک ادهیتو باغ خودمون پارك کردم و پ نویرو به چپ و راست تکون دادم ماش سرم

زده  بشیکجا غ سایپر...بودم واقعا دل نگرونش شده...دیدلم لرز...افتاد که دست من مونده بود سایقرمز پر

 ...پر کرد موینیعطرش ب يبو...دمیکش رونیقرمز رنگشو ب يرو برداشتم و پالتو سهیدستمو دراز کردم ک...بود

هوا  يسرد گهید...سر درد برام مهم نبود گهیمونده بود، د رهینگاهم به پالتو خ...دیقطره بارون از آسمون بار چند

کامال ...کردمیبدنم حس م يرو با تمام سلول ها سایبه پالتو بود و داشتم عطر پرفقط نگاهم ...کردمیرو حس نم

خودمم داشتم کم کم ...ستیما ن تیلیفام ياز رو طحس فق نیکه ا دونستمیکامال م...که دلم تنگشه دونستمیم

ت بارون شد...که اون دختر خالمه ستین لیدل نیصرفا به ا سایپر يمن رو تیحساس نیکه ا دمیفهمیم

رو حس  سایعطر پر گهید...شده بود سیدستمم خ يقرمز رنگ تو يشده بود پالتو سیموهام خ...گرفت

لب  ریپالتوش فرو بردم و چشامو بستم و ز يتو موینیرو پر کرده بود، ب مینیبارون بود که ب يفقط بو... کردمینم

 زمزمه کردم

* 

 یطوالن يایرو نیا از

 میزاریکابوس ب نیا از

 میبه هم دار دونمیو م یدونیکه م یحس نیا از

 میدونیکه هر دو م نیا از

 میفکر هم باش دینبا

 میریتا کجا م نکهیا از

 میلحظه تنها ش کی اگه

 یاحساس رها شم تا تو تنها ش نیاز ا تونمیم نه

 یباش یبا کس نمیاون اندازه دل دارم بب نه

 ـــــتــــونـــــــمینم

 از وهمت سوزمیم دارم

 میریگیو مکه هر د یتب

 میریراه م غیت کیهردومون با هم لب  نکهیا از

 میریراه م غیت کی لب
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 با تو یزندگ يبرا

 رمیمن تا کجا م نیبب

 ایرو نیروز ا کی واسه

 رمیمیم...رمیمیهر روز م دارم

 

 ازدهمی فصل

 شد رتیشرکت؟؟؟ پاشو د يبر ستیمگه قرار ن...مهرداد-

 خواستیهنوز دلم م...هنوز چشمام خسته بود...شدنو نداشتم داریب ینه من هنوز آمادگ...مامانم بود يصدا

 ...استراحت کنم

 !مهردادددددد-

 :بود گفتم یکردم و با هرجون کندن ییمامانمم ول کنم نبود، بزور چشامو وا کردم و دهن دره  نیا

 ...شمیپا م-

 يکه هنوزم رو سایقرمز پر يافتاد به پالتونگاهم ...کنم دایخودمو پ تیموقع کمیاتاقم نگاه کردم تا  واریدر و د به

 شدیهفت روز م...زد بشیغ سایپر نکهیهفت روز شد از ا...هفت روز شد...دمیچشمامو مال...گوشه اتاقم بود یِصندل

 سیاما نرفت اداره پل...دیفهم ویهمه چ ستهیشا...شتگذ يچطور شهیهنوزم باورم نم...خاموش بود شیکه گوش

 چیزده بود و ه بشیشهر غ نیدختر دردونه ش تو ا...آبرو شد یاما ب...آبرو شه یب تخواسیبه قول خودش نم

 ؟...کجا رفته ،یواقعا با ک سایپر دونستینم یکس

 یمن حت شیگرچه چند روز پ...کارو کنه نیتونست ا يحس کردم ازش متنفرم چطور...زارمیکردم ازش ب حس

 ...رده مک دایپ سایبه پر یحس کمرنگ هی دونستمیخودمم نم

 يرو گرفتم و مثل هر سر سایبرداشتم و شماره پر مویهفته قبل دوباره گوش هیمثل ...نییتخت اومدم پا يرو از

 ...ضبط شده گوشمو پر کرد يهمون صدا

 يعاد یداشتم به زندگ میتصم...گذاشتم و حاضر شدم و به سمت شرکت راه افتادم زیم يرو ویگوش

که  يبا هر ترفند دیخاله ناه زاشت،یما نم یپاشو تو زندگ چوقتیما شد، کاش ه یِننگ هیفقط ما سایپر...برگردم

باشه تا با هم  دایآ شهیقراره پ يادیمدت ز هیو  نهیسنگ یلیخ سایمن گفته بود ترم پر يشده بود به مامانم و بابا
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 دونمینم کردمیباور نم فویاجار نیمن اگه بودم عمرا ا ینه ول ایباور کردن  نایمامانم ا دونمیدروس رو کار کنن نم

 ...سایداشت به برگشتن پر يدیهنوزم ام دیشا! به دروغ گفتنش ادامه بده؟ خواستیم یخاله تا ک

 يزدم باال نکمویگذاشتم ع نگیپارک يتو نویماش...باورش شده بود دمینگفته بود شا يزیچ گهیمامان د بعدم

 ...رو شروع کنم یسال خوب هی خواستیدلم م...دیشروع سال جد...نمونده بود يزیچ دیتا ع...موهام

 : گفت عیسر دنمیقفل کردم نگهبان با د نویماش دره

 سالم ینعمت يآقا-

 دنشیداخل آسانسور شد با د یهمون موقع دختر جوون...به روش زدم و سوار آسانسور شدم یجون یب لبخند

 هیناظر يآقا یکه منش دمیفهم

 :زد يمتوجه م شد لبخند یوقت

  ؟یم، مهرداد جون خوبسال -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 :به سرتا پاش انداختم و بعد با تعجب گفتم یباال انداختم و نگاه ابرومو

 مهرداد جون؟؟؟ -

 :به روم زد يآسانسور بسته شد لبخند در

 !که میندار یآخه تفاوت سن -

 : تر از قبل گفتم يجد یلیخ دهیداره نخ م دمیفهم

 ا کنهصد کمیمنو به اسم کوچ یکس نجایا ادیخوشم نم-

... کارا رو نداشتم نیچه بد که من اصال حوصله ا یبزنه ول کیباهام ت خواستیدلش م...دیتو هم کش اخماشو

 :روشو ازم گرفت و گفت

 !دیرو اخراج کرد تونیمنش شیهفته پ دمیشن -

خودم خوب  لشویدل...رو اخراج کردم يخانم اسد شیروز پ شیش-افتاد که حدود پنج ادمی گفت،یم راست

داشت که  یسع یلیاز همونا بود خ یکیهم  اینداشتم رو شدنویم زونیکه آو ییاصوال حوصله دخترا ونستمدیم
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فکر  شتریو روم بود که من ب بربه لطف  ایبه لطف ثروت هنگفت بابام بود  نیا ایحاال ...کنه کیخودشو بهم نزد

 ...!گذشته من خبر داشتن دخترك از کارنامه درخشان نیو ا ایرو دمیشا...کنم به خاطر پوله بود

 :باز شد رو به دختره گفتم ییآسانسور با صدا در

 دییبفرما -

 که گفتم رفتیبه سمت در اتاقش داشت م رونیاز آسانسور اومد ب يشده بود با ذوق و لبخند فیکه خرک اونم

 ...خانم-

 :به سمتم برگشت و گفت عیسر

 سوگند هستم -

 :انداختمبه سرتا پاش  یکردم و نگاه یی سرفه

 خواستم؟یم لتونویفام -

 یمشرق-

 کنن دایخوب پ یمنش هیقرار بود برام  يدریح يآقا...یخانم مشرق-

 :تکون داد و گفت سرشو

 کنمیهستم، اومدن خبرتون م انیآها بله در جر-

 ختهیبه هم ر یلیخ یدفترم بدون منش...اومد بفرستش اتاقه من یوقت یاوک-

 ....ونکمکت تونمیمن م دییاگه بخوا-

 :قطع کردم پشتمو بهش کردم و گفتم حرفشو

 من منتظرشون هستم -

دره اتاقمو باز کردم و داخل شدم کتمو از تنم درآوردم و  کردینثارم م راهیبد و ب یحتما داشت کل دمینشن صداشو

ه پنجره درست پشت ب...اتاقم انداختم دیجد نیزایبه د ینشستم و نگاه یصندل يگذاشتم و رو زیم يرو نکمویع

 زمیم يو رو يد يال ا هیکنار کتابخونه  وکتابخونم  زممیم يو گذاشته بودم و روبرو میکارم و صندل زیم

خرت و پرتا و  نیکه توش پر بود از مداد و خط کش و کاتر و ا وانیل هیتلفن و  هیرو گذاشته بودم و  وترمیکامپ

کشورمو به  یداخل يمن شهرا...ن به اصفهان بودسفرمو نیقاب عکس از خودم و مامان و بابا که از آخر هی

 !دادمیم حیترج یخارج يکشورا
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زنگ خورد  میکردم اتودمو برداشتم و مشغول اصالح کردنش شدم که گوش یبود نگاه زمیکه رو م ییبه نقشه 

 :جواب دادم یشماره عل دنیبا د

 سالم-

 :مقدمه گفت یب یلیخ

 شد؟ يخبر سایاز پر -

 :گفتمو  دمیکش یقیعم نفس

 ...!آبرومون کرد یب یعل...ازش نشده ينه هنوز خبر -

 کارش هست يبرا یلیحتما دل! نبود يدختر نیاصال همچن سایپر...غصه نخور نقدریپسر ا-

به خانوادتم نگو ...نگو یبه کس یعل...دنینفهم نایهنوز مامانم ا...آبرومون رفته يچطور نیکه، بب يدید یبود عل-

 بگو رفته شهرستان ایرفته  رانیاز ا بگو دنیپرس يزیاگه چ

 اعصابه خودت رو خورد نکن نقدریاز بابت من راحت باشه، ا التمیباشه پسر تو غصه نخور خ-

 به خدا کنمیتوکل م-

 !ییقلمبه سلمبه  ياوهو چه حرفا-

 :گفت یخندم گرفت عل ییلحظه  يبرا

 !ساخته پسر یآدم خوب هیازت  ساینبود پر نیا-

 :گفتزدم که  يلبخند

 شمیباشه برو پسر مزاحمت نم-

 فعال يزنگ زد یمرس-

 قطع کردم و مشغول کارم شدم ویگوش

*** 

زنگ تلفنم منو شونصد متر از جا پروند، نگاهمو بزور از  يچند ساعت گذشته بود که صدا ای قهیچند دق دونمینم

 :حوصله جواب دادم ینقشه گرفتم و ب يرو

 بله؟-

 : دمیلوس و کشدارشو شن يصدا

 !سالم سوگندم-
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 :لحنم گفتم نیتر يبا جد یبعد مکث ادیب ادمی لشویمغزم فشار آوردم تا فام به

 ؟یخانم مشرق دییبفرما-

 !خواستمیم نویهم قایدق ایخدا...دیاز پشت تلفنم حس کنم که لبخند رو لبش ماس تونستمیم یحت

 اومدن یخانم صالح-

اون مرده  ادیلحظه  هیباشه  تونستیم یک قایدق یالحکردم فکر کنم که ص یو سع دمیتو هم کش ابروهامو

 :گفت عیسر ه،یطرف ک کنمیبود من دارم فکر م دهیهم که انگار فهم یافتادم، مشرق

 !دتونیجد یمنش-

 !يتو خمار یهمه منو گذاشت نیکه ا یمشرق يریخودم گفتم بم با

 دفتر من ادیب دیبگ-

 ینعمت ياوه آقا...چشم مهر-

 : لب زمزمه کردم ریطع کردم و زق ویگوش یحرف بدون

 شیر یس يدختره -

 بایتقر يبا صدا ارمیسرمو باال ب نکهیبه درم خورد بدون ا یینقشه م شدم که تقه  يمشغول کار کردن رو دوباره

 :گفتم يبلند

 داخل دییبفرما -

نقطه ش  نیساس ترسر ح قایدق...رمیاز نقشه مقابلم چشم بگ ییلحظه  تونستمینم یحت...باز شد و داخل شد در

 : گفتم یی يبا لحن کامال جد...بودم

 !مینسکافه، البته قهوه هم دار ای دیکنیم لیم ییچا...دینیبش دییبفرما-

 ...شناختمیخوب م یلیبو رو خ نیمن ا...پر کرد موینیب ییعطر آشنا يبو ییلحظه  يبرا

پالن  يچشمامم رو...م دستام قفل کرده بودتو هنگ بود...خودم بود ي سایعطر پر يبو نیا...بود سایپر يبو نیا

 هم حرکت بدم ییچشمام رو ذره  تونستمینم... به مغزم فرمان بدم تونستمینم...ثابت مونده بود ينقشه ها

خشکم زده بود صداشو که  ينطوریهم هیچند ثان دونمینم...خودم بود ي سایپر يبو نیا کردمیاشتباه نم من

 مکنیمطمئن شدم اشتباه نم دمیشن

 ...سالم-
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رنگشو از  یبلند مشک يموها...شدم رهیخ شیبود باال آوردم و به دو جفت چشم طوس یبا هر جون کندن سرمو

بدتر به  شیدرشت طوس يباعث شده بود چشا نیکرده بود و هم اهیدور چشاشو س شهیمثل هم...باال زده بود

ساده  یلیخ سایاصال پر...مترک یلینبود خ شهیمثل هم ششیآرا....به لب داشت یکمرنگ یلیرژ لب خ ادیچشم ب

... بودم دهیخودم براش خر قهیبار خودم به سل نیآخر يبود که برا ییهمون مانتو...و مانتوش...تر از قبل شده بود

 :صداش گوشمو پر کرد

 !!!؟؟؟...مهرداد-

 دایرو پ سایته بودم پرکه زدم نتونس يهفته به هر در هیدرست بعد از ...چرخهیداره دوره سرم م ایکردم دن حس

 !من یِتو چند قدم...بود سادهیدرست مقابلم وا سایپر شتریب یحت دمیهفته شا هیکنم و امروز بعد از گذشتن 

 :لب گفت ریبه عقب برداشت ز یقدم دنمید با

 ؟ییمهرداد تو -

من با ...ستمیپام وا ياونقدر قدرتشو داشته باشم که رو خواستمیگرفتم فقط از خدا م یصندل رهیبه دستگ دستمو

 ...!ادیز یلیخ....کار داشتم یلیخ سایپر

رو  سایکه نزنم پر رمیخشممو بگ ياون قدر قدرت داشته باشم و بتونم جلو خواستمیاون لحظه از خدا م فقط

به عقب برداشت و  یمن تا ته خطو خونده بود قدم یوحش يکه از چشما سایبکشم و خونش حالل شه، پر

 :گفت

 نشو، باشه؟ یعصبان ،یداستان چ دمیم حیبرات توض-

 :گفتم دمیکه خودمم ازش ترس يمحکم به هم فشار دادم و با صدا دندونامو

 ؟يبود يهمه روز رو کدوم گور نیا -

 :به عقب برداشت و گفت گهیقدم د هی سایپر

 میباهم حرف بزن دیبا...آروم شو...مهرداد یدونیتو نم -

 :زدم ادیسمتش هجوم آوردم و فر نتونستم خودمو کنترل کنم به گهید

 ؟يبد حیتوض ییخوایم ویچ -

کنترلم رو از دست ...گونش جا خوش کردن يدستم رو ياما انگشتا... بگه يزیدهنشو باز کردم چ سایپر

 بد خوابوندم تو گونَش...بد زدمش...دادم
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 مونیکارمم پشاز ...نداشتم بگم یچیپر ازاشک بهم زل زد ه ییگونش گذاشت و با چشما يرو دستشو

اون دلشوره هام و استرسام که  ادی...خودش کرده بود ریهفته همه ما رو اس هیاون ...دلم ازش پر بود...نبودم

 ؟...ما آبرو گذاشته بود يرو بزنم مگه برا سایپر خواستیدلم باز م افتمیم

نه  زدمیحرف م اتاقو شکسته بود، نه نیش سکوت سنگ هیگر يبه هق هق افتاد صدا... نشست نیزم يرو

کردم به  یسع...دمیکش یقیآروم نفس عم...دمینفسم نکش یوقته که حت یلیافتاد خ ادمیتازه  خوردمیم یتکون

 ...کردیمتر  یدلمو بدتر و وحش يتو شیآت يشعله ها سایپر ياشکا يصدا...خودم مسلط باشم

شده  زاریازش ب...ازش متنفر بودم...نمشیبب خواستمینم...رمیدستاشو بگ خواستمینم نمیجلوش بش خواستمینم

 ...رمیخودمو بگ ينشد جلو...اما نشد...بودم

هنوزم داشت ...اوردیصورتشو باال نم...دستام گرفتم ونیم فشویظر يپاش زانو زدم و دستا يکه جلو دمید خودمو

 نمیس يسرشو رو دمیرو به آغوش کش سایشونش گذاشتم و پر يجلو دستمو رو دمیخودمو کش...ختیریاشک م

که چه قدر دلم  دمیتازه فهم...دادیم ییشامپو گردو يزدم موهاش بو شیمشک يموها يرو ییجا دادم و بوسه 

 ...نکردم یمن اصال زندگ سایمدت بدون پر نیکه ا دمیتازه فهم...دختر تَخس کوچولو تنگ شده نیهم يبرا

 ...نشده بود مونیمن هنوزم پش یول...هنوز گونش سرخ بود...کردینم هیگر گهیآروم شده بود د سایپر

 :موهاش زدمو و آروم گفتم يرو یی گهید ي بوسه

 شه؟یدلم برات تنگ م ینگفت -

 ينطوریا سایحاضر بودم جونمو بدم تا پر...من حاضر بودم ایخدا...دمیشنینفساشو م ينگفت فقط صدا یچیه

 نیکه تو آغوشم بود هم نیهم دیکشیمکه نفس  نیهم...فقط نفس بکشه ینزنه جوابمو نده ول یحرف...آروم باشه

 ...آرامش داشت یلیخ نیهم...درست کنار من درست تو بغل من نجاستیا دونستمیکه م

 شم؟یچه قدر نگرانت م ینگفت-

زل زد تو چشمامو و آروم  شیطوس يخودشو جابجا کرد و سرشو باال آورد با چشما کمی...تکون خورد باالخره

 :گفت

 ده بود؟من تنگ ش يتو دلت برا -

 :شدم تو چشماش، آروم موهاشو نوازش کردم رهیخ يمتر یفاصله چند سانت تو

 ؟يکجا بود -

 :نگفت دوباره زمزمه کردم یچیو باز ه نییانداخت پا سرشو
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 !کل تهرانو...کل شهرو... همه جا رو...ها؟؟؟ همه جا رو دنبالت گشتم ؟يکجا بود -

تو اون مدت هر روز ...دانشگاهم نرفته بود سایپر یحت... دنبالش رفتم کردمیهر جارو که فکر م...گفتمیم راست

 "ومدهیامروزم ن" گفتیبهم م دایاما هر روز آ...نمشیبب دیدانشگاهشون بودم تا شا يجلو

 "ومدهیامروزم ن"

 "ومدهیامروزم ن"

 "ومدهیامروزم ن"

*** 

 یسکوت اتاقو دوست داشتم، سکوت...نگفتم یچیمنم ه یول...شدمینزد داشتم کالفه م یفشرد بازم حرف دستمو

 بودم دهیبود که تو تمام عمرم شن یسکوت نیفکر کنم بهتر شکوندیاون سکوتو م سا،یمن و پر يکه فقط نفسا

 ...تنگت بود یلیمنم دلم خ...مهرداد-

بهم داشته؟ پس اونم مثله من  یحس کمرنگ هیهم  سایمدت پر نیتو تمام ا یعنی شدیباورم نم...زد حرفشو

 رفت؟ و،یپشت پا زد به همه چ ییهویتنگ بود؟ پس چرا؟ پس چرا دل

 اد؟یتو از من خوشت م-

 :گفت یو بعد با لبخند کمرنگ دیباال آورد خودشو عقب کش سرشو

 گفته؟ ینه، ک -

 !یتو االن گفت-

 :کرد ینیریش اخم

 ...!ادیمن ازت خوشم نم...حرف تو دهنم نزارم -

 : بخندم اما نتونستم خواستم

 ؟يبگو کجا بود بهم-

 :بلند شد خاك مانتوشو گرفت و گفت نیزم يرو از

 گمیم -

 : بلند شدم منم

 خب؟-

 ...رو بهت نشون بدم ییجا هی میبر دیبا...االن نه-
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 االن؟-

 ...میبر ایآره ب-

 :برداشتم و گفتم کتمو

 ...سایپر -

 :سمتم برگشت و آروم گفت به

 بله؟ -

 .!!!..نگرانت بودن یلیمامان و بابات خ-

اومد پشت تلفن سوگند،  ادمیکتمو تنم کردم تازه ...رونیانداخت و از اتاق رفت ب نییزد سرشو پا یجون یب لبخند

خواستم  ینم یعنی! فعال فکر کنم يزیبه چ تونستمینم یول...جا خوردم کمی...کرده بود یمعرف یرو صالح سایپر

 ...که فکر کنم

 گفتم سایرو به پربه آسانسور رسوندم، سوار شدم و  خودمو

 ؟یی ستهیتو که شا ه؟یک یصالح -

 دوباره تکرار کردم تینگفت فقط بهم زل زد سوالمو با عصبان یچیه

 :و گفت رونیزد به روبروش دره آسانسور که باز شد رفت ب زل

 دمیم حیبرات توض ویهمه چ يبزار گریدندون رو ج کمی -

 :موهام زدم ونیم یکردم و چنگ یپوف

 !يدیمنو دق م تو آخر سر -

 نگیباز کردم نشست منم نشستم و از پارک نویلبخنداشم تنگ شده بود، دره ماش يدلم برا...به روم زد يلبخند

 رونیاومدم ب

 م؟یکجا بر دیبا-

 :انداخت و گفت شیبه گوش ینگاه سایپر

 برو سمت شهران -

 ؟یچ يشهران؟ اونجا برا-

 گهیانقدر سوال نکن برو د-

 :دستش انداختم و گفتمتو  یبه گوش ینگاه
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 ؟يخطتو عوض کرد -

 اوهوم-

شده  بیانقدر عج یچ يبرا..کردیکارارو م نیا یچ يبرا...معلوم نبود چش بود سایپر شدمیکالقه م داشتم

 ؟؟...بود

 شرکت من؟ يکه اومد یداشت ازیبه کار ن-

 :گفت یاز مکث بعد

 ..هرداد که باهات روبروشمم دادمیدرصدم احتمال نم هی...شرکت تو باشه کردمیفکر نم -

 کردم؟یم دایتو رو پ دیمن از کجا با...شرکت يومدیاگه امروز نم-

 زود خبرت کنم یلیخ خواستمیم...تو فکرت بودم-

 :زدم يپوزخند

 ياصال احساس ندار...! یپست یلیخ -

 ...نگو مهرداد ينطوریا-

 افهیاون وقت ق...بود یاش چشماش مشکک...چند لحظه به زل زدم و بعدم به خال گوشه لبش يو برا برگشتم

 ...شدیتر م یقشنگتر و شرق یلیش خ

 !جلوتو به پا-

 :نگاهمو ازش گرفتم عیسر

 شه؟یبا وجود تو مگه م -

 !يزبون در آورد-

 فقط دلم تنگته-

 :بعد گفت کمیکرد  يباز يانداخت و با گوشه مانتوش باز نیینگفت سرشو پا یچیه

 ؟ياون آهنگو بزار شهیم -

 وم؟کد-

 ...آهنگ احسان-

 نه-

 چرا؟؟-
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 ندارم کویحوصله موز-

 بداخالق-

 ییخانوم کوچولو يهنوزم همونطور-

 !هفته گذشته آ هیمهرداد فقط -

 :زدم یتلخ لبخند

 ؟يجد -

 ...سال گذشته بود کیمن مثل  يهفته برا هی نینگفت هم یچیه

*** 

در  یمیقد کیکوچه تنگ و بار هیداد سر از  اسیکه پر یشهران با آدرس میدیتا رس دیطول کش یساعت کی حدود

 ...میآورد

که آدم حالش بد  کردنیبود که انقدر مگس و زنبور و پشه دور و ره گوشتا پرواز م یگوشت فروش هیکوچه  اول

کردن  يو لباساش ژمبره مشغول باز اهیس يوسط کوچه هم چند تا پسر و دختر بچه ،با سر و صورتا شد،یم

 شتندا یمیو قد یچوب يو درا یکاهگل يوارایاونجا هم، همه د يخونه ها...بودن

 نیبه اطراف انداختم و ماش ینگاه یبا سردرگم نه،یب لمایتو ف تونهیجاها رو فقط آدم م نجوریا کردمیفکر م من

 : رو پارك کردم و گفتم

 م؟یاومد یچ يبرا نجایا-

 :از خونه ها رفت که گفتم یکیشدم به سمت  ادهیاز اون منم پ تیشد، به تبع ادهیباز کرد پ نویماش دره

 ؟...نجایا میاومد یچ يبرا...با توئم -

 :به چشمام انداخت یاز خونه ها رو باز کرد و بعد برگشت و نگاه یکی در

 ...مهرداد يبه خونه م خوش اومد-

 : سرعت به سمتش رفتم و گفتم با

 ؟یگیم يدار هیچرت و پرتا چ نیا سایپر-

 : انداختبه چشمام  ینگاه

 ؟یستین قتیمگه دنبال حق-

 خب؟-
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 زده بود؟ بمیغ یچ يبرا يدیمگه نپرس-

 :دمیپرس تیعصبان با

 خـــــــــــب؟-

 ...تو تا بهت بگم ایب-

جلو  سایهم اون وسطش بود انداختم، پر کیحوض کوچ هیکه  کیکوچ اطیبه ح یداخل گذاشت نگاه یقدم

 دمپشت سرش راه افتا یجیو من با گ رفتیجلو م

 ...روش پهن بودن سیبود که چند دست لباس خ زونیبند هم اون وسط آو هیبود  یکیکوچ اطیح

 هی اطمیبه خونه، کنار ح خوردیرنگ بود که م یدر آب هیباال و بعدم  رفتیو م خوردیچند تا پله م اطمیح وسط

 و حموم باشه ییدستشو دیاتاقک بود که حدس زدم با

 :دمیرو شن يمرد يصدا پله ها رو رفت باال که سایپر

 دخترم؟ يمهمون دار -

 گهیم یکه رو به مرد مسن دمیرو د سایشدم سرمو چرخوندم و پر خکوبیمرد سر جام م يصدا دنیشن با

 نمیپسرِ خاله نسر...مهردادن شونیا...ییبله دا-

 :بهم انداخت ابروشو باال انداخت و گفت ینگاه مرده

 ظرت بودموقته منت یلیخ...مهرداد يخوش اومد -

 یک کهیمرت نیحرف بزنم ا تونستمیکه نم سا،یپر يبهش نگاه کردم انقدر شوکه شده بودم از کارا یسردرگم با

 ؟...ییدا گفتیداشت بهش م سایبود که پر

 :دمیپرس يبلند يخون جلو چشمامو گرفت با صدا ییلحظه  يبرا

 سا؟یپر هیاون ک -

 :به سمتم برگشت و گفت سایپر

 !فرهادمه خواهشا باهاش درست حرف بزن ییدا ه؟یچ هیرف بزن اون کمهرداد درست ح-

 :به سمتش برداشتم  یقدم

 !اسم نداشته نیبه ا یمامانِ من داداش ادمهیکه  ییتا جا ه؟یفرهاد ک -

 سایدستام گرفتم، پر ونیم فشویظر يبا سرعت خودمو بهش رسوندم بازو یبگه ول يزیدهن باز کرد تا چ سایپر

 : کرد و گفت یی از درد ناله
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 !شهیآروم باش مهرداد االن دستم کبود م-

 : به سمتم اومد و با نعره گفت فرهاد

 ؟یکنیم یچه غلط يدار-

 : و گفتم دمیرو به سمت خودم کش سایپر

 کرده؟یم یتو چه غلط شیهفته تموم پ هیمن  يدختر خاله -

 : و گفت دیکش غیج يبلند يبا صدا سایپر

 ...!مهرداد خفه شو -

 :و گفت دیکش رونیدستم ب ونیبازوشو از م...شل شد زل زدم تو چشماش ستامد

 ؟یحرف بزن يبا بزرگترت چطور یستیبلد ن -

 :زدم يپوزخند

 ؟ينه که تو بلد -

 :کرد یمنو عصبان شتریکه ب يزد، لبخند یلبخند کمرنگ فرهاد

 !هیرتیشما غ رو یلیشازده خ ادیبه نظر م یکن یبهش معرف ينطوریمنو ا دیدخترم نبا -

و گونه هاش رنگ گرفتن، فرهاد سرشو به چپ و  نییسرشو انداخت پا سایبهش انداختم پر یچپ نگاه چپ

 :راست تکون داد و گفت

 شناسنیم یمنو به اسم صالح شونیا -

به فرهاد که حاال  رتیپاهام سست شدن، با ح...رونیحس کردم تمام جونم از تو تنم اومد ب ییلحظه  يبرا

 :گفتم ومدیکه از ته چاه م ییشدم و با صدا رهیجون خودمونه خ یهمون صالح دمیفهم

 امکان نداره نیا -

 ...!!!یصالح سایو بعدم پر یصالح

 افتادم سایحرف پر ادی

 "...!فرهادمه ییدا نیمهرداد ا"

 :زد و گفت يلبخند فرهاد

 باهات حرف دارم یلیچون خ يخوب شد اومد -

 ل بعد پشتشو کرد و رفت داخ و
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 :راه افتادم و گفتم دنبالش

 !يزدیتو که به من زنگ م ؟یکار داشت یبا اون بدبخت چ ؟؟؟يمن و دختر خالم آورد یسر زندگ یچ -

 :بهم انداخت و گفت ینگاه مین برگشت

 ...که باهات حرف بزنم نجایا ییایگفتم ب...عجله نداشته باش پسر نقدریا -

 شرکته من؟ دیرسترو بف ساینقشه تون بود که پر نمیآخ ا-

 :لبش گذاشت و گفت يبه چشمام انداخت و بعد انگشتو رو ینگاه برگشت

 !من بود ينقشه  نمیکه ا دونهیاون نم...ساکت -

 :و گفتم دمیفرهاد رو چسب ي قهی تیبا عصبان ستین سایمطمئن شدم پر یوقت برگشتم

 >کردهیکار م یتو چ شیموم پهفته ت هی ؟يکارش کرد یچ ؟يسر دختر خالم آورد ییکثافت چه بال -

 :گفت تیباال آورد هلم داد عقب و با عصبان دستشو

 بنده ست يخواهرزاده  یباش یدخترخاله جناب عال نکهیقبل ا -

 نیرو نداره پس ا یی گهیکسه د ایدن نیتو ا دیمطمئن بودم که مامان جز خاله ناه...شدمیم جیبه کل گ داشتم

 بود؟ یک گهیفرهاد د

*** 

 هیبا  ییوارد شد، مانتوشو در آورده بود بلوز سرمه  ییچا ینیس هیبا  سایبه در خورد و پر ییقع تقه مو همون

 :بهم انداخت و گفت یتنش بود موهاشم ازباال بسته بود، نگاه یشلوار مشک

 ؟يبهتر -

 :گفتم يزیولو شدم و با لبخند تمسخر آم نیزم يرو

 !شمینم نیبهتر از ا -

 :و گفترو جلوم گذاشت  ییچا

 !یفهمیم ویآروم باش همه چ -

 : خشم به چشماش نگاه کردم و گفتم با

 جمع کن لتویبرو وسا...برمیخونه م نیمن تو رو از ا-

 :زد و گفت یقیانداخت، فرهادم لبخند عم یبه فرهاد نگاه برگشت

 کنمیم فیبراش تعر ویخودم همه چ...برو دخترم -
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 :با استرس گفت سایپر

 ...آروم کنم تونمیمهرداد رو فقط من م...کنم فیمن براش تعر دیبزار...نمکیخواهش م ییدا -

 : کرد ییزل زدم، فرهاد خنده  سایفرهاد و پر یتعجب به مکالمه سکرت با

 امیبرو دختر من از پس تو بر اومدم، از پس اونم برم-

 :به چشمام انداخت و گفت یبرگشت نگاه سایپر

 ظرتم مهردادمنت رونیحرفاتون که تموم شد ب -

وقته اتاقو  یلیخ سایپر دمیبسته شدن در تازه فهم يبا صدا...شده رهیدرشتش خ يو منگ به چشما جیمن گ و

 : رو جلوم گرفت يگاریفرهاد س...ترك کرده

 ؟یکشیم-

 :پس زدم دستشو

 خودم دارم -

 ؟یبا من لج نقدریچرا ا-

 ؟يکار دار یلم چشده؟ با دختر خا داتیاز کجا پ...يدیه کش*به گو مویزندگ-

 :زد و گفت ششیلبش گذاشت آت ونیم گارشویس

 مهرداد ستیاون دخترخاله ت ن -

 :دادم رونیهام ب هیبهش زدم و دودشو از ر یقیزدم پک عم شیآت گارمویس

 رو بردارم و ببرم سایمن پاشم پر ،يبد لمیچرت و پرتارو تحو نیاگه قراره ا -

 گردهیبه اون خونه برنم باهات سایاما مطمئن باش پر يتو آزاد-

 :زدم گارمیبه س یی گهید پک

 چرا؟ -

 :از من گرفت نگاهشو

 زارهیب ستهیاون از شا -

 منظورت پدرشه؟-

 :زد يپوزخند

 ستیپدرش ن سته،یشا -
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 : بهم انداخت و گفت یکردم، فرهاد نگاه ییتو گلوم به دام افتاد، با شدت سرفه  گاریس ظیکردم دود غل حس

 !بخور توییچا-

 :گفتم یکردم و بعد با سخت گهیتا سرفه د چند

 ه؟یمنظورت چ -

-: خاموش کردم و به لباش چشم دوختم زمزمه کرد گارمویخاموش کردم، منم س يگاریس ریتو ز گارشویس

 ...باردار شد هیعط...سال قبل ستیب

 : وسط حرفش دمیپر

 ه؟یک هیعط-

 !مامانِ دخترخاله ت-

 ...نه دهیناه سایاسم مامان پر ؟یگیم يدار یچ-

 :قطع کرد حرفمو

سر دخترم آورده که  ییچه بال ستهیبهت بگم و بگم شا قتویمن حرف بزنم و حق ياگه قراره نزار نیبب -

 ؟يبزار گریدندون رو ج قهیده دق هی یتونیم...شهینم

 يموها...بود سایپر يرنگش چشماش درست رنگ چشما یطوس يشدم تو چشما رهیخ یسردرگم با

 از باال زده بود و مشخص بود صورتشو تازه اصالح کرده شویجوگندوم

 یوضع خوب یلیرو به سهراب بده چون سهراب خ هیعط شدینم یآقام راض یبود ول هیسهراب عاشق عط-

 یقشنگ درسشو خونده بود قال افهیداشت، قد بلند، ق یاون موقع همه چ هیخواهرم عط خورد،ینداشت و به ما نم

بارم اومد  نیو چند ودب هیعط رِیگ گه،یجور د هیمحل عاشقش بودن اما سهراب  يرابلد بود همه پس یباف

وضعشم بد  یپولدار نبود ول یلیمنم خ يآقا رون،یب نداختتشیم یاونو با اوردنگ يآقام هر سر یول شیخواستگار

ن عاشقه ننه م بود رفته بود و آقامم چو هیعط يننه م سر زا...خوردینم هیاصال به درد عط...سهراب یول...نبود

 ازدواج نکنه  گهیقسم خورد د

از سهراب خوشش  هیعط...شد دایسهراب سر و کلش پ نکهیتا ا مینداشت ویجز هم کس هیشد که من و عط نیا

سن شوهر  نیسرش تو درسش بود اون موقع فقط پونزده سالش بود و خب دخترا رو هم تو هم میآبج...ومدینم

که االن  ییخونه  نیهم دفقط مون ششیاز دارا...د که آقام سکته کرد و مردش نیا مونیبد شانس...دادنیم

 ...هستش
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 :رو روشن کرد و گفت یی گهید گاریزل زدم به چشماش س يشتریب يکرد با کنجکاو سکوت

 ؟یخوب -

باالخره ...انگار گفتن خاطرات گذشته براش سخت بود دیکش یقیتونستم سرمو تکون بدم، فرهاد نفس عم فقط

 :امه داداد

از  يسر هی دادنیاز خانواده ها اجازه م يسر هیرسم نبود دخترا برن مدرسه،  یلیبگم مهرداد اون موقع خ نویا-

کرد که  دایرو پ هیپدر از کجا مدرسه عط یسهرابِ ب دونمیرو فرستادم مدرسه، نم هیخانواده ها هم نه، اما من عط

 ارهیمن نم يداشته به رو ایمنم از اونجا که ح یآبج ده،یپلکیما م یآبج نیهر روز تو راه مدرسه مدام دور و وره ا

 زدمیباهاش حرف م یهرچ یتو خودش ول رهیم شتریروز به روز ب نیا دمیدیم یمنم ه...گهیبهم نم یچیه

که خرج  کردمیکار بودم سخت کار م ریمنم درگ...کنهیم تشیداره اذ ينطوریسهرابِ پدرسگ ا نیا گفتینم

ناصر  شه،یم دایپ هیعط يخواستگار خوب برا هی نکهیتا ا دادمیبهش م يجهاز هی دیبا رهباالخ ارمیدر ب مویآبج

قرار شد ...بود و بله رو گفت یهم خودش راض هیعط...نداشت يبد یبود هم جوون بود هم وضع مال یمرد خوب

هفته قبل از  هیدرست  یجهازشو آماده کنم ول يها زهیخورده ر کمیتا منم  میریرو ماه بعد بگ یمراسم آبج

بود  یازدواجش راض نیهم به ا هیچون خود عط شدیشد شوکه شده بودم باورم نم بیغ هیمراسم ازدواجش، عط

چون ننه و بابا  هیحرف درآوردن که آره عط یپشتش کل...خودش خواسته باشه که بره ایپس محال بود فرار کنه 

محل مدام  يبا همه بچه ها...خوردینم که خون خونمو داشت مم...نایو ا سانیه شده و فالن و ب*نداشته، هرز

 ينطویاوضاع ا دیناصرم که د...نشد داشیپ هیهفته گذشت و عط هی...يو کتک و کتک کار شدمیم قهیدست به 

 ...و فالن ستیخوب گوشه اون بدبختو هم پر کرده بودن که آره نامزدت ناپاکه و دختر ن دیکنار کش

*** 

 :دمیپرس عیسر ارمینتونستم طاقت ب گهید...خاموش کرد يگاریس ریز يتو گارشویس

 خب بعدش؟-

مرد حرف  نیبد با ا نقدریآن از خودم شرمنده شدم که ا هی...مهربون یلیخ یلیلبخند خ هی...به روم زد يلبخند

 :ادامه داد...زدم

اون آشغال باشه که  دیبود حدس زدم با دهیاونو ند یشکیه یمن به سهراب شک کردم دنبالشم گشتم ول-

 یخوب یلیخ افهیبود هم ق ییجوون خوش قد و باال...نبود مهرداد يراستش سهراب آدم بد دهیخواهرمو دزد

و  دادیسهراب نم بهرو  هیسهراب مشکل داشت عط يآقام، چون با بابا ینبود ول يداشت هم خودش آدم بد
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کردم و برش  داشیکردم پ دایپ ابونیرو تو خ هیعط باالخره بعد سه هفته....آسمون جله و فالن نیا گفتیمدام م

 گفت؟؟؟ یچ یدونیم یبودتش ول دهیدزد یکجا بوده و ک دمیگردوندم خونه و ازش پرس

 ؟؟؟یچ-

 !اون خودش با سهراب فرار کرده بود-

 :گفتم یسردرگم با

 با ناصر ازدواج کنه؟ خواستیاون م نیشما که گفت ؟یچ-

 نبود یوصلت راض نیچون آقام اصال به ا دمیبه سهراب نممن اونو  دونستیم نکهیمثله ا-

تا  دهیاونم به ناصر جواب بله رو م ادیم شیناصر پ هیبا هم فرار کنن که قض رنیگیم میاونا تصم نیخاطر هم به

رو زدم چون آبرومو برده  هیعط دمیرو فهم هیقض نیا یفرصت خوب فرار کنه، وقت هیسر منو گرم کنه و تو 

عقد  مویآبج ادیکه ب کردمیم داشیپ دیبا اشته،رابطه د هیبا عط دونستمینشد م داشیدنبال سهراب اما پ رفتم...بود

ا  دیاونا رو پ "سهراب يبابا" یگفته بود حاج مرتض هیکنن، عط یزندگ خوانیکه م یکنه و برن هر قبرستون

 گردونهیرو برم هیبعدم عط زنهیمن مشکل داشته سهرابو تا جون داشته م يهم با آقا یو چون حاج کنهیم

 کنهیم یخودکش هیکه سهراب به خاطر عط دمیفهم یکنم ول دایتا سهرابو پ یضمنم رفتم سراغه مرت...نجایا

 آخه؟ یچ يبرا یخودکش شه؟یآخه؟ مگه م یچ یعنیوا -

اون  ییرجامتنفرم و دختره ه "آقام" یمن از موس گهیبا هم ازدواج کنن م نایکه ا رهیبار نم ریز یمرتض ایگو-

 عروسه من شه دینبا

 ای هیعط ای کشه،یخودشو م کنهیم دیتهد شهیاز ارثم محروم م رهیرو بگ هیعط تونهینم کنهیم يهرکار سهرابم

 بکن یبکن ییخوایم یهر غلط گهیم زنهیحرف م یسهراب الک کردهیهم که فکر م یمرگ، مرتض

خب  شه،یو حالش بد م کنهیم هیگر یخبر کل نیا دنیهم بعد شن هیعط...کنهیخودشو خالص م ریت هیبا  سهرابم

 ... باردار شد هیاز شانس گند منم ماه بعد زد و عط... برده بود نیخودشو از ب یاحمقِ منم دو دست یاون آبج

 :زمزمه کردم یلرزون يحبس شد با صدا نمیتو س نفس

 ...نگو که اون دختر -

 چیه...تنم مورمور شد...چشامو بستم...چرخهیدور سرم م اینحرفم تکون داد حس کردم د دییبه نشونه تا سرشو

 ...رو به خودم بقبولونم قتیحق نیا تونستمیجوره نم

 ؟؟؟یگیم یفرهاد چ...منه يدختر خاله  سایپر...امکان نداره نینه ا-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینغمه جنت  –نفسم  يبرا

wWw.98iA.Com ١٧٦ 

 :دستاش گرفت و گفت ونینشست دستمو م کنارم

 الیخیب گمینم شویبق گهید -

 :وا کردم و گفتم چشامو

 بفهمم دیبا...بشنونم دیبگو با...ه بگون -

 ؟يدار تشویظرف-

 : گفتم يبغض آلود يصدا با

 ...!که خالم باردار بود ادمهی...ادمهیمن  ؟یزنیم هیحرفا چ نیمن مطمئنم آخه ا...من حامله بود يخاله -

*** 

هنوزم ...ش زدبه یقیروشن کرد و پک عم یی گهید گاریرها کرد بلند شد و به سمت پنچره رفت، س دستمو

 :داد و گفت رونیش ب نهیاز س گارویفرهاد دود س...بود نیسنگ یلیحرفا برام خ نیقبول ا شدیباورم نم

اومد شبونه بردمش و گذاشتمش باال شهر  ایاون بچه که به دن...نزاشت هیبچه رو سقط کنم، عط خواستمیم

 هیچند ثان يبار، برا هی...ومدیدلم نم...و بزرگ کنندختر نیا تونستنیکه م ییآدما...پولدار ياونجا پر بود از آدما

از همون موقع خال گوشه لبشو ...شد شیکه نگاه کردم دلم ر شیطوس يچشماش رو باز کرد، به چشما

 گهید میبود دیسف یشونیتو محله گاو پ یبه اندازه کاف میاون دخترو بزرگ کن میتونستیما نم شدینم یول...داشت

 رفتینم رونمیاز خونه ب هیتو اون نه ماه عط...ه بدترباردار هیعط دنیفهمیم

 ...و ببرتش ادیب یکیشدم تا  میبچه رو که گذاشتم رفتم قا...نگه يزیزائوشم پول دادم که چ به

 ...خواستیگرسنه ش بود و مامانشو م کردیم یتاب یو ب کردیم هیبچه گر...داشتم يوجدان بد عذاب

 بود؟ یاون ک یدونیاشت ممرد اومد و بچه رو برد هی باالخره

 :فرهاد، زمزمه کرد يحال فقط زل زدم به چشما یب

 ...بود ستهیشا -

 ...جاشم بزور زنده مونده بودم نیمن تا هم...من تحملشو نداشتم! خدا نه

 :که گفت دمیشنیتک و توك تو حرفاش م دمیشنیاما من نم زدیحرف م یصالح

کنه،  دایزد تا دخترشو پ يسال تمام به هر در ستیب کرد،یم یتاب یب هیعط...رو دنبال کردم ستهیاز اون روز شا -

حالش بد شد، آخه سرطان داشت خودمو به  شیماهه پ نیهم...دخترش کجاست دونمیاما من نگفتم که م
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 ستهیشا...و من عذاب وجدان دارم ابهت یب نه،یدخترشو بب هیچند روز آخر عط نینشون دادم گفتم بزار ا ستهیشا

 ...به اسم فرهاد نداره، اون دختره منه ییدا سایانداخت و گفت پر رونیبچشم منو ب ییمن دا دیهمف یوقت

 ببنده ایدن نیدخترش چشماشو رو به ا کباری دنیبدون د هیعط خواستیپاش افتادم دلم نم به

 ... نهیبارم که شده مامانشو بب هی يبرا ساینزاشت پر یحت ستهیشا اما

 : فرهاد زمزمه کرد...قلبم تو هم مچاله شده بود ختیریفرهادم داشت اشک م...دیبه چشمام دو اشک

بشم و  کینزد سایتو بتونم به پر قیوارد شم و از طر یکردم از درِ دوست یاومدم سمت تو سع نیبه خاطر هم-

تا ابد با  خودشو يمرد و آرزو هیعط...اما نشد نه،یرو بب شیو مامان واقع ادیازش طلب بخشش کنم و بخوام که ب

 ...!دیخودشو ند امانبارم که شده م کی يبرا سایپر...دیتنم لرز...خودش به گور برد

 ...داده بودم کاش تیبا سهراب رضا هیکاش به ازدواج عط...به باباشه هیچشماش به من رفته اما صورتش شب-

نتونستم  گهید...من سپردروز آخر دخترشو به  دینبخش چوقتیمنو ه هیعط...زنگ زدم سایشبم، من به پر اون

به من رفته  سایپر يچشما گمیدروغ نم دینگاه به من فهم نیاون با اول...نجایرو کشوندم ا سایپر...درنگ کنم

هم  قهیده دق ياون برا...متنفره مهرداد ستهیاز شا سایپر...میهم داد شیآزما هی یحت نانیاطم يبرا یول...بود

 !بود که تونستم بکنم يتنها کار نیا... مش سرمزار مادرشبرد...نهیبب شوینتونست مادره واقع

بود که آرزو  نیفقط به خاطر ا...دونمیم...اومد سمته من عیسر نقدریا سایباشه که چطور پر بیبرات عج دیشا

 !آرزو منع کرد نیرو از ا سایپر سته،یو شا نهیخودش رو بب یبارم که شده مادر واقع هی يداشت برا

هنوزم تو شوك بودم هنوزم  دمیکش یقیپاهام سست بود، نفسه عم...بلند شدم نیزم ياز رو پاك کردم، اشکمو

 ...مطمئن بودم خالم باردار بوده مطمئن بودم....ستیدختر خالم ن سایپر شدیباورم نم

 : فرهاد انگار که ذهنمو خونده باشه گفت یبزنم ول یحرف خواستم

 !دمیبود که من شن يزیچ نیا... نتونسته بود باردار بشه گهید ایخاله ت سقط شد و بعد اونم گو يبچه -

 : گفتن نداشتم ادامه داد يبرا یانداختم حرف شیطوس يبه چشما ینگاه

 منتظرته خودشم برات حرف داره رونیب-

 هینشسته و سرشو به دستاش تک یصندل يکه رو دمیرو د سایپر رون،ینگفتم، پشتمو کردم و رفتم ب يزیچ بازم

 : زل زده زمزمه کردم ییبه نقطه داده و 

 سا؟یپر-
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بلند  یصندل يبه سمتش رفتم از رو ارمینتونستم تاب ب سشیخ يچشما دنیشد با د رهیبلند کرد بهم خ سرشو

خودمم چشام تَر شد،  ارمیشد و محکم دستاشو دور گردنم حلقه کرد و شروع کرد به هق هق، نتونستم طاقت ب

 ...!!!بود دهیکش یهفته چ هی نیمن تو ا يسایبغلش کردم پر

 ...آروم باش...دلم زینکن عز هیگر-

 !!!؟؟؟...به روزم اومد یچ يدیمهرداد د...دمیمامانمو ند يدید...مهرداد يدید-

 موهاش زدم و آروم سرشو نوازش کردم يرو یی بوسه

 ؟یچ یعنی نیا یفهمیم...یستیمنم ن ياالن پسرخاله  گهید یمهرداد تو حت-

ازش دور  تونستمیمن نم...نه یول...با من نداشت ینسبت چیه گهیگفت،دیراست م سایپر...سست شد دستام

 ...من دلم براش تنگ شده بود...من دوستش داشتم...شم

 :گذاشتم شونشیپ يدستام گرفتم و لبامو رو نیب صورتشو

 ...کنمیولت نم چوقتیمن ه سایپر -

 ...متنفرم ستهیمن از شا...ستیمن اونجا ن يجا گهید-

 دیشا...باالخره اون پدرت بوده...بکشه یتو سخت خواستهیاون نم...سایپر یافتیروز ب نیتو به ا خواستهیاون نم-

 کرده يسال تمام اون برات پدر ستیب...سایاون تورو بزرگت کرده پر ینه ول تیپدر واقع

 ؟؟؟؟...نه ایبگه  دونستیبگه اما نم يزیچ خواستیچشمام زل زد انگار م به

 :نگشت شصتم اشکشو پاك کردم و گفتما با

 ؟یدونستیم! یمن يتو هنوز همون خانم کوچولو -

 ...نزد یزد بازم حرف یجون یب لبخند

 سا؟یپر-

 نگفت یچیزد تو چشمام، بازم ه زل

 خانوم؟ سایپر-

 :به حرف اومد باالخره

 مهرداد؟-

 جانم؟-

 .....اومممم....خب....راستش-
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 :دمیتو هم کش ابروهامو

 شده؟ يزیچ-

 :رونیش داد ب نهیاز س تیبا عصبان نفسشو

 ستین سایاسم من پر-

 ....شوکو بهم نده یکی نیا گهید دمیامروز کش یخدا من به اندازه کاف...ندارم ویکی نیتحمل ا گهیخدا د نه

 :زمزمه کردم یلرزون يصدا با

 ؟...هیچ...یچ....چ....اسمت -

 : کرد قرن گذشت زمزمه هیکه برام مثل  یاز مکث بعد

 !!!!!نفســــــه... اومدم، اسمِ من ایکه به دن يکه مادرم برام انتخاب کرده، از همون روز هیاسم، اسم نیخب ا-

*** 

فرمون گذاشته  يبودم و سرمو رو سادهیدر وا يچند ساعت بود که جلو دونمینم...چند ساعت گذشته بود دونمینم

کابوس و  نیاز ا خواستیدلم م...شم داریب خواستیط دلم مفق...دونمینم یچیه...کردمیبودم و داشتم فکر م

واقعا  یعنی زد؟یداشت حرف م یاصال فرهاد درباره ک گفت؟یم یاون چ...نفس...اوه نه...سایپر...شم داریخواب ب

 صداش کنم؟؟؟ سایپر تونستمینم گهیمن د یعنینفس بود؟  سا،یاسم پر

 چشمام جون گرفتن يقبل دوباره جلو یساعات

* 

 خودم جداش کردم از

 ؟یگیم يدار یچ سایپر-

 :زد تو چشام زل

 کنمیمنو به اسم خودم صدا کن، خواهش م...من اسمم نفسه...سایبه من نگو پر -

 ه؟یآخه؟ نفس ک یگیم يتو دار هیچ اتیچرند نیدختر ا-

 :انداخت و زمزمه کنان گفت نییکرد اشک تو چشماش حلقه زدن سرشو پا بغض

استراحت کنه،  کمی دیبا گهیبد بوده زائو هم م یلیحالش خ یول دهیم ریمنو ش امیم این به دنکه م یمامانم وقت -

 : گهیبچش دختره م فهمهیم یمامانمو وقت شهیپ رهیفرهادم م ییدا

 ؟يبزار ییخوایم یاسم بچه ت رو چ هیعط-
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 اسمو دوست دارم نیمنم ا...سهراب عاشقه اسم نفس بوده گهیاونم م-

 ستهیشا يو آقا دیسر راه مامان ناه زارهیمنو م مییدا یوقت یول...نفس شهیجا ممن از همون اسم

 "پر بود یلیخ ستهیدلش از شا...بابا فرزاد گفتینم یحت"

مهرداد من خودمم به اسم ...سایپر شهیکه من اسمم م شهیم نیا زارنیهم اسم مورد عالقشونو رو من م اونا

اسمو مامانم برام  نیچون ا...من عاشق اسم نفسم...منه يامانم برام هیتنها هد نیا یعادت کردم ول سامیپر

 ...اسمه نیمن از اون هم هیادگاریانتخاب کرده تنها 

 :و گفتم دمیکش یقینفس عم کردیم نیف نیبود و ف نیینزدم سرش پا یشونش گذاشتم حرف يرو دستمو

 ...آها نه نفس...سایپر-

 ادیم شتریچه قدر اسم نفس بهش ب دمیبهش زل زدم تازه فهم به روم زد یباال آورد لبخند کمرنگ سرشو

 جونم؟-

 ؟ياریرو ب شتیبرگه آزما شهیم-

 ؟ینیفرهادم بب ییشباهته منو به دا یتونیبه من ثابت شده تو نم یمهرداد همه چ-

 شهیمن مدرك نم يبرا نایا-

 برگشت شمیبرگه پ هیبعد با  کمیباز کرد و  نتویکاب يکرد کشو پشتشو

 دمیجوابشو د شیروز پ چند-

 کنم؟یمن سکته م یزد؟ نگفت بتیغ يچرا اون شب اونطور-

 : زد اشکشو پاك کرد و گفت يلبخند

 زد بمیغ نیهم يبفهمم، برا قتویبرم و حق خواستیفرهاد شوکه م کرد منم فقط دلم م ییدا-

 فوت شده؟ یمامانت ک-

 :دیکش یقیعم نفس

 ...شهیم یماه کی -

با اسم  دینبا گهیمن د یاوه حت...خواستیخودشم م سایبود که پر يزیچ نیس اما ابود بهش بگم نف سخت

 ...بهش فکر کنم سایپر

 نفس؟....نه...نه.... پر-

 :نفس لبخندش جون گرفت دنیباال آورد و با شن سرشو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینغمه جنت  –نفسم  يبرا

wWw.98iA.Com ١٨١ 

 جون؟ -

 خونه؟ يبرگرد ییخواینم-

 :دیتو هم کش ابروهاشو

 متنفرم ستهیتا ابد از شا -

 : شپزخونه نشستمتو آ یصندل يرو

 يبد حیفرهادت رو به خانوادت ترج ییدا یتونیتو نم...اون پدرته...یبگ ينطوریا یونینه نفس تو نم-

 ؟یفهمیست، م هیاسم پدر من سهراب و اسم مامانمم عط...ستیاون پدره من ن-

ال آوردم بهش سرمو با سادیوا یصندل يمقابلم جلو...دمشیدراز کردم دستشو گرفتم به سمت خودم کش دستمو

 :دستشو فشردم و گفتم کمینگاه کردم 

مادر و  یاز نظر عاطف یول يباهاشون ندار ینسبت یدرسته از نظر خون ییتو دختر اونا...اون تو رو بزرگت کرد -

 !اوه نفــــس... يپر یپدرتو درك کن دیپدرتن، تو با

 نگفت فقط زل زده بود تو چشمام ادامه دادم یچیه

بشه  تیو تا آخر عمرت زندگ یستیدخترشون ن یاون دوست نداشته تو بفهم...پدرت يزار جاخب تو خودتو ب-

 جهنم

 :گفت یلرزون يصدا با

 مهرداد اون مامانم بود یول -

 :شد ياز گوشه چشمش جار یاشک و

 یآورد ول ایاون مامانت بود و تو رو به دن...مامانت نبود هیعط گمیمن نم...نکن ينطوریقربون اون اشکات برم ا -

کرد اگه  هیبا غم تو گر دیتو خند يبا شاد...دیتو دو يسال پا به پا ستیاون ب سایبود پر دیخاله ناه تیمامان واقع

شده،  ریهفت روز به اندازه چند سال پ نیتو هم...یگیمن ينطوریبه سرش اومده ا یهفته چ هی نیتو ا یبدون

نفس خواهش ...یوارد خانوادمون ش یتونینم گهید يه خودتم براگ...یستینفس اگه خانواده منم بفهمن تو از ما ن

 فکر کن کمی کنمیم

 :بغض آلودش گفت يصدا با

 سا؟یپر یباز گفت -

 :شدم رهیپر از اشکش خ يچشما به
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 دیببخش-

 فکر کنم مهرداد؟ یبه چ-

نزار ! یبجنگ دیهم با یهو گا ییایکنار ب دیبا یزندگ يبرا...یستین دیبفهمه تو دختر ناه ینزار کس...برگرد خونه-

 !نزار ،یستیو فرزاد ن دیبفهمه تو از خون ناه یکس

 رو سایمن نفس رو دوست دارم نه پر...رو دوست دارم نجایمن ا...بمونم مییدا شیپ خوامینه من م-

 :اون سرشو باال آورد نباریا سادمیشم مقابلش وا بلند

 خرج تو رو بده تونهیازش گذشته نم یسن تییدانفس، ...فکر کن کمی یول...این تییدا شینگفت پ یکس-

 ...!ستهینفس شا یول...یمونیتو نفس م... بفهم کنمیاز دانشگاهت مونده، خواهش م دوسال

*** 

 :دیکش یقیعم نفس

 برگردم خوامیفعال نم -

 ...فکر کن نیخب باشه، بش یلیخ-

 :تکون داد سرشو

 !نتتیبب دیمامانت با-

 مهرداد؟-

 : بهش کردم یاخم

 !يدر بر رشیاز ز یتونیسال بزرگت کرده و تو نم ستیبفهم ب نویاون مادرته ا-

 ست؟یخوب ن طمیشرا یکنیچرا درك نم تونم،یمهرداد من نم-

 :و گفتم ختمیبه هم ر کمی شویبلند مشک يدستمو دراز کردم موها...زونیچشماش مظلوم شد و لباش آو دوباره

 !رو حرف من حرف نزن -

 !یزنیم نهیبه س تو فقط سنگ خودتو-

 !!!!برت گردونم به اون خونه خوامیکه م نهیهم يبرا قایدق-

بزارم نفس  تونستمیمن نم...دونستمیمن خودم منظورمو خوب م یول دینگاهم کرد منظورمو اون نفهم طونیش

 ...!!!نفــــس...کردمیهم داشتم عادت م عیچه سر...ازم دور شه نقدریا

 ...که چه قدر خسته بودم ییکردم وا ییو دهن دره  دمیمال کمی چشامو
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 :بود نیسوال نفس هم ازم ا نیآخر

 شرکته تو؟ امیب شویبق تونمیدانشگاه، م رمیمن دوروز تو هفته م-

 زدم يلبخند

 چرا که نه؟؟؟-

 !!!چرا که نه؟؟؟ واقعا

و  دمیسرك کشرو  نایخاله ا يشدم و با سرعت به سمت عمارت رفتم داخل خونه  ادهیپارك کردم و پ نویماش

 : صدا زدم

 خالهههههههههه؟؟؟...دیخاله ناه-

 :دمیاز باال شن صداشو

 ؟ییمهرداد تو -

 ...ایب...خاله بدو-

 : نییاز پله ها اومد پا مهیسراس

 ؟يکرد دایرو پ سایپر-

 :و محکم بغلش کردم دمیبه روش زدم به سمتش دو يلبخند

 !نفــــس...نه سایپر -

 :دیپرس یلرزون يو با صدا رونیاز تو بغلم اومد ب دهیرو لباش ماس که لبخند کردمیحس م کامال

 ه؟ینفس ک -

اسم  نیا ییوا...کرده بودم دایبود که نفسو پ نیپر زده و رفته بود مهم ا امیمبل ولو شدم تمام ناراحت يرو

 !!!!!!!نفـــــــــس! ومدیچه قدر بهش م دشیجد

 : مبل نشست يرو خاله

 !!يکرد مهرداد بگو نصف جونم-

 :مبل خودمو جابجا کردم و گفتم يرو کمی

 !دمیمنم فهم...ستیدختر شما ن دیفهم سایپر -

 :پشت دست محکم زد تو دهن خودشو گفت با

 ؟؟؟یگیم یچ!!! خدا مرگم بده ییوا -
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 :بهش نگاه کردم یناراحت با

