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 :نگار –قسمت اول 

 ؟ییکجا: بهش اس دادم  ه؟یاه پس کدوم گور. وارد دانشگاه شدم با چشم دنبال تارا گشتم

 ییدم دستشو ایب: جواب داد عیسر

 و زدم پس کله اش کشیرفتم نزد. رو کولش بود فیکه دو تا ک دمشید ییدم در دستشو رفتم

 ک؟یرومانت ينجاهایا يایب يخوا یاتم م ندهیمحل قرارات، نکنه با نامزد آ نیخاك توسرت با ا یعنی: من

خنده ام  ییدم در دستشو میبر ایب گهیم نیا م؟یکجا بر گهیبه نامزدش اون م زنهیتارا زنگ م نکهیتصورا از

 :گفت کردیکه سرشو ناز م یتارا درحال. گرفته بود

خواهر بزرگش که تو (خانوم  نایکمبود پسر نامزدم کجا بود ثالثا ت يپسر یب نیتوا ایثان شعوریب یزنیاوال چرا م -

 شده؟ یچ یرابعا اگه بدون. مسموم شده) خوندیدانشگاه ما فلسفه م

 رو دوشت؟ ناستیت فیک نی،پس ا یزنیچه قدر حرف م...ماشا...ماشا: من

 شم  زونیکه م ارمیدوشم تعجب نکنه گفتم دوتا ب نکهیسبک بود گفتم برا فمیبار ک نیپ ن پ واسه اول: تارا

حداقل اگه  يمرد نیت نیت ینیت نایت. و داد زد دیوپا بهش کوب ییدستشو ياز در ها یکیرفت سمت  بعدشم

. ول کن جون من اونجارو يدیبهش چسب یتوام رفت هیخوب يجا یلیخ گهید ایاه ب میجمعت کن میایبگو ب يمرد

 هیظاهر شد و چون تارا حواسش نبود  ردر چارچوب د نایکه در باز شد و ت زدیزد و با پا به در م یداد م جوریهم

 .افتاد تو بغل تارا چارمیزد که اون ب نایت يلگد محکم به ساق پا

 حالت خوبه؟:تارا

 نه :یفیضع يبا صدا تبنا

 ؟يخورد یمگه چ: من

شد جواب مثبت  ریچون تا حاال خوستگار نداشته جوگ نمیا ياومدن خواستگار نامیعمه ا شبیبابا د یچیه: تارا

اخخخ جات  میبردن رستوارن مام تو خونه فسنجون مامانم رو خورد فیتشر مایبا اقا ن چوندنیداد بعدم که ما روپ

 ؟يخور یغذا م رونیواسه من ب يریم رفتخانوم ، آه من تو رو گ نایبود ،حاال بسوز ت یفسنجون کی یخال

 .رسونتیبرو خونه تارا م ایسرکالس ب يبر ستیالزم ن تیعیوض نیحاال با ا:  من

 يوا يوا يمحمود یمن کالس دارم اونم باک رسونتتیرو م یچ یچ: تارا
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مون مونده؟ ربع تا کالس هی:  نگاه کردم و گفتم نایبه ت) دیخودتونو نگران نکن يِکه مادر زاد(داغون افهیق هی با

 بتتیجلسه غ هی، رهیبد گ يمحمود نیا گهیتارا راست م ؟يبر یتونیم ،خودتیزنگ بزنم به تاکس یینایت

 با اخراج و افتادن هیمساو

 مایبه ن زنمیاالن زنگ م هیچ یباشه،نه بابا تاکس:نایت

برگشتم تو دانشگاه  لکسیمنم ر. شدن مارستانیب یجونش اونم اومد دنبالش و راه مایزنگ زد به ن نایت خالصه

 .و شروع کرد تند تند راه رفتن دیتارا دستم و گرفت و کش دفعهیکه 

 چته بابا دستم کنده شد يهو:من

 !شهیکالس شروع م گهید قهیدق 5خفه بابا :تارا

دم  میدیرس.  ادیدقبقه زودتر م 3 شهیهم يمحمود نیها ا گهیاخ راست م. شروع کرد تندتر راه رفتن و

 کالسمون

 کالس ماست نیا یتارا مطمئن: با تعجب نم

 اره :  تارا

 شلوغه؟ نقدریپس چرا ا: من

 دونم ینم:تارا

استاد :که اونم در جواب گفت  نقدرشلوغهیچرا ا نجایا دیپرس مونیهمکالس میتارا رفت از شم. کالس يتو میرفت

نامه  انیپا يموضوع برا هی يدو نفره شن و تو يها با هم گروه ها سانسیها و ل یسانسیگرفته فوق ل میتصم

 .کار کنن

هنوز منگ بودم که استاد وارد کالس  شه؟ینه جان من م! ؟ شهیمگه م ينجوریا ریبودم غ دهیهمه جوره د جان؟

 به اسم من دیرس. دادوبعدم شروع کرد به خوندن گروه ها حینامه توض انیروش پا نیدرمورد ا یکم هیاول . شد

 يناصر نیارو يا اقاخانوم نگار فرهمند ب:استاد

 :تارا زد تو پهلوم و گفت) هیبا کنا(؟ يمنو دوست دار نقدریخدا تو چرا ا يا. فتهیهمون پسر خودش ينه وا ؟ییچ

  زمیتو حلقم عز ،شانستيپسر دانشگاه افتاد نیتو با خوشگل تر يدار یدختر عجب شانس ییوا

که اعتماد به نفس کاذب دارن پس  ییمخصوصا اونا ادیمن از پسرا بدم م یدونیخفه شو تارا تو که خوب م: من

 .ببند

 !که يندار قهیسل:تارا
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شدم که  زونیاستاد او نیبعد از کالس رفتم از است. نگفت یچیروشو برگردوند سمت کالس و تا اخر کالس ه و

زبون  يبنده  نیخدا من به ا يا رفتیتو کتش نم یول فتهیخودش نیا ریغ گهیپسر د هی ایدختر بذار هیمنو با 

 سرشو بزنم به طاق؟  رمیبگم اخه؟ بگ ینفهمت چ

 :نفس -دوم  قسمت

 پسر خوجل و ناناس مامان اومد توکالس هیکه . میبود) یاضیمعلم ر(منتظر گامبو یاضیزنگ ر رستانیدب تو

 تونمیاضیر نیگزیاومده من معلم جا شیپ تونیاضیمعلم ر يبرا یمشکل هیسالم بچه ها : گفت و

 :هوا گفتم یمن ب دیهمه کفشون بر کنم فکر

 اد؟یگامبو نم گهید یعنی: من

 گامبو؟:اون

ازش  یحال هیمن  کردیمنو ترك عادتم بده ناز م ایگفتم دختر ب نقدریا دیمهش ریتقص نیبدتر از ا یسوت يوا يا

 . رمیبگ

 .استاد دیدیا من گفتم گامبو حتما اشتباه شن: من

: بلند شد و گفت عیسر. کن که از مجازاتتم کم کنم يکار هیاشاره کردم که دستم به دامنت  دیبه مهش و

 ه؟یاقا اسم شما چ دیببخش

 هستم يناصر: تیبا جد اون

 اسم کوچکتون؟:با ناز فرناز

 !داشته باشه یفکر نکنم به شما ربط: با پوزخند  يناصر

 دیخب بچه ها کتاب هاتونو باز کن: اون. شششیتفلون ا يحال کردم که نگو دختره  ییحال کردم ا ییا

که فندك نگرفتن برادر من رتیخوده صبر کن ز هیخب  د. 

**** 

 دیخوب بچه ها خسته نباش: زنگ گفت يصدا با

 از کالس رونیب رفت

 انصافه؟ نیاخه ا میکوشولو استراحت کن هینذاشت  یدرس داد حت نقدریخبرت برسه بهم چرا ا يا: من

  یبا خودت خلوت کن يبر یتون ینم گهیخوره د یاالن زنگ م میاره واال پاشو پاشو بر:دیمهش

 منم چون در حال انفجار بودم بلند شدم و رفتم دنبالش . بود ییدستشو منظورش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Anahid75  – طونایدو سه تا ش

wWw.98iA.Com ٦ 

**** 

بار بلند شدم ازش سوال بپرسم بعد از مطرح کردن سوال چنان  هیعاقا من . گذرهیم زریفر نیهفته از اومدن ا هی

 شیسوال برام پ دمیقول م گهیغلط کردم د دیببخش: بگم هیبا گر نوییخواستم سرمو بندازم پا یگام کرد که من

 خوردم زیاصال چ ادین

**** 

 اهل خونه من اومدم ییا:باداد من

 نفس راحت بکشم هیخبر عقدتو بشنوم بتونم  یاله: از تو اشپزخونه نینگ

 ؟یمنو بکش:من

 ياینه بابا تو کوتوله مگه کشم م: در حال خارج شدن از اشپزخونه نینگ

خواستم جوابشو . نع دیگیخوام بزنم شما م یم نویمن ا یه. گهیباز م یرو قدم حساسم ول دونهیم شعوریب یییا

 .خنده ریبدم که نگام به سر و وضعش افتاد و زدم ز

 ؟يخند یبه من م: نینگ

 ؟ يشد ينطوریحاال چرا ا)هست؟ یاصا ک( یخراسان ینه به ارواح خاك اوس ممد عل:من

 قاشونویپسره افتاده که هرهفته باهم قرار دارن تا تحق هینامه اش با انیواسه پا گهینگار د ریتقص: باحرص نینگ

خفه  خواستیزد که جورابم من کوش که دلم م غیج نقدریکه ا یدون ینم يوا رفتیم دیردوبدل کنن امروزم با

  ؟اما تو بگو کجا میکرد داشیساعت پ میبعد ن میگشت میاش کنم رفت

 کجا؟: يبا کنجکاو من

  ییظرف شو نیتو ماش: شتریباحرص ب نینگ

 ؟ییظرف شو نیجان؟ تو ماش: من

سر بزنم  کردمیکردم بعد اومدم به تخم مرغ ها که داشتم اب پزشون م یخانوم رو راه نیاره حاال من ا: نینگ

 عیبرداشتمش که چون داغ بودسر رهیسرخوش بدون دستگ ينجوریهول کردم هم هدیدل غافل ترک يا دمیکه د

 یرو باز کنم باز نم يبه کنار حاال اومدم پودر سوخار نایرو خودم ا ختیر اتشیمحتو يو همه  نیانداختمش زم

 رو من بدبخت دیبهش فشار اومده باشه پوک ادیز يانگار هویشد که 

 رو صورتت؟ هیسس قرمزا چ نیپس ا: من
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ظرف  عیدختر شلخته است ما نیخدا چقدر ا ییعوض کرده بود ا ییظرف شو عیسسو با ما ينگار جا: نینگ

 شد ينجوریبشورم که ا مویخبر اومدم صورت پودر یمن که از همه جا ب نکیبود سسم تو س خچالیتو  ییشو

 ؟ انایاح ومدیسرت ن گهید يباال یمطمئن نینگ: در حال انفجار من

 برو بچه برو بچه خودتو مسخره کن: نینگ

 نه جان من بگو؟:من

 خواد؟ یم ریدلت کفگ: براداشتن سمت من زیدر حال خ نینگ

 خواد  یبد بد بخواد، نه نم يزایچ نینه بابا دل من غلط کرده از ا! من ؟: من

 . زنهیم شیات ای کنهیتک تک موهاتو م نینگ. اوففف خدا به دادات برسه نگار. کردم سمت اتاقم وفرار

**** 

 :نگار -سوم  قسمت

خودشو  يجور هینا گفته نماند که  مالبتهیبا هم ندار یمشکل بایساختم، تقر يناصر نیارو نیخدا روشکر با ا خب

به ملکه  ییجورا هی. ازش ندارما یالبته من دست کم. با شاه ادوارد داره یکینسبت نزد کنهیادم فکر م رهیگیم

 .یگفتم زک سیانگل

**** 

 ه؟یبرنامه امشب چ: من

 هیاحتماال امشب خال گفتیم یکه ال هیتو زعفران ییالیو يخونه  هی:نینگ

 امینچ نچ من نم: سرجاش نشست و گفت خیس نفس

 وا چرا؟: نینگ

 امیمن نم دیاونم با شما دو تا؟ نچ ،زرنگ یخونه خال امیا ب:نفس

 دادینداخت و سرشو تکون م یابرو باال م گرفتیلبشم گاز م یگفت ه یرو با ادا م نایا

 کوفت:من

 نیخورد تو سر نگ هیعال میریدستمالو پرت کردم طرفش که چون هدف گ ي جعبه

 ؟یزنیشعور چرا م یب: دیمال یکه سرشو م یدر حال نینگ

 برم تو اتاقم بچه ام رو گاز جامونده دیشد با یچ يدید يوا يا:من

 رونیب يایبالخره که م: دمیشن نوینگ يفرار کردم سمت اتاق که صدا و
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 یکن یبعد رنده ام م یکنیم ممیتقس يبه هشت قسمت نامساو رونیب امیام ب وونهینه بابا مگه د:باداد من

 .تو چرخ گوشت يزیریم

 که تازه دانلود کرده بودم شروع کردم به خوندن  یورمان وتریرفتم سراغ کامپ. تو اتاقم و درو قفل کردم دمیپر و

 تو ایب:من. در اتاق به خودم اومدم  يبود غرق تو رمانه بودم که با صدا یدو ساعت یکیم کن فکر

 تو؟مگه من روحم؟ امیدر قفله ب یوقت ياسکول جان چطور: از پشت در نفس

 صبر کن اومدم  ؟يچرا در زد گمیخب بابا،م لهیخ: من

 . جام بلند شدم ،درو باز کردم و نفس اومد تو واز

 ها؟:من

 جانم؟ یبگ دیبا سادهیخانوم متشخص جلوت وا هی یوقت شعوریب:نفس

 گهید بنال د:من

 لباساتم بردار ات،یعمل میبر میخوا یحاضر شو م:نفس

 مگه ساعت چنده؟ نمیبب سایوا میسیپل میا ژهیو گانیانگار  گهیم يجور

 ساعت چنده ؟:من

 ته گذش 11ساعت ییکجا: برگشت وگفت شدیاز اتاق خارج م کهیدر حال نفس

 امادم گهید نیم 10 یاوک: من

ها من به شخصه  يشب زنده دار نیبه ا میما عادت دار دیتعجب نکن. منم حاضر شدم رونیرفت ب نفس

 عاشقشم 

 .نییپا رفتم

 :نفس -چهارم قسمت

 من اومدم: بلند يوبا صدا نییاز نرده سر خوردمو رفتم پا. میکولمو برداشتم د برو که رفت دمویپوش لباسامو

 چه عجب، نگارکوش؟:نینگ

 نجامیمن ا: از تو اشپزخونه داد زد نگار

 این یخواست ایب یخواست میریم میما دار:نینگ

 بابا اومدم  نیا ا صبر کن:نگار

 ؟یقاط نقدریچرا ا: دیبا اشاره از من پرس و
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 دوباره گازش گرفته  يموریت: با زمزمه من

 نیدر ضمن از کجا معلوم ا دهینه انگاراون همه پول رو باال کشانگار  شعوریمردك ب: شد وبلند گفت یعصب نگار

 نباشه؟ یچک هاوسفته ها جعل

 نداره دهیفا میاگه با مدرکم ثابت کن یکلفته که حت شیپارت نقدریفوقش باشه اون نامرد ا:من

  میبر دی،پاش الیخیب:نینگ

 س؟یزود ن: من

 منظرما دونیکاشتم تو م ینه بابا کجاش زوده درضمن ال:نینگ

 يمهد يدیتو راه اهنگ مورد عالقه مو گذاشتم ازم بر. میشد نیو سوار ماش رونیب میو رفت مینگفت يزیچ

 .احمدوند محشره

  یچقد تنها بش سخته

 به دادت نرسه  یکس

 يریاغوش بگ عکسشو

 توجشات حلقه بشه اشک

 کنم  هیتو بغلت گر گهیبار د هی شدیم یکاشک

 بلند کن نفسم پاتو

 فرش پات کنم چشامو

که  نجاستیشدم اونم منو ترك کرده فقط مشکلم ا یکیعاشق  کنمیاحساس م دمیاهنگو گوش م نیمن ا اصال

 ایسالم، ب: خم شد و گفت یال نییپا میرو داد شهیو ش مینگه داشت یال يجلو. محل قرار میدیرس ه؟یک دونمینم

 حافظخدا. دیبنداز از کار نارویدورب دیوارد بش نکهیادرس فقط قبل از ا نمیا

تا  میحرکت کرد. رهیو م گهیمثل ضبط صوت حرفاشو م میزاره ما دو کلوم حرف اضافه بزن ینم ادیم خوشم

تازه  ستین شتریسالش ب 30سالشه ها نه  50 يموریت نیفکر نکن یراست. کردمیفکر م يموریاونجا داشتم به ت

 میدیرس) کچل باشه ها؟ دیشا( هسرت دوست دختر داشت يخراب اندازه موها یاما با ذات بیهم پولدار هم خوشت

پشت کوچه  نویماش نینگ) ندازه یدروغ که کنتور نم(ندازه یخونه ما لنگ م شیکه پ هیاوه اوه چه قصر. به خونه

 ...نیاز ماش میشد ادهیپارك کرد وپ

 : نینگ -پنجم قسمت
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سفته ها و چک هاتو پاره  يخوا یاگه م گهیم شعوریب يرو داشته باشه ا ا پسره  تونهیادم چقدر م هی دونمینم من

از . شمینم فیادم کث نیمن شده برمم زندان، زن ا دهیهه هه به گور باباش خند. یباهام ازدواج کن دیکنم با

فقط کالهامونوسرمون  میپارك عوض کرده بود يتو ییو چون قبال لباسمون رو تو دستشو میشد ادهیپ نیماش

 اهیکوتاه س يو مانتوها اهیس يپارچه ا يبود با دستکشها دایبود که فقط چشمامون پ يکالمون جور میکرد

 واریرو د دیخونه ونگار برا نفس قالب گرفت نفس پر یپشت وارید کینزد میرفت. اهیس يها نیو پوت اهیوشلوار س

خب خدا رو شکر انگار  نگاه کردم چراغها خاموش بود واریاز رو د واریرو د مید،رفتیشمنو ونگار و ک يودست ها

حرکت  واریرو د نیبه سمت دورب الیخ یمچ پام درد گرفت اما ب یکم نکهیتو باغ با ا میدیپر. ستیخونه ن یکس

 کردم 

به سمت در خونه حرکت . اونطرف رو ازکارانداختن يها نینفس ونگارم دورب دمیکار انداختمش برگشتم د از

 .شنومیرو م ییکردم در خونه قفل باشه اما باز بود درو باز کردم که احساس کردم صدا یفکر م میکرد

 د؟یشنو یشمام م:به بچه ها گفتم  رو

 سرشون رو تکون دادن اونام

 تو خونه است؟ یابوالفضل ک ای

 ست؟یخونه ن یکس یمگه نگفت: اروم يصدا نگاربا

  دونمینم: من

 ...که میال شدوارد ه. تو میپا اروم رفت يپنجه  با

**** 

 :نگار -ششم قسمت

 .اشتباه کردم دمیفهم نینگ يصدا دنیاما با شن زنهیحس کردم گوشم داره زنگ م میوارد شد یوقت

 ن؟یشنویشمام م: نینگ

 ست؟یخونه ن یکس یمگه نگفت:  اروم يمن با صدا مینفس سرمونو به عالمت مثبت تکون داد منو

  دونمینم:نینگ

 شهیمگه م نمیاما صبر کن بب رونیب میروشن نفسمونو داد ونیزیتلو دنیکه باد. تو  میپا اروم رفت يپنجه  با

صحنه وحشتناك و ترسناك  هیبود که  يو یت يحواسم به صفحه ! روشن باشه؟ يجور ينجوریهم ونیزیتلو

 گهید يونفس و چند تا صدا نینگگوش کر کن بزنم البته نه من تنها بلکه  غیج هیاومد که باعث شد  لمیاز ف
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سه تا پسر  دنیبود که با روشن شدن چراغ وبا د یکردم اون صداها چ یکردن  داشتم فکر م یهم منو همراه

 خیهمون س يکه با صدا وفتادمیتا سکته ناقصو رد کردم وداشتم م زدچندیاشنا م بیعج شونیکیکه  یهرکول

 سادمیسرجام وا

 ن؟یکنیکار م یچ نجایا ونیبپرسم شما اقا شهیم-

خب خدا رو شکر فکر کرد  کنه؟یم کاریچ نجایا نیخدا ا ییوا...جز ستین یاون کس دمیصداش فهم دنیباشن

 میما دختر دنیفهمیم میزدیاگه حرف م یپسر ول ای میچون لباسامون گشاد بود معلوم نبود ما دختر میمامرد

بچم  گهید یکیبه  پرهیدرخت م هیاز  مونیمثل م(م؟یدیکجا نشسته بودن که ما اونا رو ند نایا یراست

 ) داره يریخوددرگ

 .رونیدادش پرت شدم ب يفکرها بودم که با صدا نیهم تو

 د؟یشنوینم-

رومو  عیفکر سر نیبا ا. برهیصددرصد ابرومو تو دانشگاه م میبفهمه من ک نیا م؟اگهیریما چرا در نم اصال

خواست کالهمو . ام رو گرفت که پرت شدم به عقب قهی که اون اومد از پشت دنیبرگردوندمو شروع کردم دو

از گوشت  گهیت هیحس کردم دارم  هگاز گرفتم ک نقدرمحکمیا. دستشو از رو کاله گاز گرفتم عیکه سر ارهیدر ب

  دمینفهم یچیه گهیود يا شهیش زیکه سرم خورد به م نیداد زد و منو پرت کرد زم هیاون .  کَنمیدستشو دارم م

**** 

 :نفس- هفتم قسمت

تا مرزسنگکوب رفتم اما ) يناصر(خودمون  خچالیهمون  شونیکیسه پسر که  دنیروشن شدن چراغ ود با

معلم (يبه ناصر یبیکه شباهت عج شونیکی. رد کردن مرز را به من ندادن  يمرزبانان محترم اجازه 

 :داشت داد زد)یاضیر

 ن؟یکنیکار م یچ نجایا ونیبپرسم شما اقا شهیم-

  فهمه؟یمون نم زهیم زهیر کلیاز ه دهیاز لباسامون نفهم میاخه بگ! چه اسکل م؟یکر کرد ما مردف یعنی

چون حرف بزنم  دمیفرار کرده؟ خب معلومه که من جواب نم مارستانی؟ از ت هیعصب نقدریچرا ا نیا د؟یشنوینم-

 یدو تا چرا حرف نم نیدل غافل ا يا. سکوت گرفتم يپس روزه  میبفهمه من ک)يناصر(جون  یممکنه ناص

 قهیبه طرفش بدو وازپشت  عتاز پسرها با سر یکیکه باعث شد  دنینگار شروع کرد دو دمید کهویزنن ؟ که 

نعره  هیگاز پدرومادر دار ازش گرفت که اون بدبخت  هیکه نگار از رو کاله  ارهیکالشو درب ره،خواستینگاروبگ
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 رمیبم یاوف چه قدر سخته گزارش دادن، اخ( زیم يبه لبه که سر نگار خورد  زیونگارو پرت کرد رو م دیکش

. طرفش  دمیزدم و دو غیج هینگار وتکون نخوردنش  تیوضع دنیبا د) یکشیم يپور چه زجر یبرات فردوس

 کالهش رو از صورتشو برداشتم 

 نینگ: زدم داد

 باسرعت اومد کنارم نینگ

 شده؟ یچ:نینگ

 برگشتم سمت پسرا. دینگار حرف تو دهنش ماس یشونیخون رو پ دنید وبا

 دیکرد کاریچ ندیچرا ماتتون برده، بب:با داد من

بفهمه )دهیبدبخت لقب م نیچقدر به ا ییوا)(يناصر(شعوریاون ب ای میواسم مهم نبود بفهمن ما دختر گهید انگار

 د؟یترشما دخ:زمزمه کرد ونیکشی. من نفس فرهمند دزدم االن فقط نگار مهم بود وبس 

 خواهرم: زدم داد

 دنیداشت ونگاروپرت کرده بود با د يبه ناصر یبیکه شباهت عج یواون کتریاومدن نزد. خودشون اومدن به

 نگار؟: نگار بازمزمه گفت

تر وخواست به نگاردست  کیاومد نزد  شناخت؟یگرد شده نگاش کردم نگاروم يبرگشتم سمتش با چشما عیسر

 ؟یداغونش کن نیاز ا شتریب يخوایم هیهان چ: بزنه که مچ دستشو گرفتمو گفتم 

به دکتر داره خب  ازیخواهرتون ن دیگیمگه نم: گفت تیکردو دستمو پس زد و باعصبان یحرفم اخم نیا دنیشن با

 )شه؟یروانشناس دکترم م(گهیمنم دکترم د

 واستم نه قاتل الزم نکرده من دکتر خ رینخ:من

 حال نگار چطوره؟ نهیبذار بب گهیشو د الیخینفس ب: گفت نیبا لگد پرتش کنم اون طرف که نگ خواستم

اول نبضشو . کاتا مهمونش کنم هی ارهیسر نگار ب ییکنار وبا دقت روش زوم کردم که اگه خواست بال اومدم

 دیهوش شده فقط زخمشو با یحالش خوبه به خاطر شدت ضربه ب: کرد و بعد گفت گهیچندتا کار د هیگرفت و

 .پانسمان کنم

شما دونفر : شون گفت گهید یکیشد و نگار بلند کرد وبرد به سمت پله ها خواستم دنبالش برم که  زیخ میون

 نجایا دیایب

 کنارم نمیندارم رفتم نشستم نگ يچاره ا دمیمبل ها اشاره کرد منم د به
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 دیاریکالهتون رو درب:پسره اون

بسم اهللا خودت به دادمون  ایشده؟  ینکنه جن. گوش کن شده نقدرحرفیچرا ا نیا نمیبب سایوا. در اورد  نینگ

 برس

 اریتو، کالهتو درب یه:يناصر

 خوام یتو کالت، نم یه:من

 تو چقدر صدات اشناست  نمیصبر کن بب:يناصر

 یمن ؟ نه بابا اشتباه گرفت:من

 نه من مطمئنم :يناصر

 ...وگرنه دیاریشمام کالهتونو درب گه،خانومیبسه د: پسره اون

 پس کالمو در اوردم ترسمیوگرنه ها م نیمن از ا الیخیاقا ب اه

 فرهمند:باداد يناصر

  يدید يزیچ یلی،اسرافیلییعزرا یجن کنهیندونه فکر م یهرک یزنیم غیگوشم چرا ج یییا:من

 ؟يتو دزد: يناصر

من  یسکته کن ياگه دوست دار ه؟یمزخرف چ يلمایف نیا میوبگ میسر به شما بزن هی میما اومده بود نه بابا:من

 سراغ دارما  گمید يراه ها

 باال؟ ادیم واریمهمون از د:يناصر

 کنم رتیغافلگ میخواستیخب اسم ما مهمون سر زده است م:من

 د؟یشناسیم گرویشما همد:پسره اون

 ما هستن یاضیر ریدب شونیبله ا: گفتم عیبتونه جواب بده سر يناصر نکهیاز ا قبل

 ينگاه ها خاطره  نیابرفرض من از ا ای: نگاه به من کرد هیشده بود برگشت  ثیکه چشماش خب یدر حال نینگ

 ندارم یخوش

 شعورهیو ب خچالی یگفتیهمون که م:رو به من نینگ

شما ادم  گهیم نینگ: گفتم سشییکه به ر ياون بار یتالف قتیدر حق ایکنه ، عیمنو ضا خوادیم دمیفهم ییییواب

 .دیهست یفرهنگ واسکل یب یلیخ

 بود رامونیاز دب گهید یکینه بابا اون :من
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 نه من مطمئنم:نینگ

 )مظلوم باشه مظلوم کجا دربره نیا(من مظلومم کمکم کن یاورده واسه تالف ریوقت گ نیخدا ا ییا

 یکنیاشنباه م گمیجان م نینگ:دندونام ياز ال من

 کنمیاشتباه م دیشا یگیاره راست م: سرخم کرده گفت یکاف يبه اندازه  دیکه فهم نینگ

 ارمیمن فقط دستم به تو برسه چشاتو از کاسه در م نینگ

  سیبه پل2 دیبد حیبه ما توض1 دیندار شتریخب به هر حال،شما دوتا راه ب:پسره اون

 ...یول. نگم میاز زندگ يزیچ خچالی نیبه ا یول رمیحاضرم بم. کنمیانتخاب م سویکه پل من

**** 

 :نینگ -هشتم قسمت

به (تاپ دادن ذوق مرگم یکه بهش ت يجون بالخره انتقاممو از نفس گرفتم به جان خودم االن مثل خر آخ

 ي،اونوقت به جا شهیخب نم یتا اخر باز کنم ول شموین خوادیدلم م ییا خواد،یدلم م ییا) کنهیم نیخودش توه

باشه رو انتخاب  سیراه دوم که پل مصدرصد اگه تنها بود. دنیم مارستانیت لیبدن تحو سیپل لیمارو تحو نکهیا

 ...کنم پس مجبورم که سکیاونا ر ي ندهیتونستم رو ا ینم. اما االن بحث نگار و نفسم بود کردمیم

 طول بکشه ها؟ دیشا:نینگ

  ستین یمشکل:پسر اون

دونم چه  ی،پدرم کارخونه دار بود که بعد از مرگش نم میپدر و مادرمونو تو تصادف از دست داد شیسال پ8: من

ثروت ما به جز خونه امون  هیو کارخونه و بق دیبابامونو رو باال کش ينامردش سهم کارخونه  کیشر يجور

ندتا چک وسفته چند و امضا چ سندنامرد بابا با جعل  کیهمون شر شیافتاد چند ماه پ دیدست اون ادم پل

بزرگه  یلیخونه امونو که، واسه ما سه نفر خ میگرفت میدرست کرد و ما رو به خودش بدهکار کرد تصم ياردیلیم

 ونیلیم300و  اردیلیم 5ما  یگفتن ول مین اردویلیم 3خونه رو  متیکه اونا ق میبه چند تا بنگاه سر زد میرو بفروش

 یاگه شبانه روزم کار م یاما حت سادمیمیوا يتو شرکت اضافه کار تونستمیکه م م،هرروزیبه اون بدهکار بود

اونم ازدواج با  رهیاز ما نگ یکنه پول یشرط قبول م هیبابام گفت به  کیشر.  شدیپاس نم اردیلیم 1کردم اون

 که با کنمگرفتم قبول  میاما ذاتش خرابه اولش تصم پیساله پولدار و خوشت 28پسر هیبابام  کیمنه،شر

 ...کار کنم که یمونده بودم چ ينجوریشدم هم مونینگار ونفس پش يدهایتهد

***** 
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 :نینگ -نهم قسمت

 نگار کوشش؟: اون پسره که نگارپرت کرده برگشته روبهش گفتم دمینگاه به همه انداختم که فهم هی

 شهیم داریام ب گهیدوساعت د یکیحالش خوبه تا :اون

اولش .کردن يبه دزد میداد که شروع کن شنهادیاز دوستام پ یکیکه  میمونده بود فیبالتکل گفتمیداشتم م:من

  نهیکه برام مونده هم یتنها راه دمیفکر کردم د یرد کردم اما وقت شنهادشویپ

 د؟یکمک نگرفت التونیچرا از فام:پسره اون

به .نه اشون رو عوض کردنها گفتن خو هیهمسا ینگرفتم،چرا اتفاقا رفتم سراغ عموم ول دیکنیچرا فکر م:من

 مینداشت رانیتو ا یجز عمومم کس.مسدود شده بود یزنگ زدم ول لشیموبا

 مورد بهشون نگفته بودم نیدر ا يزیاخه چ کردینگاه به نفس کردم داشت با تعجب نگام م هی

 خب؟:نفس معلم

 یبشن ول کیکار شر نیخواست خواهرام تو ا ینداشتم دلم نم شنهادیپ نیجز قبول کردن ا يخالصه چاره ا:من

 نیباز کردن قفل،از ب میدیدیاموزش م بایماه تقر کیکنم، کشونیجرم شر نیبا اصرار خودشون مجبور شدم تو ا

درصدشو به الناز  20والبته  يدزد میایوماهم م گهیحاال فقط الناز بهمون ادرسو م زهایچ نیازا...رویبردن دزدگ

 م،حاالیفرصت دار گهیماه د2و البته فقط  میبد يموریتا مونده تا کل پولو جور کنم به ت 200االن فقط . میدیم

 نه؟ ای دیبد سیپل لیخودتونه که ما رو تحو يبه عهده 

بدبختو  يپسره  نیتا اخر داستان ا نایفکر کنم ا(جام بلند شدم و رو به اون پسره که نگاروپرت کرده بود از

 نگار؟ شیشه برم پ یم دیببخش: گفتم)وفتهیکه به شکر خوردن ب يصدا کنن،جور ينجوریهم

 اتاق سمت راست نیطبقه باال دوم د،ییبفرما:اون

 ممنون:من

راه افتادم که . نگارو تنهاشون بذارم شیخواستم برم پ یم نیخوان با هم حرف بزنن برا هم یدونستم م یم

 .نفسم بلند شد واومد دنبالم

 ***** 

 :نگار -دهم قسمت

 دمیرو صورتم از خواب نازم پر یسیحس خ اب

 به صورتم نکنه خون اشام؟ دهیچسب هیک نیا) ه؟یاسمو بزارم ،مشکل نیا خواستیدلم م(امامزاده کامران ای
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به من  شهیشخص دهیعق ت،یسا زیعز يمعذرت از تموم خون اشام ها(وجود نداره ه؟اصالیبابا خون اشام چ نه

 ) نداره یربط

 کنه؟یخوبم داره ماچم م يبه خاطر کارا لییعزرا اها

 بابا پس داسش کو؟ نه

 اینفس خفه اش کرد:نینگ

ستین لیینفسه  گفتم عزرا نیپس ا ا! 

 کار کنم خوش حالم نمرده یشد،خب چ داریا ب:نفس

 زنهیمرگ من حرف م يچه راحت در باره  شعوریب ي ادختره

 کنه؟یم داریب ينجوریدرد،اخه خل وچل،ادم خواهرنازشو ا:من

 م؟یپس من چ ياگه تو ناز:نینگ

 لیگور:من

 بشکنه ها تمیشونینکن اون طرف پ ينگار کار:با حرص نینگ

 )کرده یبچم قاط رمیبم یاخ(مگه شکسته؟  ؟یطرف؟ بشکنه؟ چ اون

  میشونیرو پ دمیکش دستمو

 سرمن شکسته؟:من

 اد؟ینم ادتیوا مگه :نفس

 نه واال:من

 م؟ییما االن کجا یدون ینم یعنی:نینگ

هاش  میم میس يادیز دینگران نش(م؟یک ن؟منیک نایکجاست؟ا  نجایجد سادات ا ای. نگاه به اطراف کردم  هی

من . دادن  حیکج تره شروع کرد به توض کنهیکه فکر م نمیمن از ا ينه بابا دو هزار دیکه د نینگ) توهم دهیچیپ

 من دزدم؟ دیفهم نیارو یعنی:غیبا ج

 ن؟یارو:نفس

 ،همون که منو پرت کرد مینامه رو باهاش هم گروه انیپا يبابا همون که پروژه : یبا کالفگ من

 ؟یکنیم یشوخ:بلند يبا صدا نینگ

 کنم یکه بخوام شوخ خورهیاالن به من م:من
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 فتهیخودش ياقا همون اقا نینگو ا شناسهیچقدر کنجکاو بودم بدونم که چطور تو روم يوا: گفت  جانیبا ه نفس

 .تاس

 شناسه؟یمنو م يدیتو از کجا فهم:من

از  نی، بنده ام از همونجا شک کرده ام ا»نگار«)نیارو يصدا دیبا تقل(شک زده گفت  دیتو رو د یبابا وقت: نفس

 شناسهیکجا تورو م

 .پس منو شناخته، بدبخت شدم یییوا:من

 me too:  نفس

 تو چرا؟:من

 ماست یاضیر رینسبتا محترم دب ونیاقا نیاز ا یکیبابا :نفس

 نع:شگفت زده من

 اره:با لحن خود من نفس

 انقدر طولش دادن؟ نایمرگ ،خب حاال چرا ا:من

 نییپا میرفت میمام که حرف گوش کن بلند شد. نییپا نیایخواست جواب بده که در اتاقو زدن وگفتن ب نینگ

 ...که

 :نفس  -ازدهمی قسمت

گفتن که ما  ندنیصغرا کبرا چ یبعد از کل ن،اوناییپا میهمون شب که رفت. گذرهیم یروز از اون شب لعنت سه

راه دوم . اسنادو مدارك يسر هیپس گرفتن  يبرا يدزد هیراه اول کمک کردن بهشون تو . میندار شتریدوراه ب

 نیبرادر ارو(نیبه گفته اقا ارم میشد بورراه اولو قبول کردوما مج نیکه نگ. کنن یمعرف سیما رو به پل نکهیا

 هینه بده نه خوبه معمول يرابطه ام با ناصر. خرت وپرت یالبته با کل میبه اونجا نقل مکان کن)نیدیا ای يوناصر

خدا رو شکر . دنبالم  ادیو معموال ظهرها هم همونجا م کنهیم ادهیکوچه قبل از مدرسه پ هیها منو  ،صبحیمعمول

 !بیمن نگفته جز اعجا فیشغل شر يتو مدرسه درباره  يزیچ

***** 

 دیکه مهش خوندمیو کتاب م یبود ، من نشسته بودم رو صندل حیو االن زنگ تفر میداشت يبا ناصر يبعد زنگ

 میایو بخون حال ب زیبزن رو م کمی اینفس جون من ب: بلند گفت

 خفه بابا،مگه من مطربم؟ : من
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 نفس توروخدا:مظلوم گفتن ي افهیو بچه ها با ق دیمهش

 خوب بابا خر شدم لهیخ:من

 معلم  زیورفتم پشت م فمیگذاشتم تو ک کتابو

 بزنم؟ یچ:من

  میقبولت دار ،مايدوست دار یهر چ:دیمهش

 اومد تو ذهنم يدیپل فکر

 باشه:ثیخب افهیبق

 و خوندن  زیشروع کردم زدن رو م و

مامانم .. (اریدر ن یگلیحلف نزنم دست تو مماخش نکنم گ یمامانم دفته به من با ناصل: بچگونه يبا صدا من

 )حرف نزنم دست تو دماغش نکنم يگفته به من با ناصر

 ...شعیب یزنیچرا م:توپهلوم دیکه با بازو کوب دیبه مهش رو

 شد؟ اصال مگه زنگ خورده؟ داشیاز کجا پ نیا. دیدر چارچوب در حرف تو دهنم خشک يناصر دنیبا د که

 .وفتمیمنو جمع کنه،دارم پس م ادیب یکی

 دیه نباشسالم اقا خست:من

که البته درست حدس زدم چون وسط زنگ .  مونهیجواب نم یکارم ب نیدونستم ا یرفتم سرجام نشستم اما م و

 دیمسئله رو حل کن نیا دیایخانم فرهمند لطفا ب: تخته صدا کردوگفت يمنو پا

 نی، ا)نیدیا ای يناصر(نیراحتربود حاال من مونده ام ا نیاز ا يمسئله که نبود، فرمول شکافت هسته ا المصب

 سوالو از کجاش در اورده؟

 .رهیسوال حل ناپذ نیا رینه خ. کردم  یداشتم به مسئله نگاه م زونیاو يبود با لب و لوچه  قهیچند دق هی

 ؟يحاال واسه من شاعر شد: که من بشنوم يوار جور دوزمزمهیاز دستم کش کویماژ نیدیا که

 دیو درس گوش بد دیهم در کالس حضور داشته باش وقت ها یخانم فرهمند لطفا بعض:بلند گفت و

مسخ  ينجوریانداخت؟ هم کهیبه من ت نیکرد؟ ا عیمنو ضا نیا دمینفهم) مسخره ها(خنده  ریها زدن ز بچه

 ربع بعد زنگ خورد  هی. شده یچ دمیمنو مسخره کرد؟ انگار تازه فهم نیا ؟یچ. میشده رفتم نشستم رو صندل

زبونم تا ته براش دراوردم ودست هامو رو گونه هام . وپشتش به من بود رونیب رفتیجاش بلند شد داشت م از

حاال من مونده بودم زبونمو . برگشت عیکه سر دیامو د هیاوردم که انگار سا یداشتم براش شکلک درم. گذاشتم
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از  رونیفت بکه خودش پشتش کرد ر. دمبو سادهیوا ينجوریکنم؟ هم کاریچ.  نییدست هامو بندازم پا. بدم تو

 شه؟ینم یعنیندم؟ نه  یروز سوت هیمن  شهیخدا نم یییکالس وا

***** 

 :نینگ -زدهمیس قسمت

خونه نبود و به جنازه گفتم برو من جات  یچکیاز شرکت برگشته بودم،ه. پسرا يخونه  میروز بود اومده بود سه

 شیپ يسال ها ادیناگهان . کردم گذاشتم رفتم تو بالکن و به درخت ها نگاه یغذاماکارون. سمیمیوا فتیش

 گل هات خشک شده؟ ینیبب ییکجا ییبابا:گفتمیکاش االن بود بهش م. بابام عاشق گل و درخت بود . افتادم

که  یو محکم باشم؟در حال يقو دیبابا، خسته شدم منم ادمم،چرا همش با ؟یرفت وینامرد عشقتو برداشت يبابا

خبر مرگتونو  یچرا وقت. ستمیمحکم ن ستمین يفرشاد فرهمند قو ن،دختریتظاهر کنم؟  اره من نگ دیچرا با ستمین

رسمش بود؟  نیا ییبابا. دهیمتکاو شب د طمنو فق ي هیچرا گر. شدم؟یسنگ م دیچرا با شدمیالل م دیبا دمیشن

اما داغونم ،نابود . در ظاهر شاد باشم  دیشا. که تنهام  ینیب یدخترتو منو م ینیبیم  د؟یمامان اونجا خوشبخت

شونه ام احساس  يرو یدست هیکه .  کردمیم هیو گر زدمیداشتم با مامان وبابام حرف م يجور نیهم. شدم

 دمید نویبرگشتم که ارم عیسر. کردم

 ؟یکنیم هیچرا گر:نیارم

 یچیه:من

 ؟یناراحت:نیارم

 نه:من

 ؟يخسته شد: نیارم

 دلمو واسش باز کنم ياعتماد باعث شد سفره  نیو ا. بهش اعتماد داشتم یچرا ول دونمینم

تحمل  تونمینم دونستنیاونا دوسم نداشتن که رفتن؟نم یعنیدوش منه؟  يبار رو نیچرا ا ،یلیاره خ:من

عموم بهم گفت  یداشتم ،وقت یچه حال دمیخبر مرگ پدر ومادرم از عموم شن یچقدر سخته وقت یدونیکنم،نم

با اون حال  هیگر ریبه نگارو نفس گفتم نگار غش کرد و نفس زد ز یوقت. خبرو تو به نفس و نگارم بگو نیا

  کردیکمک نگارم م

 .زدمیدم نم یول دمیشنیهق هق نفسو م يمن مثل سنگ فقط نگاشون کردم هر شب صدا یول

 گم؟یم یچ یفهمی؟میکنیدرك م:باداد نیارم روبه
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رفته ؟خدا،  ادتیچرا منو  ؟يشنویخدا، خدا، صدامو م: رو به اسمون با داد. مکردیوهق هق م دمیلرزیم داشتم

 ...خدا، خدا، خدا

 .که از حال رفته ام زدمیم غیج ينجوریهم

**** 

 :نیآرم -چهاردم قسمت

به . دیبه مشامم رس یماکارون يدر خونه رو که باز کرده ام که بو. شدم  ادهیپارك کردم و پ نویخونه ماش دمیرس

 کجان؟ هیبق یراست. و تخم مرغ خوردم رونیب يکه غذا نقدریا گرفتمیشکرت داشتم زخم معده م ایبه خدا

با تعجب رفتم سمت در . در بالکنش بازه دمیرفتم تو اشپزخونه که د. عشق است یبابا ماکارون الیخیاونا رو ب بابا

رفتم تو . زنهیحرف م یداره با ک یعنی. نهینگ يصدا دمیدقت کردم فهم یکم. دمیحرف زدن شن يکه صدا

 ينجوریهم. کنهیزمزمه م ییزهایچ هیکنه و یم هیشده و گر رهیجا خ هیو به  سادهیلب نرده ها وا دمیبالکن که د

 هیدختر مردم داره گر نیخفه شو ارم. شهیخوشگل م کنهیم هیگر یچقدر وقت.  کردمیداشتم با تعجب نگاش م

من اول تعجب بعد  دنیکه با د. برگشت سمتم عیسر. ودستمو گذاشتم روشونش  کیرفتم نزد...اونوقت تو کنهیم

 .شد رهیبه من کرد و دوباره به همونجا خ پشتش دمیرو تو چشماش د یتفاوت یب

 ؟یکنیم هیچرا گر:من

 یچیه:اون

 یچیه گهیم ؟یکنیم هیچرا گر گمیکه صفره بهش م اتشیو ادب يبند جمله

 ؟یناراحت:من

 نه:اون

 ؟يخسته شد: من

 شروع کرد به حرف زدن دهیترکیانگار داشته م ینه ول ایمکث کرد انگار شک داشت باهام حرف بزنه  هیثان 10

 یدونیتحمل کنم،نم تونمینم دونستنیاونا دوسم نداشتن؟نم یعنیدوش منه؟  يبار رو نیچرا ا ،یلیاره خ:نینگ

خبرو تو به  نیعموم بهم گفت ا یداشتم ،وقت یحال چه دمیخبر مرگ پدر ومادرم از عموم شن یچقدر سخته وقت

من مثل سنگ فقط  یول هیگر ریزنفس زد  یبه نگارو نفس گفتم نگار غش کرد ول یوقت. نفس و نگارم بگو

 زدمیدم نم یول دمیشنیهق هق نفسو م ينگاشون کردم هر شب صدا

 گم؟یم یچ یفهمیم ،یکنیدرك م:من باداد روبه
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رفته ؟خدا،خدا،  ادتیچرا منو  ؟يشنویخدا،خدا، صدامو م: رو به اسمون با داد گفت. زدیم غیو ج دیلرزیم داشت

 ...خدا، خدا

 یاز پله ها رفتم باال و در اتاق. و بردمش تو . گرفتمش تو بغلم عیکه سر نیزم خوردیاز حال رفت داشت م که

تو  افشیچقدر ق. اش نگاه کردم افهیکه فعال توش مستقر بود و باز کردم و رفتم تو و رو تخت خوابوندمش به ق

 نقدریدخترا نیا کردیفکرشو م یک: زمهرو گونه اشو پاك کرد وبا زم يبا پشت دست اشک ها. خواب مظلومه

غم ودرد  نیا ریمن ز نمیبیم. کنمیسه تا خواهر اومد فکر م نیکه سر ا ییکه بالها یباشه؟ وقت دهیزجر کش

سه تا خواهر باشم  نیاون لحظه تو اتاق به خودم قول دادم مراقب ا. سه تا دختر نیچه برسه به ا ارمیدووم نم

شاد باشه اما تو ته  دیبا نگارونفس شا یوقت نینگ یدونم ول ینم.  دهیزجر کش مهاز ه شتریکه ب نیمخصوصا نگ

 ...بزرگ یلیغم خ هیغم هست  هیچشماش 

***** 

 :نگار -پانزدهم قسمت

 يکالسم عالوه بر کالس محمود نیا. کردمیکار م کوروشیاستاد ن قیداشتم رو تحق اتاقم نشسته بودم و يتو

 ستیباشه؟ نفس که ن تونهیم یک یعنی. اخراش بود که چند تا ضربه به در خورد بایتقر. بودم یهمکالس نیبا ارو

چه . حرف زدن کنهیتو شروع م ادینکه بیکه قبل از ا نمینگ. تو ادیم نییپا ندازهیچون بالنسبت خر سرشو م

 ...دارم من پس حتما يا قهیعت يخواهرا

 بله؟:من

 تو؟ امیب شهیم:نیارو

 ایاره ب:من

فنجون قهوه  هی خواستیفنجون قهوه بود،اخ که چه قدر االن دلم م کیدستش . وارد شدو درو بست  نیارو

 بخورم

 .زیو فنجون گذاشت روم کینزد اومد

 برا منه؟: من

 چسبه یفنجون قهوه بد م کی،ياره گفتم خسته شد: نیارو

 )داد؟ تابیت نیبه ا یک(ممنون یییوا: با ذوق من

 خواهش:رونیب رفتیکه از اتاق م یدر حال نیارو
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اب برام  وانیل هیگفتم  نیمن اون دفعه که در حال مرگ بودم به ا نمیقهوه رو بخورم،اما صبر کن بب خواستم

 .بابا قهوه رو عشق است الیخیاه ب) بدم؟ یپپس(االن چطور شده؟ قهوه دم کرده؟ نکنه عاشقم شده؟ اوردین اریب

سمت  دمیدو. دارم ییبه دستشو ازین بیبود که قهوه رو خورده بودم که احساس کردم عج یساعت هیکنم  فکر

فکر کنم دو سه . بودا یوضع هیاصال . شدمیبلند م دیدوباره با نمیبش ومدمیتا م. نداشت  دهیفا یول. ییدستشو

 برگشتم تو اتاقم. د شد،خدا روشکر یسف تیکه وضع. تا اتاقم بودم  ییدستشو ریمس يرو ادهیساعت درحال پ

با . قیتحق...ییدستشو...قرص...نیارو...قهوه. نمیبب سایوا...بود که زیکو؟ رو م قمیتحق يوا پس برگه ها

 پرو يپسره  کنمیپوست از سر کله ات م. نیارو کشمتیم:غیج

 !کر شده دمیشا ای شهینم شیادب حال نیا رینخ. در زدم،در زدم بازم در زدم. دم اتاقش رفتم

 قفله دمیکردم فهم نییدر و باالوپا رهیدستگ

رو  زنیبر گمیقلچماقم م يبه داداشا يایتوها، اگه ب ياین دم،یلباس نپوش این این:زد غیدخترانه ج يبا صدا نیارو

 .سرت بزننتا

 خنده ام گرفته بود نیارو يطرفم از لحن پرعشوه  هیاز  خوردمیطرف حرص م هیاز . خل وچل  پسره

 )مخفف شوهر(منم شوشو فهیباز کن درو ضع: یالت يباصدا من

 م؟یبگو مو چند تا بچه دار ياگه راست موگو د؟ییاوا اقا شوما:نیارو

راسته خدا دروتخته رو (بگم؟ یچ وونهید نیحاال من به ا وفته؟یمن م ریانسان خل وچله گ ی، چرا هرچ ایخدا

 ) ها کنهیباهم جور م

 .منو حرص نده نقدریدروبازکن، ا نیارو:من

  کشهیاقام منو م رونیب امینع اگه ب:نیارو

 .کشمتم  یمن م رینخ

 بده قمویجون مادرت، تحق نیارو:من

 رو بدم؟ یچ یچ:نیارو

 مسخره مزخرف ریاه برو بم:من

دو هفته کار کردم  قیتحق نیرو ا چارهیبابامن ب.  هیگر ریبود بزنم ز کیبه اتاقم رفتم نزد دنیص وپا کوببا حر و

 چه کنم؟ قیحاال من بدون تحق...شعوریب نیارو نیاونوقت ا
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خدا چقدر اون  یییوا. کنم یگذره ومن هنوز نتونستم کارشو تالف یم دیدزد قمویتحق نیروز از اون روز که ارو دو

 لیواز بنده به دل. بنده رو به اسم خودش ارائه داد و نمره کامل گرفت قیتحق نیاقا ارو. روز حرص خوردم 

 )ادیبارون نم اههیبه دعا گربه س(یش کهیت کهیت یلیتر ریز يبر یاله يا. دو نمره کسر شد قیتحق وردنین

**** 

اومد تو ذهنم  دیفکرپل هیکه . جـومـونـگ دمیدیمنو م يمورد عالقه  لمیف میوداشت میتو حال نشسته بود همه

 زدم وروبه همه ثیلبخند خب هی

 خواد؟ینسکافه م ای ییچا یکس:من

 گشاد شده یلیها چشاشون اندازه چرخ تر چارهیب نیکار نکردم ا نقدریا ،منیاخ. باتعجب نگام کردن  همه

 بهتون نسکافه بدم؟ خوامیم ه،بدهیچ:من

 نبود؟: بلند شدم وروبهشون ازجام

مامان من از (وهاهاهای وهای نیدلم برات کبابه اقا ارو یاخ. موافقت کردن و منم رفتم تا نقشه امو اجرا کنم همه

 یدر برابر کار اون هرکول فقط م. اخه چقدر من مهربونم) چرا دیکردم نگ سیشب خودمو خ ترسم،اگهیم نیا

. لبخندمو مهربون کنم  یکردم کم یسع. ث بودیلبم هنوز اون لبخند خب يرو. رونیاز اشپزخونه اومدم ب...خوام

واول از همه به  ییرایکنم؟ رفتم تو پذ کاریرو چ زنهیکه چشمام م ياگه هم بشه پرژکتور یحت! شه؟یاما مگه م

کرده  جادیا یقشنگ یلیخ یکمرنگ بود با رنگ چشماش هارمون یلباسش اب یاخ. حرکت کردم نیسمت ارو

سرش  ییچه بال يخوایرفته م ادتینگار خانوم انگار . کف جمله ام موندم توخودم  یعنیگفتم  یاوهو چ. بود

نسکافه  وانیل هیدو سه تا خواست  کی. رو جلوش گرفتم ینیس. عوض نشده ممیمن تصم رمیها؟ نخ ياریب

 یبپربپرکنان داد م ينجوریهمزد و از جاش بلند شدو يدریداد ح هیکه . روچپ کردم روش ینیبرداره ،س

 سوختم م،سوخت:زد

 حبس کردم که خنده ام تا اسمون هفتم نره نهیتو س نفسمو

 دمینفهم د،یببخش يوا يا: گفتم یمونیمثال نادم وپش يبا صدا نیروبه ارو زدنیکه صدرصد برق م ییچشما با

 شد؟ یچ

خود خدا  ای. نداره یاشکال: انداخت نگام کرد و گفت یکه ادمو به وحشت م یخشن وعصب يبا چشما نیارو

 ارهیبال رو سرم م نیبدبخت شدم من مطمئنم صد برابر بدترا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Anahid75  – طونایدو سه تا ش

wWw.98iA.Com ٢٤ 

 قتویاه نگار خفه شو اون تحق. ام درست نبوده  یلیکارم خ نمیبیم کنمیاالن که فکر م. طبقه باال دیدو نیارو

 به خودم اومدم نیارم يباصدا. حقش بود دیدزد

 . کردمیروزم داشتم رو نقشه فکر م5 نیوقتشه نقشه رو بهتون بگم، ا گهیا دبچه ه:نیارم

 کدوم نقشه؟:من

 ما؟ شیپ دیشما چرا اومد:نیارم

 ؟یروز روش وقت گذاشت5سخته؟ که نقدریبرداشتن چند تا چک وسفته ا یعنی:من

تو خونه اش داره که کار  رویودزدگ نیتا محافظ انواع واقسام دورب100 اروحداقلیسخت تر، اون  نمیاز ا:نیدیا

 .کنهیمارو سخت م

**** 

 :"نینگ"

 د؟یکن سکیر نقدریا دیچک ها که حاضر نیمهمه ا نقدریا یعنی: من

 مهم تره، مخصوصا اون مدارك میگیکه ما م يزیچ نیچک وسفته از ا نیا قتیدر حق:نیارم

 مدارك؟:نفس

تونن  یچون مدرك ندارن نم یدنبالشن ول رانمیا يسایکه پل میسروکار دار يخالفکارحرفه ا هیما با  نیبب:نیدیا

 .انداخت رشیگ شهیبا اون مدارك راحت م یبندازن ول رشیگ

 اون مدارك واستون مهم باشه؟ دیچرا با:نگار

 حساب هیتسو:نیارم

 حساب؟ هیتسو:دهیباال پر يابرو با

تعجب کردم مگه من . ده بودبرجسته ش شیشونیو رگ پ شدینگاه کردم هر لحطه صورتش قرمزتر م نیارم وبه

 ینبود که ب یچقدر دلم واسش سوخت،اما خب نگار ادم چارهیاز دراومد تو و ب نیارو دمیکه د دم؟یپرس يزبدیچ

 نیغمگ يصدا دنیبا شن. درخته  خودگفتن کرم از  ممیقد گه،ازیکرده د يکار هی نیرو بکنه حتما ا يکار لیدل

هزار  یدستش بود،محسن یرتبه بود واون زمان پرونده محسن یپدرم سرهنگ عال: برگشتم نگاش کردم نیدیا

 ...اما پدر من شهیکارو نکن برا خودت بد م نیکرد ا دشیبار تهد

 ...دینامه به دستمون رس هیروز  هیکه  میهفته گم شد دربدر دنبالش بود هی نیخواهردوقلوم آو شیسال پ3
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برادرارو  نیبوده که ا یمگه تو اون نامه چ. بهشون نگاه کردم . ت و سرشو گرفت تو دستاشنگف یچیه گهید و

 کرده؟ وونهید

خم شدمو  نیپاکت افتاد رو زم کیخونه رو که باز کردم  گشتم،دریبرم مارستانیاز ب:گفت نیارو قهیدق کی بعد

 یرعلیبه سرهنگ ام میتقد«نوشته  هیفقط وفقط  ،یچیه ينه تمبر یبرداشتم روشو نگاه کردم نه ادرس

توش چندتا عکس جسد ...توشکه ...باشه پاکتو بازکردم که توش نیاز او ينشونه ا نکهیا يبه هوا »يناصر

روسرم اوار شد منو و  اینامه رو خوندم دن یداره اما وقت نیبه بابا و او یچه ربط نایا دمیفهمیسوخته بود،اولش نم

 میخواهر کوچولومون بود نیما سه تا برادرعاشق او م،یداشت نویاو يما هوا شهیوهم م،یسه قلو بود نیواو نیدیا

 ...اما اونا

 ایب ،یسرهنگ بهت گفته بودم تو کارمن دخالت نکن اما خودت خواست:تو نامه نوشته بود:قرمز يبا چشما نیارم

عالوه بر  وفتیبهت گفته بودم با من در ن دیچقدر زجر کش یدونینم یتک دخترته ،اخ يعکسا عکسا نیا نیبب

که  نهیکه، ا نهیا نایبود بدتر از ا يودخواهرم روصورتش پر از کب نیاو...بود که لممیف هیاون نامه وعکس ها 

 .بهش تجاوز کرده بودن بعد گرفتن سوزوندنش یدسته جمع

 نیاو چارهیمن ب يخدا ییینکشم وا غیدهنم گرفتم تا ج يجلو دستمو

لحظه فکر  هی. اند هیانقدر شب نیوارو نیدیپس بگو چرا ا. رونیبلندشد ورفت ب نیحرف ارم نیبعد از ا نیارو

بودتو  قهیدق 15فکر کنم. کشمیخودمو م ارمیمن دووم نم ادیب انفسیسر نگار  ییبال نیاگه همچ نمیبیم کنمیم

وقت احساساتشو پنهون  چیعادتش بود ه یاز بچگ. برگشتمو به نگار نگاه کردم نیف نیف يشک بودم که باصدا

 کنمیگرفتم من کمکشون م مویتصم. کردینم

 م؟یکنیشروع م یک:من

 مینیبیخونشو م کیاز نزد میریفرداشب م: نیارم

 ریبخ یشب همگ:نفس

 ریشب بخ:من

 تواتاقمون میرفت میپاشد یهمگ

**** 

 :نگار
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کالس  7:30ساعت. بود 7ساعت ییوا. شدم به ساعت نگاه کردم داریکه خورد تو چشمام ب دیبا نورخورش صبح

سالم  هیهمه تواشپز خونه بودن . نییوصورتمو شستم ورفتم پا ییمثل فشنگ از جام پاشدمورفتم دستشو. داشتم

 .خنده ریجوابمو دادن وباتعجب نگام کردن وبعدش زدن ز. بلند دادم

 د؟یقرصاتونو خورد دیبچه ها مطمئن:من

  ؟ينگاه به خودت کرد هینگار:نفس

 مگه چمه؟:من

 نیبرو خودت بب:دنیدرحال خند نینگ

هام به طرز  يکوتاه شده؟ چتر نقدریشده؟ چرا ا ينجوریا امیوا چرا چتر. نهیورفتم جلو ا رونیاومدم ب ازاشپزخونه

 ن؟یارو! کارو کرده؟ نیا یک یعنی. کوتاه شده بود  ینامرتب

 ذارمیزنده ات نم نیارو:غیج با

 تو اشپزخونه دمیدو و

 شده؟ ينجوری،به من چه موهات ا ایندار یوا تعادل روان:دوگفتیاز جاش پر نیارو

 داره؟ یجز تو با من دشمن یخونه ام ک نیتو ا شه،یخودش که کوتاه نم:غیباج من

رداشتم ب زیاز رو م ریش وانیل هی عیکه سر. میکردیم دیرو تهد گهیوهمد میدیچرخیم زیدور م میداشت ينجوریهم

وکره رو . تر شدم کیمنم از فرصت استفاده کردم بهش نزد سادیکه از حرکت وا. رو صورت ولباسش ختمیو ر

وعقب عقب از اشپزخونه خارج شدم در  موبعد با لبخند به شاهکارم نگاه کرد. دمیبرداشتم وبادست توصورتش مال

 همون حالت داد زدم

 باش  نهایتازه کمش بود منتظر بدتر ازا نیا:من

 دنیاما با دوباره د. کنم یکارشو تالف نیاز ا خوردهیخوشحال بودم که حداقل تونستم  یلیخ. رفتم تو اتاقم و

حسو خوب درك  نیدخترا ا(شده بودم فیوزارسیتو  يخدمتکارا هیشب هیبزنم رو گر خواستیدلم م نهیخودم توا

 )کننیم

پسرمنو  نیخدا قلبم، ا ییوا. وخودم برم وسط قر بدم  بذارم» برقصن دیخوشگال با«تو ختمت اهنگ یاله نیارو

فقط جو  ستین یمشکل(کنمیحاللت نم رمویخدا ش يبه خداوند يگزم بخور نیبه زم یکاراش اله نیکرد با ا ریپ

لباسامو  زونیاو يلب ولوچه  نشگاهباگرسنه برم دا دیاالن با. لقمه صبحونه بخورما هیاه نذاشت ) گرفتتش

 .دانشگاه شدم یراه دمویپوش
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***** 

 :نفس

 يدیا يدیا يدیا نیدیا نیدیا نیدیا نیدیا:من

 ینیبیها وگرنه بد م یکنیصدا م يدیدر ضمن بار اخرت باشه منوآ ام،یاالن م ياه بسه دختر سرمو خورد:نیدیا

 .بدو دنیراهم نم گهیبه جان مادرم د نیدیا:من

 اومدم بابا:نیدیا

اقا  نیسوار ماش. دهیخانوم طولش م هیصد برابر  نیدیا نیخدا فقط اسم ما خانوما بد درفته ها وگرنه ا ییوا

 میو راه افتاد میشد

 جونم؟ نیدیا:من

 بگو ؟راستشويخوایم یچ:نیدیا

 ...توکه یتوکه مهربون یتو که خوب نیبب:من

 برو سر اصل مطلب: وسط نطقم وگفت دیمثل موز نشسته پر نیدیا

 ...کار کنم یاضیکردم نتونستم ر يهرکار شبیبابا به خدا د:من

 خب؟:نیدیا

 ؟يبهم بد یامتحان يسواال شهیم:من

 ؟یچ:نیدیا

 باره هی نیبه جان خودم فقط هم:من

 شهینم:نیدیا

 توروخدا:من

 مظلوم بهش زل زدم ي افهیباق

 شهیگفتم نم یشرك کن يمثل گربه  افتویق ستیالزم ن:نیدیا

  يبد یلیخ:من

  مونهیکه ادم تو کفش م دهیم ییکه سواال نمیدیا نیکنم؟ اه ا کاریحاال امتحانو چ. روموکردم سمت پنجره  و

 زدوگفت یحیبغ کرده نگاش کردم که لبخند مل افهیبا ق. صدام کرد نیدیکه ا شدمیم ادهیپ نیاز ماش داشتم
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 نیواز ماش دمیرفتم جلو ومحکم گونشو بوس. چقدر خوشحال شدم دونهیخدا م. بخون نیبروبش 37و36 ي صفحه

 .دمیوتا راه مدرسه رو دو ییاقا یلیخ. شدم وداد زدم ادهیپ

***** 

 :نینگ

انداختم رو  فمویجا پرت کردم وک هیکفشامو هرکدوم . خونه نبود یچکیخونه،ه دمیوکوفته له ولورده رس خسته

 ...که خوردمیاب م يکردم وداشتم از بطر زخچالوبایدر. کاناپه ورفتم تو اشپزخونه

 اختراع کرده وانیبه اسم ل يزیچ هیفکر کنم بشر :نیارم

  قمیتو  زهیاز دهنم دور کردم که باعث شد اب بر ویهول شدم که بطر انقدر

 کردم  خی ییییوا:من

 شهیاما مگه خشک م دادمیتکون م قموی نجوریوهم

 ؟يکرد کاریچ نیبب:من

 داره؟ یبه من چه ربط:نیارم

 ؟یابراز وجود کن یتونینم:من

 ؟ يدیکوب یتوسر ک فتویک يدیتو نفهم یعنی:نیارم

 فمو؟یک:من

 رو کاناپه انداخته بودم فمویکه ک من

 ؟يبود دهیتو روکاناپه خواب:من

 بله: یشاک افهیبا ق نیارم

 به من چه؟ ینخواب یخواستیاه اصال م زهیاخب چ:من

 تو بشر يچقدر رو دار:نیارم

 میامروز غذا مذا ندار ارنیغذا ب رونیشب اماده کنم؛درضمن زنگ بزن از ب يمن رفتم لباسامو برا:من

 گه؟یامر د: نیارم

  گمیتا فکرامو بکنم بعد بهت م سایوا یچند ساعت هیاما  یچیفعال که ه:من

 .رفتم باال و

****** 
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 :نفــس

 نجاست؟یا:من

 اره:نیارو

 نع؟:نگار

 تعجب اوره؟ نقدریا:نیدیا

 ممکنه ریکه به نرده ها وصله ورود به خونه غ ییخاردارها میس نیبزرگه،رتازه با ا یلیکه خ نجایخب اخه ا:من

 ختهینقشه رو ر اد،اونیب نیارم دیصبر کن دیبا:نیارو

قرار .  میشد یجا نم نیماش هیتو  یچون همگ.  مینیخونه روبب کیتا ازنزد میشده بود وما اومده بود شب

با  نمیوارم نیونگ. بود یمشک يازرا کیکه  نیارو نیتوماش نینوارویدیمن ونگار،آ. میایب نیبا دوتا ماش میگذاشت

 میومنتطرشون بود میده بودیما زودتر از اون ها رس. ومدنیبود م یکه کوپه مشک نیارم نیماش

 ...خودشون رفتن چوندنایمارو پ نهایبچه ها فکر کنم ا گمیم: من

 نینگ دمیکه د نیماش يوبرگشتم سمت پنجره  دمیشن وینیبوق ماش يحرفمو بزنم که صدا يادامه  خواستم

و  نینه بلند نه اروم رو به نگ يمن با صدا. میشد ادهیپ نیاز ماش) شه؟ینوشته م ينجوریا(شدن ابیشرف نیوارم

 :نیارم

شما . زدنیسرتون که نم پشت ییچه حرفا نایا دیساعته؟ اگه بدون کی دییبابا شما کجا:من

مراعات من بدبخت که هنوز کامل  گفتن،یم ییزایچ نیهمچ هیعشق وحال و  دیرفت ن،خودتونیچوندیماروپ

 ...که کردنیسالم نشده رو هم نم18

که  يمث خر:نیارو افهیق. جفتک بندازه خوادیکه م يمثل خر:نگار افهیق. بچه ها کردم ي افهینگاه به ق هی

من بسازم،من  ینفس هی ییییا: کردیمن م يشعرو برا نیا یقشنگ تداع نیدیا ي افهیواما ق. گازش گرفته باشن

 کنه ها  کسانیمنو با خاك  خواستیکال م یعنی. بسازم چهل ستون چهل پنجره

نکته هرگونه چشم  هی یسراغ کارمون،راست میبر نیایهم نداشتا،اصال اقا ب ياونچنان مورد زه،حرفاشونیا چ:من

 .نفس يایدن ریدارد،تصو یقانون گردیپ نجانبیکردن به ا یغره،فحش وکتک زدن تالف

 پشت باغ میبر دیبا:نیارم
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و صد  کیتار یلیراهش خ. نفر به سمت پشت باغ حرکت کردم نیقوم مغول اول نیترس شهادت به دست ا از

شده مجبور به پناه  سیخ يبا شلوار. شت بستم منم که شجاع،اصال دست پسر شجاعو ازپ. بود کیالبته بار

 ته باغ  میدیرس:  گهیم نیدیا. شدم زیزرعزیگرفتن پشت فر

 !هم نداره؟ دن؟نردهیخاردار کش میدرو س يفقط جلو یعنیخاردارها کو؟  میا پس س. نگاه کردم وارید به

 میوکارمونو شروع کن نجایا میایب دیبا گهیپنج شب د:نیارم

 گه؟یچرا پنج  شب د:نگار

 6هر دیدو؛پس فردا با دیاز خودتون دفاع کن دیتا بتون میشما بد ادی یفنون رزم يسر هی دیما با ک؛ی:نیارم

 میشرکت داشته باش یمهمون هینفرمون تو

 ؟یبرا چ یدوما مهمون میکنیاوال ما هرسه نفرمون کاراته کار م:نینگ

خونه  نیا ينقشه  یتو همون مهمون دیبا یشخص هیاز  نکهیر ابه خاط میم،مهمونیکنیخب پس مبارزه م:نیارم

 رمیرو بگ

 مبارزه کنم؟ الهایگودز نیبا ا ياخه من چجور ن،یتو بشنوم نگ یمن خبر عروس یاله يا

 د؟ینقشه ردوبدل کن یتو مهمون نیخوایاصال جا قحطه م م؟یایما ن شهینم:من

 میدار شیمبارزه در پ هیکه فردا  میتر بر عیسر گهیخب د:نیارو

و به سمت خونه حرکت  میشد نایسوار ماش میرفت ؟یکنیکه االن خسته ام وگرنه مارو مسخره م فیح فیح

 میکرد

******* 

 کاریچ یحاال اول صبح. میبود لیسه روز رو تعط نیخب خداروشکر ا. زودتر از همه ازجام بلند شدم فرداصبح

 بره؟یربع گذشت اما مگه خوابم م هی بایتقر. سرمو گذاشتم رو بالش . بخوابم گهیخوده د هی رمیکنم؟ خب بگ

دارم  ازین يزیبه کرم ر دیشد کنمیکنم؟ احساس م کاریچ نمیفکر کنم بب کمیخواب بزار  الیخیپس ب خب

ف کش اهینخود س(دمیآهـا فهم ارم؟یسرش ب ییکار؟ خب حاال چه بال نیا يبرا نیدیبهتر از ا یچه کس ییوخدا

 )کرده

 طبقه باال شدم یوراه وانیتو ل ختمیاب سرد ر وانیل هی خچالیرفتم سراغ . رفتم تو اشپزخونه نیپاورچ نیپاورچ

 دمیتو راهرو د نینگ که
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دختر گلم من با ذات  نیا دینیبب(؟يعذاب قبر بد یک يخوایم ه؟یاب دستت چ وانیل نیر،ایسالم صبح بخ:نینگ

 )داره ییبدجنس نفس اشنا

 )زم؟یعز یخوب(باالمجان؟ یوبیگل خودم، خَ یسالم اباج کیعل:من

 ؟یممنون خوبم ، نگفت یمرس:نینگ

 لیبه کروکد یبه مورچه نه، ول(رسه؟ یمورچه م هیمنکرم؟ اصال ازار من به  ریوا منو فشار قبر؟مگه من نک:من

 خوام ابو بخورم یم)رسهیهرکول م ال،یوانواع اقسام گودز

 باشه پس من برم صبحونه اماده کنم:مشکوك افهیبا ق نینگ

شدم که تا خواست بره  میقا واریرفتم پشت د عیسر. جونم اومد يدیدر اتاق ا يصدا کهوی ن،کهییرفت پا نینگ

نصفه موند  ازشیکار من خم نیکه با ا دیکشیم ازهیبدبخت داشت خم. رو شلوارش زمیابو بر ییسمت دستشو

 ین ین: بلند چگونه گفتم يباصدا رونویاومدم ب گاهمیکه من از مخف. وارش کردنگاه به شل هیوبهت زده خم شدو

 يکرد سیشلوارتو چرا خ يکرد شیچرا ج

به جان خودم . بار اخرم بود شلوارخواهرم بود نیا. کنمینم سیخ گهیشلوارمو د کنمینم شیج گهیمامان د مامان

 حالت خوبه؟:من. نشون نمیخط ا نیذاره ا یمنو زنده نم نیدیا نیا

منم . هاشم خودمو به خودت سپردم یقمربن ای. ارهیبشه وبه سمتم هجوم ب یشیحرفم باعث شد ات نیهم

 . دنیناخوداگاه شروع کردم دو

من که . دنیوباسرعت نور شروع کردم دو اطیوقفه خودمو پرت کردم تو ح یسمت در هال و ب دمیدو عیسر

اقا  یپامه پس عمرا بزارم بهم برس ي کهیبزرگم ناخن انگشت کوچ کهیه تبشر به من برس نیدست ا دونمیم

نبسته بودن پس  نویمگه ا اخدای. دمیپارس سگ از پشت سرم شن يکه صدا دمیدویداشتم م ينجوریهم. نیدیا

 چرا بازه؟

 خورهیاالن منو م رهیسگه رو بگ نیا یکی: دمیکش غیج ناخودگاه

 نیا. بلنده یلیکه خ وارمیکارکنم؟دیحاال چ ییوا. دمیچسب واریته باغ وبه د دمیکه رس دمیدویداشتم م ينجوریهم

رومو کردم طرف سگه . فراموش کرده بودم نویدیاصال انگار به کل ا...که کنهیم کهیت کهیمنو ت ادیسگه االن م

 هیگر ریبود که از ترس زدم ز دهیبا بهم رسیتقر گهید. شدیم کیبهم نزد يکه هر لحظه با سرعت سرسام اور

داشتم به مرگ فکر . رمیخوام بم یبودم، اما نه من نم یدختر خوب امرزتمیخدا ب. نشسته ام نیزم يوهمون جا رو
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سوت  ينطوریا تونستمیکاش قبل مرگم منم م. دمیبلندو شن یلیسوت خ هی يکه صدا کردمیم هیوگر کردمیم

 !بزنم

 هی دمیسرمو از رو پاهام بلند کردم که د.  ومدیصبر کردم ن یاما هر چ. نهکارمو تموم ک ادیبودم سگ ب منتظر

 )زیه يدختره (شدم نیدیا ییبایام بند اومدو محو ز هیناخوداگاه گر. سادهیجلو روم وا یچشم اب يفرشته 

 که با تکون خوردنش وحرکتش سمت من مانعش شد کردمیم زشیداشتم انال. گرهیبشر چقدر ج نیا ییخدا

 ؟یخوب:که اومد جلو و گفت يمریسا،نمیسرجات وا قهیخوو دودق يریبم يا

 )نه دیگیشما م زنهیچل م نیا گمیمن م(کیچه رمانت ییییوا! نگرانم شده؟ یعنی

 نفس حالت خوبه؟:جلو صورتم تکون دادوگفت دستشو

 نفس به فدات. نفس  گهیچه خوشمل م ییییوا

 )زمیعز يبود(شدم؟ خل شدم؟ يطور نیچرا من ا وا

 خوبم:از جام بلند شدم وزمزمه کنان گفتم. افکار مزخرف از سرم بپره نیبه چپ وراست تکون دادم تا ا سرمو

. رو دوست دارم؟ نه نه من دوسش ندارم نیدیمن ا یعنی. بودم  ریسمت در خونه حرکت کردم وباخودم درگ وبه

نه من از اون .  يشد یبرج زهرمار م زدیحرف م نیدیفرناز با ا یوقت ينفس؟مگه تو نبود یزنیچرا خودتو گول م

دوست  دیاز مهش ؟یچ دیاز مهش ادیمباشه تو از اون دختره بدت . نداشت نیدیبه ا یاد،ربطیدختره بدم م

 یوقت ؟چراينسبت بهش سرد شد زنهیحرف م نیدیداره با ا يدید یپس چرا وقت ادیاگه نم اد؟یبدت م تمیمیصم

 ؟ها؟يریگیتپش قلب م ینیبیم نویدیا

 اون منو دوست نداره یول:وار زمزمه

جونم از  يخالصه با وجدانم درحال کل انداختن بودم که احساس کردم کمرم،سرم ،کال همه  ؟یدونیم ازکجا

 کرده  سیشلنگ ابو برداشته به سمت من گرفته و تموم جونمو خ شعوریب نیدیا دمیبرگشتم د. شد سیپشت خ

 نیدیا ذارمیزنده ات نم:زدم غیج

 نوش کن خانوم کوچولو یضربت یضربت يزد:خونسرد نیدیا

 بابابزرگ ستمیمن کوچولو ن:من

 »مامان بزرگ « اشتباه شد دیببخش:شدیکه از کنارم رد م یدرحال نیدیا

 خونه شدم یبا غرغر راه ينجوریهم.  کنمیتکه تکه اَش م کشمیم نویخدا من ا يوا. رفت تو خونه عیسر و

 )کرم از خود درخته گلم(شه؟یروز منو حرص نده روزش شب نم هی نیا دونمینم
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***** 

 :نـگار

 وارد خونه شد دمیکه نفسو د نییپا ومدمیاز پله ها م داشتم

 ؟يشد دهیسالم، وا چرا مثل موش اب کش:من

 نگار برو کنار تا تک تک موهاتو نکندم:نفس

 ؟یقاط نقدریخوب بابا ، چرا ا لهیخ:من

 ستین يزیچ:باالبلند گفت رفتیه ها مکه از پل نطوریهم نفس

 ياالن کار مهم تر الیخیب نویفعال ا! شهیهار نم يخودیگاز گرفته وگرنه نفس ب نویا یکی دونمیمن که م اما

 دارم

 .درست کرده نیکه نگ ییخوشمزه ا يبه صبحونه  حمله

تو  دیبابا حوصلم سر م؟یکن کاریچ میخوایم لهیبچه امروز که تعط: خوردم رو به بچه ها گفتم  موییکه چا یوقت

 خونه  نیا

 میکن يباز میبر میخوایکه م3تا ساعت  میتونید،میخر میبر گهیروز د 5فرداشب و يبرا دیامروز با:نیارم

 .دمیمن عاشق خر ییتا بناگوشم باز شد، وا شمین دیبا بردن اسم خر ناخوداگاه

 ؟يچه باز:نینگ

 خوبه؟ بالیوال:نیارم

 هیعال:نیونگ من

 تو خودشه یلینفس خ کنمیچرا احساس م دونمینم

 تو خودشه؟ یلینفس چش شده؟ خ:اروم يباصدا نیبه نگ رو

 تو خودش بوده ينجوریاومد،هم رونیازب نکهیازا نکهیبعد از ا دونم،ینم: نینگ

 سرده یلیکه هوا خ نیبپوش یلباس درست حساب هی دیخب بر: نیارو

 .برداشتو گذاشت سرجاش و رفت تا لباس مناسب بپوشه زیاز رو م ویزیچ هی یهرک میاز جامون بلند شد همه

****** 

نصب تور که تموم شد . کردنینصب م يداشتن تورو واسه باز نیوارم نیوارو میجمع شده بود اطیتو ح همه

 .اومدن سمت ما
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 کشن؟یم اری ایک:نیدیا

 .دستاشون بردن باال نیو ارم نینگ

 دیبکش اریخب شما دوتا باهم :نیارو

 من من: باهم گفتن ییدوتا کهویو سادنیهم وا يجلو نیوارم نینگ

 من من:نینگ

 من من:باالرفته يابرو کیبا نیارم

 من من:با سماجت نینگ

 من من:نیارم

 بابا خانوما مقدم ترن الیخیداداش ب:نیارو

 )گرفتتش تیحس مالک(پسرجنتلمن خودم نیافر نیافر

 من من:نینگ

 تو تو:نیارم

 دمیکش:نینگ

 رو؟ یک:نیارم

 نگارو:نینگ

 نویارو:نیارم

 نویدیا:نینگ

 نفسو:نیارم

 شروع شد يباز بیترت نیا وبه

***** 

 :نینگ

 5بعد . میجا پهن شد هی بایوهرکدوممون تقر میخسته وارد خونه شد یبا تن میشد يکه باهم مساو يباز هی بعد

 )واسه خودش هییچه کدبانو نینگ نیا دیدقت کرد(خوره؟ یم ییچا یکس:از جام بلند شدم وروبه همه قهیدق

 اخ قربون دستت:نیارو

 خوامیمنم م:نیدیا
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 منم:نگار

 مال من کمرنگ باشه:نفس

 گه؟یامر د:زدم به کمرمو گفتم دستامو

 هینه قربونت همون کمرنگ باشه کاف:نفس

 ؟يخوایتوام م:نیرو به ارم من

 شمیممنون م:نیارم

 تو اشپز خونه رفتم

 کردیم ینفس بود نه به سر صبحونه که اونقدر تو خودش بود نه به االن که سع يرفتارا رییتغ ریدرگ فکرم

رو  ییچا یقوط.  کردمیکه داشتم فکر م يجور نیهم. خودشو همون نفس قبل نشون بده اما انچنان موفق نبود

 یندلرفتم نشسته ام رو ص. يترام گذاشتم رو ک يبعد گذاشتم سرجاش قور يتو قور ختمیدر اوردم دوقاشق ر

 )کردیفکر نم کننیفکر م نایکه ا نقدریا وتنمین کنن،بابایچقدر فکر م نایا دیتوجه کرد(تو فکر فرو رفتم زیپشت م

 ن؟یشد نگ یچ ییپس چا:نگاربه خودم اومدم يباصدا

  زمیریاالن م:من

تو باز  نتیکو؟ در کاب يپس قور کنه؟یم کاریچ يرو کتر ییچا یوا قوط. يجام بلند شدم رفتم سراغ کتر از

جاشونو  ندفعهیگذاشتم؟ ا یحواسم پرت بوده که جاشونو عوض نقدریا ایخدا. نتهیکه تو کاب يقور ییوا. کردم 

 درست گذاشتم ورفتم تو هال

 کو؟ ییپس چا:نگار

 دم بکشه  دیصبر کن دیگذاشته بودم با یعوض يبا قور وییچا یقوط يجا یول دیببخش:من

 ؟یچ یعنی:نیدیا

 نتیگذاشتم تو کاب میقور يگذاشتم رو کتر وییچا یقوط یعنی:من

 ؟یچ:نفس

 کردن شیخنده که همه همراه ریحرفش زد ز نیا بعد

 مسخره ها خوب حواسم نبود:بلند يباصدا من

 پر؟ ییچا یعنی:نیارو

 دم بکشه دیصبر کن دیبا رمینخ:من
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 ...کهویکه  ونشستم

  **** 

 :نگار

 ان؟یاه پس چرا نم:من

 زنگ بهشون بزنم هیدونم،بذارینم:نیارو

 نیدراوردو زنگ زد به ارم شویوگوش

 د؟ییمعلومه شما کجا نیالو، ارم:نیارو

 ؟یچ:نیارو

 د؟یکارکن یچ دیخوایحاال م:نیارو

 مییاونجا گهیساعت د هیباشه باشه، :نیارو

 قطع کرد وتماسو

 شده؟ یچ:نیدیا

 گرفتتشون سیپل:نیارو

 ؟یچ:نفس

 یچه نسبت پرسنیبعد ازشون م داره،ینگهشون م سیپل رفتنیبابا، انگار تند م ونمدیچه م:یحوصلگ یباب نیارو

 .پاسگاه برنشونینداشتن م یخالصه چون مدرک م،ینامزد گنیم نامید،ایباهم دار

 کنن؟ کاریچ خوانیحاال م:من

فوت پدر ومادرتون  یخونه شما گواه میبر دینامزدن، البته اول با نایا میشهادت بد میبر دیبابا، با یچیه:نیارو

 میاریب

 بهش زنگ زد؟ شهینم دونه،یها رو م یگواه يجا نیفقط نگ یول:من

 ندارن لیزنگ زدم، االن موبا نیکه من به ارم گرفتنیداشتن ازشون م الشونیموبا:نیارو

 م؟یکار کن یپس چ:نفس

 میکن داشیپ دیخونه اتون، شا میحاال بر:نیدیا

 ادرس خونه اتونو بگو نگار؟ م،یگردیم میریاره خودمون م:نیارو
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ادرسو دادم  یبا سخت. نییپا ختیر يچرا احساس کردم با نگاهش دلم هر دونمینم. به من نگاه کرد نهیا واز

 شدم؟ ينجوریچرا ا ه؟یچه حس نیا ایخدا. دادم وچشمامو بستم یبه صندل هیوسرمو تک

**** 

 :نفس

 نبود؟: نیارو

 نه بابا ، کل اتاقشو گشتم:من

 کجاست؟ یعنی:نیدیا

 میجا مونده که نگشت هیفقط :بغض گرفته ينگارباصدا

 کجا؟:نیارو

 اتاق پدرم:نگار

 کجاست؟:نیارو

مامان پاشو تو اون اتاق  یحت یکس ذاشتیکه زنده بود نم یپدرم تا وقت یعنیطبقه باالست، فقط درش قفله، :من

 شیهرکار.که رفتش تو برنگشت ینیا اون نگدرشو باز کرد وخودش تنهارفت تو، ام نیبذاره، بعد از فوتشونم نگ

 .تو اون اتاق مینذاشت ما بر میکرد

 توش؟ میبر شهیم:نیدیا

 فکر کنم:نگار

 سمت پله ها میافتاد راه

 تونمینفس تو دروباز کن ، من نم:بغض دار يباصدا نگار

 باشه گلم:من

 طبقه باال دمیرس

 اخر راهرو بغض گلومو گرفت يدر قهوه ا دنیباد

 نیبلند شدم وگذاشتم اول ارو. بازشد نکهیسرم با قفل ور رفتم تا ا يکوچولو ي رهینشستم وبا گ در يجلو

به . خدا ییوا. ادیاحساس کردم نفس باال نم وارید دنیبا ورود به اتاق د. نگار برن اخر از همه خودم ن،یدیوا

پر از برگه وچسب وخودکاروچندتا پرونده  ادهس زیم هی. نگاه به اتاق انداختم هی. روبه رومون رفتم واریسمت د

نگاه به عکسا  هیپر از عکس ونوشته بود  واریرو د. کردیخاصش م یلیخ واریاون د یبود ول ياتاق ساده ا ن،یهم
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 ادیم ادمی. بود که بابام زد تو گوشم و جاش کبود شد یعکس مال همون زمان نیا. عکس نیا یییوا. انداختم 

از اون به بعد عالقه ام نسبت به بابا کم ...بود که نیکتک خوردم اونم به خاطر ا امباببار از دست  هیفقط 

اتاق و وقت  نیتو ا رفتیم گشتیسر کارخونه بود، شبم که برم شتریب. کم تو خونه بود یلیشد،البته بابا هم خ

 ذاشتیما م يبرا یکم

 کاغذ رو خوندم يرو يخم شدم نوشته . کاغذ چسبونده بود هیعکس  ریز

 "نفسم بلند شده يبشکنه دستم که رو"

من وخواهرام چسبونده شده بودووسطش  ينوزاد وارعکسید ي گهیقسمت د هی. عکسا نگاه کردم  هیبق به

 نوشته شده بود

 "ایحس دن نیقشنگ تر"

بهم ثابت  دیبا ينجوریبابا اصال منو دوست نداشته ا کردمیچرا االن که حس م. دیلرزیتمام بدنم از بغض م! بابا

 نینشستم رو زم. کردمینبود که من فکر م يشه که بابا اون مرد

 ..بابا دوستمون نداره، اما میکردینگار؟ فکر م يدید:به نگار رو

در هالو باز . دمیدو اطیدستمو گذاشتم رو صورتم واز جام بلند شدم وبه سمت ح. حرفمو نداد هیاجازه نداد بق هیگر

به . مانند داد ژیق يصدا هینشستم که  اطمونیح يرفتم رو تاب زنگ زده . رونیکردمو خودمو پرت کردم ب

 یخونه درخت هیبرامون  میبه بابا گفت ادیم ادمی. نصفه ساخته شده یشدم به خونه درخت رهیدرخت روبه روم خ

وبابا قهر  میوما چقدر ناراحت شد. شد الشیخیبنصفه شو درست کرداما بعدش  دوتایخر لشویوسا. درست کنه

 میستیما واسش مهم ن میکردیاما اون غرق در کارش وکارخونه بود وما فکر م م،یکرد

 بابا مارو دوست نداره میکردیخواهر احساس م 3ما نیهم برا

 م؟ینداشت اقتشونویل شون؟یخدا چرا گرفت:غیبا ج من

تو کارنامه ام ندارم  16گهید نیاوببیب شهیم ستینمرهاش ب طونتینفس ش نیبب ایخوام،مامان ب یمامانمو م من

 . نفست بزرگ شده، عاشق شده نیبب ایب ،يکه تو حرص بخور

 دلم برات تنگ شده ییبابا ؟يکردیرفتار م ينجوریچرا ا بابا

برگرد،  یمامان. د بو 13نمره ام نیباالتر يکه فوت کرد یسال نیاوببیب ایب ،يمگه رو نمرهامون حساس نبود بابا

بابا اگه . کنم که نفس کوچولوت عاشق شده، اما عشقش دوستش نداره فیکنم، تعر فیواست تعر خوامیبرگرد م

چقدر دلم برا اغوش مهربونت  یدونیمامان م ؟معرفتا یب دیچرا تنها رفت.  میشدینم يما مجبور به دزد يتو بود
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 يکردیروپات وموهامو ناز م یذاشتیسرمو م.  دمیدیخواب بد م ای بردیهروقت خوابم نم ادتهیمامان . تنگ شده

 بره؟ها؟ینکنم خوابم نم هیتا گر ای نمیبیکابوس م ایهرشب  ینیبب ییاالن کجا. يخوندیم ییواسم الال

 ییییوا. افتادم نیو ارم نینگ ادیکه  زدمیبود که داشتم با خدا ومامان و بابا حرف م یساعت مین هیکنم  فکر

کنار  يپاشدم ورفتم سمت استخر کوچولو. میراه اندخت يریمراسم ابغوره گ نجایا االن تو پاسگاهن ،ما اه چارهیب

نکردم  يکه منم نامرد. پشت هلم داد تو استخر زا یکیخم شدم تا اب بردارم که . که صورتمو بشورم  اطمونیح

 عیسر اوردمیچون داشتم نفس کم م. ته استخر میتو اب و رفت میحرکت دستشو گرفتم وباهم پرت شد هیبا عیسر

نشستم رو لبه استخر رو به نگار که هلم داده بود والبته خودشم پرت شده بود،االن اون . رو به باال شنا کردم

 :گفتم تیاستخر نشسته بود، با عصبان يلبه  یکی

 ؟يکرم دار:من

 اخه ؟ يدیچرا منو با خودت کش وونهید د؛یشد:نگار

و روبهش چشمک  چسبهینم ییشنا تنها زمیعز یدونیاخه م:رو باال انداختمو با ناز رو به نگار گفتماب طنتیش با

 زدم

 يخر یلینفس خ:نگار

 در من اثر کرد نیکمال همنش:من

 یکه هست یوگرنه تو همان خاک:نگار

 يخلق شد یعیخب خداروشکرمن از گلم،بهتر از تو که از کود طب:من

 ام؟ یعیمن از کود طب:از جاش بلند شد و روبه من نگار

شروع کردم  نیوسنگ سیخ يمنم از جام بلند شدم وبا همون لباسا. سمتم دیکردم که نگار تند دو دییسر تا با

 دنیدو

 ...يریکبیا يدختره :نگار

مگه االغم (یشیاالغ م هیشب يخندیم یباشم بهتر از توام که وقت یهرچ:بزنه گفتم شویحرف بعد نکهیاز ا قبل

 )خنده؟یم

 فقط من دستم به تو برسه:نگار

 ؟يزد تویبسم اهللا ،گلم واکسن هار ای:من
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دارن به  سادنیوا نیوارو نیدیواصال حواسمون به بالکن نبود که ا میکردیکل کل م میداشت ينجوریهم خالصه

 رمیمیدوتا خل وچل م نیمن بدون ا. ستمیشکرت که خواهرامو دارم وتنها ن ایخدا. خندنیما م يکل کل ها

 دنایتو بازداشگاه پوس نیوارم نینگ: نیارو

 . افتادم نیونگ نیارم ادیدوباره  نیداد ارو با

 د؟یکرد دایپ ویگواه: نگار

واسه  هیاخه زمستون وقت مناسب د،یتو لباساتونو عوض کن دیایب دییتواون اتاقه بود، شمام بدو زیاره بابا رو م:نیدیا

 ؟ياب باز

 قهیتو  میسرمونو کرد کنهیکردن مامانشون داره دعواشون م يتخس که کار بد يبچه ها نیر مثل اونگا من

 بچگونه يامونو ومن باصدا

 )دیببخش(اقا معلم دیشیبِب:گفتم

 داشت لبخندشو پنهون کنه یدور لبش سع دنیبود خنده اش گرفته اما با دست کش معلوم

 بدبخت ها که کپک زدن نیسراغ ا میخب بر: نیارو

 .چارهیب نیوارم نینگ يبسو شیو پ میشد نیسوار ماش یهمگ

***** 

 :نگار

 ادیم شگریساعت پنج آرا:نیارم...صبحانه زیسرم فردا

 ؟یواسه چ:من

 رفت؟ ادتونی يزود نیبه هم ؟یمهمون میبابا مگه قرار نبود بر:نیارم

 مگه لغو نشد؟:نفس

 لغو شه؟ دیچرا با:نیارم

 مینرفت دیاخه ما که خر:من

 رهیبگ ازویمورد ن يزایبه دوستم گفتم چ د،ینترس: نیارم

 ...کنه؟ نکنه دیدختر خر کی يواسه  تونهیم يپسر چجور هی نمیبب سایوا

تا دلت بخواد دوست دختر  یبابا دوستم پسره ول: کالفه گفت کنندیهمه مشکوك بهش نگاه م دیکه د نیارم

 .رو بخره زایچ نیا ادخویداره،به کمک همونام م
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 .مونیسر کارو زندگ میورفت میاز جاش بلند شد مام کم کم از جامون بلند شد و

***** 

 ها رو اوردند دیلطف کردند خر نیسه، دوست اقا ارم ساعت

 هام مال نفسه یتوِنگار، اون صورت يبنفشام برا سهیک نین،ایتوِ نگ يها برا یاب سهیاون ک: نیارم

که برامون کاله  میمگه ما کچل دیببخش: گفت کردیم یبودو بازرس سهیک يتو یکه داشت هرچ یدر حال نفس

 د؟یدیخر سیگ

 هیچ زایچ نیا لیدل گمیاومد بهتون م شگریارا نکهیبعد از ا: نیارم

 میکرد میتسل نیجان به جان افر یخوب ما که تا اون موقع از فضول وا

***** 

 خوام پوستم برنز شه زوره یبابا من نم:من

 عوض بشه دیگفتن رنگ پوستتون با يناصر ياقا زمیعز:شگریارا

 شه؟یم شیحال شگریارا نیمگه ا اد،حاالیاز رنگ پوست برنز بدم م ما،منیکرد يریبابا چه گ يا

 اه باشه:یناراض ي افهیبا ق من

 بعد قهیدق دو

 الیخیدارم، جون مادرت لنزو ببابا من رنگ چشامو دوست  ؟یواسه چ گهیلنز د ییوا:من

 اعتراض کن ومدیشما بزار من کارمو بکنم اگه خوشت ن زمیعز:شگریارا

 ه؟یک گهید نیا یییوا. نگاه کردم نهیبه خودم تو ا. الل شدم بایکه از صدتا خفه شو بدتر بود تقر زمشیعز نیا با

 یطونیش يوابرو ها ینیروب نینگ هیبلوند فر و يموها ،یعسل يپوست برنز، چشما. شدم رهیخ نهیبه دختر تو ا

اعتماد به (خوشگلترم یلیزشته ،من خودم خ که،چقدرم  شناسمیدخترو نم نینه من ا. ییبه طال لیما يقهوه ا

  نینگ شیرفتم پ) سقفش تو حلق ولوزالمعده ام

 نینگ:من

 ؟ینگار خودت يوا:نینگ

 ؟يخوشگل شد نقدریاره بابا، تو چرا ا:من

 بودم: ازبان نینگ

 ایخوشگل شد یلیخ شییخدا یخب بابا، ول لهیخ:من
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 نقدریا نیچرا ا. یمشک هیهشت يوابروها یپر کالغ يموها ،یاب يشده بود پوست برنز،چشما ينطوریا نینگ

 ...من یخوشگل شد ه ول

به صورتمون اب بخوره  میبزار دینبا یهمش موقته، راست نایا ،يریغم بغل بگ يزانو ستیحاال الزم ن: نینگ

 ایتوام خوشگل شد یول شه،یپاك م میکرم برنز زد یهاوگرنه هرچ

 ؟یکنیبچه خر م: بغ کرده افهیبا ق من

 يجذاب شد یلیخ شینه بابا، خدا:نینگ

با خواهر  میکار دیذاریبغل هم م ریهم هندونه ز شیپ دینشست نجایا ییدوتا ماینداشت يتک خور ياو ياو:نفس

  دیکوشولوتون ندار

 خواهر کوچولوم نگاه کردم به

 يقهوه ا يابرو ها ،ییکوتاه طال يموها ،یپوست گندم ،یمشک يچشما. نیشده ا یچه ناناس يوا

 د؟یخوشگل شد نقدریامشب، چرا ا دیکنیبازار منو کساد م شعور،یکال شما دوتا ب:من

چقدر قربون  نایا شششیا(شده یعروسک یلیات خ افهیق ییطال يها يچتر نیبا ا ؟يدید نهیخودتو تو ا:نفس

 )اوق رنیم گهیهمد

 بغلم نزار ریهندونه ز نقدریخب خب بسه ا:من

 گهینه بابا نفس راست م:نینگ

من فقط دستم به  ن،ییپا میبر دیپاش س،یباشه بابا اصال من ملکه انگل: شدمیکه از اتاق خارج م یدر حال من

 .کنمیبرسهاز وسط نصفش م نیارم

تو دلم کارخونه قند  کنهیم فیاز من تعر یکیاصال  يوا. تا بناگوشم بازکردم شمیاز اتاق خارج شدم ن یوقت

 پسرا تو هال نشسته اند دونستمیم. ورفتم تو هال نییاز پله ها اومدم پا. وفتهیراه م يساز

 ؟ها؟ میبد افهیق رییتغ دیبا يچرا نگفته بود کشم،یمن تورو م:نیتو و روبه ارم رفتم

 .نکردم که رییتغ نقدرمیا گهیبابا د. خشکشون زده بود شونیصندل يها رو چارهیاون ب اما

 ؟ینگار خودت:نیارو

 دختر احضار شدم هیهستم که به شکل روح  يرازیحافظ ش نینه من روح خواجه شمس الد: من

 ها يکرد رییچقدر تغ یمسخره، ول:نیارو

 خوب شدم؟:من
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 .خودت قابل تحمل تره ي افهیاز ق ،يدك نشدب يا: طنتیباش نیارو

 ...گفت نیرو به ارم نیرو مبال که نگ میمام نشست. اومدن تو حال نمیبتونم جوابشو بدم نفس ونگ نکهیاز ا قبل

***** 

 :نینگ

 ه؟یچ یها رو بگ افهیق رییتغ نیا لیدل شهیم: من

نتونه درست مارو  نکهیا ياعتماد کامل ندارم برا رمیازش نقشه رو بگ خوامیادم که م نیمن به ا نیبب:نیارم

 میبد افهیق رییتغ دیکنه با ییشناسا

 مایاما ما اونچنان عوض نشد:نگار

 ستیمعلوم ن تونیواقع ياصال چهره  شایلنزا وارا نیاما با ا دیفکر کن ينجوریخودتون ا دیشا:نیارم

 م؟یشناخته بش دینبا یگیمگه نم:نفس

 سرشوبه عالمت مثبت تکون داد نیارم

شد،اما خب شمام  یمحسوب نم يا افهیق ریینبود چنان تغ شایارا نیاگه ا یول میداد افهیق رییخب ما تغ:نفس

 درسته ؟ دیشناخته بش دینبا

 خب؟:نیارم

 سیکاله گ ای دیکن شیارا دیخوا یتون اونقدرهام عوض نشده،نکنه م افهیکه بازم ق دیخب شما اگه لنز بزار:نفس

 د؟یبزار

 میشیچقدر عوض م دینیبیاونوقت م د،یبابا شما به ما مهلت بد: نیدیا

 .پاشدن و رفتن تو اتاقاشون و

 خانم ها: نیارو

 کردمیرو خودم احساس م نیبا حس نگاه ارم. عوض شدن نقدریچرا ا نایخدا ا یییوا. میسمت در هال برگشت به

 يبرا. قلبمو بشنوند  يبچه ها صدا دمیترس یلب گرفته بودم ومکه تپش ق يجور. شمیدارم از گرما ذوب م

 به اتاقم پناه بردم ییاز جام بلند شدمو به بهانه دستشو عیسر نیهم

**** 

 :نفس

 سوزونهیلنزا رو تحمل کنم، چشمامو م نیتونم ا یبابا من نم: نگار
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 میما لنز گذاشت يهمه  نیخورده صبر کن، بب هیبابا :من

 قرمز شده؟ نیبب سوزه،یم یلینه نه خ:نگار

 ...حوصله برگشتم سمت نگارکه یب

 شده؟ یچ:که گفت کردمیدهن باز داشتم نگاش م با

  نیارم:صدا زدم بلند

 بله؟:نیارم

 نیبب نویا يچشما ایب:من

 سادینگار وا يبلند شدواومد جلو يو یت ياز جلو نیارم

 !چشمات قرمز شده نقدریوا چرا ا:نیارم

 سوزهیم یلیخ یدونم ول ینم:دیمالیتشو رو چشماش مکه دس یحال نگاردر

 اریزود برو لنزها درب شه،یدست نزن بدتر م:بود گفت سادهیوا نیکه حاال کنار ارم نیارو

 . قرمز اومد و به من نگاه کرد يبا چشما قهیبعد از چند دق. ارهیرفت تا لنزها رو درب عینگارسر

 ترسمیبه من نگاه نکن م يوا:من

 هنوزم قرمزه؟:نگار

 به عالمت مثبت تکون دادم سرمو

 دیامتحان کن شا يخوایشستش، توام م یم ییبا چا شدیجون هروقت چشمامون قرمز م زیعز ادیم ادمی:نیدیا

 برطرف شد شیقرمز

 نبوده زیلنزا تم ادیاره، به احتمال ز:نیارم

 تو اشپزخونه مینگار رفت منو

 داغ باشه؟ دیبا:با داد من

 ؟یدم گوش من عربده نکش شهیگوشم ، م یییا:نگار

 شهینچ نم:من

 ها؟:باداد ودوباره

 سوزهیبه تو بگم اگه داغ باشه که م یاخه من چ:ییرایباداد از تو پذ نمیدیا

 یگیاها راست م:من
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از جات تکون . مادر روبه دخترش گفتم هیروبهش مثل  ییظرف شو نکیبردمش لب س دمیدست نگارو کش و

 .وبه سمت نگار رفتم یتونعلبک ختمیر ییچا یکم يو رفتم از قور. نخور تا من برگردم

 نکیسرتو خم کن تو س:من

کارم تموم شد چشماشو با اب سرد شست وروبه  یوقت. چشماشو شستم ییخم کرد ومنم اروم اروم با چا سرشو

 من

 بهتر شد؟:نگار

 د؟یطول نکش ادیز نینگ ییبه نظرت دستشو یراست ،يعفونت نکرده وگرنه بدبخت بود ياورداره،شانس :من

 ...نگ دونمیچرا، نم:نگار

 شد دایخانوم پ يهمون لحظه سروکله  که

 د؟یکردیمنو م بتیغ دیاوه اوه داشت:نینگ

  م؟یکن بتیادم اومده که درمورد تو غ ینه بابا مگه قحط:من

 قرمزه نگار؟ نقدریچشمات چرا ا:روبه نگار یتوجه به من با نگران یب نینگ

 نبوده فیبدبخت دادن کث نیکه به ا ییانگار لنزا:نگار يبه جا من

  یهو بدبخت خودت:نگار

 خوب حاال  ششششیا:با پشت چشم نازك کردن من

 نیجه اردك زشت، وگرنه نگجرات نداره بگه جو(واونام مثل جوجه اردك دنبال من. رونیاشپزخونه اومدم ب واز

 ) ونگار پخ پخ

 کاریچ دیخوا یم میحرکت کن دیام با گهیساعت د کیپاك شده تا  ششیارا يحاال که نگار همه :به پسرا رو

 د؟یکن

 بوسه یدست خودتونو م:نیارم

 م؟یکن شیارا نویما ا یعنی:نینگ

 دیبکن تونویسع:نیارو

 باشه:ناچار من

 نهیا يجلو مشیتو اتاق ونشوند مشیبرد میدست نگارو گرفت نیمنو نگ و

 چشم چپشو بزن من راستو ي هیتو سا:نینگ
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 دمیکش هیچشمش سا يرو برداشتمو رو یاسی هیسا

 دهیقرمز کش ي هیسا نینگ دمیخوشگل شده بود به چشم راستش نگاه دارم فهم یلیچشمش نگاه کردم خ به

 نینگ:من

 ها؟: بودگفت یشیکه با سر تو لوازم ارا نینگ

 ؟يدیقرمز کش ي هیچرا سا:من

 نگاه به صورت نگار کرد هی نینگ

 ؟يدیکش یاسی ي هیتو چرا سا:نینگ

 ها هیاسیبابا رنگ لباسش : من

 ادیم یچون به چشم مشک دمیقرمز کش نیمن به خاطر ا یاها،ول:نینگ

 من عمرا دوباره لنز بزارم ها:غر غر نگاربا

 یکنیتو غلط م: نیونگ من

**** 

 : نفس

 میبچه هابدبخت شد ییوا: نینگ

 شده؟ یچ:من

 نجاستیا يموریت:نینگ

 واقعا؟:رتیح نگاربا

رو  يموریکه ت نایا یاخ. زل زدن به ما يبا کنجکاو دمینگاه به پسرها کردم د هی. کرد دییبا سر تا نینگ

 شناسنینم

 ه؟یک يموریت:نیدیا

 نکنه مارو بشناسه يوا گه،یبابام د کیهمون شر:من

 میمام بزور شما رو شناخت دها،یداد افهیق رییتغ نکهیمثل ا نه بابا:نیارو

 منو نفسو نشناسه اما  دیشا:نگار

 شک دارم نیدر مورد نگ:مکث یکم با

 چطور مگه؟:نیارو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Anahid75  – طونایدو سه تا ش

wWw.98iA.Com ٤٧ 

اخالقش،طرز راه رفتن ومهم تر از همه صحبت کردن ،لحن  ياز رو شناسهیبهتر ازمنو نفس م نویاون نگ:نگار

 ...وتن صداش

 سمت ما؟ ادیچرا داره م:لرزون يبا صدا من

 نگاه کردن شدیتر م کیکه هر لحظه بهمون نزد يموریحرفم همه برگشتنوبه ت نیا با

**** 

 :نگار

 نم؟یبش نجایسالم، اجازه هست ا:يموریت

 

 کنن؟ کاریمحترمانه اش چ يپسرا موندن در مقابل تقاضا چارهیب. خوش صدا باشه نقدریا دیچرا با شعوریب نیا اه

 بود؟ یحطق جا

 دییبله بفرما:ناچار گفت نیارم اخرش

 هستم وشما؟ يموریمن ارشام ت:نشست رو به ما یوقت يموریت

 .میگفت، اسممونم عوض کرده بود نیخاطر همون مسائل که ارم به

 یمهرداد سبحان:نیارم

 یمنم بهداد سبحان:نیارو

 یسبحان ردادیت:نیدیا

 د؟یباهم برادر:يموریت

 بله:نیارو

 وشما خانوما؟: کرد روبه ما دییباسر تا يموریت

 يشکر نایم:نفس

 انیالناز مهد:من

 هستم یستاره لقمان:لرزون يبا صدا نینگ

 من اشناست؟ يشما برا يچقدر صدا:يموریت

 د؟یگیرو م یک:نخود هراش خودمو پرت کردم وسطو گفتم نیع من

 ستاره خانوم:يموریت
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 ییحتما قبال جا:اروم يبا صدا نینگ.  زنهیمو نم واریاز دست رفت،با گچ د نیاره،نگیاب قند ب یکی ییوا

 میدید گرویهمد

 احتماال:متفکر ي افهیبا ق يموریت

 .اومد يپرنازوعشوه ا يموقع صدا نیهم در

 ؟یینجایارششام جان تو ا: صدا اون

 زمیبله عز: يموریت

 نامزدم سارا: رو به ما بعد

همه دختر  نیبا وجود ا)اچه زود شد ارشام؟(ارشام چقدر رو داره نیا شییخدا.  دمیشن نویپوزخند نگ يصدا قایدق

 .کرده ریدوست پسرم نداشته گ هیکه تا حاال  نینگ شیودوست دختر، بازم دلش پ يباز

***** 

 د؟یناتوان خوب يبه به سالم اقا: نیارم

 ناتوان نیداره ا یباحال یلیفام چه

 سالم اقا مهرداد:ناتوان

 دینیبش دییبفرما:نیارم

 ياقا:رو به ناتوان شدیم تیاش رو نفس اذ رهیکه انگار از نگاه خ نیدیا. نشست وبه همه ما نگاه کرد ناتوان

 ...ناتوان

 شهرام هستم:ناتوان

 شد؟ یما چ يمحموله  نیبله، اقا شهرام ا:نیدیا

 که روش گذاشتم یمتیق مونهیم یمحموله که درست شد ول يجان کارا ردادیراستش ت:ناتوان

 خب مگه چقدره؟:نیارو

 تا 20:ناتوان

 شترهیب یلیاز توافقمون که خ نیا یول:نیارم

 شدن تیاذ یلیاش خ هیبچه ها واسه ته نکهیدرسته به خاطر ا: ناتوان

 میگذاشته بود گهیقرار د هیما  یول: نیارم

 دیپرداخت کن نقدریا دیبا دیاگه بسته رو خواست دونمیمن نم:ناتوان
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نداشت قبول  يکه چاره ا نیارم. باال ببره متویق یحساب خوادیم نیهم يبرا میدار ازیبه نقشه ن دونهیم کهیمرت

مطمئن شد  یبسته رو نگاه کرد وقت يتو نیارم. داد وپاشد رفت نیبسته به ارم هیاونم . چک بهش داد هیکرد و

 نکهیاه مثل ا:اش سر رفته گفت وصلهنفس که معلوم بود ح. سامسونتش گذاشت فینقشه درسته اونو تو ک

بدتر بهمون شک  مینیبش ينجوریدرضمن اگه هم م،یمثل چوب خشک نشست ينجوریها هم یمهمون میاومد

 .دیکش نویوخودش اول از همه پاشد ودست منو نگ. دیتکون به خودتون بد هی دیبابا پاش کننیم

**** 

 :نینگ

 یمن هر چ یول. گفتن ورفتن که بخوابن ریشب بخ عیدن که سرخونه همه انقدر خسته بو میدیرس نکهیاز ا بعد

 يژاکتمو برداشتمو با پنجه » امشبم از اون شب هاست«به خودم گفتم. برد  یخوردم خوابم نم یتو جام غلط م

و به تنه  رشیکاشته شده ،نشستم ز نجایوقته ا یلیدرخت که معلوم بود خ هی کیرفتم نزد. اطیپا اروم رفتم تو ح

 یچ. کردم یچندوقت افتاد فکر م نیکه توا یبه اتفاقات. شدم رهینا معلوم خ يجا هیکردم وبه  هیتنومندش تک ي

 يمن وخواهرم برا. مدت از جلو چشمم رد شد نیا يصحنه ها ياز کجا به کجا؟ همه  م؟یدیرس نجایشد به ا

 شنهادشونویشناختن حاضر بودم پ ینم نیووار نیدیواقعا اگه نگار ونفس،ا...که يدزد میرفتیم میبار داشت نیصدم

 قبول کنم؟

من به شخصه . میکه چقدر معذب بود افتمیپسر ها م يخونه  میکه اومده بود یاون روز اول ادی. نه صددرصد

به اسم  ينفسم که تو لغات فرهنگش اصال کلمه ا یحت. وگرنه همش تو اتاق بودم نییفقط برا ناهار رفتم پا

شد  یدونم چ ینم. اب شد جالتمونخ نیبعد دو سه روز کم کم ا یول. خجالت نداره ، معذب و خجالت زده بود

 نیارو يکنن ابرو ياگه بخوان کار گفتمیبا خودم م دیشا. میکن یجا زندگ نیا میواومد میکه به پسرا اعتماد کرد

که اون موقع گرفتم  یمیاالن شک دارم که تصم دونم چرا یاما نم. برمیومعلم نفسوتو دانشگاه ومدرسه م

 انه؟یدرست بوده 

جز قبول کردن  يمامان، تو بگو، به نظرت کارم درست بوده؟ اخه اون موقع چاره ا: اسمون نگاه کردم وگفتم به

 شد؟یم یاشون چ ندهیا رفتنیتازه اگه زندان م. زندان رفتن ندارن يبرا ینفس و نگار سن. نداشتم شنهادشونیپ

 ممیافتادم که تصم نیدونم چرا االن به فکر ا ینم. باشم نیمن به تو و بابا قول دادم که مواظب نفس ونگ نه

نفوس بد نزن پاشو برو بخواب که خواب زده  نیا نگ وفته؟یبرامون ب یاتفاق يدزد نینه؟ نکنه تو ا ایدرسته 
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 ریکه مس یاتفاقات. وفتهیکه قراره برامون ب یاقاتغافل از اتف. حرف از جام بلند شدم ورفتم تو خونه نیبا ا. يشد

 .عوض کرد  مونویزندگ

**** 

 :نگار

بعد . هجوم بردم ییشدم وبه سمت دستشو داریاز خواب ب ییچهار بود که از فشار دستشو ایکنم ساعت سه  فکر

 يواستم از باالخ. رفتم تو اشپز خونه  نیهم يتشنمه برا یلیخواستم برم بخوابم که حس کردم خ ییاز دستشو

 ومدیخوابم م یلیناچارچون خ م؟یندار زمیمت وانیل هی یعنیوا . زیتم وانیل کیاز  غیدر یبردارم ول وانیل نکیس

تا  شدیم سیخ گرید يخب اگه جا. نکیس يتو ختمیکه رو اپن بود برداشتم از همون فاصله ر وانارویاز ل یکی

 ختیر نتیوکاب نکیفرش ،س يکه رو يزیچ نیحس کردم ا یکیاما تو تار. الشیخیپس ب شدیصبح خشک م

رفتم چراغو  عیسر ه؟یپس چ. ستیاب ن يمزه، مزه  نینه ا. دهنم بردم تبرداشتم وبه سم وانویل عیسر. اب نبود

 ریش يشده؟ اخه کدوم سه نقطه ا دیکه سف نمیا ییوا. به فرش نگاه کردم عیسر. نع، بدبخت شدم...زدم که

رو فرش  دمشیکش یرو پاك کردم اما وقت نکیس نتویکردمو رو کاب سیدستمال خ هیگذاشته بود رو اپن؟ رفتم 

از جام  عیسر میتصم نیبا ا. ومدهین یبابا نگار ولش کن زود تر فرار کن تا کس. بدترم شد چینشد که ه ربهت

 .کارمن بوده دیهمف یکه نم یکس دندیدیلکه را م نیفوقش ا. دمیو بسمت اتاقم دو دمیپر

**** 

 :صبح فردا

 ده؟ینم یخاص يبو هیبچه ها به نظرتون اشپزخونه : نیدیا

 دهیم میبد یلیخ يبو هیچرا اتفاقا :نیارو

 شده دیاز فرش سف یقسمت هی دمیاره ،صبحم که اومدم د:نینگ

 بوده؟ یچ یعنی:نفس

 فکر کنم بو از اون لکه باشه یدونم ول ینم:نینگ

 درسته؟ دیکنیکاراته کار م دیگفت ادمهی ال،یخیرو ب نیحاال ا:نیارم

 سال 7از شتریاوهوم ب:من

 میساعت بعد از صبحانه باهم مبارزه دار کی دییاشنا یخب پس حاال که با فنون رزم:نیارم

 مسابقه کجا قرار برگزار شه؟ نیبپرسم ا شهیم یول دیببخش: من
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 يسر هیبا مرتب کردن و بردن  نیارم یانبار بود ول قتیدر قرار داره که در حق هیته باغ سمت راست :نیدیا

 .ندیبیخودتون م میریکرده، حاال م کیباشگاه کوچ هیبه  لیاونجا رو تبد لیوسا

 نایحاال ا. دادمیخودمو م يباز عیضا نیفرش نشد وگرنه من که با ا يرو يدیسف ریگیپ یکس گهید خداروشکر

که قراره  یاتفاقات ینیب شیپ نکهیبدون ا. گذشت یم یاون روزها به خوب. مبارزه با پسرهارو بچسب الیخیرو ب

 ...که یاتفاقات میمون رو بکن

****** 

 :نگار

سرخ شده؟  نقدریاوه اوه چرا ا. نگاش کردم. به سرفه افتاد نیدیا دمید يا دفعهیکه  ختمیریتو غذا نون م داشتم

 بایشده؟ به بچه ها نگاه کردم همه تقر یچ یعنیوا . رفت رجهیش ییمت دستشوبه س دویاز جاش پر دفعهی

 خوردیتفاوت داشت غذا شو م یب یلیکه خ یتنها کس. کردنینگاه م ییکنجکاو ونگران داشتن به در دستشو

شک ندارم کاره خوده مارمولکشه . نیدیا يلگد زدنا...مبارزه...نیدیا...نفس نمیصبر کن بب. نبود جز نفس یکس

 نیسر ا ییچه بال:چون کنارم نشسته بود رو بهش اروم گفتم. طونهیش نیسر ا ریاومد ز نیدیکه سر ا ییهربال

 ؟يبدبخت اورد

 نکردم يمن کار! من؟:نفس

 انه؟ی يکرد يکار گمیبعد م چشم،یرم ابگوشتشو م یم:من

  یشیم چارهیب ينه نه اگه بخور:نفس

 ؟یختیر یش چمگه تو:من

 شکر:نفس

 اونم تو ابگوشت! شکر ؟یچ:من

 اوهوم:نفس

 نیدیا چارهیب:من

 خوردم ابوی نیهمه لگد از ا نیمن که ا چارهیب:با حرص نفس

 شما دو تا بهم؟ دیگیم یچ:نینگ

 میگفت ینم یخاص زیچ یچیه:من

 شد؟ ينجوریشد که ا یچ دیدون یبچه ها شما م:نیارو
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 هیهم قاف چه

 تو گلوش دهیاحتماال غذا پر:نینگ

با  نیدیا.  قهیبعد از پنج دق. صدا کرد نویدیوچند ضربه به در زد وا ییاز جاش بلند شد ورفت دم در دستشو نیارم

 ينجوریمنم جاش بودم هم. باال اورده یلیحتما خ یشده؟ اخ دیسف نقدریچرا ا نیوا ا. رونیاومد ب دهیرنگ پر

ما روهم  يتا استراحت کنه جواب سوال ها االرفت ب نیدیا گهید یچیه. اخه شکر تو ابگوشت؟ اه اه. شدمیم

 نه نگاه کن یگیارامش قبل از طوفانه م نیمن مطمئنم ا یول. نداد

***** 

 دانشگاه، نگار نگار میبر دیبا گهینگار نگار بلند شو د:از پشت در نیارو

 از جام بلند شدمو به سمت در اتاق رفتم کالفه

 ينجوریوا چرا ا. سرشو برگردوند عیبعد سر یوبا تعجب نگام کرد ول رهیخ هیچند ثان يبرا نیو بازکردم که ارو در

 تو اتاقو دروبستم  دمیپر عیاومدم دم در؟ سر ينجوریخاك برسرعمر من چرا ا. نگاه به خودم کردم کیکرد؟ 

 اماده ام گهیربع د هیتا :نیارو روبه

گرمم بود لباسمو در اورده  یلیچون خ شبید. گذرهینم یسوت یب میمحو کنه که زندگ نیخدا منو از رو زم يا

 کنهیبگو قشنگ ما رو ورنداز کرده بعد روشو م شعورویب نیارو ال،یخیب نارویحاال ا. بودم دهیبودم بدون لباس خواب

. خاك توسرنگار يبدبخت نگار ا ينگار ا بخت اهیس ينگاه کنم؟ ا تو چشماش يچجور گهیخدا من د يا. اونور

 نییرفتم پا دمویلباس پوش عیسر. شد ریکالسم د يوا يا

 من اماده ام:من

 ها یکنیلقمه رو بخور ضعف م نیا ایب:نینگ

 رو ازش گرفتمو تشکر کردم لقمه

 امیم گهید قهیدق کیمنم  نیتو برو تو ماش:بلند شدو گفت زیاز پشت م نیارو

 اومد نشستو استارت زدو حرکت کرد نیارو. تفاوت باشم یب دیگرفته بودم با ممویتصم. نشستم  نیماش تو

 بیع ؟یکشیخجالت م یاخ ؟یساکت نقدریچرا ا:گفت طونیش يکه رو به من با چشما میچراغ قرمز بود پشت

 .رهیم ادتی یشینداره خانوم کوچولو بزرگ م

 خفه بکنم؟ نویا من

 شدم خواستم برم که بوق زد ادهیشگاه پدر دان دم
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 بهش نگاه کردم برگشتم

که تنته  یاول به لباس یباز کن یدرو رو کس یخدا هروقت خواست يمحض رضا: وگفت نییپا دیرو کش شهیش

 نگاه کن بعد درو باز کن

 حرص بخورم نیاز دست ا دیبا نقدریخدا چرا من ا يا. گاز داد رفت عیوسر

 ؟ییکجا اروی ییه:تارا

 شده؟ یچ یتارا اگه بدون يوا:من

 شده؟ یچ: تارا

 هیکه تارا  میسر کالس نشسته بود. برد یمن بهره م يو از فحشا دیخند یکه کل. کردم فیواسش تعر انویجر

بزار کالس تموم  هیتارا نقشه ات عال يتارا نوشتم وا ينامه برا ریز. نامه رو باز کردم وخوندمش. نامه بهم داد

 .میکنیاجراش م شهیم

**** 

 :نفس

 م؟یغولتشن ها بجنگ نیبا ا ياخه ما چجور. نیکارت نکنه نگ یخدا بگم چ يا

 د؟یخب اماده ا:نیارم

 م؟یکنیگرم نم:نینگ

 چرا:نیارم

 به گرم کردن میکرد شروع

 کنه؟یمبارزه م یبا ک یخب ک:نیارو

 ونفس هم باهم نیدیباهم ا نمیام تو نگار باهم منو نگ:نیارم

 یچ.  یتونیتو م یتونینفس اروم باش تو م. شمیهرکول؟ بابا مبارزه هنوز شروع نشده من نفله م نیمن با ا ؟یچ

 ...اونوقت لیمورچه ام دربرابر ف نی؟ من در برابر ا یتونیرو م یچ

 گهینفس برو د:اروم نگار

 سادمیوا نیدیا يوارفته رفتم جلو ي افهیباق

 ؟يواسم انجام بد گمویکه بهت م ییکار ها دیبا ياگه بباز:نیدیا

 !من برم سر قبرش قهقه بزنم؟ رهیبم نیا شهیم یک
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 اوس:میوباهم گفت میکرد میتعظ بهم

 جلو ادیگرفتم و بهش اشاره کردم ب يماواشوگر گارد

باال  ارمیرفتم سمتش تا خواستم دستمو ب.  یخودت خواست یاوک. باال انداختو اون اشاره واسه جلو رفتن کرد ابرو

 .چوندیبزنم دستمو گرفتو پ تا باهش شوتو

 دسته ها  شیچونیپیم يکه دار يزیچ نیا یموجود تک سلول يهو يا يا:من

 چوندیمحکم ترم پ چیکه نکرد ه ول

 اقا من غلط کردم جون ننه ات مارو ول کن ،منو چه به مبارزه، اونم باتو؟:من

 شرط هیبه : نیدیا

 تواول دستمو ول کن ، بابا کبود شد برادرمن:من

 يزاریبهم احترام م دیبه بعد با نیاز ا:نیدیا

 به تو؟عمرا  یاحترام ؟اونم به ک ؟یچ:من

 ندارم یباشه من که مشکل:نیدیا

 دادمیگاز م یش نیسوار ماش یخواستیم یمن بودم که ه ایدارم؟  سمیپس منم که ساد ؟يندار یتو مشکل:من

 بابا ول کن اون دستو شکست يا يا...تو سر تا پات گل

 خوام ینم:نیدیا

 )استغفراهللا(خوامو ازسقف بروباال ینم:من

 دستش شکست خوب د؟یکن یباهم مبارزه م دیمثال دار:رو به ما نینگ

 نیدیا نیلقب به ا هیهر لحظه  نیا(يجالد دار نیا شیرو پ چارهیمن ب يکه هوا زمیخواهر به فدات عز يا

 )باشه نایا يادم همه  هی شهکهینم عورشیب ای خچالی ایهرکول  ایمعلوم کن  فتویتکل دهیم چارهیب

 رمیاز تو بگ یحال کیمن . کنمیکبودت م یاگه کبود بشه با لوله جارو برق. مالشش دادم یکمیدستمو ول کرد  تا

 ولیا. دردش اومد  يانگار یاخ. تو شکمش دمیچرخش زدمو لگدمو محکم کوب هی. 

 است عاقبت در افتادن با نفس نیو ا:من

 دمینشونت م:نیدیا

 رو؟ یاوا خاك بر سرم ،چ:سادمیسرجام وا خیس

 در افتاد ور افتاد نیدیهر که با ا:نیدیا
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 نشون بده :لکسیر من

 به مبارزه کردن میگارد گرفتم وشروع کرد و

 تو خونه میومبارزه برگشت نیسه ساعت بعد از تمر. میتموم کرد ياخرشم مساو. اون  یکی زدمیمن م یکی

ادم  زنهیچنان لگد م میبود خبر نداشت یعجب االغ نیدیا نیا.  افراگمیام لورالمعدام د هیمادر کمرم پام کل اخ

 خر داشته باشه ایبا اسب  یکیفکر کنم نسبت نزد. شهیدهنش اسفالت م

 میشیتلف م یاز گرسنگ میکه دار میغذا رو اماده کن میپاشو پاشو بر:نینگ

 کنمیمن االن در حال مرگم ،فردا جبران م يوا:من

 نمیپاشو بب رمینخ:گارن

 ؟یگذاشت یحاال غذا چ:نینگ روبه

 ابگوشت:نینگ

 پوفف غذا قحط بود؟:من

 ادهیاز سرت ز نمیغر نزن هم:نینگ

 یحوصله تو کاسه ابگوشت م یداشتم ب. رفتم تو اشپزخونه . نمیعشق ومحبت نگ نیا يکشته مرده  یعنی

فکر  نیبا ا) تاشویبنازم ادب(زد تو مغزم رجهیفکر دبش ش کیکه  دادمیقرار م تیمورد عنا نویدیو نسل ا ختمیر

 دست به عمل زدم و نقشه ام رو انجام دادم  عیسر

 کاسه ها رو بده ببرم:نگار

 نیمال ارم میکیو اون  نهیکه پر گوسته واسه ارو ینیدو تا ببرا نیا ایب:من

 يونگار کاسه  نینکنه نگ نکهیز ترس اا. زیرو برداشتمو بردم سر م ینیومنم س. سرشو تکون داد و رفت نگار

. خودم کاسه هاشونو جلوشون گذاشتم مال خودمم گذاشتم . کرده بودمو بردارن  ایمه نیدیا يکه برا یمخصوص

 ییهر بال. تشکرم نکردا  شعوریا ب. شتتفاوت بردا یرو مقابلش گرفتم که ب ینیس. خان نیدیبه ا میرسیحاال م

 ...تو ابگوشت که ختنیزدمو شروع کردم به نون ر دیلبخند پل هیفکر  نیبا ا. حقته ادیسرت ب

**** 

 :نگار

 نقشه اومد تو ذهنت؟ نیا يراستشو بگو کلک چجور:من

 واسم فرستاده بود کمک گرفتم نایاز جک ها که ت یکینداشت که؛ از  يکار:تارا
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 جک؟: من

داره اصال مناسب  یساعت بعد چه کالس مینیبب میبر ایب الیخیب نارویا کنم،حاالیاوهوم، واست ارسالش م:تارا

 اجرا؟ يهست واسه 

 باشه:من

***** 

 داره ناتانیبا تاشکا ولیا:تارا

 چه؟ یعنی یکه گفت ینیتارا ا:من

 پیو صد البته خوشت یشوخ یلیاستاد خ دمیبچه ها شن ،ازيا هی،فکر کنم ترک گهیاستادس د یلیخره فام:تارا

 وجونننن 

 راحت شد یلیپس کارمون خ:من

به من واجدادم فحش  یهم تارا ه نیب نیدرهم. میواماده کرد دمیالزم رو خر يزایدانشگاه چ ياز بوفه  میرفت

 دادیم

که کالسموبه خاطر تو لغو کردم  يایسالم درب)دیدیمنو م يکه چشم غره  یدر حال...(یلیتر ریز يبر یاله يا:تارا

 ..یاله يا

 به فکت استراحت بده کمی، گهیاه نگار خفه شو د:من

 شوهر بدم؟ نویا يخدا من چجور يا يام که ندار افهیخودت خفه شو، ادب که صفر نزاکت صفر ق:تارا

 شامپانزه بهترم يباشم از تو یهرچ:من

 من شامپانزه ام؟:تارا

 چارهیب وونیکنن جفا کردن درحق اون ح هیرو بخوان به شامپانزه تشب ش،تویینه خدا:من

 کنم؟یتکه تکه ات م يچجور نیبب سایفقط وا:تارا

،واکسن  نایقبل از ا یبکن ول خوادیهرکار دلت م:درهمون حال رو به تارا گفتم دنیشروع کردم دو دمویجام پر از

 ؟يزد تویهار

 کنمیمن تورو زنده به گور م:زد رو به من غیج هی تارا

  يصددرصد نزد:دادمیسرمو تکون م کهیحال در
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روش برخورد کردم وصاف سرجام  کویکه توراه به استاد ن. دمیدو نیکردمو بسمت کالس ارو شتریب وسرعتم

بعد از . نحس ونکره تارا  يسوزش تو پهلوم حس کردم وبعدش صدا هیوشروع کردم حرف زدن که .  سادمیوا

و شروع . که شهیتموم م شاالن کالس يوا يا:بازگفت شین هیبزنمش که با رمیبا استاد خواستم بگ یخداحافط

. بدم) مخفف تارا(يتر نیبه ا یحال اساس هیبا خودم عهد کردم من  یکرد تند راه رفتن منم به دنبالش ول

پسرا  يچرا همه  دیاقا اعتراض نکن(ورود داد يبهمون اجازه  یخوش اهنگ يکه صدا میباهم در زد ییدوتا

 )دینسبتش ند منبه  دهیبد دینگار ند نیخوش صدان به جان مادرم ا

شده بودم  رهیاستاد نشسته بود خ يکه جا يبه پسر. گرهیمجسمه اس؟ نه بابا باز نیکپ کردم ا میکه شد وارد

تارا از دستم به خودم  زیر شکونیتو جو بودم که با و ينجوریهم.  هیکردن المان یگفتن فکر م یاگه بهم نم

 اوردن که مبادا ضعف کنن لقمهون براش يناصر ياستاد، داداش اقا دیببخش:اومدمو رو به استاد گفتم

بال  نیوقت ا چیه(خنده ریباال گرفتم که باعث شد همه بزنن ز مویکه خودمو تارا درستش کرده بود يلقمه ا و

 ) دیارین یرو سر کس

عوض  یاما هرچ. روزگار محو کنه يکال منو از صفحه  خواستینگاه کردم شک ندارم دلش م نیبه ارو برگشتم

 با اجازه :لبخند لقمه رو براش بردم وموقع برگشتن رو به استاد گفت هیبا . داره گله نداره

که تو راهرون برگردن  ییکه باعث شد کسا میزد غیباذوق ج. رونیو از کالس اوردم ب دمیتارا رو کش ودست

 م؟یبه اون راه اصال مگه ما بود میسمتمون که منو تارام خودمونو زد

**** 

 :نفس

مثل  امیبارم م هی گهیسرت پاشو د ریاه خ...ها پاشو رشدیبلند شو مدرسه ات د زمینفس نفس نفس جان عز:نینگ

 دمیاز جام پر) فکر بد نکن منظورش کانگورو(یچ نیها ع8ساعت گهیشه دپاشو د ینم داریکنم ب دارشیادم ب

تو  دمیکه ودو دنیسه راهم نممدر ؟االنيکرد دارمیب رید نقدریچرا ا يساعت هشته؟وا یچ:گفتم نیروبه نگ

 وا بچم خل شد رفت. خندهیم زیر زیداره ر نینگ دمیبرگشتم د ییاز دستشو یوقت. ییدستشو

 حالت خوبه؟  نینگ:من

 5:دنیبا خند نینگ

 پنج؟ یچ: من

 ساعت:مظلوم  ي افهیباق نینگ
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هوا  یبله هنوز افتاب طلوع نکرده فقط کم. نگاه به پنجره کردم هیساعت پنج؟  یعنیساعت؟  گه؟یم یچ نیا

 کرده؟ داریب 5منو ساعت  نیا یعنی. روشن شده بود 

 ؟يکرم دار:من

 يندار یکرم چینه، دکترم رفتم گفت ه:متفکر ي افهیباق نینگ

بچه (ربع به هفت مدرسه باشم که هی دیاخه؟ بابا من تازه با يکرد داریب 5منو  یبه چه حساب نینگ:باحرص من

 زیسحر خ:درحال خارج شدن از اتاق نینگ) خود من،چقدر حرص خوردم کنن،مخصوصایها درکش م يمدرسه ا

. بخوابم  گهید کمیخب بزار . نینگ نیپوف از دست ا. و از اتاق خارج شد. خواهرم يباش تا کام روا شو

 خب امروز که شنبه است مشقهامو که نوشتم. تم رو تختنشس.  برهینع خوابم نم...ربع بعد کی دمیدرازکش

 ییچه بال یعنیبگو  نویدیا.  یخ یرو ب نایا یییوا نیتف به ذات خرابت کنن نگ يکار کنم؟ ا یپس من چ خب

 نیدیا نکهیدرمورد ا نقدریا. کنهیم یتالف نیا دونمیمن جوونم هنوز ارزو دارم من که م ایخدا اره؟یسرم ب خوادیم

 فکر کردم که خوابم برد ارهیسرم م ییچه بال

***** 

 :نفس

 ؟يزیبر ریش وانیل هیواسم  شهیم:گفت نیکه نگار رو به نگ میخورد یصبحونه م میداشت

اشپزخونه  نکیوبه سمت س دیتا قلوپ اول خورد از جاش پر. داد ریش وانیل هیسرشو تکون داد و بهش  نینگ

 پرواز کرد 

 شده نگار؟ یوا چ:نشست رو بهش گفتم یوقت

 شده رفاسدیفکر کنم ش:جمع شده ي افهیباق نگار

 نه بابا :نینگ

 ش؟یبود دهینخر روزیمگه د: نیارم روبه

 چرا:نیارم

 نینبود جز صورت ارم ییها جا ریومقصد ش. رونیب ختیکه نخورد ه همشو ر ختیر وانیل هیبرا خودش  نینگ

  برهیچپ به سر م یدر حال حاضر در کوچه عل نینگ

 داد؟یمزه رو م نیچرا ا: مضحک فیقابل توص ریغ افهیق هیبا

 سالمه  دینه نگران نش. منفجر شد تینگار از عصبان دمید هوی
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 ؟یختیر یتوش چ: گفت نیرو به ارو غیج با

 يبود زیت تمینگار، از بچگ ولیا

 به خدا یچیه):خنده(سرخ شده ي افهیبا ق نیارو

 راستشو بگو:من

 یچیه گمیبابا م يا:نیارو

 !)چه خطرناك(سوزونمیدستم م يکه داد کوروشین يجزوه  ای یگیراستشو م ای:نگار

 فلفل: مظلوم افهیباق نیارو. ییوا سیدست نو یصفحه بود اونم چ 200بودم  دهیمن جزوه رو د یاخ

 ؟یچ:نیونگ من

صداشو (گهیما م سرم اورد اومده سر کالس ییتو دانشگاه چه بال دیاگه بدون گهینگاره د رهیا خب تقص: نیارو

از بچه ها  کهیچقدر ت یبراشون لقمه اوردن مبادا ضعف کنن اگه بدون يناصر يبرادر اقا) نازك کرد وباعشوه

  دمیشن

 حرف زدم که بار دومم باشه؟ ينجوریا یاخه چاخان، من ک:نگار

  يایعشوه م شهینه کال هم:نیارو

 کشمیبهتر از توام که خط چشم م:نگار

 دروغ شاخ ودم نداره  گنیعجبا ، راسته م کشم؟یمن خط چشم م:نیارو

 ...خیمنم م قایدق:نگار

 د؟یپریبهم م نقدریکوچولوها چرا ا گهیاه بسه د:نینگ

 پسره گندبکه نیا رهیبه من چه تقص:نگار

 خوده عجوزته  ری؟ تقص یگیچرا دروغ م:نیارو

 عجوزه؟ یگیبه من م:نگار

 دادنیادامه م نایوا دمیخندیم نایبه بحث ا ينجوریهم ما

 شک نکن: نیارو

  نیروصورت ارو دیخامه رو برداشتو قشنگ مال نگار

 يشد یبه به عجب بابا بزرگ: با لبخند بعد

 رو برادشتو کامل زردشو رو صورت نگار پخش کرد)اب پز(نکردو تخم مرغ ينامرد نمیارو
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تو  دیکره رو ورداشتو مال اوردوینگارم کم ن. تو دهنش دیتخمو مرغ کوب دهیتا خواست اعتراض کنه سف نگار

 ینگار صورت تخم مرغ. چرب شده  يصورت پر خامه وموها نیارو. هاشونو افهیخدا ق ییوا. نیارو يموها

 .داد زد نیبردار ارم رویتا خواست پن نیارو

 د؟یبچه شد گهیبسه د: نیارم

 دانشگاه؟ دیبر نیخوایم ياالن چجور: گفت نیخواستند حرف بزنن ارم تا

 دانشگاه يوا:نگار

 شد ریمدر سه د الیخیرو ب نایا: گفتم نیدیاز جام بلند شدمو رو به ا عیسر

 یلیخ گهینفس تو د الیخیاه ب. بود ثیخب نیدیدونم چرا احساس کردم لبخند ا ینم. سمت پله ها دمیودو

 یشکاک

**** 

 شم صدام کرد ادهیکوچه قبل از مدرسه نگه داشت تا خواستم پ کی

 نفس:نیدیا

 به فدات لمتود

 بله؟:من

 مراقب خودت باش:نیدیا

 حالش خوبه؟ نیوا ا.  رونیحرکتش بدتر شاخام زد ب نیبا ا.  دیتو کف جمله اش بودم که لپمو کش هنوز

 .گازشو گرفت و رفت نمیدیا دمویپر رونیب نیگذاشتم کنار واز ماش دمیتعجبو بوس. مدرسه ام يوا

 نویدیا ي هیخوشگلم؟ نکنه قض نقدریا یعنیوا  دنینشون م گهیبچه ها منو بهم د دمید. وارد مدرسه شدم  تا

 يتو يبچه ها. تا وارد کالس شد. اوضاعو داشت نیتا دم دره کالس هم! بدبخت شدم اینه خدا دن؟یفهم

 خنده رینگام کردن بعد زدن ز یکالس اول کم

 درد، چتونه؟:من

 ؟يشد یتیخیر نیچرا ا...چر...چ:دیمهش

 ؟یتیخیچه ر...چ:من

 ؟يکفشاتو واکس زد یصبح مون،یم اریمنو درن يادا:اون

 کفشامو؟ نع ،یخودت مونیم:من
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 ؟يشده؟ نکنه از شوهرمعتادت کتک خورد اهیپس چرا لپت س:اون

 ؟يدار نهیبروبابا شوهر کجابود؟ ا:من

 ؟یواسه چ نهیا:دیمهش

 گهید نمیخوام لپمو بب یپوفف بابا م:من

 ينجوریدادم ا یبه بچه ها حق م شییخدا. نگاه به خودم کردم هی. شو داد بهم نهیمانتوش ا بیاز تو ج دیمهش

 ياخه چطور. شده بود اهیچپم س يتمام گونه  بایتقر. پا عمونوروز شده بودم هیواسه خودم . بهم بخندن

 )صفره اتشیادب(شه؟یم

 نه؟یدینکنه کارا: دم در گوشم دیمهش

حاال . ابروم تو کل مدرسه رفت يوا يا. دیمهربون شده؟ لپمو کش نقدریچرا ا یچرا دم صبح گمیم. نمیبب سایوا

 تا بشورمش ییبرم دستشو يصورت چجور نیبا ا

 کنمیخفه م نویمن ا دیمهش يوا:من

 تر لکسیر لکسیر لکسیر:دیمهش

 صورتمو بشورم؟ ياه خفه ،حاال چجور:من

  دیدستمو کش دیمهش

 ؟يریکجا م:من

 ییدستشو:دیمهش

 رونیب امینم ينجوریمن ا:من

 صورتت پاك کن ،بعدش هم مقعنه تو بکش جلوتر کمی ریدستمالو بگ نیا ایب:دیمهش

*** 

 :نینگ

 م؟یریم یپس ک: گفتم نیکه رفتن روبه ارم نیدیا نیوارو نگار،نفس

 کجا؟:نیارم

 بهش فکر کنم دینبا ترسم،نهیم نیدونم چرا هنوز از تنها شدن با ارم ینم

 گهید يخونه ساالر: گفتم نیرو ترسم غلبه کنم رو به ارم قینفس عم هیکردم با یعس

 فرداشب خوبه؟:نیارم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Anahid75  – طونایدو سه تا ش

wWw.98iA.Com ٦٢ 

 دونم چرا دلشوره دارم ینم یاره، ول:من

  وفتهینم یاتفاق چینگران نباش ه: لحن مثال ارامبخش گفت هیبا  نیارم

 دوارمیام:من

 کردمیشده وگرنه تو جمع کردن ظرفا کمکت م رمید فیح:نیارم

 شهیم رتینداره توبرو د یاشکال:من

 ؟یبه بچه ها بگ يخوا ینم:برگشت طرفمو گفت نیارم

 شهیم یدونم اگه بگم چ ینم:من

 ؟يادامه بد يموشک باز میقا نیبه ا يخوایم یتا ک:نیارم

 نشه رتید:من

 یچونیبپ نکهینه ا گمیبگو نم يخوایاگه م:نیارم

  ترسمیم:من

 کنمینگران نباش من حلش م:نیارم

 نفهمن يزیفقط بچه ها فعال چ شم،یممنون م:من

 باشه خداحافظ: رفتیکه به سمت در م یدرحال نیارم

 خداحافظ:گفتم

بلندشو به  الیخیب نینگ يوا. اون بود ریتقص. من نبود ریتقص. تونستم به بچه ها بگم ینم. در خارج شد از

 دمیازجام بلندشدم وبه کارهام رس. کارات برس

**** 

 :نگار

 کالسه باهات کار دارم نیتو ا میبر ایات ب ندهیتارا، جان شوهر ا يوا:من

 کار؟ یخاك برسرم چ:تارا

 بهت بگم ویزیچ هی خوامیم ایمرض ، منحرف ، ب:من

 باشه : هم که فضول تارا

تو  میرفت. شد یبرگزار نم یکالس چیسمت کالس ته راهرو که امروز توش ه دیدست بدبخت منو گرفت وکش و

 داد هیتارا خانومم به در تک. نشستم یصندل يمن رو. کالس
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 نیبش ایب:من

 نه توحرفتو بزن:تارا

 شک دارم:من

 ؟یبه چ:تارا

 خوام بهت بزنم یکه م یحرف نیبه ا:من

 نه شک نداشته باش بگو:تارا

 )يزینوع کرم ر کی(ينشون بد يبهت بگم عکس العمل بد ترسمیم الیخینه ب:من

 گهیبگو د شعوریا ب:تارا

 بخورم يزیچ هیسلف من  میبر ایشدم ،ب مونینه تارا پش:من

 زنمتایم رمیگیم ابوی نیارو نیبه جان خودم نباشه به جان ا:تارا

 )یکنیغلط م یلیتوخ..(یتوخ:گفتمیم داشتم

 نیبود پسره وتارا خوردن زم یپسره ،که چون ناگهان هیاز پشت پرت شد توبغل  غیج هیدر باز شد و تارا با که

مردم . مکمیخدا ش يوا. داده بود واون پسره ام درو باز کرد هیخره هم به در تک نیا شدیباز م رونیدر رو به ب اخه

 دمیاز بس خند

 د؟یبلند ش نیخوا ینم دیببخش:پسره

لرزون  يصدا هیوبا  دیکرد از جاش که رو پسره بود پر لیمسئله رو تحل نیکه مغزش ا قهیبعد از چند دق تارا

 دیبخش..بب..ب:گفت

اخروزمون  شناسن؟یرو م گهیدوتا همد نیتارا و خجالت؟ اصال ا. خاك به سرم  يوا يا. رونیکالس رفت ب واز

بودم که استاد  دهیبه اخرش رس گهید بایتقر. برداشتم وبه سمت راه پله ها رفتم فمویک عیسر. شده ها

راه  میعاغا ما داشت. گل ي هیقض نرو نمونده واسم بعد از اوکه اب نهیمنو نب نیا يوا. دمیرو د ناتانیتاشکا

 یگودال خاک هیکه باصورت پرت شدم تو  مینداخت ینگاه به روبرو نم هیواصالم  دمیحرفیتارا م نیوبا ا میرفتیم

اقا هم حضور داشتن  نیالبته اونجا ا. صورت مورت پر گهید یچیکه به لطف بارون اون شب گل شد بود ه

 )د؟یکنیدخترا درك م(بچه پرو دیخندیهمش م. ما بدن هدستمال ب هی ومدنیخدا ن يومحض رضا

قدر  نیا: دمیام و خواستم از کنارش ردشم که صداشو شن قهیسرمو کردم تو  ریسر به ز يبچه  هی مثل

 ترسناکم؟
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من با :خونه اشون کردمو رو بهش گفتم یلگد راه هیحرفش تعجب کردم که خجالت رو با  نیاز ا نقدریا

 ؟یچ:تعجب

 د؟یکنیم میترسناکم که خودتونو قا نقدریمن ا گمیم:ناتانیتاشکا

 !ترسمیمن ازش م کنهیبا خودش فکر م حاال

 نکردم  میبنده خودمو قا رینخ:من

خانوم سربه  نیبله ا):؟يتو دار لهیفام نمیبهش بگه اخه ا ستین یکیکار کنم اسمش سخته  یخو چ(یتاش