 ؟یخاله چرا به ما نگفت -

 :انداخت و گفت نییکرد، سرشو پا بغض

 ...ستیکه عاشقشم، دخترم ن یکس دونمی یکی گفتمیم گفتم؟یم یچ -

 !بودم دهیپرس ییمنم چه سوال احمقانه  گفتیم راست

 مهرداد؟ دیاز کجا فهم-

 :مبل رو تو دستم فشردم ي دسته

ش هم اسم  هیمامان عط...شماست شینفس پ دونستهیسال قبل م ستیاز ب ششیدا ایگو...کرده دایپ شوییدا -

 ته بودگذاش سایپر ينفسو برا

 ...نمشیبب دیحالش خوبه؟ من با سایپر-

 :بلند شد، منم بلند شدم و گفتم یصندل يرو از

 خاله صبر کن -

 تونمینم سایلحظه هم بدون پر هیمن !!!! ه؟؟؟ینه صبر چ-

 :گرفتم دستشو

 میبتونتا  دیاریبهتره فعال همه جوره دل نفسو به دست ب...نینفس صداش کن کنمیخواهش م...نه سایاوال پر -

 خونه میبرش گردون

 :شد تو چشمام رهیخ

 برگرده؟ خوادینم یعنی -

 !فعال دلش از دست شوهر خاله پره گردهینه قاطع گفته برنم گردهینه قاطع گفته برم-

 آخه چرا؟-

 : کرد بعدم گفت هیبغض کرد و گر یکردم، خاله هم کل فیمامان نفسو براش تعر انیجر منم

 کار کنه خواستیخب مهرداد فرزادم به صالح دخترش م...دونستمیبخدا که من نم-

 شد؟ یبچه ت چ... گفتم؟ بر منکرش لعنت يزیخاله مگه من چ-

 :اشکشو آروم پاك کرد و گفت...کرد بغض

 ...سقط شد-
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 :نزدم که، زل زد تو چشامو گفتم یحرف

 مشینیبب میبر ایمهرداد ب -

نه نه نفس، امروز حالش خوب نبود خسته ست بزار فردا ...يپر...میبزار فردا صبح بر...االن که نه یباشه خاله ول-

 که برگرده میو قانعش کن میباهاش حرف بزن میکه بتون میریم

 :داد هیبه مبل تک خالم

 تونم؟یمگه من م -

 : مبل نشستم و گفتم يمنم رو....کردن هیدوباره شروع کرد به گر و

 خاله؟-

 :پاك کرد اشکشو

 جون خاله؟ -

 خوام؟یم يزیچ هیازت -

 جون؟-

 به خواسته نفس احترام بزار-

 ؟ییچه خواسته -

 خونه اونم به عنوان دختر شما نیبرگرده ا میکنیاول قانعش م-

 من که از خدامه مهرداد ییوا-

 يبه مامان و بابا شهیقانعش کنم البته با کمک شما، خواسته دومم مربوط م کنمیم یخوبه من سع نیخب ا-

 !من

 : کرد و زل زد تو چشام چشاشو تنگ خاله

 ه؟یخواسته ت چ-

 ستیبفهمن که نفس دختر شما و شوهرخاله ن یطیشرا چیمن تحت ه يمامان و بابا خوامینم-

 مدت کجاست؟ نیا میبگ یول...بفهمه ياحد چیه خوامیمنم موافقم نم-

 دروس رو دوره کنه يسر هی خواستهیم دیبوده و قبل ع دایآ شیکه پ میگیکه برگرده م میکن یاگه نفسو راض-

 کنن؟یباور م-

 :کج کردم کمی سرمو
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 !و خواسته آخر که مطمئنم خواسته خود نفسم هست کننیکه باور م شاهللایا -

 ؟یچ-

که پدر و مادرش براش انتخاب کردن،  هیاسم نیچون ا نیخونه همون نفس صداش کن نیهم برگشت ا یوقت-

 ه؟باش...میعادت کن دیهرچه قدر هم که سخت باشه با

 :بعد گفت کمیساکت شد تو فکر فرو رفت منم زل زدم بهش  خالم

من به جهنم  یمامان، ول يسایپر...سایسال تموم بهش گفتم پر ستیرو بزرگ کردم ب سایسخته چون من پر -

 م؟یبگ یبه مامان و بابات چ...یول میکنیبخواد براش م ياون فقط برگرده ما هرکار میموافق ستهیمن و شا

 :بعد گفتم کمیسرمو تکون دادم و  م؟یبگ یچ میخواستیبود که به مامان و بابا م نجایکل همدرست مش و

 اسم تو شناسنامه ش، نفسه میگیم-

 د؟یداد دهیعق رییتغ ییهویبعد چرا  سایپر نیگفتیهمه مدت بهش م نیا گنیخب نم-

 :موهام زدم ونیم یچنگ

 !همه رو باشه؟ میچونیبپ يجور هی دیبا...خوادیکه نفسم م هیزیچ نیمطمئنم ا...خاله دونمینم -

 : سرشو تکون داد و گفت خالم

 برگرده؟ یکنیمهرداد فکر م-

 :مبل بلند شدم و گفتم يرو از

 بزارم اون ازم دور باشه تونمیبرگرده من نم دوارمیفقط ام دونمینم -

 :بهم زل زد و گفت یبا سردرگم خاله

 ؟يرو دوست دار سایتو پر نمیبب -

 : هش نگاه کردمب برگشتم

 ...کن بگو نفس نیاز االن تمر-

 :سرشو تکون داد عیسر

 ...نفسه مامان...دخترم نفس...نفسم...نفس...باشه باشه نفس -

 : زدم که ابروشو باال انداخت يلبخند

 اد؟یاز دختره من خوشت م نمیمهرداد بگو بب-

 :زدم و گفتم یپاش زانو زدم لبخند کمرنگ يجلو
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 !!!!خواممممیتو پاچه من؟ آقا جون من دخترتو نم يدخترتو بزار خوادیمدلت  یلیخاله خ -

 :درومد شتریحرصش ب نیهم يبرا ومدیتو دستش ن يزیچون همش عضله بود چ یاز بازوم گرفت ول یشگونین

 عمرا اگه دخترمو بهت بدم نمیبرو بب -

 : پاش بلند شدم و با خنده گفتم يجلو از

 !نده با اون دختر زشتت-

 :گفتم عیسر د،یاشک به چشماش دو هوی

 وا، خاله چته؟ -

 : هق هق گفت با

 ؟؟؟...دهیکش یمدت چ نیمرگش شه تو ا شیمامان پ...یدخترم به اون خوشگل رمیبراش بم ینگو دخترمو اله-

 : شد دست خاله رو تو دستم گرفتم و زمزمه کردم شیهاش که افتادم دلم ر هینفسو گر ادی

 ...دمیهرجور که شه قول م...میگردونیفردا دخترتو برم صبر کن گهید کمیخاله -

 

 دوازدهم فصل

 :گذاشت و گفت زیم يمن روزنامشو رو دنیبابا با د...خونه رو باز کردم و داخل شدم مامان و بابا بودن دره

 ؟یمعلوم هست کجا هست زیبه به، مهرداد عز -

 :بهش زدم یجون یب لبخند

 کار داشتم چطور؟ ییجا -

 ؟...قاتیزد بازم با رف بتیبعدشم تا االن غ يدو ساعت شرکت بود یکیکه کال امروز -

 :قطع کردم و گفتم حرفشو

 داشتم، نشد شرکت بمونم ینه کار مهم -

 يکه اخراج کرد تمیمنش-

 !مشکل داشت یلیآره خ-

 :مبل جلوش نشستم که گفت يزد، رو يپوزخد

 ؟یزنیلبخند م يادیتو ز دیشا -

 :کردم یخمحرف بابا ا نیا با
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 !ندارم يشرکتم کار یهم بخوام بپرم، به منش یپدر جان من با هر ک -

 :گفت رهیگیبحث من و بابا داره کم کم باال م دیکه د مامانم

 م؟یشام بخور میبر -

 :گذاشت زیم يرو نکشویع بابا

 پسر سر به هوام حرف بزنم نیبزار دو کلوم با ا...نه خانوم -

 :رو کرد به منو گفت بعد

 شاخ شمشاد شما چند سالته؟ نمیبب -

 :گرفتیخندم م دادیکه بابا بهم م یاصطالحات نیا از

 گهیو هفت شدم د ستیخدا بخواد ب -

 ؟يبفرستمت اون ور آب درستو ادامه بد ییخواینم...یستیخب تو فکر زن گرفتن که ن-

 دارم سانسیبابا من که ل-

 مهرداد؟ خورهیچه به درد م سانسیروزا ل نیا-

 ؟یگرفت میتصم ییهویشده  یحاال چ...کتمم که به لطف شما هستشر-

 :تکون داد سرشو

 !تنوعم کمیدنبال  یچیه -

 :من گفت يبه جا مامانم

 تنوع؟ -

 :کرد ییخنده  بابام

 !رمیپسرم، زن بگ يبرا خوامیم -

 :زدم يپوزخند

 !؟یبابا منو گرفت -

 :بار مامانم شروع کرد نیبابام تموم شد ا نوبت

 ؟يخواستگار میبر ییایچرا نم! آ ستین يمهرداد فکر بدآره  -

 آخه؟ یچ يبرا يخواستگار یگیم یمامان چ ییوا-

 :زد و گفت يلبخند
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 ه؟ینظرت درباره دختر فرانک خانوم چ...نمتیبب يتو لباس داماد خوادیخب پسرم دلم م -

 : گفتم یسردرگم با

 دختر فرانک خانوم؟-

 ه ست هم قد و باال دارهکرد لیهم تحص گمیآره الدن رو م-

 :کردم ییحرف مامان خنده  نیا با

 نه ممنون من فعال قصد ازدواج ندارم -

 :گفت عیمبل بلند شدم و خواستم برم که مامانم سر ياز رو و

 ؟يتو سر دار ویکس نمیبب -

 ...!بابا نیکن ولم...دادن به ازدواج من ریحرف زدم بعدم گ لیاولش از تحص یکار بود الک یبابامم ب نیا ییوا

 :مامانو دست به سر کنم گفتم نکهیا يبرا

 شیخواستگار نیکه بر گمیآره حاال بعدا م -

 :گفت يبا شاد مامانم

 ؟يخدا جد ییوا -

 :لب زمزمه کردم ریخنده به سمت پله ها رفتم و ز با

 !چه زودم باورت شد -

تختم  يباز کردم و همونطور که رو راهنمویپ يدکمه ها...تختم ولو کردم ياتاقمو باز کردم و خودمو رو دره

 کردم ییاز تنم در آوردم و به سقف اتاق زل زدم و دهن دره  راهنمویبودم پ

من مثل هر سال اصال  یول.... دیشب ع دیمردمم اکثرا در تالطم بودن واسه خر...نمونده بود يادیز زیچ دیع تا

 ...نداشتم زیچ نیو ا دیع يبرا یشوق

 ...برداشتم و به صفحه ش زل زدم مویدم، گوشز یتختم غلت يرو

 ییوا...رمیاوه نه نفسو بگ...سایرفته بود شماره پر ادمی میشونیو با پشت دست زدم تو پ دمیکش یآه ییهوی بعد

 زدم؟؟؟یبهش زنگ م دیبا يحاال اگه کارش داشتم چطور...که چه قدر خنگم

 بود نیزش کردم آرمظاهر شد با میگوش يباال ییموقع عکس پاکت نامه  همون

 ؟يداریمهرداد ب-

 آره-
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 ...االنم اصال گشنم نبود یحت...نخورده بودم یچیبودم که ه ریدرگ نقدریافتاد من از صبح ا ادمی تازه

 :بعد اس داد کمی

 ؟یشیبگم داداش؟ ناراحت نم يزیچ هی -

 یبشنونم با ب ییناراحت کننده  زیچ خواستیبودم دلم نم دهیامروز خبر بد شن نقدریا...تو دلم آشوب به پا شد هوی

 نوشتم یحال

 ...نه بگو-

که عکس پاکت نامه رو  یقرن گذشت وقت هیمن مثل  يجواب بده برا نیتا آرم دیکه طول کش یی قهیدق چند

با خوندن اس ام اس تا  یدارم ول یی گهید یچه بدبخت نمیاس ام اس رو باز کردم تا بب عیسر جانیبا ه دمید

کردم و بدون  یسالمت يآرزو لمتو د...خب ینبود ول یخوب یلیمن خبر خ يبرا دیشا...احت شدر المیخ يحدود

تخت انداختم و چشامو  ياس ام اس رو ببندم بغلم رو نکهیبدون ا یحت نطوریهم ویبدم گوش نویجواب آرم نکهیا

م گذاشتم و نفس چشا يآرنجمو رو... چند لحظه هم که شده آرامش داشته باشم يبرا خواستیبستم، دلم م

 ...دمیکش یقیعم

 کردیم یتخت متن اس ام اس هنوزم باز بود و داشت بهم دهن کج يرو کنارم

خوابم ببره براش  نکهیلحظه قبل از ا نیآخر يبازم برا یمتن اس ام اس از ذهنم پاك نشده بود ول هنوزم

 بود نیمتن اس ام اس ا...کردم یسالمت يآرزو

دوست  یلیاسمو خ نیفقط گفت ا ایدن...چرا دونمینم...اسمشو گذاشت مهرداد...پسره...اومده ایبه دن ا،یبچه دن"

 "...داره

*** 

رو لبام نقش  يخوب شده بود ناخودآگاه لبخند یلیبهش انداختم خ ینگاه گهیبار د هینقشه امضامو زدم و  نییپا

 بود یبودم، پروژه خوب یراض یلیبست، ازش خ

 جواب دادم دیشماره خاله ناه دنیصفحه ش ثابت موند، با دکه زنگ خورد نگاهم رو  میگوش

 الو سالم خاله-

 ؟يدیسالم مهرداد، نفسو د-

 :به دره اتاقم انداختم ینگاه

 ...آره امروز اومده شرکت -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینغمه جنت  –نفسم  يبرا

wWw.98iA.Com ١٩١ 

 ام؟یمن ب-

 :انداختم میبه ساعت مچ ینگاه

 یباش نجایا گهیدو ساعت د یکیکن تا  یسع -

 نفس ناراحت نشه؟-

 زنمیمن باهاش حرف م...نداره یدلم ناراحت زیعز یستیه دشمنش ننه خاله شما ک-

 رمیگیآژانس م هیپسرم من  یمرس-

 باشه منتظرتم-

 به دراتاق خورد ییبلند شدم همون موقع تقه  میصندل يقطع کردم و از رو ویگوش

 دییبفرما-

لبخند جمع و جور زد و  هیدم لبخن دنیزدم اونم با د یلبخند کمرنگ دمیکه باز شد نفس رو تو آستانه در د در

 :گفت

 رو برات آوردم یکه خواست ییپرونده  -

 زمیبزارش رو م-

تر  کیبهش نزد کمیگذاشت،بلند شدم و  زمیم يداخل گذاشت و درو پشته سرش بست کالسور رو رو قدمشو

 :شدم و آروم کنار گوشش گفتم

 نفس؟ -

 :باال آورد زل زد تو چشمام سرشو

 جان؟ -

 :و گفتم دمیب کشخودمو عق کمی

 چند روز شد؟ ا،یزود تو کارت راه افتاد یلیخ -

 : رنگ تو دستش انداخت و گفت یینقره  یبه ساعت مچ ینگاه

 !خوبه پس...سه روز-

 : دمیکش یآه

 ادیم دنتید يامروز خاله برا-

 : دیتو هم کش ابروهاشو
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 ...بازم بدون مشورت با من، کارتونو-

 :گفتم يقطع کردم و با لحن جد حرفشو

 هیاجازه بدم تو  تونمیشرمنده نفس من نم یول يندار یگفتم آمادگ شینیبب یانقدر لفتش نده اون روز نخواست -

 یکن یدختر تنها تو اون محل زنگ

 :کالفه تکون داد سرشو

 کنمیم یفرهادم زندگ ییمن با دا ستمیمن که دختر تنها ن...مهرداد اریبهونه ن -

 :وت کردممشت کردم و نفسمو ف دستمو

همون مرد تو رو ...نداشت یسهم چیتوهم که باشه تو بزرگ کردنت ه ییاون دا...ییدا یینگو دا نقدریا -

 !بدبختت کرده

 :دیتر شدن، اخماشو تو هم کش چشماش

 !ساکت شو مهرداد-

 :فشردمش تیتو دستم گرفتم با عصبان بازوشو

 يو فرزاد دینفس تو دختر ناه -

 :کرد یی ناله

 بازوم -

 :بازوشو فشار دادم شتریب تیعصبان اب

 ؟يدیفهم...خونه يبرگرد دیبا -

 !یـــــیآ...آروم باش... مهرداد شهیاالن کبود م-

 :لب غر زد ریو ز دیچپشو آروم مال يرها کردم، با دست راستش بازو بازوشو

 !یرحم یب یلیخ -

 :دیمال کمیبهش انداختم دستشو  ینگاه تیعصبان با

 !کنم دایخودم، خودمو پ دیبزار...امیکنار ب طمیبا شرا کمی نیبه من مهلت بد نییخوایاصال نم -

 :مبل ولو شدم يرو

 !گهیبسه د! کننیدارن شک م نایمامانم ا...یستیده روزه که تو خونه ن...از ده روز گذشته نفس شتریب -

 : کرد یموهاشو کرد تو و پوف کمیش رو مرتب کرد و  مقنعه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینغمه جنت  –نفسم  يبرا

wWw.98iA.Com ١٩٣ 

 ك کنم در تونمیمن هنوزم نم-

 و؟یچ-

 !بفهمن ویزیمامان و بابات چ ییخواینم یکه بهم گفت نیا-

 به نفعه هممونه نیا-

 :خم کرد و گفت سرشو

 برم به کارام برسم -

 رسهیم گهید کمیآماده شو خاله -

  رونینگفت و از اتاق رفت ب يزیچ

*** 

به صفحه ش نگاه  نکهیرد بدون ازنگ خو میچه قدر گذشت که گوش دونمینم دم،یبه کارام رس کمیشدم و  بلند

 کنم جواب دادم

 بله؟-

 نمییمهرداد من پا-

 مییایباشه خاله ما هم االن م-

 دینکن رید یلیفقط خ مونم،یباشه منتظر م-

 یبه دور و ور انداختم وقت ینگاه رون،یو از اتاق اومدم ب دمیبلند شدم کتمو پوش زیقطع کردم و از پشت م تماسو

 :صدامو صاف کردم و گفتم ستین یحوالاون  یمطمئن شدم کس

 نهیینفس خانوم پاشو، خاله پا-

 :گفتم شهیبلند نم دمید یبهم انداخت و ابروشو داد باال، وقت یصدام سرشو برگردوند و نگاه دنیشن با

 !گهیبجنب د -

 :بلند شد و گفت یصندل ياز رو آروم

 !آخه تونمیمهرداد من نم -

روبرو شدن با  یواقعا آمادگ ای کردیلج م یلیداشت خ اینفس  دادم،یش منگاهش کردم، حق رو هم به کالفه

 :شونش گذاشتم و آروم گفتم يبه سمتش رفتم دستمو رو دمیکش یقینداشت، نفس عم شویمادر ناتن

 اون هنوز مادرته-
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 :دستش فشرد و زمزمه کرد ونیمانتوشو م نهییپا

 دونمیم -

 :رو لبام ظاهر شد يحرفش لبخند نیا با

 دوست داره یلیخاله خ -

 منم دوستش دارم-

 ؟یکنیپا و اون پا م نیا نقدریپس چرا ا-

 !رمیمیدارم م...مهرداد تونمینم-

 آخه؟ یتونینم ویچ-

 ...من از فرزاد بدم...برگردم نکهیا-

 :قطع کردم حرفشو

 !که یاز پدرت متنفر باش یتونیتو نم... اون به نفعه تو کار کرده نفس...سیه -

 : زمزمه کرد یطوالن بایبعد سکوت تقر...نگفت يزیآورد چشماشو تو چشمام دوخت اما چ باال سرشو

 میبردارم بر فمویک-

 میبه سمته آسانسور رفت...رونینفسم پشتم اومد ب رون،یلبخند کمرنگ زدم و از شرکت اومدم ب هیحرفش  نیا با

زد که من با اخم جوابشو دادم  يند گشادلبخ دنمیبا د رونیهم از دره اتاقش اومد ب یهمون موقع خانم مشرق

 :کرد و گفت یاخم سادهیکه نگاهش به نفس افتاد که پشته من وا نیهم

 نفس؟ یخوب -

 :آروم گفت شناخت،یاخم کرد، فکر نکنم سوگند رو م کمیسرشو به سمت سوگند چرخوند،  نفس

 ؟یممنون شما خوب -

 :زد و گفت یلبخند زورک سوگند

 د؟یریرو م رازیش تیکارتون چطوره؟ ماموراوضاع  ینعمت يآقا -

 یآه رازیسفر چند روزه رو هم برم ش هی دیاونجائه و با مونیافتاد پروژه بعد ادمیانگار تازه  رازیاسم ش دنیشن با

 :و گفتم دمیکش

 میبر دیآره فکر کنم تا هفته بعد با -
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داخل شدن خودمم پشت سرشون رفتم  یآسانسور باز شد رو به نفس و سوگند تعارف کردم داخل بشن، وقت در

 رو فشردم  نگیسوگند طبقه اول رو زد منم طبقه پارک

 دیرازیش لیکه سال تحو ينطوریپس ا-

 قبلش برگردم کنمیم يزیبرنامه ر يجور هی-

  دیرو داشته باش یکه سال خوب شاهللایآها ا-

 ممنون شما هم-

مشکوك به ما دوتا  خورهینم ینفس تکون دید یوقت اد،یو منتظر شد نفسم ب رونیکه باز شد سوگند رفت ب در

 :شد و گفت رهیخ

 ؟ییاینم ،یخانم صالح -

 !کار کنه یچ دیبا دونستیبه سوگند انداخت بدبخت نم ینگاه نفس

 :کردم و گفتم یی سرفه

 طبقه اوله ها یخانم صالح -

 :سرشو تکون داد و گفت عیکار کنه سر یچ دیبا دیکه از حرفم فهم اون

 !ه، اصال حواسم نبودشرمند -

 خودم گفتم با

 "!طونیش! آره جون عمت "

بود دلم  زیهم ت یهامون خندم گرفت، مشرق یلحظه از کاراش و سوت هیو در بسته شد،  رونیآسانسور رفت ب از

 بفهمه يزیچ یفعال از رابطه م با نفس کس خواستینم

 ابونیدم و دنبال خالم گشتم اون دسته خنفس رو سوار کر رون،یشدم و از ساختمون اومدم ب نمیماش سوار

 بود، اونو هم پشت سوار کردم نفسم رفت پشت نشست سادهیوا

 دمیشنیهق هق نفس رو نم يصدا یول کردیم هیخالم گر...بغل کردن گرویهم، همد دنید با

 : گفتیخالم بود که م يصدا فقط

 يتو پاره  یدونینم رم؟یمیمن بدون تو م یدونیچه قدر دل نگرانت بودم؟ آخه تو نم یدونیدخترم؟ م یخوب-

 ؟یتنم
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بزنه اما  یمنتظر بودم دهن باز کنه و حرف...گهینم يزیکه نفس فقط به خالم زل زده و چ دمیدیم نهییتو آ از

 نگاهش نکردم گهید...بود که از گوشه چشماش افتاد یاشک يفقط قطره ...گفتینم يزیچ

 یی گهیچطور کسه د...رو به اون رو شد نیاز ا شیروز چطور زندگ تو چند نمیبب تونستمینم اوردیتاب ن دلم

 تلخ رو باور کنم که  قتیحق نیا خواستمیو نم تونستمینم...اومد شهران هیمادرش شد چطور خونش از زعفران

 "...!!!و نفس دو آدم کامال متفاوتند سایپر"

*** 

بهش  یقیگوشه لبم گذاشتم و پک عم رو روشن کردم و گارمینداره س دیمطمئن شدم خاله بهم د یوقت

 داشتم درست مثل االن ازیاوقات ن یگاه ینبودم ول يگاریس یلیخ...زدم

 نیخالم و نفس تو ماش...زل زدم یدادم و به آسمون آب رونیتلخ دود، کل دهنمو پر کرد، دود رو ب طعم

 ستشیمن راحت ن يکه نفس جلو دونستمیم... رفتم تنهاشون گذاشتم تا با هم حرف بزنن...بودن

شک  شتریمامانم و بابام ب کردیم رتریهرچه قدر د...رو بده و قبول کنه که برگرده خونه یبودم نفس اوک دواریام

 ...کردنیم

خالم  دیپرسیبود که نفس برنگشته بود خونه و هرموقع مامانم م يدوازده روز -حقم داشتن االن حدود ده خب

 درساش رو کار کنه دایتا اونجا بتونه با آ دایآ شیذاشتمش پخودم گ نهیامتحاناش سنگ گفتیم یالک

 شد؟یتو اسفند ماه برگزار م یخوبه مامانم خبر نداشت وگرنه کدوم امتحان حاال

 رو بهم داده بود یدرس قشنگ گار،یس...زدم يپوزخند...پام له کردم ریز گارویس

 ...گاریس نیهمونه درست ع هیپا ریله شدن ز یهر کس يسوختن برا عاقبت

 ...!دمیکشیم گاریمن س دیفهمیدادم، آخ که مامانم م رونیهام ب هیدود رو هم از ر نیآخر

 ...لب نزنم گاریبه س گهید کردمیم یسع دیشدم با رهیپام خ ریله شده ز گاریبه س...ومدیاز دود بدش م یلیخ

 ؟...مهرداد-

 خالم به سمتش برگشتم يصدا دنیشن با

 جانم؟-

 دلش گرفته دمیمپاك کرد فه اشکشو

 شده؟ یخاله چ-

 :به نفس کرد و گفت ییسر اشاره  با
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 داره تا برگرده ازیزمان ن گهیفعال م -

هر کس  شترازیبود، به سمت خالم رفتم خودم ب دهیدستم ند يرو تو گاریبهش کردم فکر کنم س یمشکوک نگاه

فقط  ياون تو میتحت فشارش بزار میتونستیهم نم یاز طرف ینفس به خونه برگرده ول خواستیدلم م یی گهید

 ...که از ما زمان بخواد اشتو حاال واقعا حق د یشده بود به نفس صالح لیتبد ستهیشا سایچند روز از پر

 : خاله گذاشتم يشونه  يرو دستمو

 زنمیمن باهاش حرف م...خاله درکش کن-

 :تو دستش گرفت و فشرد دستمو

 خوامیم یکمک هیمهرداد ازت  -

 :شدم رهیخالم خ يقهوه  يچشما به

 بگو خاله -

 میدور هم سال نو رو آغاز کن خوامیم...خونه باشه دیبهم قول بده که نفسم ع-

تو  یچ دونمینم یحرفا بود، ول نیسرسخت تر و سرتق تر از ا یلیقول رو بدم چون نفس خ نیا تونستمینم

 : که وادارم کرد آروم بگم دمیخالم د يچشما

 دمیباشه خاله قول م-

 :زد و گفت يلبخند

 گوش کنه شتریحرف تو رو ب دیشا...خونه تو با دخترم برو گردمیمن خودم برم -

لب  ریو ز دمیکش یقینگاه کردم، نفس عم نمیاز دور به ماش...تکون دادم، خاله دستمو ول کرد و رفت سرمو

 : زمزمه کردم

 ...!!!لجباز يخانم کوچولو-

 وا کردم و نشستم درو

 وچولو؟خانم ک يچطور-

 :نگامم نکرد یحت نفس

 استراحت کنم خوامیمنو ببر خونه م -

 :لبخند گفتم با

 کدوم خونه؟ -
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 :سرش رو به طرفم برگردونه گفت نکهیا بدون

 خونه خودم -

 ؟یبهم نگاه کن ییخواینم-

 : نخورد یتکون

 ؟يدیکش گاریس-

 اوهوم-

 چرا؟-

 ؟يدیداشتم تو از کجا فهم ازین-

 : جا خوردم با چشماش زل زد تو چشمام شیت از حرکت ناگهاندفعه به سمتم برگش هی

 ها؟ ؟یچ يبرا ازین ؟يدیکش یچ يبرا-

 وونه؟ید یکنیم ينطوریچرا ا-

 :کرد یاخم

 ...نکش گهید...متنفرم گاریاز س -

 ؟یکنیمن نکشم تو اخماتو وا م-

 :زد و زمزمه کرد یلبخند کمرنگ ناخودآگاه

 !ياهوم، اگه قول بد -

 !نکشم گهیکه د دمیول مخب ق یلیخ-

 مامانم کجا رفت؟-

 ما رو؟ یچزونیم نقدریچرا ا...رفت خونه-

 :تو هم گره زد دستاشو

 خوامیزمان م کمی ستهیبرگشتن به اون خونه و روبرو شدن با شا يفقط برا...چزونمینم ویمن کس -

 : و بعد از فکر کردن گفتم دمیچیپ ابونیخ تو

 ؟يبه آرامش دار ازین-

 چند روز فقط فکر کنم هی خوادیدلم م..اوهوم-

 :لبخند زدم و بعدم گفتم هیذهنم جوونه زده بود  يکه تو يشنهادیپ به
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 رازیش میبا هم بر ایب-

 : دیکش یغیج باینگاهشو رو خودم حس کردم، نفس تقر ینیسنگ

 با هم؟؟؟؟ راززززززز؟؟؟یش ؟؟؟یچ-

 :گفتم لکسیر یلیخ

 آره -

 : مبهش انداختم وگفت ینگاه وبعد

فکر  یتونیتو اونجا هم م...رمیگیاتاق م هیبرات ...کارمم ریمن که درگ...میبر ایب...رمیگیاز مامانت اجازه ت رو م-

 به نظرت بده؟...هم استراحت یکن

 :نگفت يزیچ یصورتشو پوشوند ول يگشاد لبخند

 نفس؟ یموافق-

 :تکون داد و گفت سرشو

 !بود پسرخالههههه یعال شنهادتیپ یمرس ییر شم وادو نجایاز ا خوادیدلم م...معلومه که آره -

بهش انداختم  یخشکمون زد برگشتم و نگاه ییلحظه  يجفتمون برا...از دهن نفس "پسرخاله"کلمه  دنیشن با

 :نگاهشو ازم گرفت و آروم گفت عیسر یلیخ یاونم زل زد تو چشمام ول

 شد یاشتباه دیببخش -

 ...ستین سایوقته پر یلیافتاده بود نفس خ ادمیگار تازه ان...نزدم یحرف یول دمیکش یقیعم نفس

 

 زدهمیس فصل

 خودشو بهم رسوند و ساك رو به دستم داد عیصندوق رو باز کردم و ساك رو داخل گذاشتم، خالم سر در

 !مهرداد تو رو به خدا حواست به دخترم باشه-

 کمیتا  رازیجازه گرفتم نفسو با خودم ببرم شاز چند روز قبل که ازش ا وار،ید يسرمو بکوبونم تو خواستیم دلم

 مهرداد مثل چشات ازش مراقبت کن گفتیپونصد بار بهم م يحال و هواش عوض شه روز

 ...!حواسم به نفس هستش یی گهیاز هر کس د شتریخبر نداشت من خودم ب حاال

 رازیش رهیهم با مهرداد م سایخاله بهش گفته بود که پر یعنی راز،یش ادیکه نفس با من قراره ب دیفهم مامانمم

 شد نفس؟؟؟ سایشد که پر یچ میمامان بگ يجلو دیبا میدونستیچون هنوز واقعا نم سایبود پر گفته
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 رمینفس بگ ياتاق سوا برا هیبهم سفارش کرده بود که مراقب باشم و  یکل مامانمم

که آدم  زدنیم ییحرفا هی یعنی...میبا هم باش رمیگیاتاق مشترك م هی رمیبهش بگم نه مادره من، م خواستمیم

شدم که  نمیسوار ماش ختیقرآن رد کرد و مامانمم پشتم آب ر ریخالم منو از ز نکهیبعد از ا... رهیگیخندش م

 ...انداخت که با نفسش برگردم ادمیبرگردم خالمم تو گوشم  لیبرم، به مامان قول دادم تا قبل سال تحو

با  یکه همگ میشرکت قرار داشت ياه افتادم، ساعت هشت صبح با بچه هار نایدادم و به سمت خونه نفس ا گاز

 من باشه يتا حواسش به کارا ادیهم باهام م یبهشون گفته بودم خانم صالح...میافتیهم راه ب

 ينقش باز ينطوریخب قرار بود ا یول شدیحرفا سرش نم نیو ا یو نقشه کش ياز معمار یچینفسم ه نیا حاال

و سارا  يدریو رضا ح يباهامون نبود، مهندس عرفان نظر یخدا رو شکر مشرق م،یرو لو ندتا خودمون  میکن

 هیو  میهفته به کارا نظارت کن نیتو ا ااونج ياز شرکتا یکیتا با  رازیش میقرار بود بر گهیچند تا د هیبا  ینیحس

 ...میهم داشته باش ییجلسه 

که درشون باز شد نگاهم به نفس افتاد  دینکش یوق زدم طولدره خونه شون نگه داشتم و چند تا ب يجلو نویماش

گوش  ریز یچ يفرهاد موذ نیشدن نداشتم معلوم نبود ا ادهیدر، حوصله پ يفرهادش اومده بود جلو ییکه با دا

 !!!!ما رو زد؟؟؟ يهمه  دیروزه ق کینفس خونده بود که نفس 

 هیهم به نفس انداختم  یکردم، نگاه کیسالم و عل شدم، با فرهاد ادهیاحترامم که شده پ يکردم و برا یپوف

 يبگم خبر ندار خواستمیساکم دستش بود م هیو  فیک هیسرش بود و  ییشال سرمه  هیبلند با  یمشک يمانتو

اونم پشت سر ...میاجازه داد ما بر پردنفسو بهم س نکهیفرهاد بعد ا ییگذاشته، دا یمامانت چه قدر برات خوراک

 ختینفس آب ر

 تو کوچه دور زدم و به سمت شرکت به راه افتادم م،ینشسته بود نیربع بعد من و نفس تو ماش هی بایتقر

 به حرف اومد نفس

 نگفت؟ يزیمامان چ-

 مخمو خورد-

 :دیخند زیر

 آخه؟ یچ یعنی -

 گهیسرم رفت د...سفارشت رو کرد که نپرس نقدریا-

 :زد که گفتم يلبخند
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 حرفا برات تو ساك گذاشته نیاو  وهیهم لقمه و آب م یتازه کل -

 :ور و اون ور رو نگاه کرد که گفتم نیا کنجکاو

 تو صندوقه -

 :دیتو هم کش اخماشو

 من صبحونه نخوردم ،ياوردیم -

 :بهش انداختم و گفتم ینگاه مین

 دمشینگه دارم، بهت م نویشرکت ماش يجلو -

 ممنون-

 و به نفس دادم و بعد به سمت بچه ها رفتمشدم اول ساک ادهیپ م،یشرکت بود يبعد جلو قهیدق ستیب

 کردم یکیرضا و عرفان دست دادم و با سارا هم سالم و عل با

حاال انگار ماه  اره،یآورده بودن رضا از قبل گفته بود نامزدشو با خودش م نشونویو رضا جفتشونم ماش عرفان

 !عسلشون بود

 خمسه ست نیکرد و گفت که اسم نامزدش نازن یباهام سالم کرد منم جوابشو دادم رضا هم معرف نامزدش

صدا نزنم به هر حال که من با زنش  کیبود که من اونو به اسم کوچ نینامزدش ا یلیهدفش از گفتن فام دیشا

 داشتم نه قرار بود صداش بزنم ينه کار

و من رو به بچه  شد سالم کرد ادهیبا اونا هم سالم کردم نفسم پ...هم بودن گهیسارا و عرفان چند نفر د همراه

 يکنه و رو یسفر منو همراه يدادم که قراره تو حیهمکارمه و دوباره براشون توض یها گفتم که خانم صالح

 کارا نظارت داشته باشه

 ما ننشست نیتو ماش یشدم خدا رو شکر جز من و نفس کس نمیماش سوار

 :سمت اتوبان راه افتادم، نفس دره ساك رو باز کرد و گفت به

 رو شکر دخترم تو جمعتون هستخدا  -

 شمال رهیداره م کنهیجمع آدم فکر م یگیم نیهمچ-

 :دوخت رونیبه ب نگاهشو

 ریبخ ادشی -

 ؟یگیشمالو م-
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 اوهوم-

 ازش ندارم یمن که خاطره خوب-

 :سمتم برگشت ب

 چرا؟ -

 :مشتم فشردم ونیفرمون رو م...و دروغش افتادم دایپارم ادی

 الیخیب ،یچیه -

تموم  دایکه با پارم یرفت یگنگ گفت یلیبعدشم خ... يزد و هممون رو سکته داد بتیغ ییهویتو  یگیراست م-

 !یچرا؟ گرچه اولش دروغ گفت یبگ ییخواینم ،یکن

 !بدم که حیتو توض يبرا دینبا...نه-

 !!!!نداره یبه من ربط یگیراست م-

بود ك خاله از شب  یکتلت...رونیب دیکش از تو ساك لقمه رو... نگفتم يزیچ یتند رفتم ول دمیفهم...شد ساکت

 :قبل درست کرده بود لقمه رو سمتم گرفت و گفت

 بخور-

 :پس زدم دستشو

 ندارم لیم -

 !نه تو واسه من رمیبگ افهیتو ق يبرا دیمن با-

 : به چشماش انداختم وبعد آروم گفتم ینگاه

 اریدرش ب کیاز پالست...بخورم تونمیکه نم ينطوریخب ا-

 دمیمنم خند دیفم ناخودآگاه خندحر نیا با

 نفس؟-

 :شد کیدرآوردن لقمه از پالست مشغول

 جان؟ -

 دلم برات تنگ شده بود-

 :بهم زل زد رتیح با

 تا امروز؟ روزیاز د -
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 میکنار هم نبود یمدل نیچند وقته که ا یدونیم...بودنمون نطوریا ينه دلم برا-

 :رو به دستم داد لقمه

 ؟ینکنه تو عاشقم -

فکر کنم بهش ...دوستشم نداشتم...نه من عاشقش نبودم...نگاهش کردم یچشم ریز دیبلند خند يبا صدا بعد و

حرصمو  نکهیکنه به ا تمیاذ نکهیبه ا...با سواالش کالفم کنه نکهیباشه به ا میتو زندگ نکهیبه ا...عادت کرده بودم

 !دمنه نبو... عاشقش یمن به نفس عادت کرده بودم ول...ارهیدر ب

 لقمم رو خوردم ضبطو روشن کردم نکهیبعد از ا...نزدم ینگفت منم حرف يزیچ

 مهرداد؟-

 جان؟-

 ؟يزاریاون آهنگه رو م-

 نه-

 عهههه چرا؟؟؟-

 خونه؟؟؟ يبرگرد ییخوایشد؟ چرا نم یپس چ-

 ؟؟؟یکنیچرا بحث رو عوض م! وره دله تو...مهرداد نجامیمن که ا-

 یت باشرو خونه خود دیمن به خاله قول دادم ع-

 !امیچزوندن تو هم که شده اصال نم يبرا! يتو غلط کرد-

 :کردم یاخم

 ؟یچ -

 :بهم انداخت ینگاه يجد یلیخ

 !يجا کرد یتو ب -

 :لب زمزمه کردم ریز

 !يباز کوچولو شد -

 بهم خانم کوچولو؟ یباز تو گفت-

 گهید یچون هست-

 :شد زونیآو لباش
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 گهیمهرداد آهنگرو بزار د-

 میو به آهنگ گوش کرد میجفتمون سکوت کرد...سادمیآهنگ احسان وا يرو رو رد کردم ترك

* 

 یطوالن يایرو نیا از

 میزاریکابوس ب نیا از

 میبه هم دار دونمیو م یدونیکه م یحس نیا از

 میدونیکه هر دو م نیا از

 میفکر هم باش دینبا

 میریتا کجا م نکهیا از

 میلحظه تنها ش کی اگه

 یس رها شم تا تو تنها شاحسا نیاز ا تونمیم نه

 یباش یبا کس نمیاون اندازه دل دارم بب نه

 ـــــتــــونـــــــمینم

 از وهمت سوزمیم دارم

 میریگیکه هر دو م یتب

 میریراه م غیت کیهردومون با هم لب  نکهیا از

 میریراه م غیت کی لب

 با تو یزندگ يبرا

 رمیمن تا کجا م نیبب

 ایرو نیروز ا کی واسه

 رمیمیم...رمیمیروز م هر دارم

*** 

برام سخت بود نفس  یلیاعتراف کنم که خ دیبا...به نفس انداختم، خوابش برده بود یگوشه چشم نگاه از

و کنجکاو، نه نفس گوشه  یو دوست داشتن طونیعادت کرده بودم همون دختر ش سایمن به پر...صداش کنم
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هوا ...و روش انداختم اشتمم کتم رو از عقب برد گهید دستم فرمونو داشتم با دست هیکه با  نطوریهم...! ریگ

 !!!یروز سرد و بارون هی...یروز گرم و آفتاب هی...گرم نشده بود یلیهنوز خ

که به خاله  یقول ادهی...ضبط رو خاموش کردم تا راحت استراحت کنه...چشماشو وا نکرد یخورد ول یفیخف تکون

 لب زمزمه کردم ریز...داده بودم افتادم

 شوکه شده کمیفقط ...کنهینم يلجباز یعنی! ارهیدر ن يخدا کنه لحباز-

 زنگ خورد جواب دادم، عرفان بود میگوش

 !سالم مهندس-

 سالم عرفان، جانم؟-

منو  ومدیم شیکم پ نیواسه هم دادمیبه عرفان پا نم یلیمنم خ یعنیباهام،  کردینم تیمیاحساس صم یلیخ

 مهرداد صدا کنه

 م؟یستیوا ییناهار جا يبرا-

 بود کیبه ساعت انداختم  ینگاه

 دیسیشما هم وا سادمیکنم، وا دایخوب پ يجا هیباشه بزار -

 باشه-

 یقیانداختم که تو خواب عم یبه نفس نگاه یچشم ریدوباره ز...داشبورد گذاشتم يقطع کردم و رو ویگوش

 فرورفته بود

گشنشون شده بود  ینگه دارم فکر کنم حساب ویکی که زدیتا رستوران رو رد کردم عرفانم مدام برام بوق م چند

 بخوابه شتریبود که نفس ب نیمن هدفم از لفت دادن ا یول

نفس از خواب  نیماش دیشد يپارك کردم، با تکونا یتو خاک نویشدم و ماش میساعت تسل میبعد از ن باالخره

 :گفت ییگرفته  يسرشو بلند کرد و آروم با صدا د،یپر

 م؟ییکجا -

 :به روش زدم و گفتم یجون یب لبخند

 میناهار بخور میسادیوا -

 که غذا گذاشته بود دمیمامان ناه یول-
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 ياریدر ن يبعدشم تابلو باز..! اونا برن میکه ما بخور میتونینم یجونتون غذا گذاشته ول دیدرسته مامان ناه-

 !هست ییچه رابطه  نمونیبفهمن ب

 :گفت طنتیبا ش یبعد مکثکه روش بود کرد و  یبا تعجب به کت ینگاه

 ه؟یچ نمونیب -

 :و گفتم دمیکش لپشو

 ؟یدونیتو نم یعنی -

آروم کت رو به طرفم ...شیدوست داشتن يشدم تو چشما رهیمنم خ یبدون حرف...لبخند زل زد تو چشمام با

 :گرفت

 ممنونم -

 :رو از دستش گرفتم کت

 میشو بر ادهیپ -

 میرو هم رفته هشت نفر بود میوستیشدم و به بچه ها پ ادهیمنم پشد،  ادهیپ نیدرست کرد و از ماش شالشو

 دیشد رفتیدستم در نم ریسارا از ز یرکیرزیز ينگاه ها...همه سفارش برگ دادم و کنار نفس نشستم يبرا

 از همکارامه یکیچون من فقط بهش گفته بودم !! ؟؟...هیبود که بفهمه نفس ک نیدنبال ا

 ...!!!آخ نفس که دختر خالم نبود....دختر خالمه تمگفیم شدیم چیپاپ شتریب اگه

 !شدیم میچه که نفس ک یبه کس اصال

 نه؟ ای خورهیم يزیچ نمیحواسم به نفس باشه و بب یلیخ تونستمینم...رو آوردن غذاها

جو  یرو بخندونه ول میت اشیبا شوخ کردیم یعرفان سع یهر از گاه...آروم شروع کرد به خوردن غذاش آروم

 یهم نگاه یو هر از گاه زدیسارا هم با همکارش حرف م زدیحرف م شتریب نیبود رضا هم با نازن نینگس میت

گشنم بود غذامو  یلیخ...خوردینفس گوشه نشسته بود و آروم آروم غذاشو م یول...انداختیبه من و نفس م

 عرفانم که غذاشو تموم کرده بود بلند شد تا حساب کنه...خوردم

 : گفتم عیسر

 کنمیمن حساب م نیبش-

 نه مهرداد، امکان نداره-

 : زدم و گفتم یرمق یباال انداختم بهم گفته بود مهرداد، لبخند ب ابرومو
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 بعد مهمون تو يسر نیمهمون من باش نویا-

 دستم در نرفت ریکه به نفس انداخت از ز یزد و نگاه يلبخند عرفانم

 :نفس زدم و زمزمه کردم يدستم به پا يبا گوشه  آروم

 !يتو که به غذات دستم نزد -

 ستیگشنم ن یلیخ-

 !آ شهیبخور تو راه گشنه ت م-

 : گفت آروم

 به فکرم بوده دمیمامان ناه-

 بلند شدم رفتم صندوق و پول غذا رو حساب کردم یصندل يزدم و از رو يمنم لبخند...زد يلبخند و

که به  میتوقف نکن رازیبه ش دنیتا رس گهید دقرار ش میو راه افتاد میهمه بچه ها حاضر شد قهیاز چند دق بعد

 مینخور یکیتار

 گذشته بود یبود، چند ساعت مینشسته بودم و حواسم به رانندگ نیماش تو

 ست؟ینفس گشنه ت ن-

 !ایعادت کرد...نه-

 ؟یبه چ-

 !يزود جمعش کرد یول يداد یالبته سوت...! سایپر یبارم نگفت هیاز اون روز تا االنم ...به گفتن نفس-

 !فرق داره سایتا آسمون با پر نیکه االن کنارم نشسته زم يدختر-

 :دیبه سمتم چرخ کامل

 چطور؟ -

 :بهش کردم یو نگاه برگشتم

 !نفس! خودم تنگ شده يسایپر يمن دلم برا-

 بود؟ يمگه اون چطور-

 کردیام کل کل مکه مدام باه يهمون دختر...تنگ شده طنتاشیدلم واسه ش...به تمام معنا يخانم کوچولو هی-

 نهیبیکه لبخندشو آدم به زور م ینفس نینه ا
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 دیکه خند کمیتنگ شده بود،  نشیریش يخنده ها نیهم يدلم برا... دمیخنده، منم آروم خند ریزد ز ییهوی

 :گفت

 ...!بخدا من همونم پسرخاله-

 : زدم و زمزمه کردم يکلمه پسرخاله لبخند دنیشن با

 !پسرخاله و مرض-

 :اخت باالاند ابروشو

 عهههه چرا آخه؟ -

 بخواب کمی ریبگ...الیخیب یچیه-

 م؟یرسیم یک...ادیخوابم نم گهید-

 :به ساعت انداختم ینگاه

 خدا بخواد گهیدو ساعت د هی-

 يآره؟ همش پشت فرمون بود يخسته شد یلیخ-

 !یکن يدلسوز خوادینم يریبگ نامهیگواه ینرفت یوقت-

 ترسمیم یلیخ یاز رانندگ من! که دونستمیعهههه خب من چه م-

 : که گفتم دیکش یغیج ختمیدراز کردم موهاشو به هم ر دستمو

 !آدم با تو باشه و خسته شه شهینه مگه م-

 :درست کردن موهاش شد مشغول

 !ادیتو اصال از من خوشت نم...اغراق نکن -

 :نگاهش کردم یچشم ریز

 ؟یکنیفکر م ينطوریچرا ا-

 :داد رونیش ب نهیاز س آهشو

 ؟يشد یی گهیعاشق دختر د ا،یبعد دن -

 یعنینشدم  يدختر چیعاشق ه ایخب من بعد دن...سوالش جا خوردم نیسمتش، ابرومو اال انداختم از ا برگشتم

 یول...تمیکه اونم گند زد تو ذهن... خوشم اومده بود دایاز پارم کمی ایفقط بعد دن...کدومشونم نشدم چیوابسته ه

 :روبروم دوختم ينگاهمو به جاده  کنم،یمعادت  میکه دارم به بودنش تو زندگ مدونستیخودم خوب م...نفس
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 !که دوسش دارم هیکی یول...عاشق که نه-

 :کرد يباز يگوشه شالش باز با

 دائه؟یحتما پارم -

 :زدم يموذ لبخند

 !گهید گهید -

 یپست یلیخ-

 :زدم یی انهیموذ لبخند

 عههه چرا؟؟؟ -

 ؟يردچرا ولش ک یاگه دوسش داشت-

 :بچزونمش گفتم شتریب نکهیا يبرا

 گفته ولش کردم؟ یک -

 :به بازوم زد ییو ضربه  دیکش یغیج

 ؟؟؟یچرا به من نگفت ؟یهنوزم باهاش -

 !میریمیحواسم پرت شه جفتمون م کنمیم ینکن دختر دارم رانندگ-

 :از بازوم گرفت یکیکوچ یشگونین

 ؟یمهرداااااد، هنوزم باهاش نمیبگو بب -

 : کردم ییخنده ...حن صدا زدنش بودمل عاشق

 !!!نداره یبه تو ربط-

منم ...که باهام قهر کرده دمیبه روبروش زل زد فهم نهیداد و دست به س هیتک شیبه صندل دیتو هم کش اخماشو

نه اون  گهید...ازم خوشش اومده ییجورا هیکه نفسم  کردمیحس م...دمیخند انهیموذ یلینکردم فقط خ يکار

 !کنم تشیاذ کمیداشتم  میتصم...گفتم يزینه من چ زد و یحرف

*** 

پارك کردم عرفان و رضا  نگ،یتو پارک نویماش...که از قبل رزرو کرده بودم یدم هتل میدیدو ساعت بعد رس حدود

شونش انداخت و به سمت  يرو فشوینفسم ک...رو پارك کردن، از تو صندوق ساك ها رو برداشتم نشونیهم ماش

 دمیرضا رو شن يصدا م،یرفت یالب
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 ؟یکنیم یاتاق رو اوک يمهرداد کارا-

 : سمتش برگشتم

 اتاق؟ هیشما ...ما که دو تا اتاق-

 :سرشو تکون داد که عرفان گفت رضا

 دهیبا سارا و سع دییایخب نفس خانم شما هم ب...گهیاتاق د هیخانم  دهیاتاق سارا خانمم با سع هی ایمنم با پور -

 دیباشاتاق که تنها ن هیتو 

شه، چنان  یهم اتاق دهیبا سارا و سع ستیبه عرفان انداخت کامال مشخص بود دلش ن ینگاه یبا ناراحت نفس

 :گفتم عیآن دلم براش کباب شد، سر هیبه خودش گرفته بود که  یمظلوم افهیق

 ا باشهباشه بهتره اتاقش جد داریب ادیکارا نظارت کنه شبا ممکنه ز يرو دینفس با...زینه عرفانِ عز-

 :گفت عیسر سارا

 !بهتره ییکه از تنها نیا...ینعمت ينداره آقا يرادیا -

 :گفتم عیسر

 نه؟... راحت تره ينطوریا یفکر کنم خود خانم صالح -

 :گفت عینشون بده سر يخود هی دیبا دیبه نفس کردم، نفسم که فهم ییاشاره  و

 سارا جان شمیمزاحمتون نم -

مبل  ينفسم رو...کردن اتاقا شدم یو مشغول اوک رشیزد، رفتم پذ یلبخند کجابروشو باال انداخت و  سارا

 مشغول بود شینشسته بود و با گوش

طبقه چهارم، اتاق نفس درست مقابل  میاتاق نفس و خودم رو گرفتم و رفت دیشد کل یربع بعد که اتاقا اوک هی

خل شد، به سمت تخت رفت و شالشو باز کرد اتاقم بود، درو واسش باز کردم و ساکشو داخل گذاشتم، خودشم دا

 تخت نشست يافتاد، مانتوشو در آورد و رو شیمشک يبلند موها ينگاهم به دسته 

 رونیب میشام بر ییساعت نه حاضر باش دوتا يبرا-

 : گفت طنتیزد و با ش يلبخند

 ؟ییدوتا-

دلم دعا دعا کردم که خدا کنه  تو...یدوست داشتن يسایهمون پر شدیانگار دوباره داشت م...شدم بهش رهیخ

 !نفس دوباره بشه همون
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 !آره خودمون دو تا-

 :به هم زد دستاشو

 !ساعت نه منتظرتم -

مبل گذاشتم لباسامو در آوردم و رفتم  يرفتم تو اتاق خودم و ساکمو رو رونیتکون دادم و از اتاق اومدم ب سرمو

استراحت کنم و بعدم حاضر شم و برم که با  کمیتم گرف میوقت نداشتم تصم یلیدوش گرفتم تا ساعت نه خ هی

 میبخور رونیب مینفس شام رو بر

 لباسام شدم دنیمشغول پوش نهییآ يجلو

به راهرو  ینگاه رونیرو هم برداشتم و از اتاق اومدم ب میرو برداشتم گوش نیماش چییبه گردنم زدم سو عطرمو

 کار کنن؟ یچ خوانیشام رو م ونستمدینم...بچه ها نبود هیاز عرفان و بق يانداختم خبر

 ستمیکار دارم و ن ییجا گفتمیم ای دادمیجوابشونو نم ای زدنینداشت اگه به من زنگ م یتیاهم برامم

 يباالخره درو باز کرد و با لبخند یول دیطول کش کمیتا درو باز کنه،  سادمیبه در اتاق نفس زدم و وا یی تقه

از جنس کتون به پا کرده بود، و  ییکوتاه بود، شلوار دمپا بایاش مانتوش تقرشدم به سر تاپ رهیبهم نگاه کرد، خ

 بود دهشالش نسبت به قبل جلوتر بود و موهاش رو از باال جمع کر

 مهرداد؟ میبر-

 :به روش زدم و گفتم يسوالش به خودم اومدم لبخند با

 میبر -

 :شونش انداخت يرو رو فشیدکمه رو زدم، ک میتدره اتاق رو قفل کرد و با هم به سمت آسانسور رف رونیب اومد

 ست؟یاز همکارات ن يخبر-

 نگفتن يزینه چ-

 ؟يجلسه دار یک-

 فردا نه صبح-

 تنها باشم؟ دیپس من با-

 میآسانسور باز شد داخل شد در

 میگردیتا وقت ناهار برم-

 اوهوم-
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وتاه تر بود به خصوص که پاشنه هم ازم ک یسانت ستیبه خودم و نفس انداختم حداقل قدش ب نهییاز تو آ ینگاه

 بود دهینپوش

 میو از هتل اومد میداد شخوانیرو به پ دایمنم پشت سرش رفتم کل رونیآسانسور که باز شد نفس رفت ب در

 رونیب

*** 

 میرو زدم و سوار شد نیماش دره

 : نفس روشو بهم کرد م،ینشست یوقت

 م؟یریکجا م-

 :دمیچیپ یبلوار اصل تو

 که ظاهرش خوب باشه ییجا هی دونمینم -

 فقط ظاهرش؟-

 :زدم يلبخند

 میظاهر قضاوت کن ياز رو دیپس با ومدم،ین رازیمن تاحاال ش -

 !ومدمیتاحاال ن نطوریمنم هم-

 :بعد گفت کمی داد،یاس ام اس م یکیداشت به ...بود شیبهش انداختم مشغول ور رفتن با گوش ینگاه مین

 بود دیمامان ناه-

 ...آها-

 ست؟ین يانت خبراز مام-

 !ییسفارش کرد مراقبه تو باشم انگار که تو بچه  یکل...میدیچرا عصر زنگ زد گفتم که سالم رس-

 :و گفت دیخند زیر زیر

 !!!باالخره امانت که هستم -

 :بهش انداختم یگوشه چشمم نگاه از

 !!!يبه من ندار يازین! ییایتو از پس خودت بر م-

 نطورهیصد البته که هم-

 : دراز کرد ضبطو روشن کرد و زمزمه کرد دستشو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینغمه جنت  –نفسم  يبرا

wWw.98iA.Com ٢١٣ 

 م؟یآهنگ گوش بد کمی-

 اوهوم موافقم-

 دمیچیپ ابونایاز خ یکیکرد و من به سمت  ادیرو ز ولوم

 سازمو  نهیقلبت تو س زنهیدوباره م باز

 آوازمو يزمزمه  يشنویسکوتت م تو

 تموم جونتو  رهیگیکه م یدلتنگ حس

  منو يو کم دار ینیبیمنو م يریم هرجا

 انگار تو جنگ با دلم  یدلت تنگه ول تو

 گلم يبا خودت لج کرد یشکنیو م یزنیم

 که آسون برم يبا تو بودنو سخت کرد راه

 دوباره خوشگلم؟؟ سهیخوش رنگت چرا خ چشم

  رهیگیاخماتو م گهید یبگو ک حاال

 رهیمیواست م یتب کن خندهیتو م با

 موهاته  يشبا ال یک دست

 که باهاته  ادمی یول ستمیخودم ن آره

 کرده شهیجونت ر يعشقه تو وجودت تو نیا

 گردهیداره دنبال من م قرارهیدوباره ب دلت

  يریسروسامون بگ يبر يخوایکه م یگفت

 يبر یآسون نیبه ا یاما نتونست یخواست

 باشه چشمت دنبال منه یماله هرک دستت

 زنهیم ادیاسممو فر يانگار هرنگاهت

 بودم برات  جون يراحته تا پا المیخ من

 پات  ریز زمیتا بر يخوایم یچ یندونست تو

 خاطرست هیفقط  گهیآرزوهامون د ي همه

 و بس يتجربه شد هی یول يبود نفسم
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 *عشقه نای – یگیب یسام

 ...ور دوست داشتم یگیب یآهنگ سام نیقدر ا چه

 :لب زمزمه کردم ریز

 دوباره خوشگلم؟ سهیچشم خوشرنگت چرا خ-

 :ن برگردوندسرشو به سمت م نفس

 ؟يبا من بود-

 :دمیخند يموذ

 رینخ-

 :بعد دوباره زمزمه کردم و

 !و بس يتجربه شد هی یول ينفسم بود-

 !یعوض-

که  ییدو نفره  زیم م،یشدم، با هم داخل رستوران شد ادهیشد منم پ ادهیپارك کردم، نفس پ ییگوشه  نویماش

مون  ییردم، نشست منم مقابلش نشستم و دوتابود رو انتخاب ک یدنج و خوب يگوشه رستوران بود و جا

نفس اونم با  يتو چشما دمگارسون که رفت زل ز... نایمخلفات و نوشابه ا کمیو  میسفارش جوجه کباب داد

 لبخند نگاهم کرد

 یت فکر کن ندهیراحت به آ الیبا خ ینیتو بش رم،یکه من درگ نجایچند روزه آوردمت ا نیا-

 :تو هم قفل کرد دستاشو

 یمرس! کنهیخوب کار م یلیرسته، فکرت خد-

 به قولم عمل کنم دیو من با دهیع گهیهفته د-

که  ینیریو به اتفاقات تلخ و ش نمیراحت بش الیبا خ خوامیهفته زمان دارم م هیباشه؟ ! مهرداد منو تو فشار نزار-

 دن،یساله تموم زحمتم رو کش تسیمن از خانواده م که دل نکندم، ب ام،یکه نم گمیمن نم...برام افتاده فکر کنم

 !نیآرامش داشته باشم هم خوامیم کمیفقط ! درست

 :دستام گرفتم ونیرو م فشیظر يدراز کردم دستا دستمو

 !کنه يادآوریبه تو  یکی دیکنم، نفس با تتیتو رو اذ خوامیمنم نم...ستیدر کار ن يفشار-

 نرم بود یلیپوست دستش خ..نوازش کردمبا انگشت شصتم آروم آروم پشت دستشو ...شد تو چشمام رهیخ
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 گوشه لبش نشست یکیکوچ یلیخ لبخند

 نفس؟-

 :رو از دستاش گرفت نگاهش

 جون؟-

 ؟يدیبهم قول م-

 ...یآخ-

 : فشردم دستشو

 یکشیم یسخت نمیبب خوادیدلم نم-

خانواده  گهیم مییفرهاد مونده، دا ییاز هم خونه من دا یعنی... فرهادم مونده ییفقط دا ایدن نیمن تو ا يبرا-

 !نکرده دایرو پ میپدر

 تییدا دنیتو رو مانع از د یو نه پدرت کس دتینه من نه مامان ناه یاون تنها خانوادته ول دونمیدرسته م-

 !رو بفهمن هیقض نیمن ا يخانواده  خوامیمن نم...نفس يبرگرد دیبا یول...نکرده

 آخه چرا؟...یول-

بفهمه نفس بچه  خواستیاگه م...دونستمیمن اخالقه مامانم رو خوب م...هم گذاشتم يرو یقیدقا يبرا چشمامو