 بنده بود  ي رعمهیز

 شده  رمیکنم،با اجازه من د یشما دخالت نم يعمه  يتو کارا گهیواال من د:من

 مگه من ترسناکم؟:اداشو در اوردم. مزه یب ياه اه پسره . از کنارش رد شدم وباسرعت

 يبابا تو از لولو خورخوره ام بدتر اره

 زنم یبد حرف نم نقدرمیا گهید:یتاش

 کنهینگام م طونیش يوداره باچشما سادهیواهمون پله  يرو دمیبه سمتش برگشتم د باتعجب

 مرگش هست هی نیا

 منظور؟:بااخم من

 همه لب ولوچه امو کج نکردم نیاخه من که ا:یتاش

خودتو  یسع ینگار ول یسخته ادم باش دونمیم...گند نزن...نکنه جنه؟ مسلط باش. بسم اهللا  ای د؟یمنو د نیا مگه

 خفه شو وجدان جان. بکن

 شمیمتوجه نم:من

 دونم، با اجازه یم دیالبته من که بع د،یمتوجه شد دیشا دیاز بزرگترتون بپرس دییبفرما:بالبخند بدجنس یتاش

بوده باشه با  نیبه حالش اگه منظورش ا يمن نفهمم؟ وا یعنیگفت؟  یچ نیا. از پله ها باال رفت عیسر و

 سر خودش بود ریز یتارا که همه چ نیحرص رفتم دنبال ا

**** 

 :نینگ

 ) ها نهیبدب یلیخ نمیا(وفته؟یب ینکنه اتفاق شه؟یم یچ یعنی. دونم چرا استرس دارم ینم. يدزد میقراره بر امشب
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 کاری،منم که از کار ب میفروخت يموریبه ت یخونه امونو که بابت بده م؟یریما کجا م شه؟یم یچ ياز دزد بعد

 شدم 

ولش کن  نینگ. دوننینم يزیمورد چ نیا نفس ونگار در اام. کنه دایپ يکار هیقول داده بود واسم  نیارم البته

 ،چراغیمثل طناب،سنجاق قفل ییزهایبرداشتمو توش پر کردم از چ مویکوله پشت. جمع کن التویپاشو برو وسا

از . دمیرو برداشتمو پوش مویدزد ي،همون لباسا میبپوش رهیلباس ت دیگفته بود با نیچون ارم. زایچ نیاز ا...قوه و

 ، رفتم دم در اتاق نگار ودرزدم رونیاتاق اومدم ب

 بله؟:نگار اومد يصدا

 منم:من

 تو ایب:نگار

 تو رفتم

 ؟ياماده ا:من

 بردارم یدونم چ ینه، نم:نگار

 رو من برداشتم زایچ هیچراغ قوه بسه،بق هی،فقط  يبردار ستیالزم ن یخاص زیچ:من

 باشه :نگار

 م؟یبر:نو گفتقوه اشو برداشتو اومد سمت م چراغ

 میبزن بر:من

 رونیدر اتاق نفسم باز شد ونفس اومد ب رونیب میدر که اومد از

 رفت؟ ادتونیدوباره شما دوتا منو :نفس

 دنبال تو امیب میخواستیاالن م رینخ:نگار

 يدزد يبه سو شی،پ الیخیب...اره ارواح:نفس

 نییپا میرفت باهم

 پس کوشن؟:من

 شنیفکر کنم دارن اماده م:نگار

 دنایطول م نقدریکه ا ستنیدختر ن نایپوف، خوب شد ا:نفس

 ه؟یکردن کار بد بتیغ نیدونستیخانوم نفس فرهمند، م:نیدیا
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 مگه من گفتم خوبه؟:نفس

 .دوتا رو نداشتم نیکل کل ا يکه اصال حوصله  من

 کجان؟ هیبق:گفتم نیدیبه ا رو

 نییپا انیاالن م:نیدیا

  نییاومدن پا نمیوارو نیکه ارم یوقت

 ست؟یبه نظرت االن زود ن:گفت  نیرو به ارم نگار

پارك  يساالر يتا کوچه قبل از خونه  3 دیبا نامونیتازه ماش11:30اونجا میتا برس 10نه، االن ساعت :نیارم

 .میکن

 .دیبر نیهمه حاضر جواب بودن ارم نیکنم کف نگار ازا فکر

 م؟یاهان باشه، بر:نگار

 میبر: نیدیا

 لحظه؟ هی:من

 .برگشتن سمت من یرفتن سمت در اصل یکه داشتن م ها بچه

 م؟یباش نیماش هیمنو دخترا تو  شهیم:من

 نیارم يزدم تو چشا وزل

  دیهرجورخودتون دوست دار:فکر کردن یبعد از کم نیارم

 .رفتم اطیازش گرفتمو به سمت ح چوییزدم وسو ثیلبخند خب هی. به طرفم گرفت چوییوسو

**** 

 :نفس

 يمن کرد ادیدوباره  چرا؟

 اون دم اخر ادمهی

 ينگاهمم نکرد یحت

 يدیبه حرفم رس يدید

 يگردیخودتم برم يریگفتم خودت م که

 من به تو بد کردم مگه
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 جاتو پر کردم مگه

  ییجدا نیا لیدل

 برگردم دیبگو تا شا رو

 اون مرامت يفدا

  يمنو ساده رها کرد که

 بود؟ یگناهم چ بگو

 يدلو راهتو سوا کرد که

 "احمدوند يمهد -ادمنی"

نه که االن (امکان داره منو ول کنه؟  یعنی. وفتمیم نیدیا ادی دمیاهنگ گوش م یهرچ گهید. خل شدم ایخدا

 انه؟یاز کجا بفهمم منو دوست داره  ایخدا ؟ینداشته باشه چ یاگه حس يداره؟ وا یاصال به من حس) دتتیچسب

تو بدنم  یجون گهیاون وقت د. بهم نداشته باشه یحس چیه نیدیا یاعتراف کنم ول نکهیترسم ازا یم...ترسم یم

 یلیخ. برمیلذت م نیدیکه از دعوا کردن وکل کل با ا هیچجور عشق نیا دونمینم. رمیمیمطمئنم م. مونهینم

غافل از . برخود تند اونها روبروشم با دیترسیم یول. بگم نیدیدوست داشتم به خواهرام در مورد احساسم به ا

خودشم دل  نکهیاونم به خاطر ا. دونهیماجرارو م ازیبهش بگم، از سر تا پ سیزیمن چ نکهیبدون ا شونیکی نکهیا

 بسته

 رمیکردم بر خالف فکر درگ یداره سع نشیجونو تو ماش يمهد ياهل دله ها ،تموم البوما نمیارم نیبابا ا:نگار

 از احساسم ببرن ییخودمو شاد نشون بدم ونذارم اونا بو

 مشونیبدزد ایا پس ب:من

 مینگار، جان من اون اهنگو عوض کن، دپرس شد:نینگ

  اینه نکن:من

 وا چرا؟:نینگ

 قشنگه یلیاخه خ:من

 نگار عوضش کن:نینگ

 بفرما ...خب بابا:نگار

 بستم به چشماتو  دل
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 کندن محاله دل

 با قلبم يکار کرد یچ

 راه برگشت نداره که

 زمیبگم عز بذار

 دوست دارم عشقو یلیتو خ با

 جز منه  یاگه کس دورورت

 نکن  نگاش

 کن ولش

 رمیبرات بم بذار

 رمیباز بگ دستتو

  نجایشاهم ا هرکجا

 رمیحق کنارتو

 "احمدوند يدل بستم مهد"

 نگاه به سرعتت بکن هی نینگ:من

 تا 130که فقط رمینم يزیچ:نینگ

 شمیم ادهیتا، اقا نگه دار من پ یصدو س یچ:نگار

 ؟يرو بلد يساالر يتو مگه ادرس خونه :من

 اول راهو از حفظ شدم ينه برگ چغندر،همون دفعه  ناینگ گنیبه من م یناسالمت: نینگ

 که گشت ارشاد بردتتون؟ یراه یحت:من

 نفس:نینگ

 جون؟:من

 ادیبار گفتم نگو جون بدم م ر،هزاریبرو بم شیا:نینگ

 پسرها کوشن؟ د،یش الیخیب نارویبابا ا:نگار

 .به عقب کردنگاه  هی نهیاز ا نینگ

 کجا رفتن؟ یعنیکه پشت سرمون بودن،  شیپ قهیتا چند دق:نینگ
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 ...و....جلوت ن،ینگ:داد نگاربا

**** 

 

 جلوت ن،ینگ:من

 نیماش يجلو شهیسرم محکم خورد به ش. اخ سرمم. زد روترمز عیبه جلوش نگاه کرد وسر نینگ

 يرو به راننده  یعصبان نیشدو نگ ادهیپ رمیبتونم دستشو بگ نکهیکمربندشو باز کردوقبل از ا عیسر نینگ

اصال شما  شد؟یم یچ کردیشما برخورد م ونیبا کام نیاگه ماش دیدونیم دنه؟یچیمحترم، چه وضع پ ياقا:ونیکام

 د؟یکنیم کاریتو شهر چ

 به من چه شما حواست به روبه روت نبود:ونیکام راننده

 د؟یبگ یچ دینگ نویاگه ا گه،یبله د:نینگ

 یحالت عصب هی شدیم یکه بابا ومامان تو تصادف کشته شد،هروقت تصادف نیاز بعد ا. بود یعصبان یلیخ نینگ

راننده . ترسهیم ياز بلند یوپاش بشکنه ، اون فرد تا مدت وفتهیب يکه از بلند یمثل کس. دادیبهش دست م

کرد با  یوسع سادیجا واهمون قهیقچند د نینگ. روشن کرد و رفت نشویماش نینگ تیتوجه به عصبان یب ونیکام

 خودشو اروم کنه دنیکش قیچند نفس عم

 ده؟یم نامهیگواه نایبه ا یک دونمیمن نم:به جلوگفت رهیبا نگاه خ ينجوریسوار شد هم اومد

کدوم  نایا ستیکجاست؟ معلوم ن نجایخلوته؟ اصال ا ابونیخ نیا نقدریاه چرا ا:به عقب کرد نهینگاه از ا هی

 ن؟یگور

 شده؟ یسرت چ:به من کرد با اخم گفت قینگاه دق هی. سمت من برگشت

 سرم؟:من

 .که وحشتناك درد گرفت کردیکه درد م یگذاشتم رو اون قسمت دستمو

 شهیخورد تو ش یچیاخ،ه:من

محکم ترتر مز  کمیکمربند ببند، حاال خوب شد، اگه  ینیشیجلو م یچقدر بهت گفتم وقت: تیبا عصبان نینگ

 .ینیجلو بش ستیبروعقب، الزم ن ای؟بیچ کردمیم

 ؟مگه من مقصره ام؟ زنهیشده؟ چرا سر من داد م یبودم، حاال مگه چ دهیند ینقدرعصبیا نویتا حاال نگ شییخدا

 بود يجو سکوت بد هیتو  نیماش. دیاف کش کیروشن کرد وت نویماش نینگ. باز کردم رفتم عقب نشستم درو
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 ادهیگوشه نگه داشت وپ هی نینگ. ل شده بود، انگار هنوز تو شک بودنفسم که ال. ضبطم خاموش بود گهید یحت

 شد،از در سمت مخالف من اومد نشست عقب

 ينگار، نگار:نینگ

تا حاال سر من داد نزده بود،  نیبود که نگ نیا لشیدل. زدمیمن رومو برگردونده بودم سمت پنجره وحرف نم اما

 يمرحله  نیرو که تو حساس تر ياحساسات دختر. کنه یمنو درك نم یچکیه یلوس شده بودم، ول دیشا

 کنهیمنو درك نم یمادر پدرشو از دست داده،اره کس شیزندگ

طاقت  گهیمن د یدونیتو که م ده؟یبهم دست م یمواقع چه احساس نیا یدونیکه م زم،تویعز دیخب ببخش:نینگ

 یاشت ينگار، خواهر کردم،یاننده رو خفه مشما هارو از دست بدم رو ندارم، به جان خودم دست خودم بود ر نکهیا

 گه؟ید

 ایدن نینبخشمت؟ من تو ا تونمیم يچجور:به طرفش برگشتم سیخ يبا چشما. صورتم ياورد جلو ودستشو

 فقط شما دوتا رو دارم

 نینگ کنمیحاال که فکر م. دادیمادرمو م ياغوش بو نیاغوشو دوست داشتم،ا نیمن ا. اغوشش پناه بردم وبه

منو نفسه وگرنه  یدل خوش يبرا نهایا يهمه  یول کنهیم یطونیش یگاه نمیبیم. دهیزجر کش شتریازهمه ما ب

برعکس منو . سن تا حاال عاشق نشده نیکه با ا نهیبه خاطر ا دیشا. سنگ ساخته هی نیمشکالت از نگ نیا

عاشق نگاه عاشقانه رو  هی یداره ول یاون چه احساس دونهینم یچکیه کنهینفس فکر م. مینفس که دل باخت

گاه نفس به  یگاه ب يومنم از نگاها دهیم صیتشخ یمعمول ياز نگاه ها یراحت تر از اون که فکرشو بکن یلیخ

 اروم به سمت نفس برگشتم قهق ه يبه احساس نفس بردم با صدا یپ نیدیا

 ؟یکنیم هیچرا گر گهیتو د:من

 ؟یکنیم هیتو چرا گر:کرد يریطبق معمول جبهه گ نفس

 که سرم درد گرفت چلوندیمنو محکم م نقدریا نینگ نیا گهیخب معلومه د:من

 احساس یب:زد تو بازوم نینگ

 زمیهمه لطفت عز نیممنون از ا:من

 )هینطوریخو؟اهنگش ا هیچ( نگید نگید نگید

 ؟ياورد لیتوموبا: نینگ

 ووردم؟یم دیمگه نبا: نفس
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 خودشو کشت یبابا ، پشت خط الیخیب:نگار

 .کرد شینگاه به گوش هی ؟یشلوار تنگ بپوش ياخه مگه مجبور. شلوارش دراورد بیبزور از تو ج شویگوش نفس

 ناشناسه:نفس

 بزن رو بلندگو جواب بده:نینگ

 داد جواب

 بله؟:نفس

 د؟ییکجا معلومه

 ؟ییتو نیا ارم:نفس

 جواب منو بده نفس

 بگم؟ انویجر:گفت نیاروم رو به نگ نفس

 بگو یعنیسرشو تکون داد، نینگ

 ...ونیکام کیکه  دییشما کجا مینیبب میم،برگشتیودیم یاصل ریاز مس میما داشت:نفس

 د؟یمارستانیب د؟ییسرتون اومده؟ االن کجا ییچه شده؟ بال د؟یتصادف کرد:حرفشو قطع کرد نیارم

 صدا داد وخاموش شد کینفس  هیموقع گوش نیدرهم

 خاموش شد يوا يا:نفس

 شارژش کم بود؟ نقدریخاك برسرت، چرا ا:من

 که فقط ده درصد شارژداشتم ییزنگ زده بود منم باهاش صحبت کردم تاجا دیاخب به من چه؟ مهش:نفس

 کنن یکه نم ییها چه فکر ها چارهیب نیاخ االن ا:نینگ

 نگران شن کمیداره بزار  یچه اشکال:زد وگفت یطونیلبخند ش نفس

 ت بزاره؟سرکار ينجوریا یکی ینه ،خودت دوست داشت:من

 د؟یکجا پارك کرد دیجان توجه نمود نینگ: به دورو اطرافش یبا نگاه نفس

 ش ب بود11:45زد والبته ساعتم یکه توش پرنده ام پر نم کیکوچه تار کی. نگاه به اطرافم کردم هی

 واسه سه تا دختر تنها ینباشه ول یخاص یلیخ زیچ دیشا

 م؟یجلو،حاال کجا بر رمیباشه االن م:نینگ

 میزنیخونه ،از اونجام به پسرها زنگ م میبر:من
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 ياز ال ایب ترسمینشو من م ادهیپ نیجان من از ماش نینگ:بشه که نفس گفت ادهیقبول کردو خواست پ نینگ

 ها بروعقب یصندل

 ترسو:با خنده به ترس نفس گفت نینگ

 ...وجب جا رد شد واستارت زد که میاون ن يبا مکافات وزور وهل دادن، از ال و

**** 

 :نیارو

 یاه لعنت...الو...الو:باداد نیارم

 شد؟ یچ:نیدیا

 قطع شد:نیارم

 دن؟یچرا هنوزنرس:من

تصادف کردن که  ونیبا کام گفتیبابا نفس داشت م دونمیچه م:گفت دویکالفه دست تو موهاش کش نیارم

 قطع شد

 سرشون اومده باشه؟ یینکنه بال. نییپا ختیر يکردم دلم هر احساس

 ریدوباره شماره بگ:با استرس من

 قهیاز چند دق بعد

 دنینگارم جواب نم نوینفس خاموشه نگ:نیارم

 گل کرده  تیباف الیدوباره خ نویاَه ساکت شوآرو...نکنه يوا...شده که یمعموال گوش به زنگ حاال چ نگار

 ومدهیسر نگار ن ییبال چینه ه. سرمو با شدت تکون دادم...اگه یول. منو تنها بذاره تونهی، نم تونهینم اون

 ده؟ یجواب نم شویپس چرا گوش. از تو عماق وجودم ییندا هی

 کو گوش شنوا؟  یول میایراه ن نیچقدر گفتم از ا گه،یشماهاست د ریتقص:یعصب نیدیا

 ؟يچته تو؟ کاسه داغ تر از آش شد:نیارم

 ؟یفهمیم)باداد(ما امانت بودن، شیاون دخترها پ یفهیاره ، م:نیدیا

 ...ریخ ،نهیفهمیفقط خودت م یکنیفکر م:نیارم

 زمیتو سرمون بر یچه خاک دیبا نمیبب دیخفه ش قهیاه دو دق:من

 وسرشو تو دستش گرفت نینشست رو زم نیبه چرخ ماش هیرفت وبا تک نیدیا
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 سرشون اومده؟ ییچه بال یعنیشه؟یم یحاال چ يوا:نیدیا

 میهمون اطرافو بگرد يمارستانایب)مکث یبا کم( ای رویاون مس میبر میبکن میتونیکه م يتنها کار:من

  میاریب ریگ یسرنخ میبتون دیشا میبر میاره فعال پاش:نیارم

 بلند شو نیدیا:من

 برس ادمونیخودت به فر ایخدا. میوحرکت کرد میشد نیبلندش کردم و سوار ماش دمویکش دستشو

 کنم،یبهش اعتراف م. کنم  دایاگه نگارودخترارو سالم پ خورمیقسم م دم،یقول م يناصر نیمن ارو...دمیم قول

 یچیه يخواهرمو برد. نگفتم يزیچ يبابامو برد ایخدا. فقط نگارخوب باشه دمیمخمصه نجات م نیخودمو از ا

وقت خودمو  چیه ادیسر نگار ب ییبالاگه . کنمیتحمل نم...اما نگار نه. مامانم سکته کرد دم نزدم. نگفتم

  بخشمینم

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 استاد شده بود  زونیهمگروه نشدن با من او يکه برا يدوست دارم اون دختر طونویدختر شر وش نیا من

شماها، اصال  دونمویمن م ادیسرشون ب ییاگر بال یعل يبه وال:نیروبه ارم نیدیا. مونم یبدون اون زنده نم من

 ...من که ؟يبود به سه تا دختر داد یمزخرف چ شنهادیاون پ

 نه؟ ای يبندیم نیدیا:من

اون  رهیتقص یخودش ب م،یفقط ما مقصر کنهی؟ پسره فکر م یچ یعنی: گفتم نیدیرو ا تیحرفو باعصبان نیا

 ؟ینفس سالمه اما من چ دونهیحداقل م

و  نیبعداز مرگ او نیدیا نکهیمخصوصا ا. تر شده  طونیشادتروش یلیکه خ دمیدیشد م ریدب نیدیا نکهیبعد ا از

 فیتعر طونهیش یلیاز شاگرداش که خ یکیهمش تو خونه از ...یمامان توخودش رفته بود ول تیبابا و وضع

اشو  هیکالس وخودتون بق تواورده و ول کرده  یبار سرکالس درسش موش خونگ هی یکه حت گفتیم. کردیم

که   زدیدرموردش حرف م یبا چنان شوق زدویم یبرق خاص هیچشماش  کردیم فیتعر نارویا یوقت. دیحدس بزن

که نگار سر پارك کردن  ياما من از همون روز. داره يبه اون شاگردش تعلق خاطر دیفهمیبود م يهر خر

 چشمام بود ياون دخترم جلو یعصبان يکردم ،همش چشما دایپ یحال هیراه انداخت  یحساب يدعوا نشیماش

 اتفاقات اصال بهش اعتقاد نداشتم  نیمن تا قبل از ا ینه؟ول ای دیلحظه باور دار کیبه عشق در دونمینم
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 بده) دوستم(امیجا پارك به پ هیدختره سرکش شدم که حاضر نبود  هیعاشق  دارید کیمن در یول

 میدیشو رس ادهیپ ؟ییکجا:نیارم

 شدم ادهیپ نیواز ماش رونیاومدم ب الیخ از

 تعجب به اطراف نگاه کردم با

 کجاست؟ نجایا:من

 مینکرد دایپ یچیاگه ه م،یکنیم دایپ يزیچ يخط ترمز مینیبب میبگرد دیبا م،یدخترارو ول کرد نجایما از ا:نیارم

 مینگاه بنداز هی نجایا يمارستانایبه ب میبر دیبا

 د؟یدر اورد هیچ ایمسخره باز نیا:نیدیا

چته  م،تویبکن میتونیکه م هیتنها کار نیا یکنیباشه ، اما درك م يمسخره باز نایبه نظرت ا دیشا:یعصب من

 ؟یکنیم يجور نیچرا ا ؟يخل شد ن؟چرایدیا

واسشون  ترسمیم یدونیوفتم،میم نیاو ادیکنم،یکه بهشون فکر م یوقت دونم،ینم دونم،ینم:سرشو تکون داد نیدیا

 افتاده باشه اونوقت  یاتفاق

 نجایا دیایب! بچه ها:نیارم

 ...نکهیا میشد رهیخ کردیاز اسفالت که نگاه م یوبه قسمت میرفت نیسمت ارم به

 **** 

 :نیارم

 دینیرو بب نجایا دیایبچه ها ب:من

 نگاه کردن  نیدست از بحث برداشتن و اومدن سمتم و به زم نیدیو آ نیارو

 ه؟یچ نیا:نیارو

 اوناست  نیماش يخط ترمزه فکر کنم برا هی:من

 نجایها ا نیساعت بعدش مردم و ماش هیاتفاق افتاده بود حداقل تا  یاگر تصادف دیکن یبچه ها فکر نم: نیدیآ

 بودن 

 وقت شب مردم؟ نیا: نیارو

 بود  نجایها که ا نیو جنازه ماش ونیبابا حاال اگر هم مردم نبودن باالخره خود کام: نیدیآ

 درسته اما خب اگر تصادف نشده پس دخترا کجان؟ بایحرفت تقر:من
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 دونم  ینم:کالفه نیدیآ

  یلعنت اه

  هیچه وضع نیا

 کرد  شهیم يکار هی:من

 بهم نگاه کردم  منتظر

اتفاق افتاده باشه قطعا  یاگر تصادف میازشون بپرس میها رو بزن هیدر خونه همسا میبر:رو تر کردم رو گفتم لبم

  دنیبرخوردش رو شن ياونا صدا

  میباشه پس بر:نیارو

 یجنوب يسه تا خونه . بود بزرگ بود که توش هفتا خونه و چندتا مغازه  يکوچه  کی قتیدرحق ابونیخ اون

 سمت چپ  یسمت راست و چهارتا شمال

 زنه ؟ یپرنده هم پر نم نجایچرا ا بهیعج يزیچ هی فقط

 رفتم سمت راست و اون دوتا هم سمت چپ  من

 رهیخونه با در سبز ت کیخونه  نیاول

 رو آروم فشار دادم  زنگ

 ؟یشیوقت شب مزاحم مردم م نیاخه چرا ا:وجدان

 تازه سرشبه .شده 12برو بابا ساعت تازه:من

 تو خونه ن گاه کردم دیکه من رو کش یبا ترس به شخص. تو خونه دیمنو کش یکیخونه باز شد و  در

 آدم بود؟ نیا

**** 

 :نفس

 شد  ییکهوی زیشد ؟ چرا همه چ ينجوریاه چرا ا.  کردمیگشاد شده داشتم به دور و اطرافم نگاه م يچشا با

همه  یچندتا خونه دور و اطرافمون بودن ول.  میافتاده بود ریچراغ روشن بود گ هیکه فقط  کیتارکوچه  يتو ما

که  ونی؟ اون از اون کام یچ یعنیداره  یبزرگ یلیمشکل خ کیشهرك  نیاصال ا. بودن  یطور خاص کی

 کهیاز اون هم که اونقدر کوچه ها تار اون. شه یرد نم نجایهم از ا نیماش کیکه  نیاز ا نیا. اومده بود تو شهر 

  بهیعج یلیخ. ستین نجایهم ا یتلفن وسکیتازه هیچ ک. مشکوکه يزیچ هی. 
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 ؟ ستین يعاد ریخورده غ هیبچه ها به نظرتون : من

 ؟ یچ:نینگ

شهرك  نیشهر و تو ا رونیب میزدیم دیحتما با میومدیما چرا از تو خود تهران ن نمیاصال بب.شهرك  نیا:من

 .مزخرف 

 بر بزنن  ونیم خواستنیمثال م.راه آوردن  نیما رو از ا یقبل يوا خب پسره دفعه : نگار

 حاال چرا آنقدر هوا سرده .بر؟ اه مزخرف ونیم گنیم نمیبه ا:من

  یزنیچقدر غر م.نفس  گهیاه بسه د:نینگ

 بابا خوب سرده:من

 زنه  یچ کدوم مثل تو غر نمهی یول میقرار دار طیشرا نیبه خدا ماهم تو هم:نینگ

  زنمیحرف نم گهیباشه د: بغ کرده من

به .  میقبول کرد به پسرا کمک کن نیکه نگ یبه شب. دمونیجد یشروع کردم فکر کردن به زندگ. ساکت شدم و

نداشت و آقا  يا جهیماها که البته هیچ نت دیو مخالفت شد دیکن یما زندگ شیپ دیایب دیگفت با نیکه ارم یموقع

) فتهیخودش(سه تا دختر خوشگل موشگل کهداشت  یاخه چه معن. دیالبته با زور و تهد. کار خودشو کرد نیارم

اونا رو  ياومدن ما به خونه  لیهنوز دل شییخدا یول) بدبخت ها کجاشون بزه اخه(سه تا پسر بز يبرن خونه 

کل  نیونگار و ارو نیدیمن و آ شتریالبته ب .به دعواهامون و کل کل هامون فکر کردم . کنم یدرك نم

 نیدیبه آ یوقت. نخونده بودم یچیمن ه مویکه امتحان داشت يبه روز. بودن رکال پ نیو ارم نینگ نیا مینداختیم

داشتم  یوقت یول. یچیکه ه یچیبازم ه یاصرارش کردم ول یکل. گفتم سواالت رو نشونم بده قبول نکرد

که البته . دمیآنقدر خوشحال شدم که بدون حواس گونه اشو بوس. بخون 37,36بهم گفت که صفحه  رفتمیم

 يرو ختنیبه آب ر. به آبگوشت با شکر. بازم فکر کردم. خوب خودم رو زدم به اون راه یشدم ول رخبعدش س

ممکنه  یعنی. بود یوبخ يمن چه روزا يخدا يوا...بود و نیکه کار ارو ریتو ش ختنیبه فلفل ر. نیدیشلوار ا

 اشون اومد تو ذهنم  افهیناخودآگاه ق م؟ینیرو نب طونیش ياون پسرا گهید

وقت ها  یبود و بعض يکه جد یو البته نگاه شیته ر ینافذ و کم یلیخ اهیس يبا چشما يپسر هی: نیارم

 یکه ط یچشمان اب: يافسانه ا يدوقلوها. داشت و من تا بازوش بودم يقد بلند. شهیم یتوش قاط طنتیش

 زیدوقلو ها کرم ر نیاکال ) کوفتشون شه( دهیاز مادرشون بهشون ارث رس دمیکه انجام دادم فهم یقاتیتحق
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بازم هم  یول نیکوتاه تر از ارم کمی يقد. میزاشتیجواب م ینه که هم ب. دادنیبودن و ما دوتا خواهر رو زجر م

 تخت  التیرو ختو ب میسیمیدادا ما جات وا:گفتنیبه نردبون م

 .شعورایبودن واسه خودشون ب يا کهیت شییخدا یول

 )ایح یب يدختره (شهیچه ناناس م نیدیمنو آ يفکر کن بچه  يوا

 د؟ینیبیبچه ها شما هم اونو م:نینگ

 یچ نجایا نیا. ابوالفضل ای. کردم کردینگاه م نیکه نگ یینگاه به جا کیاز فکر کردن در اومدم و  نیحرف نگ با

 کنه؟یکار م

**** 

 :نگار

 وقت شب؟ نیا. خدا ییوا. رو قفل کردم نیکه ناخودآگاه در ماش نمونیماش کینزد اومد

 بود  دهیکت و شلوار پوش شهیمثل هم. اش کردم افهینگاه به ق هیما  نیبه ماش دیرس کنه؟یم کاریچ نجایا نیا

 تکون داد هیچ يسرشو به معنا نینگ. زد شهیتقه به ش هی. چشماش به شدت سرخ بود و البته وحشتناك یول

 . فکر کرد و خواست در و باز کنه که نفس دستشو گرفت یکم نینگ. شو ادهیاونم اشاره زد پ که

 ؟یکنیم کاریچ يدار نینگ:نفس

 داره؟ کاریچ نمیبب رمیوا خب دارم م:نینگ

 بشه  داشیپ نیا کهوی ستیبه نظرت مشکوك ن یکس ن چیشهرك که ه نیوقت شب تو ا نیا نینگ:من

من برم باهاش حرف  دیبزار.بتونه کمکمون کنه  دین؟شایبمون نجایتا صبح ا نیخوایم یعنیاما .چرا خب :نینگ

 کمکمون کرد  دیشا.بزنم 

 ...اما:من

 من رفتم .اما نداره :نینگ

ض قر گهیهفت هشتا د هی میما هم دوتا چشم داشت. شد و رفت به سمت اون ادهیرو باز کرد و پ نیدر ماش و

و  گفتیم يزیچ هی نیبه نگ یاون ه زدنیبهشون که با فاصله از ما داشتن با هم حرف م میزل زد میگرفت

گفت که  نیبه نگ یچ ونمد ینم. کالفه است يزیچ هیاز  یعنی. گرفتیو لبشو گاز م دادیسر تکون م نینگ

 نیرو درآورد و به نگ لشیو موبا بشیاونم دست کرد تو ج. گفت و دستشو برد جلو يزیچ هیدر جوابش  نینگ

بعد از  نیو نگ نیدستمال گذاشت جلو دهن نگ هی کهویتر که  کیهم رفت نزد نینگ. کشیاشاره زد بره نزد
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و به سمتشون  میشد ادهیپ نیاز ماش عیسر تیوضع نیدن ایمن و نفس با د. تو بغل اون افتاد هوشیتقال ب یکم

 دمیافتادم و نفهم نیرو زم هوشیو بعد ب دمیدیهمه جا رو تار م هیتو سرم چند ثان يزیکه با خوردن چ میرفتیم

 . و نفس اومد نیسر نگ ییچه بال

***** 

 :نینگ

 من رفتم .اما نداره:من

 شدم  ادهیپ نیباز کردمو از ماش درو

 به سمتش حرکت کردم  و

 خانوم  نیبه به سالم نگ:اون

  یکنیم یچه غلط نجایتو ا کیکه عل رمیگ:من

 گذاشتن  ریکه اون سه تا بزغاله خوب روت تاث نمیبیم. ایادب بش ینچ نچ قرار نشد ب:با پوزخند اون

 کدوم سه تا؟: باتعجب من

  گهید گمیرو م يبرادران ناصر: اون

 ؟ ششونیپ گذشتیخوش م نمیبب:تر شد و گفت کینزد بهم

  يموریت ستای؟ بروبابا حالت خوب ن یگیم یچ:من

 یشوهرتو چجور صدا کن يریبگ ادی دیباالخره با. زمیبه من بگو آرشام عز:آرشام

 ؟یکنیم کاریچ نجایدرضمن تو ا.تو نگران اونش نباش خوب بلدم صداش کنم :با نفرت من

 منن  يبابا اون سه تا هم نوچه ها.شدن  بیپسرا غ ییهویچرا  یکنیههه فکر م:اون

همه اش  یعنیفرستاده بود ؟  يموریو پسرا رو ت نیارم یعنی؟  هشیوا مگه م. کردمیتعجب داشتم نگاهش م با

 بود ؟ یالک

 مدرك نشونم بده  هی یگیاگه راست م:  با حرص  من

 رو در آورد و بهم اشاره زد که برم جلوتر  شیشلوارشو گوش بیدست کرد تو ج. دستمو بردم جلوش و

اول خواستم نفس نکشم و دستشو به زور . مینیدستمال گذاشت جلو دهن و ب هی هویرفت جلو که  دیو ترد باشک

که باعث شد  دمینفس کش هیبود و من نفس کم آوردم ناچار  ادیز یلیاز جلو دهنم بردارم اما المصب زورش خ

 ...هیچ گریاحساس منگ بودن کنم و د
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 کینگاه به دورو ورم کردم  هیکجاست؟  نجایوا ا. چشم رو باز کردم هی؟  کنهیچقدر سرم درد م. سرم خدا آخ

 نهیبه خودم تو ا نهیا هیتخت بزرگ دونفره که من روش بودم و  هیرنگ و  یاب يوارهایبا د کیش یلیاتاق خ

 دمشیپوش یکه نم يلباس خواب کوتاه بنفش رنگ تور کی. دمیپوش یلباس نیهمچ یوا من ک. نگاه کردم

و ...کوچه کیاوفتادن تو  ریگ...ونیتصادف با کام...ياز خونه ساالر يدزد...شبید...نمیبب سایوا. تر بودم نیسنگ

کجاست ؟ اصال دخترا کوشن؟  نجایا یعنیخدا  يوا...و يموریوهم دست بودن پسرا با ت...يموریت دنیدر آخر د

 باشن؟هم دست  يمورینکنه واقعا پسرا با ت يمن خواهرام؟ وا يخدا يوا اره؟یسرشون ب ییبال يمورینکنه ت

 رو انداختن تو اتاق و بعد بسته شد  یکیکه در اتاق باز شد و  کردمیفکر م زایچ نیترس داشتم به ا با

 صورتش پر خون بود . من يخدا يوا...که نیا. که انداختن تو اتاق نگاه کردم يترس و لرز به اون فرد با

 ساحل .ساحل :دست تکونش دادم و صداش کردم با

 هوم؟:ساحل

 ؟ يشد یشکل نیسرت اومده؟چرا ا ییچه بال:من

 ؟ییتو نیعه نگ:بلند کرد و نگاهم کرد و گفت سرشو

 آورده ؟.بال رو سرت نیا یبگو ک.آره بابا خودمم :من

  يموریت: ساحل

 هیمن بود و البته همسا یمیساحل دوست صم. شده بود حالیاز بس کتک خورده بود ب. نییسرش افتاد پا و

 امون 

 ...زیبتونه تحمل کنه اما نفس با اون جسته ر دی؟ نگار شا ارنیرو سر نفس و نگارم ببال  نینکنه ا يوا

و صورتشو با دستمال . ساحل رو بلند کردم و گذاشتم روتخت. بهش فکر نکن. بهش فکر نکن نینگ. نه یییوا

سمت چپش  سرش آورده بودن ال مروت ها گونه ییچه بال یاله رمیبم. نگاه بهش کردم هی. نمدار پاك کردم

با مشت زده تو  یکی معلومه. ومدیاش خون م ینیکبود بود و ب شمینیکبود بود و لبش جر خورده بود دور ب

. خودت کمکم کن ایخدا. ادیب انمیبال سر اطراف نیا زارمیمن نم. و بلند شدم دمیگونه اشو بوس يآروم رو. شینیب

 . رو تکون دادن در قفل بود رهیرفتم دم در شروع کردم دستگ

 نمیخر درو باز کن بب هیموریت یه. رهیمیدختر داره م نیا ستین نجایا یکی يآها:زدم داد

 ياز نوچه ها یکی. شد داشیکه در باز شد و گندبک پ زدمیو داد م زدمیجور محکم به در مشت م نیهم

 بود  يموریت
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 ؟يچته؟ مشکل دار:اون

 نه من  نییه شماهاکه مشکل دار یقطعا اون کس:من

  ادینره خرت ب سییبرو بگو ر زنمیم.اصال چرا من با تو حرف د؟یدختر داشت نیا کاریچ

لبم رو بادست پاك کردم و رو  يپوزخند زدمو خون گوشه  هی. ازش بخورم یتو گوش هیحرفم باعث شد  نیا که

  یشیم مونیکارت پش نیاز ا:بهش گفتم 

 لگد زدم به نقطه حساسش که باعث شد خم بشه و منم پامو گذاشتم رو کمرش و از روش رد شدم  هیمحکم  و

  سیکنم تا زنگ بزنم پل دایتلفن پ هی دیبا. میهست يموریتو کاخ ت. درست حدس زدم. نگاه به اطرافم کردم هی

  کردیبود و کارم رو راحت مطبقه باال هیچ کس ن. دارن يموریبا ت یبفهمم پسرا چه ارتباط دیتا قبلش با یول

از اتاق ها که  گهید یکیکردم و به زور کشوندمش تو  هوششیمحکم به گردن گندبک ب يضربه  هیزدن  با

و البته چاقو و . اتاق دست و دهنشو و البته پاشو بستن يبود و شروع کردم با مالفه ها تو دیدرش کل يرو

 بعدشم از اتاق خارج شدم و درو قفل کردم . برداشتن بشیاسلحشو از تو ج

 رمیانتقامت رو بگ دمیقول م.متاسفم :نگاه بهش کردم و رو بهش گفتم هی. تو اتاق ساحل رفتم

هم  دشیکنن و کل تشیاتاق گندبک رو گذاشتم تو اتاق ساحل و درو قفل کردم که مبادا بخوان اذ دیکل عیسر

و وارد  نییآروم از پله ها اومدم پا. میسوم بود يسه طبقه بود و ماهم تو طبقه  يموریکاخ ت. گذاشتم تو جورابم

به  خوردیدر داشت و ادامه اش م هیکه فقط  يشدیراهرو م کیوارد  يومدیاز پله ها م یوقت. طبقه دوم شدم

شروع  عیشم؟ سر میحاال کجا قا. بازرس به پله ها نگاه کردم ومدیم نییپا يپا از پله  يصدا ییرایباحال و پذ

منو  یدر باز شد و دست. در اتاق که رد شدم يشم از جلو میبرم تو حال قا خواستمیاخه م. تو راهرو دنیکردم دو

 تو  دیکش

 گلوم  ریچاقو گذاشت ز کی و

 تو؟:اون

 ؟ یهست یک گهیتو د: من

 ...نقابشو برداشت که زدیآشنا م بیصداش عج یول هیتونستم بفهمم ک ینقاب داشت نم چون

 تو؟:با دهن باز  من

 . شنونیاالن صداتو م.بابا  سیه:با خنده اون

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا: من
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 از تو بپرسم نه تو ازمن  دیسوال رو من با نیا:با اخم اون

 چرا اونوقت؟:من

 ...چون:خوف آورگفت  افهیق هی با

 !نع...باعث تعجب من شد که

**** 

 :نیارم

 آدم بود؟ نیا. داخل نگاه کردم دیکه منو کش یاون کس به

 يمشکل دار یلیخ:من

 چرا؟: ياراحمدیسان سرگرد

 ؟ دنهیچه وضعه داخل کش نیا:من

 الزم بود سرگرد : سرهنگ

چه  نجایقربان اما ا دیببخش: دمیگذاشتم و با تعجب پرس یبود احترام نظام سادهیوا یکیسرهنگ که تو تار به

 شدن  دیناپد یبیعج یلیاما دخترها به صورت خ. يخونه ساالر میرفتیم میخبره؟ ما داشت

 ان يموریشدن و االن تو خونه ت دهیدزد يموریبگم اونها توسط ت دیسرگرد متاسفانه با: سرهنگ

  نیخفه باش ارم...ارهیسرشون ب یینکنه اون مارمولک بال:تو ذهنم گفتم  ناخودآگاه

 ؟ میاونجا و خونه رو محاصره کن میبر دیدیقربان اجازه م:من

 سرگرد  ریخ: سرهنگ

 اما قربان جون دخترها در خطره:من

  میکن سکیر میتون یما نم: سرهنگ

 ها  هیعجب آدم اه

 خودمم از دختر ها پنهان کنم؟ تیقربان هنوز هم الزمه هو:من

اگر دخترها رو  یتونیاونجا م. يموریتو خونه ت يبر انهیبه صورت مخف دیتو با.سرگرد صبر داشته باش: سرهنگ

 کنمیم داشونیمن حتما پ. یکن دایاگر پ یبهشون بگ يکرد دایپ

 سرهنگ تنها برم ؟:من

 رو خراب نکنن  اتیکن که عمل حشونینه برادراتو هم ببر فقط قبلش خوب توج:سرهنگ
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 تو  دمیکش اریکه سان رونیگذاشتم و از در خونه اومدم ب ینظام احترام

 ه؟یباز چ:من

 بابا دلم برات تنگ شده بود پسر:اریسان

 برو کنار کار دارم . ياه اه برو گمشو حالم رو بهم زد: من

  زننیبابا دخترا واسه من له له م.اخه  يندار اقتیل:اریسان

 من رفتم .همونا  شیخب برو پ:من

 بودن  سادهیکه همون جور اونجا وا نیدیو آ نیرفتم به سمت ارو. کمکم کن ایخدا. در خارج شدم از

 !؟ يبپرسم کجا بود شهیم:نیدیآ

  میبر نیایحاال ب. گمیبهتون م:من

  ی؟پس دخترا چ میبابا؟ کجا بر یگیم یچ:نیارو

 نیفهمیحاال،م میبر نیایب:من

 میخارج بش یشهرك کوفت نیتر از ا عیبهتره سر الیخیب. بهیدونم چرا حسم عج ینم. میشد نیماش سوار

گوشه نگه داشتم و برگشتم سمت  کی. مینگفت یچیبه تهران ه دنیو تا رس میخارج شد یاون محوطه لعنت از

 پسرا که هردو عقب نشسته بودن 

 ؟ یچرا نگه داشت:نیدیآ

 باهاتون حرف بزنم دیچون با: تیبا جد من

 میشنویم: نهیدست به س نیارو

 نیکن یاز اون که فکر م تمایاما وضع نیدرك نکن دیشا. میقرار دار يبد تیبچه ها ما االن تو وضع دینیبب:من

 بدتره

 ت؟ی؟کدوم وضع یگیم یچ:با اخم نیدیآ

 شدن  دهیدخترا دزد:من

 ؟ یچ:ییدوتا

 شدن دهیدخترا دزد:من

 االن؟ یچ یعنی:نیدیآ

 .اتشون  دهیدزد يموریت: من
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 حرف بزنن که دستمو به عالمت سکوت آوردم باال خواستن

 .کنهیم دشونیپس قطعا خطر تهد.چقدر دنبال دخترا بوده  يموریت که دیدون یبچه ها خوب م دینیبب:من

 ؟يدیتو از کجا فهم:نیدیآ

 . مینظر سرهنگ ریما ز:من

 ؟ میکن کاریچ دیحاال ما با:نیارو

در ضمن بچه . میبد يو فرار میکن دایو دخترا رو پ میوارد خونه اش بش انهیکنم مخف یم دیتاک انهیمخف دیبا:من

سرشون  ییبال هی. دیاگر دست از پا خطا کن دیمطمئن باش.خراب تره  یو محسن ياز ساالر يموریها سابقه ت

 . ارهیم

 د؟یبا من: بردم جلو دستمو

 بهم کردن و دستشون رو گذاشتن رو دستم  ینگاه ییدوتا

  شهیمثل هم:باهم گفتن  و

 شدم  ادهیپ نیزدمو از ماش يلبخند

که سرهنگ بهم داده بود نگاه کردم خدا رو شکر  یو در صندوق عقب رو باز کردم و به ساک نیپشت ماش رفتم

فلفل  ياسپر.چاقو.اسلحه  کیشکر  کیتو ساك  لیو اما وسا میلباسامون خوب بود و الزم نبود عوضشون کن

 ما  اتیلهم شروع عم نیاو خودمم نشستم و استارت زدم  نیساك رو ربودم تو ماش...طناب و.پنجه بکس.

 ...که بعدش یاتیعمل

 ***** 

 :نیآرو

 باشه  ریو دزد گ نیپر محافظ ودورب دیتو با نیا. ياوه پسر عجب خونه ا:من

  میتون یخوب ما م یدرسته ول:نیارم

پشت خونه باال  واریاز د مویرو دو کوچه قبلش پارك پارك کرد نیماش. بده یخواست دلگرم یسرش مثال م ریخ

 نیتو باغ نبود اما پر دورب يفرد. شترهیهم که ب ياز بانک مرکز تشیامن نجایاوه ا. نگاه به داخل کردم هی. میرفت

  میرو داد نایدورب بیپاول ازهمه ترت نییپا میدیپر) منم باور کردم یتو گفت( ستین يزیخوب واسه ما چ یول.بود 

 کشینزد میرفت.کشینزد میاشاره زد بر نیو بعد ارم

 تو خونه  رمیمنم م دیرو بگرد نیزم ریو با ز يشما ها باغ و انبار:ت بهمون گف رو
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  يسراغ انبار میرفت ومدیدستمون ن یهیچ سر نخ یول میو اول ازهمه کل باغ رو گشت میکرد قبول

 رونیب يام از تو انبار گهید یکیشروع کرد داد زدن که  دیما دوتا رو د یبود که وقت سادهینفر دم درش وا کی

 در  کیکوچولو و دوباره  يراهرو هی. میرو باز کرد يو در انبار میداد بشونویترت نیدیبا آ. کلیماشاهللا ه. اومد

 یمعن دیبچه ها توجه داشته باش(نگارمن بود  نیمن ا يخدا. نگاه تو کردم کیسمت در درو باز کردم و  میرفت

 )هه.معشوق من  یعنیمعشوق پس نگارمن . اری یعنینگار 

لبش زخم  يبود و گوشه  هوشیرفتم سمت نگارکه به ستون بسته بودنش ب. الیخیگفتم؟ ب یمن االن چ جان؟

 شده  هوشیبوده که ب ادیکه خورده ز یلیمعلوم شدت س. شده بود

 بال رو آوردن ؟ نیسر نفسم ا یعنی:بازمزمه  نیدیآ

 . دمیخب باالخره من شن یاروم گفت ول یلیرو خ نیا

 نگار.نگار:آروم زدم تو گوشش و صداش زدم  یلیچندتا س هی

 نگاه بهم کرد و بعدش چشماش بست کیچشاش باز کرد و  آروم

 برو داداش من .برو . امیاصال من دانشگاه نم.خورده بخوابم  هیمزاحم بزار  شیسر ششیا:گفت و

 دونه؟یم نگار منو داداشش یعنی. بودم یطرف عصب کیطرف خنده ام گرفته بود و از  کیکه از  من

  زارمیمن نم. کرده غلط

 ه؟یدانشگاه چ نمینگار پاشو بب:صداش زدم دوباره

 چشماش باز شد  هوی

 د؟یکنیم کاریچ نجایشما ا:نگار

  میشمارو نجات بد میاومد:من

 نفس؟ نفس کو؟ :با ترس نگار

  میدونیما نم:من

 محکم بستن  نقدریدردگرفت ا دمیدستامو باز کن د ایبابا توروخدا ب:نگار

 دستشون بشکنه  شاهللایا:من

 آروم گفتم  نویا البته

 نگارو باز کردم و بلندش کردم  يدست و پاها و

 کنهیاه سرم چقدر م:نگار
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 .که خورده تو سرته  هیبه خاطر ضربه ا:نیدیآ

 ؟یچ نینگ یراست.دنبال نفس میبر نییبدو:نگار

  میکنیم داشیاونم پ.نترس : نیدیآ

  موندیجا م هیحاال فقط  میدرو قفل کرد ویتو انبار میاون دوتا غول رو گذاشت. رونیب میاومد يانبار از

  میآروم وارد شد. میدرو باز کرد نیزم ریبه ز خوردیدر که فکر کنم م هیسمت  میآروم رفت ییسه تا! نیزم ریز

 یاستخر از راهرو که با کاشبخوره به .نجایفکر کنم ا یکمه؟ ول نجایا يچرا آنقدر محافظا. بهیکس نبود عج چیه

داشتم دور واطرافش رو ...استخر بود...درست بود...هوش ولیا. میو وارد شد میشده بود گذشت نییتز یاب يها

نگار  غیج يکه باصدا زدمیم دیداشتم د نطوریهم. شتریب دمیشا ای ياستخر با عمق پانزده متر هی...کردمینگاه م

 به سقف  دمیرس. رد نگاشو گرفتم کردیرو نگاه م ییجا هینگار داشت وحشت زده . برگشتم و نگاه کردم عیسر

 !من يخدا یییوا

**** 

 :نیارم

 زدن اطراف  دیخونه رفت شروع کردم د يشه از در جلو یخب مسلما نم. ها رفتن به اون سمت باغ بچه

  کیکوچ يبزرگ و چهارتا پنجره  يتا پنجره  شیداشت و ش یدر اصل کیطبقه اول . سه طبقه بود خونه

که اگر  فیچرا آنقدر کم در و پنجره داره؟ رفتم سراغ پنجره ها تمومش قفل شده بود ح یبزرگ نیبه ا ي خونه

از  یکیدر  ولیا. نگاه کردم به طبقه دوم سه تا بالکن و چندتا پنجره کی...وگرنه دهیرو بشکونم صدا م شهیش

طبقه اول و  يشدم پام و گذاشتم لبه پنجره  ربه دور و اطرافش نگاه کردم و دست به کا کمی. بالکن ها باز بود

رو از  یدستامو محکم بهم زدم تا خاك احتمال. هوفف. باال دمیدستمو لبه بالکن قرار دادم و با زور خودمو کش

 اتاق شدم  کیوارد رفتم تو . طور نقابم رو و از در بالکن نیهم. روش پاك کنم دستکشامو دستم کردم

  رونیاهسته بازش کردم آروم از تو اتاق اومدم ب یلیرفتم به سمت در اتاق و خ. توجه نکردم اتییبه جز یلیخ

  دیرس یم نمنیاش فکر کنم به اتاق نش گهیسرش به پله ها و سر د هیراهرو بودم که  هیتو . نگاه کردم هی

  زدمیم دیرو د رونیبسته نگه داشتم و از الش ب یتاق و درو نمرفتم داخل ا عیکه از پله ها اومد سر ییصدا با

نگاه دزدکانه به طبقه  کی زدیآشنا م بیعج یول. اش اصال واضح نبود افهیق نییدختر از طبقه باال اومد پا کی

پا از پله اومد که باعث شد  يدوباره صدا. مشکوکانه رفتار کنه نقدریا دیچرا با نیا لنگهیکار م يجا هی. کرد نییپا

 يداشت از جلو یوقت ارمیدختر درب نیسر از کار ا دیراهرو نه من با يتو دنیدختره هل شه و اروم شروع کنه دو
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 کیپا قطع شد تازه تونستم  يصدا یگلوش وقت ریتو اتاق و چاقومو گذاشتم ز دمشیکش عیسر شدیدر اتاق رد م

  کردیبا ترس داشت به چاقو و من نگاه م ن؟ینگ...و نگاش کردم سرمو بلند کردمو. نگاه به طرف بکنم

 تو؟:گفتم آروم

 ؟ یهست یک گهیتو د:دیکرد و باتعجب پرس تعجب

 حرکت نقابم رو در اوردم  هیچاقو رو از گلوش فاصله دادمو با  یکم. لبم نشست يرو يلبخند

 گرد شد  نیقد چرخ ماش چشاش

 تو ؟: وگفت

 شنونیاالن صداتو م سیه:با لبخند گفتم. بلند گفت يبا صدا البته

 ؟ یکنیم کاریچ نجایتو ا:نینگ

 از تو بپرسم نه تو ازمن دیسوالو من با نیا: تیبا جد من

 چرا اونوقت ؟: حق به جانب گفت  ي افهیق هی با

 ....نجایچون ا:خشن ي افهیق هیبا من

  چارهیب نیودم چه برسه به ااخه خودمم تعجب کرده ب. بود از حرفم تعجب کرده معلوم

 سراغت امیتا من ب نجایا ینیشیدختر خوب م کیمثل  نیبب:من

 بود نیدیآ. دراوردم بمیاز تو ج مویگوش. ادیبدم م یگوش ي برهیاه چقدر از و. دمیحرف بزنه که لرز خواست

 الو؟:من

  نجایا ایزود بدو ب نیارم:نیدیآ

  ومدیاز پشت خط م هیگر يصدا

 اونجا چه خبره ؟:من

 نفس ...نیارم:نیدیآ

 ؟ینفس چ: من

 متوجه شه  شتریبهم تا حرفامونو ب دیچسب نیحرف نگ نیا با

 اما نفس اوضاعش خرابه میکرد دایما نگارو نفس رو پ: نیدیآ

 شده  یچ نمیمثل آدم حرف بزن بب نیدیآ:من
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 عیسر نیارم.سقف استخره  يمحفظه باال هیو نفس تو میما االن تو سالن استخر: لرزون  یکم يبا صدا نیدیآ

  ایتر ب

 پوفف باشه :من

 گفتم نفس مرد . جور گفت هیقطع کردم چقدر شلوغش کردن بابا  و

  ن؟یشده ارم یچ:نینگ

  یچیه:من

 سر نفس اومده؟ ییچه بال. يمنو بچه فرض کرد:نینگ

 شده  یسقف استخر زندان يمحفظه باال هیپوفف بابا تو:من

 خدا  ای: باترس نینگ

 نیرو زم نشست

 ن؟یشد نگ یچ:من

  میبدبخت شد نیارم. میبدبخت شد: نینگ

 چرا؟:من

کنترل  بایو تقر رهیگینفس م رهیقرار بگ ییجاها نیاگر تو همچ.بسته و ارتفاع داره  ياز فضاها اینفس فوب:نینگ

 بدتره  کردمیکه فکر م يزیاز اون چ هیخدا خودت کمکمون کنپس قض يوا. دهیدست و پاشو از دست م

 دیاما تا قبل از به هوش اومدنش با هوشهیسرش آوردن که هنوز ب ییچه بال دونمینم.پاشو . نیپاشو نگ:من

  مینجاتش بد

  یاشغال لعنت. داره اینفس فوب دونستیم یلعنت يموریاون ت:تیبا عصبان نینگ

 گهید زینه چ میفقط به فکر راه نجات باش دیاالن با. یکن خونسرد باش یسع:جا بلندش کردمو رو بهش گفتم از

 قبول؟. يا

 قبول :مغوم افهیبا ق نینگ

 میبه عقب برگشت عیسر ییصدا دنیکه شن. میبه سمت پله ها رفت. و درو آروم باز کردم میسمت در راه افتاد به

 ! جون نیسالم نگ.جناب سرگرد  ریصبح به خ:صدا

 شناختتشیم نیانگار نگ یشناختمش ول یمن نم.دختر بود  کی

 تو؟:نینگ
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 ؟ يرو دست خورد ه؟یچ:دختره

  نییپا دیبر. االی:اشو به سمتون نشونه گرفت و گفت  اسلحه

**** 

 :نینگ

 . به عقب برگشتم عیسر ییاشنا يصدا دنیشن با

 جان  نیسالم نگ.جناب سرگرد ریصبح به خ:صدا

  کردمیگرد شده نگاهش م يباچشما داشتم

 تو؟:من

 ؟ ي؟ رودست خورد هیچ:با پوزخند اون

  نییپا نیبر االی:خشن گفت  ییاشو به سمتون گرفت و با صدا اسلحه

 . کردمش یخشم نگاه م با

 ؟ یدوستات رو فروخت یمتیبه چه ق:من

 .رهیداره؟ بره بم یتیاون نگار احمق برام اهم يهه فکر کرد:اون

 واقعا تارا بود ؟ نیا. شد ینم باورم

  نییپا دیبر دییبسه بدو:تارا

بلند زد و  غیج کیکه تارا  چوندیبرگشت و دستشو پ عیسر نیدم پله ها ارم. نییپا میآروم از پله ها اومد آروم

  میدست زدن به سمت صدا برگشت ياسلحه رو ول کرد با صدا

 همه مثل خودت کودنن؟ يفقط جناب سرگرد نکنه فکر کرد.بود  یقشنگ شینما.بود  یعال یلیخ.براوو :يموریت

اون لبخند مسخره رو لبش نبود رو به  گهیکه د افهیق هیبا  يموریت. دمیرو د نینقبض شدن فک ارمم قشنگ

  دشونیاریب:افرادشون گفت

 نکنم اما اخه چرا؟ یاشاره زد مقاومت نیکه ارم رمیاومدن سمت ما خواستم گارد بگ افرداشون

دستمو که محکم که گرفتن محکم هلم دادن سمت . رنیدستامو بگ انیکردمو گذاشتم اون هرکول ها ب یاخم

 در 

که فکر کنم همون استخر بود  نیزم ریما و به سمت ز. کنمیم یروز از عمرم هم مونده باشه تالف هیخدا  به

پا برگشته بودن سمت ما و با  يصدا دنیدرست حدس زده بودم نگارو بچه ها با شن. میکردن وارد شد تیهدا
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کمکم کرد از جام بلند شم  گارن ناینگارا يپا يمامور رو مارو پرت کردن جلو. ردنک یتعجب مارو نگاه م

 کمک کردن  نیوپسراهم به ارم

 دیدیتاوانش رو پس م د؟یمنو احمق فرض کرد ای دیاحمق یلیشما خ ای دونمیمن نم:با پوزخند يموریت

  يجغله سرگرد مچ شد نیخوب با ا:برگشت رو به من گفت وبعد

بهم  تیبا عصبان. باشه بهتر از توهه اشغاله یهرچ:منبع پوزخند ..يسرگرده؟ وا نیارم یعنی. دمیماخرم نفه من

کرد و دست رو شونه  ینگاه ارانشیو رو به دست یشیم مونیحرفت پش نیروز از ا هیمطمئنا : نگاه کرد و گفت

 تارا گذاشت  ي

 نگار خانوم دوستت رو ؟ يدید: اون

 . کردنیداشتن با تعجب تارا رو نگاه م نیو ارو نگار

 رممکنهیغ نیا:نگار

 بود  نییپا تیهه از اولم دوز هوش:تارا

  يدوستم بود نی؟ تو بهتر یکن انتیبه من خ یچطور تونست:نگار

  ینداشت یتیبرام اهم:تارا

 وحاال  نینکن شیهند لمیف گهیبسه د:يموریت

 شنا کنه  یبشه و بره تو استخر تا کم ارینوبت نفسه که هوش. به طرف محفظه گرفت انگشتشو

  تونهیاما اون نم: من

  سیمهم ن:يموریت

افرادش هم اومدن سمت ما و مواظب ما  هیبق. شه داریمحفظه رو تکون بدن تا نفس ب یبه افرادش گفت کم و

 بودن 

.  مینیرو بب.نفس میتونستیبود و ما م يا شهیبود که ش نیا شیخوب. به خودش داد میتکون عظ کی محفظه

 کیبعد . رهینفسش نگ ایخدا. دهیقشنگ معلوم ترس. خودش رو تکون داد و چشماش رو باز کرد کمینفس آروم 

رنگش . نهیپاش رو هم بب نییپا توانستیم.بود يا شهیتو کجا قرار داره و چون محفظه ش دیانگار تازه فهم قهیدق

 تونه بکشه  ینفس نم اینه خدا. شدیداشت سرخ م

 تونه نفس بکشه  ینم.تو رو خدا از اون جا آزادش کن : هیبا گر نگار
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شروع کرد ضربه زدن بهش اما ضربه  شهینفس افتاد به جون ش هی؟ بعد چند ثان لکسمیدونم چرا آنقدر ر ینم

نگاهم به  کی. کرد یصحنه رو نگاه م نیانداختم که داشت با لبخند ا يموریبه ت ینگاه. بود رونیب یلیهاش خ

 ضربه زدن برداشت و کف اونجا پهن شد  زآروم آروم دست ا زدیپر م.نگار و پسرا وبعد به نفس که داشت جلوم پر

 که هنوز از درکش عاجز بودم .چقدر اتفاق افتاده بود. نداشت تیضرف گهیمغزم د. شد شترینگار ب ي هیگر که

 .داد زدم. ادیداره سر نفس م ییبودم چه بال دهیفهمانگار تازه  هیچند ثان بعد

 توروخدا درش رو باز کن .بسه بس کن :من

 باشه . يخوایچون تو م:يموریت

در  نکهیا يبه جا نکهیا دنیبا د. شکرت ایخدا يواقعا قبول کرد؟ وا یعنی. از نوچه هاش یکیکرد به  اشاره

 . شدیداشت باز م ینییمحفظه باز بشه در پا يباال

 کارو نکن ارشام نیا:من

هات به منه با نفس  یمحل یتموم ب یتالف نیاما ا زمیمتاسفم عز. یهه چه عجب باالخره اسممو گفت:پوزخند با

 آب  يافتاد تو هوشیکن نگاهم افتاد به محفظه که درش کامل باز شد و نفس ب یجون خداحافظ

 افتاد فن زد تو دستش که تفنگش  کیبود با  يموریت کیکه نزد تارا

 ن؟یهست یمنتظر چ:و رو به ما گفت  يموریگذاشت رو سر ت تفنگشو

 دفعه کردن اونها  مینگار و منم شروع کرد. که دور و اطرافمون بودن ییباعث شد پسرا شروع کنن زدن کسا که

 ! نفس يوا..تو استخر دیتا سرش خلوت شد پر نیدیوسط آ نیا میهم زد میالبته هم خورد که

  دیبش میمهمه تسل ستونییاگه جون ر: بلند داد زد يبا صدا تارا

 دیایتر ب عیسر: بعد رو به ساعتش گفت  و

به  میبا تعجب داشت. بودن سیفکر کنم پل ییبعد دورمون پر شد از آدم ها قهیچند دق. چه خبره نجایخدا ا ییآ

که  یخوبه؟ وقت ایه آدم بده است چه خبره؟ تارا ؟ باالخر نجایا. زدیدستبند م يموریکه به ت میکردیتارا نگاه م

که  دمید...برگشتم سمت استخر...ییییوا. نفس هافتاد ب ادمی کردنیم ریداشتن همه رو دستگ بایها تقر سیپل

 . سمت لبه استخر ادیبا نفس داره م نیدیآ

 نفس :من

به سمت استخر  عینفس افتادن سر ادهیبچه ها که انگار غرق در فکر بودن و باحرف من . سمتشون دمیدو

 اومدن 
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نگار کنار نفس بود و ! نفس...کردمیترسون نگاهش م. دیکش یاما خواهرم نفس نم. میگرفت نیدیو از آ نفس

از  رونیکه تازه اومده بود ب نیدیا. کردمیدور تر از اونها به نفس نگاه م کمیاما من همونجور . کرد یم هیگر

زدن وسط کتفش که باعث شد نفس  شتنفس و م نهیس ين قفسه استخر، نگارو کنار زد و شروع کرد فشار داد

شکرت  ایخدا. زنده بود میابج...نفسم زنده بود...زنده بود...زنده بود...رونیآب از دهنش با سرفه بده ب يادیمقدار ز

به  یصورتم قرار گرفت نگاه يکه جلو یبا دستمال. شکرت ایخدا...یزنده بودنمو نگه داشت ياز بهانه ها یکیکه 

 . کردم نیارم

 اشکات و پاك کن  ریبگ:گفت حیمل يبا لبخند نیارم

. کرده بودم ؟ دستمالو ازش گرفتم و تشکر کردم هیگر یمن ک...بود سیخ سیخ. تعجب به صورت دست زدم با

  زدیرمق داشت به نگار غر م یبه نفس و نگار که در اغوش هم بودن کردم و به نفس که ب ینگاه

  لیشده ام ولم کن گور دهیبابا گوشت کوب. دختر يکرد میچقد تف تف گهیبسه د شییا: نفس

اه اه دختره نوبره اش رو آورده در ضمن : ول کرد و گفت نیدیآ يجون بود و رو پا یب یلینفس رو که خ نگار

 اورانگوتان  یخودت لیگور

 . که در حال سرو کله زدن بودن کردنیداشتن با لبخند بهشون نگاه م همه

 . جناب سرگرد: تارا

چادر سرش بود احترام  نباریتارا که ا. میبه سمت تارا برگشت میبود سادهیدورتر ازهمه وا یکه کم نیارم منو

خوشبختم : مخصوص خودش گفت يها تیبا جد نیارم. هستم قربان يسروان تارا مراد:گذاشت و گفت ینظام

 د؟یکن یبهتر نبود خودتون رو به من معرف یسروان ول

 شما یرو به هیچ ك فاش نکنم حت تمیقربان سرهنگ گفته بودن هو دیببخش: تارا

  يبر یتون یحاال م.باشه : نیارم

 صورتشو برگردوند  دینگارم تا اونو د. گذاشت و رفت به سمت نگار یدوباره احترام نظام تارا

 یعنیامروزمم ممنون نه  يبابت حرفا.به خدا مجبور بودم  یبهت نگفته ام ول دیببخش. نگار نگار جونم: تارا

 نگار نگار؟.کنم  يمجبور بودم نقش باز دیببخش

خسته شده بود زد پس کله نگارو  یتارا که معلوم بود از منت کش. تفاوت نسبت بهش بود یهمچنان نگار ب اما

و جلو دهنش دیکه نگار پر...حضور داره بگم که نجایبوق که ا تینکن که به شخص يکار شعورینگار ب: گفت 

 . گرفت
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  يبریرو که االن ابروم رو م شهید اخه ببند در اون تاالن اند:نگار

 ؟يکرد یاشت ؟يکرد یاشت:خوشحال  تارا

  یکن یاخه مثل ادمم که طلب عفو نم:جمع شده افهیبا ق نگار

 ادهیاز سرت ز نمیهم:با دهن کج شده تارا

 يآقا: مشکوك  ي افهیوبا ق دمیکه دستشو کش ییخواست بره جا نیارم. خل و چل ها نیا یشد اشت نیا و

  يکامل به من بدهکار حیتوض کیمحترم شما 

 شهیبعدا االن نم يچشم خانوم مارپل فقط بزار برا: نیارم

پاشدن به  نایا دیو تارا از جا پاشدن و نگارکه د نیو ارو نیدیشد آ یدونم چ یکه نم کمونینزد. اومد رمردیپ کی

 . نفس کمک کرد تا بلند بشه

 يتو سروان مراد نیبود سرگرد همچن یکارت عال:رمردهیپ اون

 ممنون سرهنگ :احترام گذاشت و گفت  نیارم

 بودم سرهنگه رفت سراغ پسرا  دهیکه فهم رمردهیهم تشکر کرد که پ تارا

 ؟  يافسانه ا یدوقلو هل دیشما چطور:سرهنگ

  هیبدنم پر کبود يجا يتموم جا.چقد کتک خوردم  یونآخ آخ عمو اگر بد:نیارو

 شو نشون بده  یکی:دونه زد پس کله اش و گفت هی نیدیآ

 خانما ؟ يداداش من جلو:لبشو گاز گرفت و گفت  نیارو

 ه؟یخب آره مگه چ:گفت یچ یعنیکه نگرفته بود  نیدیآ

  یکنیاصرار م یلیچون خ:نیارو

 شروع کرد باز کردن دکمه شلوارش  و

 ؟یکنیکار م یچ:دستشو گرفت و گفت  نییبکشه پا پشویتا خواست ز کردیداشت با تعجب نگاهش م نیدیآ

  گهیهامو نشون بدم د يکبود خوامیخب م:نیارو

  نیوافتاد دنبال ارو ییپرو یلیخ: نیدیآ

. بود ییخدا چه روزا يوا. حدود سه ماه. چقدر زود گذشت. خوش يبه همون روزها میشکرت که برگشت ایخدا

 چقدر زود گذشت 

 حالت خوبه دخترم ؟:ورو به نفس گفت ناینگار ا شیرفت پ سرهنگ
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  یدردناک يچه کلمه ! دخترم...نفس آورد ياشک رو به چشما که

 ازیآنقدر آب خوردم که فکر کنم ن یول. یتوپ توپم حاج:بازم احساساتشو پنهون کرد رو به سرهنگ گفت نفس

 . همونجا اتراق کنم یماه هیدارم و تا  ییبه دستشو يدیشد

 . حرفو زد که همه خنده اشون گرفت بود نیبامزه ا آنقدر

***** 

 : نفس

سرگرد بچه ها رو ببر خونه و خودتم :گفت نیداشت خنده اشو مهار کنه رو به ارم یهمان طور که سع سرهنگ

 ! فردا اداره باش

 چشم قربان :احترام گذاشت و گفت  نیارم

 سرگرده؟ نیمگه ارم نمیبب سایوا. نیارم چارهیبب. رونیهم رفت ب سرهنگ

  رونیب میو نگارکمک من کردن تا بر نینگ

 م؟یبر میخوایم یبا چ: من

  دیایشما بامن ب:تارا

 ؟ جیماهم هو: نیارو

  دیایمن م نیشما هم با ماش یول دیببخش: تارا

  میشیچجور؟ جا نم یچ:نگار

  دیایب ادهیپ دیتون یم دیخب اگه اصرار دار: تارا

 دارم  نیمن ماش:نیارم

 داشتو ساکت بود؟ نیماش نیا عجبا

 !بدجنس

 . میریم نیارم نیخب پس ماهمه با ماش:نینگ

 پس من رفتم .باشه  دیحاال که اصرار دار:تارا

: گفت يخنده دار ي افهیبا ق نیروبه نگ نیتارا رفت و ارم ؟یگرفت يکرد تو چرا جد یتعارف کی نیبابا ا عهه

 داره؟ ومدیتعارف اومد ن گن یم

 کار کنم؟ یخب چ:مظلوم  ي افهیق هیبا  نینگ
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  مینیهمه امون دوستانه تر بش میمجبور: نیدیآ

 کوش؟ نیحاال ماش:نگار

 باالتره ابونیخ کی: نیارو

  امیتا اونجا ب ادهیفکرشم نکن که من پ:نم

  میاریرو م نیماش میریخب ما م:نیدیآ

 قربونت برم خوش خدمت جان یاله

 باشه:من

  انیلب جوب منتظرشون تا ب میما نشست و

 ؟ مینیبش میخوایم يچجور:نینگ

 چهارنفر عقب و دونفر جلو :نگار

 عقب جا بشن؟ يچهار نفر چجور: من

  میریگیم میبعد تصم ادیب نیاصال بزار ماش: نینگ

  کنمیم يریگیدر اسرع وقت پ. نکردم یطونیآخ آخ چقدر وقته ش. ها دهیترش دیبه ماگفت خفه ش ينجوریا و

 ما پارك کردن يشون شد و جلو دایپسرا پ يعمر کیباالخره بعد ! الیگوز ان؟یچرا نم نایا آخ

 خانم برسونمتون؟:نیارو

 نه ممنون منتظر دوست پسرمم :نگار

 .گذرهیبهت خوش م شتریباور با ما ب:نیارو

 متاسفم :نگار

 ....تو بغل من بعدش هم ایشب ب هیآقا فقط : نیارو

  یزنیجلو بچه م یچه حرف نیخر ا يپسره : محکم زد تو صورتش و گفت نینگ فینگار با ک که

 تو رو خدا مراعات منو نکن داداش ادامه بده :با لبخند من

 مگه زنم دست بزن داره؟.آخ آخ زن بد :نیارو

  دیبزن دینه پ فقط شما مردا فقط با:نگار

 ؟یپس چ: نیدیا

  میرسیاستاد ما بهم م:در جوابش گفتم  منم
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 که داد دهنم کف کرد  یبا جواب که

  شاهللایا: نیدیآ

 نشده بود  نیدیحرف آ نیمتوجه ا یچکیانگار ه! بود ؟ یچ منظورش

  ؟يآب دار نیارم:نینگ

 ؟ یاب واسه چ:نیارم

  گهید دیبابا سوار ش.پام آب بدم  ریز يبه جنگال خوامیم:نینگ

له  میما که قشنگ داشت. جلو نمیو ارم نیو ارو میعقب بود نیدیما و آ. میخواهرانه تر نشست یشد که کم نیا و

 ییبدجنس تا جا نیدیآ نیوسط ا نمیدیدم پنجره سمت راست نگار پنجره سمت چپ و آ نیمن و نگ میشدیم

ما سه تا هم به زور جا شده  ساختیم در جه45 هیزاو هیپاهاش  يکه ال يبه حد. باز نشسته بود تونستیکه م

 سادمیگاه کردمووا هیجلو تک یدستمو به صندل.شد تحمل کرد  ینم گهید. میبود و البته در حال له شدن بود

 به سقف  خوردیچون سرم م مهیالبته نصفه ن. یوسط دوتا صندل

 ؟ یسیوا ينجوریتا آخر راه هم يخوایم: نیارم

 لوزالمعده ام جاش با ششم عوض کنه  نکهیبهتر تا ا یلیخ. ينجوریبابا ا:من

  یباشه هرجور راحت: نیارم

اخه . بس که خسته بودم. درحال مرگ بودم بایبودم و تقر سادهیکه همون جور وا گذشتیم یربع هیکنم  فکر

) بتیتوج یگذاشت یماشاهللا تو که خرس قطب(به خونه دوساعته مونده بود دنیو هنوز تا رس ومدیخوابم م یلیخ

از دم پرت شدن  نیماش يکه همه اعضا يجور میدست انداز و به شدت از روش رد شد کیبه  میدیآقا ما رس

با خجالت . سقوط کرده بودم قتینشسته بودم در حق نیدیآ يپا يمن ال یول. هوا و بعد افتادن سرجاشون

 فکر کنم کامال سرخ شده بودم  گهید. با پاهاش محکم تر منو گرفت نیدیکه آ)  خجالت؟(خواستم پاشم 

  رهیگیپاهات درد م ن،یبش:نیدیآ

باهاش در تماس نباشم اما مگه  یلیو جلوتر برم تا خ نمیجمع تر بش یکردم کم یسع. رمیمیدارم م. خدا ییوا

 کردم  نینگا به افراد داخل ماش کی. تکون خوردن متریلیم کیاز  غیبود که در دهیچنان منو سفت چسب شد؟یم

  کردنیآروم آروم صحبت م یموضوع هیهم داشتن سر  نیو نگ نیارم. که خواب بودن ییدوتا نیارو نگارو

دوباره چشمامو باز  شدیو سرم پرت که باعث م شدیچشمام بسته م ی؟ ه کنهیچکار م نیدیآ نیدونم ا ینم فقط

 کنم 
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سرمو بلند کردمو دوباره گذاشتم رو متکامو  کمی. خوب بود یلیخ یسرم کجا قرار گرفت ول دونمیآخر نم دفعه

  دمیبعدن خواب

 **** 

 :نفس

  هیقهوه ا يلباس مردونه  کی نکهیخوب ا. ؟ آروم چشمامو باز کردم هیدومب دومب چ يصدا نیا يوا

 نیدیمن تو بغل ا یعنی. من؟  لبمو گاز گرفتم یعنی ن؟یدیآ. مردونه؟ من کجام؟  سرمو بلند کردم لباس

 گوشم  کیخورد و سرشو آورد نزد نیکه تکو رمیآروم خواستم ازش فاصله بگ. ابروم رفت بر فنا يوا دم؟یخواب

 مگه خواب نبود ؟ وا

 یبخواب نجایاگه راحت بود هر شب ا يخوا یجاتون خوب بود؟ م:گفت

 قدر پرو شده؟ نیچرا ا نیا. من يخدا. کامل شدم يکرد لبو احساس

خوده  هیحاال بزار  يدیتو که راحت خواب یخواد خجالت بکش یاال نمخوب ح:صورت سرخ من گفت  دنید با

 من بخوابم 

نگاه به ساعت  کی. يزود نیبه هم. يدیخان تاوان مسخره کردن منو م نیدیآ. سرشو گذاشت رو شونه ام و

بلند  نیارو ینگاه به بچه ها کردم نگار کماکان خواب بود ول کی. دمیساعت خواب کیکردم بابا من که کمتر از 

خوب  یول. خواب اوره نیماش نیکه خواب آقا ا نمینگ. کردیبحث م يزیچ هیدر مورد  نیشده بود و داشت با ارم

شدم و حوصله  داریساعته که از خواب ب میهوففف االن ن. نداشتن یبچه ها خواب درست حساب شیاز دو روز پ

من  يالیگودز يناز یآخ.سرشو روش گذاشته بود کردم  نیدیچپم که آ ينگاه به شونه  کیبدجور  دهیام سر

داشتم با لبخند نگار ...کل وزنه سرشو رو شونه ام نذاشته ها شییخدا یول نهیچقدم سنگ...شتر. دهیچه ناز خواب

دوتا ابروهاش که  نیاوه اوه اخمشو دست راستمو آوردم باال و با انگشت اشاره ام گذاشتم ب. که اخم کرد کردمیم

 .دیباز شه تا دستم رو گذاشتم احساس کردم چشماش لرزاخمش 

 م؟یرسیم یک:  دمیو ازش پرس نیبرگشتم سمت ارم عیسر

  میرسیم گهید قهیدق ستیتا ب:اونم گفت  که

 در خونه  میدیبعد که رس قهیدق ستیب حرفنیدوتا م نیا.چقدر. نیشروع کرد حرف زدن با ارو دوباره

 نیصحنه و نگار و نگ نیوقت ا هیکردم که  داریرو ب نیدیکنم من اول از همه آ داریگفت بچه ها و ب نیارم

 .میو وارد خونه شد میکرد داریبعدم دخترا رو ب رهیکه ابروم م ننینب
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******** 

 زود تر از همه از خواب پاشدم  صبح

  دارشنیدختر خوب صورتم رو شستم و منتظر بچه ها بودم تا ب کی مثل

 ...اما

  دمیخند ثیکه تو ذهنم داشتم اروم و خب ينقشه ا با

  نیدیآ چارهیب

  شعوریب يحقشه پسره  یول

 یکن آدم باش.ینفس سع: وجدان

 وجدان جان؟ يچجور: من

 به کارت برس  یچیه...امممم اممم خب:وجدان

بود  قهیتازه چند دق. دادمیرو م نیدیآ کیراهرو کش واریپشت د. خان نیدیآ يمن برا يشد شروع نقشه  نیا و

 . رو لبم جا گرفت یدادش لبخند پت و پهن يبا صدا. ییشده بود و رفته بود دستشو داریب

 !نفس :نیدیآ

 بر اعصابت مسلط باش :من

  یشاتوت ییالبته با دندون ها رونیاومد ب ییاز دستشو نیدیآ

  شینگاه عصب.با اون شدیترسناك م یلیرنگ شده بود و البته خ رهیتموم بنفش ت دندوناش

 ؟ يبود ختهیر یدندونم چ ریتو خم:نیدیآ

 باش باشه؟  یمنطق نیدیا نیبب:من

 جواب منو بده:نیدیآ

 . رنگ یمربا شاهتوت و کم....خوب راستش:من

  زارمینفس زنده ات نم: نیدیآ

  نییپا يبه سمت طبقه  دنیشروع کردم دو یمنم مثل چ. هاشم یقمر بن ایسگ افتاد دنبالم  مثل

  خورهیالن منو ما نیا. کمک :من

مثل خر دنبالم  نمیدیاون ا. رونیب دمیبا لگد درو باز کردم و پر یمثل چ. يدر ورود دمیکه رس میدیدو نقدریا

 . به ته باغ دمیرس کردیم
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  يباش نگاه کن چقد خوشگل شد یمنطق نیدیا نیبب:من

 که خوشگل شدم؟:گفت شدیم کیهمونجور که بهم نزد نیدیا

  یشیبهتر نم نیاز ا. پرفکت:من

  رهیو چهار ساعت نم ستیخوبه هنوز بهش نگفتم رنگش تا ب حاال

 ؟یش یشکل نیپس چطوره خودتم هم: نیدیا

  هیانصاف یب تینها نینه ا:من

 چرا اونوقت ؟:بدجنس  ي افهیق هیبا  شدیم کمیکه نزد همونجور

نفسه و به من  ي دهیعق نیا(افتیق ستیو هیچ مهم ن ياما تو پسر.مهم  ییبایدخترم و ز کیچون من :من

 ! یافتاده بودم جاتون خال يخور...به گهید. شدیم کیهمونجور نزد نیدیا) ستیمربوط ن

 نداشته باش  میفقط کار کنمیم یبگ يهرکار نیبب:من

 ؟يهرکار:گفت زدیشتر هم که لبخند م نیدیا

 يهرکار:من

 منو ببوس  ایباشه پس ب:تفاوت  یب افهیق هیبا  نیدیا

 ؟یچ:قد گردو  یمن با چشمان جان؟

 ؟ ينکنه جربزشو ندار.که گفتم  نیهم:نیدیا

 جربزشو نداره؟ یک:چشمامو گرفت و رو بهش گفتم  يحرف آخرش خون جلو با

 معلومه تو :پوزخند  هیبا  نیدیا

پنجه  هیدستمو رو شونه هاش گذاشتم و رو. یعصب یلیخ یلیبودمو خ یعصب. کشیرفتم نزد. دمینشونت م: من

 .چشماش بسته بود. نگاه بهش کردم هی. پا بلند شدم ي

 تو کفش بمون اقاهه :من

لبخند سر خوش زدم  هی. کردیبا تعجب داشت نگام م نیدیا. دمیدستمو از رو شونه هاش برداشتم و عقب کش و

 رو لبهام قرار گرفت  نیدیا يشد و لبها دهیرفتم که بازوم به عقب کش یداشتم م. و به سمت خونه حرکت کردم

. افتهیم یداره چه اتفاق دمی؟ انگار تازه فهم کردیم کاریداشت چ نیا. کردمیگرد شده داشتم نگاهش م يچشما با

بود رو  زونیدستامو که کنار بدنم او. تونستم سرم رو تکون بدم ینم نیهم ياز دستاش پشت سرم بود برا یکی

من بازم  ی؟ محکم تر کمرمو گرفت ول جااشتم اما من کجا اون کدر هل دادنش د یاش و سع نهیگذاشتم رو س
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ما شد و البته  نیفاصله ب یاش دادم که باعث کم نهیبه س گهیفشار محکم د کیدر جداشدنمون داشتم  یسع

کارو کرد؟ چرا  نیچرا ا کنن؟یم کاریچشماها با من چ نیا. هنوز دستش دورم بود یول نیدیا يباز شدن چشم ها

 یکه نم یحس هیبا ...و اون يمن با دلخور مویکرد ینگاه م گرویهمد...من کنه؟یم يات من بازبا احساس

 توهستم بفهممش

 یچون مامان و بابا ندارم ب يفکر کرد ؟یکنیم يچرا با من باز ؟يکارو کرد نیچرا ا:لبالب پر  ییبا چشا من

 چرا؟ ؟يکارو کرد نیچرا با من ا نیدیا. کس و کارم

 چون دوست دارم : نیدیا

 !گفت؟ ی؟ چ یچ. نگاهش کردم میاشک يچشما با

 ؟یگفت یچ:آروم من

  یبا دقت گوش کن یخواست یم:نیدیا

 بگو  گهیبار د هی:من

 یو نباش یکه نفسم دونمیخوب م نویا یول یدونم از ک ینم.دوست دارم :تو بغلش و آروم گفت دیمنو کش نیدیا

 . ستمیمن ن

. ممنون  ایعاشقتم خدا ایخدا يکرد ؟ وا یبود که داشت به من اعتراف م نیدیا نیشد ا یمن باورم نم يخدا

کردم و تو ذهنم از همه  یم هیهمونجور گر. زمیمادر عز. مامان یدخترتو داشت يمامان ممنون که هوا. نوکرتم

 کردم  یتشکر م

 ...؟نکنه تو یکنیم هینفس چرا گر:نیدیا

 .سخت تر بوده نیدیا ياعتراف کنم اما قطعا واسه آروم ساکت شد برام سخت بود  و

  دمیخوشحالم که به عشقم رس...چون خوشحالم:من

 ؟يتوهم منو دوست دار یعنی:خوشحال  یلیخ نیدیا

 اصال : من

 شد یخال شهیم یکه بادش خال یبادکنک مثل

 دوست دارم .فراتر از دوست داشتن  زیچ هی:با لبخند من

 نایخدا  ا يوا. باغ يسمت ورود میدست و سوت برگشت يکه با صدا چرخوندیمنو بلند کرد و داشت م نیدیا

نگاه  نیو ارم نیو نگار و ارو نیداشتم به نگ ریمنم سر به ز نییآروم منو گذاشت پا نیدیا '؟ کننیم کاریچ نجایا
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تازه شعرم  زدنیجلف داشتن سوت م نیارو ونگار  نیا یول زدنیآروم با لبخند دست م نیو ارم نینگ. کردم یم

  خوندنیم

  گمیم کیتبر:ما و بالبخند گفت شیآروم اومد جلو پ نینگ

آروم اومد جلو و کنار  نیارم. میازدواج که نکرد. نره خر فقط به من ابراز عشق کرده نیا گمیم.کیرو تبر یچ بابا

شما  يجشن نامزد شهیکه م رمیبگ جشن هی تیمامور تیموفق يبرا خواستمیپس فرداشب م: سادیوا نینگ

 دوتاهم باشه ؟

 داداش  ییاقا یلیخ:رو بغل کرد نیو ارم دیآروم خند نیدیا

  یکه با من طرف ینکن تیفقط خواست باشه خواهرمنو اذ:نینگ

 کنم  تشیمن غلط بکنم اذ:نیدیآ

 ها  ستیهم ن یمال نیداداش همچ نیا.شو  مونیپش يزن داداش تا فرصت دآر گمایم:نیارو

 مهمون شه  نیدیاز ا یپس گردن هیباعث شد که  نیحرف ارو نیا

 یفیحماقت نکن تو ح نیدیا گهیراست م:نگار

 نگار جان ببند :به نگار زدم و گفتم یپس گردن کی محکم

 موجب خنده حضار شد  که

 کبد رو بخوره  کشهیکه رودهه داره نقشه م میصبحونه بخور میخب ما بر: نیارم

 م؟یینجایکه ما ا دیدیشما از کجا فهم:نیدیا

همن ماهم بروبچ رو خبر  دنیدوتا کفتر عاشق در حال بوس. دمیکه د زدمیم دیمن داشتم از پنجره د:نیارو

  میرو چوب بزن اتونیو زاغ س میایتا ب میکرد

 .ابروم رفت يوا م؟یدیبوس گرویکه ما همد دهید نیارو یعنی

  میبر دیایبچه ها ب:نیارم

  دیایشماها هم زود تر ب. میما رفت:نینگ

 رو باخودشون بردن  نیدوتا به زور نگار و ارو نیا و

 خانومم ساکته؟ نقدریچرا ا: نیدیا

 خواد خفت کنم یدلم م:من

 واچرا؟:نیدیا
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 همه رفت  شیابروم پ:من

  یرسیزود تر به من م. در عوضش:مردونه کردوگفت  يتک خنده ا نیدیا

 در اورد و به من داد  یدستمال بشیاز تو ج نیدیا. بخوره تو فرق سرم دنیزود تر رس نیا يا

 شده یلبت رنگ ریبگ ایب:نیدیا

 شده؟  یرنگ:من

 و چهار ساعته اس  ستیرنگه ب يوا

 مگه ؟ هیآره چ: نیدیا

 ره؟یرنگه نم:من

 ؟یچ:نیدیا

 ساعته اس  24رنگش :گرفتمیکه لبمو گاز م یدر حال من

 م؟یباش ينجوریو چهار ساعت ا ستیتا ب دیما با یعنی:نیدیا

 اوهوم : مظلوم من

 ...نفس اگر دستم بهت برسه:نیدیا

 کنه  دمیتهد نیدیا شدیکه باعث م دمیخند یبلند م يبا صدا یه دمیدویمن همونجور که م. افتاد دنبالم و

  دیرس یداشت بهم م. که مثال االن عاشقم بود قصد کشتنم رو داشت نیابراز عالقه ماهم مثل آدم نبود ا بفرما

 کردمیم دشیداد و من تهد.یسر م یطانیش يکه خنده ها.اون بود حاال

 یکنیم سیشبا شلوارتو خ گمیبه تموم مدرسه م یبش کیبه من نزد نیبب:من

  کنهیمغزم قفل م ترسمیم یکار کنم وقت یبابا چ!  يکارساز دیتهد چه

 اخخ:من

****** 

 :نینگ

بود و داشت آپ  سادهیجلو پنجره وا نیارو. میکردیصبحونه رو آماده م لیوسا میو داشت میتو آشپزخونه بود همه

 تو گلوش دیکه آب پرتغال پر دید یچ نیدونم ارو یکجان؟ نم ستیمعلوم ن نمیدینفس و آ نیا. خوردیپرتغال م

 .رفت و محکم زد پشت کمرش عیسر نگار

 بسه بسه قطع نخاع شدم:نیارو
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 تو گلوت  دیچرا آب پرتغال پر:نیارم

  اطیتو ح میبر دیایب:زد و گفت يلبخند طنتیبا ش نیارو

 کار دارم  یبرو بابا من کل:من

  دیرو از دست داد یقشنگ يصحنه ها دیمطمئن باش یول نیایباشه ن:نیارو

  گهیرو م ییچه صحنه ها نمیکنجکاو شدم بب نیحرف ارو نیبا ا ناخودآگاه

 .میدنبالش رفت نیهم يبرا

******** 

 که دوسش داره  یاونم با کس شهیکنم ؟ خواهر کوچولوم داره عروس م هیخواست گر یدونم چرا دلم م ینم

حرف  شتریاون دوتا باهم ب میتو خونه و گذاشت میرو آورد نیبه زور نگارو ارو. خدا چقد خوشحالم برات نفس يوا

 زیتو آشپزخونه تا ن میرفت نمیمنو ارم. کردنیداشتن از پشت پنجره نگاهشون م نیکه البته نگار و ارو. بزنن

 مینیصبحونه رو بچ

 ممنون:من

 بابت؟:گفت.ابروشو باال انداخت و کی نیارم

  يریبچه ها جشن بگ يواسه  يخوایم نکهیبابت ا:من

 يخوبه چون اونجور یلیخ نیکا شهیو خشک م يکمتر جد یلیخ دایجد. نگفت یچیزد و ه يلبخند نیارم

  شهیترسناك م یلیخ

 ؟يدیرو د نیدیدهن ا:نیارم

 شده  ينجوریچرا ا دمینفهم یآره ول:من

 بود  ختهیدندونش مربا شاهتوت و رنگ ر ریکار نفسه تو خم:نیارم

 ؟يدیتو از کجا فهم:من

 آورده  نیدیبال رو سر ا نیکه نفس ا دمیکرد بلندشدم و صداشونو شن یم دادیداشت داد و ب نیدیصبح که ا:نیارم

 بود؟ ینفس هم رنگپس چرا دهن :من

 ارمیکردم فضا رو از اون جو درب یسع. دادم من یچه سوت. خدا ينکنه؟ وا. نگفت یچیزد و ه يلبخند نیارم

  يبه من بدهکار حیتوض کیشما  یول دایببخش:من

 ؟یحیچه توض:نیارم
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 رفته سرگرد؟ ادتونی:من

  دمیم حیشب برات توض.برم اداره  دیفقط من با.نه خانم مارپل : نیارم

 قول مردونه؟:بردم جلو دستمو

 .قول مردونه:گرفت و گفت  دستمو

 . نگاه به ساعت کرد کی

 با اجازه .شد رمید يوا يوا:نیارم

  ينخورد يزیتو که چ:من

 خداحافظ .که سرهنگ خفه ام کنه  نهیبهتر از ا. خورمیبابا تو اداره م:نیارم

بزرگ درست کردمو  يلقمۀ  کیرفتم تو آشپزخونه و  عیسر. نخورد که یچیه ییاخ. باال يرفت طبقه  و

 نییپا ومدیرفتم دم پله داشت از پله ها م. کیگذاشتم تو پالست

 ن؟یارم:من

 بله؟: بلند کردو گفت فشیتوک سرشون

 بخور  ریلقمه بگ نیا ایب: من

  میصبحونه بخور میخب بر. به دستم که جلوش بود کردو لقمه رو گرفت و تشکر کردو رفت ینگاه

 کننن؟یم کاریدارن چ نایپنجره وا ا کیرفتم نزد. کننیم کاریدارن چ نینگار و ارو نیا نمیبب دیمن با. صبر کن نه

***** 

 :نگار

 !خوامیمنم م شهیخواهر کوچولوم داره زودتر از همه عروس م یآخ

 شه؟یم یبعدش چ. بوده ينجوریکنن قبلش ا کاریچ خوانیم نایا نمینذاشت بب شعوریب نینگ نیا شیا

  شیکنارم بود و سرش توگوش نمیارو. زدنیپنجره و زل زدم بهشون که باهم حرف م يروبرو رفتم

 چشونه؟ نایوا ا. کردنیداشتن دنبال هم م. دنیشد که نفس شروع کرد دو یدونم چ ینم

  یاس ام اسا بخون نیاز ا ينچ نچ نگار خانوم هنو برات زوده بخوا:نیارو

 خل شده؟ وا

 ا برو باب:من

 . و به دستش نگاه کردم نیاس ام اس ؟ برگشتم سمت ارو نمیبب سایوا. برگشتم سمت پنجره بعدم
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 نیارو:من

 بله؟:زد و گفت يلبخند نیارو

 بده  لمویموبا:من

 نچ : نیارو

 بده :من

 نچ :نیارو

  رمشیگینده خودم م:من

و دستمو  کشیخورد فقط دستاشو برده بود باال رفتم نزد یمارمولک از جاش تکون نم نیاما ا کتریرفتم نزد و

 بهش؟ دیرسیدراز کردم اما مگه م

 بدش :من

 رسه؟ یکوتوله جون دستت نم یآخ:نیارو

 کوتوله؟ یگفت.یبه ک:من

 به تو :نیارو

 کنمیو بعدم تورو زنده زنده چال م رمشیگیمن م:من

 پنبه دانه  ندیدر خواب ب.نگار:نیارو

 طنتیکمرشو خم کرد به عقب با ش نیتر که ارو کیآخ جون رفتم نزد. بود یقلقلک دایشد نیارو ادمهی...بز. شیا

 شد  ینگاهش کردمو شروع کردم قلقلک دادنش که خنده اش رفت هوا و چون کمرش خم بود داشت پرت م

اش و دماغم خورد  نهیکه منم محکم فرود اومدم تو س دیدست منم کش شدیدر لحظه آخر که داشت پرت م یول

 شد 

 ...نیبا ا يریبم شیا: من

 یکم. ارمیمن بدستش م. باالتر بود کمیکردم که  نینگاه به دست ارو هی. الیخیبگم ؟ ب یچ خواستمیم من

 ... فاصله گرفتم دستم سمت دستش دراز کردم که نیو از ارو دمیخودم رو باال کش

 ***** 

 :کل يدانا

 کجان؟: گفت
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 قربان  يناصر يخونه :جواب بهش گفت در

  یخوب يچه جا:زد و گفت يپوزخند

  رمیگیانتقاممو از همتون م:ذهنش تو

 .کرد یثیخنده خب و

 :نینگ

 چه خبره ؟ نجایا:من

منو خونده  يها امکیگرفته تمام پ نهیا رهیهمش تقص نیبابا نگ:نگار.  دنیصدام از جا پر دنیباشن نیو ارو نگار

 عکسامم رفته  يتازه تو گالر

 ؟یبچه ها داشته باش نیبر ا ینظارت هی دیتو نبا نینگ: نیارو

 شده؟ یمگه چ:با تعجب من

 توش  امیبا فرغون م.یبه خدا دهنتو باز کن:زد غیخواست دهن باز کنه که نگار ج نیارو

 نگار بره هوا  غیج شدیبگه که باعث م يزیچ هیکه  کردیدهنشو باز بسته م یکردن نگار ه تیاذ يبرا نمیارو

  دیصبحونه بخور دیبر.رو سرتون  نیخب حاال خونه رو گذاشت:با خنده من

منم رفتم باال که . کرده آروم شدن و رفتن توپ اشپزونه خشونیکه مادرشون توب ییو نگارم مثل بچه ها نیارو

واسم  یشغل هیبگم که  نیسر فرصت به ارم دیبا. البته مقصود خواب بود کتاب متاب بهانه بود. بخونم یکتاب هی

 .يکاریاز ب رمیمیکنه وگرنه م دایپ

******* 

 شهیهم. خدا رمیمیمگه امروز چندم بود؟ دارم م یاه لعنت. کنهیچقدر دلم درد م...خدا ییا. از جام پاشدم بادرد

مسکن  هیکشون رفتم سمت اشپزخونه و . شدیآرامتر م یدرد داشتم اما بعدش کم یلیاول دوره ام خ يروزا

 رید نقدریپس چرا ا. دمیصبح خواب10 کهمن  ؟یچ. هفت بعد از ظهر بود. نگاه به ساعت کردم هی. شیاخ. خوردم

بدون من کدوم  نمیرفتم سمت تلفن که زنگ بزنم بب. بود کیتار مهی؟ اونا کجان؟ خونه ن یبلندشدم؟ بچه ها چ

 نیو ارو نیدیمنو ا. جونم يسالم خواهر. برش داشتم و خوندمش. کنار تلفن دمینوشته د هیرفتن ؟ که  يگور

 شد  رورویز ایکل دن دمیخواب قهیاوفف عجبا دو دق. نفس يقربون بر ینش انگفتم نگر رونیب میریم.ونگار

وگرنه خل  ارمیامشب حتما سر از کارش درب دیبا. بشه داشیپ نیبود و االنا بود که ارم 7:30 يکاینزد ساعت

 . رفتم نیدر به استقبال ارم يبا صدا شمیم
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  يبد یلیخ.گاو. شعوریب. یعوض.خر  يپسره : زدمیتو متکا داد م هیبا گر من

 .خدا ییوا. شیخودآگاه ذهنم رفت سمت چند ساعت پ نا

**** 

 :نینگ

 اومد رفتم به استقبالش  نیارم یوقت

  یسالم خسته نباش:من

 بچه ها کجان؟. یتوهم خسته نباش.سالم :زد و گفت يلبخند نیارم

 یرفتن خوشگذرون چوندنیهم منو پ نایا.بودم  دهیمن خواب:من

  یاز گرسنگ شمیدارم هالك م یمن بکش يغذا واسه  یکمی شهیم.رونیخب پس رفتن ب: نیارم

 به شرطه ها و شروط یباشه ول:من

 ؟ یشرط؟ چه شرط:برگشت سمتم و گفت ییبه سمت دستشو رفتیکه داشت م نیارم

 ایبه من بدهکار حیتوض هیفکر کنم :من

 کنم  فیبرات تعر دمیچشم بعد غذا قول م. یگیآخ راست م ح؟یتوض:نیارم

 خوبه : زدمیکه لبخند م یدر حال من

درست کرده وگرنه من االن  یچ هیباز خوبه نگار واسه ناهار . ظهر و داغ کردم ي مهیرفتم تو اشپزخونه و ق و

و  زینشستم پشت م.ن خودمم گشنم بود چو. زیغذا رو گرم کردم و گذاشتم روم. دادمیگشنه پلو م نیبه ا دیبا

 شدم  نیمنتظر ارم

 .ادیم یخوب يبه به عجب بوها:نیارم

 دستت درد نکنه  مه،یآخ جون ق:زیم دنیباد

 )نگار درست کرده. يبابا تو که درست نکرد.هیعجب ادم(کنمیخواهش م:من

  میو شست میظرف ها رو جمع کرد نیبا کمک ارم. خوردن غذا مینشست و شروع کرد نیارم

 خب حاال بگو :من

 پاشو :از جاش پاشد و روبه من گفت نیارم

 پاشم ؟ یوا واسه چ:من

 تو پاشو :نیارم
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 جام پاشدم  از

 بفرما :من

  ایدنبال من ب: نیارم

 رفتمیتعجب دنبالش م با

 رفت؟یداشت کجا م نیا

 دهیمطمئنا رنگم پر ینبود که نتونم تحمل کنم ول يخوب اونقدر یول. خدا يدل دردا ا نیباز ا یاه لعنت. دلم آخ

 رنگ که گوشه سالن بود  يدر قهوه ا کیرفت به سمت  نیارم ره؟یداره کجا م نیا الیخیرو ب نایا

از پله ها  نیبه دنبال ارم. بود ییشصت تا هیفکر کنم .اوه اوه چقد پله . کیتار مهین يراه پله  کی. باز کرد درو

 نجایا. نصب بود یکه روش قفل بزرگ میدیرس یدر سبز اهن هیبه . گرفتم يدیکه البته پا درد شد. میباال رفت

 کجاست؟

****** 

 : نینگ

 . یقشنگ يچه منظره  یرو باز کرد و رفت تو منم همراهش رفتم تو آخ یکجاست؟ در اهن نجایا

 چقدر قشنگه  نجایا:من

البته پشت . پات بود ریباغ ز يپشت بوم بود که تموم فضا هی. دهیبهم آرامش م نجایا: زد و گفت يلبخند نیارم

پشت  يرفتم لبه . تاب هم گوشه اش بود هیمختلف  يلبه هاش گلدون بود و گال يبومم کار شده بود مثال رو

 . بود بایز یلیکردم خ نییبه پا ینگاه سادمویبوم وا

 زدنتون تموم شد شروع کنم دیاگر د:اومد کنارم و گفت نیارم

 سرمو تکون دادم  مشتاق

من  يتو یقیحسه عم کی انیبعد از اون جر. يدیخواهرمو که شن انیجر:شروع کرد صحبت کردن نیارم و

شدم و با چندتا  یآگاه يپس اول از همه وارد اداره .  رمیبگ يو ساالر یشکل گرفت که انتقامم رو از محسن

کم تر از اون  یلیخ طالعاتشاونجا ا.رو بدن دست من اونا  يخودمو نشون دادم که باعث شد پرونده  تیمامور

 ییچون هیچ جا میدون یو البته نم میدونست یرو هم نم یمحسن تیجنس یما حت. کردمیبود که فکر م يزیچ

دوبار دم به تله داد که البته هر دفعه  ياما ساالر.زرنگه  یلیزاره خ ینم یاز خودش باق يکنه و رد یشرکت نم

با شما در  میدیفهم.  میوقت بود که دنبالش بود یلیخ.بود  یدست راست محسن يموریت.فرار کرد يبه نحو
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گفتم .  دیباند هم دست باش نیشما هم تو ا دیپس گفتم شا. دمیفهم یارتباطش رو باشما نم لیاما دل.ارتباطه 

دست تو  يموریت فهمهیم که یبوده و وقت يموریت کیکه پدرت شر دمیفهم قاتیتو تحق.کنن قیدربارتون تحق

ناچار خودش به .داشت یرو بر نم ینفر که انگار تو شمال بوده اطالع بده اما گوش کیبه  خوادیم هخالف دار

و اون حادثه  زنهیو به صخره م دهیشده بوده کنترلش رو از دست م يدست کار نیکه چون ماش رهیشمال م

به  یبا سند جعل گروید يزایچ یلیهاشو و خ نیتمام سهم پدرت رو و زم يموریحادثه ت نیبعد از ا. وفتهیاتفاق م

با خودم گفتم .دیبهش بدهکار شد ياردیلیکرد که شما دوسه م يکار يدست کار ینام خودش کرد و تازه با کل

  دیباهاتون حرف بزنم که خودتون اومد امیداشتم ب میتصم. دیکمکم کن دیتونیم یلیشماها خ

 .بود کمرنگ شد شیشونیکه از اول حرفاش رو پ یحرفش اخم نیا با

شمارو  دیبا تهد تونستمیاوانس بود برام چون م هیخب  یتعجب کردم ول یلیخ دمتونیاون شب که د: نیارم

نفر جاسوس بوده و همه رو کف دست  کیانگار تو اداره  ختیکل برنامه بهم ر یکنم ول یمجبور به همراه

 ...که دیانتقام شما رو دزد يهم برا يموریت.گذاشته  يموریت

 شکمم گذاشتم  يخم شدم و دستم رو رو یکه ناخودآگاه کم دیکش ریت کیکه دلم  کردیداشت صحبت م نیارم

 شانس  نیاه لعنت به ا. قرصم نخوردم. چقدر دردناکه يوا

 دکتر ؟ میبر يخوایحالت خوبه ؟م نینگ: دیصحبتشو قطع کرد و نگران پرس نیارم

  هیعیدردا طب نینه ا:نفس گفتم اینه نگار  نهیارم نیم نبود اکه حواس انگار

 رو داشتم  دهیکه زدم دستامو محکم گذاشتم رو دهنم اما هنوز اون حالت خم يگند دنیبعدش با فهم که

 ؟یچ یعنی؟ !هیعیطب: نیارم

 .آها :گفت نیبود که ارم یانگار رو دور بدشانس یول. نفهمه ها ایخدا. کردیانگار داشت فکر م.ساکت شد بعدش

 نشده ام ؟ تیدگیچرا متوجه رنگ پر:به صورت من یبا نگاه بعد

 ایب:از دستامو گرفت و گفت یکی نیابروم رفت که ارم يمنو وا.و بکش بعد نینه اول ارم. خدا منو بکش يا

  نمیبب

لحظه سرمو  کیشد  یوم نمر. یسر قبرت قر بدم که ابرو واسم نذاشت یاله يحرف دنبالش راه افتادم ا یب منم

رفت به سمت اشپزخونه و منم دنبال . بود نیکماکان دست من تو دست ارم.میاومد نییاز پله ها پا. بلند کنم

 يزیچ کی. خچالیسمت  بهو خودش رفت  یصندل يبکنه ؟ منو نشوند رو خوادیم کاریچ. دیخودش کش

 ؟!هیبرداشت و اومد سمت من اون چ
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 بخورش  ایب:نیارم

  زنمینم نیمن لب به ا:گفتم ناخودآگاه

 شد دو تا :نیارم

 خورمینم:من

 سه تا : تیبا جد نیارم

 بابا دوست ندارم:هیبا حالت گر من

 چهار تا:نیارم

  کنمیبه خدا خفت م:من

 پنج تا:نیارم

و درشو  خچالیرفت سراغ  نیارم. خوردیحالم از موز بهم م شییا. زنمیپنچ تا ؟ من لب بهش نم. بسته شد دهنم

نشست  نیارم. خامم باش که من اونا رو بخورم الیخ نیخان بگو اش به هم نیارم. کرد و پنج تا موز در اورد.باز

 )دهیفحش م چارهیب ي وهیبه م(کنارمنو اون موز گوساله رو پوست کند یصندل

 بخور  ایب:پوستش رو کند گرفت روبه روم و گفت یوقت

  خورمینم:من

 سر جات  نیبش:از جام پاشم که گفت وخواستم

 بود که از جام تکون نخوردم  تیو قاطع تیتو لحنش جد نقدریا

 يبخور کنمیمجبورت م ای يخوریم ای نینگ:نیارم

 بابا مگه زوره ؟من دوست ندارم:من

  شهینم تیحال زادینه انگار تو زبون ادم:نیارم

 تونستم تکونش بدم  یه بود که نمو چونه مو گرفت آنقدر محکم گرفت کتریاومد نزد یکمی

 ...خوام ینم:من

  خوردیحالم داشت بهم م. خدا يوا. که موزو کرد تو دهنم زدمیحرف م داشتم

 يرینم ییهیچ جا يرو نخور نایا يتو تا همه :خواستم از جام بلند شم که دستمو گرفت و گفت دوباره

 .تو اتاق امیبهم خورند اجازه داد از جام بلندشم وب یتموم اون پنج تا رو بدون هیچ کم و کاست نکهیا بعد

****** 
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 ؟يموز دوست دار یمونیبه من چه تو م. ادی،اورانگوتان ،من از موز بدم م لیگور نیارم يشعوریب یلیخ: من

  کشمشیخودم م ایبکش  نیارم ای خدا

 . رمیمیارم از درد مبه توچه من د لیاخه گور:گفتمیروش و م زدمیبه جون متکام و با مشت م افتادم

 گهیربط داره د دیخوب شا:نیارم

 مونیم.نداشته باشه  خوامیم:من

 برگشتم سمت در  عیبود؟ سر یک يصدا نی؟ ا یچ

چقدر (کردیداشت منو مثل بز نگاه م طونیش یو با نگاه بشیبه در داده بود و دستاشو کرده بود تو ج هیتک نیارم

 )نینگ يادب شد یب

 ه؟یها؟ چ:من

 مجازات داره  يدیکه به من نسبت م یبگم هر اصطالح خواستمیفقط م یچیه:نیارم

 !برو بابا ! بابا  نه

 ؟یآها مثال چه مجازات:با تمسخر  من

 !نمیمجبورم خودمم رو کمرت بش يصد تا شنا اگر ادامه بد:يجد اریبس نیارم

 . شهی؟ من که کمرم خورد م نیا نه؟یکمرمن بش يصدتا؟ رو ن؟یگفت ا ی؟  چ!جان

 بود  یخوب یشوخ:با پوزخند من

 نه  یاما بعدا به طور قطع کنمیم یچشم پوش تتیاالن به خاطر وضع ینبود ول یشوخ: نیارم

 . رونیب امیسالم ب یلیتر ریمن برم ز یاله يا تت؟یبه خاطر وضع. ریبزنمش؟ برو بم رمیبگ

  شهیعصاب ما یب یلیدوره ها آدم خ نیتو ا دمیگرچه شن.نشو  یعصب یلیخ:نیارم

 تو دماغش خوردیم. داد ینم یپرت کردم که اگر جاخال.برداشتمو به سمتش یرو از پاتخت يکاغذ دستمال

 داد  ینم یجاخال کاش

  دنیبود مانند د یک دنیشن گنیراسته که م.کال طرف اعصابش داغونه  گنیراست م نکهینه مثل ا:نیارم

به خودت با  یکن یبه من رحم نم نیبب:خواستم متکا به سمتش پرتاپ کنم که دستاشو برد باال و گفت  یعصب

  کشمیم نویمن ا. رحم کن تتیاون وضع

 سایوا ياگر مرد:من
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االن که .کارو باخودت  نیبابا نکن ا.خدا  يوا:،گفت رفتیهمونجور که عقب عقب راه م نیارم. افتادم دنبالش و

 . تسیحالتم خوب ن

 تتیمن رفتم توهم مواظب خودت باش با وضع نیبب:به سمتش حمله کنم که گفت خواستم

به جون  وفتمیبشه من با گوشکوب ب یک ایخدا. زدم و افتادم رو تخت غیج هی یعصب.  رونیاز در زد ب عیسر و

خان که مورچه ها هم برات  نیارم ارمیسرت ب ییبال هیمن  ؟یینه اصال سرشو بکنم تو چاه دستشو ن؟یارم

 فقط منتظر باش . نیحاال بب. زنیاشک بر

***** 

 :نفس

چندتا خدمتکار داشتن به خونه و . میبازم کار دار یکارو کرده ول شتریب نیارم نکهیبا ا. میخدا چقدر کار دار يوا

 میلباس نگرفت. لباس یلباس ول. میگرفت نیبه سفارش ارم شبیحلقه هم که د. دنیرسیباغ م

 ما که  میلباس ندار:من

 یگیآخ راست م: نگار

  دهیخر نیارم:نیدیا

 دستش دردنکنه.امرزهیخدا پدرشو ب:من

 اومده  شگریباال آرا اینفس پاشو ب:نگار

 جام پاشدم و به سمت پله ها رفتم  از

 یچه لباس خوشگل يوا

 کوفتت شه چقدر خوشگله لباسه :نگار

 ينگار چقدر خوشگل شد يوا:من

جز خودش  یذاشت کس ینم شگرهیارا نیا شییا. اوفف بذار لباسمو بپوشم بعد:به گردنش داد و گفت يقر نگار

ناناس شده بود واسش مژه  یلیتو بود قبلشم نگار که خ نیاالنم نگ. درستش بره تو اتاق خوادیکه م یو کس

ز زده بود و رژگونه قرم يا هنقر حیمل ي هیسا هیبود با دهیخط چشم کش ملیر یگذاشته بود و کل یمصنوع

منم . نگار رفت تو اتاقش تا لباسشو بپوشه. خوشگل شده بود پدر سوخته یلیکال خ. قرمز عیرژ ما هیو با یصورت

 .برگشتم بسمتش نینگ يبا صدا. رفتم یتو راهرو قدم رو م

 دلبر؟ يببر يخوایرو م یدل ک.ساخته  یاو الال چ:من
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 برو گمشو بابا:نینگ

 تو صورت من زنهیخستس االن گند م اروی نیاالن ا دونمیمن که م:من

 کارش خوبه .نه بابا :نینگ

 نگاه کردم  نینگ به

 مخلفات  هیو بق یرژ صورت هیو  ییو طال دیسف ي هیسا هی

  گهیتو د ایگلم ب,:شگریآرا

نشستم و خودمو دسته  یگند نزنه تو صورتم؟ با ترس رو صندل ایخدا. اشاره زد به داخل دنبالش رفتم تو و

 دادم  شگریآرا

****** 

 :نینگ

 يتا رو شیوبلند زدیرنگ که برق م ییطال یماکس کی. که رو تخت بود نگاه کردم یاتاقم شدم و به لباس وارد

. زنم ی؟ اشکال نداره نگارو صدا م!بپوشمش يبود اما چجور بایز یلیخ. داشت يباز یلیخ ي قهیبود و  نیزم

 امیب يخوایم نینگ:نیارم يو پشت بندش صدا.در زدن اومد يلباسو برداشتم وخواستم بپوشمش که صدا

 برم خفه اش کنم؟ ایخدا! ؟یکمکت لباس بپوش

 الزم نکرده :من

  نییشال لباس هم بنداز ،من برم پا:يجد يباصدا نیارم

 باال  دمیکش پویز یباشه خودم با بدبخت نسادهیاموزمار دم در و نیا نکهیاز ترس ا دمویباهزار زحمت پوش لباسو

 یلیاش خ قهیدرآد؟ نه  نیارم نیشال رو نندازم حرص ا نیبزار ا. نگاه به کفش و شال که رو تختم بود کردم هی

انگار تازه کار نفس تموم شده بود و . شال رو انداختم ، کفشم پام کردم و به سمت اتاق نگار رفتم. الیخیب.بازهه

 رفتم تواقاق نگار. لباس بپوشه خواستیم

 اووف خانوم شماره بدم؟: گفت دویکش یسوت دنمیبا د نگار

 بروبابا :من

 . زانو قرمز ریز يدکلته قرمز کوتاه تا زانو با چکمه ها کی. نگاه کردم نگارو

 خدا؟ یساخت یچ:من

  زیبرو گمشو دختره ه شیا:نگار
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رفتم سمت اتاق نفس و بدون در وارد . رونیاز در زدم ب عیسمتم پرت کنه که سر ارهیخواست کفشش رو در ب و

 یول رونیو از در اتاق اومدم ب  دمیند يزیمن چ:چشمامو بستم و گفتم عیروبه روم سر يصحنه  دنیشدم باد

 .زهیبهم نر شتیمواظب باش ارا ننفس جا:تقه به در زدم و گفتم کیآخرش هم  کردیم تمیکرمه بدجور اذ نیا

 کنم؟ کاریحاال چ. شناسمشون یمن که نم ن؟یک نایعههه چقدر ادم ا. به سمت پله ها رفتم. لبخند هی وبا

 کوش ؟ نیارم نیا نییبرم پا يهمونجور کشمیخجالت م من

***** 

 :نفس

 ابروم رفت  يا.  ستیعاشق شدنم که آدم ن نیبا ا.رمیمن بم يا:من

 یحرص نخور خانوم نقدریبابا ا: گفت دیخندیمن م يهمونجور که رو تخت نشسته بود به حرص خوردنا نیدیا

  شهیخراب م شتیارا.

 کنم؟ کارشیمن اونو چ.رو بگو  وونهید نیاون نگ شیا شیا:من

 داره؟ یچه اشکال. میبابا مثال ما باهم نامزد:نیدیا

 از روت رد شم دیبا پرا خوادیدلم م نیدیا:من

 زم؟یعز ادیدلت م:نیدیا

چرا .توهه  ریتقص یاصال همه چ.به همه گفته  شعوریب نینگ نیا نییپا میریاالن م دونمیمن که م.خدا  يا:من

 ؟ياون کارو کرد

 کدوم کار؟ قایدق: نیدیا

 . کنهیسواستفاده م ادیمن از به زبون اوردنش بدم م دونهیم نیا

 یدون یخودت خوب م:من

  دونمینم یکه تو باش زمیبه جان عز:نیدیا

 !؟ نیدیا:با داد من

 ن؟یدیجان ا:با خنده نیدیا

 زحمت ببند  یب: من

 که شده  يکار.نفس جان بهش فکر نکن :شد و از جاش پاشد يجد یکم نیدیا

 ت؟یقزم يخونسرد نقدریاخه چطور تو ا:من
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  میرس یخانوم محترم ما شب بهم م یه یه:نیدیا

 م؟یبهم برس ستینه چرا شب ؟ مگه االن قرار ن:که متوجه منظورش نشده بودم گفتم من

 کنم ؟ هیجا باهات تسو هیاالن همه رو  تونمیم ياگه تو دوست دآر: متفکر ي افهیبا ق نیدیا

 ؟يوا چه جور: من

  يجور نیا: یطانیبا لبخند ش نیدیا

  زنمیم غیج یمن بش کیبه جان خودم نزد:منه خر که تازه متوجه منظورش شده بودم گفتم. اومد جلوتر  و

 . بوسمیکنم دارم نامزدمو م ینم يمن که کار.بزن  غیج:شونه هاشو باال انداخت و گفت نیدیا

 .لباسمو بپوشم خوامیم نمیبب رونیب. برو یکن یغلط م یلیتو خ:من

 رم  ینم رونیاتاق ب نیمن از ا:نیدیا

  رمیخودم م.نرو :من

 يرینم ییمه شما هم جا نجاستیاخه مسئله ا:نیدیا

 لباسمو عوض کنم ؟ ياونوقت چجور: نهیدست به س من

  یبه سادگ: نیدیا

 تو لباسمو عوض کنم ؟ يجلو رو يمنظورم چجور: من

 نگاه کنم  خوامیبه تو ندارم فقط م يوا خوب عوض کن من که کار: نیدیا

 ...چنان بزنمش گهیم طونهیش

  یکنیغلط م یلیتو خ: جواب به خودم گفتم در

 ه وارد بشم زنان يها استیکردم از راه س یسع

 من لباس عوض کنم  رونیبرو ب ایگلم ب.جان  نیدیا:من

 ؟ یپس سهم من چ: نیدیا

 بگم اخه؟ نیبه ا یخدا من چ ییآ

 )نفس جون؟ يریگیدرس عبرت نم( کنمیقبول م یبگ یهر شرط رونیب ياگه بر نیدیا:من

 قبوله :باز گفت شیو با ن دیحرف از جاش پر نیا دنیبا شن نیدیا

به  لیکم رنگ ما یلباس صورت هیبه سمت لباسم که . الیخیاوففف ب ده؟یچ يتو ذهنش چه نقشه ا دونهیم خدا

دنباله هم داشت  هی. اش باز بود  قهی کمیبود و  يبود و رو لباس کار شده بود و مدل دکلته ا یبود و پف دیسف
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قسمت چپ  يتاج گلم رو کی. بود ردهوسط موهام نصبش ک شگریتور که ارا کیبه همراه . خوشگل بود یلیخ.

 پشویکردم نتونستم ز يهر کار. موندم پشیسر ز یول دمیلباس رو پوش.بود یبه هر زحمت. موهام گذاشته بود

 بکشم باال

 پشت در  از

 نینفس بب:نگار

 دینگاه به من کرد و حرف تو دهنش ماس هیدرو باز کرد و  و

 تحمل کنه  خوادیم يمن موندم چجور. نیدیا چارهیب. يچه ناز شد يوا: نگار

 بود  يآقا در حال چکار. نیا شیپ قهیتا چند دق ينگار خانوم خبر ندار گهید

 نگار جان لطفا ببند :من

 ؟ يبند یرو نم پشیحاال چرا ز:نگار

 ببندش. تو ایب ينگار.تونم  یبابا نم:من

  امیم عیسر.رو ببرم  نایلحظه صبر کن ا هی:بود رو برداشت و گفت زمیآهنگ را که رو م يها يد یس نگار

 باشه : من

 رفتم سمت کمدم که پشت به در بود . بازهه یلیاش خ قهی نیزدم نه ا دیو خودمو د نهیا يرفتم جلو و

بکش باال که کالفه ام  نویا پیتر ز عیسر اینگار ب:همونجور که سرم تو کمد بود رو به نگار گفتم. اتاق باز شد در

 عیکنه سر ینم يکار نینگار همچن. بوسه رو گردنم زد هیباال و  دیرو کش پمیوم زنگار به سمتم اومد و ار. کرده 

 .به سمتش برگشتم

 ؟ یکنیم کاریچ نجایتو ا نیدیا:من

 . زمزمه کرد يشعر هیجلو اومد و بغلم کرد و  نیدیا

 ن؟یدیا:من

 نفسم  يچقدر قشنگ شد:ازم فاصله گرفت و گفت کمی

 رسم  یاقامون نم يباشم به پا یهر چ:من

 کیلباس من  یآخ راست. بود دهیپوش یکمرنگ صورت یصورت رهنیپ کیو با  يکت و شلوار سرمه ا کی نیدیا

 فقط برعکس هم . میکال ست کرده بود. خوردیم يکمربند سرمه ا

  یشیمال من م گهیاز امشب د:نیدیا
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با .بازوشو جلوم گرفت . مثل خودم...دوستم داشت نقدریچقدر لذت بخش بود که ا. زدم يحرفش لبخند نیا با

زد و به سمت پله ها  يبهم لبخند. گلوش بودم ریبا کفش پاشنه بلند تا ز. دستمو دور بازوش حلقه کردم اقیاشت

 . میرفت

 ن؟یدیا:بهش گفتم آروم

 ؟!جونم:نیدیا

 ترسمیمن م:من

 افتاد؟.یبترس دینبا یچیاز ه فهیضع یمن شیپ.یوقت: بازوشو محکم تر کردو گفت نیدیا

 بله آقا معلم :افتاده ریز يبا سر من

 قربونت برم من :نیدیا

 . نییپا میدوشادوش هم از پله ها اومد) جوزده شد نیباز ا(من فدات بشم  یاله. نکنه عجقم خدا

******** 

 :نگار

 .کنهیچقدر زود داره شوهر م. خواهر کوچولومو نگاه کن یآخ

  انیچقدر بهم م_

  دنیدزخش یم اقوتیو نفس کنار هم مثل  نیدیا.بود و واقعا هم راست بود میکالم دوتا دختر پشت سر نیا

هاشون و دوستاشون  لیفام تینصف جمع بایتقر. کرده یتمام مهمونا رو بهم معرف بایتقر نیرو شکر ارم خدا

شتن دور سالن رفتن رو مبل دور گ کیبعد از  نیدینفس و ا. و نفس بودن نیمن و نگ يهم دوستا هیبق.بودن 

 گوشه نشستم  کیرفتم  نامزدش مایو ن نایتارا و ت شیو رفتن پ شونیمخصوصشون نشستن منم بعد از همراه

 . رقص بود ستینگام به پ. شلوغ بود چقدر

  نمیبنش بایشما خانوم ز شیپ. اجازه هست_

 !اوففف چه کرده. سمت صدا برگشتم به

 حتما استاد :با لبخند من

 راحت ترم نگار خانوم  دیبگ یعل ریام: ناتانیکاتاش

 داره؟ ینبود ؟ پس چرا اسم فارس يا هیمگه ترک نیا

 بوده نگار خانوم  یرانیمادر من ا:اون
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 بلند گفتم؟ یعنی يوا

 .از چشماتون معلوم بود.دیشما بلند نگفت. ریخ:اون

 نم؟یبب نجایکردم شما رو دوباره ا یفکر نم:من

 مکان مالقات کنم  نیرو دوباره اون هم در ا طونیکردم اون دختر ش.یمن هم فکر نم:یعل ریام

 اش  افهیلحن و تن صداش فوق العاده د مثل ق. زدیقشنگ حرف م یلیخ

 ؟ بایز يبانو دیدهیدور رقص رو به من م کیافتخار :یرعلیام

مودبانه ازم درخواست کرد آروم از جام بلند شدمو جواب مثبت  یلیدلم هوس رقص کرده بودو هم خ یلیخ چون

روبه روش . بود یلیآهنگ از سامان جل هیآهنگ . رقص رفت ستیدستمو تو دست گرفت و به سمت پ. دادم

 . دنیشروع کردم رقص سادمویوا

 تو بودم  يایرو يحرف تازه تو هی دنباله

 ترانه رو سرودم  نیابراز عالقه ام ا واسه

  گشتمیاش م یپشت هم پ يبور واژه هاع تو

 حرف دوست دارمو نوشتم  نیبه ا دیرس آخرش

 دوست دارم قد آسمون پرستاره من

 اشاره  یاراده ب یب امیکه سمته تو م يجور

  یدونیکه تو نم يدوست دارم قده قد من

 یمونیخاطرم م يکه بگم تا ابد تو يقد

  زمیعشق تو عز ریمن نشونه رفته ت سمت

   زمیمن اومده انگار بسته شد راه گر دخل

 "یلیسامان جل_دوست دارم"

 قیتحق کیمن  ينامه  انیپا.یتموم شده بود ول بایتقر کردمیفکر م نینامه خودم و ارو انیرقص به پا نیح در

 نیبه ارو يجور هی دیبا. شدینامه ام ناکامل م انیهم پا قیبدون اون تحق ومدیاز پسش برم نیداشت که فقط ارو

 آهنگ تموم شد . رو انجام بده که استاد کله امونو نکنه قیتحق.تر عیبگم که سر

  کنمیخواهش م. گهیآهنگ د هیفقط :آروم گفت یلیخ یعل ریکه ام نمیبرم بش خواستم
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به رقص تانگو داشت منم که رقص  ازین ياز شانس من آهنگ بعد یمظلوم گفت که قبول کردم ول اچقدر

 تانگوم افتضاح

 م؟یایبعدش ب. مینیبش میاستاد بر:من

 آهنگ خوبه  نینه هم:یعل ریام

 کرد  کیبعد من رو به خودش نزد و

  ستمیرقص ها رو بلد ن نجوریراستش من ا...من..ام...زهیاخه چ:من

 بلند کردمو بهش نگاه کردم  سرمو

 ام  شونه يدستتم بزار رو.من  ياشکال نداره پاهاتو بزار رو پا:بهم زد و گفت يلبخند

 یلیخ. شونه اش و پاهامو رو پاش يبا خجالت دستمو گذاشتم رو میخارج ش ستیزشت بود از پ گهید چون

پاهام رو پاش بود  نکهیبه خاطر ا. سادهیرو پاش وا یشخص هیانگار نه انگار  کردیماهرانه پاهاشو عقب جلو م

قبول کردم باهاش برقصم  نکهیمثل سگ از ا شدیباعث م کردوالبتهیمنو معذب م نیبود و ا کیبهش نزد یلیخ

 قلبم اومد تو دهنم شیعصبان يکه با صدا میدیرقصیم میجور داشت نیهم. شم مونیپش

 د؟یدیلحظه به ما قرض م.نگار خانومو چند نیا.استاد دیببخش:نیارو

 يدهنش بو رفت اونور تر.کمیو تو بغل خودش گرفت و  رونیبغلش ب.منو از یعل ریتوجه به نظر ام وبدون

 .دادیمشروب م

 رختخواب؟ د؟یبر دیخواستیم.بعد اون کجا که؟یخوش گذشت بغل اون مرت:یعصب يصدا با

 دهنتو ببند :من

 ش؟یبود دهیعهه پس چطور اونقدر سفت چسب:زد وگفت يقهقه ا نیارو

 خفه شو نیآرو:من

 گذره؟یچرا عشقم ؟ با من بهت خوش نم:نیآرو

 بهت خوش بگذره  شتریکه ب کنمیم ياشکال نداره کار. یآخ

. بودم دهیترس نیاز ارو یلیخ. غلط بکنم بخوام برقصم گهیمن د. غلط کردم ایخدا. منو چسبوند به خودش و

تپه ؟ نگار  یچرا قلبش آنقدر تند م ایخدا. اش نهیترسونم کردو سرمو گذاشت رو س يبه چشما ینگاه نیارو

به دوستت  يخوای؟ تو که نم هرفت ادتیمگه . ل غزاله استما نیا. ستیاغوش مال تو ن نیا. بهش فکر نکن

 ؟ یکن انتیخ
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 کرد؟ هیتو بغلت گر.پسر چقدر نیدوستت به خاطر هم ادینم ادتیمگه . بفهم نویا. یلعنت ستیمال تو ن نیارو

  ستیمال من ن نیارو. ؟ آره درسته یفکر نکن نیبه ارو گهیکه د يهمونجا به خودت قول داد ادینم ادتی مگه

  یچرا ساکت:نیارو

عاشق عشق دوستم  دیمن نبا. رونیب کشمیم نیارو یپامو از زندگ.  رمیمن م. فقط صداتو بشنوم خوامیم چون

 باشم 

و نفس هم دل  نیاز نگ یحت. خونه نیاز ا رمیمامان به حرمت خاك بابا و تو م. رمیفردا م نیهم. رمیم من

  کنمیم

گونه ام سر  ياز رو یناخودآگاه اشک. خورمیقسم م. گردمیبعد برم اغوش مال دوستم شه نیتا ا کنمیم.صبر

 : و آروم زمزمه کردم دمیپاکش کردم و آروم و نامحسوس قلبشو بوس نیبا کت ارو عیسر. نییخورد افتاد پا

 "دوست دارم یلیخ"

 يدیمامان د. با لبخند رو به اسمون. رفتم اطیفاصله گرفتم و به سمت ح نیاز ارو عیسر. تموم شد آهنگ

من بابامو . خوامیمن مامانمو م ؟یستیچرا ن. افتاد یاتفاقات نم نیا يسرگذشت عشقمو ؟ مامان اگه تو بود

  خوامیم

فقط چند . شتونیپ امیمنم م:به اسمون زدمو گفتم يلبخند. امیاصال خودم م. امایخودم م يایبابا ن. شمیپ ایب بابا

. غر غرهات تنگ شده يمامان دلم برا. که بدون اعتراف عشقم نافرجام بشه هینامرد یلیبابا خ. دیکنروز صبر 

 ینم. ستیبه دوستم ن يتو مرامم نامرد. ندارم يچاره ا. ببخش. خواهرامو تنها بزارم خوامیمنو ببخش اگر م

 .منو ببخش نیارو. منو ببخش ایخدا. کنم انتیتونم به غزاله خ

***** 

 :نینگ

 ؟ نمیکنارت بش شهیم.خانوم خوشگله _

 به سمت صدا برگشتم  تیباعصبان

 !؟ نیارم:من

 شده؟ يزی؟ چ هیچ:نیارم

 شده؟ طونیش نقدریچرا ا نیخدا ا يا

 یچیه:من
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 نم؟یبش شهیم ینگفت:نیارم

 آقا  دییبفرما:من

 .نگاه بهش کردم هی. کنارم نشست نیارم

 !زدن ممنوع دیدختره د یه:نیارم

  يتحفه ا یلیاوف حاال نه که خ:من

 ؟يزد یم دیپس چرا د ستمیاگه ن:نیارم

 خل و چله  هی نیا خوامیرو م يجد نیمن اون ارم ایخدا

 ؟يدینگارو ند.نیارم:من

 نه :نیارم

 ؟يدینگارو ند:که تازه اومده بود گفتم نیارو روبه

 نه :نیارو

 دختر کوجاست اخه؟ نیا شییا

 ییها تیبا اون وضع دمیخندیشماها بودم م يمنم جا:من. دنیخندیشتن باهم مکه دا نیدیسمت نفس و ا رفتم

 د؟یدینگارو ند یراست.  دیما رو هم بکن يجان من مالحضه  یدم،ولیکه تازه من نصفشو د

و خواستم بازش کنم که خودش  اطیرفتم سمت در ح. دنشیند ییرقص جا ستیدوشون گفتن به جز تو پ هر

 باز شد و محکم خورد به دماغ ما 

 ؟ییمعلومه کجا ؟ییعه نگار تو.دماغم داغون شد .ننه یسقط ش یاله يا:من

 ؟يکرد هیگر نمیبب:بهش قینگاه دق هی با

 ه؟یچ هینه بابا گر: نگار

 ؟هايخورد کرد ازیپ یرفت دمیقرمز و دماغ قرمز باور کنم؟شا يچشما نیکه با ا ينگار توقع ندار:من

 خوشحالم  شهیخواهر کوچولوم داره عروس م نکهیخورده به خاطر ا هیفقط .دستم ننداز: نگار

 گه؟ید هیچ نیا. شدیکردم حرفاشو باور کنم اما غم تو چشماش مانع م یسع

نشستن  رزنایپ نیکه مثل ا میو نفس رو بلند کن نیدیا نیا میبر ایب یکن ینگاه م یبه چ:زد و گفت يلبخند نگار

 . دیکش نایا نیدیو دستمو به سمت مبل ا رنیگیم رادیدارن از لباس مردم ا

 همش نشستن .تنبل ها  دیپاش دیپاش:نگار
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 ه؟یرفتاراش الک يچرا به نظرم همه . آهنگ توپ گذاشت هیبه زور اون دوتا خپلو بلند کرد و هل داد وسط و  و

 نیدوباره ا نکهینفر دستشو حلقه کرد دورم با فکر ا کی. گذاشته یمنف ریرو مغزت تاث نیارم نیبابا ا الیخیب

 ...نکهیخره به سمتش برگشتم ا نیارم

 بهزاد؟:من

 جانم :بهزاد

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا:ازش فاصله گرفتم و گفتم یکم

 م؟ینیبب نجایا یتوقع نداشت هیچ:زد و گفت يپوزخند

 !شعوریب ي پسره

 .پالس باشه ییهر جا ستین دیمثل تو بع ياز آدم هرزه ا:من

 ینیبیخانوم کوچولو مواظب حرف زدنت باش که بد م:بهزاد

 غاز بترسن؟ هیصد من  يدهایتهد نیهمه مثل خودتن که با ا يفکر کرد.بروبابا :من

 االن انجام بدم. ارمیسرت ب خواستمیم شیکه چند سال پ یینکن اون بال يمن کار يخانوم کوچولو:بهزاد

 بهم زن . حال يپسره  ششیا. من ؟ عمته يخانوم کوچولو. بابا برو

 من االن شوهر دارم .خفه شو :من

 بگم اخه؟ یبود من زدم اخه؟ االن اگه گفت شوهرت کوش ؟ من چ یچه حرف نیا. يوا

  نمیبیتو دستت نم يحلقه ا:چپمو تو دست گرفت و گفت  دست

 نینگ:نیارم

 پشت بهزاد بود نیارم. نیپسر رو بزنم زم نیا يرو دیبا. نشم عیکم کن ضاکم ایفقط خدا. نهیگز نیبهتر...آها

 زم؟یجانم عز:من

 . خنده ام گرفته بود. شده بود نیماش کیچشماش قد دو تا الست چارهیب

 .آقا بهزاد هستن  شونیا زمیعز:من

  نینامزد من ارم شونمیا:رو به بهزاد سرد گفتم بعد

قبرتو خودم با دستام بکنم  یاله. کنم کاریخدا من چ يا...زدیم جیگ یهنو کم چارهیب. اومد جلوتر یکم نیارم

 نینگ

 اخه یاحمق چقد
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 ؟ییبهزاد تو. عه:نیارم

 م؟یکه ما خبر ندار ينامزد کرد یک یجناب عال. نیبه به آقا ارم:دراز کرد و گفت نیدستشو به سمت ارم بهزاد

کارم . گهیها داره د نیبا ا ینسبت هی یعنی هیمهمون نیتو ا ینابغه وقت گهیآخ آره د شناسن؟یم گرویهمد نایا يوا

 نکن  عیجون مادرت منو ضا. نگاه کردم نیبا التماس به ارم. تمومه

 نامزد نامزد که نه :نیارم

شده پسران  وونهید یدگیدختره از ترش نیا گهیاالن بهزاد م.جلو همه  رهیابروم م. شمیم عیخدا االن ضا يوا

 ...که گرفتمیم يداشتم واسه خودم مجلس عزادار. دونهینامزدش م مردمو

 شهیم یرسم گهیچند وقت د شاهللایخودمونه ا نیفعال ب:نیارم

تو  یپس گردن کی. دمشیبوسیم شدمویم زونیازش او مونیاگه جا داشت مثل م. فدات شه نینگ یاله يا

 خاك تو مالجت  یعنی.بد روت اثر گذاشته ها نیارم نیا.خفه شو. افکار به خودم زدم

 دارم نیبا نگ یکیکار کوچ هیمن . میبا اجازه ات ما بر:نیارم

رفت سمت اتاق خودشو درشو . دیکشیو برد سمت راهرو منم مثل کش تنبون دنبال خودش م دیدست منو کش و

 باز کرد و اول منو فرستاد تو و بعدم خودش اومد تو 

 خودم خبر ندارم؟. نامزد شما شدم که یمن از ک دیبد حیتوض شهیم زمیخب نامزد عز:طونیش يبا لبخند نیارم

 ایخدا. هیلیدق نکنم خ دونمیاالن م. زنمیبعدش حرف م کنمیفکر م گهید. ببخش...مونمیپش...غلط کردم ایخدا

 .خودمو به خودت سپردم

****** 

 : نفس

 کیسه ساعت تبر. زننیچقدر حرف م. اوف دهنم کف کرد. میکردیم یبا مهمونا خداحافظ مویبود سادهیدر وا دم

  یسه ساعتم خداحافظ.کنن  یم حتیو نص هیسه ساعت توص. گنیم

 اوف خدا رو شکر رفتن :من

 ساعت چهارصبحه.باز خوبه رفتن :در و بست وگفت نیدیا

 کجان؟ هیبق: نینگ

 رفتن بخوابن:من

 منم رفتم :گفتم  دمویکش يا ازهیخم
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 ؟یونه چاونوقت خ: نینگ

  کننیخونه رو جمع م انیگفت فردا چند نفر م نیارم: نیدیا

 خب پس منم رفتم بخوابم :نینگ

 . بازومو گرفت نیدیمنم خواستم برم باال که ا. رفت باال و

 کجا؟:نیدیا

 آخ توروخدا بزار برم بخوابم :من

 نرفته؟ ادتیشرطمونو که :نیدیا

  گهیموقع د هیبزار واسه  ینه ول:من

 هیوارد اتاقم شدمو اول ازهمه لباسمو دراوردم و انداختم . از پله ها رفتم باال  رونویب دمیبازومو از دستش کش و

 ينشستم جلو. االن در حال مرگم. رمیفردا م ادهیوقت ز.بابا  الیخیبرم حموم؟ ب. دمیپوش یلباس راحت هیگوشه 

 يا. افتادم چقد خوش گذشت نیدیبا ا دنیرقص ادهی.  چقدر زود گذشت. شمیو شروع کردم پاك کردن ارا نهیا

چقدر . ومدیداشت اشکم در م گهید. ها رو از تو موهام در اوردم رهیکنم؟ آروم آروم گ کاریها رو چ رهیخدا من گ

کاله  هیپف کرده بود و شب یکه بهش داده بودن کل یموهامو که باز کردم به خاطر تافت و پوش.  اهیس رهیگ

 عیسر. رفتم سمت تختم که در اتاق زده شد. شهیحموم درست م رمیفردا م الیخیشده بود ، ب اچراغ خواب يرو

 . متکا اومد تو هیبا  نیدیا. دیینباشه و گفتم بفرما عیپشت سرم بستم تا اونقدر ضا مویتافت يموها

  نجایا ياومد یواسه چ:من

 بخوابم  نجایا خوادیدلم م:نیدیا

 بخوابه نجاینفس مهربون باش بزار ا. هبیمگه خودش جا نداره ؟ عج وا

 بخواب ایخوب ب:من

 ؟يریکجا م:گفت نیدیمنم بالشمو برداشتم خواستم برم تو اتاق نگار که ا. دیاومد رو تخت خواب نیدیا

 نگار شیپ رمیم:من

  يریجا نم جیتو ه:جاش بلند شدو گفت از

 اونوقت من کجا بخوابم؟:من

 روتخت:نیدیا

 ؟یخوابیاونوقت تو کجا م:من
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 روتخت : نیدیا

 ....بود که نیمنظورش ا نی؟ ا یچ

***** 

 :نگار

 گهیدونم کس د ینم. دمی،خواهرمو د دمیبود که عشقمو د یشب نیامشب آخر. شب عمرم بود  نیبهتر امشب

 دیامشب خواب تو کارم نبود با. يا گهیمن نگارم نه کس د ینه ول ای کردیکارو م نیمن بود ا يهم اگه جا يا

 .شروع کردم در اوردن لباسم و به حموم رفتم. رو جمع کنم لمیتا صبح وسا

شروع کردم . متوجه هم نشه.یکه کس رفتمیاز پنجره م دیبا. رو بردم گذاشتم کنار پنجره اهمیس ینارنج ساك

 .نوشتمیم یچ دمیفهم ینم.نوشتمیخواهرم م يواسه  دیکه با ينوشتن نامه ا

 سالم "

 دیتونیبدون من هم م. دیکن ینم دامیپ د،چونیدنبالم نگرد. که بگم ستیم ؟ چون در توانم نچرا رفت دینپرس ازم

 دوستتون دارم .برام سخته ترك کردن شما  دیو بدون شهیهمه تون تنگ م يدلم برا.دیخوش باش

 "نگار دوستدارتون

 هی دیبا. نامه رو تا کردم و گذاشتم رو تختم . سمیبنو گهینامه د هیوقت نداشتم که  یخوب نشده بودول اصال

تا  ادیبدش م ییزایاز چه چ ادیخوشش م ییزایاز چه چ نیکه ارو گفتمیبه غزاله م دیبا.  نوشتمیام م گهید ينامه 

. من طاقت ندارم ایخدا ؟یسنجیصبرمو م يدار ؟یکنیامتحان م يمنو دار ایخدا. ارهیرو بدست ب نیبتونه دل ا

در اتاقمو آروم باز کردم و ...اما...رفتمیم دیبا گهید. شش بود کینزد. متحان رو به ساعت نگاه کردما نیبس کن ا

مادر . من فقط خواهر نبود يبرا نینگ! خواهرم  یآروم در اتاقشو باز کردمو رفتم تو آخ. رفتم نیبه سمت اتاق نگ

 بود 

قطره اشک از  هی. نیمنو ببخش نگ. کردمینگاهش م سادمویهمون جا دم در وا. من بود یهمه چ. بود پدر

 !یچه سرنوشت رونیکردم و از اتاقش اومدم ب نیپشتمو به نگ عیسر. نییپا ختیچشمم ر

شد که منصرف شدم و از پشت در با خواهرم  یدونم چ یخواستم درشو باز کنم اما نم. سمت اتاق نفس رفتم به

 دونستمیچون م. نیاتاق ارو يمنو کشوند جلو یحس هیخواستم برگردم سمت اتاقم اما . کردم یخداحافظ

اتاق  يبه سمت پنجره . تاقمکردم و رفتم تو ا یخوابش سبکه درو باز نکردم فقط از پشت در باهاش خداحافظ

 رفتم 
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 چقدر خوب بود که ارتفاعش کم بود. نییپا دمیپر اطیبا احت یلیبعدم خودم خ نییطناب چمدون رو فرستادم پا با

. خونه خاطره داشتم نیچقدر از ا. نگاه به ساختمون و باغ خونه کردم هیو آروم بازش کردم  اطیحسمت در  رفتم

درو بستم و به سمت سر . من  يزایخداحافظ عز. گردمیخونه اما االن فقط من دارم برم نیتو ا میاومد يسه نفر

جلو  یتاکس هی. بودم سادهیوا یمنتظر تاکس وچهسروک. شده بود دیسف اهیبرام س یهمه چ گهید. کوچه راه افتادم

 : پام پارك کرد رو بهش گفتم

 نالیترم:من

 باال ایب:یتاکس راننده

 .من عوض شد یزندگ ریشد که مس نیا و

***** 

 :نیارو

رفتم  ییبه سمت دستشو. شم داریساعت از خواب ب نینبود ا دمیبع. ظهر بود 12:30ساعت. نیاوخ ساعتو بب اوخ

 يخودشون با سر صدا الیخیب. همه اشون خواب بودن. که بدتر از منن نایوا ا. مو شستمو دست و صورت

پا  هیبه به  خورن؟یم صبحونهاخه االن . زیم دنیرفتم تو اشپزخونه و شروع کردن چ. شنیم داریاشپزخونه ب

 از نگار نبود ياما خبر. نییشدن و اومدن پا داریاز خواب ب نیو نگ نیدینفس و ا. نیارم بیبه ترت. هنرمندم

 . خوردن میو شروع کرد می؟ همه نشست ادیچرا نم پس

 کن  دارینفس برو باال نگارو ب:نینگ

 باشه :از جاش پاشد و گفت  نفس

 رفت  رونیاز آشپزخونه ب و

 اون مربا رو بده به من  نیارم:من

 دستشو دراز کرد و مربا رو بهم داد نیارم

  نینگ. نینگــ:نفس

به سرعت . به دنبالش هم ما دیاز جاش پر عیسر نیدیا. میباتعجب چند لحظه بهم نگاه کرد.نفس  غیج يصدا با

 نه خدا يسر نگار اومده؟ وا یینکنه بال. میو به سمت اتاق نگار رفت میاز پله ها بابا رفت

 شده نفس؟ یچ:نیدیا

 نگار رفته :هیبا گر نفس
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 ؟یچ:من

 نگ نگار رفته : نفس

 ؟یچ یعنی

 شده  یچ نمیدرست حرف بزن بب:نینگ

  نیخودت بب ایب:هیبا گر نفس

رفت کنارش نشست و شروع کرد دل  نیدیا. پرتاب کرد و خودش نشست رو تخت نیورقه به سمت نگ هی و

 نیا دنیدست خط نگارهه  با شن:که کنارش بود گفت نینگاه به ورقه کرد و رو به ارم هی نینگ. دادنش يدار

 ؟ اخه چرا ؟ یچ یعنی. و شروع کردم خوندن نامهشدم  کینزد یحرف کم

 ه؟یمنظورش چ:نینگ

 نکردم داشیهرچقدر دنبالش گشتم پ.ستین.نگار رفته : هیبا گر نفس

 زمیآرامتر عز. نفس ششیه:نیدیا

 اخه کجا رفته؟ ؟یچ یعنی:نینگ

بس .گردهیهر جا بره برم نجایرو نداره به جز ا یینترس اون احمق جا ؟یکنیم هیچرا گر:سمت نفس و گفت رفت

 کردن رو  هیکن گر

؟ چرا االن !چرا رفته. دمیرس ینم يا جهیبه نت کردمیهر چقدر فکر م. دیلرزیوم زدیحرفا رو م نیا یعصب کامال

 .کردیم هینفس هنوز داشت گر ؟ییرفته؟ نگار نگار کجا

 رونیبرو ب یکن هیهمش گر یخواهیاصال اگر م. گهیساکت شو د:نینگ

 رفت دنبالش نمیدیا. رونیبه سمت ب دیدو عیبلند شد و سر. شد شتریاش ب هیگر

 .اروم باش  نینگ:نیارم

 شدم جیچقدر گ ل؟یفهمم ؟ اخه به چه دل یچرا نم ایخدا. واریدادم به د هیتک ساکت

***** 

 :نگار

 نشتارود؟ رهیاتوبوس م نیاقا، ا دیببخش:من

  میکنحرکت  میخوایم. دیزود سوار ش.بله خانوم:اقا
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گذاشته بود  فشیبود و ک دهیدختر جوون بود که خواب هی میکنار یصندل. رفتم میسوار شدمو به سمت صندل عیسر

 .من  یصندل يرو

 خانوم؟ یه...خانوم:من

رو  فشیک یحرص. نگاه کن نویاه ا. شروع کرد راه افتادن نیماش. دیتو جاش تکون خورد ودوباره خواب یکم

  دیبرداشتم و انداختم تو بغلش که باعث شد از خواب پر

 شده؟ حمله کردن؟ یچ:اون

 ؟يمشکل دار:شده گفت یبود چ دهیحالت خوبه؟ اون که انگار تازه فهم:سرجام و گفتم نشستم

 يمن نزار يجا فتویک یخواستیم:من

 ؟یمن سحرم تو چ یراست ،یگیخب راست م:اون

 منم نگارم:من

 . فضول و پر حرف بود یلیخ یبود ول یدختر خونگرم. ، باهاش دست دادم آورد جلو دستشو

 شمال؟ يبر يخوایتو چرا م:سحر

 ؟يبر يخوایتو چرا م:من

 نیب یه نیهم يبرا.و تنهاست  کنهیم یمامان جون دارم که اونجا زندگ کیبابا من دانشگاه دارم، بعدشم :سحر

گناه داره تو  ییاخه تنها امیبرم و ب دیبه خاطر مادر بزرگم با یدانشگاهم اخراشه ول. امیو م رمیشمال و تهران م

 ؟یتو چ.یاون باغ به اون بزرگ

 شمیهم م یخال کمی ينجوریدر ضمن ا. شناسهیاونم تورو نم. یشناس یاعتماد کنم؟ نگار تو که اونو نم بهش

 ؟يحوصله اشو دآر. هیطوالن یلیخ:من

 مشتاق سرشو تکون داد و منم شروع کردم  سحر

 از اولش بگم؟:من

 از اول اولش:سحر

تو خونه  یلیمادرم به شدت مهربون بود اما پدرم به خاطر کارو شغلش خ.اومدم ایپولدار به دن يخانواده  يتو:من

م نفس که که ه یکیخونده  يکه دوسال ازم بزرگتره و معمار نینگ یکیاز خودم دوتا خواهر داشتم  ریغ.نبود

 یهمه چ خونمیم یروانشناس یکارشناس ممخود. خونهیم یاضیچهار سال ازم کوچکتره و داره ر ایسه  بایتقر
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از دوستاش کار  یکیبابام با  شیچند سال پ.بابام یجز کم محبت مینداشت یخوب و هیچ مشکل یلیخ بایتقر

 ...داشت و مجبور شد بره شمال اما تو راه برگشت

 امان و بابا در اومد م ادیبا اشکم

  زمینگو عز یشیم تیاگه اذ:سحر

 باعث شد ،مامان بابامو ازدست بدم نیشده بود و هم يدست کار نشونیتو راه برگشت ماش.نه :من

***** 

 :نینگ

 ياز درد رو. هم داشتم يدیاالن عالوه بر معده درد ،حالت تهوع شد. گرفتمیمعده درد م شدمیم یعصب هروقت

نگار  يا. چه برسه به االن ستیحالم خوب ن شمیجور نیمن هم. معده ام گذاشتم ينشستم و دستمو رو نیزم

 تونم درك کنم  ینم صالا. شمیبا نفس حرف زدم؟ دارم خل م يکنه؟ آخه چرا اونجور کارتیخدا بگم چ

 حالت خوبه؟ نینگ:نیارم

رفتن  لیدل فهممیمن نم. کردینگاه م وارویاشت دکه مات د نینگام افتاد به ارو. آره تکون دادم یبه معن سرمو

معده ام داره به سمت دهنم  يتموم محتو نکهیاالن کجاست؟ با حس ا یعنی. به منم نگفت یاخه؟ حت هینگار چ

رو  نینگران ارم ي افهیرو باز کردم و ق ییاز جام بلند شدم و در دستشو.  دمیدو ییبه سمت دستشو ارهیهجوم م

  دمید

 ؟یخوب:نیارم

 اوهوممم:من

 دکتر؟ میبر يخوایم:نیارم

  ارمیکه دوباره احساس کردم دارم باال م رونیب امیب یینه تکون دادم و خواستم از دستشو يبه معنا سرمو

 رمق بودم  یب یلیخ...بود که نجایکجا رفت؟ هم نیپس ارم. رونیاومدم ب ییاز در دستشو. ایخدا يوا

 . اومد ومانتومو به سمتم گرفت نیدختر؟ ارم یاخه کجا رفت! نگار. بد بود یلیخ حالم

 دکتر  میبپوش بر:نیارم

 بپوشش . نمیحرف نباشه بب:گفت  يمخالفت کنم که جد خواستم

. تو معده ام نبود یچیه گهیاما د. رفتم ییبه سمت دستشو عیدوباره حالم بد شد سر. دمیلباس رو پوش يمجبور

  سوختیم یلیگلوم خ. دست و صورتمو شستم
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  میزود باش بر:نیارم

خودش ج تر ازمن راه . بحث باهاشو نداشتم يالبته حوصله . ارهینه ب دیترسیکه آدم م زدیحرف م يجد آنقدر

 افتاد

اگه به من  دید که نیارم. کشوندمیو کشون کشون خودمو م واریحال بودم که با دست گرفتن به د یب آنقدر

 نشیپامو گرفت و بغلم کرد و به سمت ماش ری،اومد سمتمو ز میرسینم يهم به در ورود گهیباشه تا دو ساعت د

. میحرکت کرد مارستانیسمت ب هو ب میشد نیسوار ماش. میرفت ینم چوقتیرفت که منو ببره دکتر که کاش ه

 ییجا هی نیارم. تو معده ام نبود یچیه. حال بودم یب یلیخ. ارمیبود باال ب کیچند بار نزد. بد بود یلیحالم خ

. شل و ول بودم یلیخ. شم ادهیشد و کمک من کرد تا پ ادهیمحکم زد رو ترمز و از جاش پ مارستانیب کینزد

  میشد مارستانیوارد ب

گرفتم  یبودم و اگر لباسش رو نم سادهیوا نیپشت ارم. میرفت رشیبه سمت پذ نیبا کمک ارم. شلوغ بود یلیخ

 وفتادمیم ادیبه احتمال ز

 خانوم؟ دیببخش.دیببخش:نیارم

 جانم؟:گفت نیارم دنیدر آورد و با د وتریکامپ يسرشو از تو پرستاره

  ستیحال خانومم خوب ن:زد و برگشت رو به دختره گفت یبرگشت سمت من و چشمک نیارم. دختره پروو شیا

 !نیارم ولیا. شده از باد شده بود یحرف مثل بادکنک خال نیا دنیدختره با شن. یییاخ

  ادیتا دکتر ب303اتاق  دیبر:پکر گفت دختره

 میداخل اتاق شد. به سمت اتاق میرفت. داد که راحت تر راه برم هیتکون داد و منو به خودش تک يسر نیارم

 خ معده ام ا. سادیمنو گذاشت رو تخت و خودشم کنارم وا نیارم. تا تخت بود که چهارتا کامال پر بود پنج

 زدمیدر تو اتاق که حدس م هیاز جام بلند شدمو به سمت  عیسر. خوردیحالم دوباره داشت بهم م! سوختیم چقدر

که  دمیرو د نیارم. رونیکه اومدم ب ییاز دستشو ست؟یتو معده ام ن يزیچ یوقت دهیچه فا.  دمیبود دو ییدستشو

  مبه سمت تخت رفتم و روش نشست یحال یبا ب زدیحرف م یخانم هیبه 

 خودش  نمیا.خانوم دکتر  دییبفرما:نیارم

 ؟ زمیحالت خوبه عز:اومد جلو و رو به من گفت  دکتر

 نه :جون گفتم یب

 رو بگو  متیعال:دکتر
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 همش حالت تهوع داره خانوم دکتر:من جواب داد يبه جا نیارم

 ؟يحامله ا:ن گفتکرد و رو به م نینگاه به ارم هینگاه به من  هی دکتر

 حامله؟؟ ؟یچـ

***** 

 : نگار

 زمیعز یآخ:سحر

گفت  يهیچ مقدمه ا یاومد و روبه ما ب.سابق نبود  نیاومد خونه اما اون نگ نیروز نگ هی:زدم وگفتم یتلخ لبخند

 ییتنها نینگ.بود  میزندگ يروزها نیبد بود اون روز ها بدتر یلیخ.که مامان بابا تو راه تصادف کردن و مردن 

 نینگ گمیم نیدیاز همه زجر کش شتریکدومتون ب سن؟اگه از من بپر یدونیم.کردیمراسم مامان بابا رو م يکارا

 یو درخواست دوست کنهیو بهش ابراز عالقه م ادیروز دوست پسر دوستش م هیچون چند روز بعد از فوتشون .