نتونسته باردار بشه، جنجال به پا  گهیسالها قبل سقط شده و خاله د دیخاله ناه ينبوده و بچه  دیخاله ناه ي

رابطه وسط  نیبرگردونه و دوباره ا دخترشو خواستیم دینفس برگرده، بعد، اون وقت خاله ناه زاشتیو نم کردیم

ادامه بدم  ينطوریاگه ا دونستمیم یاز احساسم به نفس مطمئن نبودم ول یلیهم خ یاز طرف...شدیها شکر آب م

تو  کوبونهیم یبودن نفسو مثل پتک یبفهمه سرراه ویو اون وقت اگه مامان همه چ شهیتر م يحسم بهش قو

 سر من و نفس

 :رها کردم، زمزمه کرد دستشو

 مهرداد؟-

 جون دلم؟-

 ...کنم دایرو پ میبزار خود واقع...فکر کنم کمیبزار ...مونده گهیروز د شش-
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 يکوتاه رو هیچند ثان يپشت دستش زدم و لبام رو برا يرو ییدستشو گرفتم آروم باال آوردم و بوسه  دوباره

 يچند لحظه به گرما يفکر کنم برا یخودشم شوکه شده ول دونستمیم...دستش گذاشتم و چشمام رو بستم

 گارسون آرامشمون رو به هم زد يصدا... داشتم ازیتاش ندس

من زد و بعدم ظرف ساالد و غذا  يبه رو یجون یباز کردم و دست نفس رو رها کردم، گارسون لبخند ب چشمامو

 قرارهیکه نفس هول شده و ب دمیدیم یچشم ریز...گذاشت زیم يرو رو نایا

 :م گفتمجو رو عوض کن نکهیا يرو جلوش گذاشتم و برا ظرف

 ؟یگشنمه، تو چ یلیمن که خ-

 :زمزمه کرد یلرزون يو چنگال رو برداشت و آروم با صدا قاشق

 منم-

فکرش  دونستمیم...زدم و نه نفس ینه من حرف گهید نمیتو ماش...به خوردن شاممون میسکوت شروع کرد تو

 ...من يمنتظره  ریغ يبوسه  يهم برا...برگشتنش به خونه يهم برا...مشغوله

*** 

بود که  نیکارا سنگ نقدریا یبه چهار عصر بود، مثال قرار بود تا ناهار برگردم، ول کیبه ساعت انداختم نزد ینگاه

 یبخوابم، حت خواستیخسته و کسل بودم از صبح زود سرپا بودم دلم م یلیکنم، خ لینشد زودتر جلسه رو تعط

تا حاال ازش  شبیاز د زدمیسر به نفس م هی دیبابلش ق یول رم،ینم یحوصله نداشتم که ناهار بخورم تا از گشنگ

 به در زدم ییدر اتاقش دستم رو باال آوردم و تقه  يجلو دمینداشتم، رس يخبر

 :گفت عیسر دنمیو با د رونیاومد ب کمیباالخره در باز شد، نفس  یول دیطول کش کمی

 خاموش بود؟ تیمهرداد چرا گوش-

 يکه تا رو یشلوار کوتاه هیسه ربع با  نیبلوز آست هیخل اتاقش شدم، بهش کردم، رفت تو منم دا یی اشاره

 یکم یلیخ شیبود و موهاش رو دورش باز گذاشته بود و آرا دهیپوش ییزانوهاش بود هر دو به رنگ سرمه 

 داشت

 ؟يکردیکار م یخاموش شد، تو چ ممیبود،گوش نیکارا سنگ دیجلسه م طول کش-

 :رفت خچالیسمت  به

 ؟يم، ناهار خوردنگرانت شد-

 !نه بابا وقت نشد-
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 میو با هم بخور ییایمنتظر شدم تا تو ب دمیآماده خر هیالو نییمن رفتم از سوپر مارکت پا-

 :تخت نشستم يرو

 رونیناهار ب میریبرو لباساتو بپوش م -

 :گذاشت ابروشو باال انداخت زیم يرو رو هیالو

 !ییکه خسته  نهزیبا من تعارف نکن مهرداد چشمات داره داد م -

 :خنده و گفت ریبود زد ز دهینفس که فهم یول رمیدهن دره م رو بگ يکردم جلو یسع

 !بخواب ریلقمه بخور بگ هی ایب -

 :کراواتم رو شل کردم و زمزمه کردم ي گره

 ؟يدوست دار ه،یالو-

 :و به طرفم اومد دیمال هیالو کمیلقمه  تو

 اوهوم -

 :شو پس زدمبعد لقمه رو به سمتم گرفت دست و

 !رمیگیخودم لقمه م...نفس ستمیبچه که ن -

 :گفت طنتیو بعدم با ش دیبلند شم که با اصرار لقمه رو به لبام مال خواستم

 شد یدهن گهیبخور د -

 :طونشیش يشدم به چشما رهیکارش خندم گرفت، لقمه رو از تو دستش گرفتم و خ از

 !ییخانوم کوچولو گمیم نهیواسه هم -

 تخت کنارم نشست يبهش زد و رو یکیخودش گرفت و گاز کوچ يلقمه هم برا هید و کر یی خنده

 چه خبرا مهرداد؟-

 !خبرا که دست شماست-

 دیامروز زنگ زد بهم و حالمو پرس دیمامان ناه-

 :به لقمه م زدم گهیگاز د هی

 خوب؟ -

 و چه خبر؟ ییتو کجا دیپرس-

 :گفتم بازم
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 خب؟ -

 :تموم شده بود، گفت گهیمن د يگاز به لقمه ش زد، لقمه  هی

 تنها گذاشته نجایمنم گفتم مهرداد رفته جلسه و از صبح منو ا -

 :بهش انداختم و گفتم ینگاه

 ؟یگفتیبهش م نویا دیحاال با -

 شد تو چشمام رهیدرشتش خ يبه خودش گرفت وبا چشما یمظلوم افهیبه سمتم، ق برگشت

 ...!نداشت یچیه ونمیزیلوت...حوصلم سررفت...تنهام نجایخب از صبح ا-

 ...زل زدم به چشماش يطوریهم زدیموج م یخاص تیچشماش معصوم تو

 يزیچ چیبه ه...دست خودم نبود ارمیاخت...و نه اون زدمینه من حرف م...چشمام يبود تو رهیخ یبدون حرف نفسم

 ...رنگش یخوش فرم و صورت يلبا...نگاهم سرخورد به سمته لباش...کردمیجز نفس فکر نم

نداشتم که خودمو به عقب بکشم  نویقدرت ا...ببوسمش خوامیکه م دونستمیم...دمیبه طرفش کش کمی خودمو

 نیاونم بدون کوچکتر...سمت نفس دادیمنو داشت هل م یبیعج يروین یول...ستیکارم درست ن دونستمیم

ازم  ایبود  یاضم رخودش دونمینم...تکون خوردن آروم گلوش رو حس کردم...بود سادهیسرجاش وا یحرکت

 گهید یکیشده بودم انگار  يشب باز مهیعروسک خ نیکارام دست خودم نبود، ع... ترش شدم کینزد...دیترسیم

 یقدرت چیه یخودمو بکشم عقب ول خواستمیو من ناچار بودم که انجامشون بدم م کردیداشت کارامو کنترل م

خودمم با صورتش برخورد  ينفسا دونستمیم...کردمینفساش رو حس م گهیترش شدم، د کینداشتم، نزد

 خواستیچشمامو بستم واقعا دلم م...متربود یلبم با لباش فقط چند سانت يفکر کنم فاصله ... کنهیم

 ...که بهش وابسته شدم کردمیواقعا حس م...ببوسمش

*** 

 لباش بزارم يکه خواستم لبامو رو نیهم

 دمیخودمو عقب کش عیدم و سرچشامو باز کر...گوشمو پر کرد م،یزنگ گوش يصدا

 ...دیدو ییبه سمت دستشو بایو با سرعت روشو ازم برگردوند و بلند شد و تقر دیخودشو عقب کش نفسم

از زنگ  دیبا دونمینم...مامان بود...زل زدم میو به صفحه گوش دمیکش رونیشلوارم ب بیاز تو ج ویاسترس گوش با

تخت بلند شدم، تماس رو وصل  ي؟؟ از رو...ناراحت ای شدمیحساس، خوشحال م يلحظه  نیزدنش اونم تو ا

 :رفتند نیاز ب کبارهیبه  متمام استرس دمیشاد و بشاشش رو شن يصدا یکردم و صدامو صاف کردم، وقت
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 زم؟یعز یسالم پسرم خوب-

 بابا خوبه؟ ؟یشما خوب...ستمیبد ن....یمرس...سالم مامان-

 خوبه؟ سایآره پسرم، چه خبرا؟ پر-

پناه برده،  ییاز دسته من به دستشو دونستمیم...نفس اونجاست دونستمیسرخورد م ییبه سمت در دستشو نگاهم

ازش  دینه رو با ای هیاز دستم عصبان نکهیبود، ا یعصبان دمیشا د،یترسیازم م دمیشا ایازم ناراحت بود  دیشا

 :شدیاگه روم م یول دمیپرسیم

 ...رسونهیهم خوبه سالم م سایآره پر-

 اتاقاتون که سوائه آره؟ ؟یمراقبش که هست نمیبب-

 :زدم يپوزخند

 !ایگیم يزیچ هیمامان معلومه اتاقامون جداست  ییوا -

 ؟يناهار خورد زمیباشه عز-

 :دروغ گفتم به

 آره ناهار خوردم-

 ره؟یم شیکارا چطور پ-

 شکر خدا اونم خوبه یه-

 گه؟ید ییایم لیسال تحو-

 امیآره مامان م-

 اریب رو هم سایپر-

 :دادم رونیب نهیاز س نفسمو

 ارمشیچشم م -

 برو به کارات برس خداحافظ زمیباشه عز-

 خداحافظ-

تخت بلند شدم و به طرف در  يو از رو دمیکش یقینفس عم هی...گذاشتم بمیج يقطع کردم و تو مویگوش

 يچطور خوادینفس م ستمدونیداشتم نم دیترد یبه در بزنم ول ییدستمو باال آوردم تا تقه ... رفتم ییدستشو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینغمه جنت  –نفسم  يبرا

wWw.98iA.Com ٢٢٠ 

به در چسبوندم و  مویشونیو پ دمبه در ز ییفرصت فکر کردن رو به خودم ندادم و تقه  گهیباهام برخورد کنه، د

 :آروم زمزمه کردم

 نفس-

 :دوباره صدا زدم دم،ینشن صداشو

 ؟...نفس-

 :دمیآرومشو شن يبعد صدا کمی

 بله؟-

  رون؟یب ییایب ییخواینم-

 نه-

 ؟ییتو دستشو امیمن ب ییخوایتو که نم...اهات حرف بزنمب خوادیدلم م-

 در قفل بود  یول نییرو دادم پا رهینگفت دستگ يزیچ

 !در قفله مهرداد-

 !بله خودم متوجه شدم-

به در  مویشونیلبخند کمرنگ زده، دوباره پ هیحس کنم نفس  تونسمیکامال م یبود ول نمونیدر ب نکهیا با

 ؟...نفسو ببوسم خواستمیم یچ يبرالحظه فکر کردم  هیچسبوندم 

وابسته  دونستمیم...شدیتر م يتر و قو يکرده بودم روز به روز داشت قو دایکه به نفس پ یحس...رو بستم چشمام

 ...!دیشا...آره...قبول کنم نویا خواستمیدوستش داشتم و نم دمینه شا...ش شدم

 ....بترسونمت خواستمیمن متاسفم نفس نم-

 : ادبعد جواب د کمی

 ...دمیمن نترس-

 !گهیم یداره چ دیفهمیبود و نم یعصبان یلیخ دینه شا ا؟؟یداشت؟؟؟  ینفسم به من حس یعنی ؟یچ یعنی نیا

 م؟یبا هم حرف بزن کمی یکنیدرو باز نم-

 نه-

 :دمیعقب کش مویشونیرو ول کردم و پ رهیدستگ

 میبا هم حرف بزن دیبا...نمتیبزار بب...نفس گهیدرو باز کن د-
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 ...!رونیاز اتاقم برو ب خوامینم-

 رمیباشه پس منم م -

 ییباز شدن قفل در دستشو يکه همون موقع صدا رونیکردم و به سمت در اتاق رفتم و خواستم برم ب پشتمو

 ...کردینگاهم نم یول...دمیآستانه در د يبعد نفسو تو کمیدر باز شد و  يسرم رو برگردوندم ال...دمیرو شن

 شیو آرا ییو لباس سرمه  یمشک يلحظه حس کردم با اون موها هیشونه هاش باز بودن  يهنوزم رو موهاش

 ....!تر شده یکمش چه قدر خواستن

 بود به طرفش رفتم نییسرش پا هنوزم

 نفس-

 هوم؟-

 نفس؟-

 هوم؟-

 دستم گرفتم و سرشو آوردم باال به اجبار نگاهش رو به چشمام دوخت ونیدراز کردم و چونشو م دستمو

 !هوم یتو جوابم بگ کنمیصدات م یوقت خوادیم نمدل-

 : زد که گفتم یکمرنگ یلیخ لبخند

 باشه؟ د،یببخش...دست خودم نبود... متاسفم بابته اون کارم-

 مهرداد؟-

 جانم؟-

 ؟يتو دوستم دار-

 انداختم نییزدم به چشماش نگاهش رو ازم گرفت سرم رو پا زل

 ...راستش نفس-

 :ت ادامه دادمنگف يزیکردم، اونم چ سکوت

 ...یدونیخب م-

 حرفمو خوردم دوباره

 :گفت یبعد از مکث نفس

 رونیبرو ب...کارتو کنمیفراموش م...هوس باشه يکه کارت از رو زدمیحدس م -
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با جا خوش کردن دستاش  یول کنهیبهش انداختم، دهنمو باز کردم تا بگم که داره اشتباه م یو نگاه برگشتم

زده  فشیو ظر کیکوچ يباهمون دستا...! زده بود یلی،نفس بهم س...دمیعقب کش تریخودمو با ح...گونم يرو

 ...!شیدوست داشتن يبا همون دستا... گونم يبود رو

گونم  يزل زدم به چشماش و دستمو رو رتینداشتم فقط با ح یحس چیه...سوختیو نه م کردینه درد م گونم

 ...قبل زده بود گذاشتم هیکه نفس چند ثان ییدرست جا

 :گفت تیکه اشک تو چشماش جمع شد با عصبان دینکش یو طول زدنیبرق م چشماش

ازم  نیواسه هم...ییخوایهوست م يمنو هم برا...کنار یرو گذاشت ایو دن دایکه پارم ییتو دمیفهمیم دیبا-

 آره؟ رازیش امیباهات ب یخواست

که  يکردیمدام اصرار م نیواسه هم و يدیدستمو بوس شبید نیهم يکنارت باشم؟ برا یخواستیم نیهم يبرا

 یکنیفکر م یاطرافتم؟ درباره من چ يمنم مثله دخترا يکردیآره؟ فکر م یبرگردم تو اون خونه؟ که راحت باش

 مهرداد؟ ها؟

 :زدم ادیفر بایحرفاش خونم به جوش اومد، صدامو بردم باال و تقر از

 !!!سه خودت ببر و بدوزاول بزار من حرفمو بزنم بعد وا یکنیاشتباه م ينفس دار-

 :سکوت کردم ادشیفر با

 ...!یپست یلیخ... یعوض رونیگمشو برو ب -

همون نفس  زدیسرم داد م تیبا عصبان ينطوریکه داشت ا یاون شدیشدم بهش، اصال باورم نم رهیخ رتیح با

خودش  بهم فرصت نداد که بهش بگم من ازش خوشم اومده، واسه ینفس حت...خودم باشه طونیساکت و ش

در رو محکم ... دونستمینم زیموندن رو جا گهید رونیپشتمو بهش کردم و از اتاق اومدم ب...و دوخته بود دهیبر

 پشت سرم بستم

 فهموندمیو بهش م زدمیباهاش حرف م رفتمیتا آروم شه بعد م دادمیاول بهش فرصت م دیبود با یعصبان نفس

 ...ستیهوس ن يو حسم بهش از رو ادیکه ازش خوشم م

 يمبل انداختم دکمه ها يباز کردم و داخل شدم، کرواتم رو از گردنم کندم و رو تیاتاقم رو با عصبان دره

چشمام رو ...تخت انداختم يخودمو رو...کردمیقلبمو حس م يبودم ضربان باال یعصبان...باز کردم راهنمویپ

 ...دیترکیبستم، سرم داشت م

 ؟...خواستمشیم ازمین يمن برا کردیواقعا فکر م کرد؟یفکر م یمن چ نفس درباره...دادم رونیبا حرص ب نفسمو
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 ...ادیمنه احمق نتونسته بودم بهش بگم که ازش خوشم م چرا

 ... !!!من يخدا

آرامش  کمیدرآوردم و و آهنگ بلک کتز رو گذاشتم پخش شه دلم  بمیج ياز تو مویدراز کردم گوش دستمو

 !کمیفقط ...آرامش کمیفقط ...خواستیم

 دردسر کنار تو یو ب راحت

 تو اریو من در اخت یبامن

 تموم لحظه ها يتو میباهم

 واسه ما ایدن دهیخوب د يخوابا

 يزاریم میمال يآهنگا واسم

 يدوستم دار یگیلب بهم م ریز

 یکنیشام شمع ها رو روشن م وقت

 یکنیکه دوست دارم تن م یرهنیپ

 ِ منه میکه تسل یآغوش يتو

 وست دارمتند ِ نفس هاتو د حس

 بالــِشو فقط يرو سرگذاشتن

 تو و باتو دوست دارم يهوا به

 خوامینم يادیز زیازت چ من

 امیساده با دلت کنار م یلیخ

 ِ آسمون و اون ستاره هاش مثل

 واشی واشیتو وابسته شدم  به

 زنهیباهات حرف م یهرکس یوقت

 به منه یِ چشم رینگاهت ز باز

 دوست دارم شهیاز هم شتریب تورو

 دوست دارم. شهیتا اونجا که م وروت

 ِ منه میکه تسل یآغوش يتو
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 تند ِ نفس هاتو دوست دارم حس

 بالــِشو فقط يرو سرگذاشتن

 تو و باتو دوست دارم يهوا به

 خوامینم يادیز زیازت چ من

 امیساده با دلت کنار م یلیخ ،

 ِ آسمون و اون ستاره هاش مثل

 واشی واشیتو وابسته شدم  به

 امیساده با دلت کنار م یلی، خ خوامینم يادیز زیازت چ من

 واشی واشیِ آسمون و اون ستاره هاش ، به تو وابسته شدم  مثل

 ...شده بود کیتار کیچشمام رو باز کردم اتاق تار یوقت...خوابم برد یک دمینفهم

نور  کبارهیورود با ...دکمه ش رو زدم تا صفحه ش روشن بشه...کردم دایپ مویو گوش دمیتخت کش يرو دستمو

 شب بود میبه ساعت انداختم نه و ن یتنگ کردم و نگاه عیچشمامو سر...به چشمام

و  ییانداختم و بلند شدم، چراغ اتاق رو روشن کردم رفتم دستشو زیم يرو ویگوش...به ضعف افتاده بود دلم

 یخودم خال يمو رولباسام رو عوض کردم و موهامو مرتب کردم و عطر رون،یصورتم رو شستم و اومدم ب

زنگ  میکه گوش رونیبرم ب تمخواس...اوردمیهرجور شده از دلش در م دیبا...برم دنبال نفس خواستمیم...کردم

 حوصله جواب دادم یشماره عرفان ب دنیخورد با د

 بله؟-

 ؟یسالم مهرداد جان خوب-

 صدا کرده بود "مهرداد جان"بار منو  نیا

 ؟یمهندس، جانم کارم داشت یمرس-

 میدور هم باش ابونیرستوران سر خ دییایب یشما هم با خانم صالح م،یشام همه دور هم گمیآره م-

 نیبهونه بود تا بتونم با نفس حرف بزنم، واسه هم هی نیهم ا یاز طرف ومد،یبدم ن شنهادشمیاز پ گهیبد نم دمید

 :قبول کردم و گفتم

 امیم یبا خانم صالح گهیساعت د میتا ن -

 منتظرمونهگفت که  اونم
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 ...نشد يتا در رو باز کنه، اما خبر سادمیو دره اتاق نفس رو زدم و وا رونیاتاق اومدم ب از

 :در کردم و آروم گفتم کیزدم و خودم رو نزد یی گهید ضربه

 باهات حرف بزنم کمی دیبا...کارت دارم...درو وا کن...نفس، مهردادم-

 تو اتاقش نباشه دیلحظه به دلم افتاد شا هیکرد بازم در زدم و درو وا ن یوقت...نشد يخبر یول

شدم با سرعت به سمت  مونیلحظه پش هی یکنه خواستم درو بشکونم ول ییاحمقانه  ينفس کارا نکهیفکر ا از

 که من توش بودم ییتا برسه به طبقه  کشهیطول م یلیخ دمید یو دکمه ش رو زدم وقت دمیآسانسور دو

زل زده  رتیرسوندم، مرده با ح شخوانیو خودم رو به پ نییپا دمیجله پله ها رو دورو باز کردم و با ع يکنار دره

 :زمزمه کردم یلرزون يبود بهم، با صدا

 نه؟ ایرو به شما دادن  دیکل 605اتاق  یخانم صالح-

 :انداخت و بعدم گفت دایبه دسته کل یازم برگردوند نگاه روشو

 نجاستیا دشونیبله کل -

 :دمیو پرس دمیکش ییسوده نفس آ ییلحظه  يبرا

 رفتن؟ یک -

 :به ساعت انداخت ینگاه

 رو بهمون دادن دیکل شیدو ساعت پ بایتقر -

 بود؟ يزیچ یدستشون چمدون دیببخش-

 :بهم انداخت که ادامه دادم ینگاه

 نامزدمه -

 : انداخت باال کامال مشخص بود که دروغمو باور نکرده، گفت ابروشو

 دستشون نبود يزینه چ-

 گشتیپس برم...رونیرفتم پس خدا رو شکر نفس فقط رفته بود ب یازش کردم و به سمت در خروج يکرتش

 رو هم بلد بود؟ ییجا رازیاصال مگه تو ش ؟؟؟؟یک یول

 يرو در آوردم و اول قرارم رو با عرفان و بچه ها میده شب شده بود گوش يکاینشستم ساعت نزد نیماش يتو

کرد  يکنجکاو کمیعرفانم  ادیو نم هییهم جا یو صالح کنهیدم که سرم درد مکنسل کردم و بهونه آور گهید

 و قطع کرد دینپرس یسرد جوابشو دادم سوال یلیخ دید یوقت یول
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وقت  هیمن  يخدا...که بخواد بره شناختیرو نم یینفس جا...کجا برم دیبا دونستمیواقعا نم...دمیچیپ ابونیخ تو

 ...بود میده و ن يکایت نزدساع.... گم نشه بیشهر غر نیتو ا

به دلم بد افتاده ...از نفس نبود يخبر یزدم ول شبیسرم به رستوران د هی یحت...کردمیرو هارو نگاه م ادهیپ تو

خودم  تونستمینم چوقتیمن ه افتادیبراش م یاتفاق هیوقت  هیخبر کجا گذاشته بود رفته بود؟ اگه  ینفس ب...بود

قطره آب شده  هینبود، انگار ...من سپرده بودن هو مامان هم نفس رو ب دیناه خاله نکهیرو ببخشم به خصوص ا

 ...نیزم يبود رفته بود تو

*** 

گرفتم برگردم هتل حتما تا االن نفس  میتصم...نکردم که نکردم داینفسو پ یول...دوازده شب شده بود ساعت

 !موندینم رونیموقع شب از خونه ب نیدختر که تا ا هیباشه،  نطوریکه ا کردمیدعا م یعنی...برگشته بود

رو بهم داد و  دیبهم زد کل يرفتم، مرده لبخند  شخوانیشدم و به سمت پ ادهیپارك کردم و با سرعت پ نویماش

 :بعدم گفت

 نامزدتون برگشتن -

 يبود که از بچه ها یشکرش باق يرو بهم دادن ازش تشکر کردم، فقط جا ایحرف انگار که دن نیا دنیشن با

 !اونجا نبود که حرف مرده رو بشنوه یکس ممونیت

 ...به سمت دره اتاق نفس رفتم دستمو آوردم باال و محکم به در زدم تیشدم و با عصبان ادهیآسانسور پ از

درو به عقب هل دادم، نفس به عقب ...دمیباالخره در باز شد، نگاه خواب آلود نفس رو د یول دیطول کش کمی

 :دیو نال دیپر

 چته؟-

 :شد بهم رهیخ تیو عصبان رتیشدم و بعدم درو محکم پشت سرم بستم، با ح خلدا

 ؟يبا توئم، کجا اومد-

 :صورتش يش دادم و صورتمو خم کردم جلو هیتک واریشونش گذاشتم و به د يرو دستمو

 ؟يمعلوم هست، کجا بود چیه-

 :کرد یاخم

 بهت جواب پس بدم؟ دیبا -
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تازه نگاهم به ...شونش باز بودن يموهاشم رو...نداشت شیآرا...بود صورتش افتاده يکمرنگ هالوژن رو نور

 يباز يلباسا نیبا همچن چوقتیکوتاه پاش بود، تاحاال ه یلیشلوارك خ هینازك با  دیتاب سف هیلباسش افتاد 

 :مشد رهینگاهمو از لباسش گرفتم و به چشماش خ یبودمش، با کالفگ دهیند

 چه قدر دنبالت گشتم؟ یدونیم-

 :زد يزخندپو

 ...دختر برو دنبــ ادهیکه ز يزیتو چ يبرا یالزم نکرده دنبال من باش-

 :زدم ادیفر يبلند يقطع کردم و با صدا حرفشو

 ...دوستــــــت دارم-

و نه  زدمینگاهمون تو هم گره خورد نه من حرف م...خودمم از حرفم جا خورده بودم...زل زد تو چشمام رتیح با

 :نفس آروم زمزمه کرد ،یسکوت طوالن هیهم، بعد از  يشده بود تو رهیم بود که خفقط دو تا چش...اون

 مهرداد؟؟؟ یچ-

 : کردم و گفتم دایرو تکون دادم و باالخره جرات پ شونش

 ...!نفس ادیباور کن ازت خوشم م...ستیهوس ن يحس من به تو از رو-

 :زمزمه کرد یلرزون يو با صدا دیاز چشمام دزد نگاهشو

 !شدیم ينطوریا دینبا-

 :رو فشردم شونش

درك  یتونیم نویا...من دوستت دارم...ادیمن ازت خوشم م ؟یشیاصال متوجه من م ؟یگیم یچ یفهمیم...نفس -

 ست؟یهوس ن يکه عالقه م بهت از رو یفهمیم ؟یکن

خودمو بهش ...به سمت تخت رفت و روش نشست...شد و دستامو پس زد ياز گوشه چشمش جار یاشک قطره

 سوندم و کنارش نشستمر

 :دستمو دور شونه ش انداختم...دستاش، صورتشو پوشونده بود با

 ؟یکنیم هینفس چته؟ چرا گر-

 :دمشیمحکم به آغوش کش دمیهق هقش رو شن ينگفت صدا یچیه

 ؟ینکن هیگر شهیم ؟يشد وونهینفس د-

 :م گذاشت و آروم گفت نهیس يرو سرشو
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 !میهمو دوست داشته باش دیما نبا-

 :شده بود یخوشگلش که بارون يخودم جداش کردم زل زدم به چشماش، به چشما از

 م؟یدار یچرا نفس مگه من و تو چه مشکل-

 :شد، دستمو دراز کردم اشکش رو پاك کردم يدوباره جار اشکش

 ...بگو...حرف بزن نفسم -

 مهرداد؟-

 جونم؟-

 نو؟یا یفهمیم...يشهر نییواده پاخان هی...م گهیخانواده د هیمن از ...ستمیمن دختر خاله ت ن-

 :صورتش کنار زدم و گفتم ياز رو موهاشو

 مهمه نفس؟ زایچ نیمگه ا -

 :ازم گرفت دستاش رو تو هم قفل کرد و گفت نگاهشو

 ؟يدوستم دار يحس کرد یاز ک -

 کشهیکه مدام ذهنم به سمتت پر م دمیبه خودم اومدم فهم یفقط وقت...یدرست از ک دونمینم-

 :طرفم برگردوند به روشو

 کنم؟ یاحترام یبهت ب یچرا گذاشت ؟يحرفارو بهم نزد نیپس چرا ظهر ا -

 :م گذاشت، آروم موهاشو نوازش کردم نهیس يسرشو رو...دمشیبه آغوش کش دوباره

 نه؟ ای يحاال تو هم دوستم دار...الیخینفس ب-

 :آروم زمزمه کرد یطوالن بایسکوت تقر هیکرد بعد از  سکوت

 ...!یستیبرام فقط پسرخاله م ن دونمیوقته که م یلیخ...اوهوم -

به هم  دنیرس يبرا یمانع...منم دوستش داشتم...نفسم دوستم داشت...طرفه نبود هیحس من فقط  پس

که االن به نفس رو  ی؟؟؟مطمئن بودم حس...یچ یعنیعشق واقعا  دیفهمیتازه داشتم م کنمیحس م...مینداشت

 !داشته باشمش ایبه دن يقو نقدریدم انتونسته بو چوقتیداشتم ه

فقط هم من و هم ...شدیما تازه داشت شروع م یخوشبخت...نفس زدم يموها يرو ییشدم آروم بوسه  دوال

از دو طرفمون  خواستمیم کمی...میدرباره هم بفهم شتریب...میهمو بشناس شتریتا ب میخواستیزمان م کمینفس 

 ...زدیبهمون چشمک م یخوشبخت...میگفتینواده هامون مبه خا زویمطمئن بشم و اون وقت همه چ
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 مهرداد؟-

 جونم؟-

 ؟یاون آهنگه رو بخون شهیم-

 کدوم آهنگو؟-

 میکه جفتمون دوستش دار یهمون...رو يریهمون آهنگ خواجه ام-

 :موهاشو نوازش کردم آروم

 ستمینفس من که خواننده ن-

 مهرداد گهیبخون د-

 ستیصدام اصال خوب ن-

 جونِ نفس گهیبخون د...مینبود ينطوریتاحاال با هم ا...میکرد یتازه با هم آشت نیدا قشنگه، بباتفاقا ص-

 :بهش کردم یخودم جداش کردم اخم از

 !جونه خودتو قسم نخور گهید -

 :زد یچشمک

 !پس بخونش تا منم قسم نخورم -

 :م گذاشت آروم آروم زمزمه کردم نهیس يبغلش کردم سرشو رو دوباره

 یطوالن يایرو نیاز ا-

 میزاریکابوس ب نیا از

 میبه هم دار دونمیو م یدونیکه م یحس نیا از

 میدونیکه هر دو م نیا از

 میفکر هم باش دینبا

 میریتا کجا م نکهیا از

 میلحظه تنها ش کی اگه

 یاحساس رها شم تا تو تنها ش نیاز ا تونمیم نه

 یباش یبا کس نمیاون اندازه دل دارم بب نه

 ــــونـــــــمـــــتینم
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 از وهمت سوزمیم دارم

 میریگیکه هر دو م یتب

 میریراه م غیت کیهردومون با هم لب  نکهیا از

 میریراه م غیت کی لب

 با تو یزندگ يبرا

 رمیمن تا کجا م نیبب

 ایرو نیروز ا کی واسه

 رمیمیم...رمیمیهر روز م دارم

 گه؟؟؟ید دیآهنگ احسان رو گوش داد نیا

 گروه بزارم يدانلودش رو تو نکیل دیخبرم کن دیگوش نداد اگه

 دیپس حتما سر بزن زارمیاطالعات م يسر هیگروه  يامروز تو یی شهیرمان رز ش رامونیدر پ یراست

*** 

 نفس؟ -

تخت گذاشتم و  يخوابش برده، آروم رو دمیچشماشو بسته، فهم دمید ینداد، از خودم جداش کردم وقت یجواب

 دونستمیم یکنارش دراز بکشم و بغلش کنم ول خواستیبهش انداختم واقعا دلم م یو نگاه دمیپتو رو روش کش

 يرو ییدوال شدم و بوسه  لحظه نیآخر...افتهین یخواستم زودتر برم که اتفاق نیواسه هم...ستیکه درست ن

ستم و تخت نش يو برگشتم اتاق خودم، رو رونیاز اتاق اومدم ب عینگاهش کنم سر نکهیگونه ش زدم و بدون ا

 ...دادم هیتک واریبه د

 ...ادیازش خوشم ب نقدریروز ا هی کردمیفکر نم دمشیخونه مون د يبار تو نیاول يبرا ی، وقت...نفس

بود که نفس دخترِ خاله  نیاونم ا میداشت یمشکل اساس هیما ...نداره اما یبا ازدواجمون مخالفت یکس دونستمیم

 میکردیمن پنهان م يرو به کل از خانواده  هیقض نیا دیبا نیبه خاطر هم...نبود دیناه

 شدم  رهیخ رازیش اهیتختم نشستم، از پنجره به آسمون س يرو

 نفس رو؟؟؟ یرو دوست داره ول سایمامان پر دونستمیم

 یول!!! نیو بب ایبه پا کرد که ب یتر بود قشقرق نییسطحشون از ما پا ایدن يکه خانواده  نیسره ا ادمهی دونمینم

به نفس  دنیرس يبرا خواستیدلم نم...در واقع نفسه سایبفهمه که پر خواستمینم نی؟؟؟ واسه هم...نفسدرباره 
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آشنا  شتریبا هم ب کمی...میکن دایتا خودمون رو پ میخواستیزمان م کمیمن و نفس فقط ...باشه یمانع

 ...که عوض شدم هیادیمطمئن بودم که مدت ز...میبش

نخ از توش در آوردم و گوشه لبم گذاشتم و فندکم رو  هی دمیکش رونیرو ب گارمیکردم و پاکت س بمیتو ج دستمو

 سوخت،یلبم م يداشت گوشه  گاریس...رنگش ینارنج شیشدم به آت رهیخ...زدم شیرو آت گاریروشن کردم و س

افتاد که به نفس قول  ادمی هتاز یول...آروم باشم کمی خواستیدلم م...بهش بزنم قیپک عم هیخواستم 

 ...نکشم گاریس چوقتیه گهیبهش قول دادم که د...ادمد

ساعدمو  دمیتخت دراز کش يخاموشش کردم و رو زیم يرو يِگاریجاس يرو از گوشه لبم برداشتم و تو گاریس

 ...کار داشتم یلیفردا خ...چشمام گذاشتم يرو

*** 

بودن کنار  یبود ول نیکارا سنگ نکهیبا ا....عمرم بود يروزا نیبگم بهتر دیبا میبود رازیش يکه تو ییهفته  هی

شام رو با نفس  میت يهر شب به دور از چشم بچه ها یناهارا که من نبودم ول...رو داشت ینفس آرامش خوب

هم  ندهیدر باره آ یحت...نه رفتار اون عوض شده بود و نه من م،یکردیم یبا هم شوخ شهیمثل هم رونیب میرفتیم

من ...میمون فکر کن ندهیجفتمون تو آرامش به آ خواستمیم...تو فشار بزارمش خواستیدلم نم...میحرف نزده بود

اون درباره گذشته من ....باالخره اون حق داشت...کردیدرست فکر م دینفس با یدوستش دارم ول دونستمیکه م

 دونستیم زویهمه چ

از کارم مونده بود  کمیمن چون  یرو جمع کردن و برگشتن ول لشونیبچه ها زودتر وسا هیو رضا و بق عرفان

 میسال برس لیکه تا صبح، سر ساعت تحو میتهران ش یقرار شد فردا شب راه

 لمیوسا یو باق دمیدوش گرفتم و بعد لباسام رو پوش هیساعت دوازده شب بود، اول  بایکارام تموم شد تقر یوقت

 دمیزنگ در رو شن يساك جمع کردم که صدا يرو تو

 : قلبم گذاشتم و گفتم يدستمو رو یکرد، به شوخ یو پخ دیکردم، نفس باال پر سمت در رفتم و درو باز به

 !سکته کردم ییوا-

 :و گفت دیخند زیر زیر

 !مهیباعث خوشحال -

 :به شونش زدم و گفتم ییتو، آروم ضربه  ادیدر رفتم کنار تا ب يجلو از

 ؟یبزرگ ش ییخوایم یک -
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 : بهم زد و گفت یچشمک برگشت

 حاال زوده-

 تونستیکه م نیا...اوردیشو دوباره به دست م هینفس داشت روح نکهیاز ا...خوشحال بودم...سمت تخت رفت به

 ...و بابا سهرابشو فراموش کنه هیمامان عط

 :تخت نشست و گفت يرو

 فرهاد زنگ زد ییامروز دا -

 :ساکم رو بستم پیز

 خب؟ -

 م؟یرسیسال اونجا باشم، به نظرت م لیبهم گفت تحو-

 !قولت رو فراموش نکن یبابا، مگه چه قدر راهه، ول رسمیابا تا هشت فردا صبح مآره ب-

 :تو هم گره زد دستاشو

 مهرداد؟-

 :گذاشتم نیزم يرو رو ساك

 جون؟ -

 !فرهاد خم تنهاس ییآخه دا-

 : دادم رونیبا حرص ب نفسمو

 !وردآ تیبال رو سر زندگ نیفرهادت بود که ا ییدا نیفراموش نکن هم کنمیخواهش م-

 :اعتراض گفت با

 !مهرداد -

 :کردم یاخم

 ؟یباز شروع نکن شهینفس م -

مامان  شیسال تمام پ ستیتو ب یول...باشه و من پسرخاله ت نباشم تییفرهاد واقعا دا ییدا یاز نظر خون دیشا

 يکرد یو بابا فرزادت زندگ دتیناه

 ...بار هی يفقط برا یول! بزرگ کردنهستم که منو  ییمنم عاشق خانواده  کنم،یمهرداد منم انکار نم-

 :فرو داد و زمزمه کرد بغضو
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انکار ...مالقات محروم کرد نیو بابام منو از ا نمیرو بب هیمامان عط خواستمیبارم که شده م هی يفقط برا-

 !کنهیفقط قلبم درد م زنم،یپشت پا هم بهشون نم دن،یکه زحمتمو کش کنمینم

 !خودشم که رو تو گذاشته یلیفام...یافتیروز ن نیه ابوده ه تو ب نیا يهمه برا نایا-

 !روز افتادم نیکه به ا يدید یول-

 ...یب هیصالح رهیتقص-

 : گفت عیسر

 !کنمیخواهش م...نکن یاحترام یب!مواظب باش-

 :به چشماش انداختم و گفتم ینگاه

 ...قول دادم دیمن به خاله ناه -

 : تخت بلند شد يرو از

 !تونمینم-

  کرد؟یم يلجباز نقدریچرا نفس ا دمییهم مشت کردم و دندونامو رو هم ساتو  دستمو

موهام زدم که با  ونیم یو چنگ دمیکش یقینفس عم...اونو مجبورش کنم تونستمینم...نزنم یدادم حرف حیترج

 دمینفس چند صد متر از جام پر غیج يصدا

 مهردااااد؟-

 :به سمتش برگشتم و گفتم عیسر

 ها؟؟؟ چته؟ -

کردم که چرا جا  نیبه طرفم اومد، تو دلم خودمو نفر تیرو برداشت و با عصبان يگاریرفت جا س زیت مسم به

گذاشتم گوشه لبم اما  گاریس هیبودم فقط اون شب  دهینکش گاریمنه بدبخت که س ینکردم، ول یخال ویگاریس

 !که دمینکش

 :چشمام تکون داد يرو جلو گاریس نخ

 ه؟یچ نیا -

 باشه؟ تونهیم یچ...گارهیس-

 :ادامه داد غوشیج غیج يصدا با

 کنه؟یکار م یچ نجایا ن،یا گمیم -
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 : رو از تو دستش گرفتم و گفتم گاریکردم، س یی خنده

 دمیقولم که افتادم و نکش ادی یعنی...دمیمن که نکش زمیعز-

 :به بازوم زد و گفت یی ضربه

 !یپست یلیخ -

 :بازوش رو گرفتم و گفتم دمیدو عیبه حالت قهر به سمت دره اتاق رفت، سر و

 دلم زیحرفم موندم عز يمن پا...دمینکش گارینفسم، من که س-

 :اخماش باز شد و با لبخند گفت کبارهیسمتم برگشت  به

 ؟یچ -

 :حرکتش تعجب کردم بازوشو رها کردم و گفتم از

 قولمم موندم يپا... دمینکش گاریمن که س گمیم-

 :تر شد قیعم لبخندش

 ؟یگفت ینه قبلش چ-

 :فکر کردم و بعدم گفتم کمی

 ...گارینفسم، من که س -

 :تو بغلم و گفت دیپر ییهوی

 نفسم؟؟ یتو به من گفت -

 : موهاشو نوازش کردم، از حرکتش خندم گرفت کنار گوشش زمزمه کردم آروم

 ...اوهوم-

 !!!یی وونهید هیمهرداد تو -

 :به چشماش زل زدم رون،یتو بغلم اومد ب از

 چرا؟ -

 :حرکت کرد یلبش، لباش به آروم يسر خورد به خال گوشه  نگاهم

 !يعاشق من شد نکهیا يبرا-

 ...خالشو ببوسم خواستینزدم فقط زل زدم به خال کنار لبش واقعا که دلم م یحرف

 مهرداد؟-
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خال گوشه لبش زدم و  يرو ییکوتاه و آروم بوسه  یلیلحظه دوال شدم و خ هیبه حرفش نکردم تو  یتوجه

 پشتمو بهش کردم عیعقب و سر دمیعدم خودمو کشب

به طرفش برگردم  نکهیبدون ا لکسیر یلیساکو برداشتم و خ عیسر گفت،ینم يزیچ یول کردیکار م یچ دونمینم

 :گفتم

 میبر -

 :که زمزمه کرد دمیشن نمیفقط قبل رفتنش ا...دیکش یبسته شدن در تو گوشم سوت يصدا

 !یعوض -

 زدم  یی روزمندانهیلبخند پ...که فقط از خجالتش رفته دمیفهم...نبود يلحن جد هیگفتنش با  "یعوض" یول

 ادیتا ب سادمیدره اتاق نفس وا يدرو قفل کردم و جلو رون،یبرداشتم و از اتاق اومدم ب ساکمو

باالخره درو باز کرد، ساکشو جلو در گذاشت و مشغول قفل کردن در شد، کامال معلوم بود  یول دیطول کش کمی

بدون  یدرو که قفل کرد به سمتم برگشت ول...زل زدم بهش نهیبهم نگاه کنه، منم از قصد دست به س خوادینم

 :بهم نگاه کنه گفت نکهیا

 میبر-

 نفس؟-

 :باال آورد باالخره به اجبار زل زد تو چشمام سرشو

 هوم؟-

 :کردم یاخم

 هوم؟ یبازم گفت-

 :زد و گفت يحرفم، لبخند گشاد نیا با

 !گمینم هگیخب د -

 :طرفش رفتم و دوال شدم و آروم کنار گوشش گفتم به

 ...عاشق خال گوشه لبتم -

 :حس کنم گونه هاش رنگ گرفته دوباره کنار گوشش ادامه دادم تونستمیم کامال

 !شرمتم نیو عاشق هم-
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تم و به معذبش نکنم دوال شدم ساکشو برداشتم و ساك خودمم برداش شتریب نکهیا يو برا دمیعقب کش خودمو

 گفتینم يزیچ یسمت آسانسور رفتم و داخل شدم، نفسم داخل شد ول

نشستم و  نیهتل رو که کردم برگشتم و تو ماش ينشست، کارا نیگذاشتم، اونم رفت و تو ماش نیتو ماش لویوسا

 :گفتم

 ؟ییخواینم يزیخب چ-

 گرفتم ینه سوغات-

 م؟یتو راه شام بخور میبر-

 :گفت تبسیکه کمربندش رو م یحال در

 ستیباشه من که فعال گشنم ن -

 ...پدال گاز فشردم و با سرعت به سمت جاده به راه افتادم يرو پامو

به نفس انداختم،  یاز گوشه چشم نگاه...شب بود که حس کردم واقعا گشنم شده مهیچهار ن يکاینزد ساعت

 ...خوابش برده بود

 ییجاده  انیم يرستورانا دونستمیکنم، م دایستوران پر هیبه اطراف انداختم تا  یخاموش کردم و نگاه ضبطو

رو نگه داشتم و چراغو روشن کردم، آروم  نیو ماش یتو خاک دمیچیپ دمیتابلو د هیموقع بازن، از دور  نیهمه ا

 :نفس رو تکون دادم يشونه 

 ؟یش داریب ییخواینم...نفس-

 :نخورد دوباره شونشو تکون دادم یتکون

 رمیمیم یگشنگ دارم از...نفس پاشو -

 چینفس ه دمیکنه و من تازه اون موقع فهم دایپ تشویبهم نگاه کرد تا موقع کمیباز کرد و  یبه سخت چشماشو

 گنیکه م نایهمه جوك ا نیپس ا...خوشگل بود شمیجلل خالق واقعا بدون آرا...صورتش نداره يرو یشیآرا

 !دمیرس جهینت نیمن تازه امشب به ا! هیالک

 ترم بود یهم معصوم و دوست داشتن یلیقشنگ بود تازه خ افشیق شمیون آرامن که بد نفسِ

 : بهم زد يلبخند

 ؟يزل زد ينطوریا یبه چ-

 به چشمات-
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 ن؟یچشمام چطور-

 خوش رنگن-

 ؟يدیتازه فهم-

 دوست دارم دخترمونم چشماش به تو بره-

 چه قدر پررو شده بودم که من ییآ دم،یخودشو جمع کرد، منم خودمو عقب کش عیهاش سرخ شد سر گونه

 نه؟ اینفس رو دوست دارم  دونمیهنوز نم گفتمیم شینبودم که تا هفته پ يمن همون مهرداد مگه

 زنم؟یشد که حاال دارم درباره بچه مون هم با نفس حرف م یبهش وابسته شدم، چ فقط

 :کردم و گفتم یی سرفه

 م؟یبر -

 :رو باز کرد و آروم گفت نیماش دره

 میبر -

 ...نظر داشتمش ریشدم، ز ادهیپ نیباشه، از ماش یخجالت نقدریا خوردیبهش نم ابدا

 بود نیاس ام اس از آرم هیرو در اوردم  میگوش دم،یرو شن لمیزنگ اس ام اس موبا يصدا

 ؟یهست یقواره معلوم هست کدوم قبرستون یدرازه ب...سال نو بود تازه اخرشم نوشته بود کیکردم تبر بازش

تو  کیج سایهم با پر یلیخ دایجد...شرکت رفتم يکارا يبرا یگیم یمسافرت بعد الک يریختر مبا د یشیم پا

 !سال نو آدم شو دراز...کشتمت نمتیبب...یعوض يشد کیج

 :دیپرس يبا کنجکاو دیخندمو د یگرفت، نفس وقت خندم

 بود؟ یک -

 گفته کیتبر دویع...نیآرم-

رو دادم و بعدم سفارش  نینشستم اونم جلوم نشست، جواب آرم م،یتکون داد، با هم داخل رستوران شد سرشو

 جوجه کباب دادم

 !ایدیخواب یلیخ-

 :کرد و گفت ییدهنش گذاشت، دهن دره  يدستشو جلو نفس

 !ادیبازم خوابم م -

 :کردم کیاخم کوچ هی
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 نیحوصلم سر رفت تو ماش -

 :کرد يزیر خنده

 م؟یرسیم یک مونم،یم داریراهو ب هیباشه بق -

 برسونمت لیساعت قبل سال تحو میتا ن دمیل مقو-

 !ایقول داد-

 باشه باشه-

 زنگ زدم دایبه آ روزید-

 :گذاشتم زیم يرو دستامو

 خب؟ -

 صدام نکنه سایناراحت شد، ازش خواستم پر یبهش گفتم، اونم کل قتویحق میبا هم حرف زد یکل-

 خودمونم بهش گفتم درباره

 ؟یمثال چ-

 گفتم مهرداد عاشقم شده-

 :شد و گفت يمنم خندم گرفت، جد شیشوخ نیاز ا دن،یشروع کرد به خند و

چرا؟  دینگه، اونم پرس يزیچ یبه کس ستمین دیمن دخترِ خاله ناه نکهینه بهش گفتم که مهرداد گفته درباره ا -

 خوادیم ينطوریگفتم مهرداد ا

 !یگفتینم یرو به کس هیقض نینفس ا یگفتینم-

 خواهرمه نیع دایبعدشم آ و،یبفهمه همه چ نیخاله نسر خوادین دلم مداره تازه م يرادیچه ا-

 دتیشکم مامان ناه يتو نه ماه رو تو دیشا...هست مینطوریهم...يدیبزار همه فکر کنن تو واقعا دختر خاله ناه-

 یر اونماد یول...نه یاز نظر خون دیشا...اون مادرته..اون تو رو از بدو تولدت بزرگت کرده نفس یول...ينبود

 ؟یفهمیم...هستش که بچه رو بزرگ کرده باشه

 : انداخت و گفت نییپا سرشو

 ...درسته-

 يکه برگرد خوامیم-

 ؟يتکرار يبازم بحثا-
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 بگم؟ یکجاست چ سایپر دیمامانم پرس یوقت-

 !نه سایپر-

تو اون خونه  چند وقته یدونینزار همه مشکوك بشن، م...لفتش نده نیاز ا شتریب...یتو نفس دونهیاون که نم-

 ؟یستین

 : نفس قاشقش رو برداشت...موقع غذا ها رو آوردن همون

 ...مهرداد رسونهینم ییحرف زدن با تو منو به جا-

و غذام رو  رمیدادم خفه خون بگ حیمنم ترج...رفتیحرف تو مخش نم...بهش کردم ینگاه تیعصبان با

 ویمامانم همه چ خواستمینم...ناراحت شه دیله ناهخا خواستمینم...کوفت شده بود بهم ،ییچه غذا یول...بخورم

 ...بفهمه

ضبط رو روشن کرد و صداش  دیرو د نیسکوت ماش یاونم وقت...نه نفس زدمیم ینه من حرف مینشست نیماش تو

 ....آهنگم نداشتم دنیحوصله شن یکرد حت ادیرو ز

*** 

 مونده بود، ن يزیسال چ لیتا تحو... تهران میدیساعت هفت بود که رس يکاینزد

 : دمینفس رو شن يموقع صدا همون

 کن ادهیپ نجایمنو هم-

 !البته مثال! بخوابه خواستیبهش انداختم تازه از خواب پاشده بود، مثال نم ینگاه مین

 شهران؟ يبر ییخوایمگه نم...خونه مائه کهیکه نزد نجایا-

 لهیسال تحو گهیساعت د کی...شهیم رید يشهران برگرد يتا تو بر...نه-

 : زدم کنار و کامل به سمتش برگشتم نویماش

 ؟ينفس خل شد-

 :مرتب کرد شالشو

 چرا؟ -

 باشه؟...رسونمتیو م رمیبشه؟ خودم م یکه چ یش ادهیپ نجایا-

 :برداشت فشویک

 باشه مهرداد؟ نجا،یکار دارم ا -
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 :خلوت کردم ابونیبه خ ینگاه

 ول کنم؟ نجایا يدیه امخلوته تو رو به چ ابونایخ لیچرت نگو دمه سال تحو -

 :باز کرد و گفت درو

 !يریجلومو بگ یتونیتو نم -

 :دادم رونیب تیبا عصبان نمویتو س آهه

 !لطفا بچه نشو باز-

 :شدم و داد زدم ادهیمنم پ! شد ادهیو پ دیحرکت جه هیبا  یول رمیبازوش رو بگ خواستم

 نیتو ماش نیبش اینفس ب-

 :رفت، دنبالش رفتم ابونیسمت خ به

 ؟يرینفس با توئم، کجا م -

 :کنه گفت ییبهم توجه  نکهیا بدون

 نمتیبیتو شرکت م...رمیگیرو ازت م نایو ساکم ا امیم دیششم ع -

 نینفس زودتر از من سوار ماش یول...سرعتمو بردم باال تا بهش برسم...پاش ترمز زد يجلو یموقع تاکس همون

 :زدم ادیو فر مدیدو یدنبال تاکس...به راه افتاد هیشد و تاکس

 ...صبر کن -

 شیپ قهیشده بودم که تا چند دق رهیخ ییبه جا رتیهنوزم با ح...رفته بود نیکار از کار گذشته بود و ماش یول

 اورد؟؟یدر م يخل باز هویدختره چش بود؟ چرا  نیوا ا...بود سادهینفس اونجا وا

 شده بود آخه؟؟؟ نیاالن رفته بود سوار ماش ینانیچه اطم با

پامو  تیبا عصبان...جواب نداد یزنگ زدم بهش ول نمیبرگشتم تو ماش...کشهینفس منو آخر سر م نیخدا ا ییاو

 ادیاالن م گفتمینفس کجاست م دنیپرسیم نایخاله ا تشیگاز فشردم و به سمت خونه به راه افتادم نها يرو

 .!..شهینم شیدختره حرف آدم حال نیبه من چه ا...بستمیم یخال هی ای گهید

 !بچه ست اونم به تمام معنا و از هر جهت هیاه واقعا که  اه

 یخونمون تنگ شده بود، سالم يحاج رضا درو باز کرد، واقعا دلم برا قهیبوق گذاشتم، بعد از چند دق يرو دستم

 ...رو حس کنم دیع تونستمیبهم کرد منم جوابشو دادم و داخل باغ شدم، با تمام وجودم م
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عطر  يشدم بو ادهیرو پارك کردم و پ نیماش... یرنگ يودن و تو باغچه پر شده بود از گالشکوفه زده ب درختا

پر کرده بود، حاج رضا از دور دستشو برام تکون داد منم با تکون سرم، بهش سالم کردم و به  موینیب اسیگل 

احمقانه نفس  يکارا ادی که نیاما هم...بودنمونده  شتریب قهیچند دق دیتا ع یلیفکر کنم خ...سمت عمارت رفتم

 ختیریاعصابم به هم م افتادمیم

وسط سالن خودشو نشون  زیم يبزرگمون افتاد که رو نیعمارتو که باز کردم نگاهم به سفره هفت س دره

 :و گفت دیبه سمتم دو دنمیمامانم با د دم،یرو د ستهیو فرزاد شا دیبعدم مامان و بابا و خاله ناه...دادیم

 يدپسرم اوم ییوا -

کرد،  یکه بابام اومد جلو باهام دست داد و روبوس دمیمنو بغل کرد و صورتمو غرق بوسه کرد، لپشو بوس ومحکم

 :دمیمامانمو شن يصدا

 پسرم دهیع گهید قهیده دق يبه موقع اومد -

ش خبر نداشت دختر یول...منتظره نفسه دونستمیبه خاله افتاد که با حسرت به پشت سرم زل زده بود م نگاهم

 !حقو به نفس بدم تونستمیجوره نم چیتو اون موقع ه...حرفاست نیشعور تر از ا یب

 : آروم کنار گوشم زمزمه کرد...شوهرخالم دست دادم خالم بغلم کرد با

 نشد؟ یراض-

 :نگفتم، آروم گفت یچیه

 یزنیتو بهتر حرف م...تو بگو...من دل ندارم حرف بزنم مهرداد...تابلو شده گهید...بفهمن نایمامانت ا دیبا -

 :کرد خکوبیو سوال مامان ما رو م...ومدیداشت سرم م دمیترسیکه م يزیاز چ...نگفتم یچیه بازم

 کجاست؟ سایپس پر -

تا شب نشده  دیبا دادمیرو بهشون م یآمادگ ییجورا هی دیبه سمت مامان برگشتم با رونیتو بغل خاله اومدم ب از

 یچه اتفاق نکهیا یول... ستیهم تو کار ن یبرگشت گهیکه د دنیفهمیم دیاب... ستین سایاصال پر سایپر گفتمیم

 !دونهیرو خدا م افتادیم

 :مسلسل وار ادامه داد مامانم

خوشگل  يخواهرزاده  خوامیم...انیمهرداد م يرو پاشده کجا رفته؟ امشب عمه و عمو لیدختره سال تحو نیا -

 کو؟ سایپس پر...ننیمنو بب
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من زل زده  يهم فقط به لبا ستهیشا...اونم دلش پر بود...از من نداشت یاونم دست کم...ختمبه خاله اندا ینگاه

 دیکه خودتون کرد هیکار نیبابا به من چه ا...بود انگار منتظر بودن من داستانو بگم

 :کرد و گفت یقیمنتظر نشدن، مامانم اخم عم گهید...دنیمامان و بابا سکوت ما رو د یوقت

 ست؟یچرا باهات ن سایپر نمیبمهرداد بگو ب -

 بگم يزیدهنم رو باز کردم تا چ...گفتمیم دیباالخره با دمیکش یقیعم نفس

 ...سایپر...راستش مامان-

 :باعث شد حرفمو بخورم د،یکه به گوشم رس ییآشنا يصدا

برم گل بخرم تا من  سهیگفتم وا یکرد هرچ تمیمهرداد اذ...دسته گل رو بخرم نیرفتم ا...کردم ریکه د دیببخش-

  ...منم ازش جدا شدم نیبه خاطر هم...نگه نداشت

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

در  يواقعا نفس جلو...نفس بود يواقعا صدا...بود یتوهم زدم ول کردمیفکر م...به سمت صدا برگشتم رتیح با

 ...دست گل بزرگ هیبود با  سادهیوا

 :با لبخند گفت مامانم

 !که آدمو بچزونه نهیمهرداد کال مدلش ا نیا زمیعز... يخوش اومد سایپر -

 !مامانه منه نــــمیا ایب

 سایحداقل پر میآروم آروم به مامانم بفهمون میتا بتون کردیصبر م دیبا یول دینفس ماس يلبخند رو لبا دمید کامال

 !رو نفس صدا کنه

 ...شروع شد دیپخش شد و سال جد ونیزیبهار از تلو يآشنا یقیموقع موس همون

 : فتبا لبخند گ دمیناه خاله

 زمیعز يخوش اومد-

 ...دیو با سرعت به سمت نفس رفت و نفس رو به آغوش کش-
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نفس به سمتم اومد  دینوبت من که رس...من يبابا...ستهیشا...دیخاله ناه...مامان... کردن یبا نفس روبوس همه

زده  یلیم سباهاش به شیرو که چند روز پ ییتو دستام گرفتم همون دستا کشویکوچ يدستشو دراز کرد، دستا

 : زد و زمزمه کرد یبود، با لبخند بهم چشمک

 مبارك باشه پسرخاله دتیع-

 نیقبول کرد که به ا...پس نفس قبول کرد...بود دهیبود که تاحاال شن یحرف نیحرفه نفس برام با ارزش تر نیا

که  ییحرفا نیپس تمام ا....بره ییماجرا بو نیاز ا یپس اون قبول کرد که نزاره کس...سایخونه برگرده و بشه پر

 !!!ـــــــنیبود ا یطونیکنه، عجب ش زیورپرابود که منو بچزونه و همه مون رو س نیامروز زده بود واسه ا

فقط ...بزنم یحرف تونستمینم...کنم یحرکت تونستمینم...گونم حس کردم يلباش رو رو یتو چند لحظه داغ و

 یحرکت چیمن ه یتا گونم رو ببوسه ول سادیپاش وا يانگشتا يکه نفس رو دمید...سادمیمثل مجسمه وا

 ...از بوسه ش واقعا جا خوردم...نکردم

  شدیجمله تو ذهنم تکرار م هی فقط

 "گهینم يزیچ ینداره و کس يرادیپس ا...دخترخالته نجایاون ا"

به نفس  یکتبدون حر ستهیکه شا دمید...که مامان و خاله با لبخند بهم نگاه کردن دمید...دیعقب کش خودشو

دختر واقعا شده بود  نیا...برخورد کرد انگار ك نه انگار ستهیبا شا یمعمول یلیکه نفس خ دمید...زل زد

فکر کنم همه شون ...دونستنیم ونفکر کنم همه ش...دمیمن لبخند بابام رو هم د...خوده خودش بود...سایپر

 ...هست ییزایچ هیمن و نفس  نیکه ب دنیفهم

 ....دیع...شده بود دیع...خونه رو پر کردکل  کیمارت يصدا

 ارشیعشقو ب ایبازم ب بهار

 رو دست نگارش ياریهر  بده

 ارشیعشقو ب ایبازم ب بهار

 رو دست نگارش ياریهر  بده

                                                                                             

 چهاردهم فصل

 ور نیا ومدیاون ور آشپزخونه، از اون ور دوباره م رفتیورِ آشپزخونه م نیاز امامان مدام !

 !خونه رو هم کالفه کرده بود یفقط منو بلکه کل اهال نه
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 :قابلمه رو برداشت در

 یرو هم گذاشتم آب بخوره، ماه دیپلوئه هم که درست شده، برنج سف يجا افتاده؟ سبز هیقرمه سبز دیناه نیبب-

 ست؟یغذا که کم ن کنم،یا اومدن سرخ مرو هم مهمون

از قورمه رو مزه مزه  کمیقاشق برداشت  هیکه تو وسواس به خرج دادن اصال از مامانم کم نداشت،  دمیناه خاله

 :کرد

 نمیرو هم بب ایکیکه خوبه صبر کن اون  نیا-

 : دیقابلمه ها کش هیبه بق یسرک بعد

 !هیعال یهمه چ نینسر-

 :شدم و با خودم فکر کردم رهیخ ونیزیتلو يون گرفتم و به صفحه رومو ازش نهیبه س دست

 !مردمیوسواسِ مامان م نیوگرنه من با ا گردهیخوبه که اکرم خانوم پس فردا از شهرشون برم-

شده بود، شوهر خاله  رهیخ ونیزیبه صفحه تلو لیم یچونه ش زده بود و ب ریبه نفس افتاد که دستشو ز نگاهم

 ریگ یلیخ ستهیرد و بدل نشده بود، نه شا یحرف نشونیب یول کردیبه نفس نگاه م یچشم ریز یهم هر از گاه

 !با باباش زده بود یداده بود به نفس، نه نفس حرف خاص

 میبه گوش ینگاه یچشم ریبرش داشتم، نفس ز زیم يزنگ خورد، دستمو دراز کردم و از رو میموقع گوش همون

مبل بلند شدم و  يجا خوردم، از رو کمیفرهاد  ییشماره دا دنیرفت، با دخندم گ اشیکار زهیر نیانداخت از ا

 :دیخواستم برم که بابام پرس

 ه؟یپسرم ک-

 :شدم به دروغ بگم مجبور

 !هیعل -

 تکون داد سرشو

 :اون وره سالن و جواب دادم رفتم

 ...ییالو سالم دا-

 !االنتنه به قبلنت نه به ...شعورت منو کشته نیا...سالم مهرداد جون-

 سال نوتون مبارك ؟یخوب...ییشرمندم نکن دا-

 کنه؟یکار م ینفس خوبه؟ چ...شکر خدا، سال نوئه تو هم مبارك باشه پسرم-
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 یوقت...شده بود رهیخ ونیزیچونه ش بود و به تلو ریبه نفس انداختم که همونطور دستش ز یو نگاه برگشتم

لبخند کوچولو زد و سرشو  هیبه روش لبخند زدم، اونم بهم انداخت و من فقط  ینگاه دینگاهم رو د ینیسنگ

 انداخت نییپا

 ...شد برگرده خونه یباالخره راض...آره خوبه-

 دو کالم باهات حرف بزنم؟ تونمیم-

 ...البته -

 ...یجا که راحت باش هیبرو -

 ...جان ییچشم دا-

 يباغ رو يرفتم تو...دم حس کنمخو ينگاه کنجکاوشون رو رو تونستمیبابا و شوهر خاله گذشتم م ونیم از

 :نشستم و گفتم یصندل

 جان بفرما ییدا-

 نگفت؟ يزینفس چطور بود؟ درباره من چ...دیبود رازیمدت که تو ش نیا...پسرم-

 يعطر گل داوود يبو...دادیشدنشون رو م دهیروشن اجازه د يباغ که چراغا يسرسبز تو يزدم به درختا زل

 ...پر کرده بود موینیب

 افتادم رازیش يبا نفس تو نمیریاطرات شخ ادی

 ...نگفت یخاص زیچ ،یینه دا-

نگران  یلیقبل از مرگش خ هیعط...عذاب وجدانمو خاموش کنم خواستمیراستش من اگه اومدم دنبال نفس م-

 حرفا بود نیعاقل تر از ا یلیخ ینفس بد باهام رفتار کنه، ول کردمیفکر م...ادیز یلیخ....نفس بود

 !ينفس رو داغون کرد یبه هر حال زندگ شما ییدا-

 :گفت یکرد و بعد از سکوت یمکث

 ... منم جا داره شیاون اگه بخواد پ...داره يریگ یمینفس حق تصم...ادیز یلیخ...اشتباه کردم مهرداد -

 یبزرگ راتیینفس دستخوش تغ یبه هر حال زندگ یول...دیبه نفس خودتونو آروم کرد قتیبا گفتن حق دیشا-

 ...که االن داره رو دوست داره ییبودنو دوست داره، خانواده  نجایاون ا...شد

دلم  یول...شمیواقع ییمن دا دونمیمنه م شیاون جاش پ...نفس بازه يبه رو شهیخونه هم نیبه هر حال دره ا-

 ...داشته باشه ویخوب یزندگ خوادیم
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 ...گفیکاش بهش نم یول....درك کنم تونمیهدفتون رو نم ییدا-

 ؟یزنیحرف م يدار یمهرداد با ک-

فرهاد که  ییدا ساده،یباال سرم وا دمینفس حرفمو خوردم سرم رو به طرفش برگردوندم و د يصدا دنیشن با

 :متوجه شد گفت

 فعال نمشیبب اریب...مراقب نفس باش...برو پسرم-

 جان ییخداحافظ دا-

 :دیکشجان اونم از زبون من اخماشو تو هم  ییکلمه دا دنیبا شن نفس

 ؟يزدیحرف م یفرهاد داشت ییبا دا -

 : روبروم نشست و گفت نه،یقطع کردم و اشاره کردم که بش ویگوش

 !جوابمو بده-

 میبا هم حرف زد کمیو  دیآره زنگ زد و حالت رو پرس-

 :باال انداخت ابروشو

 ؟ییپس، مثال چه حرفا هیعل یگفت یالک-

 ؟یشما فضول-

 !مهرداااااد آدم باش-

 : دم و گفتمز يلبخند

 ؟یفضول میدو کلوم حرف مردونه زد...که کرده بود ییدرباره کارا کمی...درباره تو کمی-

 اوهوم-

 :نگاه به چشماش انداختم هی

 رسنیم یهمگ نایاالن عموم و عمه م ا -

 :تکون داد سرشو

 دونمیخودم م -

 بخوابم خوادیدلم م...من اصال حوصله ندارم یول-

 !مبخواب خوادیمنم دلم م-

 :زدم يلبخند
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 تو بغله من؟ -

 :لب گفت ریبلند شد و ز یصندل يبهم کرد از رو یاخم

 یعوض -

 :نفس به سمت خونه رفت و گفت د،یزنگ در از همون جا به گوشمون رس يصدا

 دنیرس زتونیعز يمهمونا...آقا مهرداد بلند شو -

 :سمت خونه رفتم و گفتم به

 میهم حرف بزنبا  میخواست قهیدو دق! ینیبیشانسو م -

 :بهم کرد ینگاه مین برگشت

 م؟یدار میمگه ما با هم حرف -

موهاشم از باال ...بود دهیتنگ پوش نیشلوار ج هیکوتاه سبز رنگش افتاد که با  نیموقع نگاهم به لباس آست همون

 ...کرده بود شینداشت، آرا شیجمع کرده بود و بر عکس صبح که آرا

 اسکنت تموم شد؟-

 :کردم یاخم

 همه؟ نیاونم ا ؟يکرد شیبازم آرا -

 :برام در آورد زبونشو

 !تا چشمت درآد -

 !رمیگیبعدا حالتو م-

 برام نازك کرد یچشم پشت

 :زد يما، خالم لبخند دنیمامانم و خالم به سمت در اومدن با د م،یساختمون شد وارد

 ن؟یکجا بود -

 :گفت نفس

 میتو باغ بود یچیه -

 :کرده و لباساو عوض کرده با لبخند گفت شیبود که آرا دهید که انگار تازه نفسو مامانم

 ؟يتو چه قدر ناز شد سایپر ییوا -
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هم  سایو کاش پر... بود سایافتادم که نفس، پر یموقع ادی اریاخت یو ب دمیکلمه رو شن نیدوباره ا "سایپر"

 : زد و آروم گفت يخندفقط لب یول ستین یراض سایاسم پر دنینفس از شن دمیاز گوشه چشم د... موندیم

 ممنونم-

 کشونیموقع در باز شد و عمه و شوهرش با آرشام پسر بزرگش که دو سال از من بزرگتر بود و دختر کوچ همون

آرشام و آوا بودم، بابا و  یتقاوت سن نیمن واقعا عاشق ا یعنیکه تازه چهارده سالش شده بود وارد شدن، 

 میکرد یو روبوس میدست داددر، همه با هم  يهم اومدن جلو ستهیشا

 ریآرشام به نفس اصال از ز یرکیرزیو ز قیکرد، نگاه دق یبا لبخند خاله و شوهرش و نفس رو معرف مامانمم

 ...عمو اومدن يخانواده  نایدر نرفت، پشت عمه ا دمید

کنم تازه نوزده  و پنج سالش بود و ترانه هم فکر ستیبا زن عمو و دو تا دخترش ترالن و ترانه که ترالن ب عمو

 گفتم کیتبر دویسالش شده بود اومده بودن، با عمو و زن عمو دست دادم و ع

هم  یموهاش رو بور کرده بود و لنز آب...داشت يبلند بایبه ترالن افتاد که با لبخند به سمتم اومد، قد تقر نگاهم

که  يبار نیآخر یعنیعمل کرده بود، رو هم  شینیفکر کنم ب.. کرده بود شیاونم بدتر از نفس آرا...گذاشته بود

 دیبهم رس یجون بهش زدم وقت یلبخند ب هیمنم  دشلبخن دنیبا د... نبود ییسرباال شینیب نقدریا دمشیمن د

ازحرکتش جا  د،یخودشو انداخت تو بغلم و گونم رو بوس یدستشو دراز کردف خواستم بهش دست بدم ول

 دیکارا بع نیازش ا ادیز...کرده بود یکانادا زندگ يخاطر درسش تو رو به يادیز يکال ترالن چون ساال...خوردم

 :که با لهجه بامزه ش گفت دمیگونه ش رو بوس خودش،از  تینبود، منم به تبع

 زم؟یعز یخوب...مهرداد يچطور -

 : به روش زدم یکمرنگ لبخند

 !يچه قدر عوض شد دمتیکه د يبار نیاز آخر ؟یتو خوب یمرس-

 !دتونید شهیبار م هی یسال تا ماه شما سرتون شلوغه-

 :بگم که نفس اومد جلو و با لبخند گفت يزیچ خواستم

 !کردیرو م فتونیتعر یلیخاله خ د؟یشما ترالن -

 : اخم کوچولو کرد و گفت هیبه نفس انداخت و بعد  ینگاه ترالن

 د؟یشیمهرداد م يآها شما دختر خاله  ن؟یزن عمو نسر-

 :سرشو تکون داد و گفت نفس
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 نفسه میاسم واقع کنن،یصدام م سایپر نایا یعنی...سامیبله من پر -

با زن عمو  یروبوس ریبستن بود آخه؟ خدا رو شکر که مامانم درگ یبه نفس انداختم، آخ االن وقت خال ینگاه

 !بود و اصال متوجه حرف نفس نشد نایا

 :به نفس داد و گفت یدست ترالن

 سا؟یپر ایالبته نفس ... خوشحالم نفس جوون -

 :دیکش رونیدستشو از تو دست ترالن ب نفس

 دوست دارم شترینفس رو ب -

 سالم کنه هیزد و روشو ازم گرفت و رفت که با بق یلبخند کمرنگ ترالن

 :کنار گوشه نفس گفتم آروم

 !بند یخال -

 :باال انداخت ابروشو

 !واست دارم...ایریگیگرم م یلیخ -

بهش زدم،  یابرومو باال انداختم و چشمک...خوشم اومد یول...ومدینم اید بازحسو نیاصال به نفس ا...خوردم جا

 ...نکرد یبرعکس خواهرش اون روبوس یترانه هم اومد جلو با من و نفس دست داد ول

 زایچ نیو ا ییرایپذ يگفته بود شب برا گهید یکیمامان به  یاکرم خانوم نبود ول م،یسالن همه نشسته بود يتو

 چرخوندیمهمونا م نیرو ب ینیریو شربت و ش ییمدام چا...اسمش سوسنه دمیه هم که فهماون زن اد،یب

کنارم نشست، سرم رو که  یکیبرداشتم واقعا که حوس کرده بودم، همون موقع حس کردم  ییفنجون چا هی

 :د و گفتبهم ز يساپورت پاش بود، لبخند هیو  نیدامن ج هیبا  یتاپ سرخاب هیبرگردوندم متوجه ترالن شدم، 

 چه خبرا مهرداد؟-

 : و گفتم دمیرو نوش مییاز چا یی جرعه

 ...یسالمت-

 ؟یتو همون شرکت-

 کنمیآره با نفس کار م-

 :باال انداخت ابروشو

 دختر خالتم رشته ش عمرانه مگه؟...اوهو -
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 :تکون دادم یبه عالمت نف سرمو

 بنده ست يحواسش به جلسه و پرونده و نقشه ها شترینه ب -

 !تهیمنشپس -

 !هم که نه یمنش...نه-

 :زد يپوزخند

 !بابا الیخیب -

 :سرمو تکون دادم منم

 کانادا؟ يگردیبرنم گهید ؟یآره، تو چ -

 بود نه؟ شیفکر کنم شش ماه پ...دمتیبار که د نیآخر...نه، درسمو تموم کردم گهینه د-

 فکر کنم همون موقع ها بود-

 :داختپاش ان يتو هم قفل کرد و پاشو رو دستاشو

 عمل کردم موینیهمونجا هم ب...و کارام رو تموم کنم رمیبعد از اون رفتم کانادا تا مدرکم رو بگ -

 : انداختم شینیبه ب ینگاه

 !هستن ییکه ماشاهللا حرفه  رانیا يدکترا...رانیا نیهم يومدیم-

 : کرد و گفت یی خنده

 هفته ست برگشتم هیتازه ...رانیز اونم برگشتم ابعد ا! و کارشم خوب بود شناختمیاونجا دکتره رو م گهینه د-

 :دمیرو نوش مییچا هیبق

 !ییدایکم پ نیمن از رفت و آمدت خبر نداشتم، به خاطره هم-

 :کرد ییخنده  دوباره

 ...آره -

مبل  يکه رو دمشید...نفس کجاست نمیبه اطراف انداختم تا بب یگذاشتم و نگاه زیم يرو رو ییچا فنجون

و اون اصال نگاهم  کردمیمن اشتباه م دمیشا دونمینم...نگاهشو ازم گرفت کنمیدارم نگاهش م دینشسته و تا د

 شهیواقعا خوشگل م بندهیموهاش رو محکم از باال م یوقت دمیتازه فهم...کردینم

... گفتیم یبه نفس چ يعمه سور دونمیموقع عمه کنارش نشست و مشغول حرف زدن با نفس شد، نم همون

 دادیو سرشو تکون م زدیآروم لبخند م نفس فقط یول
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 ؟ییمهرداد کجا-

 :ترالن سرمو به طرفش چرخوندم يصدا با

 جان؟ -

 :زد يلبخند

 ؟يشده بود رهیخ یبه چ -

 ؟یچرا برگشت نمیخب بگو بب...یچیه-

 :لبش بود گفت يکه رو يهمون لبخند با

 اون ور ازدواج کنم خواستیدلم نم -

 :باال انداختم ابرومو

 ...خوبه یلیخ نیخوب اآهان  -

 دوست دارم مهرداد شتریرو ب رانیمن ا-

 ؟یبا مدرکت کار کن ییخواینم ؟یازدواج کن ییخوایخب حاال مگه م-

 : کرد يباز يشونه ش بود آروم آروم باز ياز موهاش که رو ییدسته  با

 اشته باشمبه کار د يازیبعدشم فکر نکنم اصال ن...به کار کردن ندارم يادیز يراستش عالقه -

به کار کردن  يازیداشت واقعا هم ترالن ن یخوب یلیترالن و ترانه وضع خ يتکون دادم، عمو سهراب، بابا سرمو

در کل به نظرم بهتر از  کرد،یشرکت من و بهم کمک م ومدیم یبه پول نداشت، ول ازینفسم هم ن نیهم...نداشت

 بود يکاریخونه نشستن و ب

 گ و وارنگت؟رن يچه خبر از دوست دخترا-

 جا خوردم کمیسوال ترالن  از

 رنگ و وارنگم؟ يدوست دخترا-

 :زد يلبخند

 ؟یستینگو که دختر باز ن -

 هستم؟ یکنیچرا فکر م-

 : کرد یی خنده

 !یشیجذاب تر م یلیخ شیبا ته ر-
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 :دمیکش شمیبه ته ر یدست

 !بحث رو عوض نکن -

 !بارهیازت م طنتیش-

 : زدم يلبخند

 !یطونیتو هم ش! کنفکر  ينطوریتو ا-

 ستمین طونیمن ش...من نه بابا-

 دنیشروع کرد به خند و

 مهرداد؟ يچطور-

 :زدم ينشسته لبخند میمبل کنار يرو که برگردوندم متوجه آرشام شدم که رو سرم

 ؟ يتو چطور یمرس -

 : زد يلبخند

 ستمیبد ن یه-

 نبود شیاز ته ر يداشت، رو صورت اون بر عکس من خبر یرنگ ییقهوه  يموها آرشام

هم رفته  يرو...يورزشکار کلشیسبز بود، رنگ چشماش به شوهر عمه رفته بود، قدش بلند بود و ه چشماش

 ...کردیداشت و تو کارخونه شوهر عمه کار م یخوب لیو استا افهیق

 !مهرداد يشد دایکم پ یلیخ-

 !انیو ب رنیبا هم نم یلیخانواده ها خ...ستمین دایمن کم پ-

رو  کرد،یکه داشت مهمونا رو به شام دعوت م دمیمامان رو شن يزد و سرش رو تکون داد، صدا يخندلب آرشام

مبل بلند شدم و سرم رو چرخوندم تا  يشام، از رو زیسر م انیبه آرشام و ترالن کردم و دعوتشون کردم که ب

مبل نشسته  يرو شیاعت پس مین تااون که  دم،یاخمامو تو هم کش...نبود يازش خبر ینفس کجاست، ول نمیبب

 ؟...بود حاال پا شده بود کجا رفته بود

منم نشستم، سمت راستم ترالن نشست، سمت  دن،یکشیشام همه نشسته بودن و داشتن غذا م زیسر م رفتم

شدم، خواستم بلند شم که  یعصبان ستینفس ن دمید یور و اونور کردم وقت نیبه ا یچپمم آرشام، دوباره نگاه

 :رو گرفتآرشام دستم 

 کجا؟ -
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 !دنبال نفس-

 ...ياون که پر ؟یگیدخترخاله ت رو م-

 :قطع کردم حرفشو

 لطفا بگو نفس -

 : تکون داد سرشو

 !خونه رمیگفت م کردیسرش درد م-

 : دمیرو تو هم کش ابروهام

 واقعا؟-

 :سرشو تکون داد آرشام

 !که رفته شهیم یینایساعت ا میفکر کنم ن... آره -

سرگرم صحبت با ترالن شده بودم که اصال رفتن نفس رو متوجه نشده بودم،  نقدریجم گرفت، ال میحواس پرت از

 :بلند شدم که بابام گفت یصندل ياز رو

 ؟يریمهرداد کجا م-

 : من ثابت موند يسوالش همه نگاها رو نیبه دنبال ا و

 امیبابا االن م یچیه-

 :دوباره مشغول خوردن غذاشون شدن که ترالن گفت تیجمع

 !ایزود ب -

 :زدم یجون یب لبخند

 گهید کمی امیم -

 : لب زمزمه کردم ریرو کردم و به سمت در رفتم و ز پشتم

 !یی وونهید یلینفس خ-

که کارگرشون درو  دینکش یبه در زدم طول ییضربه  نا،ینفس ا يو رفتم سمت خونه  رونیاز باغ اومدم ب عیسر

 :وارد ساختمون شدم، خدمتکارشون به سمتم اومد، با لبخند گفت از باغ گذشتم و عیباز کرد، داخل شدم و سر

 د؟یداشت يجانم آقا کار -

 نجاست؟ینفس ا-
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 :به ابروهاش داد ینیچ

 نفس؟-

 :گفتم عیسر

 بود سایمنظورم پر دیببخش -

 :به طبقه باال کرد یی اشاره

 تو اتاقشون هستن -

 دمینشن ییبه در زدم و منتظر شدم جواب بده اما صدا ییدر، تقه  يجلو سادمیپله ها رو رفتم باال و وا عیسر

نفس  دمیباز کردم و د شتریاتاقش افتاد، درو ب نِیزم ياز نور رو یی کهیدرو باز کردم، بار دهینم یجواب دمید یوقت

 رفتم تو و در رو بستم و چراغ رو روشن کردم ده،یتختش دراز کش يپشت به من رو

 ؟يدارینفس ب-

 :گفت یطوالن بایرسکوت تق هیاز  بعد

 رونیبرو ب -

 : قدم به طرفش برداشتم هیخوردم  جا

 ؟یخوب...مهردادم...نفس-

 !رونیبرو ب-

تخت نشستم، دستم رو دراز  يتوجه به حرفش به طرف تختش رفتم گوشه  یمحکم تر از قبل بود، ب صداش

نگاهشو ازم گرفت و روشو  تیننگاهمون تو هم گره خورد، با عصبا... کردم و نفس رو به طرفه خودم چرخوندم

 :اونور کرد

 من؟ چت شده؟ زهیعز ینفس خوب-

 :دستشو فشردم زد،ینم یبکشه، حرف رونیدستم ب يکرد دستشو از تو یتو دستم گرفتم، سع دستشو

 رمیبزار دستتو بگ ؟یکنیم ينطورینفس چرا ا-

 !رونیبهت گفتم برو گمشو از اتاقم ب-

 تیچونش گذاشتم و با عصبان ریدهنه نفس واقعا که جا خوردم، دستم رو زاونم از  "رونیگمشو ب" دنیشن با

 : صورتشو به طرف صورت خودم برگردوندم و روش دوال شدم

 معلوم هست چته؟-
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تخت  يبا مشتش رو د،یرسیگذاشت تا منو به عقب هل بده، اما زورش بهم نم نمیقفسه س يتا دستش رو رو دو

 دیکوب نمیس

 !بشنوم يزیچ خوامینم-

 يشدم به چشما رهیخ يمتر یتا دستش رو گرفتم و دو طرف سرش گذاشتم، تو فاصله چند سانت دو

 :زدم و گفتم یبه لبخند کمرنگ کرد،یرفتار م ينطوریچرا ا دونستمیواقعا نم ش،یخواستن

 آره؟ ؟یکنیمن لوس م يخودتو برا يآها دار-

 :اخم روشو اونور کرد با

 !برو بچسب به همون ترالن جونت -

که من اگه  يمن؟ به دختر يبه دختر عمو کرد؟یم يجانم نفس داشت به ترالن حسود يباال انداختم، ا ابرومو

 امروزم باهاش حرف زدم همش بدون قصد و غرض بوده؟

 رونیکرد دستاشو از تو دستم ب یبهم نگاه کرد و سع تینفس با عصبان دن،یبلند شروع کردم به خند يصدا با

آروم شدم  یو وقت دمیخند گهید کمیه عقب، دستشو ول کردم و به حالت اولم برگشتم، بکشه و منو هل بد

 :زمزمه کردم

 !حسود ییا -

 :تخت نشست و با مشت محکم زد به بازوم يرو

 !یعوض يپسره  -

 :شدم رهیرو چرخوندم و بهش خ سرم

 ؟يقهر کرد نیا يتو برا -

 :کردیکه داشت موهاشو مرتب م یحال در

 !برو گمشو -

 :کردم یاخم

 !ادب نشو ینفس ب -

 :زد يپوزخند

 !نداره یبه تو ربط -

 :سمتش برگشتم شونش رو تو دستم گرفتم به
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 دونستم؟یو من نم يادب بود یب نقدریتو ا -

 : دیازم دزد نگاهشو

 آقا؟ يشد مونینکنه پش هیچ-

 :کردم یاخم

 !خانوم کوچولو-

 ؟يکردیکار م یچ ینبود داشتمعلوم ...اصال حواست به من نبود یاز اول مهمون-

 !حرف زد نقدریترالن ا نیبخدا ا-

 !قیهرچه ال قیهمون، خال-

 :سرشو باال آوردم رچونشیبردم ز دستمو

 یداشت بهت چ يعمه سور نمیبعدشم من حواسم بهت بود، بگو بب...قصد نبود يبخدا از رو...دینفس ببخش -

 گفت؟یم

 : لبش نشست يلبخند رو هیحرفم  نیا با

 !اوردیشت آمارمو در مدا-

 :کردم یاخم

 ...نگو که-

 !آرشام يبرا-

 :و با خشم گفتم دمیپس کش تیبا عصبان دستمو

 !آرشام غلط کرده -

 !اما تابلو بود! که نگفت میمستق-

 !دهیآرشام به گور پدرش خند-

 :به شونم زد یی ضربه

 !ادب یب -

 :تو هم قفل کردم دستامو

 آرشام که با تو حرف نزد؟ نمیبب! ياومد يهمون بهتر که پاشد -

 :زد یی انهیموذ لبخند
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 چرا حرف زد-

 :دمییهم سا يدندونم رو رو فیهم مشت کردم و دو رد يتو دستامو

 گفت؟ یچ-

 :گفت عیچشمام خوند سر يرو از تو تمیکه عصبان نفس

 کردم یشوخ وونهید-

 !!ونخونت یساعته که رفت مین دونستیداشت و م نقدریآمارتو ا نیواسه هم-

 اصال من گشنمه نم،یولش کن بب! الیخ ینه بابا مهرداد، ب-

 :نفس آروم زمزمه کرد دم،یکش یقیابروهام رو باز کردم و نفس عم ي گره

 !گشنمه گمیم-

 :به چشماش انداختم ینگاه

 ! منم گشنمه-

 :لب زمزمه کرد ریرو ازم گرفت و ز نگاهش

 !یرتیچه قدر غ-

 :به روش زدم يلبخند

 ؟یآشت -

 :کرد یماخ

 !رمینخ -

 :گرفتم دستشو

 !گهیکن د یآشت -

 :به دستش که تو دسته من بود کرد و گفت ینگاه

 !یبش هیتنب دیبا -

 !رونیشام ب میپاشو بر...يریبگ افهیمن ق يبرا خوادینه نم ییوا-

 :تخت بلند شدم، نفسم بلند شد ياز رو و

 نمیبب دیحاال با-

 نه؟ ای یموافق ن،یحاال بعدا بب-
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 ن؟یون ماشبد -

 !رمیمیکه دارم از ضعف م میبخور یچ هی میرستوران هست، بر هی ابونیآره بابا سر خ-

 : با خنده گفت نفس

 !ما رو کشنیخاله و مامان م-

 :میرو دور شونه ش انداختم و به سمت دره اتاق رفت دستم

 کشنمون؟یچرا م -

 : خنده گفت با

 !دیاونم شب ع! رونیم بشا ییدوتا میو اومد میچوندیپ ویمهمون نکهیا-

 :زدم يلبخند

 ه؟یمشکل! با دوست دخترم تنها باشم خوادیدلم م -

 :به پهلوم زد یی ضربه

 !ستمیمن دوست دخترت ن -

 !یحسود خودم هیتو خانم کوچولو! يغلط کرد-

 !ستمیمن حسود ن-

 :بهش کردم یشونش برداشت نگاه يدستمو از رو و

 باز؟ يقهر کرد -

 :باز کرد و گفت درو

 !ارهیحرف پشتمون در م...نهیافسانه ما رو بب خوامینم رمینخ -

 :نییها رو اومدم پا پله

 ه؟یافسانه ک -

 !سسسسسیه-

 :با خنده گفتم آروم

 ه؟یافسانه ک -

 !گهیخدمتکارمون د-

 !آها-
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 رونیب میو شالش رو از دمه در برداشت تنش کرد و با هم از ساختمون اومد مانتو

 یحرف...دستام گرفتم ونیبه قدم زدن، دستمو دراز کردم و دستش رو م میشروع کرد نابویهم تو خ دوشادوش

 ...هیخجالت یلینفسم خ دونستمیم....کشهیخجالت م دونستمیم...نزد

و  ادیکه ازش خوشم م دونستمیم...که بهش وابسته تر شدم کردمیحس م شتریب گذشتیبه روز که م روز

 ...ادیکه نفس هم ازم خوشش م دونستمیم

که چرا سر  زننیبه جونم غر م یکه شب مامان و بابا کل دونستمیو سفارش غذا رو دادم، م میرستوران شد وارد

رو هم تو خونه جا گذاشته بودم و تا حاال مطمئن بودم هزار  میگوش نکهیخصوصا ا ،يشام خونه رو ترك کرد زیم

 ...بار بهم زنگ زدن

 ...دادمیم حیترج یون رو به اون مهمونمن بودن کنار نفس و شام خوردن با ا یول

*** 

 اونجا بودن نایچون خاله ا...ما يخونه  میهمه مهمونا رفتن با نفس رفت گهیمطمئن شدم که د یشب وقت مهین

 : اون گفت يکرد و بابا به جا یاخم دنمیبا د مامانم

 شما دو تا؟ نیمعلوم هست کجا بود!!!! نیرفت نیشام پا شد زیسر م -

 :من طبق نقشه جواب داد يابه ج نفس

مهرداد اومد منو برد ...حالم بدتر شد یبد شد رفتم خونه که استراحت کنم ول یلیجون شرمنده حالم خ ییدا -

 رو جا گذاشت شیگوش نیدکتر، واسه هم

 :دیکم کم باز شد بابا پرس نایو خاله ا نایمامان ا اخم

 !مهرداد که تو باغ بود نیماش یول -

 :نفس، من جواب دادم يبار به جا نیا

 میبا آژانس رفت -

 :سرشو تکون داد بابا

 !از دستتون ناراحت شدن نایعمه و عمو ا یول...میدونستیما نم -

 :زدم يلبخند

 !میکنیم یبعدا ازشون معذرت خواه -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینغمه جنت  –نفسم  يبرا

wWw.98iA.Com ٢٦٠ 

هم باهامون  ستهیبعد خاله و نفس و شا کمیزد،  يزدم اونم لبخند یدور از چشم همه به نفس چشمک و

 ...بخوابم رمیبگ خواستیخسته بودم و دلم م یلیشب شده بود و خ مهیکردن و رفتن، ساعت سه ن یفظخداحا

 :مامانم گفت هویپله ها رو برم باال که  خواستم

 ؟يزیچ هیمهرداد -

 :شدم رهیبود خ سادهیپله ها وا نییپله ها بودم برگشتم و به مامانم که پا يکه رو همونطور

 جان؟-

 آرشام بخوادتش يفکر کنم برا...کردیم فیداشت تعر یلیخ سایاز پر يسور-

 :گفتم تیهم مشت شد با عصبان يناخودآگاه دستام تو دم،یرو تو هم کش اخمام

 خب؟ -

 کرده ریگ سایپر شیتو گلوت پ کنمیباالخره من مادرتم حس م-

خسته بودم، گفتنش  یلیاالن وقت حرف زدن نبود، نصفه شب بود منم خ یبرم مامان، ول دنتیفهم نیا قربون

زمزمه  نیازم کنه، واسه هم یسوال ستیب یعنیسوال و جوابم کنه نه  خوادیمامان م دونستمیم یآسون بود، ول

 :کردم

 ...!مامان ییوا-

 ؟یسوال هی یاصال به درك به من چه، ول-

 :گرفت خندم

 جان؟-

 هیقض یبه من و باباتم بگ شهیم...ساینگفت پر...امشب ترالنم گفت نفس یعنی...نفس گفتیم سایبه پر يسور-

 ه؟یچ

بابا که رفته بود اتاقش ...سرم اومد دمیترسیو م پرسهیم يروز هیمامان  دونستمیکه م یاز همون سوال باالخره

 کردمیمامان رو قانع م دیبا یول...بخوابه

 : و گفتم سادمیروبروش وا نییها رو اومدم پا پله

 بهتون نگفته؟ دیمگه خاله ناه-

 :باال انداخت ابروشو

 و؟یچ -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینغمه جنت  –نفسم  يبرا

wWw.98iA.Com ٢٦١ 

راستش شوهرخاله عاشق اسم نفس بوده و ...کردنیصداش م سایپر ینفس اسمش تو شناسنامه هم نفسه، ول-

 ...نفس گنیبهش م نیخود نفس هم اسم نفس رو دوست داره واسه هم... سایخاله عاشق اسم پر

 :که دروغمو باور کرده باشه گفت انگار

 به ما نگفتن؟چه قدر مسخره، پس چرا زودتر -

 :خم کردم سرمو

 !به من که از اولش گفتن دونمینم -

 :روش رو ازم گرفت مامان

 پرسمیم دیبعدا از ناه! بخواب پس ریباشه برو بگ -

دروغه ابلهانه م رو باور  نیکه مامان و بعدم بابا ا کردمیاز پله ها رفتم باال دعا دعا م عیپشتمو کردم و سر منم

 !کنن

که  دیدیم د،یدیروز مامانم شناسنامه نفس رو م هیدادم، خب اگه  یعجب سوت دمیتاقم تازه فهمدم ا دمیرس یوقت

 ...نفس کننیصداش م ساست،یاسم تو شناسنامه ش پر گفتمیکاش م ییوا...سایاونجا نوشتن پر

 ...مشورت کنم دیکنم تا با خاله ناه يکار تونستمیبود که زده بودم و فعال نم يگند یول

*** 

سالن خاموش بود، فقط چراغ آشپزخونه روشن بود فکر کنم اکرم خانوم از  يونه رو باز کردم، چراغاخ دره

 بود يمشغول آشپز زدمیشهرشون برگشته بود، رفتم سمت آشپزخونه، درست حدس م

 ستن؟ین نایسالم اکرم خانوم، مامان ا-

 :زد يمن سرشو برگردوند، لبخند يصدا با

 خانوم دیزود رفتن کارخونه، مادرتونم رفتن خونه ناه پدرتون که صبح...سالم آقا-

 :کردم یپوف

 !خواهر جونشه شیبازم که پ-

 :زد يگشاد لبخند

 رو ندارن یی گهیخب خانوم که کسه د -

 مونن؟یپس شام رو اونجا م-

 ن؟یبله آقا مهرداد، ناهار خورد-
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 انداختم، ساعت پنج عصر بود  يواریبه ساعت د یبرگردوندم نگاه سرمو

 بخوابم کمی رمیم ،ینه مرس-

 اونجا دیخانم گفتن بهتون بگم که شام رو بر یول-

 :تند پله ها رو رفتم باال تند

 رمیحاال بعدا م-

سره کار  نیاومده بودن گذشته بود، قرار بود نفس از ششم فرورد نایکه عمه ا یاز شب مهمون يچهار روز حدود

پا شدم رفتم شرکت تا  نیشده بود واسه هم ادیکارا ز کمی، که من رفتم شرکت دونستیحاضر شه، امروزم نم

 کنم فیکارارو رد

 يچشمامو رو...بخوابم رمیبگ خواستیدلم م دیتخت انداختم، شد يباز کردم و خودمو رو راهنمویپ يها دکمه

نگ ز يمنگ بودم و همون موقع صدا کمیچشمام رو باز کردم  یوقت یخوابم برد ول یک دونمینم...هم گذاشتم

بعدش  قهیشم چون تا چند دق پا دیحس کردم، انگار بهم الهام شده بود که با بمیج يرو تو برشیو و میگوش

 رونیب ویو گوش دمیکش بمیج يشده بود بود کورمال کورمال دستمو رو کیهوا تار! زنگ بخوره میقراره گوش

 :نقش بسته بود میگوش يآوردم، شماره نفس رو

 الو جانم؟-

 ؟؟؟یییییییکجا معلوووم هست-

 :و گفتم دمیدستم چشامو مال هیبا  د،یگوشم سوت کش غشیج از

 !نزن دختر غیج نقدریا! يخوابمو پروند-

 ؟يخواب بود-

 آره بابا-

 ؟يمهردااااد، تو امروز شرکت بود-

 آره بابا صبح زود پا شدم رفتم-

 ؟یچرا به من نگفت-

 ییایتو قراره از پس فردا ب-

 ؟يبد یمرخص چند روز هیبهم  شهیم-
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 گهید ،یدوروز رو به خاطر دانشگاهت نباش ییخوایم ينطوریچون کارا عقب افتاده، دوما تو هم...اوال نه-

 !یمرخص یب یمرخص

 رامسر يعموت تو يالیو...و عموت پاشن برن شمال نایا نیبا خاله نسر خوانیم نایعهههه، مامانم ا-

 :کردم یی گهید يدره  دهن

 نایا يعمه سور نمیصبر کن بب! يترالنو ندار دنیبعدشم تو که چشم د نه،یکارام سنگ امیب تونمیمن که نم-

 که؟ ستنین

 !انیب توننینم نایا يعمه سور رینخ! گذرهیخوش م یخب دور هم-

 : راحت گفتم الیتخت نشستم و با خ يرو

 !تونمیمن نم یول...تو برو يخب اگه دوست دار یلیخ-

 !ادمهرد گذرهیبدون تو که خوش نم-

 ه؟یتا ک یحاال ک تونم،یمن که نه حوصله شو دارم و نه م یدونیخب م-

 !زدهمیتا س افتنیفردا صبح زود راه م-

 : دمیکش یسوت

 ییجا يبر ستیبدون من الزم ن...يالزم نکرده تو هم بر-

 !جمعمون زنونه ست...نجایشام ا ایخب پاشو ب یلیخ-

 کار؟ یچ امیجمع زنونه ست من ب-

 ...!هیجات خال...گهید ایب! زود باش-

 کمی سادم،یوا نهییآ يتخت بلند شدم، چراغو روشن کردم و جلو يقطع کردم، از رو ویزدم و گوش يلبخند

 نایموهامو مرتب کردم و لباسامو عوض کردم و رفتم خونه خاله ا

 :زد و گفت يلبخند دنمیدرو زدم و داخل خونه شدم، مامانم با د زنگ

 !يخواب بود گفتیم سایپر-

 :رفتم و گفتم سمتشون

 آره بابا خسته بودم! نه نفس سایپر-

 دیمبل نشستم که مامانم رو به خاله ناه ياز نفس نبود رو يخبر یکردم ول یبهم کرد، با خاله روبوس یاخم

 :دیپرس
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 شدم جیرو مهرداد بهم گفت، اما من گ سایپر هیقض نیواال ا-

خاله شروع کردم به حرف زدن تا  ينشستم و به جا خیس یصندل يرو عیبهم انداخت، سر یگنگ نگاه خاله

 :نده یخاله سوت

نفسه گفتم که شوهرخاله اسم نفس رو دوست  سا،یمن به مامان گفتم اسم تو شناسنامه پر د،یراستش خاله ناه-

 با شما حرف بزنه دیمامان گفت با یول...رو سایداشته و شما اسم پر

رو بهش بفهمونم، روشو از من گرفت و  هیخدا رو شکر تونستم قض دمیکش یقیسرشو تکون داد، نفس عم خاله

 ...شد تا بتونه خاله رو قانع کنه هیقض نیمشغول گفت و گو با مامان درباره هم

بود  نیفکر کنم مشکلش ا...باالخره قانع شده دیرسیاز تموم شدن حرفشون، مامان سرشو تکون داد به نظر م بعد

 :گفت...گرفته نفس باشه میهمه مدت تصم نیچرا بعد از ا سایکه پر

 با ما شمال؟ ادیب يدینم یمهرداد، چرا بهش مرخص-

ست، منم دو روز زودتر پا شدم رفتم سر کارم، بعدشم من به نفس گفتم، گفتم  ختهیبه هم ر یلیاوال که کارا خ-

 !ادیباهاتون ب اد،یب خوادیاگه دلش م

نبودم که بهش بگم  ییاما من کاره  شه،یبودم دلم براش تنگ م بود، مطمئن یحرف راض نیاگه دلم به ا عمرا

 !کجا نره...نکنه، کجا بره ایکار کنه  یچ

 : دمینفسو شن يصدا

 ادهیز یلیکارا خ گهیمهرداد راست م ستم،ینه خاله جون من خودمم موافق ن-

 نیشلوار ج هیبا  یصورت شرت یت هیزدم، موهاشو فرق کج باز کرده بود،  يلبخند دنشیبرگردوندم، با د سرمو

 :بلند شدم دستشو سمتم دراز کرد، دستشو گرفتم با لبخند گفت دنشیبود، با د دهیپوش

 !وقت خواب-

 :زدم و گفتم يلبخند منم

 !یکنیم بتیخوب غ -

 :نشست و گفت میمبل کنار يرو

ده بود، دانشگاهمم که کارامون مون یکل دمیقبل ع! امیب تونمیگفتم که نم دمینه من به خاله و مامان ناه -

 خونه مونمیدرس بخونم، من م کمی نمیبش دیرو سرم با زهیریدرس م یشروع شه کل

 :پاش انداخت یکیاون  ياز پاهاشو رو یکیکرد  یاخم مامانم
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 !دیومدیهم که شما ن ياون سر -

 !خونه میما موند يبهم زل زد، آخ که چه قدم اون سر زیآم طنتیلبخند ش هیبا  نفس

من و  يرابطه  انهیبود مطمئن بودم که در جر زیت یلینگاه به من انداخت، خ هینگاه به نفس و  هی دیاهن خاله

 :زد و گفت ینفس هستش، لبخند کمرنگ

 به مهرداد بسپرمت؟ دیباز با-

 :زد و بعد با مشتش آروم زد تو بازوم و گفت طونیلبخند ش هی نفس

 !منه گاردهیپسر خاله م، باد-

بودم  گاردیباد هیواقعا که من مثله  م،یدیحرفش خند نیمن و مامان و خاله هم با ا دن،یخند شروع کرد به و

 :نفس، خاله خندش رو خورد و گفت يبرا

 باشه دخترم؟ شت،یپ ادیبگو ب دایبه آ -

 :مبل بلند شد و گفت يسرشو تکون داد از رو نفس

 !بمونه نجایا ادیب گمیباشه اگه نرفته بود شمال م -

 :رشو خم کرد و گفتس خاله

 میافتیباشه پس ما خودمون صبح زود فردا راه م -

 :بهم انداخت یرفت سمت آشپزخونه و بعد رفتنش، مامان نگاه نفس

 !شهیناراحت م ییایترالن بفهمه تو نم-

 :دادم و گفتم رونیبه مامان انداخت، نفسمو ب ینگاه یرچشمیز دیناه خاله

 !امینگو من نم یکس کار داره؟ اصال به یاون با من چ-

 :زد يلبخند

 !باشه مهرداد -

 :خودشو سمت مامان دوال کرد و گفت خاله

 !میستین ششیکه تولد نفس پ ينطوریا-

 ه؟یک سایمگه تولده پر-

 نفس؟ یبهش بگ يعادت نکرد-

 قشنگ تره سایپر! نه واال-
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 !برعکس من بود قایمامان دق نظره

بودم تولدش  دهیمن تاحاال ازش نپرس ییوا...بود کیتولد نفس نزد ومدیکه بوش م نطوریا...کردم زیت گوشامو

 بود؟ نیپس متولد فرورد...هیک

 :خاله

 تولدشه نیدهم فرورد -

 !میریگیم یجشن خودمون هیبراش  میخب برگشت-

 !گه؟یم یخودش چ نمیاز خودش بعدا بپرسم بب دیبا! آ هیحرف نیا دونمینم-

خوب شد  شد،یم عیضا یلیخ دمیفهمیکه اگه من نم ییتولد نفس بود؟ وا گهیچهار روز د یعنیدادم،  هیمبل تک به

 !حرفو به مامان زد تا منم بفهمم نیخاله ا

 :اومد تو هال، مامانم با لبخند گفت ینیریو ش ییچا ینیس هیبعد نفس با  کمی

 ؟یکشیتو چرا زحمت م يوا يا-

 :رو مقابلش گرفت ییمامان دوال شد چا يجلو نفس

 ارمیب ییگفتم من چا...کردیانوم داشت شام درست مسوسن خ -

لبخند بهم  هیمن دوال شد  يبرداشت، نفس جلو ییچا دمیرو برداشت، خاله ناه ینیریو ش ییبا لبخند چا مامانم

 : زد و گفت

 !ينمرد یبخور تا از گشنگ ینیریش هی-

 :برداشتم ینیریش هیو  ییچا

 من گشنمه؟ یدونیتو از کجا م -

که فقط  يدستاش گرفت و آروم طور ونیم شوییمن نشست، چا يمبلِ کنار يگذاشت و رو زیم يرو رو ینیس

 :زمزمه کرد میخودمون بشنو

 !نه روز تحملت کنم دیکه با نمیبیم -

 ...بکشم نیواسه ده فرورد خواستمینقشه م یکل...زدم یی انهیموذ لبخند

 ...ساز من و اونه سرنوشت يروزا...نه روز نیهم میدونستیمن و نفس نم گرچه

 

 پانزدهم فصل
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بود، آالرم رو قطع کردم ساعت  شیگوشمو پر کرده بود، چشامو باز کردم هوا گرگ و م م،یآالرم گوش يصدا

 یعصبان یفکر کنم ترالن کل...رفته بودن نایمامان ا...بود نیششم فرورد...کردم ییدهن دره ...هفت صبح بود

به خاطر چند  دیشا نیاز حد بود و ا شیپ تشیمیصم...بود یبیجور عج هی...ستمیمن باهاشون ن نهیبب یبشه وقت

 !کانادا بود يتو شیسال زندگ

 !برام کابوس بود یعنیبودم،  زاریکردم، آخ که از صبح زود پا شدن ب گهیدهن دره د هی

 لحظه با خودم گفتم  هیبود که  قیدهن دره م عم نقدریا

 "!دهنم پاره پوره نشه؟ یــــیآ"

 ...لبخند پهن نشست گوشه لبم هیتفکرم  نیا اب و

 به تنم دادم، شماره نفسو گرفتم و منتظر شدم جواب بده یتخت بلند شدم و کش و قوس يرو از

 بوق هی

 نداد جواب

 بوق  دو

 نداد جواب

 بوق سه

 !آ دهیتنبل گرفته خواب-

 :خواب آلودش گوشمو پر کرد يبوق جواب داد، صدا نیپنجم

 الـــــــو؟-

 !تخت بغل خودم بود نیبودم، کاش االن تو هم دهینشن ينطوریصداش رو ا حاالتا

 :که گفت به خودم اومدم ییالو نیدوم با

 !یشرکت از دست رفت يومدیتنبل پاشو پنج روز ن-

 !مهرداد ادیخوابم م ییوا-

 باشه؟ م،یزود بر دیدنبالت، امروز با امیم گهیساعته د کیمن  نمیپاشو بب-

 :خواب آلودش گفت يبا صدا یسبتا طوالنمکث ن هی بعد

 شمیخب االن پا م یلیخ-

 تر شد یو دوست داشتن نیریلحظه چه قدر برام ش هیقدر صداش به دلم نشست و  چه
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موهامو خشک کردم و بعدم درستشون کردم،  رونیربعه دوش گرفتم و اومدم ب هیقطع کردم و بلند شدم،  ویگوش

 رهیت نیشلوار ج هیبا  ،دمیپوش رهیتنگ سبز ت راهنیپ هی

صورتم انداختم، المصب محال  يرو یشگیهم شینگاه به ته ر هیرنگمم از باال زدم  ییقهوه  - ییخرما يموها

ها  یجیبس نیع گفتیکارو بکنم، مامانم بهم م نیا ومدیم شیکم پ یلیخ یعنیرو بزنم  شمیته ر نیبود من ا

جذاب تر  افمیق ينطوریا ممن دوستشون داشتم به نظراما  دمیبهشون کش یدست...شتیته ر نیبا ا یشیم

 ! بد بود ییکه چه قدر تنها ییلحظه دلم گرفت وا هی رون،یاز اتاق اومدم ب...شدیم

سالنه  تونستیبازم نم دیتابیم رونیب يقد يکه از پنجره ها ينور یفرو رفته بود و حت یکیسالن تو تار کله

لب  ریو ز نییپله ها رو آروم آروم رفتم پا...نگرفته بود ينطوریدلم ا تاحاال تو عمرم...بزرگمون رو روشن کنه

 :زمزمه کردم

 ...مامان-

 :لبخند زدم هی بعدم

 ...!همه پا شدن رفتن شمال...ستیخونه ن یکس-

 کردمیحس م یبه اطراف انداختم، نبود مامان و بابا رو به خوب یسالن رو روشن کردم و نگاه چراغ

شمال اونم  میریم یمامان بهش گفته بود همگ یعنی...برگرده دیته بود رفته بود تا بعد عخانوم هم گذاش اکرم

 ...خبر نداره که من خونه موندم گهید...دوباره بارشو بسته بود و رفته بود دهشون

 يفکر هی دیبعدشم گفت خودم با...رمینگ یخونه رو بهم سپرد و گفت که گند نزنم به خونه و پارت یکل مامانم

 غذام بکنم يراب

 :گوشه لبم نشست یی انهیموذ لبخند

 !خب نفس که هست-

 دمیخند زیر زیفکرم ر نیبا ا و

 !يمن مطمئنم که تو خل شد-

رفت باال با  ییهوینفس اونم درست از پشت سرم با سرعت به طرفش برگشتم، ضربان قلبم  يصدا دنیشن با

دهنشو  يدستشو گذاشت جلو دمیترس دی، نفس که فهمسکته رو زدم بایآستانه در تقر ياونم درست تو دنشید

 !دیخند زیر زیر

 !ترسو باشه نقدریمرد ا هی کردمیفکر نم-
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 :دمیترس شیکردم نفهمه از حضور ناگهان یکردم و سع یاخم

 ؟یکنیکار م یچ نجایچرت نگو، ا-

 : ش که تموم شد اومد به سمتم خنده

 !یترسو باش کردمیفکر نم-

 :چشماشنگاه انداختم به  هی

 !دمیبعدشم من نترس! یشیظاهر م هویمرض، مثله جن -

 :به خودش گرفت یمظلوم افهیق

 !شده میاالن هشت و ن! دنبالم ییایهشت م یتو گفت -

 !ساعت که بهت ندادم ام،یم گهیساعت د هیمن گفتم -

 :برام دراز کرد و ادا در آورد زبونشو

 !يساعت هفت بهم زنگ زد -

بود رو بهم  ختهیر رونیرنگشو که از مقنعه ش ب یمشک يرفت دستمو دراز کردم موهاحالت صورتش خندم گ از

 کرد موهاش رو درست کنه یو سع دیزد و خودشو عقب کش یغیج ختم،یر

 !روشون کار کرده بودم یکل یعوض-

 : با تاسف تکون دادم سرمو

 ؟يتو کال ادب ندار-

 :سالن بود يکه تو يقد نهییآ يجلو رفت

 !مهرداد یستیشو نکال آدم ب -

 :گفتم يلبخند موذ هیبرداشتم و با  چوییسو

 !زمیعز یتحمل کن دینه روز با -

 :بهم کرد ینگاه نهییتو آ از

 !برن شیقرار بود دو روز پ! زود رفتن یلیامروز صبح خ نایمامان ا...هفته هیشد  رینخ -

 :ازش گرفتم رومو

 !یکنعمر تحملم  هی دیتازه بعدشم با! هفته هیهمون  -

 :راه افتاد پشتم
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 !عمرا اگه من بتونم تحمل کنم -

 :زدم نویماش ریدزدگ

 مگه دسته خودته؟ -

 !من هنوز جواب بله رو ندادم-

 :گفتم انهیلبخند موذ هیاومد سمتم با  نه،یسمته نفسو باز کردم و اشاره کردم بش دره

 !يشد رینکردم، تو جو گ يمن که هنوز خواستگار-

 : ت و گفتبهم رف ییغره  چشم

 زد؟یواسم له له م يچطور يدیمثال همون پسر عمه ت آرشام، ند...پسر ادهیمن ز يکه برا يزیبه درك، چ-

 :دندونام با حرص گفتم ونیکردم و از م یاخم

 !و دهنت رو ببند نیبش -

 :زد یی انهیموذ لبخند

 !بچزونمت نتونمیخوب م -

 یی گهیمرد د هیبخوام نفس رو با  نکهیاصال فکر ا داد،یم حرفاش حرصم نیبعدم نشست درو بستم، آخ که با ا و

 !که چه قدر عاشق شدم کردمیتازه داشتم درك م...نفس ماله خودم بود کرد،ینابودم م نمیبب

ضبط رو روشن کرد  ینفس بدون حرف دمیچیکه پ ابونینشستم، حاج رضا درو واسه مون باز کرد تو خ نیماش تو

 :و فلششو زد و گفت

 !میآهنگ قشنگ آوردم گوش بد يسر هیهاپو، -

 :سادمیچراغ قرمز وا پشت

 :گفتم يجد یلیاخم کردم و خ عیسر یکه بهم داد خندم گرفت ول یلحظه از لفظ هی

 !کرد، همون بهتر که هاپو باشم یشوخ دیبا تو نبا-

 ؟یییرتیغ نقدریتو ا یعنی ییوا-

 شدم رهیشمار خ هینگفتم، فقط به ثان يزیچ

 با توئممهرداد،  یه-

رنگ زده بود، مانتو و  ییرژ لب گلبه  هیبود  دهیمداد کش کمیبهش کردم، تو چشماش  ینگاه مین برگشتم

 :نگفتم که گفت يزیبود، نگاهم رو ازش گرفتم و چ یمقنعه شم مشک
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 ...آرشام يرو نقدریا کردمیفکر نم-

 :قطع کردم حرفشو

 !اریمن ن ياسم اون آشغالو جلو-

 خودم حس کنم يرو تونستمیکامال مرو  رتشیپر ح نگاه

 !اون پسرعمته-

 ؟يدیفهم! نگاه کنه یحق نداره به تو حت یکس! باشه واسه خودشه خوادیم یهرک-

 !شک کردن هیقض نیبه ا نایها؟ فقط مامان ا ه؟یزیمن و تو چ نیب دونهیم یخب مهرداد ک-

 :دستام فشردم ونیرو م فرمون

 نه؟یمشکل تو فقط هم-

 !کنمیمن فقط دارم تورو قانع م! وونهیشکل ندارم دم يزیمن با چ-

 :دادم رونیب تیبا عصبان نفسمو

 میزنیبعدا راجبش حرف م...نفس الیخ یب-

 کرد ادیز خواستیکه دلش م ییکرد و ولومش رو تا جا یبهم کرد و آهنگ رو پل پشتشو

* 

 نکن  فکرشم

 عاشقم نکن التیبا خ دوباره

 دلخوشم نکن یشیمال من نم تو

 نکن رشمفک

 نباش  منتظر

 هاش هیغرق دل تو اشک و گر اگرچه

 به گوش تو صداش  ادیب ذارمینم

 نباش منتظر

 کنارته گهید یکیکه ،  حاال

 سهم من ازت اتاق و خاطراتته تموم

 واسم  تو
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 من زیم يرو یعکس هی

 من زیکنم عز یزندگ هیسا هیبا  قراره

 نکن فکرشم

 نکن ، فکرشم

 مثل اون روزا دوباره

 ما دوتا نیباشه ب ییدوتا يعالم حرفا هی

 تمینها یدرد ب هیتو،  یب من

 تمیشکا نیا دهیکنم تا آسمون رس گمون

 نکن فکرشم

 سوزونه قلب آدمو یحرفا م یبعض

 به آدمو گنیم ییحرفا هی ایبعض

 با دلم ينبود هیتو مثل بق کاش

 خدا دلم يا دمیعشق تو کش درد

 *فکرشم نکن _زادهیعل محمد

 نهیمارو باهم نب یشد و سوار آسانسور شد که کس ادهیپارك کردم، نفس جلوتر پ نگیپارک يتو رو نیماش

مارو با  یکس شدیبهتر م یعنی نه،یمارو باهم بب یمهم نبود کس گهینگفتم چون د يزیمن امروز رو بهش چ البته

 نقدریتاحاال ا یم، من از کزد يرو به خودش نده، پوزخند يمثل آرشام اجازه خواستگار یکی گهیتا د نهیهم بب

رو  ین که در خواست بسته شه، سوگند مشرقیشدم و سوار آسانسور شدم هم ادهیپ نیشده بودم؟؟ از ماش یرتیغ

 :زد و گفت يلبخند دنمیداخل، با د دیدر گذاشت و خودشو کش يکه دستشو ال دمید

 مبارك دتونیع! ینعمت يسالم آقا-

 گهید یکیگرفته بود بره مخ  میفکرکنم تصم دیمهرداد، تو سال جد گفتین نمبه م گهیآدم شده بود د نیا اوهو،

 !رو بزنه

 :گفتم تیجد با

 ممنون سال نو شما هم مبارك باشه-

 :آسانسور بسته شد مقنعه ش رو مرتب کرد و گفت دره
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 خوب بود؟ ،یتون چ يسفر کار د؟یهست یراض دتونیجد یاز منش-

 :کوتاه جواب دادم یلیخ

 !خوبه یچبله همه -

شد و بعد از  ادهیمن اصال حوصله حرف زدن ندارم به لبخند اکتفا کرد، در که باز شد اول اون پ دیکه فهم اونم

 ينشسته بود و مشغول ور رفتن با برگه ها زشیاون من، دره سالن رو باز کردم نگاهم به نفس افتاد که پشت م

 خودشو برام لوس کرده بود کمیفکرکنم  بودنه، قهر نتا بهم نگاه ک اوردیسرشم باال ن گهید...مقابلش بود

 :گفتم زشویم يباال رفتم

 !يو بهش احترام بزار یبلند ش یصندل ياز رو کنهیادب حکم م ادیم ستییر یوقت-

 :پوزخند زد هینگاه به چشمام انداخت و بعدم  هیآورد باال و  سرشو

 سمیاستعفا نامه م رو بنو تونمیم نیناراحت-

آخه مگه  گشت؟یبا من لج کنه؟ دنبال کل کل م خواستیم نقدرینفس چرا ا نیوهام رو باال انداختم، ااز ابر یکی

 !اوردیدر م يما چمون شده بود؟ خودش داشت بچه باز

 :تر از قبل گفت مصمم

 سم؟یبنو -

 :دمیلحظه حواسم پرت شد پرس هی

 و؟یچ-

 : پوزخند گفت با

 !استعفا نامه م رو-

و بگم جون  افتمیحتما انتظار داشت به پاش ب هیکنه؟ چ دیتهد ينطوریمنو ا تونهیم کردیاحمق فکر م ي دختره

که  يپشتم رو بهش کردم منم خوب بلد بودم بچزونمش، به سمت اتاقم رفتم و بلند طور! مهرداد نرو و بمون

 :بشنوه گفتم

 !کار کنه نجایدوست داره ا یلیاتفاقا سوگند خ ،یباشه هرجور راحت-

 :دیاز کردم، پرسکه ب درو

 ه؟یسوگند ک-
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منم داشتم باهاش کل  خواست؟ینفس دلش کل کل م! به اون در نیا کردم،یحس حسادتش رو حس م کامال

 نشستم و نقشه ها رو جلوم باز کردم زمیدره اتاقو باز کردم و داخل شدم، پشت م کردم،یکل م

 ...فکر کنم میکار ياز نقشه ها و پروژه ها ریبه غ يزیبه چ خواستمینم گهیکارم د يرو معطوف کردم رو ذهنم

 :به در خورد سرمو باال اوردم یی تقه

 دییبفرما-

 !اومده بود بازم کل کل کنه دمیشا! کنه ینفس جا خوردم، فکر کنم اومده بود عذر خواه دنیباز شد با د در

مظلوم ...بامزش افهیبه قزل زدم  نهیدادم و دست به س هیتک میصندل یبهم کرد، به پشت یاتاق شد اخم داخل

 !کنه ياولش دلبر خواستیو م کردیم يباز لمیداشت ف دمیشا...شده بود فکر نکنم اومده بود واسه کل کل

 فکرام خندم گرفت نیا از

 !گشنمه ؟يبهم ناهار بد ییخواینم-

ا ج...سه بود يکه رو کیعقربه کوچ دنیشدم با د رهیخ يواریاز چشماش گرفتم و به ساعت د نگاهمو

 همه ساعت من مشغول انجام کارم بودم؟ اصال متوجه گذر زمان نشده بودم نیا...خوردم

 !به تنم دادم آخ که چه قدر گشنم شده بود یبلند شدم کش و قوس یصندل يرو از

 ؟يمگه ناهار ندار-

 !اومدم به تو بگم تا دلت بسوزه...فرهادم دعوتم کرده ییدا یعنی...چرا دارم-

 :برداشتم و گفتم زیم يرو از رو چمییسو

 ؟یگیم یپس چ -

 :زد یی انهیموذ لبخند

 !يبا سوگند جونت غذا بخور ياما تو بهتره بر رم،یاز تو هم ناهار بگ خواستمیم -

درست  یلیفقط من خ...ومدیم یعنینه ...ومدیکارا نم نیبود، اصال بهش ا ينفسم عجب حسود نیگرفت، ا خندم

 !نشناخته بودمش

 خورمیا سوگند جون ناهار مب رمیباشه من م-

*** 

 ینگفت آروم آروم سرعتمو کم کردم درو باز کردم، ول یچیبه سمت در رفتم، منتظر بودم صدام کنه، اما ه و

 لکسیر یلیبگه، درو باز کرد خ يزیچ هیو  رونیب ادیمنتظر شدم تا ب...رونیاومدم از اتاق ب...نگفت یچینفس ه
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کاراش رو برانداز  یچشم ریو ز ممبل نشست يرو در آورد، رو شیوشرو برداشت و گ فشیرفت ک زشیسمت م

 :نگاه بهم انداخت و گفت هیکردم، 

 ؟يبا سوگند غذا بخور يریمگه نم نمیبب-

 :تکون دادم که ادامه داد سرمو

 ؟ینشست نجایچرا ا-

 !بعد من برم ،ياول تو بر خوامیم-

داره  یبه ک نمیرفتم اما تمام حواسم بهش بود که ببشماره گرفت، روم رو ازش گ شیازم گرفت و با گوش روشو

 زنهیزنگ م

 ییدا...سالم-

 فرهادش زنگ زده بود ییبه دا پس

 !کار دارم شرکت ام،یب تونمیشرمنده من امروز نم ییدا-

 من که بهش اجازه داده بودم! بودا ییدروغگو عجب

 !امیم گهیروز د هی ییباشه دا-

 گهیشماره د هی شیکه متوجه م نشه بهش نگاه کردم دوباره با گوش يطور یچشم ریقطع کرد، ز ویبعد گوش و

 رو گرفت

 زممممیسالم عز-

 بودم دهیرو، اونم از نفس ند يلحن لوس و کشدار نیحاال همچن تا

 ؟ییکجا-

-... 