با  خواستهیکه م يبه حد.حرفا بود  نیسمج تر از ا یلیاون پسره خ یول کنهیدرخواستش رو رد م نینگ یول دهیم

دو روز بعدش . فرار کنه تونهیاز م نینگ یبیعج یلیخودش کنه اما به طور خ بندیاونو پا نیتجاوز کردن به نگ

زده شده البته به  کشیبابام اومد خونمون و بهمون گفت تموم مال و اموال بابا قبل از فوتش به نام شر لیوک

روح و  یآدم ب هی بهشد  لیبعدش کم کم تبد یول.طونیش یلیخ.شر بود  یلیماجرا خ نیقبل ا نینگ.جز خونه 

 .زنهیم ينقاب شاد یآدم گاه نیکه البته ا نیغمگ

 .سحر نگاه کردم به

 ؟يخسته شد:من

 مشتاقم ادامه اش رو بشنوم  یلیخ.اصال :سحر

نامه  انیپا. ما  يدزد نیزدواج با نگ يبرا يموریت يها دیتهد. کردم فیماجرا رو تعر هیبهش زدمو بق يلبخند

از  یهمه رو گفتم تا خداحافظ...هام و يکوتاه شدن چتر.نیکل کل با ارو. ياز خونه ساالر يمشترك و دزد ي

 .همه اشون

تو بودم حاضر بودم به خاطر دوستم از عشقم  ياگر جا دونمیمن نم.نگار تیتو زندگ يدیچقدر زجر کش:سحر

 .يکارو کرد نیتو ا یول.نه  ایبگذرم 

اگر عشق تو  دنیپرسیازم که م. میکردیم يباز قتیحق ایبا دوستام جرات  یوقت شهیهم:زدمو گفتم يلبخند

سخت از  یلیمواجه شدن خ یالوعده وفا ول.آره  گفتمیم شهیمنم هم ؟یکنار بکش يعشق دوستت بود حاضر بود
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 قیتوش عال.ه نامه به غزاله دادم یرفتم و  نالیترم امیب نکهیقبل از ا یدونیم. کردمیبود که فکر م يزیاون چ

 .سخت بود برام  یلیخ.رو نوشته بودم  نیارو

 کاش منم مثل تو بودم .یخوب یلینگار تو خ:هیبا گر سحر

سخته  یلیخ.يدیکساتو از دست م نیزتریچون عز یمن باش يهیچ وقت آرزو نکن جا:بهش زدمو گفتم يلبخند

 يپدرت دوست نداشته و برا یسخته فکر کن یلیخ.ینگ یچیو ه ینیخواهر کوچولوتو بب يه شبون يها هیکه گر

و  یکن هیکه بهش تک ستین يپدر گهید. دوست داشته  یبعد مرگش بفهم ینکنه ول تتیاذ یلیمرگش خ نیهم

 سخته یلیخ یابراز احساسات کن

که  نیبعد از ا. کن هیگر.گلم یش یکن تا خال هیگر:تو بغلش رو گفت دیسحر منو کش. شد دتریام شد هیگر

 ياتوبوس رو رو ينگاه افراد تو. زدم ونشیگر يبه چهره  يکردم از سحر فاصله گرفتمو لبخند هیگر یحساب

 کردم بهش توجه نکنم یسع یول دمیدیخودم م

 شمال؟ يایم يحاال چرا دار:سحر

 دارم  یخاص يبه نشتارود عالقه  یاخه از بچگ:من

 ؟يکه بر يهم دار ییحاال جا:سحر

 تو جنگل گرفتم  کیکوچ يکلبه  هیکه داشتم قبل از فوت مامان بابام  يبا پس انداز. آره :من

 ازتون نگرفت؟ يموریت نویا:سحر

 اونجا که اون اتفاق افتاد. رو ببرم یبار همگ هی خواستمیم. خبر نداشت الیو نیاز ا یکس:من

 تو جنگل؟ یترسینم ییتنها:سحر

  شهیختم م ایو به در ستیبزرگ ن یلیجنگلش خ:من

 يدیرو خر ییجا نجوریکه ا یپول داشت يکلک مگه چقدر نمیبب.هییاوف پس چه جا:سحر

  گهید مییما: بهش زدم و گفتم یچشمک

 میدیباهم خند و

 ؟یکن کاریچ يخوایحاال م:سحر

 کنم  سیو اونجا تدر یقیآموزشگاه موس هیبرم  خوامیم.گرفتم  ادی ولنیو و تاریگ یمن از بچگ:من

 من حساب باز کن يرو یخواست یاگر کمک: سحر
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به هیچ  گهیبا سحر درد و دل کردم به خودم قول دادم د یحساب نکهیبعد از ا. زدم و ازش تشکر کردم يلبخند

 شبیچون از دراه رو  هیبق. بزارم و در جمع شاد باشم مییتنها ينگم و البته تموم غم هامو برا یچیکس ه

 دمیبودم،خواب دهینخواب

 نار .نگار.نگار :سحر

 هوم؟:من

  میدیپاشو رس زمیعز:سحر

 م؟یدیکجا رس:من

  گهیبابا نشتارود د:سحر

 نشتارود کجاست؟:خوابالو من

 ومده؟یباال ن ندوزتیبابا نگار حالت خوبه؟ هنو و:کالفه سحر

 م؟یدیعه رس:چه خبره ،گفتم نجایا دمیکه تازه انگار فهم من

  یخسته نباش:سحر

  یسالمت باش:زدم و گفتم يگل و گشاد لبخند

 دیش ادهیهمه پ:راننده

 سراغمونا؟ ادیم یاالن خود رانندهه با لوله جارو برق.سادهیوقته وا یلیاتوبوس خ.پاشو.پاشو :سحر

**** 

 :نفس

  ومدیهم پشت سرم م نیدیا. به سمت اتاقم دمیدو هیگر با

 نفس .نفس : نیدیا

 تو اتاقم و درو بستم رفت

 .نفس درو باز کن :از پشت در نیدیا

 دادم که نتونه درو باز کنه  هیدر نشستم و به در تک پشت

 !نفس ؟:نیدیا

  نمیرو بب یخوام کس ینم ن،فعالیدیبرو ا:من

 باشه پس من رفتم :که گفت  دمیرو شن نیدیا نیغمگ يصدا
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 پاشو يبعدشم صدا و

 ؟ییعهعه نگار تو:نیدیا

 و در و باز کردم دمیاشکامو پاك کردمو مثل جت از جام پر عینگار؟ سر ؟یچ

 ؟یتو دروغ گفت: من

 بود يمجبور: زد و گفت يلبخند نیدیا

ام  هینگار گر ادیدوباره با. منو برد به سمت تخت و روش نشوند. هل داد تو اتاق و خودشم اومد تو اتاق منو

 یکار نگار نم لینفس من دل نیبب:نشست و رو به من گفت نیزم يپاهام رو يدوزانو جلو نیدیا. شروع شد 

رو نداره  یجز شما کس دیواهراششما خ زمنیعز.گرده  یهر جا بره برم نیمطمئن باش به قول نگ یفهمم ول

 ...که

  خوامیخواهرم؟ من نگارو م. گردهیبرنم گهینگار د کنمیدونم چرا احساس م ینم

 ؟یاگر برنگشت چ:دهیورچ يبا لبا من

 گردهیبرم دمیمن به تو قول م:نیدیا

 قول؟:من

 سر بخت روده بزرگه  رهیداره م کهیکه روده کوچ میصبحونه بخور میبر ایحاال هم پاشو ب.قول : نیدیا

  رونیاز جام پاشدم و رفتم ب. وا نفس خواهر اون که نرفته خواهرتو رفته. دلش خوش بود  چقدر

  نینگـ يوا. بد شده بود نیفکر کنم حال نگ. اومد نیماش يصدا شیپ قهیچند دق. خونه ساکته چقدر

 ؟یرو بپرس نیحال نگ نیبه ارم یزنگ بزن هی شهیم:گفتم نیدیبه ا رو

  زمیباشه عز:نیدیا

رو برداشت و  یگوش نیدیرفته؟ ا نایا نیبا نگ یعنیکوشش؟  نیارو. تلفن منم همراهش زیرفت به سمت م و

که  دادمیداشتم حرفاشونو گوش م گهیم یچ نمیبهش تا بب دمیمنم چسب. شماره گرفت و گذاشت دم گوشش

 بود؟ یک یعنی. از جام بلند شدم ییرایشکستن گلدون از پذ يباصدا

**** 

 :نینگ

زد و  يلبخند) رهیگیخنده ام م کنمیچرا هر وقت به لبخند بز فکر م دونمیمن نم(مثل بز نیحامله؟ ارم ؟یچ

 .فکر نکنم خانوم دکتر :گفت 
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 یخانوم دکتر نگاه. رو تحمل کنم وونهید نیاعطا بفرما تا بتونم ا وبیبه من صبر ا ایکوفت و فکر نکنم  خدا يا

من  شیپ ایرو بده بعد ب نایا. يباردار شیبرات نوشتم البته بعالوه ازما شیچند تا آزما هیخب : به من کرد و گفت

 نمیبب اشو جهینت

 خنده ریزد ز نیرفت ارم رونیتا از در ب. رفت به سمت در و

 .اضافه بدم  شیازما هی دیبا یعه عه نگا کنا الک)دهنم مشت کردم يدستمو جلو.(کوفت  يا:من

 کنه  ینم بیع يحاال کار از محکم کار:  نیارم

رو به قطعات  نیداشتم تو ذهنم ارم. زاره ینم نیفحش ندم ا خوامیم یه. هیو اتوب عل یاستغفراهللا رب...ي پسره

 فرهمند؟ نینگ:پرستار اومد تو و رو به من گفت  کیکه در اتاق باز شدو  کردمیم میتقس يمساو

 آره  یعنیتکون دادم  يسر

  میرو بد شاتیآزما میبر دیآماده شو با زمیعز:پرستار

 باش:من

حالت  گهیاما د سوختیمعده و گلوم م یالبته کم. خوب شده بود بایجالب بعد از حرف خانوم دکتر حالم تقر چه

 نداشتم يادیتهوع ز

 ام؟یمنم ب شهیم:نیارم

 د؟یدار شونیبا ا یشما چه نسبت:پرستار

 نامزدشونم:نیارم

من نامزدتم پس نامزدتم و نسبت بهت  یداده که تو خودت گفت ریتا حاال گ شبیاز د. باز شروع کرد نیخدا ا يا

 مربوطه رو شفا بده  ضیاسالم رو از جمله مر يها ضیخدا تمام مر. نیبگم به ا یمن چ یعنی. ارمد تیمسئول

 تر  عیفقط سر. دیای، ب ستین یمشکل:پرستار

  دمیترسیم گایاز آمپول در حد بوندسل یمسخره است اما از بچگ دونمیم. ترسممیمن از آمپول م. خود خدا ای

تر به قتلگاه  ریتا د. رفتمیآروم آروم راه م یلیاما خ.از جام بلندشدم نیحال بودم با کمک آرم یب یهنوز کم چون

 يدادن وا ترخونیل میتازه اونم ن. اما آمپول نزنم رمیمن حاضرم از درد بم. چونمیکمکم کن بتونم بپ ایخدا. برسم

  گهید ایتندتر ب کمی نینگ:نیآرم

 االن: من

  هیمسئله مرگ و زندگ. جناب سرگرد فرار کنم نیاز دست ا دیبا. دمبه سرعتم اضافه کر کمی و
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**** 

 :نگار

 . سادمیسحر وا يو روبرو میشد ادهیاتوبوس پ از

 برم دیمن با:من

 .خوشحالم  دنتیاز د یلیخ:اومد جلو و بغلم کرد و گفت سحر

 طور  نیمنم هم:زدمو گفتم يلبخند

 . رفتم ابونیکنار خ يها یکردمو به سمت تاکس یخداحافظ باهاش

بود و من  ابونیاون اونور خ. برگشتم سمتش. نگار نگار گفتیکه م دمیسحرو شن يصدا. که رد شدم ابونیخ از

 نوریا

 ه؟یچ: داد گفتم با

 شمارت؟:سحر

 0912:من

 گمیدارم با داد شمارمو م. ام یآخ من چه خل. چند نفر بهم زل زدن دمیخواستم ادامه شو بگم د تا

 کردم  یشمارمو بهش گفتمو دوباره باهاش خداحافظ ابونیسمت خ نیاومد ا یوقت. نوریا ادیشاره کردم بسحر ا به

 ! دیجد یزندگ يبه سو شیپ:زمزمه وار به خودم گفتم...شدم و آدرس و گفتم یتاکس سوار

تو  ادیبه احتمال ز دمیرسیاگر شب م. دمیباز خوبه بعد از ظهر رس. شدم ادهیپ نیرو حساب کردمو از ماش هیکرا

به کلبه . تنگ شده بود نجایا يمن چقدر دلم برا يخدا يوا. به سمت جنگل رفتم زدمیجنگل سکته م نیا

  دمیرس

 .بکنم نجایا تیامن يبرا يفکر هی دیکه دورش رو گرفته بود و نگاه کردم با یقشنگ یلیخ یحصار چوب به

 نجایچقدر ا يوا. هرز شده بود گذشتم و وارد کلبه شدم کوچولوش که پر علف اطیرو باز کردم از ح شیچوب در

عوض  يلباس کارگر هیاتاق کوچولو داشت بردم و لباسمو با  کیباال که  يچمدانم رو به طبقه . هیو خاک فیکث

و  نینگ یعنی. تخت نشستم يرو ومدمین نجایا گهیکنم بعد از مرگ مامان بابام د یاساس يریگردگ هیکردم تا 

 گهید دونمیکه م نهیبه خاطر ا دیشا. چند ساعت دلم براشون تنگ شده  نیچقدر تو ا کنن؟یکار م ینگار االن چ

 هی دیآها با. فکر کن گهید زیچ هیاه نگار بهش فکر نکن به  شهیهم يبرا دمیشا ای نمشونینب یمدت هیتا  دیشا

 دیرو هم با نجایتازه ا شهیام تموم م رهیذخ يکم کم داره پوال یقیموس موزشگاهسر برم تو شهر دنبال آ
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دستمال کهنه به  هیپوفف چقدر کار دارم از جام بلند شدم و . هم برم يعمه قز شیسر پ هی دیبا. کنم يریگردگ

 .کردن يریسرم بستم و شروع کردم گردگ

**** 

 :نیآرو

رفتم دنبالش اما  یال بود اصال نماگر قب دیشا. کنم داینگارو پ دیمن با. شدم و حرکت کردم نیسوار ماش عیسر

رفته رو ازش  نکهیا لیدل دیبا. بره يجور نیتونم بزارم هم یدوسش دارم و بهش حس دارم نم دونمیاالن که م

 بپرسم 

 ....کهویکه  دادیجواب نم یاما کس خوردیدر اوردم و شمارشو گرفتم بوق م مویگوش

******* 

 : نگار

خاموش کنم فقط  موینداشتم گوش میتصم. دنیشروع کرد لرز میرو شروع کنم که گوش يریگردگ خواستمیم

خواستم جوابشو بدم اما ناخودآگاه  ینم. بود نیکردم آرو یگوش ينگاه به صفحه  هی. کنم لنتشیسا خواستمیم

 . رو گذاشتم دم گوشم یوصل تماس رو زدم و گوش يدکمه 

******* 

 : نیآرو

 الو؟ نگار؟: من

 .قصد نداشت جوابمو بده انگار

 ؟يجوابمو بد يخوا ینم:من

******* 

 :نگار

 بار فقط صداتو گوش بدم  نیآخر يبرا. به صدات گوش بدم خوامیفقط م. خوام جوابتو بدم ینم نیآرو نه

 ؟ید المصب حداقل بگو چرا رفت:نیآرو

 فقط ببخش نیببخش آرو منو

 . یشیم مونیباشه جواب نده اما پش: یعصب نیآرو

******* 
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 : نیآرو

معلوم بود  دمینامنظمش رو شن ينفس ها يکه ساکت شدم صدا کمی. ناراحت بودم زدینم یهیچ حرف نکهیا از

 کنهیم هیداره گر

 نکن  هیگر: من

 نکن نگارم هیگر: گفتم ارومتر

 .م باشفقط منتظر. کنمیم مونتیپش يجوابمو نداد نکهیاز ا کنمویم داتیپ یعل ينگار به وال: گفتم بلندتر

******* 

 : نگار

  دینبا. دنبال من ادیب دینبا نیکمرنگش کنم بهم زنگ زد؟ ارو خواستمی؟ خدا چرا االن که م چرا

 ندارم دنتویمن طاقت د. تونم یمن نم. ایتو رو خدا ن. این نیارو

******* 

 :نیارو

 دنبالت امیم یهم باش ایاگه اون سره دن یحت. نگار کنمیم داتیمن پ. روشن کردم نویرو قطع کردم و ماش یگوش

 . اونا بدونن کجاست دینگار شا يدوستا شیبرم پ دیبا. سمت دانشگاه رفتم به

****** 

 :نینگ

 ییبرم دستشو خوامیمن م نیارم:من

  امیباشه اما منم م: بهم انداخت و گفت ینگاه نیارم

 ییبرم دستشو خوامیبابا م ام؟یب ویچ یچ:من

 ؟ياز کجا معلوم فرار نکرد. ستین يتمادبه تو اع: نیارم

 فرار کنم ؟ دیچرا با:من

 یترسیاخه از آمپول م: زد و گفت یطونیلبخند ش نیارم

 گفته؟ ینه ک: من

 ؟یترس ینم:نیارم

 باال انداختم  ابروهامو
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 دختره دروغگو اینچ نچ انگار دوباره موز الزم شد:نیارم

 نه  يوا! موز؟. کشمیم نویا من

 د؟یکنیم کاریچ نجایعه سرهنگ شما ا:من

از راهرو  یکیتو  دمیدو یتا برگشت مثل چ. نهیبرگشت تا پشت سرشو بب نیارم. نگاه کردم  نیپشت سر ارم به

 نیدر اتاق باز شد و فکر کنم ارم قهیبعد از چند دق. شدم میقا یپشت جالباس عیاز اتاق ها و سر یکیتو  دمیو پر

 . بسته شدن در اومد يصدا هیبعد از چند ثان. اومد تو اتاق

 فکر کنم رفت: اروم گفتم رونویسرمو اوردم ب یکم

 آره رفت : از پشتم گفت یکی

 سرعت برگشتم عقب  به

******** 

 :نیآرم

لک کجا معلوم نبود مارمو. ازش نبود يراهرو رو گشتم اما خبر يتو اتاقا. چونهیوجب بچه تونست منو بپ مین عه

 .رفته

 کوش؟ مارتونیپس ب.من سه ساعته دنبالتونم دیینجایآقا شما ا: پرستار

 فرار کرد:هامو انداختم باال و گفتم شونه

 فرار کرد؟ کجا رفت؟:پرستار

 دونمینم:من

 خارج بشه  مارستانیتا نتونه از ب دیاطالع بد ینگهبان دبهیبر عیسر نیایب:پرستار

 من نامزد همون دخترم که فرار کرده  دیببخش:رفتم و گفتم یسمت نگهبان به

بود  قهیدق ستیب بایتقر. نامزدت بود نگه دارم هیشب ایکه مشکوك بود  یو هرک سمیبهم گفت اونجا وا نگهبان

حاال اگه من جاش بودم و خواهرم . عه دختره رو نگاه کنا. کجا در رفته نینگ نیا نمیبودم بب سادهیآفتاب وا ریز

. نگاه کردم  شدنیکه از جلوم رد م يپسر ربه دخت...خون اونوقت اون شونیکیچشمم اشک بود  کیرفته بود 

بود که  يدختر چادر کیاما دختره . زدیاش آشنا م افهیق کمی. ها بود البته جلف نبود يپسره از اون امروز

چقدر حرص . افتادم نینگ ادهی! آخ حامله. صورتشو پوشونده بود و از رو چادرشم معلوم بود حامله است یحساب

 نه به پسره نه به دختره . خوردینم پسرهدختره اصال به . خوردیم
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 .آروم صداشون زدم. زدنیمشکوك م کمی

 خانوم؟ دیببخش:من

***** 

 : نفس

 بود؟ یچ يصدا:تلفنو قطع کرد و گفت نیدیا

 چطوره؟ نیحال نگ.احتماال گربه خورده به گلدون ها و شکوندتش:من

 داداش من باشه حالش خوب نباشه؟ شیپ شهیمگه م. یعال هیعال:نیدیا

 فتهیخودش:من

 .جام بلند شدم و به سمت اشپزخونه رفتم از

 من کو؟ یماچ صبحگاه نمیبب ؟اصالیکنیم نیمحترمت توه يبه شو یکش یخجالت نم فهیعهه ضع:نیدیا

 .گفتیم یداش مشت نیرو با حالت ا نایا

 لهیتو طو:اشپزخونه داد زدم  از

 دمی؟ نشن یچ:از پشت سرم نیدیا

 .و دستمو رو قلبم گذاشتم دمیجام پر از

 . دیزهرم ترک يوا:من

 .حقته :و گفت  دیخند نیدیا

  نمیبب رونیبرو ب شییا:من

 دادمیکاش به دختر عموم جواب مثبت م:نیدیا

 دختر عموت؟:من

 رونیب دیاز دهنم پر دیببخش.گفتمیم دیاوا مادر نبا: نیدیا

 !؟ نیدیا:من

 .ایکنکور دار گهینفس تو چند وقت د یراست.کردم یبابا شوخ! جانم؟:با لبخند نیدیا

 خوندن  کنمیهفته قبلش شروع م کی. گهیاوه چند ماه د:من

 ؟یاول از آخر ش يخواینکنه م.خودیب:نیدیا

 دانشگاه آزاد رمیفوقش م:من
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 ده؟یم یاونوقت پولشو ک:نیدیآ

 شوهر گلم :من

تو کدوم  نمیبب.خوندن یکنیاالن شروع م نیاز هم.پنبه دانه که من خرج دانشگاه آزاد بدم ینیدر خواب ب:نیدیآ

 ؟يتر فیدرسا ضع

 ایاوففف حوصله دار:من

 هی يخوایاونوقت تو فقط م خوننیهشت ساعت م يقبل کنکور روز کسالیاز  ننیشیمردم م.وا نفس :نیدیآ

 تر باشه؟ نییرتبه ات پا نایاز فرناز و ا يخواینکنه م.ایتنبل شد یلیخ دای؟جدیهفته بخون

 عمرا:من

 ؟يزبان بلد نمیخب بب. یتالشتو بکن دیخب با:نیدیا

 بایتقر:من

 can yOu speak English: نیدیا

 I go to school by bus: من

 ؟یچ: نیدیا

 ینخودچ:من

 you are crazy: نیدیا

 thanks: من

  يا وونهید هیتو :نیدیآ(

 )ممنونم:من

 باش؟ يبه حالت دروغ جوابمو بد يوا کنمیسوال م کیس نف:نیدیا

 باش:من

 ؟يکردیزبانتو پاس م يچند سال چجور نیتو ا:نیدیآ

 . از تقلب متنفره اما مجبور بودم راستشو بگم نیدیا دونستمیم

 تقلب نیروش نو:باز شیبا ن من

 ؟یبا چ:جلوتر ومدیهمونجور که م نیدیا

 تقلب : دهنمو قورت دادم و گفتم آب
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 ینفس دستم بهت برسه کباب:سرشو کج کرد و اروم گفت  نیدیا

 خاك بر فرق سرت  یعنی. خان نیدیاز عشق ا نمیا. ها گذرهیروز از نامزدمون م هیخوبه باز تازه . خود خدا ای

 ؟یکنیدنبال دختر مردم م یکش یتو خجالت نم نیدیا نیبب:من

***** 

 :نگار

فکر کنم رو صورتم . که خودمم نیاوا ا. چقدر زشته ه؟یک هیافغان نیوا ا. نهیرفتم جلو ا یحساب يریگردگ هیاز  بعد

از خونه  دمویلباسامو پوش. تو حموم و خودمو گربه شور کردم دمیپر عیسر. بند انگشت خاك نشسته هی ياندازه 

 اهنگ توپ گذاشتم  هیتو راهم . داشت رفتمن هفاصل نجایبا ا یلیکه خ یب یب يبه سمت خونه . رونیزدم ب

. همه جور تموم باشه رمیزن بگ هی خوامیمن م. اهنگ شاد گذاشتم هی نیهم يباشم برا نیخواستم غمگ ینم

 میباالخره تصم. دختر عموم باشه دیشا. خوشگل و مهربون باشه. ناز و ابرو کمون باشه. مثل خودمم جوون باشه

  رمیدختر خوشگل و خانوم بگ هی. رمیهامون بگ هیدختر از همسا هیاگر بشه . رمیگرفتم سرو سامون بگ

 )غم یب یعل.پریها یعل(

 یاز زندگ يزیچ یب یخواستم ب ینم. یب یب يدم خونه  دمیکنم اخه؟ رس کاریچ. خدا من االن قرم گرفته يا

 س؟یخونه ن یکس! صابخونه ؟ ياوهو:گفتم يبا شاد نیهم يغمناکم بدونه برا

 .تو  ایها ننه ب:یب یب

 .ابوالفضل ایشدم  یب یب يوارد خونه  آروم

****** 

 .شدم و به سمت دانشگاه رفتم ادهیپ نیماش از

 دمیرو از دور د تارا

 تارا خانوم؟ تارا خانوم؟:من

 يناصر يسالم آقا:گفت دیو تا منو د برگشت

 نگار کجاست؟ دیدونیبدونم شما م خواستمیم دیسالم خانوم، ببخش:من

 ست؟یشما ن يمگه خونه :تارا

 . محتوا گذاشته و رفته یب ينامه  هینه :گفتم کالفه

 بهیعج یلیخ:تارا
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 شمیممنون م دیبره رو برام اس ام اس کن تونهیکه نگار م ییفقط اگر جاها. با اجازه من برم:من

 حتما :تارا

 موندیفقط م. کردن یاطالع یکه اونم احضار ب دمینگارم پرس ياز چند تا دوستا. کردم یخداحافظ باهاش

 . از اونم بپرسم دیبا"يغزاله نادر"دوست نگار بعد تارا  نیتر یمیصم

 ****** 

 :نفس

 خوادیماله خودمه دلم م:نیدیا

 برو گمشو بابا:من

 ک؟یکوچ ایقبرت بزرگ باشه  ينفس دوست دار:نیدیا

 وا قبر چرا ؟:من

 زنده زنده چالت کنم  خوامیچون م:کرده بود داد زد ادیکه دوباره سرعتشو ز نیدیآ

 یکنیغلط م یلیتو خ:من

 دستت به من بخوره ها :زدمو گفتم غیج هیبود  دهیبهم رس بایتقر نیدیا

 ؟یکنیم کاریچ:از پشت گردنمو گرفت و گفت نیدیا

 کنم  زنانه ام استفاده يکردم از صالح ها ینجات از زنده به گور شدن سع يزدمو برا يلبخند

 ن؟یدیآ:عشوه گفتم با

 جات رو تخته یاجرا کن يرو که تو چشماته بخوا ياگر اون باز:زل زد تو چشمام و گفت يجد نیدیا

 ییوا...چقد نیمن ا يخدا

 ادب منحرف یب ییه:من

 يریگیکه منظورمو م يتو از منحرف تر:زد و گفت یطونیلبخند ش نیدیا

 خانوم اونا صاحب دارنا  ياوهو:گاز گرفتم که گفت لبمو

 ایکنم  متیتقس يبکشمت؟ با ساطور به قطعات مساو يچجور يدوست دآر نیدیآ: زدمو گفتم یبزرگ يلبخند

 با شال خفه ات کنم  نکهیا

 .رفتیآروم اروم عقب عقب م نیدیا

 رمیمینم نمیمن تا ده تا بچمو نب خودیب: نیدیا
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 ده تا؟: با دهن باز من

 تا 12 یحاال که تو هم موافق.گفتمایکمه؟ خودمم م ه؟یچ:نیدیا

 گه؟ید یکنیم یشوخ:ها گفتم يمثل سکته ا يا افهیبا ق من

 داشته باشم؟ یبا تو شوخ خورهیبه من م:نیدیا

از دوتا  شتریمن ب.يخوایم یدستگاه جوجه کش يخوایتو زن نم:گفتم غیکردمو با ج شینگاه به صورت جد هی

 ارمیبچه نم

 هفتا رو شاخشه. خودیب:نیدیآ

 مینیبیم: گفتم نهیبه س دست

  مینیبیم:نیدیآ

 برو بابا : با دهن کج شده من

 کنما میاالن بهت تقد نشویج هینکن  ينفس کار:  نیدیا

 منحرف يشد ریس تیاز زندگ نکهینه مثل ا: من

 يمنحرف تر يریگیبهت گفتم تو که منظور منو م: نیدیا

 !ده تا بچه؟ عمرا يوا. دهیاه گند. هیجور نیچرا ا نیا. من شوهر نخواستم. خدا من بکش يا

 :نگار

 دمیبنفش کش غیج هی

 شد ننه؟ یچ: یب یب

 سووسک:من

صبر  يدیجنازه د هیفکر کردم  يزد غیجور ج هیاوا :گفت شدیخارج م ونشیا يکه داشت از اتاقک رو یب یب

اما  کردیم یبود و تهران زندگ یب یب ينوه  دیسع. دیسع. دیسع.بکشتش ادیب کنمیرو صدا م دیکن االن سع

 پرواز نکنه؟.  در خونه بود کردم يبه سوسکه که جلو ینگاه. زد یسر م رشیاوقات به مادر بزرگ پ یبعض

 اومدم اومدم:دیسع

 رونیاومد ب نیزم ریهمون ز ای ياز انبار و

 جانم مامان جون ؟:بود گفت وونیکه لب ا یب یب روبه

 تو  ادیدختر بتونه ب نیمادر برو اون سوسک رو بکش تا ا: یب یب
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 تو؟ دیاینگار خانوم؟چرا نم دییعهه شما:سمت من برگشت  هی دیسع

 تو  امیمن با سر م دیرو بکش نیشما ا:من

 ترس داره؟  ییلوکوچو نیموجود به ا نیآخه ا:در آورد و با خنده گفت شوییاومد جلوتر و دمپا دیسع

 شهیمن چندشم م ترسم؟یگفته من م یک:من

 يهر دختر يآها ادعا:شتریب يبا خنده  دیسع

  گهیبابا بکشش د:من

 تو سر سوسکه  دیرو محکم کوب ییدمپا دیسع

 ممنون. شیاخ:من

  کنمیخواهش م:لبخند  ای دیسع

 رفتم یب یبه سمت اتاق ب عیدر اومدم تو و درو بستم وسر از

********* 

 : نیآرو

 غزاله خانوم ؟؟ دیببخش:من

 بله؟:با اضطراب  غزاله

 د؟یاز نگار ندار يشما خبر دیببخش:من

 ست؟ینه مگه ن:غزاله

 نوشته لشویو دل ییجا هی رهینامه گذاشته که م هیاز صبح تا حاال :من

 ندارم  ينه من خبر:با استرس غزاله

  دیبهم بگ دیازش گرفت ياگر خبر شمیممنون م:من

 چشم : غزاله

 دانشگاه که  يسمت ورود رفتمیاسترس داره؟ داشتم م يادیغزاله ز کردمیاحساس م چرا

 ن؟یآقا ارو -

 ؟یهست یک گهیتو د:که پشت سرم بود گفتم یبرگشتم به عقب و روبه پسر جوون عیسر: نینگ

 د؟یکنیم کاریاز شما بپرسم که تو اتاق مادرمن چ دیسوال من با نیفکر کنم ا:حق به جانب گفت نهیبه س دست

 يوا يا
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 اممم من.خب خب من :من

 حاال چرا؟ . ياز دست اون پسره فرار کرد یچرا ول دونمینم:دستشو به عالمت سکوت باال اوردو گفت پسره

 نهیتره آرم ریگ نکهیابوالهول در برم ؟ ا نیخدا حاال من چجور از دست ا يا

 بهتون بگم  دمین قول مم دیشما کمکم کن:من

 .تعجب نگام کرد با

 ؟یچه کمک:پسره

 خوامیم.خبر داده  یبه نگهبان ادیاز دست اون پسر در رفتم و اون هم به احتمال ز یلیدال هیخب من به :من

 . رد شم یتا بتونم از نگهبان یکمکم کن

 ؟ ادیم رمیگ یدرعوض کمک چ:پسره

 . افتادم یچه ادم ریخدا گ يا

 من رفتم. دیخواد کمک کن یاصال نم:من

 باشه؟ يچرا ازدست اون پسره فرار کرد یبهم بگ دیتو با یول کنمیصبر کن کمکت م:برم که گفت خواستمیم

 فضول

 باشه :من

 چادر و چند تا لباس رو برداشت و داد بهم  کیو  یرفت به سمت جا لباس پسره

 کنن یمطمئن باش به زن باردار شک نم:پسره

از . مانتوم ریچادر سرم کردم و لباسارو گوله کردم و گذاشتم ز.  ییرفتم تو دستشو! ؟يارداربازم ب. خدا  يا

 :بهم کرد و گفت  یپسره نگاه رونیکه اومدم ب ییدستشو

  ایو دنبال من ب ریروتو بگ:پسره

 .چقدرم وارده  ناکس

 ! دیبه ذهنم رس نیخب ا یول ستمیوارد ن یکنیاونچنانم که فکر م: پسره

 د؟یکجا فهم از

  افتیحاال هم راه ب.تو ذهنته یمعلوم بود چ افتیاز ق: پسره

  میخارج شد مارستانیدر ب از

 خدا  يا. نه نفهمه منم يوا ه؟یکه جلو نگهبان نهیاون ارم يوا. میشدیرد م ینگهبان يفقط از جلو دیبا حاال
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 از جلوش رد شو لکسیخونسرد باش و ر:پسره

 !ییوا...خانوم؟ دیببخش:که گفت میشدیرد م نیارم ياز جلو میداشت

***** 

 :نفس

باال  ونویزیتلو يشبکه ها کاریمنم ب. رفت سفارش غذا بده  نیدیا میکرد نیدیکه با ا یکل کل حساب هیاز  بعد

تکه اجر از بس که قطور بود اومد سمتمو کتاب وپرت  کیکتاب که چه عرض کنم  هیبا  نیدیا.  کردمیم نییپا

شده بودم که پاهاشو  يقورباغه ا هیشب. فلج شد نمییکمر به پا ي هیلحظه احساس کردم از ناح هی. کرد رو پام 

  . گرفتن

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 بدبخت من؟ يپا يرو يندازیرو م ییلویک ستیکتاب ب يد اخه مرض دآر:من

 در من اثر کرد  نیهمنشواال من مرض نداشتم اما کمال : نیدیا

 یکه هست یوگرنه تو همان خاک:من

 یهست یباش من خاك بهتر از توام که کود انسان:نیدیا

 تاحاال آنقدر زبون در اورده؟ یاز ک نیا نمیگفت؟ اصال بب یچ نیا

 ه؟یکتاب چ نیا.برو بابا مسخره  شیییا:من

کتاب زبانه که شما تا از بعد ناهار که  هی نیا یچونیبپ يخوایو م يشما کم آورد نکهیبا صرف نظر از ا: نیدیا

 . یدرس اول رو حفظ کن يصد تا کلمه  يساعت پنج تا ساعت ده شب فرصت دآر شهیحدودا م

 گه؟یبود د یحرفات شوخ نیا:من

خدا شوهرآدم  يا ادیو اماده کن االن غذا م زیحاال هم برو م.اصال  ریدارم؟ خ یمگه من با تو شوخ:نیدیا

 )زمیکال همه نوعش مکافاته عز(ها هیمعلمش باشه مکافات

پهن  کیسرام يسفره رو نیدیمنم رفتم تو اشپزخونه و از حرص ا. رهیرفت غذاها رو بگ نیدیکه اومد ا غذا

 نوبره واال یسوسول نیپسر به ا یول. وهاهای.  ادیبدش م نیزم يچقدر از غذا خوردن رو دونمیمن که م. کردم 
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اومد تو اشپزخونه و  نیدیا. یخاااك باسرت که عاشق شدنتم مثل آدم ن یعنیبه خودم زدمو گفتم  یپس گردن هی

 ومد؟یبدش نم نیاشپزخونه وا مگه ا خی يکایسرام يمثل بچه خوب نشست رو کردمیکه فکر م يزیبرعکس چ

 ...چون. بودم مونیسفره پهن کردم پش نیزم يرو نکهیاز ا یاما مثل چ. نشستم نیزم يمنم رو. خالق جلل

***** 

 :نینگ

 خدا شاهده در حال سکته بودم . اروم به سمتش برگشتم د؟یفهم یعنی یییوا

 اومده؟ شیپ یبله؟مشکل:پسره

 هستم  يمن سرگرد ناصر دیببخش:گفت شیشگیبا اعتماد به نفس هم نیارم

 . اش رو در اورد و به پسره نشون داد ییکارت شناسا و

 .کنم  دایپ شونویدارم که ا فهیمن وظ.خانم بودند کی شونیا.متهم ما فرار کردن: نیآرم

 د؟یخانومم رو صدا زد یچ يخب حاال برا:گفت نیرو به ارم ؟يتو دزد گفتیبه من که م یبا نگاه پسره

 لحظه صورتشون رو باز کنن کی شونیاگر اشکال نداره ا:نیارم

 دیلحظه چادرو بزن کی شهیخانوم اگر م:محترمانه گفت یلیرو به من خ نیارم. بگه یپسره مونده بود چ. نه يوا

 يتا نگاهش به صورتم افتاد لبخند نیاروم چادرو از صورتم کنار بردم ارم.  یاه لعنت! افتادم ریچکار کنم ؟ گ. کنار

 زد و ابروشو انداخت باال 

 . میکن دایمتهم رو پ نیا دیممنون که کمک کرد یلیآقا خ:نیارم

 .رفت مارستانیب شگاهیمنو گرفت و به سمت ازما دست

 ؟یزنیمنو گول م گهیحاال د:نیارم

 از سرگرد بودنت يتو سو استفاده کرد. برو بابا:من

 انداختم خانوم کوچولو رتیفعال که گ:نیارم

جز التماس  يکنم؟ چاره ا کاریکنم ؟چ کاریچ. ترسمیمن از آمپول م ایخدا. میشدیم کینزد شگاهیبه ازما میداشت

که داشت دستمو  نیارم.سادمیسرجام وا. رو از وسط نصف کنم نیارم خوادیچقدر دلم م. چلغوز نداشتم نیبه ا

 برگشت سمتم  دیکشیم

 خوب شده یلیندم؟ به خدا حالم خ شیآزما گهید شهیم نیبب: من

 همه حالت تهوع معلوم بشه  نیا لیدل دینه با: نیارم
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 .بود  یعصب ياونا همش به خاطر فشارها نیارم:گفتم مظلوم نگاش کردمو ینگاه با

 ؟یمطمئن:نگاه به صورت مظلومم کرد و گفت  هی نیارم

******* 

 : نیارم

لحظه دلم  کیلحظه فقط  کیاحساس کردم . شرك کرده بودش کردم يگربه  هینگاه به صورتش که شب هی

  دیلرز

 دکتر بده حتما  کیخودتو نشون . سایحالت خوش ن نیارم اه

 ؟یمطمئن:دیبا ترد من

 سرشو تکون داد  نانیبا اطم نینگ

 .باش هیفرار کردنت منتظر تنب يدر ضمن برا. دفعه رو  نیفقط هم نیبب: من

******* 

 :نفس

خودم انتخاب کرده . شد جا بزنم ینم یول. رمیگیم یکمر درد حساب هیبود که مطمئن بودم  خی نیآنقدر زم چون

 . شروع کردم به خوردن غذا ناچار. بود

 ین يبخور که از شام خبر ادیز:نیدیآ

 وا چرا؟:من

 یلغت ها رو حفظ کن دیبا یچون جنابعال:نیدیآ

 پادگانه؟ نجایمگه ا شییا: من

 ایبد يخواینفس کنکور م:نیدیآ

 خوام بزام یبدم بچه که نم خوامیکنکور م:من

 ادهیحاال وقت ز. يانشاهللا اونم به زود:با لبخند نیدیا

 و غذامو بخورم نمیآدم بش يگرفتم مثل بچه  میتصم. بشقاب غذامو بکوبم تو سرشا گهیم طونهیش. خدا يا

  کنمیمن جمع م.تو برو لغت ها رو حفظ کن :گفت نیدیخواستم سفره رو جمع کنم که ا.غذامو خوردم  نکهیا بعد

زبان  يحوصله  یبرو بابا ک: تختم و گفتم هیکتاب رو پرت کردم رو.  کتاب رو برداشتمو رفتم تو اتاقم. بهتر چه

 گرفته بودم گذاشتم  دیاز مهش دایکه جد يکره ا لمیرو داره  لپ تاپ رو روشن کردم و ف
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 نیتو ا يوا. شدیتموم م گهیگرفته بودم و تا سه روز د یرفت بگم که چند روز از مدرسه مرخص ادمی یراست يوا

 خواهرش يروز بعد از نامزد هیاخه چرا رفت؟ تازه اونم . نگار رو بگو. تنبل شده بودم یمدت حساب

 دایکه نگار رو پ نهیاگه به ارو دونمیچون م. نگران نبودم یلیخ. دنبالشن نیو ارم نیبهم گفته بود ارو نیدیا چون

چند تا بچه . رو بگو نیدیا يوا. االن دنبال نگار افتاده نیا از همحتم. کجا رفت نیارو دمیاخرشم نفهم. کنهیم

حاال (هفتا اما نه ده تا شیش هیمثال ... نه ده تا یبچه دوست داشتم ول یلی؟ ده تا؟ البته من خودم خ خواسیم

که  یمدت نیزدم از اولو کل ا لمویف. کنمیشروع شده من دارم فکر م لمیعه سه ساعته ف) فرق داره یلیکه نه خ

 .ادیکه قراره سرم ب ییغافل از بال. دمید لمیبهم فرصت داده بود نشستم ف نیدیا

****** 

 :نیارو

 . سمت صدا غزاله بود برگشتم

 افتاده؟ یاتفاق:من

 .فقط روش نوشته بود نگار. نینامه افتاد زم هیراستش صبح که داشتم از در خونه رو باز کردم : با اضطراب غزاله

 .نگاره  دمیبرداشتم و خوندم فهمرو که  نامه

 با اجازه .به خدا من به نگار نگفتم بره :نامه رو به سمتم گرفت و گفت به

 شدمو نامه رو باز کردم و شروع کردم خوندنش نیسوار ماش. رفت عیسر و

 هر وقت از هم میکردیم يجرات باز ای قتیباهم حق ادتهیغزاله  "به نام دوست که هرچه دارم از اوست "

چون  رسونمشونیکه بهم م دادمی؟من جواب م یکنیم کاریکه اگر عشقت عشق دوستت هم بود چ میدیپرسیم

کنار  رمیم تیزندگ ریاز مس اما. برسونم نیکه نتونستم تو رو به ارو دیغزاله جون ببخش. زهیعز یلیدوستم برام خ

 نیارو قیپس بجاش برات عال. برسونمت نیبرام سخت بود که بخوام به ارو یلیبخدا خ. یبهش برس یتا بتون

 نگار منو دوست داشته؟ یعنیمن بود  اتیدر مورد خصوص ییزایچ هیادامه اش . شیتا عاشق خودت کن سمینویم

و من  يخوب بود یلیتو خ. نگار من...نگار...نگار. من يخدا ينگار به خاطر دوستش منو ول کرده؟ وا یعنی

. کنه دایکمک داداشت کن تا عشقش رو پ نیآو. اینگار خدا کنمیم داتیمن پ. زارمیاما نم دمیفهم ریچقدر د

******* 

 : نگار

  یاوخ چه بارون اوخ
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 .گهیمن برم د یب یب: من

 ها کجا ننه؟: یب یب

 تونم تنها برم تو جنگل  یمنم نم.شهیکم کم داره شب م یب یب:من

  ادیهت برو صدا کنم همرا دیصبر کن سع یباش برو دخترم ول: یب یب

 . همراه شدم دیبا سع يرو صدا کرد و منم مجبور دیمانعش بشم سع نکهیقبل از ا و

 ؟یترس ینم ییتو جنگل تنها گمیم:دیسع

 کنمیشب ها در هارو قفل م.  یلینه خ:من

  دیبه من زنگ بزن دیدیبه هر حال هر وقت ترس: دیسع

 . رو به سمتم گرفت کارتش

  دیافتاد حتما خبرم کن یاتفاق ای دیداشت اجیاحت يزیهروقت چ. شماره ام روشه:دیسع

 .شد یط مونییراه هم با سکوت دوتا هیازش تشکر کردم بق اروم

******* 

 :نینگ

 باش  هیتنب هیفرار کردنت منتظر  يواسه :مزخرف اداشو در اوردم  ششیا

  میشد نیسوار ماش!  یبابا لعنت ریبم برو

 ؟ میریاالن کجا م:من

 بعدشم شرکت.سیپل ياداره :نیارم

شغل بشه  نیوارده ا نکهیقبل از ا نیچون ارم.دارن  يشرکت معمار کیهمراه با دوستش  نیدونستم ارم یم

 خخ.يناصر نیمهندس سرگرد ارم.بعدش هم ادامه اش رو گرفته  یو عمران بوده و حت يعاشق معمار

  ؟یبرا چ:من

من  لیاون اوا ادتهی)زد  يدیلبخند خز( نکهیا يشرکت برا یسرهنگ کارم داره ول نکهیاداره بخاطر ا:نیارم

 ؟یکار بش یباعث شدم از کار ب

 !گهیچه با ذوق هم م شعوریب

بعدش بهت قول دادم خودم برات  ادتهی نیبب. ادتهی ینگات معلومه که حساب نیاز ا:نگاش کردم که گفت یعصب

 کنم؟ سرمو تکون دادم دایشغل پ
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 نیشرکت ما هست یشما رسما آبدارچاز امروز . گهیخب د:نیارم

 .اول قرار بده يرو در نوبت ها نیارم يها رو شفا بد وونهید یهر وقت خواست ایخدا

 شیا: من

 .تو شرکت خودم برات دسته پا کنم  ییجا هی تونمیم نمیبب میبذار بر یشوخ یب یول شیشمیبخور ک:نیارم

 دلت بخواد میلیخ:من

 روشن کرد و راه افتاد نویرومو ازش برگردوندم ماش و

******** 

 :نیارم

 براش دست تکون دادم . دمید ارویسان. وارد اداره شدم تا

 سرهنگ چه کارم داره یدون یم: من

خوب نبود رفتم تو اتاقم تا لباس فرمم رو  یلیچون لباسم خ. هاشو به عالمت ندونستن باال انداخت ارشونهیسان

 یسرهنگ که ستوان دوم ربان یمنش. به سمت اتاق سرهنگ رفتم عیسر دمیلباسم رو پوش نکهیبعد از ا. بپوشم

 . بود از جاش پاشد و احترام گذاشت

 سرهنگ داخله؟:من

 منتظرتونن قربان:ستوان

گذاشتم که  یاحترام نظام.به در زدم و داخل شدم  يازش کردم و به سمت اتاق سرهنگ رفتم و تقه ا تشکر

 سرگرد نیبش ایب: سرهنگ گفت

 من در خدمتم قربان: نشستم گفتم نکهیا بعد

 ....بگم متاسفانه يخودت نگه دآر شیگفتم دخترا رو پ نکهیا لیبهت دل خوامیم:  سرهنگ

******** 

 :نفس

 !ریبرگشتن چقد د نایا نیاومد فکر کنم نگ فونیزنگ آ يصدا

 يازال یگرفتم ول با دست جلو چشمامو 18+ يحساسشه اوخ اوخ صحنه ها يبچسب که جاها لمویف الیخ یب

 . زدمیم دیانگشتام داشتم د

 . يچشماتو کامل ببند ای ینیکامل بب ایبهتره :نیدیا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Anahid75  – طونایدو سه تا ش

wWw.98iA.Com ١٥٢ 

 . بدبخت شدم! ساعت ده که  ينگاه به ساعت کردم وا هی دمیاومد تو که من نفهم یک نیا بیغر نیامام حس ای

 ؟يهم خوند ینفس خانوم شما اصال لغت نمیبب:نیدیا

 .سرمو به عالمت آره تکون دادم اروم

  شهیحاال معلوم م: نیدیا

 لغت دنیرو برداشت و شروع کرد ازم پرس کتاب

 )راز(؟secret:نیدیا

 یساعت مچ.نه نه.نیماش:من

 )باغ(؟garden:نیدیا

 گاراژ:من

 )درجه(؟degreeنیدیا

 قطار لیر:من

 نفس پاشو:نیدیا

 خدا  ای

 چرا؟:باترس من

 پاشو  گمیبهت م: نیدیا

رو  نینگ نییپا میاز پله ها که اومد. دیکش نییدستمو گرفت و به سمت پله ها و پا نیدیا.از جام بلند شدم  اروم

 میدید

 د؟یریم دیوا کجا دار:نینگ

 نگران نباش. باشگاه میریم میدار:نیدیا

 اخه باشگاه چرا؟ رونیسمت ب دیکش تنبون دست منو کش نیدوباره ع و

******* 

 :نیدیا

 خواستمیم. مارمولک تا االن ساکت مونده نیا بهیبه ده مونده بودعج قهیانداختم چند دق ینگاه میچساعت م به

چقدر . بودن نیو ارم نینگ. بهش سر بزنم که زنگ خونه زده شد از جام بلند شدمو در و باز کردم یواشکیبرم 

خوب خدا رو . بود دهیرنگ صورتش پر یمنگاه کردم فقط ک نیاومدن تو، نگران به نگ یوقت! کرده بودن رید
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بدون توجه به حضور من به  نیافتاده؟ ارم ینکنه اتفاق. بهم گره خورده بودن يبد جور نیارم يشکر اما اخما

شده  یدونم چ ینم:گفت کردیرو نگاه م نیرفت ارم ریکه مثل من داشت مس نمینگ.  باال رفتش يسمت طبقه 

بپرسم چش بوده و فعال به  نیگرفتم بعدا از ارم میباال رفت منم تصم قهو به سمت طب. شده یکه آنقدر عصب

 سراغ نفس برم 

 !؟یدر اتاق رو اروم باز کردم چ. باال رفتم و اروم به سمت اتاق نفس رفتم يبه طبقه  نیهم يبرا

****** 

 :نگار

 . دم کلبه میدیرس

  شهیکه شبا ترسناك م فیفقط ح هیقشنگ يکلبه :دیسع

 رهیگیتا از ترس منو سکته نده دلش اروم نم نیا پوففف

 د؟یبخور ییچا هیتو  دییبفرما دیخوایحاال م.قشنگه یلیمهم به روزاشه که خ:من

 ندفعهیکه ا. قبول نکنه کردمیخدا خدا م یکرده ول یبنده خدا تو بارون منو همراه. بود بهش تعارف نکنم زشت

درد  هیچقدربعد . شششیاخ. محترمانه درخواستمو رد کرد وارد کلبه شدم یلیخ دیخدا خواستمو قبول کرد و سع

به جاش زنگ  یول یقیموس موسسهکردم سبک شدم البته که باعث شد نشه برم  یب یب شیکه پ یدل حساب

از دوستاشه ازش گرفتم و بهش زنگ زدم  یکی گفتیرو که م نیماه یقیموسسه موس يزدم به سحر و شماره 

دو روز  یکیهر .  کهیبهم نزد ایداشتم حاال که در میتصم. نهیتا کارمو بب امیکه خانومه بهم گفت فردا صبح ب

 دمیپوش یلباس راحت هیلباسامو در اوردم و ! شدمیم یخال ينجوریبود ا یوبکار خ. بزنم تاریو گ ایبرم لب در کباری

. 

دور اطرافم رفتم سراغ در خونه و قفلش کردم و تموم پنجره ها  کهیچقدر تار ينگاه کردم وا رونیپنجره به ب از

کار  گهیچرا حسم بهم م. رو روشن کردم و جلوش نشستم  نهیشوم! ترسناکه ها شییخدا. رو چک کردم

خاطرات مهمم رو  میالگاز پانزده س. سمیروزه افتاد رو بنو کی نیکه تو ا یگرفتم اتفاقات میکردم؟ تصم یاشتباه

 ...اما ارمیبه سمت اتاقم رفتم تا دفتر رو از تو ساکم ب. نوشتمیدفتر م هیتو 

******** 

 : نیارو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Anahid75  – طونایدو سه تا ش

wWw.98iA.Com ١٥٤ 

به ساعت کردم ساعت  ینگاه زنه؟یحرف م یبا ک یعنی ؟یچ یعنی.  نگار رو گرفتم اشغال بود یگوش ي شماره

مثل  ابونایاز خونه بودم و داشتم تو خ رونیتا االن ب. دوساعت بود آفتاب غروب کرده بود یکیتازه . بود میده و ن

 !رو نداره یاون که کس زد؟یحرف م یبا ک غاله؟تلفنش اش یچ يواسه  یعنی. هه خنده داره  زدمیها دور م ونهید

سرمو تکون  یعصب. یشتندا. نیارو ینداشت اقتشویتو ذهنم گفت تو ل ییصدا هیکنم؟  داشیپ يمن چجور اخه

به سمت چپ و تو اون  نیهام که باعث شد فرمون از دستم ول بشه و ماش قهیدادم و دستمو گذاشتم رو شق

 .ومدیکه به سرعت به سمتم م ینیبره و بعدش نور ماش نیال یکی

******** 

 :نیارم

 دییبفرما:من

 ...يساالر:سرهنگ

 خب؟:آب دهنمو قورت دادم و گفتم  ناخودآگاه

 پدر دخترا بوده؟ کیهم شر يساالر یدونیتو م.وسط حرفم نپر:سرهنگ

 نداشتم یر،اطالعیخ:من

به  میتصم نیهم يبرا.خبر بده سیکه به پل کنهیفرهمند داره مدرك جمع م فهمهیزود م یلیخ يساالر:سرهنگ

ك رو به صورت از مدار یکپ هیکه البته فرهمند باهوش تر بوده و  رهیگیکشتنش ونابود کردن اون مدارك م

 يچون نه ما نه ساالر.جون اون دخترا در خطره ،يناصر نیبب.دهیاز دخترهاش قرار م یکی اریدر اخت انهیمخف

شن و دخترا رو  کیتو نزد يبه خونه  خواستنیچند بار م یدون یم.از دختراست یکیاون دختر کدوم  میدون ینم

خطر از اون  یبدون دیپس تو با.گرفتنشون کردنیما که نامحسوس خونه تو رو مراقبت م يبدزدن که مامورا

بدستش  ایکنه مدرك رو نابود کنن  یبراشون فرق نم يساالرو  یچون محسن.شترهیب یکنیکه فکر م يزیچ

رو االن  ازیچ نیا نکهیا لیدل.پس نزار هیچکدوم از اون دخترا ازت دور شن .بدست ما نرسه خوانیفقط م ارنیب

هم استفاده  هیثان کیچون اونا از .یحواستو جمع کن خوامیسرگرد ازت م.خطرناك شده یلیخ تیچون وضع گمیم

 .کننیم

 !نگار ينفسه؟ وا اینگار  ای نیدست نگ میکرد یهمه براش دوندگ نیکه ما ا یاون مدارک یعنی

 شده بیاز دختر ها غ یکیقربان متاسفانه : من

 ؟ !یچ:ادیبا فر سرهنگ
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******* 

 : نینگ

رو  چییسو. میگوش بد یآهنگ کیبزار حداقل  ادیکه نم نیا شیا اد؟ینم نیحوصله ام سر رفت پس چرا ارم اه

 .دکمه ضبط رو زدم و روشنش کردم . رو روشن کردم نیچرخوندمو ماش

 از تو  ونهید دل

 نشونم از تو  تنها

  يادگاریعکس  کی

  يخودتو ندار که

 شبهام  قیرف شده

 تنهام  یلیکه خ یوقت

 روبروم رمشیگیم

 ارزوم  یشیم بازم

 )یفالح اریماز_يادگاریعکس (

 . در اوردم و گذاشتم تو ضبط ومنتظر شدم پخش کنه گهید يد یس کیرو در اوردم و از داشبرد  يد یس

 :اومد ییپاشا یاهنگ از مرتض هی

 اهنگشم نیخدا من عاشق ا يوا

 هست تو قلبم  یکی

 اون خوابه  سموینویهرشب واسه اون م که

 تابه یهمه ب نیخوام بدونه واسه اونه که قلب من ا ینم

 )ییپاشا یمرتض -هست  یکی(

بود  شیشونیرو پ ظیاخم غل هیاومد اخه  یاما کاش نم. فرما شدن فیآهنگ گوش دادم که بالخره آقا تشر آنقدر

شده که  یاما مگه چ. بردمیداشت که ازش حساب م يجد ياز اون حالت ها. و انگار قصد باز شدن نداشت

 ه؟یعصب نجوریا

***** 

 :نفس
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 به سمت باشگاه ته باغ رفت و منم دنبالش نیدیا. خل شده ها نمیا یاخه؟ نصف شب یباشگاه واسه چ وا

 بود  کسیبارف لهیم هیباشگاه؟ رفت جلو  رهیشب م ياخه کدوم نابغه ا. داخل دیباز کرد و منو کش درشو

 ؟یبزن کسیبارف يخوایم نجا؟نکنهیا يمارو آورد یواسه چ یبپرسم سر شب شهیم:من

 صبر کن : نیدیا

 من  کینزد اومد

اومد و کمرمو گرفت و سر ته بغلم  نیدیا. گذاشته ها  ریروش بد تاث لمهیفکر کنم ف  کنه؟یم ينجوریچرا ا نیا

 کرد 

 .پاهام رو هوا بود و سرم تو شکمش یعنی

 نیگندبک منو بزار زم یه:من

 صبر کن: نیدیا

بود  لهیتو هوا ازاد بودم وفقط زانوم و ساق پام اونور م قتیدر حق. و ولم کرد کسیبارف ي لهیگذاشت رو م زانومو

. اومد رو بروبرم دو زانو نشست نیدیراحت بلند کرد؟ ا نقدریاورانگوتان چطور منو ا نیا. کله پا نشم شدیو باعث م

 چشماش لباش بود  يو جلو چشمام به جا دمبو یفقط من چپک. ورتامون مماس هم بودکه ص يبه طور

پسر مردم  يبه لبا يتو هواها بعد دآر یزونیسرت تو االن او ریاَه نفس خ! داره  ییمن چه لب ها يخدا يوا

شم وگرنه من  يو ضربه مغز نییبپرم پا ترسمیکه م فیح  ریاه برو بم. ه؟شوورمهیپسر مردم چ. یکنیفکر م

کمه اما خب  دونمیم. شدیم شتریب دمیشا ایمتر  یفکر کنم پنجاه سانت نیفاصله ام تا زم  نیدیا نیو ا دونستمیم

  گهید ترسمیم

 نییمنو بزار پا:گفتم غیبا ج یحرص

 ارمتیب نییامکان نداره پا یکه کلماتو حفظ نکن یتا وقت:نیدیا

 من اون کلمات مزخرف رو حفظ کنم ینیتو خواب بب:من

  یحفظ کن دینگهت دارم با ينجوریشده تا صبح ا:نیدیا

 کنم یمن اونا رو حفظ نم:من

 یمونیم زونیجور او نیپس هم:نیدیا

 شه  میتسل نیدیا کنمیم يکار یول شمینم میمن تسل. افتادما  یعجب آدم ریخدا  گ يا

 ارهیتونه کم ن یروش نم نیا يجلو يهیچ مرد:ذهنم گفتم  زدمو تو یطانیکه به سرم زد لبخند ش يفکر با
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 ما رو ببخش ایخب مجبورم خدا یول هیکار بد دونمیم

******* 

 :نیارو

 محکم بهش اصابت کرد  نیسر فرمون رو چرخوندم به سمت جدول که ماش عیسر

 دمینفهم يزیچ گهیو د شهیکمربند نبسته بودم سرم محکم خورد به ش چون

******* 

 :نگار

 زامویچ يبره بخونتش؟ تو اون همه  ینکنه جاش گذاشتم؟ نکنه کس يوا ينکردم ا دایگشتم دفترو پ هرچقدر

 .سحر بود. کردم یبه گوش ینگاه میبا لرزش گوش. نخونتش یکس يوا. نوشتمیم

 الو؟:من

 پلو؟ يخوریم.مارکوپولو:سحر

 برو بابا مسخره:من

 نه مس االغه:سحر

 بنال؟ یداشت کاریچ:من

 رو؟ یبمالم؟ چ یچ:حرس

  ؟یداشت کارمیچ گمیمزخرف م:ام گرفته بود خنده

 نهیما اصرار داره تو رو بب هیخاله قز نیا نیبب.رفت  ادمی يوا يا:سحر

 ؟يخاله قز:من

 منظورم دختر خالمه.دختر شهیم یزبون هیبه . گهیآره د:سحر

 خب؟:من

خب تو کتش  یول ایستیهم ن يتحفه ا نیالبته من بهش گفتم همچ.نهیاصرار داره تورو بب گهید یچیه:سحر

 رفت ینم

 نمتونیقرار بزار بب هیدوما خب .باشم از تو بهترم یاوال هر چ:من

 نه ایبپرسم وقت اضافه دارم  یحاال بزار زنگ بزنم از منش.ستاین يبد فکر نمیا: سحر

 برو بابا :من
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بار کامل چمدونم  هی اطیکنم ؟ واسه احت کاریدفترچه رو بگو حاال چ يوا. دختر خله نیرو قطع کردم ا یگوش و

 میدوباره گوش کردمیاستراحت م یکه داشتم کم یوقت. کردم و مجبور شدم دوباره از نو تاشون کنم یرو خال

 . برداشتم یسحره گوش نکهیا يبه هوا دیلرز

 !الو؟:من

 نگار خانوم؟: اون

 ما؟بله خودم هستم ش: با تعجب گفتم من

 دیتماس گرفت دیکه تماس گرفتن که شما بود يشماره ا نیما با آخر. نجایرو اوردن ا ییاقا کی دیببخش:اون

 .نگاه کردم یگوش يرو از گوشم فاصله دادم و به صفحه  یگوش

 بود نیارو ي شماره

 اونجا کجاست؟ دیببخش:با هل من

 مارستانیب:اون

 !نینه ارو ياز دستم ول شد وا یگفت نا خودآگاه گوش نویا تا

********* 

 : نفس

بچه ام شاخ در اورده خب اخه  رمیبم یآخ. کردیبا تعجب داشت نگام م. جلو دمشیرو گرفتم وکش نیدیا ي قهی

 چارهیب. زدمو لب هامو رو لباش گذاشتم طونیش يبا همون حالت برعکس بودنم لبخند. کارا نیا دهیازمن بع

تو چشماش نگاه . فاصله گرفتم  شمدت کوتاه از هیبعد از . رونیاش از حدقه بزنه بکم مونده بود چش گهید

 نه که انگار بد شانس تر از من خودمم ایجواب داد  نمیکردم بب

دونم  یشارژ شدم تو رو نم یمن که حساب.يات انجام داد هیتنب يبرا ینیریش يخب ممنون که مقدمه :نیدیا

 سر لغات میریخب م.