 !رونیناهار ب میبا هم بر...دنبالم ایب-

 !گفته بود شرکت کار داره شییاون که به دا رون؟یناهار بره ب خواستیم یبا ک...شد زیت گوشام

 دیبهت وح کنمیاالن آدرس شرکتمو اس م-

 زده خیحس کردم خون تو رگام  دیاسم وح دنیشن با
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با خودم زمزمه کردم  ذاشت؟یداشت قرار م دینفس با وح...ومدیخونم در نم يزدیقطع کرد، آخ کاردم م ویگوش

قراره ناهار برن  دینفس با وح...دینفس و وح...دیبه اسم وح یکیبا  زارهیپسر داره قرار م هینفس با 

 ...!دیوح...نفس...رونیب

و درو محکم  رونیاز شرکت رفت ب ینفس ک دمینفهم یشدم، حت رهیمقابل خ يکایزده بود به سرام خشکم

لب  ریز...بودم رتیهنوزم تو بهت و ح...از رفتنش گذشته بود قهیبه خودم اومدم که حدود ده دق یبست، فقط وقت

 :مه کردمزمز

 د؟ینفس با وح-

 : زدم ادیفر يبلند بایتقر يمشت کردم با صدا دستامو

 !کشتیبخدا که م-

 آره؟ کردیم انتینفس مگه با من نبود؟ پس داشت خ! گردنم متورم شده يکه رگا دونستمیم کامال

 ...يدختره ...یغلطا نکن نیاز ا گهیبهت نشون بدم که د یانتیخ آخ

آسانسور رو زدم، نگاهمو  يخونش تشنه بودم دره شرکت رو محکم بستم و دکمه به ...دهنمو خوردم حرفه

 :گفتم یلب عصب ریز زنهیحرف م لشیکه تو راهرو داره با موبا دمیچرخوندم سوگند رو د

 !هیتوئه عوض رهیتقص-

ردم، پس جا خو ابونینفس اونم گوشه خ دنیسرمو برگردوندم با د رونیآسانسور شدم و از ساختمون زدم ب داخل

 ...هنوز نرفته بود

 ...رو به سمتش برداشتم، دستامو مشت کرده بودم قدمام

 !ادیکه از پشتش برات صدتا در ب دمینشونت م يدیآره؟ وح دیوح...بخدا کشتیم-

نفس چند قدم رفت جلوتر و ! پاش ترمز زد و اصرار داشت که نفس رو سوار کنه يجلو یرنگ یمشک يسوناتا

شانس  کردمیکه داخل نشسته بود نکرد، آخ که تو اون حالت من اگه سکته نم يپسر يبه حرفا ییتوجه 

 اوردمیم

 : پسره گوشمو پر کرد يصدا

 م؟یبکش ونیقل میبعدم بر ؟یشیامروز ناهار مهمونه من م-

 ...رونیب دمیپسره رو کش یدرشو باز کردم و ک یرسوندم و ک نیخودمو به ماش يچطور دمینفهم گهید
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سوزش ...دهن پسره پر شده بود از خون...صدا بود به خودم اومد نینفس که برام آشنا تر ياغیج يصدا با

 ...سرم حس کردم يرو رو یبیعج

 که بازومو گرفته بود دمینگهبان شرکت رو د...جدامون کردن مردم

 !ینعمـــــــتــــ يآقا... دهیاز شما بع ینعمت يآقا-

 :زد دایبا پشت دست دهنشو باز کرد و فر پسره

 شده داشیاز کجا پ ستیمعلوم ن ه،یروان وونهید کهیمرت-

 ...دنیبازومو چسب گهیمرد د هینگهبان و  یبدوئم سمتش و دوباره تا جون داره بزنمش ول خواستم

 شناسنیبود که مطمئن بودم همه منو م نیمن ا یدورمون جمع شده بود و بدشانس یتیجمع

 :داد زدم تیعصبان با

 ؟يودت ناموس ندارزاده تو خ*حروم-

 :از مردا داد زد یکیبهم انداخت،  ینگاه پسره

 مزاحمِ ناموست شده؟-

 :گفت تیرو دوباره پاك کرد و با عصبان شیدهنه خون پسره

 تو ناموست کجا بود؟ گه،یداره چرت و پرت م -

 : گفت تیبود با عصبان دهیکه بازومو چسپ يمرد

 ...سیبه پل میتا زنگ نزد...برو حاال هم راتو بکش ،يمزاحم دختره شد دمید-

 ...نشیو رفت سمت ماش دیکش رونیاز مردا ب یکیندونست دستش از تو دست  زیکه موندنو جا اونم

 :نفس منو به خودم آورد يصدا

 ...با سنگ زد تو سرش ییپسر سوناتا دمید...سرش شکسته-

بهش ...ستهیمیوا ابونیه گوشه خسرش داد بزنم و بگم غلط کرد خواستیدلم م...نفس يشدم تو چشما رهیخ

مگه  شیساعت پ مین نیهم یمن چه قدر روت حساسم؟ ول یفهمیمگه نم ؟یسنجیمنو م رتیغ يبگم چرا دار

 کردم؟یم کیمن نبودم که داشتم حسادت نفسو تحر

 يو بعدم اشک رو تو چشما کردم،یحس م یخون رو به خوب یقرار گرفتن، داغ میشونیرو پ کشیکوچ يدستتا

 :دمیدنفس 

 ...دکتر میبر دیبا-
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 :سوخت میشونیکه پ يکردم، طور یپس زدم و اخم دستشو

 من خوبم-

 ادیسرت داره خون م...لج نکن مهرداد-

در مقابل  نیمهم نبود ا یاعتراف کنم بدجور سوخت ول دیبا دمیکش میشونیپ يخون رو يبا شدت رو دستمو

 ...بود چیکه نفس به قلبم زده بود، ه يدرد

همه شک کرده بودن از ...گفته بودم مزاحم ناموسم شده بودن...شرکت رفتم نگاه همه متعجب بودسمت  به

 ...همه رو قانع کنم و بگم دخترخالمه اما نخواستم تونستمیمنه؟ م هینفس ک نکهیا

 ...!قلبمه نفسه يکه تو يبه همه گفتم دختر يروز هی دیفکر کنن شا خوانیهرجور که م بزار

 ......دیشا....دیشا

*** 

 نگفتم یکردم اما آخ یاز سوزشش اخم دیزخمم مال يرو رو ینیمبل نشستم نفس پنبه بتاد يرو

 !کردمیم یمن داشتم باهات شوخ! وونهید يپسره -

 :گفت دنمیجوابش رو بدم که همون موقع در باز شد و سوگند خودشو پرت کرد تو و با د خواستم

 شد؟مهرداد راسته که دمه شرکت دعوات  ییوا-

 نینگفتم، کامال نگاه سنگ يزیشده بود، روم رو ازش گرفتم و چ یبازم خودمون نیبهش انداختم آخ ا ینگاه

 !حس کنم تونستمیسوگند م ينفس رو رو

از من، نفس بود که با  شتریچونم و سرمو به سمت خودش برگردوند، ب ریسمتم اومد و دستشو گذاشت ز به

 :و با اخم گفتم دمیچونم بودن، خودمو عقب کش ریکه زسوگند  يزل زده بود به دستا رتیح

 !یمن خوبم خانم مشرق-

 :دیعقب کش خودشو

 !یخانم مشرق یگیباز به من م یکه باش میطیهر شرا يآخ که تو تو-

به  شیرکیز ریو ز یعصب يشد اما نگاه ها گهیپنبه د هیزدن به  نیپنبه رو عوض کرد و مشغول بتاد نفس

 حرف داشتم یلیمن با نفس خ...تو دلم دعا کردم زودتر سوگند بره رفت،یدر نمدستم  ریسوگند از ز

 :زخمم بزنه که سوگند گفت يخواست پنبه رو رو نفس

 کنمیکارو م نیمن ا...برو ییخوایشما م یخانم صالح -
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و به سوگند زل زد که سوگند خودشو جمع کرد  یکه نفس با چنان اخم رهیخواست پنبه رو از دست نفس بگ و

 :گفت يلحن جد هیبعد با 

 !افتادن يروز نیهمچن هیبه خاطر من تو  ینعمت يآقا-

 : لبشو گفت يبا پشت دست آروم زد رو سوگند

 خدا مرگم بده بگو جون سوگند؟-

اونم سر چه تحفه  شدیدو تا دختره دعواشون م نیاسم سوگند، نفس ابروشو باال انداخت، آخ آخ االن ا دنیشن با

 "ه خودم اشاره ه ب" یی

 !زمیعز گهیسوگند منم د-

 : گفتم یدلم ازش پر بود ول نکهیچب چب بهم نگاه کرد، با ا هیبرگشت  نفس

 !يشما بر شمیممنون م کنهیم نکارویخودش ا یخانم صالح ،یخانم مشرق-

 یبنشه لبخند  یفعال آفتاب نورایواضح بهش گفتم بره و ا یلینگاه بهم انداخت تو حرفم خ هیبرگشت  سوگند

 :کلفت من، آروم گفت ي کهیت نیزد، رنگ به روش نمونده بود با ا یجون

 آها، من برم فعال-

اونقدر محکم بود که دادم هوا  دیزخمم کش يپنبه رو رو تیبعد درو محکم پشته سرش بست، نفس با عصبان و

 :رفت و گفتم

 !کنهیاالن دوباره سر وا م...آروم تر یه-

 :گفتسطل انداخت و  يرو تو پنبه

 بود؟ نیبه درك، پس سوگند جونت ا -

 :داد قیاخم عم هیجاشو به  شخندمین عیسر یزدم ول شخندین هی...گرفت خندم

 !حاال نگو که بدهکارم شدم...میمن از دستت شاک -

 :ش رو مرتب کرد مقنعه

 !هیسوگند که واقع یول! وجود نداشت دیحداقلش وح -

اونم سمت چب  یشونیپ يرو يمتر یزخم حدود چند سانت هی...بسوزه میشونیباال انداختم که باعث شد پ ابرومو

 جا خوش کرده بود

 بود؟ یدروغ دیکه وح ياعتراف کرد-
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 :گفت تیمقابلم خودشو پرت کرد و با عصبان یصندل يرو

 !؟يچه قدر دوستم دار نمیبب خواستمیبله م -

 :کردم میشونیپ يبه زخم رو یی اشاره

 بهت ثابت شد؟ -

 :زد و گفت يگشاد لبخند هی

 اوهوم -

 : دوباره اخم کرد یول

 ه؟یرابطه ت با سوگند چ-

 :شدم رفتم طرفش و گفتم پا

! آبرو شدم یامروز ب یبه اندازه کاف نن؟یهمه ما رو با هم بب ییخوایم ای م؟یبر یشیحاال پا م...یچیبه خدا ه-

 ؟یتسیمیوا ابونیگوشه خ يریم يغلط کرد...یول میهنوزم از دستت عصبان

 ...!استغفرا...آخ! ؟یهست... مگه دختر تو

 :دیو پرس سادینگاه بهم کرد، بلند شد مقابلم وا هیآورد باال  سرشو

 ؟يدوستم دار یلیخ-

خودمو و نفسو  يآبرو زیهمه چ یب هیهمه دوستش نداشتم که امروز به خاطره  نیزدم به چشماش اگه ا زل

 !که بردمینم نقدریا

 ؟يدارتو خودت چند تا دوسم -

 : کرد ینیریش اخم

 !دمیمن اول پرس! گهیبگو د...عه مهرداد جر نزن-

 !نهیبیمارو با هم م یکیلحظه هم فکر نکردم االن  هی...بغلم يتو دمشیکش هویدراز کردم و  دستمو

پر  موینیعطر خنکش ب...مقنعه سرش بود یموهاشو نوازش کنم ول خواستیدلم م...نمیس يگذاشت رو سرشو

 ...کرد

 ؟يشد یحاال راض...ادیز یلیخ-

 :دیپرس يباز يموذ با

 اد؟یز یلیخ یچ -
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عادت ...کردمینم خواستیکارو ازم م نیاگه قبال ا دیرو، شا "دوستت دارم "از زبونم بشنوه  خوادیم دونستمیم

مطمئن رو باهاش بسازم  ندهیکه آ خوامیحاال امروز مطمئن بودم عاشقشم و م یول... نداشتم احساساتمو بروز بدم

اگه  یحت...که با نفس باشم خوامیو فقط م قطتا آخر ف دونستمیجوره از دستش بدم و م چیه خوامیبودم که نم

 ...نداره یبا من و نفس مخالفت یمطمئن بودم کس...نفسم با همه بجنگم يحاضر بودم برا خواستیهم نم ایدن

 دیبا...کردیم وونمیعطرش د...م رو بستمچشما...گردنش نیلبم رو فرو بردم ب دمیمقنعه ش رو عقب کش کمی

 ...دوست نداشتم نقدریا ویکیاعتراف کنم تو تمام عمرم 

 :و آروم زمزمه کردم دمینرم بوس یلیگوشش رو خ ي الله

 ...دوستت دارم نفسم یلیخ-

*** 

وشن کردم و رو ر نیماش م،یراحت تر بود ينطوریدر نبود، بهتر ا يرو وا کردم و نشستم، نگهبان جلو نیماش دره

 :رونیاومدم ب نگیاز پارک

 ؟یفرهاد بمون ییخونه دا ییخوایم نمیبب...به لطف شما میناهار که نخورد-

 :نگاه به ساعت کرد هی

 رمیروز ناهار خودم م هی زارمینه م-

 من مزاحمم؟ یعنیدست شما درد نکنه، -

 :سرشو تکون داد عیسر

سر  هی میریم...نرفتم مییدا شیگذشته و من پ دیهفته از ع هیشد زشت  یلیخ...میسر بزن هی میاالن بر...نه نه -

 !خونه میگردیبعد شام برم میزنیم

 :نگاه بهش انداختم هی

 !رستوران میریم...میشام ندار-

 :گفت عیسر

 !نه -

 چرا؟-

 !خودم برات شام درست کنم خوامیم-

 :شدم گهید ابونیخ هیو وارد  چوندمیباال انداختم و همزمان فرمون رو پ ابرومو
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 ؟يمگه بلد...تو-

 :دیبه هم مال دستاشو

 !کارا بلدم یلیمن خ ؟يفکر کرد یپس چ-

 :دمیسوت کوتاه کش هی

 !شهیباورم نم-

 :به اخم شد وچشماشو گرد کرد لیتبد لبخندش

 چرا؟ ها؟-

 !مشت آروم به بازوم زد هیبعد  و

 ...شدیم نیزم يِآدم رو نیتر یواقعا که دوست داشتن کردیگردشون م یچشماش بودم وقت عاشق

 !وونهینکن د يخب چشماتو اونطور یلیخ-

 ...رو پر کرد نیماش يخندمون کل فضا يصدا و

تو  يآدما...شدم ادهیپارك کردم و پ نویمنم ماش...شد ادهیرو نگه داشتم، نفس اول پ نیماش ،ییخونه دا يجلو

فرهاد توش بود اصال  ییکه خونه دا ییمنطقه بود،  یهرچ...کردنینگاه م نمیبه من و ماش يجور هیاون کوچه 

 سوختیاون آدما م يدلم برا دمیکش یقینفس عم...نبود ییمنطقه مرفه 

نفس رو  يکه داشت گونه  دمیپله ها د يفرهاد رو رو ییدا...شدم، نفس زودتر رفته بود منم وارد شدم داخل

گفت  شهینم...ها رو سر نفس آورده بود بال نیا ياون بود که همه ...از همونجا بهشون زل زدم دیبوسیم

 سایپر شهیهم ياگه برا دیشا...بهتر بود یلیخ دونستیرو نم قتیاگه حق یول...آخه نفس خوشبخت بود...بال

 !یلیخ یلیخ...شدیبهتر م یلیخ موندیم

اما من ...مقانعم کنه من با نفس حرف بزن نکهیا يبرا...همه مدت دنبالم بود نیا یبود که صالح نمیخاطر هم به

 ...گوش ندادم یصالح يبه حرفا قهیکردم که دو دق یتیکه چه خر فهممیو امروز م دونستمینم

 هیاخم کرد، منم داستان رو  دیزخمم رو د یمنم رفتم سمتش وقت...اومد شوازمیزد و به پ يلبخند دنمیبا د ییدا

بلند شه خودش ما رو ترك کرد، من  یینفس نزاشت دا...داخل میرفت یروبوس هیکردم، بعد  یماسمال يجور

آورده بود،  ینیریبسته شکالت و ش دو چن ییچا ینیس هیهم مقابلم، نفس هم  یینشسته بودم و دا نیزم يرو

 نهیریرسم د نیخدا رو شکر کردم که هنوز ا...مونده بود رهیطاقچه خ يرو کیکوچ نیسفره هفت س ينگاهم رو

 ...پاك نشده ایرانیما ا نیاز ب
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 اد،یکنار م شینفس برگشته و داره با زندگ دیدیم نکهیاز ا کردیم یاظهار خوشحال! دیخندیو م زدیحرف م ییدا

و حق رو به اون بده، نفسم سرش رو تکون داد و گفت  ادیکرد که با پدرش کنار ب حتینفس رو نص کممیالبته 

شناسنامه  نکهیا يدنبال کاراش برا بره خوادیگفت م...که نفس زد باعث شد جا بخورم یحرف...خوادیزمان م کمی

 ستهیهمون شا شیلیکه فام دمیشن یوقت یاولش شوکه شدم ول...نبود یخبر خوب...ش رو به اسم نفس کنه

 نکرده ییخدا رو شکر کردم که فکر احمقانه  مونهیم

ده بود هشت شب ش يکایساعت نزد...نه من قبول کردم و نه نفس یدور هم، ول میاصرار کرد شام بمون ییدا

نگاه به  هیدستم رو نگه داشت و  ییدا رون،یکردم، نفس زودتر رفت ب یروبوس ییبا دا...میکه قصد رفتن رو کرد

 :لبخند زد و گفت هیبود  یچشمام کرد، چشماش درست مثل نفس درشت و طوس

 مهرداد؟-

 جون؟ یصالح ه،یچ -

 :کرد ییخنده  هی

 !صدا کردنت تنگ شده ينطوریا يدلم برا-

 مرد فحش داده بودم نیجون، آخ که من چه قدر به ا یهم من و هم صالح دم،یش خندغ غش

 جون؟ ییجونم دا-

 :بازومو فشرد کمیزد و  گهیلبخند گشاد د هی

 ه؟یزیتو و دخترم چ نیب-

 بود؟ دهیاز کجا فهم نیابرومو باال انداختم ا عیسر

 ...راستش...ستین ينطوریا...نه...خب...نه-

 :لبخند آرامش بخش و بعد گفت هی زد و بعدم یچشمک

 ؟يفرض کرد یپسر، ما رو چ-

 !ییشما دا يدار اریاخت-

 بودم؟؟؟ يپسر نیهمچن یقلمبه سلمبه، من ک يحرفا نیمن و چه به ا! که من چه قدر با ادب شده بودما آخ

نبالش، خودم د يکه اومد ياز همون روز...يدوستش دار دونمیم...یتابش یب دونمیم...پسر خونمینگاهتو م-

 !يکردیکارارو نم نیا يبود یپسرخاله معمول هیباشه وگرنه اگه  يحست به نفس قو دیحس کردم با
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خوشحال بودم  یخودش دستمو خونده بود، ول یینداشت دا یی دهیانکار کردن فا گهیانداختم د نییرو پا سرم

 !دنیفهمیهمه م دیباالخره که با

 :دمیکش یقیعم نفس

 ...ییدرسته دا-

 دونن؟یخانوادت م-

 !شیکم و ب-

 ه؟یپس قصدت جد-

 خوامیازدواج م يمن، نفسو برا...ییالبته دا-

 :هم گذاشت يبا آرامش رو چشماشو

 ست؟ین ستهینفس، دختر شا دوننیم نایمادرت ا...خدا رو شکر-

 دوننیخانوادم نم....راستش نه-

 !چرا پسرم؟ نفس که تو خانواده خاله ت بزرگ شده-

 ادیب شیپ یمشکل دیشا...ترسمیم...ممکنه بفهمه و جنجال شه به،یعج کمیمادر من ...جان ییدرسته دا-

 :به پشتم زد یی ضربه

 !بعدا دردسر نشه...نرو شیمهرداد با دروغ پ-

 !شهیمطمئنم که نم شه،ینم يزیجان چ یینه دا-

 :بگه که همون موقع نفس گفت يزیچ خواست

 شما حرفاتون تموم نشد؟؟؟-

 :گفت عیبه روم زد و رو به نفس سر يلبخند ییدا

 زدمیگل پسر حرف م نیداشتم دو کلوم با ا-

 ...میو به سمت خونه رفت مینشست نیمن و نفس، تو ماش یو بعد خداحافظ میدیحرفش هر سه خند نیا با

تنهاست  که ییدور باشه اونم تو خونه  اوردینزاشتم نفس بره خونشون دلم تاب نم...رو تو باغ پارك کردم نیماش

 !گهیدله د یالبته نگهبانشون بود، ول

 میداخل شد ییشدم و با هم دوتا ادهیشد، منم پ ادهیدرو باز کرد و پ نفس

 :کرد ینیریبه اطراف انداخت و بعد اخم ش یسالن رو روشن کردم، نفس نگاه چراغ
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 !ترسناکه نجایچه ا-

 : کردم و گفتم زونیدر آو يجلو یرو به جالباس کتم

 چرا؟-

 :مبل گذاشت يرو در آورد رو لششا

 !کهیچراغا رو روشن کن اون وره سالن تار هیبق-

 :رفتم دایفرو رفته بود به سمته کل یکیسالن کرد که تو تار يبه انتها ییاشاره  و

 !يدار کاریتو با اون ور چ...خانم کوچولو ییوا-

 باششششششششه؟! گهیروشنش کن د-

 :ا روشن شد، پله ها رو رفتم باال و گفتمرو فشردم و چراغ دیزدم و کل يلبخند

 لباسات رو بزار اتاقه من ایب ییخوایم-

 !تهیکو ستنیکه ن نایمامان ا...زارمیم نجاینه هم-

 هیو شلوارم رو در آوردم،  راهنیلبخند زدم، رفتم اتاقم پ هیمنم فقط  دن،یبلند شروع کرد به خند يبعد با صدا و

پام کردم و بعدم به تنم، کش و قوس دادم واقعا که خسته شده  یشلوار مشک هیو  ییشرت سرمه  یت

 ...کردم یاخم سوزششاز  دمیدست روش کش هیآروم ...کردیم ییخودنما میشونیپ يزخم رو...بودم

 یت هینگاه به نفس انداختم که  هیشدم که دره اتاق باز شد، سرم رو چرخوندم و  رهیخ نهییآ يچشمام از تو به

 دیرسیبه نظر م یتو اون لباس ساده چه قدر دوست داشتن...پاش بود نیشلوار ج هیو  یشرت صورت

 : کرد و گفت زونیآو لباشو

 مهرداد-

 :لبخند به سمتش رفتم با

 جون؟-

 م؟یبا هم شام درست کن ییاینم-

 معلوم شه یصورتش کنار زدم تا چشماش به خوب يدراز کردم موهاشو از تو دستمو

 ؟يمگه تو قولِ شام نداد-

 ارمویاخت نکهیا يبرا...لباشو غرق بوسه کنم خواستیواقعا که دلم م...کرد زونیتکون داد و دوباره لباشو آو سرشو

 :و گفتم دمیاز کنارش رد شدم دستشو دنبال خودم کش عیاز دست ندم سر
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 شمال؟ ياون شب تو ادهیبه  م؟یاملت بخور-

 نییپا میرو اومددستشو دور بازوم حلقه کرد و آروم آروم پله ها  عیسر

 املت؟ ییوا-

 میگذاشتم و همونطور که تو بغلم جاش داده بودم با هم رفت نمیس يدور گردنش انداختم و سرشو رو دستمو

 سمت آشپزخونه

 شهیحاضر م عمیآره تازه سر-

 !شهیزود حاضر م یلیبزار حداقل مرغ درست کنم خ...نه-

 :رفت و گفت خچالیبه سمت  رونیتو بغلم اومد ب از

 باشه؟ دمیساعت ده بهت شام م -

 :نگاه بهش انداختم هی

 واقعا؟-

 :باال آورد و گفت دیتکون داد و بعد انگشت عالمتشو به صورت تهد سرشو

 !ساالد با تو یول-

 :آشپزخونه ولو کردم يتو یصندل يکردم خودمو رو یاخم

 !ستمینه نفس من بلد ن-

 :دیشک رونیبسته مرغ رو ب هیرو باز کرد  خچالی دره

 !حله یگوجه خورد کن هیو  اریخ هینداره که  يکار ،يغلط کرد-

 مرغ بود ي سهیشدم که تند تند مشغول شستن ک رهیچونم گذاشتم و با لذت بهش خ ریز دستمو

 دونه؟یواقعا با -

 :گاز گذاشت و گفت يکرد رو ازیپ هیو  هیرو پر از آب ادو قابلمه

 !نه با چند تا-

 نگفت يزیچ گهیآب شد و د ریرو پر از برنج کرد و مشغول شستنش با ش گهیقابلمه د هیبعد  و

اصال مرد رو چه به ...کارا بلد نبودم نیو گوجه برداشتم، واقعا که اصال از ا اریچند تا خ هی خچال،یسمت  رفتم

 !کارا؟ نیا
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بودم و  دهسایبرنج بود که اصال حضور منو که درست پشت سرش وا دنیآنچنان مشغول شستن و آب کش نفس

 کردیآب تموم شه رو حس نم ریمنتظر بودم، کارش با ش

 يتو يو گوجه ها اریرها کردم، با برخورد خ نکیس يو گوجه ها رو تو اریتا دستمو گذاشتم طرفش و خ دو

 موهاش ونیسرمو بردم م... کامال تو بغلم بود یول...دیاز جاش پر هوی نکیس

و آروم کنار گوشش زمزمه  دمیگونش رو بوس...ش رو دوست داشتمنرم کننده  يبو...عطر موهاش بودم عاشق

 :کردم

 حواست کجاست؟-

 :آروم زمزمه کرد فقط

 ؟یولم کن شهیم -

*** 

 :دمیحلقه کردم و دوباره نرم گونش رو بوس کشیکامل تو بغلم بود، دو تا دستم رو دوره کمر بار نفس

 باشه؟ م،یباش ينطوریا قهیبزار دو دق-

 :رو حس کنم طنتشید پر از شلبخن تونستمیم

 !ممنوع یطونیهاپو، ش رینخ-

 ...دوستم داره دونستمیم...خوردینم یتکون اما

رهاش  خواستیدلم نم...قلب نفسم ضربان داره دونستمیم...کردمیضربان قلبم رو حس م...رو بستم چشمام

من واقعا عاشق نفس شده ...نبود میدرون زهیغر ياز رو دمیبوسیاگه گونش رو م...اگه تو بغلم بود...کنم

 ...بود ساتمفقط ابراز احسا دنشیو به آغوش کش دنیبوس نیو ا...واقعا دوستش داشتم...بودم

 ...نرمش يموها...کردینرم کننده موهاشم مستم م يبو یحت...عطرش رو دوست داشتم يبو

اونم ...ستیه و همخون ما نو سهراب هیبرام مهم نبودش که در واقع دختر عط...رو همه جوره دوست داشتم نفس

 ...من بود يگمشده  مهیاون ن...رو داشت یحق زندگ گهید يدختر بود مثله همه دخترا  هی

 :دستام حس کردم يرو رو فشیظر يدستا

 مهرداد؟ یکنیفکر م یبه چ-

 به میشد رهیخ يمتر یصداش چشمامو باز کردم، به سمت خودم برگردوندمش و تو فاصله چند سانت دنیشن با

 :هم، دستم رو باال آوردم، آروم موهاشو زدم به عقب و گفتم يچشما
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 !ومدیاما دلم ن...بخورمت خواستمیم-

 :ابروشو باال انداخت و گفت طونیش

 اد؟یمنو؟ دلت م-

 : و گفتم دمیکش لپشو

 !ادیواقعا که دلم م-

 :به سمت گاز رفت و موهاشو مرتب کرد رونیب دیاز تو بغلم پر عیسر

 !ایاریبمونم بال سرم م شتیپ گهید قهیدو دق-

 ...نفس يبه حرفا...از ته دل...دمیخندیمستانه م...دمیخند بلند

 !يبر یتونیآره پس م-

 :برنج رو روشن کرد ریز

 ؟یکنیم تمیاذ...نگو مهرداد-

 :شدم يجد عیسر یلیخ

 ها؟ ،يفکر کرد یدرباره من چ...وونهینه د-

 :ور رفتن با قابلمه ها شد مشغول

 !یطونیش یلیخ که نیا-

 :و گوجه ها رو شستم اریخ منم

 !فقط با توئه میطونیش-

 :گذاشت ینیو گوجه رو از دستم گرفت و تو س اریخ

 !کشمتیام باشه م یی گهیکسه د يبرا-

 :که گفت دمیعقب کش عیرخش چاقو رو باال آورد، خودمو سر میلذت زل زدم به ن با

 !ارمیچاقو چشماتو در م نیبا هم هیا گهیبفهمم لبخندت واسه کسه د-

 : باال آوردم میبه حالت تسل دستامو

 !من غلط بکنم-

 یصندل يرفتم، نفس دنبالم اومد، رو زیبه سمت م ینیآروم چاقو رو از دستش گرفتم و با س د،یدوباره خند نفس

 !دیرو از جلوم کش ینینشستم اونم کنارم نشست و س
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 !مهرداد کنمیبده من خورد م-

 :دمیرو عقب کش چاقو

 ؟یمگه خودت نگفت! الزم نکرده ساالد با منه-

 !خودمون ساالد با تو يسر خونه  میهر موقع رفت-

 : دمیخند طونیش

 !زمیعز نجایبا خونه خودمون نداره ا یاالنم فرق-

 :کرد و گفت ینیریش اخم

 ؟يشد طونیباز ش-

 :بلند شدم و گفتم یصندل يزدم از رو یچشمک

 باشه؟ ساالدم با خودت؟! نکنم تیتا تو رو اذ نمیبب لمیف رمیاصال من م-

 :گفت یخوشحال با

 ...برو من راحت به کارم برسم...ولیا-

نفس فکر کنه دارم ازش  خواستیدلم نم...کارو نکردم نیا یول دمیبوسیم شویشونیکه اگه به خودم بود، پ آخ

 يباز يموذ انینفس که در جر یول کنم،یم شیاز خانواده ش خواستگار يبزود دونستمیم... کنمیسوءاستفاده م

 ...!بنده نبود

*** 

 !زرشک پلو با مرغ، اونم با دستپخت نفس م،یبود که شام خورد نایا میده و ن ساعت

اون شب ...بود دهیرو چ زیم قهیچه قدرم با سل! دست پختش خوشمزه باشه نقدریا کردمیبود اصال فکر نم بیعج

شام دو نفره مون که جفتمون به عشقمون نسبت به هم اعتراف  نیاول...شام رو کنار نفس خوردم نیخوشمزه تر

 ...میکرده بود

 :بالش اومد نشست وسط سالن و رو بهم گفت هینفس با ...دوازده شب بود يکاینزد ساعت

 !نمیکارتون بب خوامیم-

 :گذاشتم و به سمتش رفتم و با خنده گفتم زیم يآبم رو رو وانیل

 !یشیوچولو ناراحت مخانم ک گمیبعد، من بهت م-

 :کرد و گفت زونیآو لباشو
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 !برهیشب خوابم نم نمینب ه،یزنیوالت د دهیکارتون جد-

چراغا رو خاموش کرد، هنوز وسط سالن بودم، اصال کارتون  عیرو زد و بلند شد و سر يد يو يد ،یدکمه پِل و

 !زده بود به سرش ینفسم دوازده شب نیدوست نداشتم، ا

 :سرش گذاشت و گفت ریبالش رو ز دیدراز کش نیزم يرو

 !گهید ایمهرداد ب-

 !يبالش آورد هیچرا -

 :رنگ سالن رو روشن کرده بود، سرشو به سمتم برگردوند و گفت یآب نور

 !گهیدراز بکش د شمیپ نجایا ایب-

 !از زبون خودت بشنوم خواستمیفقط م دونم،یکه م نویا-

 :کرد و زمزمه کرد یاخم

 !یعوض-

 ونیزیگذاشت و به صفحه تلو نمیس يگذاشتم، و دستمو دور شونش حلقه کردم، اونم سرشو رو بالش يرو سرمو

 ...شد رهیخ

کارتون  هی نمیضربان قلبش رو بشنوم و بعد بش يو صدا رمیتو بغلم بگ ينفس رو اونطور تونستمیمن م مگه

  نم؟یبچگونه بب

 ؟؟؟...موهاش فرو نبرم يال موینیب تونستمیمن م مگه

سرخودش  ییبال هیوقت  هی کردیاحمق فکر نم يدختره ...امتحانم کنه خوادینفس م دونستمیم...ونستمدیم اما

 ؟...ادیب

 ...خوش بوش يعطر موها... که توش پر بود از عطر نفسم ینفس...دمیکش یقیعم نفس

 ...کردمیزل زده بود و من فقط داشتم به عطر موهاش فکر م ونیزیلذت به صفحه تلو با

 کردمیم يباز يموهاش باز يکه دور شونش بود آروم آروم با دسته هادستم  با

 :بعد صداش گوشمو پر کرد کمی

 !برهیمهرداد نکن خوابم م-

 ...شناختمشیم ينطوریا....شهیناراحت نم دونستمیم...موهاش زدم يکوتاه رو یلیبوسه خ هی

 ...نفس یکنیم تمیاذ-
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دلم  گهیاز هر موقع د شتریب...لب و چشماش نوسان بود نیچشمام ب...باال آورد زل زد تو چشمام سرشو

 ...ببوسمش خواستیم

 مهرداد؟-

 :بستم چشمامو

 هوم؟-

 من برم؟ ییخوایم-

 :گفتم عیرو باز کردم و سر چشمام

 ...الیخینه ب-

 :برداشت زل زد تو چشمام نمیس يرو از رو سرش

 نفس؟-

 :اون با لبخند گفت نباریا

 جونم؟ -

عشق به نفس کال عقل و هوشم رو  نکهیبا ا...به خودم مسلط باشم تونمیکه م دونستمیم دمیکش یقیعم نفس

 زهینه به خاطر غر خواستمیمن نفسو به خاطر خودش م...دمیکش گهید قینفس عم هی...کردیداشت نابود م

 ...خودم

 :منو به خودم آورد صداش

 !گهیحرف بزن د-

 خوابوندمش نمیس يشونش گذاشتم و به اجبار رو يرو رو دستم

 :آروم زمزمه کردم یلیدوال شدم ، چشمام رو بستم و کنار گوشش خ کمی

-  

 از وهمت سوزمیم دارم

 میریگیکه هر دو م یتب

 میریراه م غیت کیهردومون با هم لب  نکهیا از

 با تو یزندگ يبرا

 رمیمن تا کجا م نیبب
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 ایرو نیروز ا کی واسه

 ...رمیمیهر روز م دارم

 ...آهنگو دوست داره نینفسم ا دونستمیبه خصوص که م...دمآهنگ بو نیا عاشق

 بود مچاله شد نمیس يدادم، دست نفس که رو هیفقط سرم رو به بالش تک...رو باز نکردم چشمام

 !آهنگو از زبون تو بشنوم نیا خوامینم گهیمهرداد د-

 :ل زدمروشن شده بود ز ونیزیرو آروم باز کردم و به سقف سالن که از نور تلو چشمام

 چرا؟-

 !نمونهیمانع ب هی کنمیحس م یگیکه م ينطوریا-

 :لبخند بزرگ زدم هیو  ختمیدستم موهاش رو به هم ر با

 !یآهنگ نیکه عاشق ا دونمینه فقط م-

 :کرد موهاشو مرتب کنه یسع دیکش یغیج

 نکن مهردااااااد-

 :گذاشت نمیس يدوباره سرش رو رو دمیعقب کش دستمو

 ؟...میگوش بد نیغمگ يآهنگا نقدریکنه، چرا ا یجدامون نم يزیبدون که چ میا همکه ب یوقت...نخونش-

 :رو فشردم که گفت شونش

 شاد بخون هی -

 !ول کن بابا مگه من خوانندم-

 !جونِ نفس گهیبخون د-

 :سرمو باال آوردم با اخم بهش نگاه کردم عیسر

 مگه نگفتم جون خودتو قسم نخورد؟-

 :زد يلبخند

 پس بخون -

صدام قشنگ  یلیحاال خ...تو ذهنم ادیآهنگ ب هیفکر کردم تا مغزم باز شه و  کمی...بالش گذاشتم يرو رو مسر

 بود که آهنگم بخونم؟

 ...براش بخونم شهیصدامو نفس دوست داشت که اصرار داشت هم دمیشا
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 دینبا گمیصد هزار دفعه م يروز

 سر زد یستیکه توش تو ن یبه خواب یحت

 با تو باشه میباز وونهیدارم د دوست

 با تو باشه میشب ، خاطره ساز روزو

 شهیبمونم تا هم شتیدارم پ دوست

 شهیم یدنیهام کنار تو د لحظه

 تا تورو دارم ستین ایتو دن یغم چیه

 محاله ممکنه تنهات بذارم نیا

 اوج غروره ، نیو ا یکنارم تو

 جوره یعاشق نیکن بسات ا نگاه

 ، ستین یشوق کم نیو ا یکنارم تو

 ستین یدمدم مونهیمن عاشق م دل

 هست ، خوامیکه م یو حاال هرچ یکنارم تو

 ساده از دست يبر ذارمینم

 تونم،یم گهیو حاال د یکنارم تو

 واسه چشمات بخونم یعاشق ایدن هی با

 یهست یخود خود خود زندگ تو

 یو مست ياریهوش يتو زیعز تو

 زمیعز ییفقط تو ییتو میچ همه

 زمیعز یعتوق یکه خوب و ب بس

 ـــــــــــــــــزمیعز

 نفس؟-

فرشته  نیبهش انداختم خوابش برده بود، شده بود ع یجواب نداد نگاه ینداد، سرشو آروم تکون دادم ول جواب

 !بود یکه چه قدر تو خواب دوست داشتن ییها، وا
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اال دره اتاق رو باز کردم و سر و زانوهاش و بلندش کردم و پله ها رو رفتم ب ریبلند شدم دستم رو گذاشتم ز آروم

چه قدر تو خواب ...چشماش رو باز نکرد یخورد ول یتکون هیآروم ...تخت گذاشتمش و پتو رو انداختم روش يرو

 ششیپ خواستیدلم م رونیاتاق اومدم ب ازموهاش زدم و بلند شدم و  يرو ییبوسه ... خوشگل تر شده بود

دراز  نییکاناپه پا يدره اتاق رو بستم و خودمم رفتم رو...ستیدرست نکار اصال و ابدا  نیا دونستمیم یبخوابم ول

 ...یول...و بخوابم رمینفسم بود دوست داشتم تو بغلم بگ شیچشمام رو بستم دلم پ...دمیکش

 

 شانزدهم فصل

 ؟يدیرو جواب نم تیچرا گوش-

 :دادم رونیرو با حرص ب نفسم

 وقت سر خاروندنم ندارم یست من حت هختیشرکت به هم ر يکارا کمیشرمنده ترالن جان، -

 شمال يومدیناراحت شدم که ن یلیخ یمنم قصد مزاحمت نداشتم مهرداد جون، ول-

 بازم شرمندم-

 زنگ زدم حالت رو بپرسم نمت،یبتونم بب گهیفکر نکنم د یول م،یگردیما چهاردهم برم-

 يممنون لطف کرد-

 مراقب خودت باش-

 ترالن؟ يندار يکار-

 داحافظخ زمینه عز-

نفس شده  ریدرگ نقدریمن ا یول! بود نه يترالن دختر بد گمینم...تخت انداختمش يقطع کردم و رو ویگوش

نداده بود که بخوام براش  یبدبخت ترالنم به من نخ...نهیرو بب یی گهیچشمام کسه د خواستیبودم که دلم نم

 ارمیدر ب یحرف

از جام  ییهویعقربه ها  دنیتم، پنج عصر شده بود با دنگاه به ساعت انداخ هیتخت انداختم و  يرو خودمو

 شده بود همون موقع دره اتاقم به شدت باز شد رید یلیخ ییوا دم،یپر

 :تو آستانه در گفتم دایآ دنید با

 شده؟ یچ هیچ-

 :و گفت دیتو هم کش اخماشو
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 ؟ییمهرداد معلومه کجا-

 :رونیب میسمتش رفتم و از اتاق اومد به

 ...و لباسام رو بپوشم رمیدوش بگ هی دیکار دارم با یلیمن خ دا،یآ-

 :پله ها هل داد و دستمو ول کرد نییاز برخورد دستش با دستم جا خوردم منو به سمت پا د،یرو محکم کش دستم

 ؟!آمادست یهمه چ نیبرو بب-

 يمورد عالقه  رنگ ،یاسی يسقف سالن که پر شده بود از بادکنک ها دنیو با د نییپله ها رو اومدم پا عیسر

 :زدم و گفتم ينفس، لبخند

 !هیواقعا عال-

لبخند زدم و  هی نیلبخند گشاد آرم دنیبه بازوم خورد سرم رو برگردوندم با د یمحکم يموقع ضربه  همون

 :گفتم

 بشه، نه؟ زیسورپرا یلیفکر کنم خ-

 :دستشو دور شونم حلقه کرد و آروم کنار گوشم گفت نیآرم

 !ایعاشقش یلیخ-

نفس شدم، پس  ي وونهیمن د دنیفهمیزود که همه م ای رید یو خواستم انکار کنم ول دمیرو تو هم کش وهامابر

 :زدم و گفتم يلبخند

 !فکر کنم دهیاز صبح تو شرکت پوس اهیبدبخت رو فرستادم دنبال نخود س-

 : کرد و گفت ییخنده  نیآرم

 !شهیدر عوض برگرده، خوشحال م-

 :و گفتم رونیتو بغلش اومدم ب از

 !دیآماده ش دیشما ها هم بر رمیمن برم دوش بگ -

 :مبل انداخت و گفت يخودشو رو نیآرم

 ارن؟یشام رو م-

 آره سفارش دادم به رستوران سر کوچه-

 کارش خوبه؟-

 !هیآره بابا عال-
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 رمیگیرو م کیک رمیمن حاضر بشم، م-

 باشه زود باش-

نفس  یسالگ کیو  ستیتولد ب نیگرفتم، امروز ده فرورددوش  هی دمیسرعت پله ها رو رفتم باال و پر با

 یو امروز کل هیبودم تولدش ک دهیخاله و مامان فهم ياون که روحشم خبر نداشت من با استراق سمع حرفا...بود

 یچند تا از همکالس دایقرار بود آ د،یشد میترکونده بود نیو آرم یو عل دایمن و آ یعنیبودم،  دهیبراش تدارك د

... با نفس ازدواج کنم خوامیبه همه اعالم کنم که م خواستمینفس رو هم دعوت کنه و امشب من م و يها

 راهنیپ هیاول موهام رو درست کردم و بعدم  رونیاسترس داشتم، از حموم اومدم ب دیشد...بود ادیز جانمیه

هم زدم و موهامم  یککروات مش هی دمیدرست رنگ لباسم پوش ییسرمه  گتن نیشلوار ج هیبا  ییجذب سرمه 

 ساعت هفت بود...رونیرو برداشتم و از اتاق اومدم ب چمییسو...از باال زدم

 ...لبخند زد و به طرفم اومد هی دنمیگشتم با د دایدنبال آ ن،ییمهمونا اومده بودن رفتم پا شتریب

به نظر برسه، موهاش  قد بلند یلیپاشنه بلندش باعث شده بود خ يبود و کفشا دهیپوش یلباس کوتاه سرخاب هی

که من تو اتاقم بودم همه آماده شده  یدو ساعت نیداشت تو هم یظیغل شیبود و آرا ختهیرو لخت دورش ر

 :لبخند بهم زد و گفت هیبودن، 

 ؟يریبگ کیک يریم-

 :تکون دادم سرمو

 ؟یکن یمهمونا رو بهم معرف شهیم یآره ول -

 :شد با همون حالتش بهم گفت ينطوریا ییهویچرا  دونمیحالت چشماش عوض شد نم...زد یلبخند کمرنگ هی

 ایدنبالم ب-

 يکرد و منم خودمو پسرخاله  یمعرف شدنینفس م يها یبه چند تا دختر و چند تا پسر که همه همکالس منو

 ...کردم یجشن معرف زبانینفس و م

زد و  يلبخند دنمیبا د یلکرده بودن ع پیخوشت یلیرفتم اونا هم خ نیو آرم یجدا شدم و به طرف عل ازشون

 :گفت

 اد؟یساده ب نایا يهمه  نینفس ب ستین عیضا نمیبب-

 !نفس همه جوره خوشگله-

 :و گفت دینوش السشیاز شراب داخل گ کمیباال انداخت  ابروشو
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 !نهیصد در صد هم-

 :نگاه به شرابش کردم هی

 ؟يتو هنوز آدم نشد-

 :کرد و گفت یی خنده

 !نهیآرم رهیتقص-

 :دستشو باال آورد و گفت عیسر نیآرم

 !نیهم میگرم ش میخوریم کمیبخدا -

 !شهیشر م! نایند یباشه فقط به کس-

 :زد و گفت يلبخند نیآرم

 کنم دایدوست دخترِ خوشگل پ هیمن برم ...خب باشه یلیخ-

 :کنار و گفتم دمیکش ویازمون فاصله گرفت، عل و

 ؟يبه ارکستر سفارش کرد-

 :تکون داد و گفت سرشو

 ستین زبانیزشته خود م اریبعدم برو نفس رو ب ر،یو بگ کیره تو برو کآ-

 :زدم یی انهیموذ لبخند

 من که هستم-

 :دیخند اونم

 !ستیکه ن ياصل کار -

 دنیزنگ خورد با د میشدم همون موقع گوش نمیو سوار ماش رونیاز خونه اومدم ب عیچشمک بهم زد، سر هی و

 :دم و جواب دادمز یی طونانهیلبخند ش هیشماره نفس 

 دلم زیسالم عز-

 :زد غر

 ؟ییکجا -

 !دنبالت خانمم امیدارم م-

 ...مثال امروز گذرهیم یتو سرت چ...یستیاز صبحم ن يهمه عالفم کرد نیا...زهر مار-
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 :کارا کردم، خودمو زدم به اون راه و گفتم یمن براش چ دونستیحرفشو خورد، خندم گرفت، نم بعد

 زمیاالن عز امیم-

 د باشزو-

بود  کیقشنگ بود، دو طبقه کوچ یلینفس خ کیرو گرفتم، ک کیسر رفتم تواضع و ک هیقطع کردم و  ویگوش

 رنگ بود، رو طبقه دوم نوشته شده بود یاسی يدور تا دورش خامه  یبود ول دیسف کیکه ک

شته بودم بودم رو گذا دهیرو که براش خر يرنگ بود که روش انگشتر یاسیگل  هیمبارك نفس و  تولدت

 ...دادیم یمعن یلیکه خ يانگشتر

بعد اومد  قهیدر و بهش زنگ زدم اونم چند دق يجلو دمیرس... رو گذاشتم صندوق عقب و رفتم دنبال نفس کیک

 :درو باز کرد و نشست هنوز نگاه بهم نکرده بود با اخم گفت نییپا

 يکرد رید یلیخ-

 :لبخند زدم و گفتم هی

 !خانمم دیببخش-

نگاش  یرچشمیز...میگاز گذاشتم و با سرعت به سمت خونه رفت يرو تو دستش فشرد، منم پامو رو فشیک بند

 :و گفت دیکش غیج هی دنمیبا د یبزنه ول یو خواست حرف دیبه سمتم چرخ هویکردم 

 ؟يزد پیت نقدریتو چرا ا یییییییه-

 :نگاه بهش انداختم و گفتم هی

 !؟یپیوا چه ت-

 :بهش نگاه کردرو گرفت و با دقت  کرواتم

 چه خبره؟ ،یزنیکراوات نم چوقتیتو ه-

 !کراوات دارم ایتو مهمون شهیمن هم! يدیحتما تو ند ندازمیمن؟؟ چرا م-

 ؟یگیچرا دروغ م! شناسمتیشش ماهه که م ایاز پنج  شتریمهرداد ب-

 :رو پارك کردم و گفتم نیاز قبل باز گذاشته بودن ماش نایا نیباغ رو آرم دره

 نمیبب میبر شو ادهیپ-

 :نگاه بهم انداخت هی

 !ایمشکوک یلیخ-
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*** 

 :دستم رو دور کمرش حلقه کردم م،یشدم و کنارش به سمت خونه رفت ادهیشد منم پ ادهیپ نیاز ماش و

 !دلم برات تنگ شده بود-

 :زدم ينگفت، لبخند يزیچ یشد ول رهیتعجب بهم خ با

 اد؟ینم یبهم دلتنگ ه؟یچ-

 :رتق جواب دادباال انداخت و س ابروشو

 !اصال-

 کهیهمه جا تار...هلش دادم تو خودمم داخل شدم و درو بستم...بود کیتار کهیهمه جا تار...خونه رو باز کردم دره

 :دینفس نال ومد،یدر نم یشکیه يبود و صدا کیتار

 ...من کهیتار نقدریچرا ا نجایمهرداد ا ییوا-

ارکستر شروع کرد ...روشن شد کبارهیفضا رو پر کرد، برقا به  و هورا کله غیج يهنوز حرفشو نزده بود که صدا و

 به زدن آهنگ

 ...تولد، تولد، تولدت مبارك-

 ...يسر من و نفس رو پر کردن از نخِ شاد يهمزمان باال  نیو آرم دایآ و

نگاه  هینفره مقابلش چشم دوخت و بعدم  یس- ستیب تیبه جمع رتیدهنش گذاشت و با ح يدستشو جلو نفس

 :انداخت، با لبخند به سمتش رفتم و گفتم بهم

 ...زمیتولدت مبارك عز-

به چهره  یکم شیآرا هی...سرش افتاده بود يشالش از رو...گفتن کیدورش جمع شدن و تولدش رو تبر همه

 :نفس رو باز کرد و با لبخند گفت پسیدستشو انداخت کل دایداشت ، آ

 !وونهیتولدت مبارك نفسِ د-

... دنیوسط و شروع کردن به رقص ختنیپسرا ر يسر هی...دنیرو بغل کرد و هم رو بوس ادینفس با عشق آ و

 :گفت يکرد به سمتم اومد و با شاد کیبعد که با همه سالم و عل...نفس هنوز تو شوك بود

 ؟یدونستیتو از کجا م...یمرس...مهرداد ییوا-

 :شدم و کنار گوشش گفتم دوال

 ؟یلباس بپوش هیاول  ییخوایمن گم،یهمرو تو اتاق باال بهت م-
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 : گوشم گفت کنار

 !نجایمن لباس ندارم ا یول-

 فکر اونشم کردم-

 ینیباال سنگ میباال بود دست نفس رو گرفتم تا پله ها رو بر یلیخ کیموز يزل زد به چشمام، صدا رتیح با

د و رفت سمت دوستاش، پله لبخند بهش زدم اونم با لبخند جوابم رو دا هیخودمون حس کردم  يرو رو داینگاه آ

و  دییتخت به سمت لباسه دو يرو لباس دنیو من درو بستم با د میباال، با نفس داخل اتاق شد میها رو رفت

 :گفت

 خودته؟ قهیمهردادددد، سل-

 :دادم و گفتم هیبه در تک نهیبه س دست

 ؟ياوهوم دوستش دار-

 :عالقه لباس رو برداشت با

 ش؟یدیخر یک-

 :گفتم سمتش رفتم و به

 !نمیتو تنت بب خوامیم...بپوشش-

 :نگاه بهم کرد و گفت هیباال آورد  سرشو

 !عاشقتم-

 :چشمک بهم زد، موهاشو از صورتش زدم کنار و گفتم هی و

 !برو تو حموم بپوش-

 ...و به سمت حموم رفت دیکش رونیمانتوشو از تنش ب عیسر

به لباش  ينطوریخوب بود که تونستم خنده رو ا یلیواقعا خ...نفس خوشحال بودم یبودم از خوشحال خوشحال

 ...ارمیب

 :بعد صدا زد قهیدق چند

 !کمکم ادیرو صدا کن ب دایمهرداد برو آ-

 ؟یکمک چ-

 رسهیباال بکشم دستم نم تونمینم پشویاز ز کمی-
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 امیخودم م-

رو  پیز ياالقسمت ب...دستش بود يلباسم تو پیبه در حموم زدم و داخل شدم پشتش بهم بود و ز یی تقه

 دمیرو کامل باال کش پیببنده به سمتش رفتم، دستشو پس زدم و ز تونستینم

 :زد یچرخ هیسمتم برگشت و  به

 چطور شده؟-

نفس بود و رنگشم  يزانوها يتا رو شیلباس، کوتاه...دیدرخشیشدم واقعا که تو اون لباس م رهیلذت بهش خ با

 ...دهیبود و هم پوش کیهم ش یسادگ نیساده که در ع یلیس خلبا هیبود،  ییهم حلقه  ناشیبود و آست یاسی

 ادیبهت م یلیخ...هیعال-

 : و گفت ختیشونش ر يرو باز رو موهاش

 موهام باز باشه؟-

 :و گفتم ختمیشونش ر يجلو موهاش رو مرتب رو رفتم

 یشیکننده م وونهید یلیخ ينطوریا-

آروم گونم  سادینوك پاش وا يرو...معصومش يماشدم تو چش رهیسمتم برگشت و زل زد تو چشمام منم خ به

 :و گفت دیرو بوس

 تولدمه نیمهرداد امسال بهتر-

 :رو نوازش کردم و گفتم موهاش

 ؟ینیکفشاتو بب ییخواینم-

 :باال انداخت ابروشو

 ؟یدونیمنو از کجا م زیسا طون،یش-

 !گمینپرس که نم-

و اون بود که کمکم کرده  دمیپرس دایرو از آ نایه امعلوم بود هم...رونیو ازحموم آوردمش ب دمیرو کش دستش

کامل شده بود ازش  پشیت...دیپاش گذاشتم ، نفس هم پوش يرنگ رو جلو یاسیپاشنه بلند  يکفشا...بود

 ...قبول کرد طونممینفسِ ش اد،یبعدم اون ب قهیو چند دق رونیخواستم اول من برم ب
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حاال ...و منو انداخت وسط دیدستمو کش دنمیبا د نیآرم دم،یرقصیوسط داشتن م یعل نیشدم، آرم تیجمع داخل

دستامو تکون دادم که  کمیو  سادمیوا یالک یمنم الک یبرقص دیداده بودن با ریرقصم خوب بود که گ یلیخ

 :به پهلوم زد ییسقلمه  یعل دن،ش رهیهمه برگشتن و بهش خ...ومدیپله ها که نفس داشت م ينگاهم افتاد رو

 ودته؟خ قهیپسر سل-

 آره قشنگه؟-

 ت خوب باشه قهیسل نقدریا کردمیواال فکر نم-

 :گفت انهیموذ نیکردم که آرم یی خنده

 !ت خوب بوده قهیواال تو انتخابشم سل-

 :نگاه بهش کردم و گفتم هی

 !خوب بود شهیمن هم قهیسل -

 !معلومه دایآره از پارم-

 يرو از تو کیک د،یرقصیم دایشدن و نفسم با آ دنیهمه مشغوله رقص یوقت... دنیبه خند میهمه شروع کرد و

 ...خچالیآوردم و گذاشتم  رونیصندوق ب

... شدم شیرقص بود که متوجه رژ لب صورت يتو...میبا هم برقص کمیبعدم رفتم و از نفس خواستم که  و

 مامانم شیاونم با لوازم آرا...شیتا من رفته بودم شروع کرده بود به آرا یعوض

 !داشتا ییمامانمم عجب رنگ رژ لبا...دونهیرفته بود اتاقه مامانم خدا م یبود، ک یطونیفس عجب شن نیکه ا آخ

 :دست نفس و گرفت و رو بهم گفت طنتیاومد و با ش دایآ م،یدیکه با هم رقص کمی

 میبرقص میبر مییخوایدوستمو بهم بده م گهید-

بودن و داشتن با هم حرف  سادهیگوشه سالن واکه  یو عل نیآرم شیبا لبخند ازشون دور شدم و رفتم پ منم

 :گفت دنیبا د نیآرم زدن،یم

 مهرداد؟ ياریرو ب کیک ییخواینم-

 نگاه به ساعت کردم نه شده بود  هی

مامانم بفهمه با خونش چه کردم  م،یکه زودتر جمع کن میم شام رو بد گهیساعت د هیکه  ارمیرو م کیآره ک-

 !کنهیم... دهنمون 

 :کرد و گفت ییخنده  یعل
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 !نهیآرم رهیتقص فهمهیآره م-

 :زد يشخندین نیآرم

 !به من چه، شازده ش عاشق شده-

 !دیهر هر خند و

رو برداشتم دو تا شمع دو و صفر رو روش گذاشتم فشفشه  کیلبخند زدم و بعدم رفتم تو آشپزخونه ک هی منم

 کردیم ییواقعا خودنما کیک يرنگ رو دیسف يهاشم روشن کردم حلقه 

دستم  يتو کیک دنیبه سمت سالن رفتم، همه با د کیبا ک...قسمت نقشه م خبر نداشت نیاز ا یشکیه گهید

 لبخند زد هیدستم زل زد و  يتو کیبه ک رتینفس با ح دن،یو هورا کش غیج

 :میآروم آروم زمزمه کرد یقطع کرد و همگ ارکستر

 ...باركتولدت م...مبارك...مبارك...تولدت مبارك...تولد...تولد-

 :اومد و گفت کیبه سمت ک یگذاشتم، نفس با خوشحال زیم يرو رو کیک

 !خوشگله کمیمهردادم، چه قدر ک ییوا-

 يرو! بود دهیبودن که نفس هنوز حلقه رو ند ادیفشفشه ها ز نقدریکردم، ا دیدرخشیچشماش که م هینگاه  هی

 رو ببره کیبودن تا نفس ک سادهیمبل نشوندمش همه کنار وا

که گل بهش وصل شده بود، اومد سمتم و و چاقو رو به دستم داد و من چاقو رو به دست نفس  ییبا چاقو نیآرم

 :دادم و گفتم

 ...نفسم...مبارك باشه تیسالگ کیو  ستیتولد ب-

 :رو از دستم گرفت و گفت چاقو

 !کنمیم یهمه کاراتو تالف-

سرشو  عیسر سادمیکنار وا ده،یحلقه رو د دمیفهم موند، ییهویرو ببره که  کیو خواست ک نییانداخت پا سرشو

 :باال آورد و گفت

 ؟...نیمهرداد ا-

 :گفتن عیسر یو عل نیآرم

 هــــا؟؟؟ طون؟یش ؟یچ یعنی نیمهرداد ا-

 :حلقه سرشو به سمتم چرخوند و گفت دنیشد با د رهیخ کیو با دقت به ک سادیاومد جلو، کنارم وا دایآ
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 تنها تنها؟-

 :گفتمزدم و  يلبخند

 بود زیسورپرا یکی نیا -

 :شده بود، صدامو صاف کردم و بلند گفتم رهیبهم خ رتیرفت عقب، نفس هنوزم با ح دایآ

 !گهید هیمعلومه چ-

 شد تو چشمام رهیدوباره به حلقه زل زد و بعد سرشو باال آورد و خ نفس

 نفس؟؟؟ یکنیبا من ازدواج م-

 یچیاما ه...منتظر بودم بگه بله ن،ییخره نفس سرشو انداخت پاباال...کل سالن حکمفرما شده بود يتو سکوت

 !!!دونستیخدا م گذشت؟یم یتو ذهنش چ وونهید...ترسوندتمیداشت م گهید...نگفت

 :بلند گفت يگذاشت و بعد با صدا کیک يرو آورد باال و آروم رو چاقو

 ...بله-

اما من ... آره بله رو گفته بود...بله رو داده بود نفس...اما من تو شوك بودم...دنیو هورا کش غیکل سالن ج ییهوی

 ...رمینگاهم رو از چشماش بگ تونستمیمات و مبهوت بهش زل زده بودم ، نم يهمونطور

 خودم تشر زدم به

 "گهیبه خودت بده د یتکون هیاحمق  يپسره "

 :و گفت دیکش یسوت نیآرم

 ...مهرداد حلقه رو دستش کن-

 امیث شد به خودم بباع نیکنم باالخره آرم فکر

 :چشمک بهش زدم هی

 !نشونه نیا-

رنگ رو که  دیزد، دوال شدم حلقه سف کیبرش به ک هیکنار نفس نشستم ! دنیهم خند یو عل نیآرم دم،یخند و

 :برداشتم و گفتم کیک يرو از رو نیروش پر بود از نگ

 که انگشتر رو دستت کنم؟ يدیدستتو م-

 :کرد تو چشمام و آروم گفت نگاه

 !ارمیپدرتو در م-
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 :گفتم طنتیش با

 چرا؟ -

 !کشمتیم-

 خب، چرا؟-

 :کرد یی انهیموذ خنده

 !یعوض-

 ...برامون دست زدن تمیانگشت دومش کردم و جمع يبعد دست راستش رو باال آورد و انگشتر رو تو و

 :رو برداشت و گفت کیبه سمتمون اومد ک دایآ

 برمشیمن م -

 :نگاه به چشماش کردم هی

 ...نیبه آرم...شهیما زحمتتون منه ش-

 :قطع کرد حرفمو

 !کنمیم نکارویخودم ا-

؟ ...چش بود دونمینم...غمش رو حس نکرده بودم قیعم نقدریتا حاال ا چوقتیکه ه...تو چشماش بود یغم هی

 گهیاگه نفس با من ازدواج کنه د کردیفکر م دیشا...دهیاز دست م شهیهم ينفس رو داره برا کردیحس م دیشا

درك  تونستمیرو خوب م زایچ نیدوست نفس بود، من ا نیبهتر دایآ...نبود ينطوریباشه، اما ا دایبا آ یلیخ تونهینم

 کنم

جعبه در  يبودم رو از تو دهینفس خر يگردنبند که از قبل برا هیکه کادو داشتن کادوهاشونو دادن، منم  ییاونا

 نوشته شده بود  نیکه روش با حروف الت دیسف يگردنبند طال هیآوردم، 

 "نفسم "

 :شد، دستم رو دراز کردم گردنبند رو براش بستم و با لبخند گفتم رهیبا لبخند به گردنبند خ نفس

 ؟يدوستش دار-

 :نگاه به چشمام کرد هی

 يدیزحمت کش یلیخ یلیمهرداد، خ...واقعا ممنونم-
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کباب سفارش داده بودم هم جوجه  شام رو هم آوردن، شام هم ک،یساعت بعد ک کی...خوش گذشت یلیخ تولد

نفر هم  نیآخر...مهمونا کم کم رفتن گهیجور مخلفات، شامم که تموم شد د نیبا نوشابه و ساالد و ماست و ا

 ...کردن و رفتن یبودن که خداحافظ دایو آ یو عل نیآرم

ت، اکرم خانم و خواهرش شرک میریقرار بود صبح که ما م...پر شده بود از آشغال نیزم...بود ختهیبه هم ر سالن

 ...که خونه رو جمع کنن انیب

 ...رفتیدستش گرفته بود و راه م يپاشنه بلندش رو تو يکفشا نفس

مبل کنارم نشست و سرش  ينفس هم اومد و رو...کراواتم رو شل کردم يمبل ولو کردم و گره  يرو رو خودم

 :داد هیرو به شونم تک

 مهرداد؟-

 :گردنم شدم دنیمبل انداختم، مشغول مال يرو باز کردم و رو کراواتم

 جونم؟-

 !یلیخ یلیخ...بود یخوب یلیخ زیسورپرا ،يدیزحمت کش یلیخ...ممنونم-

 ؟یپس، دوستش داشت-

 مخصوصا اون حلقه...بود یعال-

 کردیم ییدستاش خودنما يکه تو نیدست راستش رو باال آورد و انگشتش رو تکون داد، به انگشتر پر نگ و

 شدم رهیخ

 ...کنمیم يخانواده ت برگردن تو رو ازشون خواستگار یوقت-

 دستاش گرفت يرو تو دستم

 ...عاشقت بشم مهرداد ينطوریروز ا هی کردمیفکر نم-

 یک....میدیپریبه هم م میهمش داشت...میکردیبا هم کل کل م میما همش داشت...کردمیزدم خودمم فکر نم لبخند

 هیدل  بندیآنچنان پا يروز هیمنه دختر باز  شدیباورش م یک...ادیون بکه من و نفس از هم خوشم شدیباورش م

 شدیباورش م یجنس زن بسته بودم، ک هی هحاال دل ب دونستم،یارزش م یب نقدریکه دخترا رو ا یدختر بشم؟ من

 مثل نفس؟ یمن عاشق بشم؟ اونم عاشق دختر خوب

 :مبل بلند شد و رفت سمت ضبط يت و بعد از رونگاه به چشمام انداخ هیرو فشردم، سرشو باال آورد  دستش

 نفس؟ یکنیکار م یچ-
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 میبرقص ییدو تا ایب-

بود، به  ختهیشونه هاش ر يبازش که رو يبه موها...برهنه ش که کفشاشو در آورده بود يشدم به پاها رهیخ

م رو دور کمرش حلقه و بعد بلند شدم، دو تا دست... که پر شده بود از ظرف غذا و قاشق یی ختهیسالن به هم ر

 شد پخش ياند میکردم و نفسم دو تا دستش رو دور گردنم حلقه کرد، آهنگ مال

 قصه از کجا شروع شد*

 گل و باغ و جوونه از

 سالم عاشقونه هیمهربون و  يصدا از

 یبه مهربون اومدم

 رنگم هیبگم با تو  که

 ینیبگم چه نازن تا

 قشنگم يشکوفه  يا

 سالم عاشقونه يا

 ونهیآش زیعز يا

 بمونه ينجوریهم یکاشک عشقمون

 ختهیسالن شلوغ و به هم ر هی ونیبودم و نفس، م من

 شونیپر يبرهنه و موها يبودم و نفس، با پاها من

 ییتنها...خودمون دو تا...بودم و نفس من

 :داشت، لبخند رو لباش نشست و زمزمه کرد یبیهم درخشش عج یکیتار يتو یحت...زدم تو چشماش زل

 !وونهیستت دارم ددو-

 نهیو آخر نیقلبم، اول يعشق تو برا*

 نهینازن شهیتنها همزبونم که هم ییتو

 :رو دراز کردم موهاشو دادم کنار دستم

 منم عاشقتم خانمم-

 اگه ده سال، اگه صد سال، شب و روز با تو باشم*

 ینیتر زیکه برام عز یواسم هنوز همون تو
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 با تو باشمده سال، اگه صد سال، شب و روز  اگه

 ینیتر زیکه برام عز یواسم هنوز همون تو

 :زد و گفت يلبخند

 !بخوابم خوامیمن رو تخت تو م -

 رو کاناپه؟ يمنو بنداز ییخوایباز م ییوا-

 :هاش روباال انداخت شونه

 اونجا تنهام ترسمیمن از خونه خودمون م-

 :به روش زدم يلبخند

 ...میخب من تسل یلیخ-

نفس رو بغل کردم، ... هم گذاشتم يچشمام رو رو...حس کردم لبام داغ شدن هیتو چند ثانو  دیباال کش خودشو

دلم ...کردیم وونمیواقعا که با کاراش د... و دستشو دور گردنم محکم تر حلقه کرد دیاونم محکم تر لبم رو بوس

 نقدریبدون ترس ا ستخوایبمونه دلم م دمتا ابد مال خو خواستیدلم م...زودتر مال خودم شه یهرچ خواستیم

 ...صبر کنم دیبا دونستمیم...شهیفعال نم دونستمیم یلباشو غرق بوسه کنم، ول

 :و گفت دیرو عقب کش صورتش

 !یخودت طونمیش-

 :گرفت خندم

 !ماله خودمه اتمیطونیش-

 :موهامو نوازش کرد و گفت آروم

 ...ادیخوابم م یلیخ-

 :زد غیبلندش کردم، ج نیزم يحرکت از رو هیزانوش و با  ریگذاشتم ز دستمو

 منو مهرداد يننداز-

 يپاور ضبط رو زد، پله ها رو رفتم باال به چشما يپاش دکمه  يکردم، رفتم سمت ضبط با انگشتا یی خنده

 :شدم رهیخ شیدوست داشتن

 ...آوردمت باال ينطوریاون شبم که تو بغلم خوابت برد هم-

 واقعا؟-
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 اوهوم-

 !يبوسم که نکرد-

 :تمدروغ گف به

 !چرا لباتو بوس کردم-

 :کرد اخم

 !یبوسم کن یتونیمن هرموقع اجازه بدم م یعوض -

 :تخت گذاشتمش، خودمم کنارش نشستم و گفتم يرو

 شه؟یم یاجازه بوست کنم چ یحاال ب-

 !کنمیباهات قهر م-

 :ختمیبهم ر موهاشو

 شرکت میبر دیابخواب که صبح ب ریحاال هم بلند شو لباسات رو عوض کن و بگ...بود یشوخ-

 :به تنش داد یو قوس کش

 ؟يواقعا بوسم نکرد-

 :سمتش دوال شدم به

 بوست کنم؟ يدوست دار هیچ -

و تا جون داره  رمشیخنده هاش کله اتاقو پر کرد واقعا که دوست داشتم تو بغلم بگ يصدا دیخند طونیش

 :شدم و گفتمتخت بلند  ياز رو عیاوضاع خطرناك تر شه سر نکهیقبل ا یول...بوسش کنم

 !نفسم ریشبت بخ-

 :رو فشرد و گفت گردنبندنش

 ...مهردادم ریشب تو هم بخ-

 

 هفدهم فصل

هم چون نفس  یحوصله بودم، از طرف یب یلیبود، هم من خ ادیبود، هم کارا ز يکسل کننده ا یلیخ روز

ش رو  نامهیبره گواه خواستیم ومد،یاون روز رو کال نم ،یبره کالس رانندگ خواستیدانشگاه داشت بعدشم م

شدم و  نیرو جمع کردم و سوار ماش المیگرفتم برگردم خونه، وسا میعصر بود که تصم يکایساعت نزد...رهیبگ
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کار  یزنگ به نفس بزنم و بفهمم داره چ هیدر آوردم تا  مویو گوش دمیچیپ ابونیتو خ رون،یاومدم ب نگیاز پارک

 :بعد از چند تا بوق جواب داد کنه،یم

 زمیعز سالم-

 ؟یسالم مهرداد خوب-

 ؟ییکجا ،یمرس-

 برگردم خونه خوامیکارم تموم شده، م-

 :گفتم عیسر

 دنبالت امیهنوز؟ من م یکالس-

 گهید امیخودم م وونهینه د-

 رسمیم گهید قهیتا ده دق-

 :کرد یی خنده

 باشه پس منتظرتم-

انداختم،  شیکالم رو گوش سیم هیم و پارك کرد ابونیرو گوشه خ نیقطع کردم و رفتم دنبال نفس، ماش ویگوش

لبخند زد و به سمتم اومد، دره  هی نمیماش دنیسرشو چرخوند، با د رونیبعد از در آموزشگاه اومد ب قهیچند دق

 داد یباز کرد و نشست و سالم نویماش

 :نگاه بهش کردم و گفتم هی

 ؟ییخسته  یلیسالم، خ-

 :لبخند زل زد تو چشمام با

 مهرداد دست فرمونم افتضاحه یول خوب بود، یلینه خ-

 :فرق کجش کردم ينگاه به موها هی

 دانشگاه؟ یرفت ينطوریا-

 :کرد تو کمی موهاش

 !؟يشد یرتیباز تو غ-

 :کردم و گفتم کیاخم کوچ هی

 !شمیم یرتیمعلومه که غ-
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 !!!مهردااااادددد-

 :نچزونمش نیاز ا شتریگرفتم ب میزدم و تصم یی انهیموذ لبخند

 ؟یکن نیبا خودم تمر کمی میبر ییخوایم-

 !تیونیچند صد مل نیماش نیبا ا ادیدلت م ییوا-

 !تار موت هی يفدا-

 :دیکش یسوت

 حرفا؟؟؟ نیاوهو تو و ا-

 اد؟یبهم نم هیچ-

 :زد یچشمک

 هیبرم خونه بخوابم، مامان از دستم عصبان خوامیخستم م یلینه خ-

 چرا؟-

 دتمیند یچند روزه درست و حساب-

 خونه میگردیرمباشه پس ب-

برگشته  نایکه مامان و خاله ا شدیم ییهفته  هی بایرو روشن کردم و به سمت خونه به راه افتادم، تقر نیماش

 بزارم ونیاز نفس رو باهاشون در م يخواستگار هیبودن و من هنوز نتونسته بودم قض

بزارن و  ونیدر م نایبا خاله ا رو يخواستگار هیامشب به خودم قول دادم که باهاشون صحبت کنم، تا قض گهید

 نداشتم  يوقت بود ازش خبر یلیفرهاد افتادم خ ییدا ادی هوی م،یبزار یقرار مدارا رو همگ

 نفس؟-

 :گذاشت فشیرو تو ک شیگوش

 جونم؟-

 فرهاد؟ ییچه خبر از دا-

 ششیسر رفتم پ هیاز دانشگاه  شیچند روز پ-

 خوب بود؟-

 اوهوم-

 سر کار؟ ییایکه م فردا نمیخب خدا رو شکر، بب-
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 !؟يدینم یمرخص-

 !سر کار ییایآدم م نیع یشیپا م ،یمرخص یب یمرخص رمینخ-

 :کرد زل زد تو چشمام زونیآو لباشو

 مهرداد کهیآخر ترم نزد! ادهیخب درسام ز-

 :معصومش آروم گفتم يچشما دنیبا د یدوست نداشتم فردا هم تنها برم شرکت ول اصال

 نه؟یواقعا درسات سنگ-

 :گفتم لیم یتکون داد، ب شوسر

 !ایخب ن یلیخ-

 دیخندینگاه بهش انداختم، غش غش م هیخنده، با تعجب  ریبلند زد ز يبا صدا هوی

 :اخم گفتم با

 !نخند ينطوریا-

 :خورد، زل زد تو چشمام خندشو

 !وونهیعاشقتم د-

 :زدم کیلبخند کوچ هی

 ؟يباز خل شد-

 : مرتب کرد موهاشو

 !زدمیداشتم گولت م-

 :درشون پارك کردم يجلو نویاشم

 !نمتیبیفردا م! یطونیبس که ش-

 :باز کرد و گفت نویماش دره

 دستت درد نکنه-

 مراقب خودت باش-

 :نگاه بهم انداخت هی

 !بهم زنگ بزن یبخواب یشب خواست-
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دنده مطمئن شدم رفته داخل،  یکرد، وقت یبست و با لبخند ازم خداحافظ نویبراش زدم، اونم دره ماش یچشمک

پارك کردم و داخل عمارت شدم،  نویعقب گرفتم و دو تا بوق زدم، حاج رضا درو که باز کرد داخل شدم و ماش

 يکاناپه نشسته و مشغول تماشا يوکارخونه ست، نگاهم به مامان افتاد که ر دونستمیاز بابا نبود م يخبر

 ونهیزیتلو

 سالم مامان-

 :صدام سرشو برگردوند دنیشن با

 باالخره؟ يم، اومدسالم پسر-

 :مبل انداختم يرو خودمو

 خستم یلیآره مامان خ-

 : زد و گفت يلبخند

 میعصرونه با هم بخور هی ایبرو لباساتو عوض کن ب-

 :مبل بلند شدم يبه تنم دادم و از رو یو قوس کش

 باهات حرف بزنم خوامیم زهیبگو اکرم خانوم بر ییدو تاچا خوام،یعصرونه نم-

 :دبهم زل ز مشکوك

 ؟یبزن یچه حرف-

 :زدم یی انهیموذ لبخند

 !بزرگونه يحرفا-

 :کرد یاخم

 !ادب یب يپسره  نمیبرو بب-

و چند  ییچا ینیخنده سالن رو ترك کردم و رفتم اتاقم، لباسام رو عوض کردم و برگشتم سالن، نگاهم به س با

 !!!!عیکه افتاد لبخند زدم، چه قدرم سر تییسکویتا ب

داغ بود  یلیهنوز خ دم،یجرعه ازش نوش هیرو برداشتم و  ییمبل نشستم چا يکنار مامان رو که گشنم شد، واقعا

هم  یلیگاز بهش زدم که مامان که اتفاقا خ هیرو برداشتم و  تییسکویو ب ینیس يپس برش گردوندم تو

 :گل کرده بود گفت شیکنجکاو

 ؟یبگ یخواستیم یچ نمیخب بگو بب-
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 :گفتم و رو بهش دمییرو جو تییسکویب

 بگم؟ یچ يدوست دار-

 :کرد اخم

 !پسر ينصفه جونم کرد-

 :زدم يگشاد لبخند

 !هیخبر خوب-

 :به سمتم دوال شد کمی

 خب؟-

 :زدم يلبخند

 ؟يخواستگار يبرام بر ییخوایم یگفت شیچند ماه پ ادتهی-

 :دمیرو تو چشماش د برق

 ؟يکرد دایرو پ یکی-

 :کرد ییده حرفش تکون دادم، خن دییتا يبه نشونه  سرمو

 ؟يباهاش آشنا شد یاز ک ه؟یدختر خوشبخت ک نیخب ا-

 !یاگه گفت-

 :ضربه به شونم زد هیکرد و  یقیعم اخم

 !نمیبگو بب-

 :و با اعتماد بنفس کامل گقتم دمیکش یقیعم نفس

 !وقته یلیاونم خ...من عاشق نفس شدم...نفس-

 :آروم زمزمه کرد...رو لبام خشک شد نگاهش

 سائه؟یرمنظورت پ...نفس-

 :من اخم کردم نباریا

 !ه؟یک سایپر...نفس گهینه د-

نفس رو دوست داره، هم خاله و هم مامان به ازدواج  یلیکه خ دونستمیصورتش رو پوشوند، م يلبخند گشاد هوی

 :هستن، با خنده گفت یمن و نفس راض
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 ؟يتو واقعا عاشق نفس شد-

 :دادم هیمبل تک به

 !وقته مامان یلیخ-

 :و گفت دیوهام کشم يرو دستشو

 زم؟یپس، عز یچرا زودتر نگفت-

 :خنک شده بود گهیازش خوردم، د کمیرو برداشتم  مییچا

 جور نبود تشیخب موقع-

 دونه؟ی؟ خودش م ینفس چ-

 :آروم گفتم یول! شماها هم بابا دیبگم خبر ندار خواستمینگاه به چشماش کردم م هی

 یعنی میآره خودشم بو برده، با هم حرف زد-

 :شوق گفت اب

 گه؟یم یخب خودش چ-

 !گهید شیخواستگار میبر دیگفت با-

 :گفتم عیمبل بلند شد، به سمت تلفن رفت، سر يبا شوق از رو مامان

 ؟یزنگ بزن ییخوایم یمامان به ک-

 !به خاله ت-

 :رو از تو دستش گرفتم بهم زل زد یبه سمتش رفتم گوش عیسر

 پسر؟ یکنیوا چه م-

 ؟یبا حرف بزنبا با ییخوایاول نم-

 :افتاد بابا هم وجود داره ادشیداد و انگار تازه  رونیب نفسشو

 زنمیزنگ بهش م هیباشه ! که يزاریپسر تو حواس واسه آدم نم ییوا-

 ! یبا منم هماهنگ کن يقرار بزار ییخوایمامان م-

 :شوق شماره بابا رو گرفت با

 !پسرِ دختر بازه من باالخره عاشق شد نیا-

 :کردم یاخم
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 دخترباز؟ گهیبه پسرش م یکدوم مامان-

 :نگاه بهم انداخت هی

 !یو اون نفس رو نچزون یحاال خداکنه آدم شده باش گه،ید يپسرم؟ تو دختر باز بود گمیخب دروغ م-

 !نی، بعدشم من دختر باز نبودم کال چند تا دونه دوست دختر داشتم، هم یمثال مامانه من-

 !یگیتو که راست م-

من داشتم با نفس ازدواج ...رفتیم شیداشت خوب پ یهمه چ...خوشحال بودم...به حرف زدن باباشروع کرد  و

روز  هیباالخره من  شدیباورم نم...خوب بود یلیخ یلیخ یهمه چ میدیرسیبه هم م میمن و اون داشت...کردمیم

 ...!عاشق شده باشم نقدریا

*** 

اون ...نفس يخواستگار میو من و مامان و بابا رفت دیرس کردمیکه فکر م يزیزودتر از اون چ يخواستگار شب

پاش  نیشلوار ج هیهفت با  قهی یلباس سرخاب هیخوشگل شده بود،  یلینفس خ...رهینم ادمی چوقتیشب رو ه

نامحسوس برام  یلیداخل خونه شدم گل رو به دسته اون دادم اونم خ یبود و موهاش رو از پشت بسته بود وقت

که از قبل  ینشون هینبود، نفس بله رو که داد مامان بهش  فاتیتشر نیبه ا يازین میبود آشنا... چشمک زد هی

هم قراره بله برون  شیبعد آزما...کرده بودم يکرد، منم تابلو نکردم که قبال ازش خواستگار هیبود رو هد دهیخر

بهم  یرسم یلیو خ...زد ترالن بهم زنگ ادمهی...دیچینفس تو کل خانواده پ وگذاشته شد و خبر ازدواج من 

گفت و بهم گفت بله برون  کیهم تماس گرفت و تبر يعمه سور...برام کرد یخوشبخت يگفت و آرزو کیتبر

نفس از هممون ...ومدیاز نفس خوشش م ییجورا هیفکر کنم به خاطر آرشام بود چون آرشام  ادیب تونهیرو نم

 م،یریساده بگ یلیمراسم خ هیاصرار داشت ...میریاج بگراست مراسم ازدو هیو  میرینگ يکه مراسم نامزد استخو

سوگند  افهیدادم، ق ینیریبه بچه ها ش م،یازدواج کن مییخوایکه من و نفس با هم م دنیتو شرکت هم همه فهم

و نفس رو تا جون داشت  شدیپا م تونستیکه اگه م کردیبه نفس نگاه م یچنان چب چب...بود یدنیاون روز د

 ...زدیم

به من و  یکیسکه  میگفت و دو تا ن کیاونم بهمون تبر میفرهاد هم رفت ییدا دنیو نفس با هم به دمن  یحت

 ...نبود شیهمون دو تا سکه هم ابدا در توان مال دونستمیداد، م هیبه نفس هد یکی

ضاح افت شیرانندگ ییخدا یش رو گرفت، ول نامهیمدت بعد اون هم گواه هیتموم شد و  تینفس هم با موفق ترم

 ...تابستون شده بود و هوا گرم و قراره ازدواج ماهم شد ده مرداد...بود
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 ...نفس رو آماده کرده بود هیزیمن و نفس هم آماده شد و خاله هم جه يکه خونه  يروز قایدق

*** 

 شیشونیباال و پ دیدیتورش رو م رونیعروس خانم که اومد ب د،یزنیدرو م د،یآقا داماد گل رو دستتون که گرفت-

 دیشیو بعد با هم سوار آسانسور م دیبوسیرو م

 دیبود رو خفه کنم، بابا دست از سرم بردار زهیم زهیزن قد کوتاه و ر هیرو که  لمبرداریف خواستیکه دلم م ییوا

زنه چه قدر چرت و پرت بلغور  نیشده، بعد ا ینفسم چه شکل نمیبب کشهیدلم داره پر م مه،یامشب شب داماد

 ...گل دست بکوبم تو سرش نیبا هم دونهی دشیکاش م کنهیم

 !آقا مهرداد، حواستون کجاست؟-

توجه به چشماش  یبرام رفت، منم ب ییشدم، چشم غره  رهیخ لمبرداریرز سرخ گرفتم و به ف ياز گل ها نگاهمو

 :گفتم

 !حواسم هست-

 :به در کردم ییسر اشاره  با

 !نم؟یبرم زنمو بب شهیحاال م-

 :لب گفت ریو زور رفت  نشیدورب با

 !شهینم ریخب د یلیخ-

 خواستیدلم م...زدیداشت م یبه در زدم، قلبم مثل چ ییبه کاراش نکردم رفتم سمت در و تقه  ییتوجه  گهید

 نمینزاشتن من بب یحت دنیرو خر یشده، اون و مامانمم با هم رفته بودن لباس عروس ینفس چه شکل نمیبب

 !؟...هیلباس نفسم چه شکل

 بود واقعا نفس بود؟ سادهیمن وا يکه جلو ینیخدا ا ییدهنم باز موند، وا...، سرمو باال آوردمباز شد در

داشت  شیآرا شهینفس هم نکهیبا ا...خوشگل تر شده بود شهیاز هم...شده بودم رهیبهش خ رتیبا ح ينطوریهم

رو  شونشیپ يو رو کرده بود، مدل موهاش فرق کج بود ییموهاشم قهوه ...واقعا االن عوض شده بود یول

رژ لبش ... ومدیش به چشم میطوس يچشما شتریب گهیبود و از هر زمان د يچشماش دود شیآرا... پوشونده بود

 ...ترکونده بود شگرشیاعتراف کنم آرا دیبا...قرمز بود

 ...بود یپف پف یلیو دامنش خ... يو سنگ دوز يدوز نیدکلته بود و قسمت باالتنه ش پر بود از نگ لباسش

 !گهید دیآقا داماد گل دستو بهشون بد-
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 :و زمزمه کرد دیخند طونینفس ش دم،یشونصد متر از جام پر لمبرداریف يصدا با

 ...!تموم شدم-

 :زور گل رو به سمتش گرفتم و گفتم به

 !وروجک ارمیپدرتو در م-

 گهیاز هر وقت د شتریمخصوصا حاال که رژ قرمزم زده بود لباش ب...شد زونیدست رو ازم گرفت و لباش آو گل

رو  شونشینرم پ یلیصورتش زدم کنار و خ يقدم رفتم سمتش تور رو از رو هیخوشفرم تر شده بود، 

 شد تو چشمام رهیسرشو باال آورد و خ...دمیبوس

 :شدم و آروم کنار گوشش زمزمه کردم دوال

 يخوشگل شد یلیخ-

 :چشمک بهم زد هی دمیخودمو عقب کش و

 يشد یتو هم عال-

 گردنش يافتاد به گردنبند تو همنگا

 "نفسم"

به خودم و نفس نگاه کردم، واقعا که چه قدر به هم  نهییباهامون اومد از تو آ لمبردارمیف...میآسانسور شد داخل

 ...میومدیم

 کنن ییهمون پورشه خودم رو داده بودم گل آرا ن،یطرف ماش میرفت رون،یب میآسانسور که اومد از

 ...میبه راه افتاد هیردم اون نشست، منم خودم نشستم و به سمت آتلنفس باز ک يبرا درو

م فرمون رو  گهیدست د هیدستم گرفت و با  ونیدست نفس رو م...میشد تا با هم تنها باش دایپ یوقت باالخره

 :گرفتم

 ؟یموهاتو رنگ کن یاجازه گرفت یاز ک-

 :دیخند طونیش

 از خودم-

سنش رو  یول...ومدیبهش م یلیخ یلیهم خ ییقهوه  يموها ییتم، خدانگاه بهش انداخ هیو دوباره  برگشتم

رنگ  یول...ومدیم شتریبهش ب یاعتراف کنم مشک دیبا...ش زنونه تر شده بود افهیق کمیبرده بود باالتر و 

 داشت تیال يهم ها کهیچند ت شییرنگ قهوه  يخاص که تو یلیخ یلیرنگ خ هیموهاشو دوست داشتم 
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 ...کنم تشیاذ کمیگرفتم  میتصم

 !ت زنونه شده افهیق-

 :و در جوابم گفت دیخند بازم

 خب من زنه توئم-

نفس رسما  گهیدلم قند آب شد، تا چند ساعت د يتو ییجورا هیجواب داشت، خندم گرفت  نشیتو آست شهیهم

 ...تو شناسنامه م رفتیو اسمش م شدیزن من م

 میواقعا پدرمونو درآوردن، بعد از اونم رفت لمبرداریس و فو باغ واقعا که خسته کننده بود، عکا هیآتل يعکسا

 مینداشت یحجاب یبود چون مشکل یقاط یدر سالن پارك کردم، عروس يرو جلو نیماش...سالن

با مامان و بابا و خاله و شوهر خاله ...میگذشت تیجمع ونیاز م دنیهمه سوت و هورا کش میسالن که شد داخل

 ...میکرد یو روبوس کیسالم و عل

 :دوال شدم و آروم کنار گوشش گفتم چرخوند،یم تیجمع ونیسرشو م نفس

 ؟یهست یدنبال کس-

 :بهم انداخت ینگاه

 ستش؟ین دایآ-

 :هامو باال انداختم شونه

 !بعد از عقد دیشا...ادیحتما م...دمشیمن که ند دونمینم-

 :تکون داد سرشو

 دوارمیام-

 يناخودآگاه لبخند گشاد یو عل نیشاد آرم افهیق دنیردوندم با دبه شونم خورد سرمو برگ ییموقع ضربه  همون

 :محکم بغلم کرد و لپمو بوس کرد نیزدم، آرم

 !میو ما خبر نداشت يبود پیپسر تو چه قدر خوشت ییوا...نگاه کن دوست من داماد شده يوا-

 :خودمو از تو بغلش در آوردم و گفتم بزور

 !دلم برات تنگ شده بود...سالم خپل-

 :شونم زد يرو دستشو

 ؟یبرنداشت فاتیاراج نیدست از سر ا...يداماد شد-
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هم  ییسرمه  ونیپاپ هیبود و  یینگاه بهش کردم کت و شلوارش سرمه  هیاومد جلو  یکردم که عل یی خنده

 گفت کیو بهم تبر میکرد یش خوب شده بود با هم روبوس افهیزده بود واقعا که ق دشیسف راهنیپ يرو

بود و  یشده بود کت و شلوارش مشک پیخوشت یلیشد اونم خ ینیریاومد جلو و مشغول خود ش نیمآر دوباره

 ...رنگ بود موهاش رو هم از باال زده بود یکراواتشم زرشک

کردم  شیمنم همراه کنه،یم کیپدرش سالم و عل يها لینفس رفته و داره با فام دمیرو که برگردوندم د سرم

 ...کنه يتاعاقد عقد رو جار میسفره نشست ساعت بعد سر مین بایو تقر

سرش و  يتورش رو انداخته بود رو... ش رو هم نفس گهیسمت د هیسمت قرآن رو من تو دستم گرفتم و  هی

که  شهیم نیریش يمن و نفس اونقدر یزندگ دیبگم باور کن خواستمیم دنیسابیسرمون قند م يهم باال لیفام

 ...!ستیکارا ن نیبه ا يازین

  جا خوردم کمیشد  يکه از دهنش جار ییکلمه  دنیبا شن یشروع کرد به خوندن ول عاقد

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 کی هیبا مهر یمهرداد نعمت يآقا یکه شمارو به عقد دائم دیدیبه بنده وکالت م ایآ سته،یخانم نفس شا زهیدوش-

در  يبهار آزادو هفتاد و دو سکه تمام  صدیدو شاخه گل رز و هزار س یو شمعدان و هزار و صد و س نهییجام آ

 ؟...لمیعروس خانم وک ارم،یب

 :ترالن گوشمو پر کرد که آروم گفت يهنوزم تو شوك بودم، صدا...نفس يو زل زدم به چشما برگشتم

 ...نهیعروس رفته گل بچ-

 ...و هورا غیدست و ج يبعد هم صدا و

 :سرشو باال آورد با لبخند زل زد تو چشمام نفس

 !اسممو عوض کردم-

بود که نفس  نیمهم ا... داشته باشه تونستیها م یمعن یلیمن خ يبرا "ستهینفس شا"م تکون دادم رو آرو سرم

 ؟؟؟...بهتر باشه نیاز ا تونستیم یو چ... سائهیپس نفس قبول کرد که پر...خودش رو عوض نکرد یلیفام

*** 

 ...و دست زدن دنیکش غیکه نفس بله رو داد، کل سالن شروع کردن به ج یوقت
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حلقه ها رو آورد، نگاهم با نگاهش تو هم  يبعد اون ترالن جعبه  دم،یبوس شویشونیورشو باال دادم و آروم پت منم

گل سبز همرنگ لباسش از  هیموهاش رو از باال جمع کرده بود و با ...زد یکمرنگ یلیلبخند خ هیگره خورد 

 ...پشت بسته بود

 :رو از تو دستش گرفتم حلقه

 ممنونم-

 سر عموپ یخوشبخت ش-

 ...نطوریتو هم هم-

 عقب، حلقه رو تو دست نفس کردم، اونم حلقه رو دستم کرد و بعد هم نوبت خوردن عسل شد رفت

کردن  تیاذ يمنم برا کنه،یکارا م نیاز ا طونیش دونستمیانگشتم رو تو دستش گذاشتم آروم گاز گرفت، م یوقت

 فکر کنم دردش اومد...بره تو هم از انگشتش گرفتم که باعث شد اخماش کیکوچ یلیگاز خ هی

 ...دمینفس خر يبرا گهید سیسرو هیخودم که ...کادوها که شد هر دو خانواده واقعا ترکوندن نوبت

 داد هیشمال هد يتو نیزم هیساعت و به نفس  هیکادو داد، بابا هم به من  سیسرو هیهم  مامان

ساعت و به نفس هم  هیهم به من  ستهیکامل و شا سیسرو هیگردنبند و به نفس هم  هیهم به من  دیناه خاله

 ؟يدیم هیهد نیکه بهش ماش يدخترتو به کشتن بد ییخوایبگم م خواستمیداد، م هیمگان رو هد هی چییسو

 ...!اونم با دست فرمون افتضاح نفس

 گهید...نبود دایاز آ يخبر ینگم، مراسم کادو ها هم تموم شد ول یچیدادم ه حیکه خفه خون گرفتم و ترج آخ

دوست نفسه  نیبهتر دایآ دونستمیمن تعجب کردم م یول...نزد دایاز آ یجشن بود که حرف ریدرگ نقدرینفس هم ا

 ...رو به خودم بفهمونم بتشیغ لیجوره دل چیه تونستمیو نم

رو  کیو مهمونا هم بهمون شاباش دادن و بعد از اون ک دمیبعدم با نفس رقص دم،یرقص یو عل نیبا آرم کمی

... تولدش بود کیهمون رنگ ک قایسفارش دادم رنگش دق یاسیو  دیرو هم به خاطر نفس سف کمونیک م،یدیرب

 ...میدیهم تانگو رقص کیبعد از ک

 يتو چشما میزل زد ییرو دور کمرش حلقه کردم اونم دو تا دستش رو دور گردنم حلقه کرد، دوتا دستم

 يچشما یبود ول کیهمه جا تار...رو پر کرده بود نیقرمز و سبز زم و یآب ينورها... بود سادهیانگار زمان وا...هم

 ...دیدرخشینفس م
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من عاشق ...میما خوشبخت بود...میبود دهیما به هم رس...از عشق و محبت ایدن هیمن بودم و ...بودم و نفس من

 ...میعاشق زندگ...عاشق نفسم...شده بودم

دست و هورا رو  يصدا...نفس گذاشتم يلبا يلبام رو رودوال شدم و ...نداشت یتیاهم تیبرام جمع گهید

اون ...دمیبازم خودم رو عقب نکش یول کشهینفس خجالت م دونستمیم...دمیاما خودم رو عقب نکش...دمیشنیم

 ...مال من شده بود شهیهم يبرا

*** 

 :دستم گذاشت يدست نفس رو تو ستهیشا

 ...مراقب دخترم باش-

 :بهش زدم يلبخند

 کنمیم ازش مراقبت ممثل چشما-

 ببخشتش تونهیهنوزم نم دونستمیاز پدرش تشکر کرد م یمعمول یلیانداخت، نفس خ یبه نفس نگاه برگشت

 پدرشو بغل کنه دیبهش بفهمونم که با خواستمیبهم انداخت، م یفشردم نفس با اخم نگاه کمی دستشو

بعد از اون خاله اومد جلو و ...رها کرد و رفتدست مارو  کنهینم ينفس کار دیکه د ستهیانداخت، شا نییپا سرشو

 :سفارش کرد و در آخر تو گوشم گفت یکل

 !رو بفهمه يزیچ یکس یازت ممنونم که نزاشت...یعاشق دخترم دونمیمهرداد م-

 یخوشبخت يبرامون آرزو یکل یمامان و بابا هم اومدن جلو و بعد روبوس د،یزدم و خاله گونم رو بوس يلبخند

اقوام اومدن جلو هیاون هم بق کردن و بعد... 

رو تو خونه مامان  یآخه مراسم خداحافظ...خونه خودمون میرفتیم دیکه کم کم رفتن، من و نفس هم با مهمونا

 ...من برگزار کرده بودن ينایا

 میرفت رونیب میتشکر کردم و از خونه اومد یلیگلش رو برداشت و منم رو به مامان و بابا کردم، ازشون خ نفس

 گرم بود یلیخ یلیپالس خورده بودن و هوا هم خ گهیگالش د نمون،یسمت ماش

 نگاهش پشت من ثابت موند ییلحظه  يبرا یول...نهینفس باز کردم تا بش يبرا درو

 ؟...شده نفس يزیچ-

 : زمزمه کرد آروم

 !چند لحظه هی-
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 شیپ رهیداره م دمید یوقت یول...رهیداره مکجا  نمیبعد منو از سر راهش زد کنار و از بغلم رد شد، برگشتم تا بب و

 ...نشستم نیروم رو ازش گرفتم و تو ماش... ستهیشا

رو تو دستاش  گاریبود تاحاال س بیعج کشهیم گاریپشتش به نفسه و آروم داره س ستهیکه شا دمید نهییتو آ از

 ...دمبو دهینکش گاریوقت بود که به خاطر نفس س یلیلبخند زدم خودمم خ هوی...دمیند

نفس  هیمنم  دن،یبعد نفس و پدرش همو به آغوش کش کمیپاهاش له کرد و  ریرو ز گارشیس ستهیکه شا دمید

 !کرده بودن خدا رو شکر یاونا باالخره با هم آشت دم،یکش ییآسوده 

 ...میشد و با هم به سمت خونمون رفت نیبعد سوار ماش کمی

 ...دور نبود یلیخ نایآپارتمان بود و از خونه مامان ا هیخونمون تو ...میو سوار آسانسور شد... رو پارك کردم نیماش

 رو انداختم و درو باز کردم، نفس داخل شد منم پشت سرش داخل شدم دیکل

 ...!ومدین دایآ-

 :رو در آوردم کفشام

 زنگم نزد؟-

 :به خونه انداخت یبرق رو زد و نگاه دیکل

 !اس ام اس هم نداد هی یحت-

به  یراحت يو مقابلش کاناپه ها مینصب کرده بود واریرو به د يد یسالن بود که ال س يوددرب، ور يروبرو

 ...بود نیزم يکرم هم مقابل کاناپه ها رو يمتر شیفرش ش هیرنگ کرم بود و 

به دو تا اتاق خواب و  شدیبود که ختم م ییآشپزخونه راهرو يروبرو قایسمت سالن هم آشپزخونه بود و دق اون

و من با لذت به ... که آخر راهرو بود اتاق دو نفرمون بود، نفس رفت سمت اتاق یاتاق... ییستشوحموم و د

 ...!ما ییتا دوخونه ...من و نفس بود يخونه  نجایا شدیخونمون نگاه کردم باورم نم

با  يطورپارچ آب رو برداشتم و همون...یبه لطف خاله و مامان توش پر بود از همه چ...رو باز کردم خچالی در

 ...!کشهیمنو م نتمیکه اگه نفس بب دونستمیم دم،یدهن سر کش

 :به در زدم ییاپن گذاشتم و کرواتم رو باز کردم و به سمت اتاق رفتم، آروم ضربه  يرو رو آب

 اجازه هست خانم؟-

 وونهیتو د ایب-
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نشسته  نهییمقابل آ یندلص ينفس رو...روشن بود زیم يبود و فقط چراغ خوابِ رو کیاتاق تار...باز کردم درو

 بود

 :شونش گذاشتم يآروم سمتش رفتم و دستام رو رو...انداخته بود زیم يتورش رو رو و

 ؟ياسمت رو عوض کرد یچرا بهم نگفت-

 :زل زد بهم نهییتو آ از

 ...خودمم مهرداد یمن عاشق اسم واقع...کردمیکار رو م نیا دیزود با ای ریباالخره د-

 :سرشونش زدم يِرو ییشدم آروم بوسه  دوال

 ...یواقعا که نفسم-

زل زد به چشمام، منم از  نهییشونم گذاشت و از تو آ يبلند شد کنارم نشست سرش رو رو...تخت نشستم يرو و

 :شدم بهش رهیخ نهییتو آ

 ...مهرداد شهیباورم نم-

 و؟یچ-

 ادته؟ی میدیبار که همو د نیاول يبرا-

 :کردم یی خنده

 !هیعمل تیتو همه چ فتمگیمن که با خودم م -

 :کرد ینیریش اخم

 !یعوض-

 :نگفتم که نفس ادامه داد يزیچ

 با بچه ها؟...شمال میبا هم رفت ادتهی...میکردیچه قدر با هم کل کل م ادتهی-

 :میتکون دادم و با هم زمزمه کرد سرمو

 !چه قدر خوش گذشت-

 :ادامه داد نفس

 !شدیقند تو دلم آب م يداد ریگ قرمزم يکه تو پاساژ به پالتو یاون روز وقت-

 ؟یتو هم اون موقع دوستم داشت-

 ...ومدیازت خوشم م ییجورا هی یول...دوستت که نه-
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 شدمیم وونهیزد داشتم د بتیاون شب که غ یول... منم-

 :شونم برداشت ياز رو سرشو

 ؟يجد-

 ...کردمیآره پالتوتو برداشته بودم بو م-

 :دیمستانه خند...دیخند

 ؟یگیدروغ م-

 :تنگ کردم چشمامو

 ...يدیهمون عطرتو م يهنوزم بو-

 :صورتش بردم آروم زمزمه کرد کیسرمو نزد...شد تو چشمام رهیخ

 ...!میرو مرور نکرد رازمونیخاطرات ش-

 :تر بردم کیش دادم و صورتم رو نزد هیشونش گذاشتم و به عقب تک يرو رو دستم

 ؟...اونا وقت هست مگه نه يبرا-

 :دیخند دوباره

 ...مهرداد يشد طونیش-

 :خمارم زل زدم به چشماش يچسبوندم و با چشما شیشونیرو به پ میشونیپ

 ؟...مگه نه ،یمال خودم گهید-

لباش و بعدم به آغوش  ينتونستم تحمل کنم، لبامو گذاشتم رو گهید...تا دستش رو دور گردنم حلقه کرد دو

 ... ردمم چراغ خواب رو خاموش ک گهیو با دست د... دمشیکش

 ...ما رو از هم جدا کنه تونستینم یچیه...ماله خوده خودم بود گهید نفس

 ...من و اون تازه شروع شده بود نیریش یزندگ

 ...من و نفس یزندگ

 

 هجدهم فصل

 از من بود ایهمه بچه باز یخوب تو

 که ناراحت شم زود دینبا ،يحق دار و
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 خب هنوز که هنوزه یول

 وزهکردن به تو کار هر ر فکر

 اخالقام بد بود یبعض یگفتیراست م تو

 گنگ بودم و رفتارام مرموز یکمی و

 کمبودت شهیحس م یستین حاال

 من بوده ریکه تقص دونمیم

 برهیخوابم نم من

 رمتیبازم بگ خوامیم یول یخاموش

 بله یبازم بگ يبگم دوسم دار خوادیم دلم

 نمتـــــویبب بازم

 يذاریپات و م ینیبیم ابونیو تو خ من

 دمیند یگیم يریگاز و م رو

 یزنیازت ناراحتم داد م تا

 ضمیمر یگیم یتوپیجمع م جلو

 فهممینه نم دونم،یاصالً نم من

 بمیغر یکه بهم بگ دندیدر يسری حتما

 هام مثل عطر تنت از رو تختت خنده

 دندیپر میرو زندگ از

 پاهات تو خونه کمه يصدا

 گوشه تنها چت رو کاناپه هی من

 یبا ک ییکه کجا ستیمعلوم ن تو

 تنها کارم فکر رو کاراته من

 سرت يفدا يشکـوند دلو

 خب فکرت مونده باهام یول

 یدل منو شکست يزد يجوری
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 پاهام يرو گهید سمیوا شهینم

 برهینم خوابم

 رمتیبازم بگ خوامیم یول یخاموش

 بله یبازم بگ يبگم دوسم دار خوادیم دلم

 نمتـــــویبب بازم

 برهیخوابم نم من

 رمتیبازم بگ خوامیم یول یاموشخ

 بله یبازم بگ يبگم دوسم دار خوادیم دلم

 *نمتــــویبب بازم

 برهیخوابم نم _تتلو ریام

که  مویزنگ گوش يصدا...کردمیخودم آهنگو زمزمه م يخودم غرق شده بودم و داشتم برا يایتو دن نطوریهم

لبخند زدم و  هیشماره نفس  دنیبرداشتم و با د مویداشبورد گوش ياز رو...رونیپرت شدم ب اهامیاز رو دمیشن

 :جواب دادم

 جانم خانمم؟-

 زم؟یعز یسالم مهرداد خوب-

 اومده؟ دایآ ؟یآره تو خوب-

 ؟ییآره تو کجا-

 مونه؟یشام م دایآ...امیدارم م...منم تو راهم-

 میشام دور هم بخور ییایب مییآره منتظرِ تو-

 يبود و شرکت مونده بودم تا رو ختهیکار رو سرم ر یلید امشب خنگاه به ساعت انداختم نه شب شده بو هی

 بودم ریدرگ نایا میتا هشت و ن نینقشه ها نظارت کنم واسه هم

 ...میخونم که شام بخور گهید قهیدق ستیب هیباشه من تا -

بودم و با رو کنار گوشم نگه داشته  یم گوش گهیدستم گرفته بودم و و با دست د هیکه فرمون رو با  نطوریهم

 ...چرخوندمینگاهمو هم م زدم،ینفس حرف م

 ...نمیچیم زویمن کم کم م...نکن ریپس د زمیباشه عز-
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 م؟یدار یحاال شام چ-

 :کرد یطونیش خنده

 !گهید گهید-

 ادیداشبورد گذاشتم و ولوم ضبط رو ز يرو ویبودم، گوش اشیباز طونیش نیعاشق هم...قطع کرد ویبعدم گوش و

 ن،ییکه فالشوراش روشنه سرعتم رو آوردم پا یرنگ یینقره  ویر دنیگاز بزارم که با د يپامو رو کردم و خواستم

 انداختم نیبه ماش ینگاه نهییتو آ ازپارك کردم و  ویر يجلو نمویگل کرد و ماش میحس جوون مرد ییهوی

جا  دنشیاهم بهش افتاد با دنگ نهییاز تو آ...ومدیدختر جوون به سمتم داشت م هیپنچر کرده بود،  ویکنم ر فکر

 نیمن ا شدیمگه م...ش زهیر لیقد کوتاه و استا...دارم ادیرو خوب به  شیعسل يبور و چشما يموها... خوردم

 دخترو از خاطرم ببرم؟؟؟

تو هم گره  شتریمنم ب يو ابروها شدیتر م کینزد نمیلحظه به لحظه به ماش داینمونده بود، پارم یفرصت گهید

و با دستش تقه  شهیبه ش دیرس...شده بود رید یلیرفتن خ يبرا گهید ارم،یخودم ن يگرفتم به رو میتصم خورد،یم

 تونستیم دایشک داشتم، پارم ید نداشت، ولیبود که به تو د يدود نمیماش يها شهیزد، اونقدر ش شهیبه ش یی

 ينگاهم تو چشما...گردوندمدادم و سرمو به سمتش بر نییرو پا شهیبشناسه، آروم ش نمیمدل ماش يمنو از رو

 :از ابروهاشو باال انداخت یکی... جا خورد دنمیاونم با د یبزنه ول یدهنشو وا کرد حرف...گره خورد شیعسل

 ...!نجاستیا یک نیبب-

 :رفتم نشیشدم و به سمت ماش ادهیقدم رفت عقب، پ هیرو باز کردم،  نیماش دره

 ؟يپنچر شد-

 :دیدو دنبالم

 !سال شد کیفکر کنم  دمتیند وقته یلیمهرداد خ-

صندوقش رو زدم تا  رهیدره جلو رو باز کردم و دستگ...بود دهیبر شهیپنچرش انداختم، با ش کیبه الست ینگاه

 صندوق باز شه

 ...کسالهیکمتر از -

 :سمت صندوق رفتم، دنبالم اومد به

 !نمتیبب کردمیفکر نم...کسالهیآره کمتر از -

 :پنچر شده ش زانو زدم کیمقابل الست زاپاس رو برداشتم و کیالست
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 ؟یبرنگشت-

 :کنارم زانو زد اونم

 نه هنوز درسم تموم نشده-

 یظیغل شیهم آرا شهیصورتش، مثل هم يبود تو ختهیبورش رو ر ياز موها ينگاه بهش انداختم، دسته ا هی

 دیرسیبه نفس نم ییبایز يابدا تو یش خوب بود ول افهیداشت، ق

 ؟يراج نشدمگه از دانشگاه اخ-

 اخراج موقت بود-

 :رو باز کردم کیالست

 ؟یخونیدرس م ياالن دار-

 مثل آدم...اوهوم-

 :دیپرس ییهویسالم شدم که  کیجا انداختن الست مشغول

 ؟يازدواج کرد-

دستم کرد،  يتو يبه حلقه  ییکه اشاره  يدیبپرسم از کجا فهم خواستمیشدم بهش م رهیباال آوردم، خ سرمو

 :گرفتم و گفتم نگاهم رو ازش

 آره-

 :کرد یاخم

 چند وقته؟-

 مراسمم بود شیدو هفته پ بایتقر-

 :بلند شد، خاك شلوارشو گرفت نیزم يرو از

 ؟یبا ک-

 :دمیبلند شدم، دستام رو به هم مال نیزم يجا افتاده از رو کیمطمئن شدن الست یوقت

 !با دختر خالم-

 :زد يپوزخند

 !کردمیتعجب م شدیم نیاز ا ریغ ،يدش یمیزود باهاش صم نقدریکه ا یوقت-

 :بدم صیصورتش رو خوب تشخ شدنیباعث م نیماش ينور چراغا...انداختم به چشماش ینگاه
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 ؟يندار يکار...شده رمیمن د-

 :در آورد فشیک ياز تو شویگوش

 !يشمارتو بد شهیشماره ت رو ندارم، م-

 :زدم تو چشماش زل

 !دایمن ازدواج کردم پارم-

 !؟يمجردمگه من گفتم -

 مراقب خودت باش خداحافظ...نمیبینم یلیپس دل-

امروز  یچ يبرا دونمینم...از کنارش گذشتم الیخ یحس کنم، ب تونستمیم یخودم به خوب ينگاهشو رو ینیسنگ

اسفناکش فاصله گرفته و  یبهم نشون بده که از اون زندگ خواستیخدا م دیشا...راهم سبز شده بود يجلو

 ...ادامه بده یدرسشو درست و حساب آدم نیداره ع میتصم

کردم،  رید یلیخ یلیکه خ دمیفهم میگوش يکال نفس رو سیم دنیبود با د میشدم ساعت نه و ن نیماش سوار

 ...گاز گذاشتم و با سرعت رفتم سمت خونه يپام رو رو

*** 

 :زدم ينفس، لبخند دنیدر که باز شد با د...بار زنگو زدم نیچندم يباال آوردم و برا دستمو

 دره عمارته؟؟؟-

 :در رفت کنار يجلو از

 ؟ییمعلوم هست کجا چیه-

 :دمیگذاشتم داخل، دوال شدم گونشو بوس پامو

 دمیم حیبرات توض...گشنمه یلیخ-

 :کرد یعقب، اخم دیکش خودشو

 !کشتمتیوگرنه م م،یکه مهمون دار فیح-

اعتراف  دیبا شدیتر م یشت تر و وحشدر شهیچشماش از هم کرد،یاخم م یابروهاش بودم، وقت يگره  عاشق

 ...محکم لباشو ببوسم خواستیکنم اون موقع دلم م

 :زد يلبخند عیاخم کنه سر دیمن نبا يکال جلو دیکه فهم نفسم

 آماده ست زیکه م میبر-
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لبخند  هیمبل بلند شد، به سمتش رفتم و بهش دست دادم اونم با  ياز رو دنمیبا د دایداخل سالن شدم، آ باهاش

 گفت کیجوابم رو داد و ازدواجمون رو تبر یمعمول یلیخ

 ...دمپا هم پاش بود نیشلوار ج هیزرد با  يلباس ساده  هیکرده بود و از پشت بسته بود  یمشک موهاشو

 :که نفس گفت نمیبش خواستم

 ...شام میبر نییایشام حاضره ب-

نشست، نفسم بشقاب رو  یصندل يو رفت و رو من راه افتاد ياونم جلو...زیتعارف کردم که بره سره م دایآ به

 :جلوش گذاشت و گفت

 زم؟یبرات بر یچ دایآ-

لبخند رو لبام نشست عاشق  ایالزان دنیبه غذا ها انداختم با د ینشستم و نفسم نشست، نگاه یصندل يرو منم

 ...زرشک پلو با مرغ هم بودش ا،یدر کنار الزان دونستیخوب م نویبودم و نفس هم ا ایالزان

 ...ترکونده بود دیشد نفس

از نوشابه م  کمی...میو همه مشغول خوردن شام شد ختیر ایمنم الزان يبرا خت،یر ایالزان دایآ يبرا نکهیا بعده

 :گفتم دایخوردم و رو به آ

 چرا؟ ،يمراسم رو نبود-

 :رو تو دهنش گذاشتم و زل زد تو چشمام ایاز الزان کهیت هی

 نشد که بهتون خبر بدم، شرمنده...ده بودش ضیبه نفس گفتم، مادرم مر-

 نه دشمنتون شرمنده، االن حال مامانتون چطوره؟-

 :دیازم دزد نگاهشو

 !شکر خدا بهتره-

 :تکون دادم و زمزمه کردم سرمو

 خدا رو شکر-

 افهیمن تو ق يو اکثرا برا یمن زورک يلبخنداش برا کردمیوقت بود حس م یلیخ...عوض شده بود دایآ

اما ... نزده بود یتاحاال حرف دایآ يحالتا ریینفس درباره تغ یول...بود ينطوریبا نفس هم هم دیشا ونمدینم...ست

که آبان ماه، با  ییدایبود با آ تهمن نشس يکه جلو يشده، اون دختر گهید یکی دایکه آ کردمیمن خوب حس م
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دختر شاد و  هیبودم  دهیبار د نیاول يکه من برا ییدایتا آسمون تفاوت داشت، آ نیما اومده بود شمال زم

 ...بود ياخمو و جد یلیدختر خ هیکه االن مقابل من نشسته بود  ییدایآ یول...بود طونیش

خسته  یلیکه خ دونستمیم م،یرو جمع کن زیکه م میبه نفس کمک کرد دایاز تموم شدن شام، هم من هم آ بعد

خونه نبود امشب واقعا سنگ  ياهل کارا یلیهم چون خاز بعد از ظهر اومده بود خونمون و نفس  دایشده چون آ

 !بود نیبراش سنگ نیتموم گذاشته بود و خب مسلما ا

کردم و نفس هم مشغول حرف زدن با  ونیزیتلو يمن خودمو مشغول تماشا م،یهال نشسته بود يتو ییتا  سه

 دیو پوشبلند شد و مانتوش ر دایشب شده بود که آ ازدهی يکایشده بود، ساعت نزد دایآ

تشکر کرد و از نفس خواست که زنگ بزنه آژانس، نفسم خواست بره  دایآ یاصرار کرد که شب رو بمونه ول نفس

 :زنگ بزنه که من گفتم

 زنمیزنگ م رمیمن م دا،یآ شیبمون پ-

شتم و دفترچه دنبال شماره آژانش گ يبرداشتم و بلند شدم و از تو مویس یبهم نگاه کرد، تلفن ب یبا قدردان اونم

 کردم شماره رو گرفتم داشیپ یوقت

بفرسته، منم گفتم اگه خواستم  نیماش تونهیم گهیساعت د میتا ن تاینداره و نها نیآژانس گفت که ماش یول

مبل نشسته بود و دوباره مشغول حرف زدن با  يبا مانتو شالش رو دایبرگشتم تو سالن آ رم،یگیباهاشون تماس م

 نفس شده بودن

 کار کنم؟ یبتونه بفرسته، چ گهیساعت د میتا ن دیشا گهینداره، م نیآژانس ماشجان،  دایآ-

 :بزنه که نفس گفت یبرگشت زل زد بهم و خواست حرف دایآ

 نداره؟ نیکه ماش یچ یعنیوا -

 يد يمبل نشستم و زل زدم به صفحه ال ا يهامو باال انداختم و رو شونه

 گهینداره د دونمینم-

 :رو برداشت فشیشد و ک مبل بلند ياز رو دایآ

 رمینداره خودم م بیع-

 :گفت عیسر نفس

 !وقت شب نیا يریخودت م یچ یعنینه -

 :مبل بلند شدم و گفتم يرو برسونم، از رو دایاگه من موافقم من آ نهیبب خواستیبعدم زل زد به من، م و
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 برمتیخودم م یصبر کن قهیدو دق هی-

 :بهم کرد ینگاه دایآ

 !شهیکه نم ينطورینه ا-

 :زد يلبخند نفس

 راحت تره الممیخ ينطوریبا مهرداد برو، ا شهیچرا نم-

نفس  رون،یکردن با نفس از خونه رفت ب یهم بعد از روبوس دایبرداشتم، آ زیم يرو از رو نمیماش چییو سو رفتم

 :بهم زد یاومد سمتم چشمک

 !یییمهرداد زیییییدمت ج-

 :حرفش خندم گرفت از

 !ایابنخو گردم،یبرم يزود-

 ...منتظرتم ؟یچ ينه خواب برا-

متوجه  یوقت ساده،یدر آسانسور وا يکه جلو داینگاهم افتاد به آ رونیاز در اومدم ب د،یآروم گونم رو بوس یلیخ و

داخل شد و  یبهش در آسانسور باز شد بدون حرف دمیکوتاه بهم انداخت، رس یلینگاه خ هیمن شد برگشت و 

 ...رو فشردم نگیکمه پارکمنم پشت سرش داخل شدم و د

سکوت  هی...بود يجور هی دایاما سکوت آ! بگم؟ تونمیم یچ دونستمیمن که نم یعنی...زد نه من یحرف دایآ نه

 هیکه تو شمال با ما همراه بود  ییدایآ...شناختمیرو نم دایآ نیمن ا...نفساش گوشمو پر کرده بود يصدا...نیسنگ

 نیا شد،یاومده؟ اما نم شیبراش پ یبپرسم مشکل خواستی؟ دلم م...ودچش شده ب دونمینم...بود گهیدختر د

از  یبدون حرف دایدادم ساکت باشم، دره آسانسور باز شد و باز هم آ حیپس ترج شدیکه به من مربوط نم ایقضا

 رونیو منم پشت سرش اومدم ب رونیآسانسور رفت ب

 :برگردوند سمتم سرشو

 کجاست؟ نتیماش-

 :رنگم که سمت راستش پارك شده بود کردم یمشک به پورشه يا اشاره

 اونجا-

 يرو فشردم چراغا جییپشتم به راه افتاد، دکمه سو...اعتنا از کنارش گذشتم یتا من برم، منم ب سادیوا نباریا

هم  دایمن پارك شده بود، درو باز کردم و نشستم آ نِینفس هم کنار ماش دیمگان سف قایدق...زد یچشمک نمیماش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینغمه جنت  –نفسم  يبرا

wWw.98iA.Com ٣٣٤ 

 هیتو گهیرو صد هزار مرتبه شکر که د داخ رونیاومدم ب نگینشست، دنده عقب گرفتم و از در پارککنارم 

 !محاله یهمه خوشبخت نیمنو ا ییوا...بود یموتیر نگشمیو دره پارک میکردیم یآپارتمان زندگ

که  ییدای، آبود دایکه از سمت آ یسکوت مسخره خسته شده بودم اونم سکوت نیاز ا گهید دم،یچیپ ابونیخ يتو

 ...!دونستمیمن، اونو دوست خودم م

 خونتون کدوم سمته؟-

 :دهن وا کرد باالخره

 دمیآدرسو بهت م ستیدور ن یلیبرو خ میرو مستق ابونیخ نیا-

 ...باشه-

 :گفت یناگهان یلیدوباره سکوت کرد، دستمو دراز کردم تا ضبط رو روشن کنم، خ و

 ؟یروشنش نکن شهیم-

 :داختم، دستمو انداختم و آروم زمزمه کردمبهش ان ینگاه متعجب

 باشه-

 حوصله ندارم یلیمتاسفم خ-

 :مقابلم زل زدم اهیس ابونیخ به

 !معلومه-

 :خودم حس کردم ينگاهشو رو ینیسنگ

 چطور؟-

 :ایزدم به در دلو

 ستین يخبر یشگیهم يدایوقته که از آ یلیخ-

 :داد هیاز چشمم دور نموند، سرشو به دستش تک پوزخندش

 مهرداد جان؟-

 بله؟-

 چطور؟ دلم براشون تنگ شده نیو آرم یخانواده ت خوبن؟ عل-

 آره همشون خوبن-

 ن؟یخوشبخت ؟یهست یبا نفس راض تیاز زندگ-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینغمه جنت  –نفسم  يبرا

wWw.98iA.Com ٣٣٥ 

 :تکون دادم سرمو

 ...من عاشقه نفسم...معلومه-

 ادیبال سرش ب نیحقش نبود که ا...ینیفرشته زم هی...بود و هست یدختر خوب یلیآره نفس خ-