ما .  دهیاما چرا جواب نداد پس؟ معموال که جواب م. يشارژشدم تو غلط کرد گهیخاك بر سر م يپسره  ششیا

 بود یاسمم شمس میاگه شانس داشت

 ن؟یدیا.کنهیآخ آخ چقدر دلم درد م: من

 هان؟:نیدیا

 ن؟یدیا: من
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 بله؟: نیدیا

 جانم؟ یبگ يریمیم شیا: من

 شه  تیادیز ترسمیاخه م:نیدیا

 نییاپ اریمنو ب:باداد من

 نچ :نیدیا

  شهیباالتنه ام داره ازم جدا م کنمیاحساس م نییپا ارمیاه مسخره ب.نچ و کوفت :من

 شرط داره :زد و گفت زیام طنتیش يلبخند نیدیا

 .شهیپاهام داره قطع م کردمیمارمولکه اما واقعا احساس م نیا دونمیکه م من

 باشه قبوله یباش هر شرط:من

 ها  ینزن رشیز.باش: زد و گفت يمثل گاو لبخند نیدیا

 زنم  ینم:من

 ...دیتو با: نیدیا

****** 

 :نینگ

 .به سمت اتاقش رفتم و در زدم. کرده یهمه عصبان میرو ا نیارم یچ دمیفهمیم دیبا

 بله؟:نیارم

 اجازه هست؟:کردم تو و با لبخند گفتم سرمو

 تو  ایآره ب:بود توجاش نشست و گفت  دهیتختش دراز کش يکه رو نیارم

 .مبل روبروش نشستم و ساکت نگاش کردم يتو رو رفتم

 ییایمنتظرت بودم که ب:نیارم

 .تعجب نگاش کردم با

 م؟یبهم گفت که عصبان یسرهنگ چ یبپرس يحتما االن اومد.اونجور نگام نکن:نیارم

 کرده جناب سرگرد؟ تیعصبان یاومدم بپرسم چ.نه:کنم گفتم عشیضا نکهیا يبرا

 . زد يشو باز کرد و لبخند محوابرو يگره  نیارم

 داشت؟ یچه فرق نیخب ا:نیارم
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 تو اصلو بچسب و جواب منو بده:من

شما  ياگر برا.نگرانم یلیخ نینگ:رو لبش نبود کالفه سرشو تو دست گرفت و گفت يلبخند گهیکه د نیارم

 ؟یچ وفتهیب یاتفاق

 ایکنینگرانم م يدآر:من

 نگار رفته؟ نکهیاز ا یستیناراحت ن ؟چرایستیچرا ناراحت ن:تو چشمام نگاه کردو گفت نیارم

بعدشم به تو و .حرفاست نیتو دار تر از ا نینگ يدیهم نفهم ؟هنوزیدونیتو از کجا م:زدمو گفتم یتلخ لبخند

 .دیکنیم دایعقل رو پ یب يمطمئنم اون دختره .دارم مانیا نیارو

 جون تو و خواهرات در خطره نینگ ؟ید چنش دایاگه پ: گفت کالفه

 ه؟یمنظورت چ:گفتم جیگ

 .یمواظب خودت باش خوامیفقط ازت م.تونم واضح بهت بگم  ینم:نیارم

 ن؟؟یارم: من

 میکنیم داینگران نباش ما نگارو پ یتونم بهت بگم ول یبه خدا نم:نیارم

 ایترسونیمنو م يکم کم دآر نیارم:من

درضمن نگران نگار هم .مواظب خودتو نفس باش کنمیازت خواهش م ن،فقطیفقط نگ.فراموشش کن :نیارم

 .میکنیم داشیپ.نباش 

 ؟یگینم:من

 نه:نیارم

 .باشه :من

دانشگاه  ریسرهنگ با مد.در مورد دانشگاه نگار هم نگران نباش  یراست:گفت نیاز جام بلند شم که ارم خواستم

 .موجه کرده بتشویصحبت کرده و غ

 اطالع رفته؟ ینگار ب یعنی:من

 آره:نیارم

 عقل  یب يدختره :لب گفتم ریز

  ایمواظب خودت باش:گفت یبه سمت در اتاقش که دوباره با نگران رفتم

 خورمیاز جام تکون نم وفتهیقراره ب یکه نفهمم چه اتفاق یتا وقت.شهینم رینخ:من
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***** 

 :نگار

رو برداشتم واز در کلبه  لمیموبا. دمیمانتومو پوش عیوسر دمینه به سمت اتاقم دو يسرش اومده؟ وا ییبال یچ

 ی، ب دیتونم نا ام یمن نم. تونستم برم یاما من نم...اما من. رفتم  اطیاومدم و به سرعت به سمت در ح رونیب

 !تونم برم خدا  ینم اینشسته ام خدا نیزم يبشه رو یگل نیوباعث شده بود زم دیباریکه م یتوجه به بارون

چرا خودخواه  ؟يچرا سنگدلم نکرد ؟يدیچرا منو مهربون آفر: زدم ادیردم و رو به اسمون با گله فربلند ک سرمو

 نزاره برم؟ انصافه؟ یشرط لعنت نیاما ا مارستانهیانصافه بفهمم ب نیا ایخدا ؟ينکرد

موقع بارون حاجتا بر اورده  گنیم ایخدا. شد یو با اشکام مخلوط م دیباریصورتم م يبارون شالق وار رو قطرات

 . سالم باشه نیارو خوامیمن ازت م. شهیم

بود و  نیتو بود تو ماش يجا یاالن هرک. یاحمق یلینگار خ. یاه لعنت: انداختم و رو به خودم گفتم ریز سرمو

 ....اما تو. تهران رفتیداشت م

چرا ! زمیعز! نیکنم؟ ارو کاریدت بگو چخو ایکنم؟ خدا کاریچ. تونم ینم: تکون دادمو با عجز ناله کردم سرمو

 اخه چرا؟ شد؟یعاشق عشق من م دیدوستم با

 شده  یبرام مهم نبود که لباسام و صورتم گل گهید. کردم هیگذاشتم و گر یو گل سیخ نیزم يرو سرمو

 باشم  فیضع دیمن نبا. مهم نبود یبرام هیچ هیتو چه وضع نیکه معلوم نبود ارو یوقت. مهم نبود یچیه گهید

 یلعنت. تونم ینم. نگار پاشو یستین يزیتو کم چ. یعشقت گذاشت يپا رو قتیکه به خاطر رف يبود یکس نگارتو

قلبم و وجدانم گوش  يبه جدال ناعادالنه . نه نه....نیاگر ارو ؟یفهمیرفاقت عشقمو از گرفت م نیا. تونم ینم

 ...نینکنه ارو. دیفهمینم کردیشوق مانصاف بود منطق که حرف عشقو که طلب مع یچقدر ب. دادمیم

مامان تو ...بدم که عاشقم اما یلیمن خ. تونه بره ینم.رهیاون نم. نه اون هست: زدم ادیهام فر هیهق هق گر تو

 آره؟ خورم؟ی؟ من دارم چوب عاشق شدنمو م!یکنم؟ مامان کاریبگو چ

من . هاش يو نامرد نیخسته شدم از زم. شتیپ امیب خوامیمامان م: گفتم دمینشن یهیچ جواب نکهیاز ا دتریام نا

 !نیارو يوا...نویمن ارو. از دور خارج شده ام

 .بردار یبردار لعنت. مانتوم در اوردمو شمارشو گرفتم بیرو از توج یگوش

 بله؟:دیچیپ یخواب آلودش تو گوش يصدا

 .یاون تو چه وضع میهه من تو چه وضع. دیخوابیزود م شهیهم
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 منم : رفته و گرفته گفتم لیتحل يصدا با

 دختر؟ ییتو کجا ؟یینگار تو:تعجب زمزمه کرد با

****** 

 :نفس

 خب؟:من

 .حموم يایبا من ب:لبشو پررنگ تر کرد و گفت يلبخند رو نیدیا

 نییشمو بپرم پا الیخیترس مرسو ب گهیم طونهیگفت؟ ش یچ نیا. کردمیقد توپ بسکتبال نگاش م ییچشا با

 . طونیابا شبرو ب. رمایحالشو بگ

 نه؟ یخفه ش يدوست دار یلیانگار خ.دستام ازاده ها .جان پاهام بنده نیدیا:لبمو گاز گرفتمو گفتم یعصب

 یلیهرجور ما گهیمن شرطمو گفتم د:هاشو باال انداخت و گفت شونه

با هزار . رو متعجب کرد نیدیکه البته ا. لبم شد يرو يلبخند جادیمثل برق از ذهنم گذشت که باعث ا يفکر

 .به خودم گرفتم یمظلوم ي افهیبستمو ق شمویزور زحمت ن

  سین يچاره ا.باشه :گفتم ناراحت

 ؟ يقبول کرد یعنی:،با تعجب گفت رمینامرد که معلوم بود توقع نداشته من شرطشو بپذ نیدیآ

 هم دارم؟ يمگه چاره ا:من

 نه :زد و گفت  يلبخند نیدیا

 نییپا اریخب حاال منو ب:گفتم یعصب

 ؟يبا بچه سروکار دآر ينفس تو فکر کرد:گفت نهیبه س دست

 نه بابا بزرگ:من

 .پس حرف نباشه:نیدیا

 ؟یچ یعنی:من

 .حموم میریبعد با هم م یشما کلماتت رو حفظ کن مونمیمن منتظر م یچیه:نیدیا

 خدا  يا

 ؟ییکجا وارید:زدم ادیمانده فر در

 کار؟یچ يخوایم وارید يتا منو دار:تعجب گفت با
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 از دست تو واریسرمو بکوبم به د خوامیم:زل زدمو گفتم ختشیریب يتو چشا یعصب

 . حد نینه در ا یدارم ول ادیکشته مرده ز دونستمیم: بهم رفت و گفت يغره ا چشم

 .زنمیمن دارم سکته م يخدا يوا

 . ها مونهیاونوقت بچمون گرسنه م شهیخشک م رتینشو ش یعصب یلیخ گمیم نیبب:نیدیا

 .دمیموهاشو گرفتم کش تیشدت عصبان از

 ارزه؟یصد تا نفس م يهر تارش به اندازه  یدونیم.آخ آخ ول کن موهامو:نیدیا

 چند؟ یخیاخه مشکل دار ما گورمون کجاست که کفنمون باشه؟ بچه س:من

 .هم گور یکنیم ادیهم کفن پ ينگران نباش بزود زمیعز.هزار  شیش یخیس:نیدیا

به صورت  ینگاه. کنمیمنم نامزد م کننیهمه نامزد م. افتادما یچه آدم ریگ. هیگر ریفقط بزنم ز خواستیم دلم

 .قربون اخمت برم من : مهربون گفت يو اخموم کردو با لبخند یعصبان

***** 

 :نینگ

 ؟يرینم:نیارم

 نه :گفتم قاطع

 .ایباشه اما خودت خواست:نیارم

 کار کنه؟ یچ خواستیم. برداشتو خونسرد به طرفم اومد سشویجاش بلند شد و راکت تن از

 نه؟ يریکه نم:زد و گفت يلبخند

 منو بزنه؟ خوادیم. رونیبکنه کم مونده بود شاخام بزنه ب خواستیکه م ياز فکر کار. راکت رو آورد باال و

 .بزنه خوادیم یراست راستک دمیشد فهم جادیکه توسرم ا يبا درد یول! امکان نداره نیا نه

 .باشه یاروم نیبه هم شیبق دمیقول نم یرو اروم زدم ول یاول نیا:نیارم

 .منو بزنه نیشد ارم یباورم نم ه؟یآرومه بود پس دردناکاش چ نیاگه ا! خدا  ای

 بدم  دنشونیبا نکهینه مثل ا:گفت  نیکه ارم کردمیزده داشتم نگاش م بهت

 ؟یزنیم یاخه واسه چ:حرکتش اروم اروم عقب رفتمو گفتم نیبا ا. دوباره راکت رو باال اورد و

دو چون به .ات کنم هیومن قول دادم تنب يفرار کرد مارستانیاز ب کی.لیبه دو دل:جانب نگاهم کردوگفت نقطه

 .يدیحرف بزرگترت گوش نم
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 گوش ندادم؟ یک:من

 شیپ قهیچند دق نیهم:نیارم

 .ستین يزیچند سال که چ.خب حاال:ازك کردمو گفتمن یچشم پشت

 . ستین يزینه اصال پنج سال چ:با خنده نیارم

 . من رفتم بخوابم.باشه بابا بزرگ :دموگفتمیکش یمصلحت يا ازهیفرار از کتک خوردن ،خم يبرا

دراتاق رو باز . چرا آنقدر نگران بود دمینفهم قیاخرشم دق. گفتمو به سمت اتاقم رفتم ریبهش شب بخ عیسر و

برش داشتم و . انداختم یبود نگاه یعسل يتختم نشستم و به عکس سه نفرمون که رو يرو. کردم و رفتم تو

 نگرانتم  ؟یچرا رفت صالا ؟یخبر کجا رفت یمعرفت اخه ب یب ؟یینگار کجا! نگار. دمیکش یروش دست

اما تو خرابش .نفس از ته دل خوشحاله  دمیدیروز بود که م هیا تازه باب. دهینفسم نگرانته اما بروز نم دونمیم

  يکرد

زنگ تلفن اروم از جام بلند شدمو به سمت  يبا صدا. يتو زهر کرد یآبج يروز بعد نامزد. نگار يکرد خراب

 يبا تعجب به چهره . رو برداشته بود  یزودتر از من اومده بود وگوش نیانگار ارم یول. رفتم نییپا يطبقه 

 .کردمو به مکالمه اش گوش دادم ینگرانش نگاه

  ؟یچ:نیارم

 کجا؟:نیارم

 باشه باشه اومدم:نیارم

 !شده؟ یچ یعنیرو قطع کرد  یگوش عیسر و

 افتاده؟ یبود؟ اتفاق یک:من

 دهتصادف کر نیارو:کرد و گفت یباال به من نگاه ومدیکه داشت از پله ها م نیارم

 !؟یچ:شده بهش نگاه کردم و گفتم شکه

 رمیمن دارم م.تصادف کرده  نیارو:بود گفت دهیبودم،رس سادهیبه من که وسط پله ها وا گهیکه د نیارم

 مارستانیب

 . از کنارم گذشت عیسر و

 امیصبر کن منم م:من

 ؟يایکجا م گهیتو د:سمتم برگشت و گفت به
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 گهید امیبزار منم همراهت ب:تا پله باال رفتم و گفتم چند

 براش مظلوم کردم افمویوق

 دوتا کجان؟ نیا یراست. شده  یبگو چ نیدیاول برو به نفس و ا یپوففف باشه ول:نیارم

 رفتن باشگاه:من

 وقت شب باشگاه؟ نیا:تعجب نگام کردو گفت  با

 .شدم  یشکل نین باشگاه همبر خوانیگفتن م یمنم وقت:درشت کردمو گفتم چشمامو

 .متعجبش اشاره کردم ي افهیبه ق و

 .باال و لباساتو عوض کن بعد هم برو بهشون بگو ایخب پس ب:نیارم

و با  سادمیوا نهیمقابل ا. مانتو شلوار ساده و مقنعه عوض کردم هیرفتم تو اتاقمو لباسامو با عیسر. رفت باال و

اومده؟ نکنه نگارم بخواد مثل مامان و بابا بره و  نیسر ارو ییچه بال دونهیاالن نگار م یعنیخودم فکر کردم 

 .افتاد نییبه پا ممچش يقطره اشک سمج از گوشه  هینگار  ادیبا  اد؟ین گهید

که نرفته  ادتیباشه دختر خوب؟در ضمن .یکن هیگر دیتو نبا نینگ:گفتم نهیپاکش کردمو روبه خودم تو ا یعصب

 باشه؟. ینیو غمگ یترسیبفهمه تو م دینبا یکس نینگ.نگران نباش  گهیپس د.کنه دایقول داده نگارو پ نیارم

فکر  نیتو راه به ا. افتاده یو نفس بگم چه اتفاق نیدیتکون دادمو به سمت باشگاه راه افتادم تا به ا سرمو

 یلیخدا کنه خ یول. باعث شد برگرده دیشا.افتاده  نیارو يواسه  یکه به نگار خبر بدم که چه اتفاق کردمیم

و  نیدیبه آ یفحش حساب هیاول  دمیبه باغ که رس. باشه ومدهین نیسر ارو یخاص يبال نکهیا یعنینباشه  يجد

باخودم  دمیبه در باشگاه که رس. رد شدم کیوقت شب رفتن باشگاه دادم و بعد با ترس از باغ تار نینفس که ا

 ...باز کنم که ییهویخواستم درو  نیهم يکنم برا رشونیغافلگ کمی سیگفتم بد ن

****** 

 :نگار

 ؟ یاخه چرا رفت:غزاله

 یدونیندونه تو که خوب م یهر ک:من

 ؟ينگار من از تو خواستم بر:غزاله

 مهم تر از رفتن من وجود داره زیچ هیغزال  نیبب.نه خودم خواستم:زدمو گفتم یتلخ لبخند

 ؟یچ:غزاله
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 .نیآرو:نگران گفتم یلحن با

 شده؟ یچ:من بهش منتقل شده بود گفت یکه نگران غزاله

 تصادف کرده:من

 ؟یچ:زد و گفت یغیج

 .تصادف کرده:گفتم شیباز جیاز گ کالفه

 االن کجاست؟ حالش خوبه؟:غزال

 !حالش چطوره ینیبب يتو بر خوامیم قتیدر حق.دونم یدر مورد حالشم نم...مارستانهیب: من

 من برم؟: غزال

 گهیآره د: گفتم یعصب

 ؟يریخب خودت چرا نم: زالغ

 !خدا يا

 .تونم یمن نم یبفهم يخوا یغزال چرا نم:گفتم ادیفر با

 .نباش یتو عصب رمیباشه باشه م: غزال

به من زنگ نزن چون جواب  گهیبعدشم د.اونجا حالشو بپرس و با اس ام اس بهم خبر بده يدیغزال رس:من

 دمینم

 رو قطع کردم و از جام بلند شدم  یگوش عیسر

داشتم  میاما تصم انهیدونم کارم درست بود  ینم. صورتمم که نگم بهتره. یگل ایشده بود  سیخ ایلباسام  کل

گذر  ينجوریحداقل ا.کنم و برم حموم زیکلبه تا خودم رو تم يرفتم تو. نه ایشم که کارم درسته  الیخیب گهید

 .خوردمیکردم و کمتر حرص م یزمان رو حس نم

******* 

 يغزال خبر نیچرا ا. دمیجویناخونم رو م یعصب. مثل خوره افتاد بود به جونم ینگران نیا!  من يخدا يوا

 دمیترسیم یبا استرس بازش کردم ول. از غزال اومد یاس ام اس. هیحس بد یلیخ. مردمیداشتم م. دهینم

 .شروع کردم خوندن نیمه يبرا. شدمیخل م یخب داشتم از نگران یول. بهم داده باشه يبخونمشو خبر بد

 یسرش زخم کمیبوده و  هوشیخوب تا االن ب یبهوش اومده و حالش خوبه ول نیسالم نگار نگران نباش ارو"

  "يبا. شده
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اخه مگه مشکل داره به  ؟يفرستادم اما نکنه دروغ بهم گفته باشه؟ نگار دوباره خل شد رونیحبس شدمو ب نفس

 .اما هنوز هم استرس دارم دونمیتو دروغ بگه؟ نم

******* 

 :نفس

که  هیمنه کس يکه روبرو یکس نیچرا فراموش کرده بودم که ا.شدم  یخال تهیعصبان یکردم از هرچ احساس

 رهیخ نیدیا ییایدر يلب هام شکل گرفت وبه چشما يناخواسته رو يلبخند. من با تمام وجود دوستش دارم

 شدم 

 نیبا تعجب داشتم به چشماش که هم شه؟یجلل خالق مگه م. شهیبزرگتر مچشماش داره  زیسا کردمیم احساس

اومدمو تازه متوجه شدم  رونیکه توش بودم ب یدر باشگاه از هپروت يبا صدا! وا. کردمینگاه م شدیجور بزرگتر م

 )گهیبوده د نیخب قصدش هم.(من  هنتو در و د ادیکم مونده بود ب گهید لیگور نیا. شدهیچرا چشاش گنده م

بشکن . داشت درو بشکونه میانگار تصم زدیکه در م یاون کس. با ترس ازم فاصله گرفت و به در نگاه کرد نیدیا

درش اثر  نیخدا جوون پاك مملکتم کمال همنش يبشکنم؟ ا یواسه چ. شکنم بشکن یمن نم. بشکن بشکن

 دم؟یدرو قفل کرد که من نفهم یک. به سمت در رفتو اروم قفلشو باز کرد نیدیا) من زیعز يبود(کرد و خل شد 

بودم نگاه  زونیبا تعجب به من که او. بود دهیچقدر رنگش پم. دیکش یقیتو و نفس عم دیپر نیتا درو باز کرد نگ

 .آخ خدا پام شکست. تند تند براش دست تکون دادم طنتیبا ش. کرد

 د؟یکرد یچرا درو باز نم:نینگ

 افتاده؟ یاتفاق.میمتوجه نشد دیببخش:نیدیا

 ...اره اممم راستش یعنیاممم نه :نینگ

 .هول کنه نینگ ومدیم شیکم پ. که هول کرده بود نگاه کردم نیتعجب به نگ بل

 تصادف کرده نیارو:گفت عیو چشماشو بست و سر دیکش یقیعم نفس

 حالش خوبه؟ ؟االنیچ:نیدیا

 زونه؟یچرا نفس او یراست.دیایب دیاگه خواست شما هم....مارستانیب میریم میدار نیمنو ارم.دونم  یمن نم: نینگ

ما خودمون  دیشما زود تر بر. نییپا ارمشیاالن م کرد،یداشت ورزش م یچیه:انداخت و گفت یبهم نگاه نیدیا

 میایم

 .قبول کرد و رفت نینگ! دروغگو
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 گه؟ید میخب بر:من

 تو کجا؟:نیدیا

  گهید مارستانیب:من

 .یکنیو تا اون موقع هم کلمه هارو حفظ م امیتا من برمو ب یمونیم نجایشما هم رینه خ:نیدیا

 .در خطره نیاالن جونه ارو. کنکور من به درك بابا. بابا داداشت تصادف کرده. ستیول کنم ن پوففف

 نیارو شیبرم پ خوامیم نییپا اریمنو ب نیدیا: من

  خودیب:نیدیا

 دهیزنانه جواب م يها استیاما مطمئنا س دهیجواب نم نیا خخخ

تو  يایب يهم حق ندار گهیدر ضمن د. یبه من دست بزن گهیمن اگه گذاشتم د یخان برو ول نیدیباشه ا:من

 ؟يری؟بازم م یحاال چ...اتاق من

 نه :گفت.به خودش گرفته بود يمتفکر ي افهیکه ق نیدیا

 !نقشه ام گرفت ولیا. زدم يا روزمندانهیپ لبخند

 .دلم به حالت سوخت رینخ.قبول کردما دمویترس دتیتهد نیفکر نکن با ا:گفت ومد،یکه به سمتم م یحال در

 خدا از ته دلت بشنوه:زدمو تو دلم گفتم یثیخب لبخند

 .گلم يبود: وجدانم. اون باال تازه برعکس شدمیداشتم خل م شیاخ. اروم چرخوندم یلیکردو خ بغلم

 ا؟یالل گهینم یکس يتو ببند:من

 ؟يبا من بود:با تعجب بهم نگاه کرد و گفت نیدیا

 !من دوباره بلند حرف زدم يخدا يوا

 نه راستش با خودم بودم:من

 ریبرعکس بودن رو پخش تاث نیا گهیحتما االن با خودش م. بهش زدم یتعجب بهم نگاه کرد که لبخند بزرگ با

 .طور بود نیالبته واقعا هم فکر کنم هم. گذاشته

 من رفتما یاماده نباش گهید قهیتا ده دق:نیدیا

 هیپس . مارستانیب يریم يدار يریکه نم ینفس جان عروس:بپوشم اخه؟ وجدان یمن چ! قه؟یفقط ده دق ؟یچ

 .نبر تویگرام يشو يلباس آبرومند بپوش و ابرو
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 نیگن چارهیب. میاز باغ گذشت نیدیهمراه با آ. گفتیلج بودم اما خوب راست م بیوجدانم عج نیبا ا نکهیا با

تا مهلتم تموم نشده  دمیبه سمت اتاقم دو عی،سر میدیبه خونه رس یاومده؟ وقت ییتنها کویراه تار نیا يچجور

 . حاضر شم

 خل  يپسره .ببندم  یدرست و حساب نوینزاشت در ماش یحت. گازشو گرفت و راه افتاد نیدیشدم ا نیسوار ماش تا

البته درکش .شده  وونهید يوا. در حال سکته بودم.که عشق سرعت بودم  یکه من رفتیبا سرعت م آنقدر

 يزیکم چ.بود  مارستانیبالخره قلش ب. زنهیو دم نم زهیریمرد تو خودش م هیخوب مثل  یکه نگرانه ول کردمیم

 .نبود

 !نگار؟. افتاده یکه نگار رفته اما اصال انگار که نه انگار که اتفاق نیمن با ا. نبود معرفتیکه مثل من ب اون

 .فراموشت کردم یساعت از رفتنت نگذشته ول24هنوز  نکهیوفام که با ا یمن چقدر ب ؟ییبزرگه کجا یآج

 ادیچقدر سرعتش ز! من  يخدا. نگاه کردم نیو به صفحه سرعت ماش رونیاز فکر اومدم ب نیبوق ماش يصدا با

 !بود 

 .نیدیا:من

کردم انقدر  یفکر نم. فشردیکه امکان داشت پاشو رو گاز م ییو تا جا کردیم یتوجه به من داشت رانندگ یب

 يبا صدا...افتاده برخورد کرد اما االن یبهش گفت انگار که نه انگار اتفاق نینگ یاخه وقت. ونگران باشه یعصب

تازه متوجه  که انگار نیدیا ترسمیمن م.برو  واشتریتورو خدا  نیدیا: رومخاطب قرار دادم نیدیا گریبلند بار د

ترمز زد که باعث شد از جام گنده بشم و به  يگاز برداشت و محکم رو يشده بباشه پاشو از رو ادشیسرعت ز

 . اوفففف خدا رو شکر. کرد شهیجلو پرتاب بشم که البته کمربند مانع از برخوردم با ش

 نم؟یمن بش يخوایم:برگشتمو گفتم نیدیپشت سرمون به طرف ا يها نیبوق ماش يصدا با

***** 

 :نینگ

 مارستانیوارد ب. منم دنبالش.شد  ادهیگوشه پارك کرد و پ هی نویماش عیسر نیارم میدیکه رس مارستانیب به

 . میرفت رشیو به سمت پذ میشد

 نجاستیخانوم به ما خبر دادن که تصادف کرده و االن ا دیببخش:نیارم

 !شد  يجمله ا چه

 جون؟ نینگ-
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 کرد؟یم کاریچ نجایا نیا. تعجب به سمت صدا برگشتم با

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا:من

  گمیبعدا بهتون م يناصر يآقا شیپ میبر نیایجون فعال ب نینگ:غزال

رو که هنوز داشت با مسئول  نیداشت؟ اروم ارم نیبه ارو ینگار چه ربط یمیدوست صم. شده بودم جیگ یحساب

 . صدا زدم زد،یحرف م رشیپذ

  میبر ایب نیارم:من

 میصبر کن شماره اتاقشو بپرسم بعد بر:تعجب گفت  با

 کنمیم تونیمن راهنما: کرد و گفت یدست شیبهش بگم الزم نکرده که غزال پ خواستم

 . خودش جلوتر رفت و

 بود ؟ یک گهید نیا: دیتشکر کرد و اومد کنار من و پرس رشیاز مسؤول پذ نیارم

 .دوست نگار: زمزمه کردم جیگ

 .میاروم به دنبال غزال راه افتاد و

 داره ؟ نیبه ارو یدوست نگار چه ربط:گفت  شدیم دهیاز تعجب شن ییکه توش رگه ها ییصدا با

 . دونم یزمزمه کردم نم جیگ دوباره

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

 یزدگ گشمیتصادف کرده من خودم به شخصه فکر کردم نصفش رفته ،نصفه د نیبه ما گفتن ارو يجور پوف

برادر کوچکترش  يبه سمتش رفت و دست تو موها نیارم. میریبگ دهیکه سالمه البته اگر سرشو ناد نیا. داره

 .ایما رو نگران کرد یحساب: ختیکرد و اونا رو بهم ر

پرستارا چون  نی؟ا هیمن چ ریتقص: گفت طنتیبا ش رونیبکشه ب نیدست ارم ریداشت سرشو از ز یکه سع نیارو

چه خوبه . لبم اومد يرو نیارو طنتیاز ش يلبخند. از دستشون بره هول کرده بودن يا کهیت نیهمچ دنیترسیم

 . زنگ خورد نیارم یگوش. که دوباره شاد شده

 من برم دنبالش.نهیدیا:نیارم

 ششیکردم و خواستم برم پ ینشسته بود نگاه یصندل يبه غزال که معذب گوشه اتاق رو. رونیاز اتاق زد ب و

توجه به من به  یپرستار ب دم؟یکجا د نویمن ا! اش آشنا بود افهیکه در اتاق باز شد و پرستار اومد تو چقدر ق

 ...امارو بگه  يزیکه چ شتصحبت به سمت من برگ یبعد از کم. دیرفت و حالش رو پرس نیسمت ارو
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 تو؟:پرستار

 دم؟یمن تورو کجا د:من

 معرفت؟ یب ادینم ادتیمنو  گهید: زد و گفت يلبخند

 . چشمام رد شد ياز جلو لمیف هیگذشته مثل . تعجب به صورتش نگاه کردم با

 ترانه؟:زدمو شگفت زده صداش کردم يلبخند

 ینَگ:داد زد دیدویکه به سمتم م یدر حال ترانه

 ؟يهنو آدم نشد:بغلم در گوشش زمزمه کردم دیپر و

 آدم بشه ؟ دیمثل من با يوا چرا الهه ا:نازك کرد وگفت یازم جدا کرد و پشت چشم خودشو

  ینه بابا هنوز همون خل وچل خودم:زدمو گفتم يلبخند

 اومدن  نیدی، نفس و ا نیارم نیب نیتو هم. دوباره محکم بغلش کردم و

 ؟يعه تو زنده ا:گفت نیبود روبه ارو دهیه رو ندتران ي افهیکه هنوز ق نفس

 وا مگه قرار مرده باشم؟: نیارو

 ش؟یچلونیم يدار هیک ارویاون :به سمت من برگشتو با تعجب گفت.ينبود گهیآره د: نفس

 بازدم جونم؟ يچطور:گفت طنتیروشو به سمت نفس برگردوند وبا ش ترانه

 کردنیما نگاه م نیعاشقانه ب يویسنار نیپسرا هم که با تعجب داشتن به ا. بهت زده به ترانه نگاه کرد نفس

اونم کجا؟ تو . مینیرو بب طونمونیش ي هیهمه سال دختر همسا نیشد بعد ا یهم مثل من باورش نم نفس

 .مارستانیب

 بازدم من، حالت خوبه؟.بازدم . یییهو. اروی یه:ترانه

 .دیبه سمت ترانه دو عیکه انگار از بهت در اومده باشه سر نفس

 همه مدت؟ نیا يتو کجا بود.آواز جونم يوا:نفس

پسرا هنوز داشتن با . زدنیصدا م ينجوریا گرویدوتا باهم لج بودنو هم د نیا یاز بچگ. محکم بغلش کرد و

 .کنم یدادم ترانه رو بهشون معرف حیترج. کردنیتعجب مارو نگاه م

 . کنم تیمعرف هیفکر کنم بهتر به بق:سمتشون رفتم و گفتم به
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 نیدیبه سمت ا اقینفس با اشت. شناختشون نگاه کرد و سرشو تکون داد یکه نم يمشتاق به سه تا پسر ترانه

دختره هم که  نیا:گفت نیدیبه ا. بعد.نامزد من هستن نیمعلم من وهمچن ینیبیکه م ییاقا نیا:رفتو گفت

 . میباهم بزرگ شد ردنکه اون خونه رو ترك ک یتا موقع یمون که از بچگ هیترانه است همسا ینیبیم

 بازدم؟ يزود نامزد کرد نقدریتو چرا ا:درشت گفت يبا چشا ترانه

 دانشگاها رمیکجاش زوده ؟ بابا من دارم م:نفس

 .به هر حال بازم به نظرمن زوده واسه ازدواج:ترانه

 .کرد یغزاله رو هم بهش معرف یحترو  هیگفت و بق شییا نفس

 پس نگار کوشش؟ نمیصبر کن بب:ترانه

 .رو تازه کرد یحرفش انگار داغ دل همگ نیا با

 :نینگ

 مجبور شد بره سفر  نمیهم يداشتش برا تیخب ام آها نگار مامور:من

 آها :شک کرده ،مشکوك گفت یکه معلوم بود کم ترانه

 . کرد و رفت یشمارمو ازم گرفتو باهامون خداحافظ عیبلندگو ترانه رو صدا کردن که سر از

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا:از رفتن ترانه نفس که انگار تازه متوجه غزال شده باشه باتعجب گفت بعد

 نگار منو خبر کرده :جمع کرد و اروم گفت یصندل يبا خجالت خودشو رو غزال

 ؟یچ: میگفت مویهمه با تعجب بهش زل زد بایتقر

 يدرمورد ادما شتریالبته ب. بود یدختر نسبتا خجالت هیغزال . تو خودش مچاله شد شتریرسش شد و بباعث ت که

 .بهیغر

 هیداشت گر.جواب دادم  عیاولش تعجب کردم اما بعد سر.خواب بودم که نگار زنگ زد بهم:اروم گفت دوباره

و  ششونیپ امیکه ب و ازم خواست.تصادف کرده  يناصر يشده که گفت آقا یچ دمیازش پرس. کردیم

 . بود نیهمش هم.رو بهش خبر بدم  تشونیوضع

 .از جاش بلند شد عیسر وبعد

 .با اجازه:غزال

 نیصبر کن:نیارم

 .نگاه کرد نیبه ارم غزال
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 . دیبه ما خبر بد نیخواهشا اگر دوباره با نگار ارتباط بر قرار کرد:نیارم

تو چشاش  یحس هیشده بود اما  نیدوباره غمگ. نگاه کردم نیبه ارو.  رونیاز اتاق زد ب عیقبول کرد و سر غزال

 .....تونستم درکش کنم اما یکه نم دمیدیم

********* 

 یلینفس افسرده شده و خ. میکردنش نشد دایو ما هنوز موفق به پ گذرهیچهار هفته از رفتن نگار م بایتقر االن

اروم  یلیخ نمیارو. ستیموفق ن یلیاما خب خ ارهیسکوت در ب نیهمش در تالشه که نفسو از ا نیدیآ. ساکته

دختر محکم که  هی. ام شهیمثل هم کهمنم . آدم اروم و اخمو هیشده به  لیتبد طونیاون پسر شوخ وش. شده

 دختر؟ يکرد کارینگار تو با ما چ. شمیاما دارم از تو نابود م ارمیخودم نم يبه رو. شده میپشت نقاب قا

نفس بدونه هیچ  نمیبیباره که م نیواسه اول. کنهیکمکش م نمیدیا خونهیکنکور م يمدت نفس داره برا نیا تو

منم که تو شرکت . رونهیصبح تا شب ب بایتقر.کنهیم کاریداره چ ستیکه معلوم ن نمیارو. خونهیدرس م ياجبار

سر  هیاونجا گرم کرده و گرنه مطمئنا  سرموممنون بودم که  نیواقعا از ارم. استخدام شدمو اونجا مشغولم نیارم

 اعصاب هممونو تحت شعاع قرار داده بود  نیسوت و کور بود و ا یلیخونه بدون نگار خ. زدمیآباد م نیبه ام

******** 

 :نگار

 فاطمه جون من رفتم:من

  زمیخداحافظ عز:فاطمه

و  نیاز روز تصادف ارو. هم نبود يادیبرم البته راه ز ادهیپ خواستیدونم چرا دلم م ینم. رونیآموزشگاه زدم ب از

فاطمه . اون روز اومدم آموزشگاهو تونستم نظر فاطمه رو جلب کنم يفردا. گذرهیرفتن من حدود چهار هفته م

کنه که من  ادیداشت حقوقمو ز میتصم دیفهم تمویوضع یمهربون بود و وقت یلیساله بود که خ26دختر  هی

 کی ایهر روز  بایبود تقر کینزد ایچون کلبه به در. ومدیاصال از ترحم خوشم نم. و رد کردممودبانه در خواستش

داشتم امروز هم برم  میتصم. دادیکار بهم آرامش م نیا. خوندمیو م زدمیم تاریو گ ایلب در رفتمیم ونیروز درم

 سحر بود. انداختم یاز تو مانتوم درش اوردمو بهش نگاه. میبا لرزش گوش. نبودم  ستهخ یلیلب ساحل چون خ

 شمیپ ومدیاون م دمیترسیم یلیکه خ ییشبا هی یحت میتر شده بود یمیباهم صم یلیاون موقع تا حاال خ از

 .رو جواب دادم یگوش

 بله؟:من
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 ؟ییکجا. یگور به گور بش يا:سحر

 خونه رمیدارم م:من

 .خداحافظ  يندار يکار.خب باشه :سحر

 قطع کرد  و

رد شم که  ابونیخواستم از خ. عادت کردم اشیخل وچل باز نیبه ا گهید.بدونه من کجام  خواستیفقط م انگار

اما تا  نمیبیرو م نیارو کردمیفکر م یخسته شده بودم از روز اول ه گهیپووف د. دمیرو د نیارو ابونیاونور خ

همه جا  گذشتیم شتریب یاما هرچ دمشیدیم ایدر کیفقط نزد لیاوا. شهیم دیناپد شمیم کیبهش نزد

  دمشیدیم

برداشتم  تارویلباسامو عوض کردمو گ. دمیبه کلبه رس. عادت کرده بودم یخسته شده بودم ول گهید. جا هر

،  شستمیرو م شهیکه هم يصخره ا يو رو ایرفتم لب در. غروب آفتاب بود کیبعد از ظهر بودو نزد 6ساعت

 . به مامانم شکنم میآهنگ رو بزنم و تقد نیا خواستیامروز دلم م. و شروع کردم زدن. نشستم

 بهت بگم چقدر صداتو دوست دارم  شدیم یکاشک

 هاتو دوست دارم  ییالال امیمثل بچگ چقدر

 دوست دارم  اتویسادگ

 دوست دارم  اتویخستگ

 لب خدا خداتو دوست دارم  رینمازو ز چادر

  شدمیو شمدون م نهییطاقچه دلت ا يرو یکاشک

  شدمیقطره بارون م هیچشات  يدشت ابر تو

 "مثل مادر میم_یفاضل اریمه"

******* 

 :نگار

همشون تنگ  يدلم برا. چقدر دلم براشون تنگ شده دونهیفقط خدا م. کنارم گذاشتمو اشکامو پاك کردم تارویگ

 شروع کردم نواختن و خوندن نیهم يبرا. بزنم گهیآهنگ د هی خواستیدلم م. برداشتم تاریدوباره گ. شده بود

 نیخوام بدونه واسه اونه که قلب من ا ینم. اون خوابه سموینویکه هرشب واسه اون م. هست تو قلبم  یکی

 .خوندن گرویآهنگ د هیذاشت ادامه اشو بگم شروع کردم  یبغض گلوم نم...خودکار هیکاغذ  هیتابه  یهمه ب
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 قیرف يامشب تموم کرد تو حق من رفاقتو

 قیعشقمو نامرد نارف ياز من دستا یگرفت

 خواستم؟ ینم ایتونستم  ینم...تونستم ینم

غزاله نامرد :زدم ادیفر ایکنار گذاشتم و رو به در تارویگ. که غزاله نامرده زدیم ادیفر زدیتو ذهنم داد م ییصدا

اما .سین یپس منت.خودم خواستم  یمنه لعنت.عشقمو همه کسمو ول کنم  يمن خودم خواستم دستا. سین

 ...نکهیا. به خدا سخته.سخته 

 یدلم م. داشتم بیحس عج هی. دلم گرفته نقدریچرا ا. بود یبیامروز روز عج. نذاشت ادامه بدم هیهق گر هق

 سکوت ن؟ینگ...چیابا؟ باز هم هب. صدا زدم دینا ام. ومدین یمامان؟ جواب...صدا زدم. جوابمو بده یکیخوست 

 ن؟یآرو:که داشتم داد زدم یبیدرمونده از حس غر. ایدر يباز هم سکوت و صدا نفس؟

 جانم؟ -

 خواستمیم ایخدا:رو به اسمون کردمو گفتم هیبا گر.اه باز هم توهم . نبود یچیاما ه. به سمت صدا برگشتم عیسر

 کاریعذاب بکشم؟ مگه من در حق تو چ دیچشمام باشه؟ چرا با جلو دیچرا هر دم با.یفراموشش کنم اما تو نزاشت

 . دمیپس م انتاو ينجوریبودم که االن دارم ا يبد يکردم ؟ مگه چقدر بنده 

 زانو زدم ایدر يشن ها يجام بلند شدمو رو از

 یشد نم یچند بار خواستم خودمو بکشم ؟ اما نم. ستین نیسنگ نقدریبه خدا هر چقدرم بد باشم تاوانش ا:من

اونور  امیبابا اگه ب شت؟یپ امیب يخوا یمامان چرا نم. خدا دلم گرفته. ترسوام هیمن  ایخدا.دمیترس یم.تونستم 

 نیارو.و ترکتون کردم  نبودمبراتون  یکه خواهر خوب. دیو نفس منو ببخش نی؟ نگ يهوامو دار

دون من خوش باش و بدون دوست کالم ب هیفقط :اومد تو گلوم با زحمت قورتش دادمو گفتم يدیشد بغض

 .دارم

 ؟يخوش باش و بر یبه من بگ یراحت نیبه هم ادیدلت م يچجور  -

 اخه چقدر توهم؟. بازم توهم اه

 ارمیدووم ن ترسمیتوهما رو ازم دور کن من م نیتو رو خدا ا ایخدا:من

 خدا ازت دورش کنه؟ يچجور هیواقع یاخه وقت: نیارو

زدو  يلبخند نیبود؟ ارو نیارو نیداشت ؟ ا تیواقع نیا...يا. به عقب برگشتمو پشت سرمو نگاه کردم عیسر

 سیتوهم ن.نترس اصل اصلم : گفت
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 ؟يبر يبزار ينجوریچجور دلت اومد ا:گفت نیغمگ ییتر و با چشا کیاومد نزد و

چقدر  طیشرا نیکردن در ا يواقعا باز. کنم يباز دیپس با. من قول داده بودم. کنم ينقش باز کردمیم یسع دیبا

 . سخت بود

 مهم نبود برام :سرد گفتم ییصدا با

 شن؟یکه دوستت دارن بعد تو پر پر م ییبرات مهم نبود کسا یعنی: جلو اومد و گفت یعصب

 بود؟ یچ منظورش

و از همه  سین نیاون نگ گهید نینگ سیمهم ن یعنی. سینفس ن گهیبرات که نفس د سیمهم ن یعنی: نیارو

 ستم؟ین یاون منه قبل گهیمهم تر من د

 ساکت بهش نگاه کردم  بازم

 جواب منو بده :داد گفت با

 داشته باشن اما تو نه  یتیو نفس برام اهم نینگ دیشا: گفتم سرد

 .سادیروبروم وا قایاومد و دق نیارو

 اما من دوست دارم:گفت  تیجد با

 اما من ندارم : دوختمو گفتم نیبه زم نگامو

 .خانوم کوچولو یستین یخوب يدروغگو:زد و گفت يپوزخند

 قتهیحق ستیدروغ ن: گفتم وفتهینگاهم تو چشماش ن کردمیم یسع کهیحال در

 يتو چشمام زل بزن و بگو منو دوست ندار: نگام کرد و گفت  نهیبه س دست

 . به حرفت گوش بدم نمیبیالزم نم:زدمو گفتم يپوزخند

من تو دفتر خاطراتم پر  ایاز اشک دادم به غزال؟  سیخ ينه؟ باشه، پس حتما من نامه  يکه دوستم ندار:نیارو

 . نیکردم از اسم ارو

 دونست؟یروم نایتعجب نگاش کردم اون از کجا ا با

نگران غزال نباش اون دوباره داره عاشق .نامه رو غزال بهم گفته  هیقض: به تعجبم زد و گفت یمهربون لبخند

 . ازدواج کنه خوادیوم شهیم

من بخاطر اون از . غزال نیبود ا ياگه راست بود که چه آدم نامرد گه؟یراست م یعنی. تعجب نگاش کردم با

 خوامت؟یم یلیخ یدونست یم:بهم و با لبخند گفت  ینگاه نیارو...گذشتم اون وقت اون یهمه چ
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دفعه رو  نیاشکال نداره قولمو بشکونم؟ حاال ا ایخدا. در کار نبود یحاال که غزال. بس بود يباز. بس بود گهید

 .بعد ياز دفعه ها شاهللایا. ببخش

 شتریمن ب:زدمو گفتم يلبخند

 روز اول که بهت زنگ زدم ؟ ادتهی:نیارو

 تکون دادم سرمو

 ارم؟یسرت در م شویتالفو  کنمیم داتیبهت گفتم پ ادتهی:نیارو

 سرمو تکون دادم  دوباره

 یتالف نمیخب ا:نیارو

. رو لبهام حس کردم يزیچ هی یکه داغ کردمیشد و صورتم رو گرفت باتعجب داشتم نگاهش م کمینزد و

منم بسته  يناخودآگاه چشما.که چشماشو بسته بود نگاه کردم  نیشگفت زده چشمامو تا اخر باز کردمو به ارو

خجالت زده سرمو . انداخت شمامقرارشو تو چ یازم فاصله گرفت و نگاه ب قهیبعد از چند دق. کرد شیشد و همراه

 . گرفتن بود شیتموم بدنم در حال آت.انداختم  نییپا

 نگار؟: نیارو

 جانم؟:و صداش قرار گرفتمو نا خودآگاه گفتم رلحنیقشنگ اسممو صدا زد که منم تحت تاث انقدر

 خبر نرو یهیچ وقت ب گهید: نیارو

 چشم سرورمن :به چشماش کردموبا لبخند گفتم  یعاشق نگاه

 .کنهیم يهمه دل بر نیبره که ا شیسرور قربون سوگل: لبخند گفت با

 نشستم نیزم يانداختمو رو نییخجالت سرمو پا با

 ؟ یشخجالت بک يهم بلد یعه جناب عال:نشستو با خنده گفت نیزم يکنارم رو نیارو

 شد؟ يجور نیشد که ا یچ:نگاه کردمو زمزمه کرد  شدیم کیتوجه به سوالش به اسمون که داشت تار یب

با اون  کردمیفکر م شهیهم.دونم نگار یاز گذشته م دونمیم شتریدونم که قدرتو ب یاالن م یدونم ول ینم:نیارو

 دمیتازه فهم يدیکه به خاطر رفاقتت از عشقت دست کش یاما وقت یقلب یقص یلیخ ياریکه سرم م ییبالها

چقدر حسرت خوردم که از دستت دادم و االن چقدر خوشحالم که گوهرم نگارم  دونهیو خدا م یچه گوهر هست

 . شمیبرگشته پ

 ؟يکرد دامیپ يچجور:زدمو گفتم يلبخند
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 اش کنم هیتسو دیبادارم که  ییخورده حسابا هیبعد من فعال با شما  ياون بمونه برا:نیارو

 دمویدویدور ساحل م. به دنبالم نمیارو. دنیشروع کردم دو دمویاز جام پر یچ نیع. برداشت زیبه سمتم خ و

منم چقدر . کنهیاون کارو م کنهیکارو م نیا نسمیکه اگه وا دیکشیبرام شاخ و شونه م یهم ه نیو ارو دمیخندیم

 منو ببخش که زود قضاوت کردم  ایخدا. باشه دنیرس نیا ییجدا نیبعد ا کردیفکرشو م یک. دادمیگوش م

 ازت ممنونم. دوست دارم خداجونم یلیخ

 .ساینگار وا:نیارو

 ؟يتا تو منو بخور سامیوا یعه زرنگ:من

 خورم  یم ژهیو يقسمت ها هیکامل نخورمت فقط  دمینه قول م:گفت طنتیش با

 . راهم رو کج کردم ایسمت در به

  ییپرو یلیخ یدونستیم: به سمتش برگشتموگفتم و

 يدختر چرا دآر. یزنیم یحرف نیهمچ يکه دآر ينفر نینه تو اول:به خودش گرقت و گفت  يمتفکر ي افهیق

 . یوفتیخطرناکه ها م يریبرعکس راه م

 ي قهیکه  وفتادمیخورد داشتم م زیخواستم جوابشو بدم که پام ل.بهم  کینزد نمیارو.آب بودم  يتا کمر تو بایتقر

من  يکه رو نیبه ارو. اخخخخ کمرم. نداشت با من پرت شد تو آب یگاه هیکه اونم چون تک دمیو چسب نیارو

از  نیارو. اوردمیداشتم نفس کم م گهید. افتاده بود و چشاشو بست بود نگاه کردم که باعث سوزش چشمام شد

 نیپس ارو. آب نگاه کردم يبا تعجب به رو. مردمایداشتم م شیاخ. آب يخودم زدم کنارو اومدم رو يرو

 کوش؟

انداختمش  عیسر! نه يآب وا ياومد رو نیجون ارو یکه جسم ب کردمیبا تعجب به درو اطرافم نگاه م نطوریهم

سر خودمو . شدم ینم تیاذ یلیخ نیهم يرو کم کرده بود برا نیآب وزن ارو. کولمو تا ساحل شنا کردم يرو

 رو پشت گردنم حس کردم يدآر ينفس ها هیبود که  دهیساحل رس يکاینزد گهید. ودآب ب رونیب نیارو

 ياز قصد محکم انداختمش رو شن و رو میدی؟  به ساحل که رس يباز رمیبا دم ش يباز يخان باز نیارو...یعنی

. اش رو ماساژ دادم نهیس يقفسه  يچرا من نکنم؟ محکم رو یکن يباز يخوایحاال که تو م. شکمش نشستم

 ایتو روخدا بهوش ب نیارو يوا: مثال نگران گفتم یاون احساس درد کردم و با لحن يکه من جا يجور

  زمیعز نیارو.نیارو
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 یبه روش نم یکه پوست صورتش سرخ شده بود ول زدمیمحکم م نقدریالبته ا. به صورتش زدم یلیچند س و

به وضوح . بدم یدهنشو باز کردم تا مثال بهش نفس مصنوع. ایواستنه؟ باشه اما خودت خ يایکه بهوش نم. آورد

صورتمو به صورتش ! رمیاز تو بگ یحال کیمن االن . محو شد رو حس کردم عیصورتشو که سر يلبخند رو

کارم متعجب  نیتو دهنش که با ا ختمیبرداشتم و همشو ر نیزم يمشت شن از رو کیهمزمان . کردم کینزد

 . چشماشو باز کردبه من نگاه کرد

 

 نگاه کرد  کردم،یشکمش نشسته بودم و داشتم از خنده غش م يبا تعجب باز کرد و به من که رو چشماشو

 رفت ایبه سرعت منو از رو خودش کنار زد و به سمت در. باز کردم شمویباال انداختمو ن ییابرو براش

 فکرشم وحشتناکه  يوا...من اگه جاش بودم. دلم براش سوخت یکمیالبته خب . بچم حالش بد شد یآخ

 . دستمو رو شونه اش گذاشتم. سمتش رفتم به

 حالت خوبه؟:من

 .به لطف شما: رفت و گفت  يغره ا چشم

 .خودت بودش ریتقص: که بازم خنده ام گرفته بود گفتم یحال در

 خودم بود؟ ریه تقصک:خطرناك تر گفت یخطرناك و لحن یجاش پاشد و با چشمان از

 .تکون دادم رسرمویسر به ز مظلومو

 ؟ییپرو یلیخ یدونستیم: نیارو

 می؟ به اقامون رفت!آقا اجازه:انگشت اشارمو بلند کردمو گفتم طنتیش با

 نیاالن ا. يپودر کرد نمویس يقفسه  ياخه دختر جون کمرمو که داغون کرد:بهم کرد و گفت يدرمونده ا نگاه

 ازش مونده؟ يزیاقاتون چ

 میما اقامونو همه جوره دوست دار:گفتم يبراش زدم و بالحن بچگونه ا یبه گردنم دادم و چشمک يلبخند قر با

 .اقاهه

 ینم. شده بود کیو هوا هم تار میفقط ما تو ساحل بود. نهیرو لبش بش یحرفم باعث شد لبخند کمرنگ نیا

 .بودم دهیترس یکم.دمیشن یپا م يدونم چرا صدا

 ؟يشنو یپا نم يتو صدا نیارو:گفتم نیبه ارو رو

 .شد رهینگاه کرد و به پشت سر من با ترس خ هیتکون داد و به دور و اطرافمو  یبه عالمت منف سرشو
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پشتش  دمویدو نیوبه سمت ارو دمیکش یفرابنفش غیاز ترس ج! ترسمیپشت منه؟ من م يزیچ هی یعنی!  يوا

 ایب:انداختو گفت  یخنده و به من که پشتش سنگر گرفته بودم نگاه ریبا حرکت من زد ز نیارو. شدم میقا

به سمت صخره رفتمو  نیتوجه به ارو یب! کنهیمسخره منو مسخره م شششیا. سین يزیچ.کوچولو رونیب

اوفف : وگفت سادیو اومد مقابلم وا دیاز پشت بازومو کش نیارو. برداشتم و به سمت کلبه راه افتادم لمویوسا

 . نوش کن ی، ضربت یضربت يزد گنیم يدیمگه نشن زمی االن قهرن؟عزخانوم مثال

 برم عوضشون کنم  خوامیم سهیگفته من قهرم؟ فقط چون لباسام خ یک:براش نازك کردم وگفتم یچشم پشت

 خاك به سرم حاال من چه کنم؟ يوا:زد تو صورتشو گفت. ادا با

 ؟یکن کاریرو چ یچ:تعجب گفتم با

 .یهم شن سهیبعدشم به لطف شما لباسام هم خ. اوردمیخب من لباس با خودم ن: نیارو

. به لباساش کردم ینگاه. همه راه رو اومده ها نیعه نگار به خاطر ا. مالحظه که بدون لباس اومده یب چه

 ....واسه دهیداره ها جون م یکلیچه ه یول. بود سیو خ یلباساش شن گفتیراست م چارهیب

 .یکنیتوجه م یخاك بر سرت نگار پسر مردم لباس نداره تو به چ: وجدان

 !به من چه؟ یجون شما منحرف وجدان

 واسه مشت زدن بهش  دهیبود که جون م نیمنظورم ا من

 !یتون یمنو نم یچونیبپ یرو بتون یهرک.کن دختر  اهیبرو خودتو س:وجدان

 !منحرف

 خودمو بهت بدم  يدست از لباسا هیمجبورم . میبر ایب: من

 ؟یچ:درشت شد و گفت  چشماش

 .میبر ایحاال هم ب. میندار گهید يچاره ا:از خنده ام کنار لبمو خاروندمو گفتم يریجلوگ يبرا.  ام گرفته بود خنده

 .به سمت کلبه دمیدستشو گرفتمو کش و

 ه؟یچ نیا:نیارو

 .گهیلباسه د:از خنده لبمو گاز گرفتمو گفتم يریجلوگ يبرا

 ؟يتو شلوار ندار: گفت تیبهشون کرد و با عصبان یرو از دستم گرفت و نگاه لباسا

 .دامن رو هم داشتم نیا يتازه شانس آورد. شهیدارم اما اندازه ات نم:من

 . نگام کرد تیعصبان با
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تا  خوادینکنه دلت م. رو بپوش لباساتو بده به من تا زودتر بشورم نای؟برو ا یکنینگاه م ينجوریچرا ا ه؟یچ:من

 ؟یلباسا سر کن نیفردا با هم

 .به در زدم. ومدینم رونیب یو رفت تو اتاق و لباساشو عوض کرد ول دیکش یپوف نیارو

 بله؟:نیارو

 درو باز کن نیارو:من

 خواممم ینم:نیارو

 .غد شده بود يپسر بچه ها نیا مثل

 حداقل لباساتو بهم بده :من

 کیکوچ ییلباس شو نیماش هیاول با پس اندازم  ين هفته خدا رو شکر همو. پشت در لباسا رو بهم داد از

جور که گوشت رو از  نیهم. شام کتلت درست کنم يگرفتم برا میو تصم نیلباساشو انداختم تو ماش. گرفته بودم

دامن از  هیخودم گشاد بود با  يکه برا دیسف و اهیس زیبل هی. با اون لباسا فکر کردم نیبه ارو اوردمیدر م زریتو فر

 .نیزده ارو یپیچه ت. یبود و گالش صورت دیگل دارا که سف نیا

******* 

 :نیارو

 يروسر هیفقط . نگاه کردم نهیبود؟ به خودم تو ا یواسه چ گهینکنه تو آب رفتنت د کارتیخدا بگم چ نیارو يا

 !خدا  يقشنگ ما ا پیت نیکم داشت ا

 .بخور غذا ایب نیارو:نگار يدر اومد و بعدش صدا يصدا

من خنده اش گرفته بود اما  دنینگار با د. رونیدرو باز کردمو رفتم ب. نهیبیم ينجوری؟ باالخره که منو ا هیچ چاره

 .نخنده کردیم یسع

 رسهینوبت ماهم م. بخند ، بخند که االن دور دور شماست نگار خانوم:من

  ادیبهت م یلیخ:گفت دویخند نگار

 ...امینگار م:من

 .برداشتم زیبه سمتش خ و

 زیتحمل کن بعدش لباساتو تم گهیساعت د هیتا . نیلباساتو انداختم تو ماش.خب خب بابا اروم باش: نگار

 میغذا بخور میبر ایفعال هم ب.دمیم لتیتحو
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 ساعت؟ کی پوف

  دهیو اتو کش زیشما تم يهم لباس ها نیا دییبفرما:نگار

 . مونده بود که دامن بپوشم نمیهم. زدمو لباسارو ازش گرفتم و رفتم تا بپوشمشون يلبخند

 . گهید ایب ؟یکنیکار م یچ:کاناپه نشستم و از همونجا رو به نگار گفتم رو

 امیاالن م زمیبر ییچا هیصبر کن :نگار

 زیم ياز رو موییچا .گذاشت زیم يها رو رو ییاومد و کنارم نشست و چا ییچا ینیبا س قهیاز چند دق بعد

 افتاده؟ یچند وقته چه اتفاقات نیا یگیحاال م نیارو:بهم کرد و گفت  یبرداشتم که نگارنگاه

کردمو  ییبه بخار بلند شده از چا ینگاه. دادمش هیبه خودم تک دمشویبهش کردمو به سمت خودم کش ینگاه

تو شرکت  نینگ نکهیا. سوت و کور شده بود چقدر خونه نکهیا. افتاده یمدت چه اتفاقات نیبراش گفتم که تو ا

 يدعوا هیغزال با نکهیا. نفس سرش تو درسه و کتابه نکهیا. مشغول شده و سرشو با کار مشغول کرده نیارو

 دمیکه کش ییعذاب ها. کردم داشیپ یبدبخت یمن با کل نکهیبزرگ با نامزدش آشنا شده و عاشقش شده  و ا

اروم . فرشته کوچولوم خسته شده بود. بهش کردم که تو بغلم خوابش برده بود ینگاه. همه رو بهش گفتم 

و اروم  دمیبوس شویشونیدر اتاق رو با پا باز کردم و گذاشتمش رو تختو پ. بغلش کردمو به سمت اتاق بردمش

 روش پتو انداختم 

ممنون از  ایخدا. ردمبا پشت دست صورتش رو ناز ک. تخت نشستمو به صورت مظلومش نگاه کردم يرو کنارش

رفتم و درو بستم  رونیاز جام بلند شدم و از اتاق ب عیبه صورتش کردمو سر ینگاه. يبهم برش گردوند نکهیا

 دادم  هیبهش تک

 پسر چته؟ اروم باش  یه:قلبم گذاشتمو روبه خودم گفتم يرو دستمو

 .رو کاناپه بخوابم  دیامروز با نکهیمثل ا .زودتر بخوابم دیپس با. تهران میبر دیفردا با. از در فاصله گرفتم و

******* 

 :نیارو

 تهران  میرفتیم میو داشت میشده بود نیماش سوار

 اه بابا حوصله ام سر رفت حداقل ضبط رو روشن کن :نگار

 .زدمو ضبطو روشن کردم و آهنگ مورد نظرمو اوردم يلبخند

 میتمام زندگ من
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  میوونگید همه

 میدلبستگ میعاشق

 داره یتو بستگ به

 و نبودنم  بودن

 رهنمیپ سیخ عطر

  زنمیکه م ییحرفا

 داره  یتو بستگ به

 که قهر ایباشم  یاشت

 ابر ای یافتاب هوا

 تو شهر اتفاقات

 داره یتو بستگ به

 منتظرم  ای خسته

 پشت پنجرم یگیم

 برم  ایباشم  نجایا

 داره  یتو بستگ به

 زمستونو بهارم  من

 داره  یتو بستگ به

 همه د ار و ندارم  من

 داره یتو بستگ به

 اسمش بهونه اس  یچ هر

 خونه اس نیکه تو ا یچ هر

 که عاشقونه اس  یلحن

 داره یتو بستگ به

 ارامشم  هیگر

  کشمیکه م ینفس
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 نوازشم  ي لحجه

 داره  یتو بستگ به

 زمستونو بهارم  من

 داره  یتو بستگ به

 همه دار و ندارم من

 داره  یتو بستگ به

 جونو نفسم عمرو

 نرسم  ای برسم

 همه کسم  يشد چون

 داره  یتو بستگ به

 که دارم  ییارزو

  ارمینخوام کم ب تا

 زارمیقانون م یهرچ

 داره  یتو بستگ به

 هام  ینقاش يرنگا

 هامو خنده هام هیگر

 که من بخوام يزیهرچ

 داره یتو بستگ به

 و ماه و سال من  روز

 خوبو حال من  بد

 و محا ل من  ممکن

 داره  یتو بستگ به

 زمستونو بهارم  من

 داره  یتو بستگ به

 همه دار و ندارم  من
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 داره  یتو بستگ به

  "داره یبه تو بستگ -رمسعودیام"

 لبخنداست  نیمن هم يبرا ایحس دن نیبهتر. زدیکه لبخند م کردمیو به نگار نگاه م خوندمیلب م ریز اهنگو

 .فقط بخند. نگار یبرام لبخند بزن شهیبدم تا هم مویکل زندگ حاضرم. دهیلبخندا جون دوباره بهم م نیا

******** 

 :نگار

 :کردمیدر دل با خودم نجوا م زدمویم لبخند

منو ببخش که باعث شدم .نداره  يدوستت دارم ازم نپرس چقدر که دوست داشتن تو برام حدو مرز یلیخ نیارو

تو وجودم  يزیچ هیمن باشه؟  يدستا تا ابد برا نیا شهیم یعنی. دنده نگاه کردم يبه دستش رو. یبش تیاذ

به سمتم برگشتو  نیارو. رو دستش ماروم دستمو بردم جلو و گذاشت. که دستمو بزارم رو دستش کردیوسوسه ام م

 معلوم بود تعجب کرده. نگام کرد

 زدمو به روبرو اشاره کردم  يلبخند

 جلوتو بپا اروی يهو یعنیکه :وجدان

 ؟یکنیمچرا چاخان  وجدان

 تو فاضالب يتو فاز الو مواظب باش نر یرفت يادیاخه ز:وجدان

 ایتر نیسنگ یخفه ش وجدان

 من رفتم.داشتن  ییایکه شرم و ح میقد ياصال به من چه؟دخترام دخترا:وجدان

 بهش وارد کرد یدست خودش قرار داد و فشار آروم ریز ریدستمو ز نیارو. بهم زد و رفت شمونویع پوف

 . کم خواب چشمامو ربود کم

 میدیرس.پاشو  ینگار ؟نگار؟خانوم:نیارو

 ماه کیاز برخوردشون بعد  دمیترسیم. اضطراب از خواب بلند شدم با

 .زمیشو عز ادهیپ:زد و گفت ينگاه کردم که لبخند نیبه ارو مضطرب

 . چقدر لحن و لبخندش ارومم کرد دونهیم خدا

 نباش یچینگران ه يدار نویاروم باش نگار تو ارو: به خودم گفتم رو

 تو؟ يارینم نویماش:گفتم نیشدم و رو به ارو ادهیپ نیماش از
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 برو زنگ رو بزن. دهیحال م شتریب ينجوریا.نه :گفت زدیم رویکه دزدگ یدر حال نیارو

 من ؟:گفتم باتعجب

 خواماینم جینگار من زن گ.نه پس من:زد و گفت  يلبخند

 .کنار رفتم فونیا يبا ترس زنگ رو فشار دادم و از جلو! دلت بخواد میلیخ شششیا

 بله؟:نفس

 منم:من

 ه؟یمنم ک:نفس

 نگارمم:من

 نگار؟ یچ....خب باش منم: نفس

  میباز شد و ما وارد خونه شد یکیت يدر با صدا. گوشم پاره شد يزد که فکر کنم پرده  یغیج چنان

 ؟يبهم بگه مگه چند وقت نبود سین یکیحاال . بودم رییو دنبال تغ کردمیاغ نگاه مب يبه فضا يکنجکاو با

به در خونه که  یسوزوند کردم و در آخر نگاه یلیکه دلمو خ نیاتاق ارو يبه پنجره  ینگاه. خونه نگاه کردم به

باورشون  دیشا کردنیو با بهت به من نگاه م رونیاومدن ب نیو نگ نیدیو ا نینفس و ارم بیباز شد و به ترت

 .دیکرد و به سمتم دو داینفس زودتر از همه خودشو پ. شد ینم

 .نگار:نفس

از خودم جداش کردم و . کوچولوم تنگ شده بود یآج يچقد دلم برا. محکم بغلش کردم. تو بغلم انداخت خودشو

 .نگاه کردم سشیبه صورت خ

 رمایم یکن هینفس گر:من

سالم  نیدیو ا نیبا لبخند با ارم. تر کیهم اومدن نزد هیبق. دیگونمو بوس اشکاشو از صورتش پاك کرد و عیسر

 نیبه نگ دمیکردم  و رس کیعل

 سالم خواهر بزرگه:رفتمو گفتم کشیلبخند نزد با

 دونستمیاما من م. با تعجب نگاش کردن هیبکش ه و بق یغیبهم زد که باعث شد نفس ج یمحکم یلیس نینگ

 .حقمه نایبدتر از ا

 دلم برات تنگ شده بود یآج:زدمو گفتم يلبخند

 . بهش نگاه کردم که اومد جلو ومحکم بغلم کرد و
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 .کشمتیخودم م يبر ییخبر جا یب گهیبار د هی:گوشم زمزمه کرد در

 برم ییشما جا یغلط بکنم ب گهیمن د:من

واهر تنگ شده که هم برامون مادر بود هم پدر هم خ یکس يدلم برا. سنگ صبورمون تنگ شده بود يبرا دلم

 بود 

 .از اون چه بشه بهش فکر کرد شتریب یلیخ

****** 

 :نگار

 ماه بعد چهار

همون . کردمیفکر م ریچند مدت اخ نیداشتم به ا. بود گهید ينشسته بودم اما فکرم جا يکالس محمود سر

کردم  یاصال فکر نم. االن به بعد نامزد منه نیبه همه اعالم کرد که نگار از هم نیتهران ارو میدیکه رس يروز

 ي قهیتو دستم که سل يحلقه  هب. بردمیلذت م شییهوی ماتیچقد از تصم. رو بکنه اما کرد يکار نیهمچ

شگفت زده نشدن  یلیخبر خ نیا دنیبچه ها با شن. حلقه رو دوست دارم نیچقدر ا. هردومون بود نگاه کردم

مشغوله و البته همش  نیهنوزم تو شرکت ارم نینگ. کنهیم يکار نیهمچ نیروا دونستنیاصال انگار از قبل م.

 نیهمه ا. اعصابشو داغون کرده  نیا. کنهیجامو عوض م نیارم کنمیم مکارمند مرد سال هیتا با  گهیم. زنهیغر م

اما خب . بارهیکه عشق م نمینگ ياز تو چشا.  نهیبه نگ ادشیز يعالقه  ينوع نشون دهنده  هی نیارم يکارا

نفسم که . نکنن نکارویمغرور هستن که ا نقدیالبته ا. کنند یدوتا بهم ابراز عالقه نم نیکه چرا ا بهیبرام عج

 هینوع محافظته که  هی شتریب یهمراه نیالبته ا.  کنهیم شیپا به پاش همراه نمیدیکنکورشه و ا ریسخت درگ

 درس در نره  ریوقت نفساز ز

بابت  نیخودمو ارو يبه دوستا میما مجبور شد نکهیبه جز ا وفتادین يادیفاقات زات یلیچهار ماه خ نیا تو

ماه  هیفکر کنم . بود یازش راض یلیکه خ میمشترکمونم به استاد داد ينامه  انیو البته پا میشام بد مونینامزد

 یواشکی یلیمانتوم درش اوردمو خ بیجاز  میبا لرزش گوش. یچه کار سخت يوا میازش دفاع کن دیبا گهید

 :اس ام اسو باز کردم. اس ام اس داده بود نیارو. نگاه کردم  میگوش ياستاد نفهمه به صفحه  کهیطور

 "يبا. دم در دانشگاه ایبعد کالست ب ؟یخوب زمیسالم عز"
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 ياصال حوصله . گذاشتم و منتظر شدم کالسمون زودتر تموم شه بمیرو تو ج یاز خوندن اس ام اس گوش بعد

جمع کردمو  لمویوسا عیسر. رو بهم دادن  ایاصال انگار دن دیگفت خسته نباش یوقت. رو نداشتم  يودکالس محم

 . کردم و به سمت در دانشگاه رفتم یبا غزاله و تارا خداحافظ

 سالم:من

 شد  رید یلیکه خ میبدو بر.سالم : نیارو

 گرفت و منو با خودش همراه کرد دستمو

 ؟يقرار دار یشده؟ با کس رید یچ م؟یکجا بر:تعجب گفتم با

 یفهمیخودت م. میفعال بر اینگار ب:نیارو

اول  تیترب یب. در و باز کرد و داخل شد نیارو. دانشگاه  کیشاپ نزد یبه کاف میدیراه رفتن رس یاز کم بعد

که دونفر  زیم هیکرد و به سمت  یبه دور و اطراف نگاه نیارو. بود یکیشاپ ش یکاف. پشتش وارد شدم. خانوما

تو خونه  گرویمگه ما همد کنن؟یم کاریچ نجایا نایوا ا. دونفر زوم کردم يبه دقت رو. روش نشسته بودن رفت

 یصندل يرو! اوه چه جنتلمن دینفسو برام عقب کش يروبرو یصندل نیارو م؟یقرار گذاشت نجایکه ا مینیب ینم

 چه خبره؟ نجایا کنارم جا گرفت  یدر صندل نمیارو. نشستم و ازش تشکر کردم

 چه خبره؟ نجایا یدونیم:به نفس لب زدم رو

 دونم  ینه نم:هم به همونطور جواب داد نفس

  نجایبا لباس مدرسه بود پس حتما از مدرسه اومدن ا نفس

 ه؟یجمع شدنمون چ نجایا لینگاه کردم که بگه دل نیبه ارو منتظر

 ...و باشدیم یخب از االن به بعد جلسه رسم:نیارو

 م؟یجمع شد نجایچرا ا يبد حیتوض يزیقبل از هر چ شهیم:وسط حرفشو گفتم دمیپر

 دمیم حیحرفم نپر من االن توض ینگار خانوم شما صبر کن و وس;نیارو

 منتظرم:نشستم و گفتم نهیبه س دست

 درسته؟.کنکور نفسه جیما بعد اعالم نتا یعروس دیدونیهمونطور که م:نیارو

 میدادبه عالمت مثبت تکون  سرمونو

 درسته ؟.است گهیکنکور نفس هم دوماه د:نیارو

  میکرد دییهم هممون تا باز
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 به کجا برسه؟ خواستیحرفا م نیا از

 د؟یشد نیو ارم نینگ نیفکر کنم همتون متوجه عشق ب:نیارو

 . میکرد دییتا بازم

 نیو ارم نینگ.نهیهم میینجایکه امروز ا یلیدل گهیخب د:زد و گفت  یدست نیارو

 ن؟یو ارم نینگ ؟یچ یعنی. تعجب نگاش کردم با

مغرور و غد هستن که تا آخر  نقدیا نیو نگ نیبابا ارم:و گفت  دیکش یپوف میما هنوز روشن نشد دیکه د نیارو

 .بهم اعتراف کنن نایتا ا میکن يکه کار دیما با.عمرشونم حاضر نشن بهم اعتراف کنن خب

 .گفتیراست م. فکرکردم نیحرف ارو به

 م؟یکن کاریچ دیخب ما با:نیدیا

 دارم  ازیفقط به کمک هر سه نفر شما ن.اونش با من :زد و گفت يزیآم طنتیلبخند ش نیارو

 د؟یهست:آورد جلو و گفت  دستشو

من  م؟یکنیم یکار درست یعنی. داشتم دیترد کمیاما من هنوز . گذاشتن نیدست ارو يدستشونو رو نیدیو ا نفس

رو که  ییذره از کارها هی خوامیم. که برام همه کس بود يخواهر. دمیخواهرم د يماچند وقته عشقو تو چش نیا

 يبهش کمک کنم تا به عشقش برسه؟ دستمو گذاشتم رو نکهیبهتر از ا يو چه کار. در حقم کرد جبران کنم 

 .نگار يکرد یکار درست گفتیانگار با لبخندش بهم م  زدیو بهش نگاه کردم که بهم لبخند م نیدست ارو

***** 

 :نفس

 ه؟یخب حاال نقشه ات چ:من

اولو  يزوج عاشقمون دارم که نقشه  نیا يراستش من سه تا نقشه برا:زد و گفت يزیآم طنتیلبخند ش نیارو

 . میدیامشب انجام م نیهم

 امشب؟:نگار

 .بله امشب:نیارو

 .داد حینقشه رو توض و

 کنمینم يکار نیمن همچ:من

 نطوریمنم هم:نگار
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 ...به نفع خواهرتونه و دیبکن دیخوایکه م يکار نیا دینیبب: نیارو

 .میکه کمکشون کن میآورد تا آخر من و نگار مجاب شد لیدل نقدیا و

***** 

 :اول ينقشه  ياجرا

 اعصابم خورد بود. بشه نیسنگ نیو نگ نیساعت تا خواب ارم هیتا  میتو اتاقامون و صبر کن میگفته بود بر نیارو

تخت نشسته بود، غر  يکه رو نیدیبه جون ا رفتمویدور تا دور اتاق راه م م؟یکن يکار نیهمچ دیچرا با اخه

 زدمیم

 کار؟ اه  نیداره؟ چرا ا يا دهیاصال چه فا ه؟یچه کار نیا دونمیمن اخه نم:من

 .ستایواسه بچمون خوب ن یحرص نخور خانوم نقدیا:نیدیا

شما .ممیباشه بابا من تسل: برگشتم سمتش و چنان نگاش کردم که دستاشو برد باال و گفت! ستایول کن ن االنم

 حرص بخور خوادیاصال هرچقدر دلت م.ببخش 

 ....حقا که داداش همون:من

 . و نگار اومدن تو اتاق نیارو. در اتاق و باز کردم عیحرفمو خوردم و سر يکه به در خورد ادامه  يتقه ا با

 نفس یکیمن و  یکی.نداره ازین شترینقشه به دو نفر ب نیخ ب ا:نیارو

 عه چرا نفس؟:نگار

 . خانومم من که به شما گفته بودم:به نگار نگاه کرد و گفت نیارو

 زود باش نفس :به سمت من برگشت و گفت  بعد

 نیبه سمت اتاق نگ نیبا ارو. زد يرو از چشمام خوند و بهم لبخند دیترد. نگاه کردم نیدیبه ا. از در خارج شد و

. بود خوب شد دهیکش ينقشه ا نیکه همچ نیارو يو االبته چقد برا نهیسنگ نیخواب نگ دونستمیخوب م. میرفت

 . میتختش رفت کیو نزد میاروم در اتاقو باز کرد

 ؟یتونیم یمطمئن: اروم گفتم نیبه ارو رو

 به راه افتاد  نیاروم بغلش کرد و به سمت اتاق ارم یلیو خ نینگ يپاها ریگفت و دست انداخت ز يآره ا نیارو

 و باز کردم  نیاهسته در اتاق ارم یلیخ یول عیسر

 .نیگذاشت رو تخت بغل ارم نویجلوتر از من رفت تو و نگ نیارو

 بود کردم  یقیکه تو خواب عم نیبه ارم ینگاه
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 چرا لباس نداره؟ نیخاك بر سرم ا يوا يا

 گهید میبر ایب ؟یکنینگاه م یبه چ:نیارو

که  يو شرح کار حیبعد توض. میرفت نیدیبه سمت اتاق من و ا. اروم درو بست یلیو خ رونیب دیاز اتاق کش منو

ذهن من  یتخت خوابش برده بود ول يرو نمیدیرفتن بخوابن ا نینگار و ارو ن،یدینگار و ا يبرا میکرده بود

از خواب  نی؟ نگ دیکش ينقشه ا نیهمچ نیکارمون درست بود؟ اصال چرا ارو یعنی. سواالت بود يسر هی ریدرگ

 !خدا يوا. کنهیاگه بفهمه کار ما بوده زنده زنده سرخمون م کنه؟یم کاریبلند شه چ

***** 

 :نینگ

تو  ییصدا. من بخوابه شیاَه باز نفس اومده پ. رو کنارم حس کردم یتوجام بخورم که حضور کس یغلت خواستم

 خواهرته ها نیعه نگ: زد  بیوجودم بهم نه

 يبرا! برو بغلش کن . شونینداشته باش يفکر کن لحظه ا نیبه ا. نره ادتی يرو ندار یجز خواهرات کس تو

خواب از سرم نپره با چشم بسته نفسو بغل کردم و خواستم دوباره بخوابم که دست نفسم دورم حلقه شد  نکهیا

 شده؟ ادی، چه قدر ابعاد نفس ز نمیبب سایشده؟ وا نیسنگ نقدریچرا دستاش ا. اومد که احساس کردم نفسم بند

با تعجب  ن؟ی؟ارم یچ...يبو شتریب دهینفسو نم يکه بو نیوا ا. دمیکه تو بغلش بودم ناخودآگاه بو کش نطوریهم

 کنه؟یم کاریتاق من چتو ا نیارم. نهیکه ارم نینه ا يوا. چشمامو باز کردم و به صورت شخص مقابلم نگاه کردم

من تو . نهیاتاق ارم نجاینع ا. ستیاتاق من ن نکهیا دمیاتاق خورد فهم واریاتاق منه؟ تا نگام به رنگ د نجایا نمیبب

 کنه؟یفکر م یبفهمه در موردم چ نیاگه ارم! من يخدا يوا کنم؟یم کاریرو تختش و تو بغلش چ نیاتاق ارم

 .مشکل دار  يخفه شو دختره :خودم تشر زدم بهرو . اومدم تو بغلش خواستیبکنه دلم م خوادیاصال هر فکر م

قبل از  دیبا. بدبخت شدم يوا. خورد یحس کردم تکون کم زنم؟یلنگ م نقدیکه ا يخورد یننه سر من چ اخخ

 میاوف چه زور. تقال کردم و به زور دستاشو از دور باز کردم یکم...شم وگرنه میج عیبلند شه سر نیارم نکهیا

 راحت شدم !  شششیگرفتم اخ مویشونیو عرق پ سادمیصاف وا. نییاروم از تخت اومدم پا!  داره بدبخت زنش

 نیشد؟ ارم داریب یک الیگودز نیا. ننه يوا. شد و پرت شدم رو تخت دهیدستم کش ن،ییدستمو اوردم پا تا

 .دستشو دورم حلقه کرد

 ...س...نَ...آ...من...م:من

 .تونستم درست حرف بزنم یهل شده بودم که نم آنقدر
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 ؟ ياین یاجازه تو اتاق کس ینداده ب ادیمامانت بهت .کوچولو  یآخ:نیارم

 !لجم گرفت) گهید نهیخب لپ مطلبم هم. (که انگار با بچه دوساله در طرفه زدیحرف م يجور هی

تو  شیاریتو اتاق دختر مردمو م يایباشم بهتر از توام که نصفه شب م میهرچ:به جانب نگاش کردمو گفتم حق

 یمشکل هیدچار  یعقل هیاز ناح کردمیبودمش فکر م دهی؟ به جان خودم اگه تا حاال ند یکنیاتاقت و بغلش م

 . هست و سه چهارتا سکته رو زده

 من تورو اوردم تو اتاقم؟:چپ شده گفت يچشا افهیهمون سر و ق با

 .تو خونت منو آوردن تو اتاقت نیاطیاجنه و ش.نه پس :من

 ؟يومدیخودت ن ياز کجا معلوم خودت با پا: دیمشکوکانه پرس افهیبا ق نیارم

 .نییپرت شد پا قتیدر حق ای نییپا دیمن از رو تخت پر غیاز ج نیکه ارم دمیکش یغیج

 ...؟نکنهيدیشده؟ سوسک د يزی؟چ هیچ:نیارم

 یه:اومدمو دستمو جلوش تکون دادم و گفتم نییتخت پا يمزخرفش از رو ياز ادامه دادن حرفا يریجلوگ يبرا

 ؟یگفت یتکرار کن چ گهیبار د هی یه

 حالت خوبه؟ یمطمئن نینگ يوا يا:تو سرشو گفت  زد

 ؟یمن خوبم تو خوب:حالت مسخره دهنمو کج کردمو گفتم  به

 ممنون منم خوبم :نیارم

 ؟ یکنیمسخره م:من

 ؟ يچه مسخره ا: نیارم

 يبا صدا! داره چه خوشگله ییننه چه عضله ها يوا. افتاد نیشد که نگام به بدن بدون لباس ارم یچ دونمینم

 .نیخاك بر سرت نگ يوا يا. حواسم جمع شد نیارم يخنده 

 . دیلطفا لباستون رو بپوش يناصر يآقا:خودم مسلط شدم و طلبکار گفتم به

ندارم که توجه  يتازه ا زیچ گهیباشه اخه د ازین گهیخانوم فرهمند فکر نکنم د یول:گفت يزیآم طنتیلبخند ش با

 !شما رو جلب کنه 

اروم !  خونسرد باش نینگ. يدیرو د یتو که همه چ ؟ینگاه کن يخوایرو م یچ گهیبگه د خواستیم...شعوریب

نگاش کردم  تیبا عصبان. رو پرو ياروم خفه اش کن پسره  کنمیم دیحاال برو اروم، تاک.دختر خوب نیافر. باش
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تو اتاق من  ياومد شبیچرا د یاخرشم نگفت نینگ یول. ممیمن تسل:که با همون لبخند دستاشو برد باال و گفت

 ؟يدیخواب

  نجایا يتو منو آورد. نجایا ومدمیمن ن:گفتم یعصب

  ؟یزنیعه عه نگاه کنا تو روز روشن تهمت م:جلو دهنش مشت کرد و گفت دستشو

قطعا  نهیبب تیوضع نیرو با ا نیاگه منو ارم. از بچه هاست یکیمطمئنا . دمیکه به در خورد از جام پر يتقه ا با

 از ترس به سمت پنجره رفتم ! يوا کنهینم یقشنگ يفکرا

 ؟یکن کاریچ يخوایم:همراهم اومد و با تعجب گفت نیارم

 شم  میبرم قا خوامیم رهیاز بچه ها باشه ابرومون جلوشون م یکیاگه :من

 ؟ یارتفاع پرت کن نیاز ا يخوایم ؟يشد وونهید: گشاده شده گفت يبا چشا نیارم

 مجبورم :من

 . شو میتخت قا ریبرو ز ایب:و گفت دیکش بازومو

 .نییپا رمیاز پنجره م.نه :و گفتم رونیب دمیاز دستش کش یرکیبا ز بازومو

 ! بیغر نیامام حس ای. به ارتفاع پنجره کردم یخم شدم و نگاه یکم و

 شم ؟ میمن کجا قا یگفت: باز گفتم شیوبا ن نیبه سمت ارم برگشتم

منم معطلش . تخت اشاره کرد ریبه ز زدیلبخند م کهیدر حال نیارم! دمیگرخ يادیاز ارتفاع ز یفکر کن یونیمد

زه از خواب جلوه بده انگار خواب بوده و تا يجور هیرفت تا درو باز کنه و  نیتخت و ارم ریرفتم ز عینکردم سر

 !چه غلطا! شده داریب

****** 

 :نگار

ساعت پنج و  ؟یچ. کردم ینگاه به ساعت گوش هی! گهیخفه شو د ششیا. دمیاز خواب پر یآالرم گوش يصدا با

نگاه  نیبه ارو! نیو نگ نیارم يوا....و نیارو ينقشه ! شبیساعت آالرم گذاشتم؟ د نیمن چرا ا! صبحه مین

 کردم

زن و شوهرها موقع خواب تو حلق همن  يهمه ! ما میهست یچه زن و شوهر نرمال. بود دهیبه من خواب پشت

 .دهیخوش ذوق پشت به من خواب يآقا نیاونوقت ا

  يشد....آدم هیخاك بر سرت نگار که عاشق :تو سرمو گفتم زدم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Anahid75  – طونایدو سه تا ش

wWw.98iA.Com ١٩٤ 

خره، .قلوه سنگ .احساس  یب.سواد  یب.اروی يهو)نیمخفف ارو(يآر.پاشو  نیارو:حرص تکونش دادمو گفتم با

 .پرهیسوژه داره م

بغل گوش من غر  رزنایمثل پ نقدیسر تخته بشورنت که ا یاله:زد و با غر غر گفت یخواب به سمتم غلط جیگ

 !غر نزن  رزن،یپ. یکنیغر م

 ...گهیم طونهیش

 ؟یگیم یچه مرگته؟چ ه؟یچ...غ طونهیعه نگار ش:وجدان

 !طونهیبه ش نیبگم صد آفر خواستمیم.یچیه! من ؟:وجدان

 . نزن میزحمت و حرف اضاف یپس الل شو ب خب

 .من رفتم.يمنو ندار اقتیل.تیترب یفرهنگ ب یب:وجدان

بهش  ادشیز يتو صحبتاش از عالقه  نیگوش دادمو گلدون کنار تخت که ارو طونهیبه حرف ش. کم شرِت

 شهیشکستن ش يبا صدا نیارو. داد مییچه صدا! اوففف من نبودم. واریبه د دمیگفته بود و بر داشتمو محکم کوب

 بود؟ یچ يصدا:ورو تخت نشست با ترس و تعجب رو به من گفت دیاز جاش پر

 !شما  زیگلدون عز: باز کردمو گفتم شموین

 . گلدون اشاره کردم يها شهیبا دست به جنازه و خورده ش و

 خاره؟یتنت م: و به من گفتبه گلدون کرد و با اخم وغضب ر ینگاه نیارو

 !اوففف به شدت: گفتم يزیآم طنتیش يلبخند با

 ریکه يحتما برو حموم که دآر يوقت کرد یول.خارونمشیاشکال نداره خودم برات م:کرد وگفت زیر چشماشو

 ! یزنیم

روم و پرتم کرد رو تخت و خودش  دیتا خواستم از دستش در برم بازومو کش. برداشت زیبه سمت خ! شعوریب

 ؟ یشکونیکجا؟ گلدون منو م:ترسناك تو چشمام نگاه کردو گفت  يبا چشما نیارو. زد مهیخ

طرف  کردیم يکار) ؟!حاال چرا بز(هاش مثل بز بود یآدم نبود تالف نیاخه ارو. بودم دهیترس کمینگم  دروغ

 . وفتهیمقابلش به عر عر کردن ب

 . برات خرمیگلدون م هیبابا .ولم کن نیارو:چشماش مثل گربه شرك زل زدم و گفتم  تو

 !خرش نگاه کردم  هیشب شتریفکر کنم ب یول

 يتاوانشو پس بد دیبا. شهینچ نم:باال انداخت و گفت ابروشو
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 تاوان؟

 ؟يریتاوان بگ يخوایم يحالت خوبه؟ مثال چجور یمطمئن نیارو:من

  ينجوریا:زد و گفت  يلبخند

 يباهم هیچ رابطه ا دینبا مونیخودم بهش گفته بودم تو نامزد نکهیبا ا !دیبوس یجلو آورد و لبهامو طوالن سرشو

و زبونشو رو لبهاش  دیسرشو عقب کش. نکردم ییتقال ای یبوسه اما ناخودآگاه هیچ اعتراض یحت میبرقرار کن

 !بود  ینیریامممم چه تاوان ش:و گفت دیکش

 .بار اخرت بودها : گفتم دمویکوب یبازوش مشت به

تاوان ها رفته  نیمن تازه مزه ا.باش  المیخ نیشما بگو آش به هم زمیعز:روم خم شد و گفت شتریب طنتیش با

 .شمینم الشیخیدندونم حاال حاال هم ب ریز

  کنمیم کاریمن چ نیبکن بب نکارویتو ا: من

 ؟یکن کاریچ يخوایمن اخه م يکوچولو یآخ:زد گفت یلبخند کج بردیبحث لذت م نیکه انگار از ا نیارو

 . و فنجون بودم لیمثل ف نیکنم؟ من دربرابر ارو کاریچ خواستمیم واقعاهم

 !دمیتو بکن من نشونت م:لج گفتم  با

گاز محکم از لب  هی! کنم کارتیچ دونمیم! دیابروشو باال انداخت و نا غافل سرشو جلو آورد و دوباره لبامو بوس هی

لب هامون  نیکه ب دمیکش یغیاز لبم گرفت که ج ين گازنکرد و چنا ينامرد نمیالبته بگما ارو. گرفتم نشییپا

 . دیدردت گرفت؟ ببخش!خانومم  یآخ:سرشو برد عقب وبا همون لبخندش گفت! خفه شد 

 !شه من بهت بخندم جیپاهات افل شاهللایا يمرض ا يکوفت ا يا:من

دوما من هروقت که بخوام از شما .کی ادیبارون نم اههیگربه س يکنم که به دعا يادآوری دیخانوم گلم با:نیارو

؟  یخواهر نفس یتو مطمئن نمیاصال بب! سوما بابا منم دل دارم.دو  نمیا رمیگیتاوان م فتهیو وظ یکه نامزدمن

تو اتاقش بخوابه اما  ادیب نیدیشد ا یهم راض يربدون هیچ اصرا ایببوستش  دهیاجازه م نیدیبه ا ینفس به راحت

 ؟یمن چ

 . یمن بخواب شیپ دیحرفا و با نیو ا یداد که تو نامزد من ریگ نیم که ارواون روز افتاد ادی

نامه ام که به عهده  انیاز پا یکرد اون بخش دیتهد نیخب من قبول نکردم و در اتاقمو قفل کردم که ارو اما

 ستیها ن يریها از اون تو بم يریتو بم نینه ا دمید یاما وقت گهیم یالک کردمیاوال فکر م. دهیاشه رو انجام نم

 شیبودم و بخش اصل دهیبابتش زحمت کش یمهم بود و منم کل یلینامه ام خ انیشدم چون پا یراض ییجورا هی
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در توان خودمم نبود که اون قسمتو انجام  شدیمحتوا م یب قیتحق شدیبود و اگر انجام نم نیارو يبه عهده 

دوست داشتم  یلیرو خ نیبود که ارو نیهم که قبول کردم ا يا گهید لهیقبول کردم البته ه دل بایپس تقر.بدم

که گذاشتم  یاما من از اون شب.نداشت که باهاش باشم  یبود ، محرمم بود هیچ اشکال میوباالخره مرد زندگ

تا حاال هم . مرد بود هیاون . دلم براش سوخت شییخدا....ایمنو ببوسه  دیبخوابه شرط کردم که نبا شمیپ نیارو

 سادیوا. امیکوتاه ب یوسادگ يزود نیبه هم شدینم لیبازم دل یول. بود یلیخودشو کنترل کرده بود خ یهر چ

 ببوستش نیدیا زارهینفس راحت م دونهیاز کجا م نیا نمیبب

 ببوستش؟ نیدیا زارهینفس م یدونیتو از کجا م: گفتم مشکوك

 !دمیخودم د:زد و گفت یبرق چشماش

 يدی؟خودت د یچ:گشاد شد  شمامچ

 بار بلکه سه بار  هیبله تازه نه :تکون داد و گفت  سرشو

 !اخه دختر يجنبه ا یچقدر تو ب. خاك بر سرت نفس یعنی

 یمردم به ما ربط یخصوص یزندگ.مونهیبود و همونم م گهید زهایچ هیاما قرار ما  یباش دهیکه حاال د رمیگ:من

 . حاال هم از رو من پاشو.نداره 

 يخوایم نجوریحاال که تو ا.باشه :سرد گفت یو با لحن دیاروم خودشو از روم کنار کش. کردم ناراحت شد احساس

 ! نیو آرم نینگ شیپ میحاال هم پاشو بر.باشه 

 !شه  نجوریا خواستمیاه من نم  رونیجاش پاشد و رفت ب از

 نگار کارت درست نبود :وجدان

 کردم کاریمن چ ا؟مگهچر

چقدر زن و  یدونینگار م. یمحرمش یبهتر از تو ؟ تو زنش یک.داره  یاجاتیاحت هیمرده  هیبابا باالخره اونم :وجدان

 طالق گرفتن؟ هیقض نیشوهر سر هم

 . جدا شم من دوسش دارم نیاز آرو خوامیاما من نم: ترس گفتم با

 ؟یکنیچرا قبولش نم ؟یکنینم یچرا باهاش همراه يپس اگه واقعا دوسش دآر:وجدان

 زایچ نیاز ا هیمعلومه قض یول! خدا يغلط بود ا شهیشرط از بن و ر نیا. من کارم اشتباه بود. گفتیم راست

 يجد یلیخ هیقض نکهیناراحت بشه مگر ا نیآرو ادیم شیکمتر پ گفتنیم نیدیو ا نیاخه ارم. تره يجد یلیخ

 باشه 
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 خوادیدلم نم! کمکم کن  ایخدا. میتنها شد ییکه دوتا یگذاشتم موقع نکارویا! ارمیهر جور شده از دلش در ب دیبا

 .من اشتباه کردم. عشقم از دستم ناراحت باشه

****** 

 :نیارم

 :گرفته گفتم يبا صدا نیو رو به ارو دمیکش ازهیخم یالک. باز گذاشتم مهیدر و ن. رونیرو باز کردم ورفتم ب در

 بله؟

 .بدم يگریباشه برم تست باز ادمی

 شرکت؟ يبر يخوایامروز نم:نیارو

 رمیچرا م:من

 !ها شهیم رتیخب داره د:نگاه کردو گفت شیبه ساعت مچ نیارو

 مگه ساعت چنده؟:گفتم  دمویتو هم کش اخمامو

 . ربع به هشت هی:شلوارش کرد وگفت بیدستاشو تو ج الیخ یب

 امیاالن م يکرد دارمیباشه ممنون که ب:گفتم  نیرو به ارو دمویبه صورتم کش یکالفه دست!  شده رمید ییوا

  نییپا

 .گذشت ریهوففف به خ. رفتم تو اتاق و در بستم و

 ن؟ینگ ن؟ینگ:صدا زدم اروم

 شده ؟ یچ:و گفت رونیتخت اومد ب ریز از

 . بدو برو اتاقت حاضر شو.شده  رمونید:من

 مگه ساعت چنده؟:نینگ

 ربع به هشت هی:من

 ربع فرصت دارم آماده شم؟ هیفقط  یعنینه :گفت متعجب

  قهیفقط پنج دق.نه:نگاهش کردمو گفتم يجد

 قه؟یفقط پنج دق ؟يشد وونهید:درشت کردو گفت چشماشو

کردن  شیدر ضمن شما حق آرا. ادهیهم ز قهیپنج دق نیهم:کردمو دهنمو از تو گاز گرفتم و گفتم  زیر چشمامو

 .برهیوقت نم قهیاز پنج دق شتریکه ب دنمیلباس پوش هی ،يندار
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تا زانوت باشه واگر  دیضمناً مانتوت با:افتاد، برگشتم سمتشو گفتم  ادمی يزیچ هیکه  ییبرم دستشو خواستم

 !سرت اومد با خودته ییهر بال) گفتم يجد ییگونه و چشما دیتهد یبا لحن(ناکرده کوتاه تر باشه  ییخدا

 ریبه تصو یبا گنگ...اما. یگربه رو دم حجله کشت!  نیول ارم يا. زدم يلبخند نهیرو به ا ییورفتم داخل دستش و

 ه؟یمانتو کوتاه بپوشه چ ایکنه  شیآرا رونیدوست ندارم ب نکهیا لیاما دل. نگاه کردم نهیخودم تو ا

******** 

 :نینگ

 !مرگ  يا

 تو  دونمویاگه مانتوت کوتاه تر باشه من م:در اوردم اداشو

به  یحرص! دمینشونت م. شرکت به تو چه امیدکلته بپوشم ب خوادیاصال دلم م!گند اخالق  ياه اه پسره ! بابا  برو

داشتم اروم از راهرو رد . نفهمه يزیچ یتا کس بودیحواسم جمع م دیبا. سمت در اتاق رفتم و درو باز کردم 

 !قلبم يوا. جلوم دیکه نگار پر شدمیم

 ؟يمشکل دار زمیعز:گفتم یحرص

 .يکنم ، تو اتاقت نبود دارتیاومدم ب ؟يکجا بود یراست.خوشگله  يمشکلو شما دار: نگار

 من؟: هل کردم ناخودآگاه

 گهیآره د: مشکوك نگام کرد و گفت نگار

 !دمیبگم؟ آها فهم یحاال چ. االنه که بفهمه یول يا

ورزش کنم تا خسته شم و  یرفتم باشگاه تا کم نیهم يبرا بردیحالم بد بود خوابم نم یلیخ شبید یدونیم:من

 .شد که اونجا خوابم برد  یدونم چ ینم.بخوابم 

 . یساخت یچ! نیدروغ نگ ولیا

 شده  رتیحاال برو زودتر آماده شو که د:مشکوك نگام کرد و گفت یکم نگار

 . گهیاخ راست م اخ

 باش پس من رفتم :من

کنم وگرنه  شیوقت نداشتم آرا. گوشم گذشتا خیخطر از ب شیاخ. دادم هیتو اتاقم و در بستم و بهش تک رفتم

آره . کن شیببرم تو شرکت آرا شمویلوازم آرا تونمیالبته م. بسته شه نیکه دهن ارم کردمیم شیآرا يجور

 کنمیم نکارویا
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تونستم مانتو کوتاه  یکنم اما م شیوقت نداشتم آرا. به سمت کمدم رفتم. دهیپرو به من دستور م ي پسره

 بپوشم که 

 پس مجبورم دوتا مانتو بپوشم و تو شرکت مانتو کوتاه رو بپوشم . یعوض کن دیبا گهیم نهیاالن بب نیاگه ارم اما

 ریکوتاه بود فکر کنم تا ز یلیخ. لباس نه مانتو ذاشتنیاسمشو م دیبا. مانتو کوتاه قرمزمو در آوردم. نهیهم آره

 کیو  دمیبپوشمو مانتو رو پوش ییمانتو نیلج کنم وگرنه عمرا همچ نیبا ارم خوامیکه مچه کنم . باسنم نرسه

 دمیقرمزمو پوش یو ساق مشک دمیام رو پوش نعهمق عیسر. که تا زانوم بود دمیهم روش پوش یمشک ینخ يمانتو

خودمم . کنم کاریچ دونمیم!  رفت ادمیاخ اخ لنزمو . فمیگذاشتم تو ک شمیشالم قرمزم و به همراه لوازم آرا و

 .بلند شدنم کار خداست وفتمیرو دنده لج ب یاما وقت ستیکارم درست ن دونستمیم

******* 

 یوقت. طبقه سه رو فشار دادم يدکمه  نیتوجه به ارم یسوار آسانسور شدم و ب عیبه شرکت سر میدیرس یوقت

نشستم  یکمی. عجله کردم نقدریاوف نفسم گرفت ا. اجرا کنم اتویرفتم تو اتاقم تا عمل عیوارد شرکت شدم سر

 ارمیدر ب شمیدراز کردم تا لوازم آرا فمیدستمو به سمت ک! بعد دست به کار شم  ادیتا نفسم باال ب یصندل يرو

و اجازه  امیکردم به خودم ب یسع! کردن هول شدم  يبچه ها که انگار کار بد نیمثل ا. به در خورد  يکه تقه ا

 رود دادم و

 !یچندش دماغ عمل يدختره  ششیا. بود نیارم یمنش

 کارتون دارن  يناصر يخانوم فرهمند آقا:گفت شیتو دماغ يصدا با

 .خواستیبهم داده بود م روزیاون برج رو که پر ينقشه ها دونستمیم

  امیباشه تو برو من خودم م:من

 !غازم زشت تره يبا اون صدات که از صدا یعمل يدختره  يقربونم بر یاله. نازك کرد و رفت یچشم پشت

اول از همه کرم برنزمو در . در آوردم کمیکوچ ي نهیو با ا شمیلوازم آرا فیک عیسر. بچه زدن نداره نینگ عهه

که لبم برجسته  دمیلبمو خط کش يباال یکم دیصورتم و گردنم و دستم زدم بعدش با خط لب سف ياوردمو رو

 دمیپلکم و تو چشمم کش يخط چشم کلفتم باال هی. دمیقرمزمو در اوردمو به لبهام مالو بعد رژ  ادیتر به نظر ب

 هی شهیهم. نکرده بودم شیآرا نقدیاوف تا حاال هیچ وقت ا. زدم يهم رژگونه قهوه ا یکم. یمشک هیهمراه با سا

اول لنز سبزمو از جاش در اوردمو . و لنز ملیفقط مونده بود ر....االن یول!  نیهم ملیر یکمیبا  زدمیبرق لب م
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خوشگل شده بودم . نگاه کردم نهیبه خودم تو ا. به چشمام زدم ملیبعدم تا تونستم ر. گذاشتمبا دقت تو چشمام 

  کنمیم ادیداغشو ز ازیاز حد پ ادیاما به نظر خودم داشتم ز

  شویارا یکنیم پاك ياومد نیبعد که از اتاق ارم الیخیب نینگ:از درونم گفت ییصدا

مانتو . کنینشون بدم من دستوراشو اجرا نم نیارم نیبه ا کمی خوامیفقط م. کنمیپاکش م امیبعدش م آره

 يوا. ناگه به خودم کردم هی. قرمزمو شل انداختم یشال مشک. فمیو مقنعه ام رو در اوردم وگذاشتم تو ک میمشک

 خوامیم. کارم نیشده بودم از ا مونیبه کل پش!  نیخاك بر سرت نگ. خراب شدم يدخترا هیمن چقد شب يخدا

رو از  یتا خواستم مانتو مشک! برو عوضش کن دختر خوب...بزارم که شیخوام خودمو به نما یکنم نم يلجباز

حق نداشت بدون در زدن وارد  یچکیه. مبهوت به سمت در برگشتم. باز شد یتق يدر با صدا. ارمیدر ب فمیتو ک

 :و گفتم ردمنگاه ک...عجب بهبا ت. بشه یاتاق کس

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا:من

****** 

 :نفس

بگو  عیسر:شده بود کردمو گفتم  يجور هیکه از صبح تا حاال  نیاز خونه خارج شدن رو به ارو نیو نگ نیارم تا

که  یو بعد رو به نگار کرد و با لحن. وفتادهین یحوصله جوابم رو داد که اتفاق خاص یگفتن؟ ب یشد؟چ یچ نمیبب

 دانشگاه  ایب دتکار دارم تو خو یینگار من جا:بودم ،گفت دهیتا حاال ازش ند

 . به نگار مهلت اعتراض بده از جاش بلند شدو رفت نکهیبدون ا و

 چش بود؟ نیا: به نگار گفتم رو

  دونمینم: گفت یناراحت با

 دانشگاهش يقه باال تا آماده شه براصبحونه بلند شد و رفت طب زیاز پشت م و

 زدن؟یدوتا مشکوك نم نیبه نظرت ا:کردمو گفتم نیدیبه ا رو

 میخودشون دوتاست بهتره ما دخالت نکن نیافتاده باشه ب میخانومم هر اتفاق:بهم زد و گفت يلبخند نیدیا

ترم شروع شده و پس فردا  يامتحانا نکهیا ادیکنما با  یبرا امتحان؟من ارفاق نم يخوند يزیشما چ یراست.

 کتابم باز نکردم  يال يوا يا. رونیاومدم ب نیدارم به کل از فکر نگار و ارو یاضیامتحان ر

 تو رو خدا کمکم کن نیدیا يوا: التماس گفت با

 ! شهیم عیضا هیحق بق شهینم زمیاول شما اون کره رو به من بده بعدشم عز: لبخندشو پر رنگ کردو گفت نیدیا
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 ....!يپسره ! البته شوت کردم . بهش دادم رو کره

 !استاد اخالق  شهیم رسهیکه به ما م نوبت

 .توروخدا نیدیا: عجز و ناله گفتم با

 .نفس تو رو خدا: لحن خودم گفت با

 .ارهیمنو در م يادا مسخره

  يبد یلیخ:من

 خانومم یخوب یلیبرعکس تو خ:که کم رنگ شده بود رو دوباره پر رنگ کرد و گفت  لبخندش

کمکم  دیتو با یحرفا خرم کن نینکن با ا یسع: گفتم یول.تو دلم راه افتاده بود یکارخونه قند آب کن نکهیا با

 ! یکن

وجود  يدیمن چقد به شما بگم که هیچ با زمیعز:بهم کرد و گفت  ینگاه دیمالینون م يکه کره رو رو یحال در

 من؟ ينداره برا

 مغرور يپسره  اه

 ...نکن يکار نیبب:گونه بهش گفتم  دیبرداشتم و تهد دیبه تهد دست

 یباش داریو روش پا شیانجام بد یتونینم دونمینکن که م دیتهد:آورد باال و گفت دستشو

 تونم؟ یمن نم:زد و گفتم یاز خشم برق چشمام

خودت .نداشت  دهیکه فا يدیاما د ؟يکرد دمی؟ چقد تا حاال تهد ادینم ادتی:قالب کردو گفت نشیرو س دستاشو

 ينگاه به صفحه  هیبرش داشتمو  زیم ياز رو. زنگ خورد لمیخواستم جوابشو بدم که موبا. يزدیم رشیز

  شه؟یم يزیچ نیمگه همچ. بود وفتادهیشماره اش ن. کردم یگوش

 کردم و جواب دادم  نیدیبه ا ینگاه دیترد با

 بله؟:من

 يریگیم لیه بهت برسه گرنه جنازه اش رو تحوزند يخوایاگه م گمیم یچ نیخوب گوشاتو باز کن بب-

 ****** 

 :چند ساعت بعد  -نینگ

 بسته بودم  يبا دست و پاها کیتار مهیاتاق ن يتو یصندل يرو. دیرو از رو دهنم کش چسب

 ؟ يخوایم یاز جون من چ:نفرت تو چشماش نگاه کردم و گفتم با
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 جونتو:چشمام زل زد و گفت تو

 کننیم دایمنو پ هیو بق نیمطمئن باش ارم:گفتم نانیاطم با

 نینظرت ارم ؟بهیدست کم گرفت یلیمنو خ زمیعز:زد و رفت پشت سرمو و موهامو چنگ زد و گفت يپوزخند

 ؟ شهیتو هم م بتیزن برادرش متوجه غ یناگهان بتیو غ زشیبا مرگ برادر عز

 ابوالفضل  ای...نفس اینگار  ای یعنیمن  يه خدان...نیدیا ای نیارو ای یعنی. حرفش چشمام گرد شد دنیشن با

 ! گهیداره دورغ م اون

  یگیدروغ م يدار:من

 . کردم نکارویشک نکن که ا:گوشم و گفت ریآورد ز سرشو

چهره  نیفوق العاده جذاب و خوشگل بود اما در اون لحظه زشت تر. کج کردمو به چشماش نگاه کردم سرمو

 . شده بود برام

 !تو  دونمویمن م ياریب شونیکیسر  ییاگه بال: من

خودت  تیتو از وضع زمیآ آ عز:زد و گفت  یروبروم و انگشت اشاره اش رو گذاشت رو لبم و لبخند کج اومد

 .کن دیمطمئن شو بعد تهد

 ! یپست یلیخ:من

 ! یحرفو بزن نیا یدست و پام ریکه ز یبزار اون موقع:همون لبخند، چشماشو بدجنس کرد و گفت با

 . شم نگاهش کردم و تو صورتش تف کردمخ با

  یبکن یتون ینم یهیچ غلط:من

 .کنمیاالن شروع م نیکارمو از هم ای یوحش يگربه  یشیاروم م ای:و گفت دیخشم موهامو کش با

 .ییحرفا نیتو احمق تر از ا ؟یترسونیبچه م:زدمو گفتم يپوزخند

******** 

 :چند ساعت قبل -نفس

 شما؟:دهنمو قورت دادم و گفتم آب

 !ازش دور شو  يبهونه ا هیبه .تابلو نکن نیدیا يجلو  -

که مشکوك منو نگاه  نیدیبه ا دیمن نشسته ؟ با ترد شیپ نیدیا دونهیاز کجا م شناسه؟یرو م نیدیاز کجا ا نیا

 . کردم لبخند بزنم ینگاه کردمو سع کردیم
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 زم؟یعز یخوب ؟ییجون تو يعهه مهر:من

 حاال ازش دور شو . يکارتو خوب بلد نیافر -

  ؟يازدواج کرد يوا...زمیآره عز:و تعجب گفتم باترس

 ياز رو. خوردیراحت شده بود و داشت ادامه صبحونه اش رو م الشیکردم که انگار خ نیدیبه ا ینگاه دوباره

 .ازش فاصله گرفتم یپاشدمو کم یصندل

 ریفاصله بگ شتریب -

 ییکه صدا. رونیاز اشپزخونه اومدم ب! خونه بود  نیتو ا. دیدیبود منو م یمرد هرک نیا. دحبس ش نهیتو س نفسم

 رو دهنم قرار گرفت یبود که دستمال یچ يصدا نمیاز اشپزخونه اومد خواستم به سمت اشپزخونه برم که بب

 يکه چشمام رو دمینفس کم اوردم و نفس کش یکردم نفس نکشم ول یسع. نداشت دهیتقال کردم اما فا یکم

 .هیچ گریهم افتاد و د

******* 

 : نیارم

 !سرم اخ

 از باال سرم اومد  ییخوابم برد؟ صدا یمن ک! اخ.ترق ترق گردنم بلند شد  يبرداشتم که صدا زیم ياز رو سرمو

 !يشد داریچه عجب ب -

 نجایا. به اطرافم کردم یگاهن کنه؟یم کاریچ نجایا نیا. بود نگاه کردم سادهیکه باال سرم وا اریتعجب به سان با

 !من تو شرکت بودم ادیم ادمیکه  ییاما تا جا! که اداره است 

 کنم؟یم کاریچ نجایمن ا:گفتم  اریبه سان رو

 س؟ین ادتی یچیه یعنی:تعجب نگام کرد و گفت با

 . که وارد اتاقم شدم ادمهی ییفقط تا جا:کردمو و گفتم نگاهش

 و بعدش؟ -

 .ومدین ادمی یچیاما ه. فکر کردم یکم

 ادینم ادمی یچیه:من

 .دمیاخمامو تو هم کش. رو سرم گذاشت که به شدت درد گرفت دستشو

 زد تو سرت؟ یک ستین ادتی یعنی:گفت
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 نجام؟یچه خبره؟ چرا من ا نجایا. باال انداختم یسرمو به نماز نف. ادینم ادمی یچیزد تو سرم؟ نه ه یکس

 !نمیبب نیشب ایب:گفتم اریرو به سان دیاخم شد با

 اش قفل کرد  نهیروبه روم و دستاشو رو س یصندل يبه جانب نشست رو حق

 .سرگرد دییبفرما:گفت

 ؟ نجامیافتاده؟چرا من ا یچه اتفاق نمیبگو بب:گفتم

دم شرکت اما مگه قبول  میچقد منو سرهنگ بهت بهت بزار محافظ بزار:و گفت دیدستشو تو موهاش کش کالفه

 .خودم هستمات ي جهینت نمیبفرما ا.خودم هستم،خودم هستم  یگفتیم ی؟هيکردیم

 .کردیرو مخم کار م لیحرفاش داشت مثل در با

 شده؟ یبگو چ گمید بهت م:گفتم  زویرو م دمیکوب یعصب

 ...بوده و ينفوذ تیمنش...خب یدونیم: اریسان

 شده  دیناپد نینگ: بهم کردو گفت ینگاه دیترد با

 .رسوندیرو به اوج م تمیو عصبان کردیش کالفه ام م؟ با تکه تکه حرف زدن یچ

 ؟یکه مثل آدم حرف بزن ارمیسرت ب ییبال هی ای يدیم حیدرست توض:دیغر تیباعصبان

 !ترسو یو البته کم يو جد انسالیمرد م هی! پور بود يمهد! بزنه که در اتاق زده شد  یحرف خواست

 .هست یمطلب مهم. نیایلحظه ب هی شهیقربان اگه م: گفت اریاحترام کرد و رو به سان يادا

 بدونم؟ دیکه من نبا هیمطلب چه

 .بگو  نجایهم: نگاهش کردمو گفتم تیجد با

 . کرد اریبه سان یتعلل نگاه با

 !نداره بگو یاشکال:گفت اریسان که

 ...مورد حمله قرار گرفته و يسرگرد ناصر يمتاسفانه خونه :ستوان

 چجور ممکنه؟ يزیچ نیهمچ:گفتم تینشستم و با عصبان یصندل يرو زیبا خ! يوا

 .دستمو گرفت و اشاره کرد اروم باشم و رو به ستوان اشاره کرد ادامه بده اریسان

 شدن  دهیمتاسفانه خانوم نفس فرهمند هم دزد: ستوان

 کردن؟یم یاونجا چه غلط یلعنت يپس اون محافظا: نگاهش کردمو گفتم یعصبان

 شدن  دایاطراف کرج پ هوشیراستش اونا سر پستشون نبودن و بعد از سه ساعت ب: بلندم گفت يداترس از ص با
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از جام  تیبا عصبان! دادمیقطعا کار دست خودم م کردمینم یرو خال تیعصبان نیاگه ا. یعصب یلیخ. بودم یعصب

 وارید يتو دمیرو برداشتم و محکم کوب زیم يرو که رو یبلند شدمو گلدون

 یالمصبا چ نیپس ا.داشت  ریاون همه دزدگ.داشت  نیخراب شده اون همه دورب ياون خونه . یلعنت: من

 شدن؟

 . فعال کرده ریها نفوذ کرده و همه رو غ ریو دزدگ نیو دورب وتراینفر به کامپ هیقربان : ترس گفت با

 یلعنت یلعنت یلعنت:زدم داد

 !رونیبرو ب:به ستوان با داد گفتم رو

 یپسر چته؟ اون بنده خدا چه گناه یه: سادیجاش بلند شد و روبروم وا ارازیسان. رونیترس رفت ب با ستوان

 کرده؟

زنگ خورد  زیم يتلفن رو. نشستم یصندل يشونه ام گذاشته بود رو کنار زدم و رو يدستشو که رو تیاهم یب

ها رو هک کرده؟ سر نگار و  نیدورب یبودش؟ ک یکار ک یعنی. برش داشت و مشغول صحبت شد اریکه سان

و هم  دنیتو خونه من نفوذ کردن؟ چرا هم نفس رو دزد یراحت نیاومده؟ چجور به ا ییچه بال نیدیو ا نیارو

داشت  یجواب یب نیا! صدتا سوال تو ذهنم بود اما همه بدون جواب ه؟یک يساالر....يساالر یعنیرو ؟  نینگ

مدت  هیبعد  اریسان!  ارهیدرم ب یسردرگم نیاز ا یاون بتونه کم دیشا .بپرسم اریاز سان دیبا! کردیام م وونهید

 .تو افکارم غرق بودم که متوجه مکالمه اش نشدم نقدیا.دیکش یقیرو گذاشت و نفس عم یگوش

 ار؟یسان:من

 بله؟: آورد باال وگفت سرشو

 شده یبگو چ:  من

 ؟یبدون يخوایم یچ: کالفه ام کرد وگفت يبه چشما ینگاه

 کردم يفکر

 .شدینگارو بچه ها معلوم م فیتکل دیبا زیاز هرچ قبل

 کجان؟ نیدیو ا نینگار و ارو: بهش گفتم رو

کردن البته االن بهوشه و  هوشیرو ب نیدیخواستن نفس رو بدزدن ا یوقت ;گفت دیترد یبهم کردوبا کم ینگاه

 مارستانهینگارم تو ب:و بعد گفت مکث کرد  یکم.  میاریب ریگ یسر نخ دیبچه ها دارن ازش سوال مبپرسن شا

 .باال اوردم و تو چشماش نگاه کردم عیدوخته بود سر زینگامو که به م مارستانیگفتن ب با
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 ؟یچ يبرا مارستانیب مارستان؟یب:من

***** 

 :نینگ

 ادیخوشم م تیسرسخت نیاز هم:تو دستش گرفت محکم فشار داد و گفت  چونمو

 گهید هیهرک یو هرک رهیتوش و م ادیم یکی قهیماشاهللا دل شما که گاراژه هر دق:کردمو گفتم ظیغل پوزخندمو

 زیوسوسه انگ یلیکه با رژ قرمز و خط لب خ ییبال. لبام بود ينگاهش رو. دیانگار نه انگار که حرفمو شن اصال

 . نیخاك برسرت نگ يا. بود

 . لبات گرفته شه نیاز ا یکام هی ادیت نمخودتم بد نکهینه مثل ا: و گفت دیکش یلبام دست يرو

 !یعوض زیه يپسره  شکوندمیدستام باز بود گردنشو م اگه

هه صبر کن .زد  یبا حرفم چشماش برق! (ادیاصال هم بدم نم اد؟ینچ چرا بدم ب:تو چشماش زل زدمو گفتم جسور

) نگاه به سرتاپاش کردم و گفتم هی(که  خوادیم اقتیفقط لب گرفتن از من ل) رو فرش ارمتیاالن از عرش م

 .تو وجود تو باشه يزیچ نیاصال همچ دونمیم دیبع

اما من . نکشن یتا نفس و نگار سخت...و هم ییتو سن کم هم مادر شدم هم پدرهم برادر هم عمو هم دا من

اصال چرا مرد ؟ . مرد کیجسور شدم مثل . مرد کیشدم مثل  يقو. سنگ شدم. و محکم شدم دمیکش یسخت

جا  هیکه پام  گفتیبهم م یحس هی یول. شدم يقو رزنیش هیخودم به کار ببرم؟ من مثل  يچرا مرد رو برا

 نیدونم چرا ا یبود اما نم یبهزاد عصب...یعنی....اما خوادیرو م یکیدلم . آب شد بودیسنگ م دیدلم که با. دیلغز

نبود که  ینوع زنگ خطر چون بهزاد آدم هیمن ترسناك بود و البته  يبرا نیو هم کردیرو کنترل م تشیعصبان

 . رو بکنه يکار لیدل یب

 !رو نشونت بدم یواقع اقتیل يدوست دار یلیخ نکهیدختر جون مثل ا یه یه: بهزاد

اوردم جلو و زمزمه  یبه سخت ش؟سرمویشناسیوا مگه اصال م: گرد کردمو گفتم یچشمامو الک. شد کمینزد و

 بشه شونیحال تاقیل وونامیح دونمیم دیبع: کردم

 .اشغال  يخفه شو هرزه :بهم زد و داد زد  یلیس هیمحکم . دیبه اوج رس تشیخودمو کردم عصبان کار

ه رزه اون مادرته که :حرفش به سمتش برگشتمو با جسارت گفتم نیشده بود که با ا لیبه سمت چپ متما سرم

 .یابونیخ يکه طالعش از همون اول بد بود پسره  دهییزا ینحس يبچه  نیهمچ

****** 
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 :نفس

چشمامو  یعصب...! يپسره  شیا. شده زونیازم او یدرخت مونیمثل م نیدیآ نیحتما باز ا! چقد جام تنگه شیا

چشمامو جمع کردم و خواستم دستمو ! کنن ، بابا کور شدم یدگیرس نیمسؤول. ادهیاوه اوه چقد نور ز. باز کردم

چرا . کنمیشدم؟ نه بابا پاهامو حس م عنکنه قطع نخا يوا. بدم تونم تکونش ینم دمیکه د رمیچشمام بگ يجلو

گرمه؟ چرا  نقدریچرا هوا ا اد؟ینم ادمی یخوابم برده؟ چرا هیچ یوچرا من رو صندل یدستام بسته است؟ اصال ک

چرا  شه؟یم عیضا نقدیحقوق زنان ا نقدیتا بچه داشته باشم؟ چرا ا شیچرا من دوست دارم ش ه؟ینجوریا نجایا

چرا من لواشک دوست  م؟یک گریاما معلوم نکرده من ج گرندیکدی يآدم اعضا یبنسازمان ملل سر درش نوشته 

 دارم؟

 جونم؟...نفس جون:وجدان له؟یگور هیشب نیدیبه نظرم ا چرا

 ؟یآره خوشگلم تو خوب....حالت خوبه؟ گمایم:وجدان

 تختت کمه هیکه  دونستمیاز همون اولم م:با تاسف  وجدان

 .برو بابا. دادمیجوابتو درست م دیاز اولم نبا اه

 نایا نیدیکجاست؟ فکر نکنم خونه ا گهید نجایا. زدم دیدور و اطراف رو د. به نور عادت کرده بود چشمام

فکر کنم . ادینم ادمی میچیه. که نامعلومه نجامیا. دستو پامو که بستن نمیبب سایوا. داشته باشه یاتاق نیهمچ

 دن؟یواقعا منو دزد یعنیآخ جون ! روبوده شدم

 !تختت کمه هی يدید:وجدان

 من نشو يمزاحم وقت گرانبها نقدیا.برو خونتون گمیم

 ه؟یمشکل.برم کشهیدر ضمن عشقم نم.من مراحمم :وجدان

 !ییپرو یلیخ

 بگو  دیجد زیچ هی دونستمیم نویا:وجدان

 .بابا حوصله ندارم برو

 برات بخرم؟ ؟برميحوصله ندار یآخ:وجدان

 !مردم وجدان دارن منم وجدان دارم بفرما

 خورهیداره بهم بر م گهیدختر د یه:وجدان

 .و دل خوش یبه سالمت.بخوره خوب
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 !خداحافظ.زنده به گور شو.ریبم.تو هم بپوس.اصال من رفتم :وجدان

دنبال من  ادیب نیدیفکر کن ا يوا! لچه باحا دن؟یواقعا منو دزد یعنیننه  يوا. چقدر کنه است! رفت شیاخ

با لهجه (دوست دارم ییایمن رو!  ییایچه رو ولیا. نجات بده ثیخب يآدمها نیسوپر من منو از دست ا هیومثل 

وسط  بایبود من تقر دیسف وارشیکه د سادهاتاق  هی. به دور و ورم کردم یدوباره نگاه) یدر باب اسفنج کیپاتر

 اتاقم بود 

پشتمو فکر .!  دادمیدست تکون م نهیکاش دستام باز بود برا دورب.نصب بود  نیدورب هیکه باالش  در بود روبروم

 هیکلفت جلوش رو پوشونده بود و  يپرده  هیپنجره که  هیکمد و طرف چپم  هیطرف راستم . بود واریکنم د

 نیبزار ا. اه حوصله ام سر رفت. يا گهید زیچ ای یفرش هیاز  غیدر. چیه گریلوستر پور نور که باال سرم بود و د

 !محترم رو صدا بزنم  ریگروگانگ

 !ریگروگانگ يآقا يهو:من

بفهمه من چقدر صدام  رمیگروگانگ نیشعر بخونم ا هیبزار . صدام يمن عاشق اکو!  شهیصدا اکو م نجایا اوا

 !قشنگه 

ننه ننه ننه ننه صبحا .شنگهیاسم پسره هوشنگه دل من واسش م.عاشق منه يپسر هیننه ننه ننه ننه .وهوی:من

تا خواستم ...مگه از يدیننه ننه ننه ننه چرا شوهرم نم.زارهیسربه سرم م ارهیواسم م فمویبه مدرسه ک رمیکه م

 يه فردبا غضب ب ینگاه. مید وسط خوانندگیمثل تخم مرغ نشسته پر اروی هیادامه اش رو بخونم در باز شد و 

 !چه قدر آشناست نیا نمیصبر کن بب. که اومده بود تو کردم

 سوال؟ هیآقا :من

 بپرس:گفت يجد يصدا با

 دم؟یمن شما رو قبال کجا د:باز گفتم شین با

 !یشیمتوجه م يبه زود:زد و گفت يپوزخند

 کار بندازنفس مختو به  ه؟یچ لشیچرا ؟ دل نجام؟یچرا ا. یو شوخ يبدون مسخره باز. فکر کردم یکمی

و  بیتماس عج. نگار يجواب سرباال ها. نیارو یحوصلگ یب. صبح. چشمام رد شد ياز جلو يتار ریتصاو هی

 ...یعنی....صدا از اشپزخونه و دنیاومدن از اشپزخونه شن رونیب. نیدیفاصله از ا. به مرگ دیتهد. بیغر

****** 

 :نیارم
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 ...نیراستش ارو:بهم کرد و گفت ینگاه اریسان

 ؟یچ نیارو:وسط حرفشو گفتم دمیپر

 البته تصادف کامال از عمد بوده .تصادف کرده :انداخت و گفت نییپا سرشو

 ؟یچ یعنی:گفتم جیگ

که نفس  یکس میدون ینم قایما دق:و گفت نییبه چشمام کرد و دوباره سرشو انداخت پا یآورد باال و نگاه سرشو

 بوده  يکه تصادف کامال عمد میدونیاما م.نه  ای هیکیصدمه رسونده  نیکه به ارو یبا کس دهیرو دزد نیو نگ

 رو بکشن؟ نیارو خواستنیم یعنی:گفتم دمویاخمامو توهم کش یعصب

   دنیآره اما خوشبختانه به هدفشون نرس:اریسان

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 . سخت بود برام یلیروز خ هیهمه اتفاق تو  نیهضم ا. تو موهام زدم یچنگ

 ره؟االن حالش چطو: گفتم کالفه

 .متاسفانه تو کماست:آورد باال و گفت سرشو

 يوا: من

 هم فشار دادم و سرمو تو دست گرفتم يچشمامو بستم و رو. جاش بلند شدو به سمت تلفن رفت از

 ؟يریکجا م:به دست برگشت سمتمو گفت  یگوش اریجام بلند شدم که سان از

 .به دست و صورتم بزنم یاب رمیم:زمزمه کردم  کالفه

 زنه؟یحرف م یبا ک. که مشغول با تلفن بود کردم اریبه سان ینگاه. رونیاق زدم باز ات و

 با اجازه.دیبله نگران نباش.چشم قربان . نجاستیبله ا:بهم انداخت و گفت یارنگاهیسان

 تلفن رو قطع کرد  و

 ...سرهنگ بو: اریسان

 .ومدیم دادیداد و ب يصدا. اش رو قطع کرد مکالمه

 ه؟یک يصدا:بهم کرد و گفت یتعجب نگاه با

 در اتاق رو باز کردم . رو گذاشته رو سرش؟  صدا برام آشنا بود يبود که کالنتر یک. جام بلند شدم از
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 .به سمت اون راهرو رفتم. ومدیاونور م ياز تو راهرو صدا

 ن؟یارم يریکجا م:شد دهیکش بازوم

 هیک يصدا نمیبب رمیم:و گفتم دمیبهش کردم و به شدت بازومو از دستش کش ینگاه

 کردیدعوا م یعتیداشت با بازپرس شر. بود نیدیا يکه صدا نیا. شدم صدا برام واضح شد کیراهرو که نزد به

دستمو رو شونه اش گذاشتم و برش . بودیبازداشتگاه م دیامشبو با گرفتنشیشدم اگه مامورا م کشینزد عیسر

  يشدم سرگرد ناصر.  گردوندم

 نجا؟یچه خبره ا:کردمو گفتم ظیغل یاخم

****** 

 :نفس

 ...نکهیا نمیبب سایوا. بودمش دهیبود قبال د یهرک. چهره اش کردم يرو یدقت

 .نه

 د؟یهمون که اون شب باهاش رقص ؟یستیتو همون استاد نگار ن نمیبب:شده رو بهش گفتم زیر ییچشما با

 !يدار یخوب يحافظه  نمیبینه م:زد و گفت يلبخند

 ؟يخوایم یاز جون من چ:نگاهش کردمو گفتم تیعصبان با

 )USB(رو یاس ب وی کرویخودتو البته اون م:پرنگ تر کرد و گفت لبخندشو

 رو؟ یچ یچ ؟یچ

 منظور؟: کردمو گفتم یاخم

 !گرفت  گهید زیچ هیبود اما اون  یچ یچ کرویمن اون م منظور

 يداشتن منو نداشت به جاش اون پسره دوست  اقتیخواهرتو دوست داشتم اما خب ل:کرد و گفت  يا خنده

 الوات 

نداره  اقتیکه ل یسوما کس ینگارو دوست داشت يدوما تو غلط کرد یاوال الوات خودت:وسط حرفشو گفتم  دمیپر

 ...نه نگارچهارما منظور ییتو

بزار حرفمو بزنم :کرد و گفت کیگذاشت و صورتشو بهم نزد یو دستاشو دو طرف صندل میصندل يجلو اومد

 . من يبعد اوال دوما راه بنداز واسه  یخانوم

 نحستو بشنوم يام صدا هیسه ثان يواسه  یمن تحمل ندارم حت شهینچ نم:به چشماش کردم و گفتم ینگاه
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 !ترسناك بود شتریرو نداشت ب ییبایاون ز کیاز نزد کردمیحاال که دقت م. تر کرد کینزد سرشو

 .صبر کن قهیکوچولو دو دق یشیپ:بهم کرد و گفت ینگاه

صاف شد و دستاشو . حرف نزن گهیم یه گهیم یمحترم چ يابوی نیا نمیگرفتم تا بب گریدندون به ج قهیدق دو

 الشیخیمنم ب.خواهرت رفت با اون پسره  گفتمیداشتم م:و گفت دیبرداشت ومحکم بهم کوب یصندل ياز رو

 ..اما .شدم 

 !نتسر تخته بشور. با محبت بهم کرد که چندشم شد ینگاه

 شب دوباره دلم رفت  هیاما :داد ادامه

 !نفر  هی هیثان هیهر . فرودگاهه ستیدل که ن ماشاهللا

 شدیم گهید یکی ياما عشقم اون شب برا:و گفت سادیپشتم وا رفت

عاشق  دینبا زیهمه چ یب نیالبته ا! گستید یکیعشقش عاشق  شهیهروقت عاشق م. شانس نداره چارهیب یآخ

 ...نکنه گه؟یرو داره به من م نایاما چرا ا! زن شوهر دار بشه 

تونستم پس  یفراموش کردم اما اون دختر رو نم یخواهرشو به راحت:از پشت رو شونه ام گذاشت و گفت سرشو

 . ارمیگرفتم بدستش ب میتصم

 ؟یگیبه من م نارویچرا ا:سرمو به سمت شونه ام کج کردمو گفتم! نه

 !نفسم ییچون اون دختر تو:و گفت زد  يلبخند

***** 

 :نیارم

داداش مغرورم داره جلو  شهیباورم نم کرد؟یم هیداشت گر نیدیا. نگاه کردم سشیخ يتعجب به چشما با

به سمت اتاق  دمیدستشو کش. شاهد شکستن غرور داداشم باشه یبزارم کس دینبا! کنهیم هیهمه گر يچشما

 . خودم

 ؟ يچته؟ چرا شلوغش کرد:دستشو ول کردمو گفتم میاتاق که شد وارد

 شده؟ یچ یفهمیاصالم:تعجب تو چشمام نگاه کرد و گفت با

 ! فهممیتو رو نم يکارا لیآره اما دل:قفل کردمو گفتم  نمیس يرو دستامو

 .یفهمیدرسته تو نم: زد و گفت یکه نم اشک داشت نگاهم کرد و لبخند تلخ ییچشما با
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که نگران  یفهمینم ؟یچ یعنیگم شده  زتیعز.عشقت .نفست .که زنت  یفهمینم: امه دادکرد و با غم اد یمکث

 . ادیسرش ن ییکه بال ینگرانش! یزنت

 . زانو زد و با دست صورتشو پوشوند نیزم يرو

 . یفهمینم! ادیسرش ب ییهنوز نفس بچه است و نکنه بال نکهیترس از ا یفهمینم نیارم:نیدیا

 یکس یوقت یفهمیچون نم يچون عاشق نشد یفهمیتو نم:و گفت  نمیداد بلند شد و با دست زد تخت س با

که  یفهمیآره تو نم. کنه هیگر دیکه مرد نبا سیمهم ن گهید ينفس ندار یوقت ستیغرور مهم ن گهینفسته د

 .. .سخته چه برسه دنمیبدون نفس نفس کش

 نقدیا نیدیا یعنی! به روبرو بودم رهیاما من هنوز خ. رفت رونیزد و بدر کنارم  يکالفه بهم کرد واز جلو ینگاه

 جوابشو بدم  دیدل خودمم که شده با يواسه  دیمن با یول. نفس رو دوست داشت؟ نموند که جوابشو بشنوه

 .شمیمن اروم م یول شنوهینم درسته

 پوف.جاش اشکال داشت  هیحرفات درست بود اما : زمزمه کردم اروم

 ..من نکهیمن خودمم نگران بودم و ا نکهیجاش اشکال داشت ا هیآره ! دمیبه صورتمو و چونم کش یدست

 مارستانیب رفتمیم دیبا. رونیزدمو از اتاقم اومدم ب یبه موهام چنگ یعصب. الیخیاه پسر ب...خودمم من

 . هممکنه کار دست خودش بد. باشه نیدیکه حواسش به ا گفتمیم اریبه سان دیقبلش با یول

********* 

 :چند ساعت قبل - نگار

 نیدیا يجلو کردمیفکر نم. نشستم نیدادم و اروم سر خوردم و رو زم هیدر و بستم و بهش تک. اتاقم يتو اومدم

دهنم  يکنم؟ دستمو جلو کاریاز دستم ناراحته؟ حاال چ نقدیا یعنیمن  يخدا يوا. برخورد کنه ينجوریو نفس ا

کردن  دایاتفاق و رفتن من به شمال و پ اوناز بعد . فکر کردن بهشم عذاب اوره ینکنه منو نبخشه؟ حت. گرفتم

اخ جون  شهیم رمیداره د. اتاقم کردم يواریبه ساعت د ینگاه. بهش وابسته شده بودم یکل نیمن به دست ارو

مثل  دیفقط با!  نهیکنم آره هم یازش عذر خواه سر کالس بهش نامه بدمو تونمیم! کالس دارم  نیامروز با ارو

 يبا شوق رفتم سراغ کمدم و مانتو!  ادین شیپ گهید يدلخور هینده و  ریبه لباسم گ نیآدم لباس بپوشم که ارو

 هی. کم باالتر از زانو بود هیو تا  خوردیم ییکه کمربند طال رهیت يقهوه ا يمانتو هی. دمیدر اوردمو پوش مویقهوه ا

بهم  یلیخ. بستمش یانکه به صورت لبن يقهوه ا یمشک يروسر هیبا  دمیهم پوش یمشک يشلوار پارچه ا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Anahid75  – طونایدو سه تا ش

wWw.98iA.Com ٢١٣ 

 يسمت طبقه  دمیدو عیسر. شد رتیبدو که د. نگار ولیا! کرم ضد آفتاب  هیفقط  یشیبدون هیچ ارا. ومدیم

 . نییپا

******* 

که  یتا موقع. من يخدا يکالس؟ وا ادین شیکو؟ نکنه به خاطر ناراحت نیپس ارو. به کل کالس کردم ینگاه

 استاد اومد سر کالس و مشغول درس دادن شد . ومدیاما ن ادیب نیارو دینگاهم به در کالس بود که شا ادیاستاد ب

 يباز یدر اوردم که کم مویگوش. حوصله ام هم سر رفته بود. آشنا نبودم يا گهیبا کس د نیکالس جز ارو نیا

داره زنگ  دمیدر اوردم که د مویگوش. رمیور م یکه دارم با گوش دمیدیکنم چون عقب نشسته بودم استاد نم

به شماره نگاه . متوجه نشده بودم نیهم يبرا کردمیتو دانشگاه کامال بدون صدا و لرزش م مویگوش. خورهیم

 کردم 

ه استاد حرفشو قطع کرد و رو به من دستمو اوردم باال ک عیهل شدم و سر! نهیارو يوا! نهیارو نکهیا

 اومده خانوم فرهمند؟ شیپ یمشکل:گفت

فوق مظلوم رو به استاد کردمو  ي افهیق هیبزنم و با  يکردم لبخند یحرفش همه به سمتم برگشتن ، سع نیا با

 حتما جواب بدم دیدارم با يتماس ضرور هیاستاد :اوردم باال و با اشاره بهش، گفتم مویگوش یکم

 دیبر گرد قهیفقط راس چهار دق رونیب دیبر دیتونیخب م هیلیخ:گفت  دیالتماس به استاد نگاه کردم که با ترد با

 !دیریگیم یوگرنه نمره منف

 تموم شده  قهیحرف بزنه؟ من که تا بگم الو چهار دق تونهیم قهیتو چهار دق یک! خرفت  کهیمرد ششیا

برداشتم البته کتاب  فمویک اطیاز جام بلند شدمو محض احت عیو سر رو جواب دادم تا قطع نکنه یگوش!  یلعنت اه

 جونم؟:رو در گوشم گذاشتم  یو گوش رونیاز کالس زدمو ب. گذاشتم زیهامو رو م

***** 

 : نینگ

هم که بهش بسته شده  یسمت خودش که همراه با من صندل دیمانتومو کش ي قهیطرفم حمله ور شدو  به

 رو بنال يکه زد يزر گهیبار د هی:دیغر تیبا عصبان. بودم جلو اومد

 .کنم شیتونستم عصب. دمیهدفم رس به

 واریدر و د يبا طال رو دیکه با گمیم ییکلمات گرانبها هیمن .نه من  یزنیزر رو شما م:زدمو گفتم يپوزخند

 سنیبنو
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 ؟يخورد. ي.ه.و.بگو االن چه گ گمیبهت م: داد زد  سرم

 اره؟یبه روش بکه  هیاما ک دمیترس یکم شییخدا

 شما کار داره يبه غذا یحرفو ک نیبابا نگو ا:  گفتم يخونسرد با

که از  زدمشیخدا شاهده دستم باز بود چنان م. اخ کمرم. نیخوردم زم یهولم داد عقب که با صندل محکم

 اگر تو رو آدم نکنم ستمیبهزاد ن:دستشو تکون داد و گفت دیبا تهد. ساقط بشه  یهست

هر چقدر  گهید.یبعد منو آدم کن یکن خودت آدم بش یتو اول سع:اسفناك هم ول نکردمو گفتم تیاون وضع تو

 !بسه  يبود وونیح

 . به سمت چپ برگشت یزد که صندل یبه پهلوم و صندل یلگد محکم یعصب

 سر رهیخ يدختره  کنمیزبونتو کوتاه م: بهزاد

سرد اتاق  کییموزا يسمت چپ صورتم رو. نبود روش یبود و هیچ فرش کییکف اتاق موزا. رونیاتاق رفت ب از

 ادیپهلومم به احتمال ز. شک نداشتم که شکسته. کریدرد م یلیکمرم خ. اخ کمرم. بود  یحس خوب. بود

 نینگ نیزدمو گفتم افر يبا درد لبخند. کنم یاحمق رو عصب نیتا ا دیارزیاما م. یوحش يپسره . کبودشده

 ينزنم لبمو محکم گاز گرفتم که شور غیج نکهیا يبرا. تونستم تحمل بکنم ینم. شدیتر م ادیز قهیهر دق دردم

رو تجربه نکرده  يدرد نیهیچ وقت همچ نییپا ومدیاشک از چشمام م يدونه ها. خون رو تو دهنم حس کردم

 بودم 

بود باز خوب بود که دستام جلوم بسته شده بود اگه پشت سرم بسته شده ! دادمیبد بود  داشتم جون م یلیخ

 یییا. کردم با دندون چسب رو باز کنم یدستمو اوردم باال و سع!  یصندل نیا ریز شدیدست چپم حتما قطع م

 کمرمممم

. نینگ ستین يزیچ. دردمو اروم کنم یکم نیکردم با تلق یسع. ومدیازم در ن ییصدا یول کردمیم هیگر. خدا

داشتم . ومدیم نیینفسم به زور باال و پا! تونستم  ینه نم. اروم باش! يدیچش نمیتو بدتر ا. دختر ستین يزیچ

 از درد مردمیم

******* 

 :نگار

 .دمیاخمامو تو هم کش یزن جوون يصدا دنیشن با

 د؟ییبله بفرما:من
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 د؟یدار ینسبت يناصر نیارو يشما با اقا دیببخش: جوان زن

 شما؟ دیهمسرشون هستم ببخش:تر کردمو و گفتم ظیغل اخمام

خواستم بگم که همسرتون رو بر اثر تصادف آوردن  شمیمزاحم م...مارستانیمن از ب ياصرخانوم ن:جوان زن

 ....م مارستانیبه ب عیلطفا سر. نجایا

به سمت در  عیافتاده بود سر نیزم يکه رو. میتوجه به گوش یب! نیمن ارو يخدا. افتاد نیاز دستم به زم یگوش

 . دمیدانشگاه دو

******* 

 دمیبا نفس نفس از پرستار پرس دمیکه رس رشیبه پذ. دمیگذشتم و به سمت ساختمان دو مارستانیب ینگهبان از

 يپرستار ستگاهیاز ا. باال دیراهرو سمت راست از پله ها بر يکجاست که اونم گفت انتها يناصر نیکه ارو

راهرو  يبه سمت انتها عیسر. رمیممن ب یاله. حالش بده  نقدریا یعنیو؟یس يا. کجاست ویس يبخش ا دیبپرس

 یخانوم هیوسط راه به . از پله ها باال رفتم...من. قهر بودم نیمن با ارو. ختیریگونه ام م ياشکام رو. دمیدو

 !خوامیمعذرت م:با عجله گفتم. برخورد کردم

 کردم یادامه راه رو ط عیوسر

 ویس يخانوم ا دیببخش: من

 و؟یس يا:و گفتچشماش زد کنار  يموهاشو از جلو لکسیر پرستار

 کجاست؟:به زور خودمو نگه داشتم و گفتم. رفت یاهیچشمام س ناخودآگاه

 شما؟:بهم کرد و با عشوه گفت ینگاه

 هستم  يناصر يهمسر آقا:گفتم شیالیخیب نیاز ا یعصب

 ....سمت راست در ضمن يراهرو: نازك کرد و گفت  یچشم پشت

 .سمت بخش دمیتوجه به حرفش دو یب

******* 

 شیپ یمشکل: زارم نگاه کردو گفت ي افهیبه ق یپرستار بخش اومد سمتم و با مهربون. بخش که شدم وارد

 زم؟یاومده عز

  نمیرو بب يناصر نیارو خوامیم: کنم، گفتم دایپ نمیاز ارو يتا نشنو کردمیکه اطراف رو نگاه م یبهش درحال رو

 گلم ایهمراهم ب. یتصادف ماریآها همون ب:زد و گفت يلبخند
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از پشت  یتونیم.ورود افراد ممنوعه به اتاق :و به سمتم برگشت و گفت سادیوا یاتاق يجلو. رفتم همراهش

دستمو ! اابوالفضل ایشده بود  یچیکه سر تا پاش باند پ دمیرو د یجونیاز پشت پنجره جسم ب. شینیپنجره بب

 به سرش اومده؟ ییچه بال: اروم گفتم. نکشم غیدهانم گرفتم تا ج يجلو

****** 

 :نگار

 ؟ یکنیم یشوخ يدار:بهت برگشتم به سمت پرستارو گفتم با

 نیارو:و گفتم شهیش يکه چشمام از اشک پر شده بود، برگشتم سمت پنجره و انگشتمو زدم رو يجور همون

 !نیارو) با عجز صداش زدم.(گوشت نبود کهیت هیمن  نیارو! نبود ينجوریمن ا

پاشو بگو . زمیپاشو عز نیارو. پاشو بگو جانم. پاشو جوابمو بده  نیارو. دادیجواب منو نم نمیارو. دادیجواب نم اما

پاشو قربونت . تونم یمن نم. رو ندارم  هیتنب نیمن تحمل ا نیارو. یکن همیتنب يخوایبگو م نیارو. هیشوخ نایا

 !م ازمهنوزم ناراحت بود. دادیمجوابمو ن!  نییسرمو انداختم پا! نممیپاشو ارو. برم

 .من واقعا متاسفم زمیعز:دستشو رو شونه ام گذاشت و گفت پرستار

 .ستیخوب ن نمیارو.نداره  يا دهیمن هیچ فا يتو واسه  تاسف

 بده؟ یلیحالش خ: گفتم روبهش

 !یاز دکترش بپرس یصبر کن دیبا: گفت پرستار

 دکترش کجاست؟: سمتش برگشتم و گفتم به

 .تو اتاقش:زد و گفت  یکرد و لبخند دردناک میاشک يبه چشما ینگاه

 کجاست؟ یبگ شهیم:گفتم مظلوم

  یصبر کن دیاما االن زمان استراحتشه با گمیبهت م:تر کرد و گفت  قیعم لبخندشو

 !چشه نمیبفهمم که ارو دیبا تونمیمن نم اما

******* 

 . که دکتر گفت وارد شدم يدییبه در اتاق زدم و با بفرما يا تقه

 بله؟: کرد و گفت یاخم دنمیبا د دکتر

 .کردم يدستم باز يو با انگشت ها نییانداختم پا سرمو

 !سوال بپرسم هیازتون  خواستمیراستش م:گرفته از بغض گفتم يصدا با
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 .دخترم نیبش ایب:زد و گفت  يلبخند دکتر

 يزیچ دمیترسیم دم،یترسیچون م دیشا. دونم چرا بغضم گرفته بود ینم. نییرفتم نشستم و سرمو انداختم پا اروم

هول بودم  نقدیا! تلخ یلیخواب خ هیتو خوابم  کنمیحس م! سخته یلیخ! رو، رو سرم خراب کنه ایبشنوم که دن

 !رفت بچه ها رو خبر کنم ادمیکه 

 ؟ياومد نجایا یواسه چ نمیدخترم سرتو باال کن بب:اروم گفت یبا لحن دکتر

 !يناصر نیارو.که امروز تصادف کرده  یاون پسر جوون يراب:گفتم یبلند کردم و به سخت سرمو

 !عذاب اوره  نیکردن ارو یمعرف ينجوریا چقد

که  ینیارو. گوشت رو تخت افتاده بود کهیت هیاالن مثل ! شهیم یمعرف ضیمر هیبه عنوان ! من  يقو نیارو

  يکرد نشیلعنت به تو که غمگ. يلعنت به تو که چشماشو سرد کرد! لعنت به تو نگار!  یاز من لعنت. ناراحت بود

 االن وقت استراحتم بوده؟ یدونیم:زد و گفت یقیلبخند دکتر عم! لعنت

  شدمیم وونهیداشتم د.تونستم صبر کنم  یاما نم.دونمیبله م دیببخش: و گفتم نییدوباره سرمو انداختم پا شرمنده

 ؟يباهاش دار یچه نسبت:کرد و گفت يلحنشو جد. یخواد خجالت بکش یخب حاال نم:گفتشوخ  یلحن با

 همسرشم:زمزمه کردم اروم

 براش دعا کن:تر شد و گفت يجد

 دعا کنم؟ ن؟یهم. تعجب سرمو بلند کردم با

پله با مرگ  هی قتیدر حق.نهییپا یلیخ شیاریدخترم واسش دعا کن سطح هوش:نگاهش کردم که گفت منتظر

 .فقط براش دعا کن  ادیاز من بر نم يکار.فاصله داره يمغز

 کنه تمیاذ خوادیم نیارو دونمیمن م. هیهمش باز. همش دروغه. دینه گوشام سوت کش ؟يمرگ مغز. نه. نه يوا

 دمکه مزاحمتون ش دیببخش.ممنون :روبه دکتر گفتم ومدیکه ناخودآگاه ازش اشک م ییجام بلند شدم و چشما از

 رمیمیم نیارو یکنم؟ من ب کاریچ ایخدا. رونیبه جواب دکتر گوش کنم از اتاق اومدم ب نکهیا بدون

چادر که  هیاروم . دمیکشیچرا خجالت م دونمینم. کفشامو در اوردم و رفتم داخلش. نمازخونه افتاد يبه تابلو نگام

 .بود و برداشتم و سرم کردم یجالباس يرو

که هر وقت  دونمیم. اههیس شتیروم پ دونمیم:انداختم و اروم نجوا کردم  نییسرمو پا نیزم ينشستم رو اروم

 ایخدا.تونم  ینم. ریازم نگ نویارو ایقسمت بدم؟ خدا یخدا به چ.شرمندتم  ایخدا.افتادم ادتیمشکل داشتم به 

 .کمکم کن 
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 نویارو یمامان بابام رو گرفت ایاخد.کمکم کن  ایخدا: ، سر به سجده گذاشتمو گفتم ختیریرو گونه ام م اشکام

 .رینگ

 .خوابم برد یک دمیکردم و ناله کردم که نفهم هیگر نقدیا

********* 

 : نفس

خنده ام که . کردیبا تعجب داشت نگام م! خدا يخنده وا ریزدم ز هوی. درشت نگاش کردم يبا چشما! جان؟

 .بود یبا حال یشوخ:اروم شد گفتم یکم

 در کار نبود یشوخ: گفت يتعجب بهم نگاه کردو جد با

که  هیآدم از لحاظ من مرد نیپست تر: با نفرت تو چشماش زل زدم و گفتم. صورتم رفت يکامل از رو خنده

 .باشه گرانیچشمش دنبال زن د

 .فکر کن و برداشت کن يهرجور که دوست دار:شونه ام برداشتو گفت يسرشو از رو خونسرد

 ملکه قصر من یتا بش یرو بهم بگ یاس ب وی کرویاون م يجا هیفقط کاف: تر آورد و گفت نییپا یکم سرشو