 :باال انداختم وموابر

 کدوم بال؟-

 ...باشه یکه بچه سرراه-

 خاله و پدرش جا داره يدو تا چشما ياون رو...ستین ینفس سرراه-

 !وقت هی ياریتو به روش ن...خوردیغصه م یلیخ زدیکه باهام حرف م یوقت-

 !سائهیمن همون پر ينفس برا...وونمینه مگه من د-

 !بود "یسرراه"رو قبول کنم که نفس  تیواقع نیا خواستیدا دلم نمفرمون ضرب گرفتم، اب يانگشتم رو با

 ...دادم ساکت باشم حیترج...بگم يزیچ تونستمینم یصحبت کنه ول ينطوریدربارش ا دایدوست نداشتم آ یحت

 کوچه رو برو داخل نیا-

رو  فشیک...دهآپارتمان سا هیکه گفت توقف کردم،  ییخونه  يبعد جلو کمیو  دمیچیتو کوچه پ یحرف بدون

 :شه زمزمه کرد ادهیدوشش انداخت و خواست پ يرو

 ممنون-

 :مثل خودش آروم گفتم منم

 کنمیخواهش م-

 :برگشت و زل زد تو چشمام يلحظه آخر یبشه ول ادهیباز کرد که پ درو

 دیخوشبخت بمون ينطوریهم شهیتو و نفس هم دوارمیام-

 :عد آروم بگمب هیلبخند کمرنگ بزنم و چند ثان هیتونستم  فقط

 ...یمرس-

در باز شد خواست بره ...شد، زنگ در رو زد منتظر شدم تا بره داخل ادهیپ نیلبخند محو زد و از ماش هی اونم

به تمام افکار ...کردمیحس م یتو نگاهش غم رو به خوب...بار زل زد تو چشمام نیآخر يبرگشت و برا یداخل ول

 ...ذهنم گفتم نه يتو

 ...!نبود دایآ دا،یآ...جنس نگاهشم عوض شده بود...عوض شده بود دایآ
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... دوست نفس بود نیتر یمیاون صم...بد بکشم يفکرمو به جاها خواستیدلم نم...با تاسف تکون دادم سرمو

 ...تو کوچه دور زدم و به سمت خونه به راه افتادم...تکون دادم تا ذهنمو آزاد کنم نیسرم رو به طرف

 دنِیمعطل کردنم درو وا کرد، با د یمنتظر شدم تا نفس درو باز کنه، باالخره بعد از کل و سادمیدر وا يجلو

 :زدم يلبخندش، لبخند

 !یتا درو وا کن یکنیم ریکال د-

 در رفت کنار تا من داخل شم يهمون لبخندش از جلو با

 کردمیداشتم خونه رو جمع م-

 :در آوردم کفشامو

 تا بهت کمک کنم امیمن ب یتزاشیم گریدندون رو ج قهیخب دو دق-

 :از من به سمت آشپزخونه رفت جلوتر

 امیبرو بخواب، من ظرفا رو بشورم م ییتو خسته  خوادینم-

 :داخل آشپزخونه شدم منم

 ...یکار کن ییمحاله بزارم تنها-

 نکیس یکیآب رو گرفتم تو اون  ریش سادمیوا کنارش

 :گذاشت نکیس يدستشو، رو يتو اسکاچ

 ؟یکار کن یچ ییواخیمهرداد م-

 :زدم تو چشماش زل

 کشمیمن آب م-

 :کرد یی خنده

 امیمبل من االن م يرو نیبرو بش وونه،یبرو د-

 آب ریرو از تو دستش گرفتم و بردمش ز یکف ظرف

 کارا کنم؟ نیاز ا خورهیبه من نم هیچ-

 آب بودن ریزل زد به دستام که ز رتیح با

 !داینم يکار چینه به توئه مغرور اصال ه-
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 :زل زدم تو چشماش برگشتم

 کنمیم يمن واسه تو هر کار-

 :شد شیو ظرف رو برداشت و مشغول کف مال دیهاش دوباره رنگ گرفتن نگاهشو ازم دزد گونه

 ...!یمهرداد مغروره خودم-

 :زدم يلبخند

 !مونیمیقد يکل کال ادهیبه -

 :دیخند سرمستانه

 اون روزا رو دوست دارم-

 ...!میترسوندیمدام م...رو دوست ندارم یکن میرتیغ یخواستیکه م ییموقع ها یول...دنآره همه روزا خوب بو-

 ...میو هست میبا هم خوش بود یلیمن و تو خ ختمیکرم نر چوقتمینکردم ه یرتیمن که اصال تورو غ ییوا-

 :و زمزمه کردم دمیبوس شویشونیکردم آروم پ کشینزد خودمو

 میمونیو خوش م-

 دستامو با دستمال خشک کردم دمشیآب کش نکهیرف رو به دستم داد، بعد اظ نیزد آخر يلبخند

 :دینفس پرس که

 دم کنم؟ ییچا ای...میبخواب ییخوایم-

 م؟یبا هم صحبت کن کمی شهیم...خوامینم یینه من که چا-

 :زل زد تو چشمام برگشت

 شده؟ يزیچ-

 :چسبوندم شیشونیپ رو به میشونیدادم، دستامو دور کمرش حلقه کردم، پ هیاپن تک به

 ؟یچه اتفاق زم،ینه عز-

 ...!یترسونیمنو م یزنیحرف م يجور هی یچیه-

 ییجورا هینفساشو دوست داشتم  يصدا...پر کرده بود موینیعطرش ب يبو...منم چشمامو بستم...بست چشماشو

 حصار دستمو دور کمرش محکم تر کردم...دادیم شیبهم آرام

 مهرداد؟-

 :کنم زمزمه کردمچشامو وا  نکهیا بدون
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 جونِ مهرداد؟-

 ترسمیم یلیاوقات خ یگاه-

 زم؟یچرا عز-

 کننیصدا م سایاوقات منو پر یاونا هنوزم گاه یدونیم م،یخانوادت بفهمن من واقعا ک نکهیا-

 ه؟یترست از چ گهید...کارش ینفسم اون ماجرا که حل شد و رفت پ-

 یکس یچون تو نخواست...میخانوادت پنهان کردبزرگ رو از  یلیخ هیقض هیما ...نه مهرداد حل نشد-

 !میکرد يما فقط پنهون کار...حل نشد یچیه...بدونه

 :صورتش زدم کنار و گفتم يجدا کردم، موهاشو از تو شیشونیرو از پ میشونیوا کردم و پ چشمامو

 رو جدا کنهما  تونهینم يزیچ چیه م،یکه االن من و تو با هم نهیمهم ا زم،یفکر نکن عز زایچ نیبه ا-

 :زد یرو گرفت لبخند کمرنگ دستم

 م؟یدراز بکش میرو دوست دارم، بر تیخونسرد نیا-

منم کنارش دراز  دیتخت دراز کش ينفس رو...سمت اتاق میبار باز و بسته کردم و بعد با هم رفت هی چشمامو

 ...بازوم گذاشت يسرش اونم سرشو رو ریو دستمو گذاشتم ز دمیکش

 :دمیپرس يوم بود، با کنجکاوهاش نامفهم زمزمه

 ؟یگیم ینفس چ-

 :نگاه به چشمام انداخت هیباال اورد  سرشو

 خونمیآهنگ م-

 خب بلند بخون-

 میکه جفتمون عاشقش یهمون-

 غ؟یت کیآهان لب -

 اوهوم-

 ش؟یخونیم-

 نه-

 چرا؟-

 مهرداد؟-
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 جون؟-

 گهیعاشق اونجاشم که م-

 از وهمت  سوزمیم دارم

 میریراه م غیت کیکه هردومون با هم لب  نیاز ا میریگیکه هر دو م یتب

 :زدم یکمرنگ لبخند

 هیآهنگش پر از معن-

 یلیآره خ-

 شمال؟ میفردا بر ینفس، موافق-

 ؟ییهویفردا؟ چرا -

خوش  کمی میبر یماه عسل ول شهیکه نم نیالبته ا میماه عسل نرفت نکهیهم ا میبرگرد کمیشمال  میهم بر-

 میماه رو خوش باش هی نیا... شهیانشگاه تو شروع مهم د گهیماهه د م،یبگذرون

 :بازوم برداشت زل زد تو چشمام ياز رو سرشو

 ؟یشرکت تو چ یول ستشین يبد شنهادیپ-

 يبه مهندس ناظر سپرمشیم-

 :زد يلبخند

 صبح زود؟...موافقم شنهادتیبا پ-

 میرو جمع کن الیکه صبح وسا میافتیظهر راه ب-

 :گذاشت منیس يزد و سرشو رو يلبخند

 خوش بگذره یلیفکر کنم خ...شمال دو نفره کنار مهرداد هیبار  نیا-

 :که گفت ختمیموهاش و آروم موهاشو به هم ر يفرو بردم ال دستمو

 ؟یبندرانزل يالیهمون و میبر شهیم-

 ستیچون دست من ن...رمیرو از بابا بگ دشیاول کل دیبا یول...آره چرا که نه-

 ...شمیبار اونجا بود که حس کردم تازه دارم باهات آشنا م نیاول يبرا...هاونجا تنگ شد يدلم برا-

 م؟یباشه بخواب-

 :به چشمام انداخت و گفت یآورد باال نگاه سرشو
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 ؟یکنیم دارمیباشه صبح زود ب-

 :بهش زدم یچشمک

 -!شدم چشم داریزود ب اگه

بعدم چراغ خواب رو خاموش کردم و  رو لباش زدم و یکوتاه يبوسه ...هم گذاشت يزد و چشماشو رو يلبخند

 دمیخواب

*** 

 داریب یکرد، وقت داریاز شانسم خواب موندم و خودش منو ب یکنم، ول داریقرار بود صبح زود، من نفسو ب مثال

تماس گرفتم و ازش خواستم تا چند روز رو باال سر شرکت باشه و بعد از خوردن  يشدم با مهندس ناظر

 میریبابا رو ازشون بگ يالیو دیاونجا که کل مییایم و گفتم که با نفس مصبحونه به مامانم زنگ زد

 :کفشام بودم صدا زدم دنیکه مشغول پوش يرو برداشتم و همونطور نیماش دیکل

 ؟ينفس حاضر شد-

 :شالشو انداخت روس سرش رون،یاتاق اومد ب از

 میآره بر-

  میشد نیو سوار ماش نگیپارک میمد با هم رفتنفسم او رون،یبرداشتم و اومدم ب الرویباز کردم، وسا درو

 مهرداد؟ مینیشیتو م میریم-

 :سادمیچراغ قرمز وا پشت

 چطور مگه؟ م،یافتیبعد راه م میشنیساعت م هی هیآره -

 :مرتب کرد موهاشو

 ينطوریهم یچیه-

مداد  هیود نب ادیز ششیآرا ومد،یبهش م یلیخ یسرش بود، آب یرنگ یبهش انداختم شال آب یو نگاه برگشتم

 ...کمرنگ یلیرژ خ هیچشم و 

هم  یلیمن و نفس خ دنیخونه، بابا خونه نبود، رفته بود کارخونه، مامان از د میدیربع بعد بود که رس هی حدود

 یمبل نشستم نفسم کنارم نشست، مامان هم روبرومون نشست و حال و احوال پرس يخوشحال شده بود، رو

من قبول  یول میاصرار کرد که ناهار رو بمون یلیرو برامون آورد، خ الیو دیو بعدم کل میحرف زد کمیکرد و 

 ...مینخور یکیکه به تار میافتینکردم گفتم زودتر راه ب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینغمه جنت  –نفسم  يبرا

wWw.98iA.Com ٣٤١ 

 میرفت یو به سمت انزل میاتوبان افتاد يساعت بعد تو کی بایو تقر میکرد یمامان خداحافظ از

زل  رونیاز پنجره به ب زدینم یدم، نفس ساکت بود حرفها رو دادم باال و کولر رو روشن کر شهیگرم بود ش هوا

 زده بود

 :کردم تیم فرمون رو هدا گهیدستام گرفتم و با دست د ونیرو دراز کردم دستش رو م دستم

 ؟یساکت نقدریچرا ا ه؟یچ-

 :سمتم برگردوند سرشو

 بگم؟ یچ-

 :بهش انداختم ینگاه مین

 خوادیکه دلت م یهرچ-

 :فشردزد دستم رو آروم  يلبخند

 شهیشروع م دمیترم جد گهیماه د-

 ؟يداریچند تا واحد برم-

 شونزده تا-

 ؟يداریبرنم شتریچرا ب-

 ...برم دانشگاه دیرو هم با يشتریب يکنم روزا شترشیبخوام ب ارمیبه خودم فشار ب یلیخ خوامینم-

 :فشرد و ادامه داد شتریرو ب دستم

 وونه؟ید يراموش کردبه تو هم باشه، ف دیحواسم با...من االن زنتم-

 :صورتمو پوشوند يحرفش لبخند نیا با

 !ییایب دیشرکتم با ،یچونینپ...نمتیبیم شتریب ينطوریا...آره موافقم-

 :داد هیتک یبه صندل گردنشو

 شهیخوب م یلیاگه بتونم تو دو روز دانشگاهمو بردارم خ-

 تو دوروز خالصه شه واحداتو انتخاب کن که يجور هیحاال بزار موقع انتخاب واحد بشه -

 :تکون داد سرشو

 م؟یناهار بخور يداریجا نگه نم هیگشنمه -

 ...به چشم خانومم يا-
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رو نگه  نیرستوران که ظاهرشم بد نبود ماش هی دنیزدم و با د يکرد منم لبخند يزیحرفم، خنده ر نیا با

 :داشتم، دستشو رها کردم

 شو ادهیفکر کنم رستورانِ خوب باشه، پ-

 :جلو و موهاشو مرتب کرد دیکش مکی شالشو

 میکنیامتحان م-

 رو قفل کردم نیشدم، دره ماش ادهیپ

خانوم  اده،یتا اونجا راه ز یول...میناهار خورد میرفت یهمگ شیپ يکه سر یببرمت همون رستوران خواستمیم-

 ...منم گشنشه يکوچولو

 :گوشش گفتمتو بغلم جا کرد منم دستمو دور شونش انداختم و آروم کنار  خودشو

 مگه نه؟-

 :گاز گرفت لبشو

 !ادیز یلیخ-

ها نشستم، اونم  یاز صندل یکی يرستوران رو باز کردم، اول نفس رفت تو، منم پشت سرش داخل شدم، رو دره

 :به منو کنم گفتم ینگاه نکهینشست گارسون برامون منو رو آورد بدون ا

 برگ ای ریجوجه بگ ای زن،یبر توش یچ ستیمعلوم ن نجایا! ایسفارش ند دهیکباب کوب-

 :دیرو از جلوم کش منو

 !گهید زیچ هی! جوجه دوست ندارم-

 :به چشماش انداختم ینگاه

 سفارش بده يدوست دار یهرچ-

 :از نوشته ها گذاشت و بعد با ذوق گفت یکی يرو دستشو

 هم داره مهرداد یشمال يغذا-

 !شماله ها نجایا وونهیخب د-

 :برام نازك کرد یچشم پشت

 !خب حاال یلیخ-

 :کردم که گفت یی خنده
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 خوامیم یقاسم رزایمن م-

 :از ابروهامو باال انداختم یکی

 ؟يدوست دار-

 :باال آورد سرشو

 ؟يخوریم یاوهوم، تو چ-

 :ادیرو ازش گرفتم به گارسون اشاره کردم که ب نگاهم

 همون جوجه کبابم رو بخورم دمیم حیترج-

 !یی قهیسل یبس که ب-

که غذامون رو آوردن، بعد از  میرو که دادم گارسون رفت، دوباره با نفس مشغول حرف زدن شد غذا سفارش

تا هشت شب  گهیکنم د ریهم د یلیکه خ دونستمیچهار بود م کهیساعت نزد م،یخوردن ناهار دوباره راه افتاد

 ...میرسیم

 ...کنم تشیشه و بخوام اذ داریمنم باهاش حرف نزدم که ب دیخواب کمینفس  ن،یماش تو

پارك  اطیرو داخل ح نیماش یو وقت الیراست رفتم سمت و هی...دمیرس یبود که به انزل نایا میهفت و ن ساعت

 :رو باز کردم، آروم شونش رو تکون دادم نیدره ماش... نشد داریب یکردم نفس رو صدا زدم، ول

 ...میدیپاشو رس...نفس-

نگفت، هنوز  يزیاما چ دیزل زد تو چشمام، ابروهاشو تو هم کش دوم رو که دادم آروم چشماشو باز کرد و تکون

 :از اون ابروهامو تو هم گره دادم تینکرده بود، منم به تبع دایپ تشویموقع

 ؟یپاش ییخوایتنبل خانم، نم-

 :کرد و گفت ییدره  دهن

 مگه؟ میدیرس-

 :رو کامل باز کردم نیو دره ماش دیعقب کش خودمو

 الیتو و میشو تا برحاال بلند  ،یبله خانم-

رو باز کردم و  الیرو برداشتم و دره و الیمنم ساك و وسا رون،یاومد ب نیبه تنش داد و از ماش یو قوس کش

 ...داخل شدم، چراغ رو زدم و پشت من نفس هم داخل شد
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 نیآخر...بود يهنوزم همونطور....الیزل زدم به دور تا دور و جانیبا ه اریاخت یگذاشتم و ب نیزم يرو رو ساك

 الشونیو نیکال ا...یسمت انزل ومدنیچون مامان و بابا اصال نم...اونجا میکه اومده بود میبار هم خودمون بود

 !در حکم دکور بود براشون

 برق آشپزخونه رو زد دیکل...جلوتر از من به راه افتاد نفس

 !؟...میبراتون املت درست کرد دایشب اول من و آ ادتهی...مهرداد-

 ...سرجاش بود یهمه چ...و آشپزخونه نتیش راه افتادم و داخل آشپزخونه شدم و زل زدم به کابسر پشت

 ...شمال میاومد یکه همگ گذشتیبا نفس م مییدو هفته از آشنا ایهفته  هیتازه فکر کنم ...ریبخ ادشی

 ...!ادیز یلیخ...تنگ شده بود نجایا يمهرداد، دلم برا-

 :شونه ش گذاشتم و زمزمه کردم ي، و چونم رو رورو دور کمرش حلقه کردم دستام

 ....تنگ شده بود یلیخ نجایا يدله منم برا-

 :داد هیبغلم تک يرو تو سرش

 !مایبا هم داشت یچه خاطرات قشنگ-

 :زدم يلبخند

 ما؟یداشت-

 :آروم تکون داد، گفتم سرشو

 م؟یاالن ندار یعنی-

 :زد يلبخند

 ...میاالنم دار-

 :سمتم برگشت و گفت رو ول کردم، به کمرش

 ؟یستیخسته ن-

 :رو کردم و رفتم ساك رو برداشتم پشتم

 باشه؟ رم،یدوش بگ هی رمیفقط من م ؟ینه بابا خسته چ-

 :گفت کردیمانتوش رو باز م يکه دکمه ها یدر آورد و در حال شالشو

 اون شب املت درست کنم ادیبه  خوامیم! ایب يزود زم،یباشه عز-

 :زدم يلبخند



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینغمه جنت  –نفسم  يبرا

wWw.98iA.Com ٣٤٥ 

 کنمیم دیخر رمیرگردم، مبزار ب-

 یبابا هر از گاه یول یانزل ومدنینم نایمامان ا نکهینگفت، حولم رو برداشتم و رفتم داخل حموم، با ا يزیچ

بود  زیتم الیو شهیهم نیواسه هم... کنن زیآب بدن و هم خونه رو تم اطیتو ح يتا هم به گال گرفتیخدمتکار م

و  شستیها رو م یمبل يها و رو یختهم رو ت کردیم زیکامل تمخدمتکاره هم خونه رو  یچون هر از گاه

 کردیم زیو حموم رو تم ییدستشو

دوش آب  هیمدت،  یطوالن یرانندگ هیبود و بعد  یآب رو خنک کردم، هوا گرم و شرج سادم،یدوش آب وا ریز

و  نییه ها رو اومدم پادوش گرفتم و بعدم حوله رو به کمرم بستم، پل یساعت میحدود ن د،یچسبیخنک واقعا که م

 :زدم يمبل نشسته لبخند ينفس که رو دنیبا د

 حوصله ت سر رفت؟-

 :رو کنارش گذاشت ونیزیتلو کنترل

 ؟يباز تو موهاتو خشک نکرد-

 :مبل نشستم يرو کنارش

شبانه روز طول  هیکه خشک شدنش  ستیتو ن يمن کوتاهه مثل موها يبعدشم موها! ول کن گرمه ییوا-

 !بکشه

 :بهم کرد یاخم

 وونهید يخوریسرما م-

 :به چشماش انداختم ینگاه

 ؟یزنیحرفا رو بهم م نیمگه من دخترم که ا-

 :مبل بلند شد و به سمت اتاق رفت ياز ابروهاشو باال انداخت و از رو یکی

 نفس؟ يریکجا م-

 :اتاق شد داخل

 صبر کن هیثان هی-

 :گفتم عیبرگشت، سر کیحوله کوچ هیبعد با  کمی

 مگه من بچه م؟ ؟یکنیتو م هیکارا چ نینفس ا ییوا-

 لب ساحل میکه بعد بر کنمیزود موهاتو خشک م-
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حوله رو انداخت  سادیباال سرم وا...فمیمنم مثله خودش ضع کردیدادم، نفس کال فکر م رونیبا حرص ب نفسمو

بعد باالخره  قهیحدود ده دق!!! من و اون عوض شده بود يسرم و مشغول خشک کردن موهام شد، جا يرو

 :داد و گفت تیرضا

 ساحل؟ میکه بر یزود لباساتو بپوش يبر شهیم-

 :مبل بلند شدم و با طعنه گفتم يرو از

 !باشه شوهرم-

 :کرد یی خنده

 !یبکن دیکارارو که فقط تو نبا نیا زمیعز-

 کم،یتا  شیدکه بلن یشلوارک هیرنگ با  یشرت مشک یت هیلباس برداشتم،  هیساك  ياتاق شدم و از تو داخل

از اتاق ...رهیتا درست حالت بگ دمیموهام کش ونیم یچنگ دم،یبود رو پوش یزانوهام بود و رنگش هم طوس نییپا

 :و رو به نفس گفتم رونیاومدم ب

 میبرو مانتو و شالتو بردار که بر-

 :مبل انداخت يدسته  يرو رو حوله

 ...زمیاالن عز-

 میدیبه مامان اس ام اس دادم که رس...دیت تو اتاق و لباساش رو پوشچشمک از کنارم رد شد و رف هیبعد با  و

 ...میبعد نفس هم اومد و با هم به سمت ساحل به راه افتاد قهیشمال تا نگرانمون نباشه، چند دق

بود و ساحل هم خلوت، دستم رو دور شونش انداختم اونم خودشو تو بغلم جا داد و آروم آروم به  کیتار هوا

 میقدم زد ایسمت در

 :دست راستش، دستم رو که دور شونش انداخته بودم رو گرفت با

 مهرداد؟-

 جون دلم؟-

 ماه عسلمون؟ شهیم نیا-

خارج از  میهفته بر هیکه  کنمیکارامون رو جور م شاهللایا...کیکوچ یلیمسافرت خ هی شهیم نیا زمینه عز-

 ...کشور

 مثال کجا؟-
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 یکه تو دوست داشته باش ییهرجا-

 ...شمال رو هم دوست دارم نیمن ا یول...نمدوینم-

 !کمه یلیکه خ نیا-

 م؟یبرخورد کن يبارم که شده مثل دو تا آدم عاد هی يبرا شهیم-

 :بهش انداختم ینگاه

 فهممیمنظورتو نم-

 :فشرد دستمو

 !هیعسل یشمال هم کل نیهم...شهیو خارج از کشور ختم نم یآنچنان يماه عسل که به سفرا-

 :زدم يلبخند

 ماه عسلمون نیخب باشه اصال هم-

 :شونم گذاشت يرو سرشو

 ...حاال شد-

 م؟ینیماسه ها بش يرو یموافق-

 :گفت جانیشونم برداشت و با ه ياز رو سرشو

 ؟يجد-

 اوهوم-

 يماسه ها نشستم، نفس هم کنارم نشست، دستم رو دور شونش حلقه کردم اونم سرش رو يرو ایدر يروبرو

 !اهیس اههیس...بود اهیآسمونم س... اهیس ي ایبه در میشد هریگذاشت و هر دو خ نمیس

 ...کوتاهمو به رقص در آوردم بود يموها دیوزیکه م يداشت، باد یخوب یلیآرامش خ ایدر يموج ها يصدا

 یمشکل چیه...يریرو تو بغلت بگ يرو که عاشقانه دوستش دار یو اون ینیبش ایدر يروبرو...قدر خوب بود چه

 !چه قدر خوبه! یاز آرامش رو داشته باش ییاینباشه و فقط و فقط دن تیهم تو زندگ

 :نفس فرو بردم يموها ونیدستمو م آروم

 ؟یبازم ساکت-

 :زمزمه کرد آروم

 ...رو دوست دارم ایدر يصدا-
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 :آروم زمزمه کردم منم

 ...نطوریمنم هم-

 شیوحش يو موج ها ایدر يصدا به ییکه عاشقشم، باشم و با هم دو تا يتو بغل مرد خواستیدلم م شهیهم-

 ...میگوش بد

 ...!میدیحاال جفتمون به آرزومون رس...منم-

 ...نیهم یعنی یخوشبخت...خوبه مهرداد یلیخ یهمه چ-

 :دمیرو بوس شیشونیموهاشو نوازش کردم، دوال شدم نرم پ آروم

 ...!نفسم...تو یعنی یخوشبخت-

 :باال آورد سرشو

 پسر؟ ای يدختر دوست دار-

 :مقدمه ش خندم گرفت یسوال ب نیا از

 چطور؟-

 :زد یچشمک

 !دوست دارم بدونم-

 :کرد ینیریاخم ش دم،یمال شینیرو به ب مینیزد، آروم ب يلبخند

 مهرداد نتمونیبیم یکینکن -

 :دستم گونه ش رو نوازش کردم هی با

 ؟یینکنه حامله  طونیش ست،یورا ن نیا چکسیراحت ه التیخ-

 :رفتمنم خندم گ د،یخند هوی

 شم؟یمن دارم بابا م یعنی-

 :دیعقب کش خودشو

 !ماهم از ازدواجمون نگذشته هیما  ه؟یبابا چ وونهینه د-

 :زدم کنار شیشونیپ ياز رو موهاشو

 ؟یپرسیپس چرا م-

 :گذاشت نمیس يرو سرشو
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 !آخه میاسم بچمون رو انتخاب نکرد-

 ؟یمن دختر دوست دارم نفسم، تو چ-

 ...منم دختر-

 ؟یخب چه اسم-

 اومممم-

از نفس  باتریز یاسم دمیرس جهینت نیرو دوست دارم و به ا یواقعا چه اسم کردمینگفت منم داشتم فکر م يزیچ

 ...وجود نداره ایتو تمام دن

 ...رسهیبه ذهنم نم يزیچ...مهرداد دونمینم-

 اسمم نیمن فقط عاشق ا...نفس-

 :زد تو چشمام زل

 !شهینفس که نم-

 :دمیپرس طونیش

 چرا؟-

 :لوس کرد خودشو

 ...خب اسم مامانشم نفسه-

 :چسبوندم شیشونیرو به پ میشونیپ

 ...گرسنمه یلیکه خ میکن دیخر میبر میپاش هیحاال نظرت چ م،یفکر کن یکل دیپس با-

 :زد یچشمک

 !مایخوریشام املت م-

 !رستوران میبر ه؟ینفس املت چ ییوا-

 :ماسه ها بلند شد ياز بازوم گرفت و از رو یشگونین

 !همش رستوران...شکمو نمیپاشو بب-

 :کنم گفتم یصندلم رو خال يتو يداشتم شن و ماسه  یکه سع نطوریماسه ها بلند شدم و هم يرو از

 میکنیم دیاز سوپر مارکت خر میریخب خانم، م یلیخ-

 :دور بازوم حلقه کرد دستشو
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 !آل دهیمرد ا هی يحاال شد-

و  میدیخرت و پرت خر يسر هیمغازه و  میرفت ییدم و دوتابهش ز يتو چشمام زل زد، لبخند طونیش و

شدم نفس هم  ونیزیتلو يکردن کاناال نییو مشغول باال و پا ونیزیتلو يمن نشستم جلو... الیو میبرگشت

 !مشغول درست کردن املت

 ساعت بعد بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه مین حدود

 ؟ییخوایکمک نم-

 گذاشت زیم يرو رو تابه

 !نیبب لمتویهم، شما ف رینخ-

 :سمتش کمرشو گرفتم و گفتم رفتم

 !رهیگیجبهه م م عیخانوم لوسم برم که سر نیقربون ا ییوا-

 :از دور کمرم باز کرد دستاشو

 ...باهات قهرم-

 :دادیگردو م يموهاش عاشق شامپوش بودم، بو يسفت بغلش کردم سرمو فرو بردم ال دوباره

 باز؟ يلوس شد-

 :سادیحرکت وا یب

 !يگوجه هارو بشور يومدین یحت-

 دمیدیم ونیزیداشتم تلو...دیخب ببخش-

 ...فکر کنم دنتیبرو شامتو بخور تا بعدا درباره منت کش...فعال قهرم-

 :ش دادم هیتک نتیگردوندم سمت خودم و به کاب برش

 ؟ياالن مثال قهر-

 :زد و چشماشو گرد کرد ییکوچولو لبخند

 ...بله که قهرم-

 :لباش گذاشتم يرو شصتمو انگشت

 خنده کوچولوت معلومه نیاز ا-

 :کرد و دستم رو پس زد ینیریش اخم
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 !به من دست نزنا-

 :رو تو دستام گرفتم کمرش

 !نفس من گشنمه-

 :کرد زیبه م ییچشماش اشاره  با

 ...يشامتو بخور يبر یتونیم يباز زیه يشام حاضره به جا-

 :صورتش کردم کیشدم صورتم رو نزد دوال

 !خوامیشام نم گهید! توئم يگشنه  رینخ-

 دمشیلباش گذاشتم و بوس يندادم و لبام رو رو یبهش فرصت یکنه، ول یرو باز کرد تا اعتراض دهنش

 :دیخودشو عقب کش آروم

 !یعوض-

 :دمیخند مستانه

 !ینکن یطونیش یتا تو باش-

 :مشتش آروم به بازوم زد با

 !يزیتو ه-

 :نشستم یصندل يرو

 !یخوشگل از حد شیتو پ-

 :نشست میکنار یصندل يرو

 ...شامتو بخور-

 :نون رو کندم کهیت هی

 !و تو دونمیبعد شام، من م-

 :باال انداخت ابروشو

 دستت بهم بخوره زارمینم-

 :دهنم گذاشتم يرو تو لقمه

 !يغلط کرد-
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کردم نفس هم  رو جمع زیبه خوردن شاممون، بعد از شام، م میشروع کرد ییو بعد دوتا دیبلند خند يصدا با

 :خشک کرد شبندشیدو شب شده بود، دستاشو با پ يکایظرفا رو شست ساعت نزد

 م؟یمهرداد بخواب-

 :خوردمش گفتم نکهیرو پر از آب کردم و بعد از ا وانیل

 ...آره موافقم-

گذاشتم و پشت نفس رفتم تو اتاق و  نکیس يتو وانویاپن گذاشت و رفت سمت اتاق، منم ل يرو رو شبندشیپ

 دمیتخت دراز کش يچراغ رو خاموش کردم، رو

دستم دور شونش حلقه  شهیگذاشتم و منم مثل هم نمیس يسرشو رو شهیو مثله هم دیکنارم دراز کش نفسم

 کردم

 نفس-

 :باال آورد و زل زد تو چشمام سرشو

 جونم؟-

 آوا قشنگه، نه؟-

 :رو لباش ظاهر شد يلبخند

 قشنگه یلیآره خ-

 :دمیرو بوس شیشونیپ

 م؟یعال رو آوا حساب کنف-

 !به اسم تو هیبه اسمه منه و نه شب هینه شب یآره ول-

 ...بود شنهادیپ هی نیخب ا...یگیراست م-

 :زد يلبخند

 میکنیبعد روش فکر م...حاال بزار من حامله بشم-

 !تو بود شنهادهیپ نیا-

 !خب من بچه دوست دارم-

 :زدم تو چشماش زل

 ...منم دوست دارم نفسم-
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 :برداشت نمیس يز روا سرشو

 !گذرهیروزه که از ازدواجمون م ستیب-ما پونزده ست؟یبه نظرت زود ن-

 :زدم دستاشو فشردم یطونیش لبخند

 !نه چرا زود باشه؟ فقط دانشگاهه تو-

 :ختیبه هم ر موهامو

 !نمونده که یلیاز درسم خ میگذرونیم شمیبق...رمیگیم یترمش رو مرخص هی-

 ...دیخند طونیبعد ش و

 :سمت صورتش دوال شدم و زمزمه کردم...تخت خوابوندمش يور

 شهیچه قدر خوشگل م...تو بشه هیاگه دخترمون شب ییوا-

 :فشرد بازومو

 شهیخوشگل تر م یلیجفتمون بشه، خ هیشب-

 ...لباش گذاشتم يدوال شدم و لبامو رو دیخندیهمونطور که م د،یبلند خند يبا صدا و

 

 نوزدهم فصل

 ومدیکم م یلیدرسش بود، خ رینفس شروع شده بود و درگ دیمسافرتمون گذشته بود، ترم جداز  یدوماه حدود

 ومدیهم که نفس دانشگاه نداشت م ییو روزا مینیهمو بب میتونستیشرکت، منم که اکثرا شرکت بودم و شبا م

 يها بیراز و نشف...خوب بود یدگزن...بود یقشنگ يخونه، روزا میگشتیو بعدم برم میشرکت تا عصر با هم بود

 ...دوستش داشتم اونم منو دوستم داشت...کنار نفس خوشبخت بودم...میما خوشبخت بود یخودشو داشت، ول

 یلیخ یلیاعتراف کنم خ دیشام به نفس حالت تهوع دست داد، با زیبار سر م نیاول يکه برا یوقت

دوباره  هیقض نیا یشگاه باشه، وقتدان يخوردن غذا ای یضیممکنه از مر میفکر کرد دیخودشم ترس...دمیترس

که  یتا وقت یباشه ول املهبا خودم مرور کرده بودم که ممکنه ح...گرفتم نفس رو ببرم دکتر میتصم...تکرار شد

 ...!شدیمعلوم نم يزیدکتر چ میرفتینم

 ؟؟؟...ستهینفس شا-

 :کنارم بلند شد یِصندل يرو از

 بله؟-
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 داخل نوبت شماست دییبفرما-

از  دیرسیبه نظر م یدکتر که زن مسن م،یبهم انداخت، منم بلند شدم و همراه اون داخل اتاق شد ینگاه نفس

کرد و برگه رو  یسالم یلب ریز م،یبهش کرد یبه من انداخت، سالم یبه نفس و بعد نگاه ینگاه نکشیپشت ع

به برگه  یگاهاخوان ن ترنشستم، دک ییمقابل دکتر نشست منم گوشه  یاز تو دست نفس گرفت، رو صندل

 :انداخت و زمزمه کرد

 نفس، درسته؟-

 بله؟-

 ه؟یخب مشکلت چ-

 ...به غذا ندارم یآنچنان لیم...و حالت تهوع دارم جهیکه سرگ شهیمدت م هی-

 :دیبه من انداخت و بعد رو به نفس پرس یبرگشت نگاه دکتر

 ؟یمتاهل-

 همسرم هستن...بله-

 :کمرنگ اکتفا کردم یلیلبخند خ هیانداخت، منم به  بهم یگوشه لبش نشست و دوباره نگاه يلبخند

 بود؟ یک يکه عادت ماهانه شد يبار نیآخر-

بود،  یخجالت یلیانداختم، من شوهرش بودم، اما نفس کال خ نییهم قفل شدن سرم رو پا ينفس تو يدستا

 ...خجالتشم فقط به خاطر حضور دکتر و سوال اونه نیا دونستمیم

 دهماهه که عقب افتا کی-

 :نوشت يزیبرگه مقابلش چ يبا خودکارش تو دکتر

 یماهه که عقب افتاده و متاهلم که هست کیپس عادت ماهانه ت -

 :اون، من گفتم يبار به جا نیبه خودشون گرفتم، ا ینفس باز هم رنگ ارغوان يبودم گونه ها مطمئن

 نفس باردار باشه کنمیخانم دکتر من فکر م-

 :بهم زد يلبخند

 شهیجوابش حاضر م گهیتا چند روز د...سمینویم شیاول براش آزما یول...کنمیفکر رو م نیمنم هم-

 نه؟ ایواقعا حامله ست  نمیرو بده تا بب شیآزما

 :من و نفس نشست، دکتر برگه رو امضا کرد و خطاب به من گفت يرو لبا لبخند
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 د؟یبچه هست هیمنتظر تولد -

 :زدیرو از دستش گرفتم، قلبم تند تند م برگه

 معلومه که آره-

 مثبت باشه شیکه جواب آزما شاهللایپس ا-

 ...ممنون خانم دکتر یلیخ-

و تهوع  جهیسرگ نیاتفاقات منظورم هم نیا...یهم دلخوش باش یلیخ خوادیرو خراب کنم، نم تیشاد خوامینم-

 !دادم دیگفتم و بهتون ام يزیمن چ دیوقت نگ هیپس ...باشه یعیطب تونهیم نایا

 :ن دادمتکو سرمو

 ...!نه خانم دکتر-

زل زدم  اقیشدم نفس هم نشست، با اشت نیسوار ماش رونیب میبا دکتر اخوان، از مطب اومد یاز خداحافظ بعد

 :تو چشماش

 ؟یحامله باش شهیم یعنینفس -

 :دستم زل زد يبرگه تو به

 نه؟ شهیخوب م یلیخ-

 :زدم يلبخند

 یعال...شهیم یعال-

 :فترو از دستم گرفت و گ برگه

 خدا بخواد یهرچ...هیاوک یکه همه چ شاهللایا...دمیم شیآزما رمیفردا م-

 :رو فشردم و گفتم دستش

 شاهللایا-

تخت بلند بشه دوباره  يرو داد و خواست از رو شیآزما یخون داد، وقت شیصبحش نفس رو بردم و آزما فردا

دهنش  ياز قبل آورده بود رو تو که یشکالت فشیک يبازوش رو گرفتم و از تو ریز عیسر...رفت جیسرش گ

 ...بود دیسف دهیلباش سف...بشه، رنگش شده بود مثل گچ میگذاشتم تا فشارش تنظ

 :به گونش زدم ییکردم، آروم ضربه  خیش  افهیق دنید با

 ؟ینفس خوب-
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 :باز کرد یرو به سخت چشماش

 ؟...چرخهیم یچرا همه چ-

 :رو به پرستار کردم تیعصبان با

 ده؟یپر نقدریچرا رنگش ا ن؟یکارش کرد یمعلوم هست چ-

 :ابروشو باال انداخت پرستار

 !کننیدارن بزرگش م یلیخون بود، خانومِ شما خ شیآزما هی-

 :زدم ادیفر تیعصبان با

 ...!یگیم یبفهم چ-

 :دینال نفس

 !مهرداد آروم باش-

از پرستارا به سمتم اومد و  گهید یکی نه،یبش یصندل يدستم گرفتم و کمکش کردم تا رو ونینفس رو م يبازو

 :گفت

 ...شهیخوب م ننیکه بش کمی...هیعیطب...آقا-

 یب يلباش دوباره رنگ گرفته بودن، چشماش رو باز کرد لبخند...نفس زانو زدم يپا ياعتنا به پرستاره ، جلو یب

 :زد و گفت یجون

 !فشارم افتاده بود، نگرانم نباش  کمیمن خوبم مهرداد، -

 :گونش رو نوازش کردم دراز کردم دستمو

 !رمیمیبشه که من م تیزیقربونت بشم اگه تو چ-

 : زد و آروم زمزمه کرد يلبخند

 !وونهید-

 به ما انداخت و بعدم پشتشو کرد، رفت ینگاه رتیبود با ح سادهیکه کنارمون وا يپرستار

دمم رفتم و از مغازه نشست، خو نیماش يتو م،یخارج بش شگاهینفس رو گرفتم و کمکش کردم تا از آزما دست

 :به دستش دادم کیرو با ک رکاکائویو برگشتم، ش دمیخر یکم خوراک هیبراش 

 !یفیضع یلیخ...يریجون بگ زم،یبخور عز-

 :خورد رکاکائوشیاز ش کمیبهم زد و  يلبخند
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 !بودش مهرداد شیآزما هی-

 !یول يدادیسکتم م یداشت-

 :زد که گفتم کشیبه ک کیگاز کوچ هی

 دنبالت امیاونجا باش عصر م...نه مامانتخو برمتیم-

 شرکت امیب خوامیمهرداد من خوبم، م-

 :پدال گاز فشردم يرو پامو

 یکنیاستراحت م يریحرفشم نزن م-

 :ناله گفت با

 مهرداد-

 م،ینگو تا مطمئن ش نایبه مامانت ا يزیحرفا هم فعال چ نیو ا شیآزما نیکه گفتم، در ضمن درباره ا نیهم-

 زم؟یباشه عز

 :به چشمام انداخت ینگاه برگشت

 !خب هاپو یلیخ-

 :دمیخند

 هاپو؟ یباز گفت-

 :به بازوم زد و گفت یمشت آروم

 ...یخودم يهاپو-

 ...دنیدرخشینور آفتاب م ریز شیطوس يچشما...بهش زدم يلبخند برگشتم

از  کسالی...گذشتیم الکسی قایدق...برگ درختا همه زرد شده بودن...بود آبان ماه بود زییخنک شده بود پا هوا

 ...دایآ...عسل...یعل...نیمن، آرم...که همه بودن یشمال...شمال میکه با نفس رفت یوقت

واقعا  یجدا شدن از عل...رفت سوئد...رفت رانیاز ا شهیهم يبه خاطر کار و بارِ پدرش برا یقبل بود که عل ماه

 نمشیبب تونستمینم چوقتیه گهید نکهیبول اق...خوب یلیپسر خ هی...مثل داداش نداشته م بود...سخت بود

 یشب سخت...میبدرقه ش کن شهیهم يتا برا میرفت نیکه با آرم یشب...باهاش کنار اومدم یول...سخت بود

... بودن واقعا سخت بود میاز نه سال تو زندگ شتریکه ب ییجدا شدن از کسا...میبود هیهمه مون دمِ مرز گر...بود

 ...از جمع سه نفرمون رفت شهیهم يبراهم  یعل... تموم شد یول
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بود به  دهیچسب...نبود طونیش نیاز اون آرم يخبر گهید...شرکت و کاراش بود ریدرگ یلیهم خ نیآرم

 ...در ارتباط نبودم ادیباهاشم ز...دمشیدینم یلیخ...کارش

شد رفتم سمتش و  دهایشدم و زنگ رو زدم نفس هم پ ادهینگه داشتم و پ دیدر خونه خاله ناه يرو جلو نیماش

 :دیدستش رو گرفتم، دستش رو از تو دستم کش

 !وونهیخوبم د گمیم-

 :دستش رو گرفتم دوباره

 !زنهیمن دلم شورتو م-

 !حاال بزار جواب مثبت باشه بعد تو حواستو جمع کن ییوا-

 :بهش زدم که گفت يلبخند

 تو رمیبرو شرکت من خودم م-

 :رو فشردم دستش

 باش، باشه نفسم؟ باشه پس مراقب خودت-

 :بهم زد یچشمک

 نفسم؟ یدوباره گفت-

 :دمیشدم گونه ش رو بوس دوال

 ...ینفسه خودم...برام یآخه واقعا مثل نفس-

 :و گفت دیگونه م رو بوس اونم

 شهیدلم برات تنگ م...خونه میکه برگرد ایزود ب یتونست-

 :نیسمت ماش رفتم

 تازه عروسا؟ نیع-

 :کرد ینیریش اخم

 گذره؟یدر از ازدواجمون ممگه چه ق-

 سه ماهه-دو کینزد-

 :زد و گفت يلبخند

 ...زود گذشت-
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 :لب زمزمه کردم ریشدم ز نمیماش سوار

 !واقعا زود گذشت-

آهنگ کرده بود ضبط رو روشن  هینفس رفت تو، منم دور زدم و به سمت شرکت رفتم، دلم حوس  دمید یوقت

 کردم 

 خوبمون يگذشت چه قدر روزا زود

 بمون شمیپ یزنیت داد مچشا با

 دلم کجا بره؟ یبرم ول من

 خاطره هیعشقمون  شدینم کاش

 خاطره هیعشقمون  شدینم کاش

 یی شهیدل تنگ ش نیو ا منم

 یی شهیمن قشنگ تر از هم واسه

 سیبا چشم خ یکنیم ادمی یوقت

 ستین یکه دلتنگ تر از من کس بدون

 رفتم، اسممو صدا نزن یوقت

 شت منآخه پ شکنهیم ينجوریا

 آخه پشت من شکنهیم ينجوریا

 یمن بغض گلوتو نشکن شهیپ

 یآخر تو قسمت من دونمیم

 یآخر تو قسمت من دونمیم

 یی شهیدل تنگ ش نیو ا منم

 یی شهیمن قشنگ تر از هم واسه

 سیبا چشم خ یکنیم ادمی یوقت

 ستین یکه دلتنگ تر از من کس بدون

 بغض _شهاب مقدم*

*** 
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 :رو دادم میاشتم و جوابِ گوشگذ زیم يرو رو خودکارم

 جانم نفس؟-

 خونه؟ ییایناهار نم-

 ساعت زل زدم، ساعت سه بعد از ظهر بود يرو باال آوردم و به عقربه ها سرم

 شرکت؟ ییایتو نم ام،یشب م...کار دارم کمیتو ناهارتو بخور من -

 ؟يدار ازیدرس دارم، به کمکم ن کمینه من  ره،ید یلیشب که خ-

 برگردم نایتا هفت ا کنمیم یکاراتو کن من سع زم،ینه عز-

 باشه مراقب خودت باش-

 تو هم خانومم-

خسته  کمیهم فشار دادم،  يچند لحظه چشمام رو رو يدادم و برا هیقطع کردم، سرم رو به دستام تک ویگوش

 کردمیداشتم کار م کیت هیبودم از صبح زود شرکت بودم و تا االن 

نفسه  نکهیگوشمو پر کرد، با فکر ا م،یزنگ گوش يهمون موقع صدا یکارام رو بکنم ول هیرو برداشتم تا بق مداد

 :جواب دادم ویگوش

 جانم نفس؟-

 :دمیگوشمو پر کرد، ابروهامو تو هم کش یآروم ينفس ها يصدا

 نفس؟-

 :گوشمو پر کرد ییآشنا يهمون موقع صدا یول هیشماره ک نمیاز کنار گوشم بردارم تا بب ویگوش خواستم

 ...!ستمینفس ن-

 :ومدینم ادمی کردمیفکر م یهرچ یول دم،یصدا رو بارها و بارهاست که شن نیبودم ا مطمئن

 ..اوردمیبه جا ن-

 :کرد یکوتاه خنده

 !دامیآ-

 لبخند نشست گوشه لبم هیباز کردم،  ابروهامو

 !ستیازت ن يخبر دا؟یآ یخوب-
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چرا ! دختره هم خله  نیکه ا کردمیفکر م نیشتم به اخنده هاش گوشمو پر کرده بود، دا يصدا...دیخند بازم

 خنده؟یم یالک یالک نقدریا

 نجاهامیمن هم-

 کجا؟-

 ؟یشرکت-

 آره-

 ست؟ینفس ن-

  ؟يکرد ينطوریچرا ا...یکه با نفس کالس نداشته باش یبرداشت يواحدات رو طور دمیخونه ست، شن...نه-

 :کرد یکوتاه خنده

 ستیمهم ن-

 !داید آمن سوال شده بو يبرا-

 نمتیبب خوامیم-

 خوردم جا

 منو؟-

 !مهرداد رو! آره تو رو-

 :ساعت انداختم يبه عقربه ها ینگاه

 ؟ییکجا-

 !یمهرداد نعمت...یشرکت مهندس نعمت...شرکتت يروبرو-

 :بلند شدم یصندل يرو از

 دنبالت امیم نیباشه من االن با ماش-

 !مهمه باهاتون آقا مهرداد یلیعجله کن، کارم خ-

معلوم نبود ...هم از نوع صحبت کردنش دایهم از لحن آ...جا خورده بودم یلیقطع کردم، خ ویگوش یحرف دونب

 خارج شدم نگینشستم و از پارک نمیو تو ماش رونیاز شرکت اومدم ب... چش شده
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شال کرم  کرم کوتاه و با يمانتو هی...دمشید ابونیکنم، گوشه خ دایرو پ دایچرخوندم تا آ ابونیخ يتو نگاهمو

دعا  هیثان هیپاش پارك کردم، فقط تو  يرو درست جلو نیبود، گاز دادم و ماش دهیسرش کرده بود، اونم منو د

 !تا بعدا برام دردسر شه نهیمنو نب یکردم کس

بهش  یکرد، از گوشه چشم نگاه کوتاه یکه نشست آروم سالم نینشست، هم نیباز کرد و داخل ماش درو

 :انداختم

 !سالم-

 رمیگاز فشردم تا زودتر از شرکت فاصله بگ يعد پامو روب و

عقب من دستمو  دیدستشو که کش...کاراش تعجب کردم نیکرد، از ا ادیرو دراز کرد و ولوم ضبط رو ز دستش

 :بردم جلو و ولوم رو کم کردم

 ،یام حرف بزنباه ییخوایو م يکارم دار یگفت کنه،یدرد م یلیبود برام، سرمم خ ینیشرمنده امروز روز سنگ-

 !حرفاتو شنومیخب م

 :داد لمیتحو يسمتم برگشت لبخند محو به

 !مهرداد ادهیحرف واسه گفتن که ز-

مهرداد  ومدیم شیآقا مهرداد کم پ ایمهرداد جان  ایمهرداد خان  گفتیم ایصدام کنه  خواستیم یوقت اکثرا

 !باعث شد که تعجب کنم نینکرد و هماستفاده  يو پسوند شوندیپ چیاز ه گهیصدام کنه و امروزم د یخال

 :نگاه به چشماش انداختم هیپارك کردم و کامل به طرفش برگشتم و  ییرو گوشه  نیماش

 هست؟ یدرباره چ-

 :رو مرتب کرد و نگاهشو از من گرفت شالش

 ...!درباره خودم-

 :رنگش، باالخره تکون خوردن یصورت يشدم به لبا رهینداد سکوت کرد، خ ادامه

 ...!دتو خو-

 بود؟ يزیمن و اون چ نیبود مگه ب یمنظورش چ دا؟یدرباره من و آ دمیتو هم کش ابروهامو

 ...من منظورت دایآ نیبب-

 :حرفمو قطع کرد يبلند يصدا با

 !مهرداد، خودت رو نزن به اون راه یفهمیخوبم م یلیخ-
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دم تو سکوت کامل زل زدم به حرفمو خور...درشت شده بودن یی گهیاز هر موقع د شتریرنگش ب یعسل يچشما

 :آروم زمزمه کردم ییچشماش و بعد از مکث طوالن

 !؟...یگیم یچ فهممینم-

 :موهاش رو کنار زد تیچشماش، با عصبان ياز موهاش افتاده بودن جلو یی دسته

 ؟يچشمات رو باز نکرد چوقتیچرا ه-

 :مشتم فشردم ونیرو م فرمون

 ؟؟؟...به تو-

 :زد يپوزخند

 !ینیمنو بب ییخوایاالنم نم یحت...ینیمنو بب یچرا نخواست...آره به من-

مبهمش خودم تا ته داستان رو  ياز همون حرفا یرو کامل باز نکرده بود ول انیجر دایباال انداختم، آ ابرومو

 بود نیحرفش سنگ نیا...تونستم بخونم

 "!!!ینیمنو بب ییخوایاالنم نم یحت"

 ...یمعشوقه ت باشم حت یحت...کنم يمن حاضرم هر کار...ادیز یلیخ...مهرداد یپست یلیخ-

 :شکستیرو م نیبود که داشت سکوت سنگ دایآ يفقط سکوت بود و سکوت و صدا زدم،ینم حرف

 کم داشتم؟ یمگه من چ ،ینیتا منو بب یچشماتو وا کن ینخواست یحت...يدینفس رو د شهیهم-

کنارت  شهیهم یخودمو خورد کنم ول تمخواسینزدم نم یحرف...! من...بودم شتیپ شهیکه هم من

 ت بشم غهیحاضرم االن ص یحت... شهیهم...شهیهم...بودم

 کامال واضح بود  دایکرده بود، حرف آ خی دستام

 "ت باشم غهیحاضرم ص یحت"

 دمیچیپازال رو کنار هم م داشتم

 شدم؟ دایحالت آ رییمتوجه تغ یک از

 یلیخ دایکردم آ يهمه خواستگار يرو به نفس دادم و اونو جلو که حلقه یوقت...کنم از شب تولد نفس بود فکر

 ...دیخندیو م گفتینه م زدیحرف م ینه با کس...تو خودش بود
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تر از هر وقت  ریگوشه گ دایدرست بعد از شب تولد، آ یقبل اونم سرد شده بود ول...گرفتیبا نفس گرم نم یلیخ

 گرفتیرو م داینفس مدام سراغ آ...ومدیمن و نفس ن یِوسآره شب عر...ادمهیرو خوب  یشب عروس... شد گهید

 ...دهیجواب نم همرو  شیآخر سرم برگشت بهم گفت که گوش نکهیازش نبود تا ا يخبر یول

 افهیتو ق...زدیبا منم حرف نم...تو خودش بود یلیکه خ يروز رو اومد خونمون، همون روز هی دایبعد اونم آ و

 ومدنشین لیاما حاال دل دیبا یحال مامانش بده و نتونسته عروس گفتیم...شده بودتر  ریگوشه گ یلیخ یول...نبود

 ...دمیخوب فهم یکیرو من 

 چرا؟....نهیبرداشت که نفس رو نب يهم که ترم دانشگاهشون شروع شد کالساش رو طور یزمان

 ...!من بود یعنی...اون عاشقه شوهرِ نفس چون

 نشده بودم؟ دایآ يحالتا رییمتوجه تغ نایچرا من زودتر ازا شهیباورم نم ایخدا

 تونست عاشق شوهر دوستش بشه؟ ياون چطور....يچطور دایآ

 نکهیبا ا دایو حاال آ... عاشقش بود من بودم دایکه آ يمرد...اون من بودم...شدن دهیها کنار هم چ پازل

 هیم باشه؟  غهیکه ص کردیم شنهادیداشت به من پ کنمیهم عوض نم ایمن عاشق نفسم و اونو با دن دونستیم

 !؟کنه نکارویدوستش ا نیبهتر یبا زندگ تونستیم يچطور دایآ ؟یرابطه پنهان

 :گفتم تیعصبان با

 ...تو...دایآ نیبب-

 !خفه شو مهرداد، ازت متنفرم-

 :زدم تو چشماش زل

 ؟یمن بش ي غهیص يحاضر یگیم يمن چه قدر نفس رو دوست داشتم و دارم؟ حاال دار یدونیتو نم-

 مخافت کنه؟ يشنهادیپ نیکه با همچن هیکدوم مرد-

 :زدم ادیفر تیعصبان با

 !یباش يدختر نیهمچن شهیباورم نم...یواقعا که پست-

 ؟یکنیقبول نم یعنی-

 !دهنتو ببند-

 :شد تو چشمام رهیخ تیرو باز کرد با عصبان نیبهم زد، دره ماش يپوزخند

 !کنم یخوشبخت يبراتون آرزو تونمینم چوقتیه-
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واقعا که  غه؟؟یص! یاون حرفو تو زده باش شهیباورم نم...یعشق ابلهانه ت با نفس بد بش هیبه خاطر  یتونینم-

 !مسخرست

 :هنوزم پاك نشده بود پوزخندش

باشه، اما  یکی غهیحاضره ص يو بهت دادم، وگرنه کدوم دختر شنهادیپ نیعشق ابلهانه؟ من عاشقت بودم که ا-

 !بدبخت یِهمون دختر سرراه...حقت همون نفسه! ینیمنو بب ینخواست یتوئه عوض...تو

 :زدم ادیفر يبلند يفرمون کوبوندم، با صدا يرو رو مشتم

 ...یدهنتو ببند عوض-

 :شدم و داد زدم ادهیپ نیاز ماش عیسر د،یرو محکم به هم کوب نیماش دره

 ...!یپست باش نقدریا کردمیفکر نم...دایآ-

 :به سمتم برگشت سادیوا سرجاش

من به خاطر تو ...باشه گهید یکیکه ماله منه مال  يزیمهرداد، عادت ندارم بزارم چ ارهیدووم نم تونیخوشبخت-

 !توئه احمق یول...باهات داشته باشم یرابطه پنهون هیحاضر بودم  یحت

من  دیشد يبهشون دادم، از تکونا يدیبه سمتش رفتم شونه هاش رو تو دستام گرفت و تکون شد تیعصبان با

 :شالش از سرش افتاد

 !یدوستش نیتو بهتر کنهینفس فکر م ؟یِیخوایم یچ ؟یپست باش نقدریا یتونیم يچطور-

 :دیتو هم کش ابروهاشو

 دایپ شیتو زندگ یتوئه عوض يسر و کله  نکهیدوستشم بودم اما تا قبل ا نیدوستم بود و بهتر نیبهتر-

 !ينبود چوقتیکاش ه...بشه

 :داد، پشتش رو کرد تا بره يمن فرار یوحش يچنگاال خودشو از تیبا عصبان و

 ؟یحرفو بزن نیا یتونیم ياحساسات چطور يسر هیواقعا تو به خاطر -

 :گفت يبلند بایتقر يکه پشتش بهم بود دستشو باال آورد و با صدا همونطور

 !یخوشبخت باش-

نشسته  میشونیپ يدرشت عرق رو يو قطره ها زدمینفس نفس م دم،یکوب نمیماش يکایپامو به الست یعصبان با

 ....به نفس زده بود لجم گرفته بود دایکه آ یاز همه از حرف شتریبودن، ب

 ...بوده یگفت نفس سرراه نکهیا
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 ...من اونو امروز شناخته بودم...بهم داشت یبرام مهم نبود چه حس...نه ایعاشقم بود  دایمهم نبود آ برام

 ...!بود يکه چه مدل دختر دمیفهم

 ...رفتیم نییتندم باال و پا يم از شدت نفسا نهیرو باز کردم و نشستم، هنوزم س نیماش رهد

فکر کنم،  دایبه آ خواستمینم گهید...خواستیآرامش م کمیفرمون گذاشتم و چشمام رو بستم دلم  يرو رو سرم

اجازه بدم  ياحد چیهبه  تونستمیجوره نم چیرو داشتم و ه یقشنگ یواقعا کنار نفس زندگ...من خوشبخت بودم

 !ياحد چیبه ه...رو به گند بکشه میکه زندگ

*** 

 يلبخند دنمینفس درو باز کرد با د...شده بود، زنگ درو فشردم ختهیحوصله بودم کال اعصابم به هم ر یب یلیخ

 :زد

 زمیعز يخوش اومد-

 :زدم و پام رو داخل گذاشتم و گفتم یزورک لبخند

 ؟یخوب-

زانوهاش بود،  يتا رو شونیقرمز رنگ که کوتاه راهنیپ هینگاهم به لباسش افتاد در رفت کنار،  يجلو از

ست شده بود با رنگ  قایرژ قرمز که دق هیصورتش بود با  يرو شیموهاش رو هم از باال جمع کرده بود آرا

 لباسش

 م؟یدعوت یینفس، جا-

 :دیسبهم زد دو تا دستش رو دور گردنم حلقه کرد و محکم گونم رو بو يلبخند

 !لپت موند يرژه لبم رو يجا-

مثل نفس سرحال باشم اما  خواستیشاد باشم دلم م خواستیکمرنگ بهش زل زدم، دلم م یلیلبخند خ هی با

 :کرد ینیریگند زده شده بود به حالم، نفس که متوجه حالتم شد، اخم ش زیعز يِدایبه لطف آ تونستمینم

 شده؟ يزیچ زمیعز-

 :دنم باز کردتا دستش رو از درو گر دو

 نه فقط خستم-

 :گونم پاك کرد يرژ لبش رو از رو يانگشتاش جا با

 !چته؟ نمیبب ایب ر،یدوش بگ هیبرو لباسات رو بپوش و -
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 :دمیرو بوس شیشونیدور کمرش حلقه کردم و نرم پ دستامو

 ستین میزیباور کن چ-

اصال چرا من ...مدت عاشقم بوده نیتمامه ا تیمیبه نفس بگم دوست صم تونستمیمگه م...گفتمیدروغ م اما

مگه ...بکنه خوادیکه دلش م یگفته بود؟ اصال هر غلط يزیمگه اون چ کردم؟یرو بزرگ م دایداشتم داستان آ

حاضره  گفتیهه م! که کردمیخراب م دینبا دایمثل آ ییسر و پا یب هیبه خاطر  نمویریش یمهمه؟ من زندگ

 ...!من يخدا...من باشه غهیص

 :مرش زدبه ک دستشو

 درست کردم، زود باش مهیو ق ایو لباسات رو عوض کن، برات الزان ریدوش بگ هیزود برو -

 :لبخند زدم هیباال انداختم و  ابرومو

 همه راهو؟ نیا رهیم یک-

 :دیخند طونیش

 !نفس با مهرداد-

شرم  يو حرفا دایآبه  گهیکردم د یو رفتم سمت اتاق خواب، حوله م رو برداشتم و رفتم تو حموم، سع دمیخند

 دایجوره به خودم بقبولونم که آ جیه تونستمینم...هنوزم تو شوك حرفش بودم...سخت بود یآورش فکر نکنم، ول

 ...شمال با ما همراه شده بود يبود که تو یهمون دختر خوب

 یت هی راست رفتم تو اتاق و هی رونیخشک کردم و از حموم اومدم ب کمیرو به کمرم بستم موهام رو  حوله

و رفتم سمت آشپزخونه، نفس مشغوله درست  رونیهم پام کردم و از اتاق اومدم ب یشلوار مشک هیشرت و 

 :کردن غذاش بود دو تا دستم رو از پشت دوره کمرش حلقه کردم و گفتم

 زم؟یعز میمهمون دار-

 :دمیگونش رو بوس عیصورتشو سمتم برگردوند، منم سر کمی

 ...دمیتدارك د نقدریخودمون ا يبرا...نه-

 :شدم رهیخوشگلش خ يرو گذاشت و برگشت سمت من، تو چشما مهیقابلمه ق دره

 غذا هم بس بود دونهی-

 دوست داره مهیدخترمون به مامانش رفته، ق یول ،يدوست دار ایخب تو الزان-

 :گرد کردم و با تعجب گفتم چشمامو
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 دخترمون؟-

 :ستش تو چشم بودند کیو  دیسف يکه دندونا يزد طور یبزرگ لبخند

 ...آره دخترمون، دختر من و تو-

 :نفس آروم زمزمه کردم يزل زده بودم تو چشما رتیبود با ح سادهیقلبم از حرکت وا دمیشوك بودم، شا تو

 ؟یرو مگه گرفت شتیجواب آزما-

 :زد غیج يبغلم و با شاد يرو محکم دور گردنم حلقه کرد خودشو انداخت تو دستاش

 ...!!!!!!یشیبابا م يمهرداد تو دار-

به خودم اومدم و تونستم  قهیحرکت کنم باالخره بعد از چند دق تونستمیگوشمو پر کرد، نم غاشیج يصدا

بلندش کردم و  نیزم ياز رو يحرفاشو هضم کنم محکم کمرش رو تو دستام گرفتم و با شاد

 شدم؟؟؟؟یمن واقعا داشتم بابا م ایخدا شدیباورم نم...چرخوندمش

 :از خودم جدا کردم رو نفس

 ؟یکنیکه باهام نم یشوخ-

 :رو برداشت و به دستم داد ییبرگه  نتیکاب يازرو

 !جوون يامروز رفتم جوابش رو گرفتم، بابا-

نفس باردار  اوردم،یازش سر درنم یلیشروع کردم به خوندنش خ اقیرو از تو دستش گرفتم و با اشت برگه

 یو هشت سالگ ستیتو سن ب شدیبود، باورم نم نیو مهم هم شدیمامان ماونم داشت  شدمیمن داشتم بابا م...بود

مامان  نیدرست ع یداشتن وستخوشگل و د یلیخ یلیپسر خ هی دیدختر و شا هی يبابا...شدمیداشتم بابا م

 ...نفسش

 :نفس يرو باال آوردم و با شوق زل زدم تو چشما سرم

 چند ماهشه؟-

 :شکمش گذاشت و گفت يرو دستشو

 !بایهفته ش تقر کیماه و  کی...دکتررفتم -

 :شدم محکم شکمشو بوس کردم دوال

 !نخوده هیکوچولوم بشم که هنوز اندازه  يقربون بچه -

 :شکمش و گفت يدستشو گذاشت رو دیبلند خند يبا صدا نفس
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 !واسه خودمه! دخترمو بوس نکنا ادیز-

 :دمشیبه آغوش کش دوباره

 !که دختر باشه ستیمعلوم ن-

 :ال آورد زل زد تو چشمام و گفتبا سرشو

 دختر باشه دیشا-

 !پسر دمیو شا-

 شنیدختر عاشقش م یاگه پسرم مثله باباش بشه که کل ییوا-

 :زدم و گفتم يحرفش لبخند نیا با

 کار کنم؟ یاون وقت من چ کنه،یم دایخاطر خواه پ یخب دخترمم اگه به مامانش بره کل-

 :و گفت دیلپمو بوس محکم

 ادیم شیپ یچ مینیتا بب میصبر کن دیفعال با-

 نم،یس يسرشو گذاشت رو شهیمبل نشستم نفس رو هم کنار خودم نشوندم، مثل هم يرو گرفتم، رو دستش

 :منم آروم موهاشو نوازش کردم و گفتم

 م؟یبگ نایبه مامان ا یک-

 شه؟با م،یگیشب دعوتمون کنن خونه شون، بهشون م هیبزار  م،یگیبهشون م گهیتا چند روز د-

 :زدم يلبخند

 نفس شنیخوشحال م یلیخ نایمامان ا-

 ندارن ویمعلومه، اونا که به جز ما کس-

 :دمیرو بوس شیشونیموهاش، پ يفرو بردم ال دستمو

 !؟...یچ یعنی یبفهمم خوشبخت یکه گذاشت یمرس...نفس یمرس-

دوازده ظهر بود و از قبلم با مامان  يکایدکتر، ساعت نزد میبعد، بعد از اون موضوع به اصرار من، با هم رفت هفته

نفس رو به مامان و  ياونجا، قرار بود امروز خبر باردار مییایکه من با نفس م میقرار گذاشته بود دیو خاله ناه

 ...میکه اونجا نشسته بود شدیم یعتسا کی بایمطب شلوغ بود تقر...میبد نایا دیخاله ناه

 :دمیدکتر رو شن یمنش يصدا

 سته؟یخانم شا-
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 :از اون بلند شدم که نفس گفت تیبلند شد، منم به تبع یصندل ياز رو نفس

 منم-

 :من انداخت و گفت ينفس و بعد به سرتاپا يبه سر تاپا ینگاه یمنش

 داخل دیبر-

 :زد یشونش جابجا کرد و لبخند کمرنگ يرو رو فشیبند ک نفس

 باشه-

زنگ  میرفت تو و من خواستم داخل بشم گوشکه نفس  نیسمت اتاق رفت منم پشتش به راه افتادم هم به

 :در آوردم و گفتم بمیرو از تو ج میگوش عیبهم انداخت، سر یخورد، نفس برگشت نگاه

 امیتو برو من م-

 ایب عیسر-

 :رو دادم و با سرعت از اتاق دکتر دور شدم لمیشماره مامان، جواب موبا دنید با

 الو سالم مامان، جانم؟-

 :پر کردگوشمو  شیعصبان يصدا

 ؟یکدوم قبرستون-

 ویو گوش دمیاخمام رو تو هم کش... اونم از دهن مامان، کامال جا خوردم یلحن نیکلمه و همچن نیا دنیشن با

 :محکم به گوشم چسبوندم

 شده مامان؟ يزیچ-

 ؟یکدوم قبرستون دم،یبار پرس هی-

 بودم دهیند ينطوریان رو امام چوقتیکه از خدا عمر گرفته بودم ه یسال يو اند ستیب نیتمام ا تو

 ...مطب دکتر-

 اون کجاست؟-

 کردیخطاب م "اون"مامان منظورش با نفسم بود؟ چرا داشت نفسم رو با  "اون"

 تو مطب-

 نجایا دیرسونیخودتونو م گهید قهیتا چند دق-

 شده؟ يزیمامان چ-
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 زود باش-

که با سرعت از کنارم رد  یینایبودم به ماشزل زده  رتیبا ح... بود که گوشمو پر کرد يبوق ممتدد يبعدم صدا و

فرو دادم و گره ابروهام رو باز کردم، تو  یبزاق دهنمو به سخت...هنوزم کنار گوشم بود لمیموبا یو گوش شدنیم

از لحن ...دمیترسیم یچیاز ه...دمیترسیم یول...یاز چ یدونینم...دمیترسیم...به پا شده بود یبیدلم دلشوره عج

 ...خبر بد هی دنیمامان و از شن

 ...!بس خواستمیم یفقط خوشبخت من

 بعد از چند تا بوق جواب داد...رو گرفتم دیخاله ناه شماره

 سالم پسرم-

 اونجا؟ ینرفت ؟ياز مامانه من خبر ندار...مامان سالم-

 که برم شدمیچرا االن داشتم حاضر م-

 کنمیاهش م؟ خو...شده یچ نیافتاده، مامان برو بب ياتفاق بد هیفکر کنم -

 :گفت عیسر

 شده مگه؟ یچرا مهرداد چ-

 گهیساعت د میتا ن مییایمن و نفسم م...فقط برو دونمینم-

 !رمیاالن م يباشه نگرانم کرد-

مطب رو با سرعت رفتم باال و دره اتاق رو باز  يپله ها کردمیقلبم رو حس م يقطع کردم، ضربان باال ویگوش

 :زدم و گفتم یکدکتر اخوان لبخند زور دنیکردم با د

 سالم دکتر-

 :زد يبهم انداخت و بعدم لبخند ینگاه نکشیاز پشت ع دکتر

 سالم-

 یسونوگراف يدکتر مانتوش رو داده بود باال برا ده،یتخت دراز کش يبه نفس افتاد که رو نگاهم

 :دستگاه زل زدم دکتر رو کرد به نفس و گفت ریلذت به تصو با

هم روزانه  يرو ادهیفعال هم استراحت کن پ...گمیرو برات م تشیجنسچهارماهش که تموم شه  شاهللایا-

تو دوران فوق  نیفقط االن جن...بهتره ينطوریمطب، ا ایبارم ب هی ییدو هفته ...انجام نده نمیسنگ يکارا...بکن

 نیکنم مراقب باشیراحت سقط بشه خواهش م یلیو با استرس و ضربه ممکنه خ هیالعاده حساس
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 :زد يلبخند نفس

 ممنونم خانم دکتر-

درباره  گهید کمیسرش دکتر اخوان  يتخت بلند شد و مانتوش رو مرتب کرد، شالش رو انداخت رو ياز رو و

خواستم پله  رونیاز مطب اومدم ب م،یبا من و نفس حرف زد و بعدم گذاشت که بر يدوران باردار يمراقبت ها

 :و چشمام زل زدکه نفس دستمو گرفت برگشتم سمتش ت نییها رو برم پا

 زم؟یچته عز-

 :زدم یزورک لبخند

 ستین يزیچ-

 :دیتو هم کش اخماشو

 اگه مهردادم رو نشناسم ستمینفس ن-

 :و گفتم دمیدزد شیدوست داشتن يرو از چشما نگاهم

 میزنیبا هم حرف م ن،یتو ماش میبر ایب-

 :گرد کرد چشماشو

 ترکمیدارم م ییبرم دستشو دیبا-

 :ت، دستشو فشردمحرفش خندم گرف نیا با

 برو منتظرتم-

 ن،یتو ماش میاومد و با هم نشست ییکه از دستشو دینکش یطول...راهرو يتکون داد و برگشت و رفت تو سرشو

 امیپ دیشماره مامان ناه دنیرو در آوردم و با د میگوش دمیاس ام اسم رو شن يرو روشن کردم که صدا نیماش

 رو باز کردم

هست مربوط به  یهرچ دیزودتر خودتون رو برسون هیمامانت واقعا عصبان...افتاده یقچه اتفا دونمیمهرداد نم"

 "توئه

به  کردمیفکر م یهرچ...بود يمامان گواه خبر بد يدلم چند برابر شد، صحبتا يخوندن اس ام اس آشوب تو با

 یعصبان نقدریا یمان از چما دونستمینم...دیرسینم ییعقلم به جا...کار کنم یچ دیبا دونستمینم...دمیرسینم ییجا

 !شده

 شده؟ يزیمهرداد چ-
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 :نفس سرمو باال آوردم و زل زدم تو چشماش يصدا دنیشن با

 مامانم...نفس-

 شده؟ مامانت خوبه؟ يزیچ ؟یچ-

 :داشبورد انداختم يرو رو یرفت، گوش ادمیرو  تمیکل موقع به

 هیعصبان یلیخ-

 ؟یچ يبرا-

 :دمیچیپ ابونیسرعت تو خ با

 دونمینم-

 ؟یچ یعنیوا -

 :سبقت گرفتم مییجلو نیبوق گذاشتم و از ماش يرو رو دستم

االنم مامانت بهم اس ام ...به مامانت گفتم بره اونجا...بد یلیبا لحن خ یول...زنگ زد سراغمونو گرفت...دونمینم-

 !هیعصبان یلیاس داد که مامانم خ

 :کردمیخودم حس م ينگاه نفس رو کامال رو ینیسنگ

 افتاده باشه؟ تونهیم یقچه اتفا-

 میبه همه بد تویما امروز قراره خبر باردار...امروزمون خراب بشه نفسم خوامینم-

 :دیکش یقیعم نفسه

 یکنیبزرگش م يدار یتو الک دیشا...میبزار برس-

 :لب زمزمه کردم ریرو آروم باز و بسته کردم و ز چشمام

 دیشا...آره-

 

 ستمیب فصل

 :درو باز کردم عیم و سرباغ پارك کرد يتو نویماش

 !شو ادهینفس پ-

 :رو بست نیشد و دره ماش ادهیپ

 زمیعز افتادهین یاسترس نده بابا اتفاق نقدریمهرداد ا-
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جوره باورشون کنم،  چیه خواستمیهم تو ذهنم بود اما نم ییزایچ هی...افتاده ياتفاق بد دونستمیتو دلم نبود م دل

م درو باز کرد و زل زد تو چشمام از جلو در زدمش کنار و رفتم تو و صدا بعد اکرم خانو کمیدره خونه رو زدم 

 :زدم

 ؟ییکجا...مامان-

مبل بلند  يکه از رو دمیرو د دیپشتم اومد تو و دستشو دور بازوم حلقه کرد، سرم رو چرخوندم، خاله ناه نفسم

 :دمیمان رو شنما يشد و بعدم صدا شتریدلشورم ب افشیق دنیشد و هراسون اومد سمتمون با د

 !من اومد يبه به شازده -

و درست مقابلم  نییپله ها رو اومد پا یمصنوع یلیلبخند خ هیبا ...دمشیپله ها د يرو چرخوندم و باال سرم

 ...!نفساشم نا منظم بود...بود یعصبان...نبود شهیچشماش مثل هم...زل زدم تو چشماش سادیوا

 ...يزیمامان چ-

 شیگونم حس کردم و بعدم انگار گونه م به آت يانگشتاش بود که رو یقط داغحرف زدن رو نداد ف فرصت

و بازوم رو  دیکه نفس کش یغیشدن سره من از شدت ضربه مامان مصادف شد با ج دهیشد و چرخ دهیکش

 :سمت مامان چرخوندم و فقط تونستم آروم زمزمه کنم رتیسرم رو با ح...فشرد

 !!!؟؟؟...مامان-

من  يرو چوقتیمامان ه...کارو نکرده بود نیا چوقتیاون ه...مامان یول سوختیو نه م دکرینه درد م گونم

 دست بلند نکرده بود

 :تنمو لرزوند ادشیفر يصدا

 ...!یعوض يدستت رو بکش عقب دروغ گو-

 دونستیدروغ گو؟ مگه مامان نم گفتیمامان ، با نفس بود؟ با نفسه من؟ به نفس داشت م يزدم تو چشما زل

 زد؟یبا زنِ من حرف م ينطوریچرا داشت ا...مهیزندگ نفسم،

 :که زمزمه کرد دمینفس از دور بازوم باز شدن، صداشو شن يدستا حصار

 د؟یمامان خوب-

 :خودشو به مامان رسوند و گفت دیناه خاله

 ...با دختره  یتونیتو نم-

 :رو قطع کرد دیحرف خاله ناه شیعصبان ادیبازم مامان با فر و
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 ...ستیتو ن اون دختره-

 سوزهیحس کردم دهنم خشک شده و گلوم به شدت م...خشکم زد...کردن روم یرو خال خیسطل آب  هی انگار

 به پسره من؟ يو به اسم دختره خودت، قالب کرد نجایا شیآورد یبرش داشت...یدختره سره راه هی-

از نفسم محافظت  خواستمیبزنم محرف  خواستمیم...به شمارش افتاده بود، قلبم تو هم مچاله شده بود نفسام

قطره  هیآروم ...نفس ينگاهم افتاد به چشما... هم قفل شده بود يچرا لبام رو دونمینم...تونستمیاما نم...کنم

 شه دهیشباعث شد تمام وجودم به آتش ک نیشد و هم ياشک از گوشه چشمش جار

 :دیناه

تو ...اون دختره منه...با تمام وجودم بزرگش کردم من اونو...یبگ ينطوریبه نفس ا زارمینم ن،ینسر زارمینم-

 نفس رو بزرگ کردم میو چند سال تمام با وجودم و عشق درون ستیمن ب...یبگ ينطوریبهش ا يندار یحق

 :هق هق نفس گوشمو پر کرد يصدا

 ...دونستمیم...شهیم ينطوریا دونستمیم-

 :زدم ادینتونستم تحمل کنم با تمام وجودم فر گهید

تمام ...زنِ من که هست...به جهنم...به درك...خب نباشه ست؟ین دیمامان؟ نفس دختر ناه یدونیم یتو چ-

چون برام خود نفس مهم بود چون من ...به جهنم که کردم...رو پنهان کردم؟ آره؟ هیقض نیا...که هست میزندگ

به من چه که دختر کدوم !!! هیک يبچه  نکهینه ا...من نفسم مهم بود نه گذشته ش يبرا... عاشق اخالقش بودم

 چرا ازت پنهان کردم؟؟؟ یدونیم...بودم دهیو فرزاد د دیاونو دختر ناه شهیپدر و مادر بود؟ من هم

گلوم ...نمیرو بب دیخاله ناه ياشکا خواستمینم نمینفسم رو بب ياشکا خواستمینم...زل زده بود تو چشمام مامان

 :زدم ادیمام توانم فربا ت...زدم ادیاما بازم فر سوختیبه شدت م

 شهیچون هم...فقط برات اصل و نصب و پول و ثروت مهمه دونستمیم...مامان ینیظاهر ب دونستمیچون م-

و  سایپر يدیفهمیو سهرابه، چون اگه م هینفس دختر عط يدیفهمیچون اگه م...ادیپول رو پولت ب يدوست دار

 ..!يکردیم جهنم مرو برا یو زندگ يزدیجا م...نفس دو آدم کامال متفاوتن

 :زدم ادیو فر دمیکوب نمیس يرو محکم رو دستم

 !شناسمتونیچون مامان، فقط منم که م-

 :زد ادیفر مامان
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 ،یدختر سرراه هیو مسخره به  یعشق آبک هیبه خاطر ...یننگ هیتو ما...یستیتو پسره من ن...خفه شو مهرداد-

 !؟...یزنیسره من داد م ينطوریا يدار

 :مانم رفتبه سمت ما نفس

  ؟یگیچرا م ينطوریمامان ا-

 :شدیصداش تو گوشم نوسان م شدنیم ياشکاش دونه دونه جار دیلرزیم صداش

اومدم  ایبه دن یو سهراب باشم؟ مگه من خواستم وقت هیبود؟ مگه من خواستم دختر عط یمگه گناهه من چ-

 خواستم؟یبشم؟ مگه من م سایمنو سر راه بزارن؟ مگه من خواستم پر

که هنوزم  فشیظر يدستمو دراز کردم دستا...دادیهق هقش داشت آزارم م يصدا...نتونست حرف بزنه گهید

 يسرشو رو شهیعقب و تو بغلم جاش دادم، مثله هم دمشیارزش داشت رو تو دستام گرفتم و کش ییایبرام دن

 ...کرد هیگذاشت و گر نمیس

چرا ...کنهیبا حرفاش داره نفس رو نابود م دیفهمینم...نبودانگار براش مهم ...نگاه مامان پر بود از نفرت هنوزم

 بود؟ مگه مهمه؟ گهیبود؟ خب نفس بچه کسِ د نیظاهر ب نقدریمامان ا

 بود؟ یو فرزاد بزرگ شده بود، مامان دنبال چ دیاون که تمام عمرش رو خونه ناه خب

 رو به مامان گفته بود؟ هیقض نیا یک...فتمریاز اونجا م شهیهم يبرا گرفتمیجوابمو م...جواب بودم هیدنبال  فقط

 :به مامانم انداخت یمانتوش رو برداشت و نگاه دیناه خاله

 ...!مثل تو دارم يخودم که خواهر يمتاسفم برا...نیمتاسفم نسر-

 :بعد زل زد تو چشمام و

 ...دارم تنها باشم ازیاالن ن... مواظب دخترم باش-

 گهینفس رو د يهق هق ها يصدا...رو راحت کنم الشیردم تا خمن فقط چشمامو آروم باز و بسته ک و

 نویتا خبر ا مینفس رو بد يتا خبر باردار میآره ما اومده بود...اونجا بودم یچ ياصال حواسم نبود برا...دمیشنینم

 ...و نفس مامان شمیکه من دارم بابا م میبد

 رو بهت گفته؟ هیقض نیا یسوال دارم مامان، ک هیفقط ازت -

  دیلرزیبسته شدن در گوشمو پر کرد، مامان با پوزخند به نفس که تو بغلم جا گرفته بود و با شدت م يداص

 :کرد و گفت ینگاه

 !یتلفن...امروز بهم زنگ زد...کرد یمعرف دایخودش رو آ...دایآ-
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 نمیس ياز رو نفس سرشو...با شوك زل زدم به مامان نطوریهم...سادیقلبم از کار وا هیچند ثان يکنم برا فکر

 :برداشت و آروم زمزمه کرد

 امکان نداره-

 :کردم زمزمه

 !يو تو هم باور کرد-

 :به عقب برداشت یقدم مامان

 يدیطالقت رو انجام م يو تو مهرداد زودتر کارا... نجایا يندار ییتو جا...رونیمن ب يتو برو گمشو از خونه -

 ...نجایا يگردیو بعدم برم يدیهم م نویا هیمهر

 اون روز با پوزخند بهم گفت  نیهم يپس برا...بود ختهیزهرش رو ر دایآ پس

ما رو هم نابود کرده  یبود زندگ دهیبهم نرس نکهیبه خاطر ا دایآ...دایپس آ د،یخوشبخت باش ينطوریهم دوارمیام

 ...بود

 :توانمم زمزمه کردم نیآخر با

 ...کنمیمن نفس رو ول نم...نه مامان-

گوشمو پر کرده  شیصدا هق هق ها کرد،یم هیگر رون،یو با خودم از خونه کشوندمش بنفس رو گرفتم  دسته

 ...رو داره یوحشتناک طیشرا دونستمیم...شده بود خیدستاش ...رو باز کردم و نشوندمش نیبود، دره ماش

اه و م کی يبچه  هی...اون حامله بود...گرفتیقرار م تیوضع نیتو ا دیپشت فرمون نشستم، نفس نبا خودمم

  رونینداشتم، از باغ اومدم ب یرو داشت، خودمم حال و روز خوش مهین

 کمربندت رو ببند-

 روندم شدیبه کجا ختم م دونمیکه نم یابونیخ هیکمربندم رو بستم و با سرعت به سمت  خودمم

 :کمربندش رو بست آروم

 ...مهرداد، اون مثله خواهرم بود-

 :مشتم فشردم ونیرو م فرمون

 !رزه بود و هسته هیاون -

 :آروم گفت یلرزون يبرگشت سمتم، با صدا نفس

 چرا؟-
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 کردیتکون دادم، هنوزم دهنم خشک بود هنوزم قلبم درد م نیبه طرف تیرو با عصبان سرم

 یدهنمو ک دم،ینفهم...شد یچ ییهوی دمیلحظه نفهم هیهمه درد رو نداشتم، تو  نیطاقت ا...رو نداشتم طاقتش

 :گفتم یباز کردم و ک

 ...!من تو رو ول کنم خواستیم...م شه غهیص خواستیاون آشغال م-

 :نفس يناله  يصدا و

 !!!مهردااااااددددد-

 بود و خود چشماش هم قرمز بودن اهیچشماش همه س ریرو با ترس برگردوندم سمتش، ز سرم

 چته نفس؟...چته-

 :زد غیج

 مهردااااددددد...مهرداد دلم-

کمربندش رو  تیپدال گاز فشردم با عصبان يرو شتریپام رو ب دمیفهمینم یحت دم،یشنیرو م نایبوق ماش يصدا

 :باز کردم و گفتم

 ادیبهت فشار ب دینبا...زود باش نفس...رو بده عقب دراز بکشه یصندل برمت،یم...مارستانیب برمتیم-

 :دلش فشرد و با ناله گفت ير ورو دستش

 !سهراب...هیعط...دایآ...استرس رو تحمل کنم درنقیا تونمینم...تونمیمهرداد نم...مهرداد بچم-

لحظه  هی... نایبوق ماش يو بعد صدا... شدم به دلش که محکم گرفته بود رهیخ... دمیدوباره ناله هاش رو شن و

شدن  دهیکش يصدا...هول شدم و با سرعت فرمونم رو چرخوندم...مییجلو نیماش دنیسرم رو برگردوندم، با د

 ...چراغ برق ریبا ت نیبرخورد ماش...ترمز

 :زدیصدام م هیکه با گر شهیگوشم زمزمه م ينفس تو يناله ها يهنوزم صدا و

 ...مــــهرداد-

*** 

 مهرداد؟...مهرداد-

 :روم بود يجلو یمبهم ریتصو...رو آروم باز کردم چشمام

 مهرداد؟ ؟يداریب...مهرداد-

 :دمیبدم ابروهام رو تو هم کش صیرو تونستم تشخ نیآرم ریتنگ کردم تا تصو کمیرو  چشمام
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 من کجام؟ نیآرم-

 :رو آروم فشرد دستم

 ...!یمارستانیب-

مامان همه ...اتفاقات به مغزم هجوم آوردن کبارهی...مارستانمیب یچ يبرا ادیب ادمیتا  دمیرو تو هم کش ابروهام

 ؟شد یناله هاش و بعدم؟ چ...شروع شدن درد نفس...رونیب میاز خونه زد...دیفهم ویچ

 ؟؟؟...نفس غیج يچراغ برق؟ و باز هم صدا ریچرا؟ ت ؟یبا چ م؟یکرد تصادف

 :کردم یی ناله

 ...نفسم-

 ؟یمهرداد خوب-

 گچ بود و دست چپم که توش سرم بود يبه دست راستم افتاد که تو نگاهم

 نفس کجاست؟-

 :مام کردبه چش ینگاه سادیباال سرم وا...دمیزل زد تو چشمام، همون موقع بابا رو د نیآرم

 پسرم؟ یخوب-

 نفس کو؟ -

 نهیدکتر اومد باال سرم و شروع کرد به معا ن،یفقط بابا بود و آرم...اما تو اتاق نبود نمشیرو چرخوندم تا بب سرم

 که نفسم کجاست؟ دادیجوابم رو نم چکسیه نجایرو نداشتم چرا ا ایمسخره باز نیم، حوصله ا

مهم نبود  یدستم سوخت ول دم،یکش رونیدستم ب يسرم رو از تو دستشو پس زدم و با شدت سوزن تیعصبان با

و بابا  نیبازم مهم نبود، آرم...رفتیم جیمهم نبود، سرم گ یول کردیم ینیتخت بلند شدم، گچ دستم سنگ ياز رو

 اومدن سمتم

 :نیآرم

 !برو دراز بکش....ستیمهرداد تو هنوز حالت خوب ن-

 :زدم و رفتم تو راهرو پسشون

 ست؟نفس کجا-

 :شونم گذاشت يدستشو رو بابا

 یاستراحت کن دیپسرم برگرد اتاقت، با-
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 :زدم ادیفر تیعصبان با

 ؟؟؟یینفسم؟ کجا...نفس-

 :گفت عیسر نیشدن، آرم رهیبرگشتن و بهم خ مارستانیب يتو نیحاضر همه

 !االن نه یول...ینیبیباشه نفس رو هم م-

 :نیآرم يسمتش و زل زدم تو چشما برگشتم

 ندست؟نفس ز-

عطر  تونستمیچرا نفس باال سرم نبود؟ چرا کنارم نبود؟ چرا نم کردن؟یم ينطوریچرا ا...یچیه...نگفت یچیه

 نفسم کجا بود؟...خنکش رو حس کنم

 :دمیبا سرعت سمتشون دو کننیم هینشسته و فرزاد کنارشه و دارن گر یصندل يخاله که رو دنید با

 ...دیمامان ناه-

 :بلند شد یصندل ياز رو دنمیاال آورد و با دصدام سرشو ب دنیشن با

 يمهرداد به هوش اومد-

 :سمتشون دمیدو

 نفس کجاست مامان؟-

 ادیفر تیهم مچاله شده بود با عصبان يدل و قلبمم تو...ختیر يقلبم هر...اسم نفس بغضش شکست دنیشن با

 :زدم

 حرف بزنه تونیکینفسم کجاست؟ ال مصب -

 :نشوند و گفت یصندل يو رودست چپم رو گرفت و من فرزاد

 ...نفس زندست-

 :زل زدم بهش ملتمسانه

 پس کجاست؟ -

و بعد هم فرهاد ...فرزاد پر از اشکه ییدا يچشما دمید...بغض کرده نیآرم دمید کنهیم هیداره گر دیخاله ناه دمید

 ز اشکهمنه اما چشماش پر ا ينگاهش رو دمید...واریداده به د هیگوشه راهرو تک دمید...دمیرو د

 يضربه مغز...بچش سقط شده مهرداد...دهیسرش ضربه د...نفس کمربند نداشته یها کار کردن ول ربگیا-

 وئهی یس يتو آ...شده
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 نایچرا ا شه؟یشده؟ آخه مگه م ينفس ضربه مغز گفتیم گفت؟یداشت م ینفس؟ بچمون؟ فرزاد چ ؟یچـــ

بشه؟ مگه اون خانوم  يضربه مغز تونهیس ممگه نف ؟یچ یعنی فایاراج نیا گفتن؟یداشتن چرت و پرت م

 کیو نفس  نم يبچه  شه؟یبچمون سقط شده، آخه مگه م گهیفرزاد م شه؟یم شیحال زایچ نیمن ا يکوچولو

 ...بود مشیو ماه و ن

 :زدم ادیو فر دمیدو وی یس يبلند شدم و به سمت آ یصندل يرو از

 ؟؟...گنیچرا دارن چرت و پرت م نایا...رونیب اینفس ب-

 :زدم ادیفر دمیفهمیدرد دستمو نم...فرهاد دوره دست چپم حلقه شد ییدا رومندیدست ن دوتا

 نفسسسس؟؟؟-

 :زدم ادیبا تمام عشقم فر...تمام جونم با

 ....نفســــم-

اون تخت  يرو...زن هی...باشه الیخ یب نقدریا تونستیم يچطور...بود ومدهین کردمینبودشو حس م...نبود مامان

اما  دمیفهمیرو خوب م يکلمه ضربه مغز یمن معن...کردیداشت با مرگ، دست و پنجه نرم م ستانماریب يتو

 ...!!!خورهیآبم نم یاون بدون من حت...رهیمینفسه من نم کردم،یقبول نم

 یخوب تیوضع گفتنیم نم،یبرم تو اتاق و نفس رو ب قهیاصرار کرد که گذاشتن ده دق نقدریاصرار کرد ا نیآرم

چون باور ! نه...کردمینم هیگر...سیچشمام نه قرمز بود و نه خ...و رفتم داخل دمیمخصوص رو پوش يباسال...نداره

 ...شده باشه شیزینداشتم نفس چ

سرش رو باند ...خوشگلش بسته بود یطوس يبود چشما دهیتخت دراز کش ينفس رو...اما شکستم...تو اتاق رفتم

اون  شدیباورم نم دادن،یکه بهش نفس م ییدستگاه ها... ل بوددم و دستگاه بهش وص یکرده بودن و کل یچیپ

 کبود بود؟ نشیصورت نازن نقدریهمون نفسه من بود؟ پس چرا ا

 ينطوریا چوقتیه...سرد یلیخ... بود خی...دستاش گرم نبود...رو تو دستم گرفتم فشیظر يدستا...سمتش رفتم

گرمش  يدستا يمن دلم برا...المم دستش رو فشردمبا دست س...نشستم یصندل يرو... پاهام سست شد...نبود

 تنگ شده بود

 ؟یش داریب ییخواینم...نفسم-

واکنش نشون ...آروم بود یلیخ...دادیخط سبز داشت ضربان قلبش رو نشون م يسر هی...خوردینم تکون

 شوهرش االن کنارش نشسته؟ دیفهمینم د؟یفهمینم یعنی...دادینم
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 ...!من...یخواستم دراز بکش...یز کنمن ازت خواستم کمربندت رو با-

 دمیبهم شوك وارد شد که نفهم نقدریا...کار کنم یچ دیبا دمیفهمینم...نفس دمیفهمیمن نم...سقط شد...بچمون

بلند ...بلند شو...آدم منتظرته یاز اتاق کل رونیب ؟یش داریب ییخواینفس نم...استرس وارد بشه نقدریبه تو ا دینبا

 ...بلند شو...خانمم...میبلند شو زندگ...نفسم وبلند ش...يبهشتم بر یون من محاله حتشو به همشون بگو بد

باال سر نفس  نیاز ا شتریب تونمیگفت نم...برم دیدستاش زدم، پرستار اومد باال سرم گفت با يرو یی بوسه

 شد دهیبار به صورت کبودش نگاه کردم، دلم به آتش کش نیآخر يبمونم، برا

تنم  کردیسرم درد م...نشستم یصندل يرو...نکردم چکسیبه ه ییتوجه ...نگاها روم بود...رونیباتاق اومدم  از

 هیاما هنوزم گر سادمیپام وا يبه زور رو دونستمیم...ندارم یحالت متعادل دونستمیو ضعف داشتم، م دیلرزیم

 یدستم داد شماره ناشناس مویگوش نیآرم...ردزنگ خو میگوش...هیتیباور کنم نفس تو چه وضع خواستمینم...نکردم

 :روش نقش بسته بود جواب دادم

 بله؟-

 مهرداد؟-

 :زدم ادیصداش فر دنیشن با

 ؟یآشغالِ عوض ییخوایاز جونم م یچ-

 :شکست و به هق هق افتاد بغضش

 نفس خوبه؟-

 يتو االن رو مثل ییسر و پا یاون به خاطر ب...کنهینفس داره با مرگ دست و پنجه نرم م...توئه رهیتقص...دایآ-

 ...مارستانهیتخت ب

 ...مهرداد نتونستم...مهرداد گوه خوردم...مهرداد غلط کردم-

 :هق هق هاش به زور گفت ونیم

تورو ماله خودم  خواستمیمن م...شه ينطورینفس ا خواستمیمهرداد من نم...نمیرو بب شینتونستم خوشبخت-

 ...رهیمیمهرداد بگو نم...مونهیمهرداد بگو نفس زنده م...کنم

 ...حاال برو گمشو...شد دهیاز هم پاش میزندگ...يدیبه هدفت رس...خفه شو پست فطرت-

 :شونم گذاشت و آروم شونم رو فشرد يدستشو رو نیقطع کردم، آرم ویگوش

 پسر آروم باش-
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 آروم باشم؟ تونستمیمگه م دم،یکشیبه زور داشتم نفس م...کردیدرد م قلبم

 نتتیبب خوادیدکترش م-

 ...بود شمیپ شهیهم...شدم، دوست دوران دانشگاهم رهیخ شیمشک يو آوردم باال و به چشمار سرم

 :به در زد و بعدم روشو کرد سمتم ییتقه  سادیدر وا يجلو گهید يراهرو هیرفتم تو  نیشدم و با آرم بلند

 تنها باهات حرف بزنه خوادیدکتر م-

نشسته بود، با  زیپشت م یجوگندم يمرد مسن با موها هیتونستم آروم سرمو تکون بدم، داخل اتاق شدم،  فقط

 :زد یلبخند کمرنگ دنمید

 سته؟یمهرداد؟ شوهره نفس شا-

 :به مبل کرد ییرو تکون دادم، اشاره  سرم

 ستیخوش ن یلیحالت خ...یستیسرپا وا ادیز دینبا نیبش-

 :مبل نشستم يرو

 دیدرباره نفس بگ-

 :ال شد و زل زد تو چشمامدو زیم يهم قفل کرد و رو يرو تو دستاش

 د؟یچند ساله ازدواج کرد-

 رسهیبه سال نم-

 همسرت باردار بود؟ یدونستیم-

 بود دهیکه فهم شدیم يهفته ا کی...دو هفته ش بود یکیماه و  کی م،یدکتر بود شیامروز صبح پ-

 داشت يزیخونر...قبل تصادف بچش سقط شده بود...يبهش استرس وارد کرد یلیخ-

 :شت کردمرو م دستام

رو  شیگفتم صندل ادین يمنم استرس داشتم، گفتم کمربندش رو باز کنه تا بهش فشار...درد داره گفتینفس م-

... نگه داشته مییجلو نیماش دمیهول شده بودم که نفهم نقدریا...مارستانیبده عقب و دراز بکشه تا برسونمش ب

 !برق چراغ رِیت يرفتم تو یفرمون رو کج کردم و ک یک دمینفهم

 :که دکتر گفت دمیکش یقیعم نفسه

فقط پاش  دیبگم اگه کمربندش بسته بود االن شا خوامینم کرد،یکار رو م نیتو بود هم يجا یخب هر ک-

داشته  ربگیبوده و ا یخوب یلیخ نیماش نت،یشعار بدم مهرداد، ماش خوامینه من نم... ایسرش  ایشکسته بود 
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چراغ برق به سمت  ریبا ت نیماشمسرت هم کمربند نداشته و موقع برخورد ه...همه خواسته خداست نایخب ا یول

 بود ادیز یلیسرعتت خ...رونیپرت نشه ب نیفقط باعث شده از ماش ربگیپرت شده و ا نیراست ماش

 یلیخ....کنهیقلبم درد م...بشنوم يزیدرباره تصادف چ خوامیدکتر، نم يآقا-

 :دمیرو شن قشینفس عم يصدا

 باهات حرف بزنم ستهیدرباره نفس شا خوامیمن م...پسرم فهممیم-

نفسم تنگ شده  يدلم برا...دیترکیسرم از درد داشت م کرد،یدستم درد م...دهنم خشک بود...زل زدم یینقطه  به

 و هنوز نشسته بودم اونجا...دستپختش يبرا...بود

 و چهارساعته از تصادف گذشته ستیب-

 درك کنم؟ تونمیز شد؟ چرا من نمرو هی یو چهارساعت؟ ک ستیمن ب يخدا

بکشه، با کمک  تونهینفس هم نم یحت ماریو ب افتهیمغز از کار م...یچه قدر بدون دونمینم يدرباره مرگ مغز-

 ژنیاکس نیزنده بمونه و قلب با کمک ا تونهیکوتاه م یلیخ يکه بهش وصله تا چند هفته  ییدستگاه ها

و  افتهیقبل تر از کار م یلیاز خ ماریمغز ب امانابود بشند، ... کبد و  ه،یله ربدن، از جم ياجزا هیبق زارهینم یمصنوع

اما مرگ ...یهرچ ایبهت بدم  دیام خوامیکه مرده، مهرداد جان نم شهیم یو چهار ساعت ستیب...مغز نفس هم

 ...آرومه یلینوع مرگ خ هی يمرگ مغز...ادیبه هوش ب یبعد از مدت ماریب دیکه شا ستیکما ن ،يمغز

 !رهینم ییخبر نداشت نفس بدون من جا! هه گرده؟ینفس برنم گفتیم گفت؟یداشت م یدکتره چ نیا

 ...که بهش وصله و  هیتنفس ينداره و اگه االن زنده ست فقط به خاطر دستگاه ها ياریهوش ماریب-

 دمیبه حرفات نم یتیمن که اهم گه؟یبگه؟ خب بگو د خواستیم یچ ؟یچ یعنی

 :زمزمه کرد یتا طوالناز مکث نسب بعد

 یزندگ ينطوریبه ا تونهیم گهیماه د کی ایتا سه هفته  بایتقر ماریب میدستگاه ها رو هم االن قطع نکن یاگه حت-

 !یباز کن قتیحق يچشمات رو رو خوامیمتاسفم اما م...کنه

 :گفتم يزیرآمیزل زدم تو چشماش و با حالت تحق زیت

 حرفاتون تموم شد؟-

 :تکون داد یفبه عالمت ن سرشو

 شنومیخب م-

 :داد یرو تکون دستاش
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 دارم یخواهش هیازت -

 شنونمیم-

 ....به یفکر کن ،یتا فردا هم صبر کن خوامیم-

 :نگفتم ادامه داد يزیچ

 يبد یبه چند نفر زندگ یتونیم ينطوریا...یبدنش رو اهدا کن ياعضا خوامیم-

 :مبل بلند شدم ياز رو تیعصبان با

 نفسم رو فدا کنم؟ آره؟ یدست یدست دییخوایشما از من م-

 :بلند شد یصندل يرو از

 ...مهرداد نیبب-

 :زدم ادیفر

 !گردهیکه اون برم کنمیمن بهتون ثابت م...مونهینفس زنده م...بشنوم خوامینم يزیچ-

 :سمتم دیدو دنمیبا د نیبستم، آرم تیو درو با عصبان رونیاتاق اومدم ب از

 ؟یمهرداد خوب-

 :هم کنارم نشست نینشستم، آرم یصندل يمحوطه باز رو يو تو رونیزدم ب مارستانیاز بتوجه بهش  یب

 گفت؟ یمهرداد دکتر چ-

 :زدم يپوزخند

 ؟يدار گاریس-

 ؟یکشیمگه هنوز م-

 خوامیاالن م-

و گذاشتم گوشه لبم و روشنش کردم و پک  رونیب دمینخ کش هیرو به سمتم گرفت، از توش  گاریس پاکت

 :زل زدم ییبه نقطه ... بهش زدم یقیعم

 !شه يکه به سرش خورده باعث شده مرگ مغز یینداره و ضربه  ياریهوش گهیم-

 :نگفت ادامه دادم يزیچ نیآرم

نفس رو فدا  گهیم میرمستقیداره غ اروی...مسخرست...رمیبگ میبدنش تصم ياعضا يازم خواست درباره اهدا-

 !کن
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 فهمهیم شتریب یلیاون دکتره، از من و تو خ...مهرداد نیبب-

 :نیآرم يشدم تو چشما رهیسمتش و خ برگشتم

صبر  امتمیمن تا ق...تونمیکه نم یدونیم...من نفسه ينفس واقعا برا یدونیتو که م ن؟یچرا آرم گهیتو د-

 دارم مانیمن بهش ا... ادینفسم بهوش م...کنمیم

نکشم اما  گاریل داده بودم سبه نفس قو...زدم گاریبه س گهید قیپک عم هیشونم گذاشت  يرو دستشو

 :لب زمزمه کرد ریآرومم کنه ز تونستینم یچیداشتم چون ه ازیاالن واقعا ن... تونستمینم

 ...ببخش خانمم-

 نیفقط به بغض سنگ...هم مچاله شده بود يو انگار تو کردیفقط قلبم به شدت درد م... نکردم هیباز هم گر و

 ...!نکرده بودم هیو من هنوزم گر... مردونه تو گلوم بود

*** 

 بود  ومدهیاما به هوش هم ن...نفس نمرده بود...گذشتیم ییسه هفته ...نفس رو تو دستام گرفتم يدستا

 ؟يخانمم امروز چطور-

 ...باز هم سکوت و

 :اتاق رو زدم کنار و کنارش نشستم يها پرده

منو ...کنارت نجامیمنم که ا...نو بپرسهزنگ نزده حاله م یمامان منم که حت...کنهیم هیمامانت هر روز داره گر-

 ؟ینیبیم

تخت دو نفرمون رو  تونمینم...اما تاب ندارم برم تو اتاقمون...خونه رمینفس هر روز م ؟یش داریب ییخواینم

 ...اونجاست يلباسات هنوزم همونطور نمیبرم دره کمدت رو باز کنم و بب تونمینم...نمیبب

 ...درست کردنات ایالزان يبرا...هات مهیق يشده برا دلم تنگ...تیآشپز يلک زده برا دلم

 ...بوسه هات يبرا...تیطوس يچشما يبرا...تنگ خنده هاته دلم

 ؟یشینم داریب نفس

 :و چشمامو بستم دمیدستشو بوس آروم

عد ب...مارستانیکرد و رسوندنش ب یبار خودکش هی يروز افتاد نیتو به ا دیفهم نکهیبعد ا...نداره یحال خوب دایآ-

چه به سرش اومده؟ چند روز  ینیبیم...خودشه، از دانشگاه اخراجش کردن يایشده و کال تو دن ریاونم گوشه گ
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ازش خواستم ...ارمیاز حرفاش سر در نم...گفتیمشت چرت و پرت م هی...ازم خواست ببخشمش...بهم زنگ زد

 ...حرفاش نامفهوم بود...بهم زنگ نزنه

 :رو به نفس گفتم نیشماره آرم دنیدبا  دم،یرو شن میزنگ گوش يصدا

 خانومم دیببخش-

 :دادم جواب

 الو؟-

 ؟ییسالم مهراد، کجا-

 نفس شیپ-

 باهات حرف بزنم خوامیم مارستانم،یمنم ب-

 رونیب امیاالن م-

 باشه-

 :لبخند به صورت نفس زدم هیبلند شدم  یصندل يرو از

 گردمیو زود برم نییپا رمیمن م-

 ...وتباز هم سکوت بود و سک و

 :دکترِ نفس به سمتش رفتم دنیبا د رون،یاتاق اومدم ب از

 ياکبر يسالم آقا-

 سالم مهرداد-

 دکتر؟ ياوضاع نفس چطوره آقا-

 :سرش رو تکون داد د،یکش یقینفس عم سادمیمنم روبروش وا سادیوا یی گوشه

بدنش تا چند وقت  ياجزا...ستین یموندن یلیمن فکر کن، نفس خ شنهادهیبه پ...گمیبارها بهت گفتم االنم م-

 ...افتنیاز کار م گهید

 ...دکتر يآقا-

 :قطع کرد حرفمو
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که بخوام بهت بدم، مطمئن باش اگه کما بود من خودم اجازه  ستیهم ن يدیام یمهرداد ول کنمینم دتیناام-

مطمئن باش ...يدیزجرش م يدار...وضع زنده مونده اما با دستگاه نیدستگاه ها قطع شه اما االن با ا دادمینم

 !خسته ست یسردرگم نیاونم از ا

 ...از طرف من باشه رفت یمنتظر حرف نکهیبعد بدون ا و

 :رو سمتم گرفت گارینشستم کنارش نشستم، پاکت س یصندل يکه رو دمیرو د نیآرم رون،یساختمون زدم ب از

 ...کشمینم-

 واقعا؟-

 نفس دوست نداره-

 :بهش زد یقیرو گوشه لبش گذاشت و پک عم گاریس

 مهرداد؟-

 بله؟-

دکترِ  يبودن، دکتر اکبر قراریساله رو آوردن، خانواده ش ب ستیدختر ب هی مارستانیب میکه اومد شیدو روز پ-

 ...اونم بود

 :کرد، کنجکاو شدم سکوت

 خب؟-

وقته که مشکل داشته و اما  یلیگفت قلبش مشکل داره خ...دمیکردم و از دکتر پرس يدربارش رفتم کنجکاو-

نداشته باشه، اون  یقلب وندیپ گهیداد که اگه تا سه روز د صیهم تشخ ياون روز حالش بدتر شده و دکتر اکبر

 !رهیمیم

 :بگه، پس گفتم یچ خوادیم دمیفهم

 بشنوم يزیچ خوامینم نیآرم-

 :بلند شم که دستم رو محکم فشرد و منو نشوند خواستم

اسم اول  سایپر...سائهیاسمش پر...تره کیو سال از نفس کوچد ای کیدختر دانشجوئه و فقط  هیاون ...مهرداد-

 ...رهیمیندن م وندیاون فردا اگه قلب رو با بدنش پ ست؟ینفس ن

 ؟یدرك کن یتونیم...!!! یکن يریدختر همسن و سال زنه خودت جلوگ هیاز مرگ  یتونیتو م مهرداد

 :شدم تو چشماش رهیخ برگشتم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینغمه جنت  –نفسم  يبرا

wWw.98iA.Com ٣٨٩ 

 یچ یفهمیم نیبعدم آرم! دنینم تیو فرزاد هم رضا دیاش خاله ناهمطمئن ب...بدم تیرضا تونمیمن نم -

 !گردهینفس بر م ؟یگیم

 :زد ادیفر تیعصبان با

 نجایروحش ا نکهیباور کن از ا....مرده، پس حاال بزار بره شینفس مرده اون سه هفته پ...گردهیبرنم ینه لعنت-

 کنم،یخواهش م....بده یزندگ گهینفر د هیفتنش به بزار با ر...مهرداد بزار نفس بره...سرگردون باشه خسته ست

 !هیهم راض دتیمطمئن باش خاله ناه

 :بزنم ادیفقط تونستم در جوابش فر و

 ...تونمینم-

*** 

 :لب آروم زمزمه کردم ریز

  میریگیکه هردو م یاز وهمت تب سوزمیدارم م-

 ...میریراه م غیت کیهردومون با هم لب  نکهیا از

 ...رمیمن تا کجا م نیبب...با تو یزندگ يبرا

 ...رمیمیدارم هر روز م ایرو نیروز ا کی واسه

 من؟ خوندمیم یچ

 که نفس دوست داشت؟  یآهنگ

 ش؟؟؟یپس و پ اونم

 :رو برداشتم و شماره مامان رو گرفتم بعد از چند تا بوق جواب داد یگوش

 بله؟-

 مهرداد م-

 ؟یپسرم؟ خوب-

 ؟ینیمنو بب يبار اومد هیسه هفته  نیمهمه؟ تو ا-

 تونممینم...نتونستم...نتونستم مهرداد-

از  شتریکه ب یبه لباس...نامرتبم يبلند شده م به ابروها يشایبه ر...زل زدم به صورت خودم نیماش نهییتو آ از

 ؟یواقعا من بودم؟ مهرداد نعمت نیا...چند روز بود عوضش نکرده بودم
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 !دایتو و اون آ ،يردمن آو یبال رو سره من و زندگ نیمامان تو ا-

 من شوکه شده بودم مهرداد-

 !به خاطر تو...به خاطر تو مامان...من به خاطر تو تصادف کردم...مامان نفس به خاطر تو به اون روز افتاد-

 متاسفم -

ازش بخواه که نفس ببخشتت، گرچه قلب ...فقط از خدا طلب بخشش کن...گهید زیبود نه چ ینفس نه سر راه-

 !زرگهب یلیاون خ

 ...شب بود مهین کیساعت ...دادم هیتک یقطع کردم و دوباره سرم رو به صندل ویبعد گوش و

داده بودتش  نیداغون شده بود و آرم یلیپورشه م بعد از اون تصادف خ...مگان نیماش...نشسته بودم نمیماش تو

ن نفس رو برداشتم پشتش مگا نیماش...رو ندارم دنشیهنوزم نرفتم تاب د...رمشیاما نرفتم بگ يصاف کار

اون پورشه  تونستمینم...میبود شدهسوارش ن چوقتیه يشدن راحت تر بود چون دو نفر نیباز سوار ا...نشستینم

 نمیرو بدونه نفسم بب

 ...مردیقلب بزنه م وندیپ تونستینم سایگفته بود تا صبح امروز اگه پر نیکه آرم اونطور

نفس  يبو...رو انداختم و درو وا کردم دیرفتم سمت خونه، کل شدم،یم وونهیبا حرص فوت کردم داشتم د نفسمو

تخت دو نفرمون دلم  دنیو چند روز، درو وا کردم با د ستیباالخره بعد از ب...رفتم سمت اتاق ومد،یهنوزم م

 يماه تمام رو نیمن با نفس چند...دمیتخت کش يدستم رو رو...به گلوم چنگ زد یو بغض وحشتناک... ختیر

 ...میشدیم داریو ب میدیخوابیتخت م نیهم

لباس ...بود زونیآو شیدستمو دراز کردم لباس عروس...کمد بودن يکمدش رو باز کردم لباساش همونطور تو دره

بود تو بغله  نجاینفسم ا...پر کرد موینیعطرش ب يبو...لباسش يفرو بردم تو موینیو ب دمیکش رونیعروسش رو ب

ازش  شهیهم يبرا تونمیم يچطور...تونمیم يمن چطور ایآخه خدا...خودش بود يبو ...نفسم بود نیآره ا...خودم

 ؟؟؟...يچطور...کنم یخداحافظ

 :زدم ادیتمام وجودم فر با

 ...کمکـــــــــــــــــــــــم کن...خدا-

 خوبمون يگذشت چه قدر روزا زود

 بمون شمیپ یزنیچشات داد م با

 بمون شمیپ یزنیچشات داد م با
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 دلم کجا بره؟ یول برم من

 خاطره هیعشقمون  شدینم کاش

 خاطره هیعشقمون  شدینم کاش

 یی شهیدل تنگ ش نیا منمو

 یی شهیمن قشنگ تر از هم واسه

 سیبا چشم خ یکنیم ادمی یوقت

 ستین یکه دلتنگ تر از من کس بدون

 رفتم، اسممو صدا نزن یوقت

 آخه پشت من شکنهیم ينجوریا

 نآخه پشت م شکنهیم ينجوریا

 یمن بغض گلوتو نشکن شهیپ

 یآخر تو قسمت من دونمیم

 *یآخر تو قسمت من دونمیم

تو  شهیهم طنتاشیخنده ها و ش...اشیجسمش نه، اما خاطره ش و مهربون دیشا موند،یم شمیپ شهیهم نفس

 ...موندیذهن و قلبم م

*** 

 :دکتر انداختم يبه آقا ینگاه

 زنده بمونه سایپر خوامیم-

 :به روم زد یداناز سر قدر لبخند

 ...اتاق عمل رمیمن م...خورهیهاشون به هم م یگروه خون-

 :بهم زد يدستام رو گرفت برگشتم سمتش لبخند ن،یآرم يدستا...دکتر رفت و

 يدیم ینفر زندگ هیمهرداد تو امروز به -

 کاره م آخه؟ یمن چ ده،یم یزندگ یکینفس با اون قلب قشنگش داره به -

 :دمیرو شن یزن يموقع صدا همون

 ممنونم...ممنونم پسرم-
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 یپسر نوجوون لبخند کمرنگ هیمرد و  هیباشه و  سایمادر پر دیبا دمیکه فهم یانسالیزن م دنیو با د برگشتم

 :زدم

 خوادیم نویمطمئنم خودشم هم...داره یقلب مهربون یلینفس خ-

اومد جلو، مردونه باهاش دست دادم و گفتم مرد: 

 ...رونیب ادیم از اتاق عمل بدخترتون سال دوارمیام-

 ...يدوباره رو داد یزندگ هیبه ما ...ممنون پسرم-

نفسِ  شونیکیبود و رو  سایپر شونیکی يرو...رفتم سمت تختا... موقع دره اتاق باز شد و دو تا تخت اومد همون

 ...کنه یخداحافظ یتا با زندگ رفتیم گشونید یکیسالم کنه و  یتا به زندگ رفتیم شونیکی...من بود

بود  يروز نیمن با جسم نفس بود، امروز آخر یخداحافظ نیا دمیسره نفس رفتم دوال شدم گونه ش رو بوس باال

 :ما بود، کنار گوشش زمزمه کردم یخداحافظ نیو ا دمیدیکه من نفس رو م

 ...من يخداحافظ خانوم کوچولو... يریمیموقع نم چیمن ه يتو برا... دوستت دارم-

 :دمیرو شن ییآشنا يداموقع ص همون

 مهرداد؟-

 :دمیمامان اخمام رو تو هم کش دنیرو باال آوردم، با د سرم

 ؟يباالخره، اومد-

 :فرو رفته بود یقیزل زد به صورت مثل قرص ماه نفس که تو خواب عم...رسوند باال سر نفس خودشو

 ...حداقل خودمو آروم کنم نکهیا يبرا...نجامیبود که من سرش آوردم اما ا ییبال...ادهیطلب بخشش ز-

 :زمزمه کرد هینگفتم مامان دست نفس رو فشرد و با گر يزیچ

 نابودت کردم يچطور دمیبودم نفهم یعصبان...اشتباه کردم...منو ببخش...منو ببخش دختر-

 ...دو دهنه اتاق عمل باز شدن يدو تا تخت رو حرکت داد و درب ها پرستار

 ومدیم رونیاز اون اتاق زنده ب یکی...دو تا تخت رفتن تو و بعد درها بسته شد...بار به نفسم زل زدم نیآخر يبرا

 ...گفتیبدرود م ایدن نیبا ا شهیهم يو نفسه من برا

*** 

 ... احساس یب يخاك ها...یوحش يخاك ها...سرد سپردم ينفسم رو به خاك ها شهیهم يخودم، برا يدستا با
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 شیطوس يدو جفت چشما...شهیباز نم چوقتیه گهینفس د طونیش يچشما شه،یهنوزم باورم نم...شهینم باورم

 گهید خنده،یبرام نم گهید کشه،ینفس نم گهینفسم د شهیهنوزم باورم نم... نمیبب تونمینم چوقتیه گهیرو د

دلم براش تنگ  کنه،ینم سخودشو هم برام لو یحت گهید زنه،یواسم چشمک نم گهید کنه،یباهام کل کل نم

 ...نشیدلنش يصدا يبرا...کوچولوش يدستا يبرا...اشچشم يبرا...شده

نرفتم تاب نداشتم  دنشیبه د یمدت بعدم به هوش اومد ول هیزنده موند و  سایپر...ساینفس رو دادن به پر قلب

اونم تو  دیتپیقلب نفسِ من هنوز هم م...تنش رو اهدا کنن ياعضا هیاجازه ندادم بق گهید... تونستمینم...ببنمش

 ! خودش به هیشب دیشا يدختر سا،ینفس برگشته بود تو تن پر...سایتن پر

 کنهیم یزندگ سایداره تو بدن پر ایکینزد نیهم ییجا هینفسم  دونمیم...کنم هیهنوزم نتونستم گر...نکردم هیگر

 یکه ب شهیساعت م کیاز  شتریب...زمستونه، هوا سرده ستیبرام مهم ن...نشستم رشیساعت ها ز....بارهیم بارون

موهام  کنه،یکم کم سرما به درونم نفوذ م...از گل یکوه يبارون نشستم رو یوحش يشالق ها ریحرکت ز

 ...ستیبازم برام مهم ن...شلوارم پر شده از گل و خاك...شده از بارون سیخ

 بهیخاك ها فرو بردم، عج ونیرو م مینیدوال شدم و دوباره ب فهممیم...پر کرده موینیعطر خنک نفس، ب يبو

بارون سرده، اما سرما رو  يهوا سرده، قطره ها...دمیخودمو عقب کش... عطرِ نفسم رو حس کنم تونمیهنوزم م

 یبردم سمت صورتم، از داغ ودستم...زننیم شیگونم منو آت يهستن که رو یداغ يقطره ها کنم،یحس نم

باورم ...عجب باز کردمدهنم رو از ت...شنیم دهیکش شیدستم به آت يگونم، نوك انگشتا يرو يقطره ها

 شهیخارج نم ییصدا چیاز گلوم ه یول...بزنم ادیفر خوامیم...شهینم

 بارون؟ ریاونم ز کنم؟یم هیمن دارم گر...ایخدا

 از خاك دفن شده؟ يآوار ریهمه کسم که ز يبرا م؟یزندگ يبرا...نفسم يبرا اونم

 شدن ياشک از گوشه چشمم جار يبازم قطره ها...هم فشردم يرو رو چشمام

مگه مردا احساس ندارن؟ مگه مردا ...ستیمهم ن یچیبرام ه کنه؟یم هیکه بگن مگه مرد گر ستیمهم ن برام

 شن؟یعاشق نم

 ...و باز هم...و باز هم ...کنمیم هیگر...زنمیزار م...زمیریبازم اشک م من

 ...که ترکم کرد یاون يراب...که منو تنها گذاشت یاون يبرا...ادینم چوقتیه گهیکه د یاون يبرا زمیریم اشک

از  يآوار ریعشقم که ز يبرا ومد،ین ایبه دن چوقتیکه ه ییبچه  يبرا... همه کسم يبرا...میزندگ يبرا

 ...نفســــم يبرا...خودم يبرا...خاکه
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 انیپا

 ...حق ای

 یجنــت نغمه

 ساعت بهشتیارد 24 خیتار

23:25 

 93مرداد  20: شیرایو انِیپا

 

 

 

 

  93 مرداد  : پ در نودهشتیاتای یینها انیپا

  93 اسفند: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member229481.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member53156.html : طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member231993.html    :ناظر 
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