 ! یاوه بپا نترک اوه

 نکنه فحشه؟ ه؟یچ یاس ب وی کرویگفت؟ م یچ نیا. برات درشته يادیز یکه برداشت يا لقمه

 ؟يدیخجالت بکش چرا فحش م:گفتم  غیج با

 من فحش ندادم:اومد جلو ، با تعجب نگام کرد وگفت  یپشت صندل از

 ياالن فحش داد نیهم گهیچرا د:سرمو تکون دادم و گفتم قاطع

 ه؟یمنظورت چ: اش قفل کرد و گفت نهیرو س دستاشو

 ؟يتو واقعا منو دوست دار نیولش کن، بب: دادمو گفتم یتکون سرمو

 شاهللایا يریالل بم. رو تکون بده یتن میاون سر ن دیحاال حتما با شیا. تکون داد سرشو

 کنه تا معشوقش راحت باشه يعاشق حاضره هر کار.باشه  یاگه عشق واقع نیبب:گفتم

 ختم کالم؟:کرد وگفت یاخم

 شیمنم پ.که راحتم ییبرم جا يبذار دیبا يکه اگه تو واقعا دوسم دار نهیختم کالم ا:جرات نگاش کردمو گفتم با

 .راحتم نیدیا

 .سفر میبر میخوایاماده باش که م:با اخم نگام کرد و گفت هیثان چند
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 کجا؟:کردمو گفتم  یاخم سفر؟

 یفهمیم يبه زود: کمرنگ شد و گفت اخمش

 ای؟ تورو خدا ب نیدیا اره؟یسرم ب یینکنه بال. ترسمیمن م يوا م؟یکجا بر میخوایم یعنی. رونیاز اتاق رفت ب و

 ترسمیمن م. دنبالم

******** 

 :کل يدانا

 الو؟: تلفنشو در آورد و شماره مورد نظرشو گرفت. شد ییاومد و وارد اتاق روبرو رونیاتاق ب از

 امن يجا هی میبر دیبا. کنهیم دایرو پ نجایجوجه سروان داره ا نیا.رو آماده کن  الیو

 .باشه -

 رو قطع کرد  تماس

 !بودیمال من م دیاز اولم با,  شهینفس مال من م:کرد زمزمه

****** 

 :نیآرم

کن از  یفقط تو سع.راحت باشه، به بچه ها سپردم هواشو داشته باشن  نیدیاز آ التمیداداش برو خ نیارم:اریسان

کدومشونه؟  شیپ یاس ب وی کرویکه م یکن بفهم یاما سع ستین یخوب تیتو وضع دونمیم. ینگار حرف بکش

و جاشونو  میکن شیابیرد  میبتون يدیده از آکه با استفا ریازش بگ دونهیم شویدیاگر ا. ستینگار ن شیواگر پ

 میبفهم

روز  هیهمه اتفاق تو  نیا شهیهنوزم باورم نم! بود يچقدر امروز روز گند. تکون دادم و از اداره خارج شدم يسر

 افتاده باشه

 ن؟یچرا نگ:از درونم گفت ییصدا! ادیب نیسر نگ ییبال ترسمیم

 شدنش کمتر بود دهیاحتمال دزد ذاشتمیاگه من دم شرکت محافظ م نکهیخب به خاطر ا:خودمو دادم  جواب

 يو استرست برا ینگران لیدل.دنیحال نفس رو دزد نیخونه محافظ داشت، با ا یول:همون صدا جوابمو داد باز

 دختر؟ اونم دزد؟ هی ياسترس دارم؟ واسه  نقدیبگم واقعا چرا ا یدونستم چ ینم ه؟یچ نینگ

 یلعنتاه :دادم  یتکون سرمو

******* 
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 کجاست؟ يناصر نیارو يبدونم آقا خواستمیخانوم م دیببخش:و گفتم ستادمیا رشیپذ يجلو

 ستیاما االن وقت مالقات ن. ویس يآ: گفت يبهم کرد و با لحن بد یبلند کرد و نگاه وتریسرشو از کامپ پرستار

 دیریاالنم لطفا وقت من رو نگ.دیتا فردا صبر کن دیبا.همراه داشته باشن که همسرشون هستن هی توننیفقط م.آقا

 !زنهیچقد حرف م اوففف

 .مسوول پروندشون.هستم  يمن سرگرد ناصر:در اوردمو گفتم موییشناسا کارت

 !کنمیمن هماهنگ م دییبفرما. نیفکر کردم از اقوامشون.دیببخش: با ترس نگام کردو گفت پرستار

 !راه افتادم ویس يآدرس به سمت ا دنیبعد از پرس! بکنم  سشییبه ر تشویبرم شکا دیترسیدختره م چارهیب هه

 کمکتون کنم؟ تونمیم:گفت شیوارد بخش شم که متصد خواستمیم

 .دیرو نشونم بد يناصر يلطفا اتاق آقا:نگاش کردمو گفتم تیجد با

 !ستیاما االن وقت مالقات ن:کمرنگ شد و گفت لبخندش

 هستم يسرگرد ناصر.قبال هماهنگ شده : باال اوردمو گفتم دستمو

 .دیایهمراهم ب:تکون دادو گفت يسر دختر

  میو وارد بخش شد میرد شد ویس ينوشته شده بود ا یسیکه روش به انگل يا شهیدر ش از

 دییبفرما:و گفت  سادیوا شهیش هی يجلو! بود یروحیبخش ب چقدر

رو  يناصر نیمن ارو دیببخش: اشتباه شده گفتم نکهیا الیکردمو به خ شهیبه ش یتعجب نگاه با

 !یتصادف ضیهمون مر.خواستمیم

 .بله درسته:تکون داد و گفت يسر

 يناصر يآقا شونمیا: به سمت پنجره برگشت و گفت بعد

الم بود اما داداشم صبح س. بود یاسفناک تیبود؟ وضع نیارو نیا. تخت بود نگاه کردم يکه رو يباند يتوده  به

 .کردم به خودم مسلط باشم یسع...االن

 که همراهشون بودن کجان؟ یخانوم دیببخش:به پرستار که هنوز اونجا بود گفتم رو

 رفتن با دکترشوخ صحبت کنن:پرستار

 اتاق دکتر کجاست؟:گفتم تیجد با

 .بهم انداخت و اتاق دکتر رو نشونم داد دیبا ترد ینگاه پرستار

******** 
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 د؟یداشت يکار: زد و گفت يبود لبخند يدکتر که مرد سالخورده ا. به در زدم و وارد اتاق شدم يا تقه

 ومدن؟ین نجایا یتصادف ضیدر ارتباط با اون مر یخانوم جوان هی دیببخش:گرفتم و گفتم  ییبازجو حالت

 و رفت  دیچرا اومدش درمورد حالش پرس:و گفت  دیبه چونه اش کش یدست دکتر

 ه؟یچجور ماریب تیوضع:کردمو گفتم یاخم

 د؟یدار ماریبا ب یشما چه نسبت دیببخش:بهم انداخت و گفت يبا کنجکاو ینگاه دکتر

شما و  ماریب يمسوول پرونده ...هستم از اداره يمن سرگرد ناصر:کارتم رو در اوردمو گفتم. تر شد ظیغل اخمم

اگه پرونده ربط به خانواده اشون داشته  سایپل کردمیفکر م:باال انداخت و گفت ییدختر ابرو. البته برادر بزرگترش

کمرنگ شده  یاخمم که کم. من فرق دارم باما خ گفت،یدرست م. باشه اجازه شرکت کردن درش رو ندارن

 !محترم يآقا دیلطفا جواب منو بد:بود و رو دوباره پر رنگ کردمو گفتم

 شیاریشما سطح هوش ماریمن به اون خانوم هم گفتم ب:کرد و گفت یبود اخم دهیاز من نشن یکه جواب دکتر

 به خدا باشه  دتونیام. ادیاز ما بر نم يو کار.خطرناکه اریبس نیکه ا نهییپا

 قتیدر حق. کردنینم يبه خدا باشه و خودشون هیچ کار دتونیام گفتنیکه م ومدیدکترا بدم م نیاز ا چقد

 .کننیرها م مارویب کردمیاحساس م

******* 

 :نیدیا

 سواالمو بپرسم. یکن دادیداد و ب يخوایاگه بازم نم:بهم کرد و گفت ینگاه بازپرس

 !دیام کرد دونم؟خستهینم یچیمن ه دیفهمیچرا شماها نم:نگاش کردمو گفتم کالفه

 وارد شد  نیارم هیمیدوست صم اریاتاق باز شد و سان در

 .دیبر دیتونیشما م:به بازپرس گفت رو

 . با غضب نگاهش کردم. اومد رو به روم نشست اریسان! گذاشت و رفت  یاحترام بازپرس

 ؟یکنینگام م ينجوریچرا ا:زد و گفت يلبخند

 من برم دیبذار:خشم گفتم با

 ؟يبر يخوایکجا؟ م:باال انداخت و گفت ابروشو

 د؟یکنیم ينجوریکه ا دیکرد ریبعدشم مگه مجرم دستگ.به شما مربوط باشه  کنمیفکر نم:دمیغر شتریخشم ب با

 دونمیرو نم رونیب يبر نجایاما اگه از ا.االن نه :اش قفل کرد و گفت نهیرو س دستاشو
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 نشده؟ يخبر:بعد از چند لحظه اروم گفتم. لم دادم یرو صندل یعصب

 ؟ یاز ک:گفت خونسرد

 از نفس:گفتم. کردیام م وونهیداشت د شیخونسرد

 ییزایچ هی يا:باز کردو گفت دستاشو

 مثال؟:ابرومو باال انداختمو گفتم! گهیحرف بزن د یلعنت د

 !مثال جاشو :و گفت زیخم شد رو م یکم

 جاشو؟:برداشتمو با داد گفتم يزیخ

 !چه خبره؟ ارومتر شیه:گذاشت و گفت.شینیرو ب دستشو

 سراغش؟ نیریچرا نم نیکرد دایخب اگه پ ن؟یکرد دایواقعا جاشو پ:نشستم و گفتم یرو صندل دوباره

که نفس  میمطمئن بش دیاما با میکرد دایعجول نباش من گفتم جاش رو پ نقدیجان ا نیدیا: زد وگفت يلبخند

 اونجاست 

 !خب ادرسشو به من بگو :من

 .یدخالت بکن دینبا.رفت شیپ یقانون دیبا نجایا:.صورتش رقت و گفت ياز رو لبخندش

نه . زنم بشم الیخیب دی، کال با یگیباشم که تو م یقانون نی؟ خب اگه منتظر ا!هه قانون؟:زدم و گفتم يپوزخند

 کنمینم يکار نیآقا من همچ

 .جام بلند شدم و به سمت در رفتم  از

 کجا؟:اریسان

 .تکون بده  هیبشه به خودش  یتونم منتظر قانون شما باشم که ک یمن نم:سمتشو گفتم  برگشتم

 برو کنار :کردمو گفتم یاخم. مامور جلومو گرفت هیکه  رونیاتاق زدم ب از

 داره تیمن مسئول يمتاسفم برا:باز کرد و گفت دستاشو

 بهشون بگو بذارن برم:گفتم اریبه در زدم و روبه سان یمحکم يضربه  یعصب

 !يبر یتونیم. یتو کار قانون دخالت نکن ياگه قول بد:اومد جلو و گفت خونسرد

 ه؟یچاره چ. به موهام زدم یچنگ یعصب

********* 

 :نگار
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چاقو به  هیکه  ادمهیفقط  ومدینم ادمیاز خواب  يادیز زیچ. بود یچقد خواب وحشتناک. دمیاز خواب پر باترس

به دور  ینگاه!  نیهم! یصورت خون هیو  گهید یکیاما چاقو خورد تو صورت . دادم یسمتم اومد که من جا خال

از جام بلند شدمو . مارستانیی يه بودم نمازخونه اومد که اومد ادمیفکر یمن کجا بودم؟ با کم. و اطرافم کردم

  دمیرو تو راهرو د نیکه ارم کردمیداشتم کفشامو پام م. اومدم رونیگذاشتم و از نمازخونه ب یجالباس يچادرو رو

 . صداش زدم دمویکفشامو پوش. رو خبر نکرده بودم یمن که کس کرد؟یم کاریچ نجایا

 چقدر دنبالت گشتم؟ یدونیتو؟ م ییکجا:بهم کرد و گفت ینگاه

 دنبال من؟ چرا؟:تعجب نگاش کردمو گفتم با

 .سوال ازت بپرسم يسر هی دیبا میبر ایب:و گفت کینزد اومد

 .کردم متوقفش کنم یسع. دیمانتومو گرفت و به دنبال خودش کش نیآست

 کجان؟ هیرده؟بقتصادف ک نیارو يتو از کجا متوجه شد نمیبب ؟يدیرو د نیارو.صبر کن:همون حال گفتم تو

 جواب سواالتو بدم دمیمن قول م. اینگار تو ب:سمتم برگشت و گفت  به

 م.یرفت مارستانیب اطیهمراهش شدمو به ح اروم

********* 

 ممکنه؟ يزیچ نیچطور همچ:بهت و استرس گفتم با

 ...که شده اما هیزیچ:نگاهم کرد و گفت یبا نگران نیارم

 اما؟:به چهره اش کردمو گفتم ینگاه

 ؟یدونیکه پدرت داشته م یاز اطالعات مخف يزینگار تو چ:تر کردو گفت  لبشو

فکر  یکم. ها ونهیجون خواهرات در م ينگار پا. نه ایبگم  تونمیدونستم م ینم. راز بود هی نیا...اما دونستمیم

 یداد ول يا هیگوشواره بخ هیما  يل به هرسه بابا قبل از رفتنش به شما: کردم اخرشم شروع کردم گفتن ماجرا

اگه گوشواره رو  یخوشگل بود ول یلیخدرشت داشت که  نینگ هیما فرق داشت اون  يبا همه  نیمال نگ

بابا  دیپشت گوش رو پرس رفتیم کهیرو در حال نینگ نیا لیاز بابا دل نینگ یوقت.پشت گوشت رفتیم ینداختیم

 یاطالعات نیا ستین یفلش معمول هیفلش  نیا یول کهیکوچ یلیفلش خ هی نیداد که داخل ا حیتوض نیبه نگ

 یداشت اما بابا رو اون رمز گذاشت تا فقط کس یابیرد تیاون فلش قابل. ودبود که بابا جونش رو پاش گذاشته ب

فلش رو به من  نیا ي هیبراش افتاد قض یگفت اگه اتفاق نیبابا به نگ.کنه شیابیداشته باشه بتونه رد شویدیکه ا

 .سالش کامل شه 18و نفس بگه البته صبر کنه تا نفس 
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کن  داشیپ کنمیازت خواهش م) srn/nnn( اس آر ان سه ان شیدیآ. . نهینگ شیفلش پ:نیسمت ارم برگشتم

 .دونهیموضوع نم نیاز ا یچینفس ه.

 دیلرزیپاهام م. سخت بود یلیروز برام خ هیهمه اتفاق تلخ تو  نیتحمل ا. رفتیم جیسرم گ. جام بلند شدم از

 ...رفت و یاهیچشمام س

******* 

 : نیآرم

سرشو بلند . از جام بلند شدم و به سمتش رفتم عیسر. نیافتاد زم هوی. کردم رفتیبه نگار که شل راه م ینگاه

در آورد و به  فشیاز ک یاب يکه اون اطراف بود اومد سمتمو بطر یزن. به صورتش زدم یلیکردمو چند تا س

اروم . دمیبه صورتش پاش مورو باز کردمو مشتم پر آب کرد يدر بطر عیکردمو سر يتشکر. سمتم گرفت

از خانوم تشکر کردم و خواهش کردم که حواسش به . ختمیاز آب رو داخل دهنش ر یکم!  چشماشو باز کرد

 کنم دایرو پ نیتا نگ رفتمیم دیبا. نگار بمونم شیتونستم پ ینم. مارستانیرو بفرستم ب یکینگار باشه تا 

 يبرا نیریش زیچ هیبه خانومه دادم تا  یمقدار پول هی. ور هیهرکدومون . میتامون تنها شده بود شیهر ش چقدر

 !ششیزنگ زده بودم به تارا دوست نگار تا بره پ.  رونیزدم ب مارستانیاز ب عیو خودم سر رهینگار بگ

 اریماساژ دادم و رو به سان مویشونیبود؟ پ یحال ولش کردم اما خب چاره چ وجدان داشتم که چرا با اون عذاب

تالش  شدیغلط بود که باعث م یدونم چ یامانم کردیرو امتحان م يدینشسته بود و داشت آ وتریکه پشت کامپ

 شد؟ یچ:نگاهش کردمو گفتم.بمونه  جهینت یهامون ب

 !ارهیدوباره از اول م کنمیهر کار م. دونمینم:کرد و گفت یاخم

 پاشو بذار خودم امتحان کنم: و گفتم زیپشت م رفتم

 !دانیهم م نیو ا يگو نیبفرما ا: جاش پاشد و گفت از

 . و شروع کردم زدن کد ها زیپشت م نشستم

 .کردم زدیکه داشت چرت م اریبه سان ینگاه یبا خوشحال:  ساعت بعد  کی

 ؟!ار؟یسان:من

  نیو سرش محکم بخوره به زم نیه باعث شد پرت شه رو زمافتاد ک زیم ياز رو سرش

 شده؟ یه؟چیچ:کرد و گفت يغر غر

 !حل شد:زدمو گفتم يلبخند
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 پسر ولیا:زد و گفت يکه انگار مخش راه افتاد لبخند هیبعد سه ثان. تعجب نگام کرد با

 نمیبذار بب: و گفت وتریپشت کامپ اومد

ها آماده  رویلطفا ن.الو؟ بله درست شد :انداخت به سرعت تلفن رو برداشت و گفت وتریکامپ يبه صقحه  ینگاه

 میاعزام ش عیسر دیبا.چهار تیموقع يباشن برا

 .مرغ از قفس بپره  نکهیتا قبل از ا میپاشو پاشو بر ؟یچه نشست:گفت. رو قطع کرد و رو به من تلفن

 !کمکمون کن ایو به سمت در رفتم  خدا دمیجام پر از

****** 

 :نینگ

 ذاشتینم میاما غرور لعنت مردمیاز درد داشتم م. از عرق شده بود سیاما تنم تمام خ. چقدر گذشته بود دونمینم

رو تجربه نکرده بودم  يدرد نیتا حاال همچ. از اشک بود سیصورتم خ! بهزاد لندهور رو صدا بزنم نیکه ا

رو بلند  یدر و بست اومد به سمتم و صندل دووارد ش يسرد افهیدر اتاق باز شد و بهزاد با ق! دادمیداشتم جون م

 کرد 

 . دیپر رونیکلمه اخ از دهنم ب هیناخودآگاه !  تر شد دیبه شدت گاز گرفتم و اشکام شد لبمو

 ؟یکنیم هیچرا گر:تعجب نگاهم کرد و گفت با

و ترس  یبا نگران. تر دیام شد هیشده بود و گر شتریکه درست شد دردم ب یصندل! تونستم جوابشو بدم  ینم

 ؟ یکنیم هیشده؟ چرا گر یچ ن،ینگ:دستاشو رو شونه ام گذاشت و گفت

 قربان؟:وارد شد و گفت نمشیتونستم بب یکه نم یکس هیدر اتاق به شدت باز شد و ! مردمیداشتم م! دمیدیم تار

 رونی؟برو ب يچرا بدون در زدن وارد شد:که گفت دمیبهزاد و شن یعصب يصدا

 ! سایقربان پل:توجه به حرف بهزاد با اضطراب گفت یاون مرد ب اما

 !کرد دامیپ نیارم. لبهام اومد يرو یجون یبا حرف اون مرد لبخند ب. نداشتم یینا. شدیداشت بسته م چشمام

اما مگه . رمیکردنم رو بگ هیگر يکردم جلو یاما سع. درد کمرم طاقت فرسا بود. مشکل شده بود دنیکش نفس

رو باز  یدست و پام و شکمم رو که باعث شده بود وصل شم به صندل يبهزاد مضطرب اومد جلو و طنابا شد؟یم

 .تونستم تکون بخورم ینم  دیکشیم ریکمرم ت! دمیکش يبلند غیدستمو گرفت و خواست بلندم کنه که ج. کرد

 !انیم سایاالن پل دیقربان ولش کن:مرده رو بهزاد گفت همون
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بعد  نمیرو بب نیبار ارم نیآخر يبرا تونمیخوشحال بودم که م. دمیشنیو سروصداشونو م سایپل نیماش ریاژ يصدا

اما من . وفتادیهم م يچشمام رو. دنیو خودشو اون مرده به سمت در دو نیبهزاد ولم کرد رو زم. رمیاز درد بم

 ...فتاد وهم ا يچشمام رو...اام نمیبب مویناج دیبا. نمیرو بب نیارم دیبخوابم من با دینبا

 ********* 

 :نیارم

 .اریوصل شدم به سان میسیبا ب...ایخدا يوا نه؟ینکنه نگ. از داخل خونه اومد یغیج يصدا

 .هم از کنار يمنم از جلو ،سرگرد محمود د،یاز پشت خونه نفوذ کن aسروان شماو گروه  -

 !اطاعت قربان :اریسان

کردم که  شیشرکت کنم اما من راض اتیتو عمل دیسرهنگ گفته بود نبا. دمیصورتم کش يرو رو اهیس نقاب

قالب گرفت و رفت باال و در  یکیاون  يبرا شونیکی. به بچه ها اشاره زدم! ووردیشرکت کنم اخه دلم طاقت نم

ونه رو خ یبه بچه ها اشاره کردم در اصل! خونه نوساز هی. میشد اطیو برامون باز کرد تفنگ به دست اروم وارد ح

 !فرار کردن ایلعنت! نبود یکس  میدر و باز کردن و اروم وارد شد. باز کنن

 . دور نشدن ادیدنبالشون، ز دیبگرد:من

 .سه تا اتاق داشت میدوتا از بچه ها به طبقه باال رفت خودمو

 یاتاق اول رمیاتاق دو جوان اتاق سه منم م یمحراب:من

  چشم سرگرد:احترام گذاشتن و گفتن ییدوتا

به دور تا دورش انداختمو  ینگاه. توش نبود يا لهیوس یچیاتاق که ه هی. رش رو باز کردم. سمت اتاق رفتم به

 .اومدم رونیاز اتاق ب

 نجایا دیایلحظه ب هیقربان :جوان

شده که  یچ دمیبا سر از سروان پرس. کامال باز کردمو وارد شدم. باز بود مهیسرعت به سمت اتاق رفتم در ن به

دقت  یکم دیلرزیافتاده بود و م نیرو زم یجسم هیبه اونجا نگاه کردم . رو نشون داد نیزم يرو ينقطه ا هی

 !نهینگ نکهیا. کردم 

 : نگار

 نگار؟ -

 با اشک از جام بلند شدم و به سمتش رفتم و خودمو انداختم تو بغلش. بلند کردم و به تارا نگاه کردم سرمو
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ازم ناراحت بود تارا اگه  نیتارا ارو! از دست دادم نمویهم خواهرام هم ارو يدید تارا؟ يدید:زمزمه کردم باگربه

 ...تار.بخشمیهیچ وقت خودمو نم ادیسرش ب ییبال

 حرفمو بگم  ينذاشت ادامه  هیگر

 نگران نباش نقدیکردن ا دایپ نویدر ضمن نگ.شهیخوب م نیارو وونه،یساکت شو د:دورم حلقه کردو گفت دستاشو

 ؟یراست:بلند کردمو گفتم سرمو

 . زمیآره عز:زد و گفت يلبخند

 ایخدا يوا.دونه ینم یچیاون ه. کهیکوچ یلی،اون خ...اما نفس:شد و گفتم دیام شد هیگر دوباره

: کرد و گفت یو اخم دیکش رونیمنو از اغوشش ب یکه تارا کم کردمیم هیساعت داشتم تو بغلش گر مین کینزد

 !نکن هیگر نقدیا.نگار گهیبسه د

اگه بره نگارم  نیارو.ادیسرشون ب ییبال ترسمیاما تارا م. یخسته ش يحق دار:فاصله گرفتم و گفتم ازش

 ...یعنی! به خدا باشه دتونیدکترش گفته فقط ام.رهیم

 .نگران نباش!بکنه تونهیم يهر کار ییاون باال ؟يدینا ام نقدیپس چرا تو ا:رو شونه ام گذاشتو گفت دستشو

 . کور نکن دمویام. ریازم نگ نویارو! به خودته دمیام ایبستم خدا چشمامو

  نمیپاشو بب:از جاش پاشد و گفت تارا

 ؟يتو اصال تو ناهار خورد نمیبب:پهلوهاش گذاشت و گفت  يرو دستاشو

 اصرار داشت! بود  دهیکه اون خانوم برام خر وهیآبم هیفقط !  یناهار خورده بودم نه صبحونه درست حساب نه

 !خاطر مطمئنش کردم حالم خوبه و مجبورش کردم بره نانیبمونه اما من با اطم شمیپ

  زنهیتو سکته م ي افهیق دنیحالش خوبم بشه با د نیارو چارهیب! نینگاشو؟توروخدا رنگ صورتشو بب:تارا

 !خل  يافسرده  نمیبب.پاشو.اه اه دختره فاز مادر مرده ها رو گرفته :و غرغر کرد دیکش دستمو

 !بمونم نیارو شیپ خوامیم! ییجا امیمن نم:و گفتم رونیب دمیاز تو دستش کش دستمو

 خودت برو  يخوایاگه م. ییجا امیتارا من نم: و خواست اصرار کنه که قاطع گفتم دیکش یپوف تارا

 نامزد جونت شیتو هم بمون پ.گردمیزود برم یول رمیباشه من م: تکون داد و گفت يحرص سر با

بود که کبود  دایاز صورتش پ یکردم ؟ کم نمیبه ارو ینگاه. سادمیوا نیاتاق ارو ي شهیش يم جلورفت!  رفتش

 یبگ يهرکار دمیتو نرو قول م نیارو! کنمینرو خواهش م! نرو نیسرت اومده؟ ارو ییچه بال نیارو! شده بود

 !بکنم 
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 کردیکه به مامانش اصرار م يشده بودم دختر بچه ا. اشکامو با دست پاك کردم! سخته یبدون تو زندگ نیارو

کنه اونکارو کنه تا مامانه رو  نکارویا دهیقول م یدخترك ه یول کنهیبراش عروسک بخره اما مامانه قبول نم

تو  نیارو.ن نروکنم؟ به خاطر م کاریمن چ ينامرد اگه بر:گذاشتم و زمزمه کزدم شهیدستمو رو ش. کنه یراض

پاشو بهم بگو  نیکردم؟ ارو هیکل امروز رو گر ینیبب یی؟پس کجا ادیمن خوشت نم هیاز گر یکه گفت يبود

 . استیرو هی نایتموم ا

 رفتمیم نیاگه من امروز با ارو نکهیباور ا! رو نداشته باشم  نیارو گهیممکنه د نکهیباور کردن ا! سخت بود  چقدر

تخت  يگوشه  نیمنه ارو ریتقص...اما! وفتادیاتفاق نم نیاصال ا ایبودم  مارستانیتخت ب يمنم باهاش گوشه  ای

 نه  ایبره  ادتیمنو  ستیپاشو مهم ن نیارو. کن نامردم اگه گله کنم تمیپاشو بازم اذ نیارو. مارستانهیب

 !دوستت دارم یلیخ نیارو رمیمیتو م یمن ب. فقط پاشو یتو بگ یهرچ. فقط پاشو پاشو

***** 

 :چهار روز بعد - نیدیا

بهش  یتوجهیکه با ب دهیکمرش به شدت ضرب د گفتیخوب بود فقط دکترم بایحالش تقر. شده بود دایپ نینگ

در  يحاضر نبود از جلو. مارستانیسره ب هینگارم ! که همش اداره بود  نیارم! باعث شده بود حالش بدتر بشه 

قرار بود هفت روز استراحت  نینگ. کنم دایبودم تا نفسمو پ ابونیمنم که در به در خ! تکون بخوره نیاتاق ارو

 نیکه ارو یمارستانیکنه همون ب یدگیتو خونه نبود بهش رس یچون کس یمطلق باشه تا کمرش خوب بشه ول

که  یکس! ازش نبود  يخبرهیچ ...تازه بدترم شده اما نفس.بهتر نشده  نمیحال ارو. میکرد شیبود بستر يبستر

به همه . زبون باز کرد و اعتراف کرد روزیتا باالخره د زدیروز اصال حرف نمیتا د یو گرفتن ول دهیرو دزد نینگ

 یچ

 هیو سر قض دهینفس و نگار رو دزد يساالر نکهیا! همون استاد نگاره يساالر نکهیا. هیهمدست ساالر نکهیا

 سایپل دونستهیم نکهیبا ا نکهیا. آب کنه ریسر بهزاد رو ز خواستهیم نکهیا. آورده نیانتقام اون بال رو سر ارو

 و نفس رو هم با خودش برده گهید يجا هی هکردن اما بهزاد رو تنها گذاشته و خودش رفت دایپ گاهشونویمخف

به  دمونیام مینفس ندار ياز جا یهیچ اطالع. نداشت یگناه چینفس من ه. من رو با خودش برده بود نفس

چند  نیا! بوده شیکه نفس تو اتاق کنار دونستهینم یحت نینگ میدیکه بهوش اومده بود فهم یبود اما وقت نینگ

مدرسه هم  گهینفسم هم رفته د فتهر ینفس از وقت دیبه ام! زدمیقدم م ابونایتو خ! بد بود یلیروز حالم خ

 .سخت بودش ینفس همه چ یبدون نفس کار کردنم برام سخت بود ب. خودم فرستادم يدوستمو جا. رفتمینم
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******** 

 بعد  روز

 ! دمیخوابیخونه و م گشتمیشبم برم.  زدمیقدم م ابونایاز صبح تا شب تو خ یچیتوجه به ه یب! ابونیمنو خ بازم

 ؟یینفس کجا! ادیهیچ حساب ماما نسبت به قبل . ها نه یچیه یچینه که ه.  یچیهم که بهتره بگم ه غذا

بهم  يبدجور...اما االن وفتادهین ییمنو نفس هیچ جدا نیچقدر خوشحال بودم ب! معرفت یتنگ شده برات ب دلم

 یمن. کنهیداره کمرمو خم م شکنهیزحمت داره قلبمو م نیاما ا. ادیعشق بدون زحمت بدست نم شهیداره ثابت م

من به خاطر نفس . هیگر ریزدم ز ياون همه آدم تو کالنتر يبودم جلو ختهیاشک نر یکس يکه تا حاال جلو

 .زنهینفسم نفسمو صدا م. شمینفس برگرده پ یول.که دارمو بدم یحاضر بودم هرچ. غرورموکشتم

****** 

 :نفس

 گهید يجا هیجا به  هیبار از  هیهر دو روز . میبعد از روز اول همش اواره بود. گذرهیشدنم م دهیروز از دزد نه

اخه تو راه !  میاز کشور خارج ش دمیترسیو م شناختمیجا رو نم چیبود که من ه نجایا شیاما ترسناک. میرفتیم

 زیچندتا خورده چ هیتخت ساده داشت و  هیاتاق بهم داده بودن که  هی! دمیدینم یچیو من ه بستنیچشمامو م

  گهید

همون روز دوم . اما در اتاق قفل بود. بود که دستامو باز کرده بودن نیا شیخوب. پنجره که حفاظ داشت هی و

 هیاونم بهم . کل روز رو تو اتاق بودن رفتیحوصله ام سر م. برام جور کنه یحیتفر هیازش خواسته بودم 

MP4بهتر از . دادمیآهنگ گوش م تاوقا یحوصله خوندن کتاب نداشتم اما گاه. و چند تا کتاب داده بود

 هی میفردا دورباره قرار بود بر. خوردیبه حال روز من م. بود نیجالب بود که اهنگاش همه غمگ! بود  يکاریب

 . دفعه با دفعات قبل فرق داشت نیاما ا گهید يجا

 :راه يصبح ، تو فردا

اما  میدیراه رو م يتابلو ها. شده بود که چشمامو بازگذاشته بودن یچ دونمینم. میبزن نیتا بنز میبود سادهیوا

بودم  دهیکه د ییاونم از نخل ها. میما االن جنوب دونستمیفقط م. شناختمیشهر ها رو نم نیاز ا چکدومیه

 گفتمیم

 کمکم کنو ایخدا. نقشه ام بود يواسه اجرا یخوب وقت

 ییبرم دستشو دیمن با:من
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افظم داشت دنبالم بانوان اون مح ییتو دستشو رفتمیداشتم م! ییاز محافظا فرستادم که برم دستشو یکی با

 .ومدیم

  امیم سایکجا؟ دم در وا:با دست گرفتم و گفتم جلوشو

 ییمو زنه کا دستشو نجویهوو پسر جون ا:اومد و رو بهش با لهجه گفت رزنیپ هیاعتراض کنه که  خواست

 ییفاصله گرفت به سرعت رفتم تو دستشو ییاز در دستشو یو کم نییمحافظه سرشو انداخت پا! مردونه

 کجاست؟ نجایخانوم ا دیببخش: دمیپرس گرفتیکه داشت وضو م یاز خانوم و

 .المرده :به سمتم برگشت و گفت خانومه

 !دیبد لتونویلحظه موبا هی شهیم:با خجالت گفتم گه؟یکجاست د المرد

 زنگ بزنم نجایهم دمیقول م. ستمیدزد ن دینترس: شک نگام کرد که گفتم با

رو حفظ بودم شمارش رو گرفتم و منتظر موندم تا جواب  نیدیا يداروشکر شماره خ. رو بهم داد یگوش دیترد با

 .بده

 بله؟ -

 !چقدر دلم تنگ بودم. صداش بغضم گرفت دنیشن با

 !نیدیآ:بغض گفتم با

 نفس؟:بهت گفت با

 خانومم؟ ییکجا! چقدر نگرانتم یدونیم زم؟یعز یی؟ کجا ینفس خودت:شد و گفت هول

 !ترسمیمن م. شمیپ ایب نیدیا:گفتم هیباگر

 ؟یینفسم اروم باشو بگو کجا:نیدیا

 . ازم خواسته بود نیدیا! کردم اروم باشم  یسع

  میخارج ش رانیاز ا ترسمیم نیدیا. میما در حال حرکت یول.جنوبه دونمیدونم کجاست اما م ینم.المردم :گفتم

 . رو بگو نینفس شماره پالك ماش:گفت تیجد با

 نمدویمن نم:گفتم درمونده

 ؟ يزنگ زد یک لیبا موبا زمیعز:گفت یلحن مهربون با

خانومه  هیو از  ییاومدم دستشو ییبه بهونه دستشو:کردمو گفتم کردینگام م يبه خانومه که با کنجکاو ینگاه

 .کننیبرم و گرنه شک م دیگرفتم و بهت زنگ زدم االنم با لشویموبا
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 سیبه خانومه بگو شماره پالك رو به من اس ام اس کنه و بعدش همزنگ بزنه پل نیبب: نیدیا

 دمیاونم حاال که بعد ده روز صداشو شن نیدیدل کندن از ا. رو قطع کردم یگوش یتکون دادم و به سخت يسر

 . سخت بود یلیخ

********* 

 : نگار

حالش  نینگ. شدمیم وونهیداشتم د. شده بودنکرده بود تازه بدترم  يرییهیچ تغ نیارو تیروز بود که وضع ده

هم همش دنبال  چارهیب نیارم. نداشت یمناسب یهم وضع روح نیدیا. درد داشت یبهتر شده بوداما هنوزم کم

لباسامو عوض  رمویبگ یخونه تا دوش بردتمیوقتا تارا به زور م یبودم گاه مارستانیمنم که همش ب. ما بود يکارا

 کنم

دکتر بعد از . حالش دنیپرس يدکتر ش برا شیرفتم پ. گرفتمیفاصله نم نیهم از آرو هیثان هیبه خودم بود  اگه

 !اعضاشو اهدا کنه نیداد که ارو شنهادیبهم پ یرحمیبا ب ینیسفسطه چ یکل

 ! هنوز زنده است نیارو. کشهیهنوز نفس م نیاما ارو: نگاهش کردمو گفتم ناباورانه

 يرفتم تو بخش و جلو! رونیاز اتاقش زدم ب کردیدکتر داشت صحبت م نکهیبه ا توجهیبودم که ب یعصب نقدیا

 . اتاقش يپنجره 

دارن  نایبگو ا نیارو.يگردیبرنم گهیتو د گنیکه م یینایپاشو بکوب تو دهن ا نیارو: بغض نگاش کردمو گفتم با

 !نمیارو...جون نگار پاشو نیارو. یبگو تو سالم.گنیدروغ م

خاك :زدم و گفتم گهید یکی. یرو ندونست نیخاك برسرت نگار که قدر ارو يا:زدم تو صورتم و گفتم  محکم

 !ینگار تو باعث ش یتو قاتل. يبرسرت که ناراحتش کرد

 گهید یکیزن  رمیم یاگه پا نش نیارو.قسم به عشقمون پاشو  نیارو: کردمو گفتم نمیبه ارو ینگاه دوباره

 !ایخدا نیارو بوسما،یو مر گهید یکی يلبا.  شمایم

به سمت اتاق  نیچند تا پرستار وبعد از چند لحظه دکتر آور. رو فرا گرفت ویس يا يفضا يبوق متمدد يصدا

مبهوت زل زده بودم . رفتم پشت پنجره. خواستم برم تو اتاق که پرستارا جلومو گرفتن! نینه ارو. دنیدو نیارو

 یچیکه ه یچیدکتر چندبار شک زداما ه.  برهنذار  نیتو رو به امام حس ایخدا! که نبض نداشت ینیارو. نیبه ارو

 !نــه. زنهینم نمیبود قلب ارو نیاز ا یبود که حاک ییصدا فقط

******* 
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 :نیدیا

 رو گرفتم  نیارم يدر اوردم و شماره  مویگوش! کردم اونم بعد ده روز  داینفسمو پ شهیباورم نم! شکرت ایخدا

 بله ؟: تگف يخسته ا يصدا با

 شده داینفس پ نیارم:گفتم يشاد با

 ؟یدونیتو از کجا م: تعجب گفت با

 کنه  شیابیرو بهش گفتم و شماره پالك و شماره تلفن رو براش گفتم تا مکان نفس رو رد ماجرا

 .زنهیرو چک کنه و به بچه ها خبر بده و بعد بهم زنگ م تیصبر کنم تا موقع:گفت  بهم

خداروشکر :ساعت باالخره زنگ زد و گفت میبعد از ن. شده بود دایچقدر خوب بود که نفسم پ. قطع کردم تلفنو

تا فردا منتقل .نفس هم االن تو اداره است .کنه  ریرو متوقف کنه و اونا رو دستگ نیراه تونسته ماش نیب سیپل

 . بشه تهران

 المرد رمیمن م نیارم:گفتم یآن میتصم هی با

شهر استان  نیتر نییاون شهر پا وونهیاز تهران تا اونجا چقدر راهه؟ بابا د یدونیم ؟ي؟ خل شد یچ: نیارم

 از تهران راهه لومتریک 2000حداقل. رفتم چکش کردم.فارسه 

 خداحافظ. رمیمن م.تهران ادیتونم صبر کنم تا نفس ب یمن نم:گفتم نانیاطم با

 الیخیب نیهم ينفس دوباره بهم زنگ بزنه برا دیاخواستم خاموش کنم که گفتم ش. رو قطع کردم یگوش

لباس  يسر هیبرگشتم خونه  عیگرفتم و سر یتاکس هی. نمیارم يشدم اما جواب تماسا یخاموش کردن گوش

 ییبا انتها اماسخت و دراز  يسفر يبه سو شیشدم  پ نینفس برداشتمو گذاشتم تو ساك و سوار ماش يبرا

 !و دلچسب نیریش

******** 

 : نفس

 !هیچ شیاصل لشیدل دونستمیسرعت نگهشون داشته اما من خوب م يفکر کرده بودن برا. جلومونو گرفت سیپل

حالت خوبه؟ اونوقت  گرمینفس عشقم ج یبگ يومدین دیچند وقته دلم پوس نیبرو بابا تو ا ه؟یچ لشیدل:وجدان

 االن جوابتو بدم؟ يتوقع دار

 .چه برسه االن زنمیباهات حرف نم ينجوریهم ا شیعاد طیمن در شرا.بابا توقعت باالستا: وجدان

 مگه االن چشه؟ وا
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 گوشه سیچشم ن:وجدان

 یکنیم یحاضر جواب يادیز دایوجدان جد گمایم

 دمید شبیبود که د يعاشقونه ا لمیف نیا ریتاث ؟یدونیاخه م:وجدان

  خواستمی؟منم م ینگفتچرا به من  شعوریداره؟ بعدشم ب یبه حاضر جواب یچه ربط يدیعاشقونه د لمیف

چرا فاز  گمیآها م...اه اه.از اول تا آخرش فقط بوس بود ینیبب یخواستیم یچ دهیترش يدختره  شیا: وجدان

 يدیم 18مثبت 

 مرگ:وجدان

کرد و رو به راننده و استاد نگار و اون محافظ  نیبه داخل ماش یو نگاه نیاومد دم ماش سیپل. زدن کنار نویماش

 يجلو. بکنن تونستنیهم نم يدرسته شک کرده بودن اما خب کار. دیش ادهیلطفا چند لحظه پ:کله گندهه گفت

 شدن  ادهیپ ییناچار هر سه تا. س بودیکه نخل بود کنار هم پل نمیپارك کرد و پشت ماش نیماش هی ن،یماش

و  دنیپر رونیب سایپل عیسه تا خواستن در برن سر نیتا ا. اومد سیپل نیماش ریاژ يصدا قهیاز چند دق بعد

گفتم  دنمیدزد یجان تو وقت. از شرشون راحت شدم ! شیکردن اخ نشونیدستاشونو دستبند زدن و سوار ماش

 !بچه بغلم ولم کنن هیاالنه که بهم تجاوز کنن و با 

 خاك بر سر منحرفت نفس يا:وجدان

 بابا من کجام منحرفه نه

 سرتا پات :وجدان

 نگفتم يزیکه چ من

 !رمینخ...یتو ذهنت گفت يزیچ هی گهیچرا د:وجدان

 چرا:وجدان

 گفتم؟ یچ یگیراست م اگه

 ؟يدیحاال فهم..........درگوشت بگم ایب:وجدان

 !زدم ؟من فقط گفتم ماچ دوس دارم یحرف نیهمچ یمن ک يریبم یاله

سه  یحرف بزن شیمخل آسا نیبا ا يادیمن برم که اقامون گفته اگه ز! ق سرتخاك بر فر ایعنی: وجدان

 !کنمیطالقت م
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نکنه من دارم ! ابوالفضل  ای. شهیبه ش دیصدام زد و محکم کوب غیبا ج یکیجواب وجدان پرومو بدم که  خواستم

آها . ندارم ينکنه گلوله خوردم ؟ نه بابا اخه درد ؟ین میچیتاب شدن برام ؟ پس چرا ه یهمه ب نیکه ا رمیمیم

وا پس گلوله از . شدم و به سرتاپام نگاه کردم ادهیپ نیاز ماش! نهیهم نیافر! داره  یحس یب دیخب شا! دمیفهم

 کجا رفته؟ نکنه از دهنم رفته؟

 خانوم شما حالت خوبه؟ خانوم؟ -

از دست دزدا . گشت ارشاد افتادم ریآخرم گ يدید. اندهی ددم يوا يا. روبروم نگاه کردم يتعجب به زن چادر با

 خانوم من غلط کردم منو نخور: جلو و گفتم دمیکش مویروسر. وفتادمیم نایا ریگ دیراحت شدم حاال با

وگرنه انگار . برداشت من واسه خودم بود نینگاش سراسر محبت بود البته ا. نگام کرد یجور خاص هی خانومه

 !غلط کرده. کردیانسان نامعقول نگاه م هیداشت به 

 خانوم ؟ خانوم ؟:خانومه

 با خودم حرف بزنم؟ قهیدو دق يذاری؟ چرا نم هیچ:نگاش کردمو گفتم یعصب

 کنه؟ینگاه م نجوریچرا ا نیوا ا. چشاش گشاد شد چارهیب

 زنه؟ینفس آدم سالم با خودش حرف م:وجدان

 معلومه نه.خوب

  یستیالم نتو س میریگیم جهیپس نت:وجدان

 یگیآره راست م خب

  نیامام حس ای. و خودشم سوار شد نیانداختم تو ماش دویکش ینیمنو به سمت ماش خانومه

 ندارن؟ هیدارم که بق یمگه من چ ؟يدزدیچرا منو م تیتربیب: غیج با

 !بود یجمله ات ته منحرف نیبرسرت با ا خاك

اداره تا  میریم. نیتو ماش ارمتیگفتم خودم ب يشما شوکه شد دمیخانوم ؟من د یگیم یچ:گفت خانومه

 !تهران  یمنتقل بش.شما

 !داره کروفونامیم نیعه از ا. سمیپل نیمن عاشق ماش! سهیپل نیکه ماش نیاوا ا. به دورواطرافم کردم ینگاه

 . به من دیرو بد کروفونیلحظه م هی شهیآقا م: به راننده گفتم رو

 !دهیر آدم ندبرگشت چنان نگام کرد که انگا مرده

 کروفون؟یم:گفت.تعجب با
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 ...نیا ستین.کروفونیکه م نیخانوم ا:ذوق بهش اشاره کردم که گفت با

 نشیبهم بد قهیفقط دو دق هیچ سیمهم ن:وسط حرفشو گفتم دمیپر

دهنم گرفتمو  يجلو کروفونویبا ذوق م. رو بهم داد  کروفونیم يبهم کرد و از سر ناچار ینگاه مرده

  شدنیبا تعجب از کنارمون رد م نایماش. صدام پخش شد چه بانمک. میکنیدوسه امتحان م کی. دو سه.کی:گفتم

 داف مرا تازه .مرغ سحر ناله سر کن :من

 ضیمر هیبه سرهنگ و راننده و زنه که انگارداشتن به  ینگاه...من چرا اشتباه گفتم؟ ابروم رفت که! يوا يا

 .اره گفتمنگاه کردمو دوب.کردنینگاه م یروان

 ...کوه کدوم کوه.میبر ایب.اشتباه شد  کنمیم یعذر خواه:من

 .رو ازم گرفت کروفونیبه خودش اومد و م سرهنگ

 ش؟یعه چرا گرفت:کرده گفتم.بغ

 .به اداره ساکت باش دنیفقط تا موقع رس:نگام کردوگفت  یعصب

******* 

 : نگار

. رو گرفته بود ویس يا يبوق متمدد دستگاه فضا يصدا! ایخدا! نبرش ای؟ خدا نیتورو جون من نرو ارو نیارو

صدا قطع ! شک داد نیبه مسئول دستگاه شوك گفت و دوباره به ارو يزیدکتر چ. بود شهینگام مبهوت به ش

 !شد

 ممنون  ایخدا. کردمیم هیگر ادیز یاز خوشحال! من زنده بود نیارو!  برگشت نیارو. به دستگاه نگاه کردم ناباور

 . برگشتم سمتش ، پرستاربخش بود. شونه ام نشست  يرو یدست. کردمیم هیگر. يمنون که موندم نیارو

 که زنده مونده؟ ی؟ نکنه ناراحت یکنیم هیچرا گر:زد وگفت يلبخند

 !رمیتونستم از خدا پسش بگ.اشک اشک شوقه  نیا:زدمو گفتم ياز حرفش ناراحت شم لبخند نکهیا يجا به

 ؟يدوسش دار یلیخ:زدو گفت يلبخند

 .من عاشقشم ...نه:وجودم گفتم باتمام

 !کنه  بیخدا نص:پررنگتر شد و گفت لبخندش

 زنده بود  نمیارو. خوشحال بودم! کردم شیمنم همراه دیخودش به حرفش خند و

 حالش چطوره؟: سمتشو گفتم برگشتم
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 دیشا کردیدز باال امتحان نم شک رو با گهیبار د هیاگه دکتر .دوستت داره ها یلیخدا خ:کج کرد و گفت سرشو

به  شاهللایا.اومده وحالش بهتر شده  رونیباالتر رفته و از کما ب شیاریخوشبختانه درصد هوش.نبود  شتیاالن پ

 !ستین ویس يجاش تو ا گهید.بخش میمنتقلش کن دیفعال با! ادیبهوش م يزود

 زدم  يدوباره تو چشمام اشک جمع شد و لبخند ناخودآگاه

خودتو  نکهیو از ا نهیبیباور کن اون تورو م. گهیبسه د:کرد و گفت یام اخم هیگر دنیدختره با د. ممنونتم ایخدا

 . ها شهیناراحت م یکنیم تیاذ

اتاقش بهش کردمو دوباره به سمت  ياز پنجره  ینگاه! لبهام اومد يرو يلبخند نهیبیمنو م نیارو نکهیفکر ا با

 چطور ممکنه؟!  نیمن ارو ي؟ خدا دمیدیم یدوباره برگشتم چ هیناما در عرض دو ثا! پرستاربرگشتم

****** 

 :نیآرو

  دمیدیدور و اطرافمو تارم. وقته چشمامو باز نکردم یلیداشت انگار که خ یحالت چسبندگ. اروم باز کردم چشمامو

 کرد؟یمن کجا بودم؟ چرا انقدر بدنم درد م. واضح تر بشه دمیپلک زدم تا د چندبار

****** 

 :نیدیا

 یسره رانندگ هی. خسته بودم یلیخ! شب بود 8ساعت . دمیشبانه روز و چند ساعت باالخره به المرد رس هیاز  بعد

اما مگه من قبول  يایب خوادینم گفتینفس م. زنگ زده بودن نیمدت چند بار نفس و ارم نیتو ا. کرده بودم

بزن کنار و  ياگه خسته شد نکهیو ا فاحر نیا سفارش کرد که پشت فرمون خوابت نبره و یاخرشم کل کردم؟یم

از  یکی يخونه  برنیتا من برسم نفس رو م نکهیا يرو گفت به اضافه  نایهم نمیارم. استراحت کن یکم

 !  دمیاونم آدرس رو بهم گفت پرسون پرسون رس. دمیو آدرس رو ازش پرس نیزنگ زدم به ارم! اونجا يافسرا

****** 

 : نفس

که از اون استاده  موینکنه خوابش ببره پشت فرمون؟ نگران گوش يوا. نمیبب خوامیم نویدیا شهیباورم نم يوا

 جانم؟:خسته اش اومد  يصدا. گرفته بودنو بهم داده بودنو برداشتم و زنگ زدم بهش

 ؟ییکجا نیدیا:من

 شمیممنونتون م دیدرو باز کن نیخانوم اگه ا:نیدیا
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 گفت؟ یچ نیا

 رو بازکنم؟ در

  رونیکه بهم داده بودن زدم ب یشال انداختم سرم و از اتاق هی دمیاز جام پر...یعنی

 شده مادر جان؟ يزیچ:که اومده بودم خونشون ، رو بهم گفت يخانوم زن اون افسر حهیمل

دهنم گرفتم  يدستمو جلو! درو باز کردم . خانوم هم دنبالم اومده بود حهیمل. اطیتو ح دمیتکون دادم و دو يسر

 نکشم غیج جانیتا از ه

 !دوباره بانو جان یسالم:زد و گفت یمهربون لبخند

 بانو به فدات آقاجان: کردمو گفتم يا خنده

 ! دمیکشیذره ازش خجالت م هی نکهیخانوم زشت بود برم بغلش و ا حهیمل يباز کرد تا برم بغلش جلو دستاشو

 !سالم آقا:اومد جلو و گفت دمیدویر مبود چرا اونجو دهیخانوم که انگار فهم حهیمل

 !تعارفا نیمن و از ا يهم مودب سالم کرد و تشکر کرد از نگهدار نیدیا

 تو توروخدا دییبفرما د؟یسادیشما چرا دم در وا يوا يا:خانوم زد توصورتشو گفت حهیمل

 تهران  میکه بر میکنیمسافرخونه فردا حرکت م میریامشب م. میکنیما رفع زحمت م گهینه د:نیدیا

 بده؟  نقدریما ا يخونه  یعنی:کردو گفت یخانوم اخم حهیمل

 . میکن جادیمزاحمت ا میخوایما نم ه؟یچه حرف نیخانوم ا حهینه مل:گفتم نیدیاز ا يطرفدار به

 . دیماشاهللا رحمت هیتو زحمت چ دیایب:سمت خونه و گفت دیاخم بازومو کش با

 ساك بود  هیدستش . اومد تو. تو ادیره کردم بکه دم در بود کردمو اشا نیدیبه ا ینگاه

 که به جونم افتاده بود معذب بودم  یخانوم خجالت حهیبه خاطر مل. داخل خونه میخودش لباس آورده؟ رفت واسه

. نفس جان :رو به من گفت زایچ نیو ا يخانوم بعد از آوردن چا حهیمل. برخورد کنم نیدیتونستم راحت با ا ینم

 . براتون جا انداختم، خودتم برو بخواب.خسته ان  یلیرو ببر تو اتاقت که خ نیدیمادر آقا ا

 !بود دهیزن فهم نیچقدر ا! تشکر کردم ازش

 بود؟ دهیفهم یچ يواسه  قایدق:وجدان

 ! میدار یخلوت هیبه  ازین میهمه از هم جدا بود نیما ا دیاون فهم یول يتو درك ندار نیبب

 !اه چه لوس:وجدان

 میبر:بکنه پاشد و گفت شییبه چا ینگاه نکهیرو بخوره اما بدون ا شییچا نیدیصبر کنم تا ا ستمخوایم! حسود
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رو  نیدیپاشدم و ا. زده بود کردم که با نگاهش اشاره کرد پاشم نیدیبه عجله ا يخانوم که لبخند حهیبه مل نگار

 .خانوم که بازوموگرفت حهیمل شیخواستم برگردم پ. تو اتاق میرفت. کردم تیبه سمت اتاق هدا

 کجا؟:نیدیا

 .کنه  يفکر بد خوامینم.خانوم  حهیمل شیپ رمیم:سمتشو گفتم برگشتم

 کنهیاون خودش درك م زمیعز:که بغلم کرد و گفت ارمیبازومو از دستش در ب خواستم

 دوست ندارم.کنه يفکر بد خوامینم:ورجه کردمو گفتم ورجه

تا هم  نییزد و سرشو آورد پا يلبخند. دمیکشیخجالت م نیدیچرا از ا مدونینم. خانوم بهانه بود حهیمل راستش

 ؟یکشیام که ازم خجالت م هیمگه من غرب نمیبب:قدم بشه و گفت

 کشم؟یمن ازش خجالت م دیفهم ازکجا

 کشمینه من خجالت نم: گاز گرفتمو گفتم لبمو

 میندار یخب پس مشکل:پررنگ تر شد و گفت لبخندش

حسو  نیمنم هم. دهیبود که به آب رس يمثل تشنه ا. لبهام قرآر داد يآورد جلو و لبهاش و محکم رو سرشو

 داشتم 

 . دستشو پشت کمرم گذاشت نمیدیا. دستمو دور گردنش حلقه کردم و پاهامو دور کمرش حلقه کردم اقیاشت با

 رفت میتموم خستگ ششیاخ:زد و گفت يبعد ازم فاصله گرفت و لبخند یکم

 امیخواستم پاهامو از دورش باز کنم و از بغلش ب! شده بودم من یانداختم چقدر خجالت نییخجالت سرمو پا اب

 .نرو :که گفت رونیب

معرفت دلم برات تنگ شده  یب: گفت تیبا مظلوم. مظلوم و بچگونه بود یلیتعجب نگاهش کردم لحنش خ با

 بود

  شتریب یلیمن خ: اومد رو لبهام و گفتم يلبخند

در  يدار یاما االن ه يبود تابینه دلت تنگ نشده بود چون اگه تنگ شده بود توهم مثل من ب: گفت یشاک

 يریم

 ...اما تابمیمنم مثل تو ب نیدیا:نگاهش کردمو گفتم یناراحت با

 انداختم  نییگاز گرفتم و سرمو پا لبمو

 اما؟: باال آورد و گفت سرمو
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 کشمیخجالت م: گفتم  اروم

 چه خبره؟  شیه:دهنش گذاشتمو گفتم يکرد که دستمو جلو يبلند ي خنده

دهنش  يودستمو از رو نییدوباره سرمو انداختم پا! خدا شاهده داغ کردم. دیخنده نگام کرد و اروم دستمو بوس با

 منم هم خجالت هم بلده لینگیخانوم ف دونستمینم: برداشتم که گفت

 کرد  يبه بازوش که خنده ا دمیکوب محکم

 .کنم تا خجالتت آب بشه يکار هیمن مجبورم  نکهیخب مثل ا:د و گفتش يجد

 تونمینگام نکن نم ينچ نچ اونجور:زد و گفت یطونیبلند کردمو نگاهش کردم که لبخند ش يبا کنجکاو سرمو

 ...خودمو نگه دارم و

 گفت؟ برو بابا یچ نیگشاد شد ا چشام

 نفس ؟:گفت يکه جد رمیازش فاصله بگ خواستم

 جانم؟: گفتم اروم

 نبود یچون خانوم من خجالت.رمیمن م:گفت یحس کردم ول لبخندشو

 !رفتیم یداشت واقعن. از دورم باز کرد و روشو برگردوند سمت در دستاشو

 ! رهیعشقت داره م يد خره برو ببوسش بهش نشون بده تو همون دختر:وجدان

 واقعا ببوسمش؟ یعنی

  گهیبرو د.خر  يدختره  ریبرو بم:وجدان

  نیدیچشماتو ببند ا: و گفتم نیدیا يرفتم رو به رو عیسر

 ؟يخندیم ينجوریچرا ا, کوفت. زد یباال انداخت و لبخند کج ابروشو

 !چشمامو بستم و سرمو جلو بردم . به چشاش و بعد لبهاش کردم ینگاه. چشماشو بست! بدبخت يا سکته

 دوستت دارم  یلیخ: بوسمون سرمو عقب بردمو اروم گفتم نیب

 !من عاشقتم.که من بهت دارم کمه یاما دوست داشتن واسه حس: نیدیا

******* 

 : نگار
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بوداما  ریهنوز از دستم دلگ. ذاشتیمحلم نم یلیخ لیاوا. کردیبدنش درد م یکم. رو منتقل کردن بخش نیارو

منم بهش گفتم اشتباه . نرم شد و به روم لبخند زد یکه من ده روز باال سرش بودم کم دیاز پرستار شن یوقت

 . که من گذاشته ام احمقانه بود یکردم، شرط

 کنمیات م هیخب پس صبر کن تا بعدا که حالم خوب شد تنب:گفت طونممیش نیارو

 خوامیمن باش نم شیتو پ نیارو! ینیدلنش هیچه تنب!که از ته دل بود  يلبخند. جواب منم فقط لبخند بود و

 ! جز مرگ ما رو جدا گنه يزیچ هگید

***** 

 :نینگ

وامروز بهم دوتا  روزیچون د. خوشحال بودم! يبهزاد که داغونم کرد يریبم يا. کمرم خوب خوب شد باالخره

 يباعث شده بود انرژ نایا يهمه . شده داینفس پ نکهیبهوش اومده و دو ا نیارو نکهیا یکی. خبر خوش دادن

 .يموند نجایا ادیز یلیخ گفتیدکترم م ودالبته خ. تا پاشم برم خونه و خونه رو براشون آماده کنم رمیدوباره بگ

.  زدیهر روز بهم سر م نیارم!  شتریچهار روز ب!  روز ازدهیاخه قرار بود هفت روز بمونم اما شده بود  گهیم راست

 لمیموبا. گم شده بود يبعد دزد لمیوبااخه م. خوشحال شدم یلیخ. داد هیخوشگل بهم هد لیموبا هیروز دوم 

 :رو برداشتم یگوش. نداشت وخط نیا يشماره  يا گهیبود چون کسه د نیمطمئنا ارم. زنگ زد

 بله؟-

 ؟یخوب.سالم خانوم :نیارم

 ؟یخوبم تو خوب.یمرس-

 ؟یدل بکن مارستانیاز ب يخواینم. تیخوبم به خوب: نیارم

 .چرا اتفاقا : کردمو گفتم.يا خنده

 ؟یگیراست م:نیارم

 نا؟یچه خبر از نفس ا یراست!خونه  رمیدو زوج عاشق بزنمو بعد م نیسر به ا هیبرم  خوامیاالنم م.آره بابا -

 .تا برسن کشهیشبانه روز طول م هی ادهیاما خب راه ز. گردنیاونام دارن برم:نیارم

 ؟یچ يساالر یآها، راست-
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 ایاعدامه  ایحکمش  يکه تو داد یبا مدارک. بعد داداگاهشه يهفته .همون روز منتقل کردن  میساالر: نیارم

قبض  یاما االن کمر به همت بست یزنیصمم بکم حرف نم ینیبیدختر جون تو که هر روز منو م.حبس ابد

 ، نه؟ یکن ادیتلفنمو ز

 !یونیلیم کی هی, خوامیآره م:کردمو گفتم يا خنده

 !منتظرتم مارستانیدم ب گهید قهیدقجان من تا چند  نینگ!  یچقدر شما مهربون:نیارم

 ؟يخب چرا شما به زحمت افتاد يوا يا-

 زحمتا نیزحمته تا باشه از ا نیاگه ا:گفت یلحن خاص با

 !یلعنت ریچه مرگته؟ اروم بگ! زدیداشت م یقلب صاحب مردم مثل چ نیا

 ...عز يندار يکار.من برم  گهیخب د:نیارم

 .آب دهنمو قورت دادمو لبمو گاز گرفتم. دمیشن یاشتباه دینصفه ول کرد ،شا حرفشو

 خداحافظ.نه برو مواظب خودتم باش :گفتم اروم

 !يدیاشتباه شن دیشا نیاه نگ. گفتیکه داشت م يذهنم رفت سمت کلمه ا. رو قطع کردم یگوش

 !سالم: زدم و گفتم يلبخند. به در زدمو وارد شدم يا تقه

مرخص  يبه زود شاهللایکه نگار گفت که حالش بهتر شده و ا دمیپرس نیارو تیاز وضع. جوابمو دادن شونییدوتا

 ینگاه. بلند شد میگوش امیپ يباهاشون حرف زدم که صدا یکم! نداشته یخاص یاخه خداروشکر شکستگ!شهیم

 .رونیزدم ب مارستانیاز ب موکرد یدم در از بچه ها خداحافظ اینوشته بود ب. بود نیصفحه کردم ارم يرو

******** 

 : ماه بعد هی بایتقر - نفس

قتل و قاچاق محکوم به اعدام  ،ییهم به جرم آدم ربا يساالر. مرخص شد مارستانیهفته از ب هیبعد از  نیارو

 .شد

 دایپرونده از سرگرد دوم به سرگرد تمام ارتقا پ نیحل ا لیهم به دل نیارم! هم به حبس ابد محکوم شد  بهزاد

 کرد 

 یاضیامتحانمم ، امتحان ر نیسخت تر. به مدرسه داد دوباره امتحاناتمو دادم ینتظاما يرویکه ن یبا گواه منم

 بود
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حالش  یاز وقت نینگم که ارو یچیه نیدیبه ا شدینم لیالبته طرح سواالت از اداره بود اما بازم دل! شعوریب نیدیا

 چارهیب! میداد که قبول کرد ریگ نقدریآخرشم ا میدوم و سوم رو هم اجرا کن ينقشه  دیداد که با ریبهتر شد گ

 ! نیو ارم نینگ

 گهید: کتابامو جمع کرد وگفت روزیاز د نیدیا. استرس دارم یلیخ. کنکور داشتم از صبح زود پاشده بودم امروز

هم بهش گفتم  یکتابا رو جهت مرور بخونم هر چ گهیدور د هی خواستیاما من دلم م. بسه  يخوند یهرچ

 دواریجمالت آرامبخش و ام یه نمیصبحونه مفصل بهم دادن ارو هیبه زور  نیو نگنگار ! تیقبول نکرد قزم

آب  نکهیا يچرا به جا دونمینم یول ووردیتو اشپزخونه آب قند م رفتیم یهم ه چارهیب نیارم. گفتیکننده م

بلند شد رفت تو  نیاخرشم نگ! خوردیقربونش برم همه رو تا ته م نمینگ! نیبه نگ دادیقندها رو به من بده م

 . اشپزخونه

 زمیعز ایب: سبدبرگشت و گفت هیبا  بعد

 گه؟ید هیچ نیا:تعجب نگاهش کردمو گفتم با

  یخوراک:زد و گفت يلبخند

 ؟ یسبد خوراک هیشد توپ بسکتبال  چشمام

 شیادیز. نیدیبهش رس یبسه هرچ! هوا کنه خوادیآپولو که نم.کنکور بده  رهیبابا داره م: با خنده گفت نیدیا

  شهیم

 .يرو ندار نایا اقتیاصال ل:بهم رفت و گفت يچشم غره ا نیحسود نگ. شدیم شیحسود تیتربیب

 .رنیمردم با خودشون درگ! برگشت تو اشپزخونه وا و

********* 

 : دوم نقشه

گشتم و باالخره  نیدیا نیدنبال ماش! که قبولم شاهللایا. به نظر خودم که خوب دادم. رونیسالن امتحانات زدم ب از

 جوابمو دادن ییبا خوشرو.  و سالم کردم دمیو نگارم اومدن؟ به سمتشون دو نیوا چرا ارو. کردم داشیپ

 چجور بود؟: نیدیا

 خسته شدم یلیخ یخوب بود ول:گفتم دمویکش دستامو

 . یخواهر خودم. نیافر:نگار

 میمنو نگار عقب نشست!  میاشاره کرد سوارش نیدیا. بهش زدم يلبخند
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 !بگو نیخب ارو:نگار گفت میسوار شد تا

 رو بگه ؟ یچ:تعجب نگاش کردمو گفتم با

 امشب نقشه اشو اجرا کنه خوادیآقا م نیا:بهم کرد و گفت ینگاه نگار

 ! رهیم لیخسته ام مخم داره تحل یلیجدا؟ اما من خ: کردم و گفتم نیبه ارو یتعجب نگاه با

 تو نقشه امو اجرا کنم يبه بهونه  خوامیاما من م دونمیم:به سمت عقب برگشت و گقت نیارو

  گهیاز همه بگو د نمیهمه باشن ا دیبا یگفتیاون موقع م. گهیاه درست بگو د:و گفت شیبه صندل دیکوب نگار

 انیپا دییبه خاطر دادن کنکور نفس و تا میخوایم گمیخونه به بچه ها م.میامروزکه رفت:زد و گفت يلبخند نیارو

 . میریجشن شش نفره بگ هیمنو نگار  ينامه 

 خب؟: میگفت اقیو نگار با اشت من

 گهید نیهم:نگامون کرد و گفت خونسرد

 ن؟یهم:شده گفتم یکه بادش خال یتوپ مثل

 ...که نهه نمیهم نیهم: سرشو باال انداخت و گفت نیارو

 رسه؟ینقشه ها به ذهنش م نیا يپسر چجور نیا!  خدا يوا! نگاهمون کرد و ادامه نقشه رو گفت طنتیبا ش و

 !نینگ چارهیب

****** 

 :نینگ

 ریبخ ادشی. میگفتیم مونیو از خاطرات بچگ مینشسته بود. جشن تنگ شده بود هی يکه چقدر دلم برا يوا

بچه  نیارم دمیفهم کردنیم فیکه بچه ها تعر یخاطرات نیاز ب!  هیمامان و بابا خال يچقدر جا! چقدر زود گذشت

 ای. که باعث شده فرش بسوزه بردهبار فرش رو لوله کرده و توش المپ  هیمثال . بود طونیش یلیکه بوده خ

باباش  یرفته اون باال نشسته وقت نیباال رفتن ازش نبوده اما ارم يبرا یداشتن که هیچ راه ییدستشو هیمثال 

 !باال؟ یرفت يفقط تو به من بگو چجور:دهیاومده با تعجب پرس

 کجا؟ :ها بزنم که نگار جلومو گرفت و گفت  سلیبه شن يتا برم تو اشپزخونه تا سرجام بلند شدمو  از

 به غذا بزنم  يسر خوامیم:نگاهش کردمو گفتم باتعجب

 کنمیمن خودم نگاه م.نفس و بچه ها  شیپ نیالزم نکرده تو برو بش:به کمر شد و گفت  دست
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که  يدو نفره ا يو برد سمت کاناپه  دیدستمو کش شمویکرد؟ نفس اومد پ نیچرا همچ.  رونیمنو هل داد ب و

که نفس  سمیخواستم وا! نشسته  نی؟ اونجا که ارم برهیچرا منو اونجا م.بود  کینفره بود بس که کوچ هی بایتقر

از جاش  نیخواستم از جام بلند شم که ارو.  نیبودم به ارم دهیکاناپه چسب يو نشوندتم رو دیبه زور دستمو کش

 .که شهیبدون آهنگ نم ی، مهمون میخاطره گفت یاه اه بسه هرچ:پاشد و گفت

 يبعد شام بود روگذاشت رو يرو که برا یخوراک يو ظرفا رونینگار از اشپزخونه اومد ب. رفت سمت دستگاه و

 آهنگ بلند شد  يصدا! گهیتموم شد؟ حتما تموم شده د ایمگه اون خوراک نمیبب. که مال االن نبود نایعه ا. زیم

ماچ بکن از  هی گفتیبود که همش م یاهنگ هی ه؟یچه اهنگ نیا! خاك به سرم . تعجب به آهنگ گوش دادم با

الحقم اهنگش قر داشت البته مشکل . نفس و نگار و پسرا بلند شدن تا برقصن. ماچ بکن از لبش هیلبش 

نگام  کنه؟ینگاه م ينجوریچرا ا نیا يددم وا يا. که کنارم نشسته بود افتاد نینگام به ارم. هم داشت یمنکرات

. دوباره نگاهش کردم زاست؟یچ نیاالن وقت ا! نیخاك بر سرت نگ. داشت یخوشگل يچه لبا. افتاد رو لبهاش

  زدیتند م یلیقلبم خ

. ماچ بکن از لبش هیکجش؟  ياون اخما نمیکنم که نب کاریچ نیشما بگ!  شدیداشت کم م نیسر ارم ي فاصله

به سرو  یاب. رفتم ییبه سمت دستشو. داغ کرده بودم. دمیآب دهنمو قورت دادمو از جام پر .ماچ بکن از لبش هی

برق  یلیخ دایچشمام جد کنمیم سبه چشمام کردم چرا احسا ینگاه ه؟یچه حس نیا ایخدا يوا. صورتم زدم

 زنه؟یم

خداروشکر آهنگ رو عوض کرده  رونیاومدم ب ییصورتمو خشک کردمو از دستشو ؟يباز توهم زد نینگ اه

که  رونیبرگشتم که از اشپزخونه برم ب! ناخونک زدم  کمیبه غذاها کزدم و  یرفتم تو اشپزخونه و نگاه. بودن

  دمیرو د نیارم

 میترسوند! خدا ، قلبم يوا ;قلبم گذاشتمو گفتم يرو دستمو

باز رفتم عقبتر !  لیجلو گور ایاومد جلو تر نباز . عقب رفتم یناخودآگاه آب دهنمو قورت دادم و کم. جلوتر اومد

با ترس نگاهش ! تموم شد رفت گهیکارت تمومه د نینگ! گهیابوالقاسم راه در رو ندارم د ای. به گاز دمیکه چسب

 ...بگم که خواستمیم:بهم کرد وگفت ینگاه نیارم  کردمیم

 ...یلیبگم که خ خواستمیم: نگاهش کردم که دوباره گفت منتظر

  گهید جون بکن د ؟یلیخ که

 يتک خور یلیخ:تو بازومو گفت زد
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 ؟يخوریچرا تنها تنها م:که گفت کردمیبا تعجب نگاش م! یلیچرخ تر یگیرو م چشا

 !میکه بخند گهیداره م ينجوریهم.خوردم؟ نه پس دانشمند دهیاخ اخ پس فهم. کرد تزاهایپ ریبه پن ياشاره ا و

برو  یسیوا نجایا خوادیحاال هم نم.نمکش خوبه  ایشوره  نمیبچشم بب خواستمینه م:جواب دادم یحاضر جواب با

چه مرگته؟ اروم :قلبم گذاشتمو گفتم يدستمو رو. رونیبه زور فرستادمش ب. میبچه ها رو صدا کن تا شام بخور

 میچند مدل غذا درست کرده بود. میبا کمک نفس و نگار سفره رو پهن کرد. صاحبتو رسوا نکن! یتر بزن لعنت

سر  مینشست...و تزایپ ریسرخ کرده و پن ینیزم بیمرغ س سلیشن يسوخار یماه.بود  يکه همشم آسون و حاضر

به  یبرش داشت نگاه یدست هیخواستم ظرفشو بردارم که قبل از من . بودم تزایپ ریمن که عاشق پن. سفره

. ادیبود اشکم در ب کینزد! بود من  ریاون پن! گامبو يا. رختیم شقابشکردم که داشت کل ظرف رو تو ب نیارم

بخورم تا از دستم  گهید زهیچ هیبذار حداقل  الیخیب! نیارم يبد یلیخ. سرمو انداختم. بودم تزایپ ریمن عاشق پن

 نرفته 

 زیو افراد م زیبه کل م یکوشش؟ با تعجب نگاه ستین دمیبرداشتم و خواستم بذارم تو بشقابم که د سلیشن

 کردم 

با دست به خودم اشاره کردم  گهید ریاشاره کرد بگ کنه؟یم ينجوریچرا ا نیبشقابشو به سمتم گرفت ا نیارم که

! یگل یلیجون خ نیبا ذوق بشقابو ازش گرفتم ارم! جان يا. منه؟ با لبخند سرشو تکون داد يبرا دمیو پرس

چقدر  دونمینم! زد  يندکه لبخ مهم گذاشت يبهش زدم و چشمامو رو يسرمو اوردم باال و لبخند! عاشقتم

 چش شد؟ نیوا ا. دیدو ییو به سمت دستشو دینفس از جاش پر هویگذشته بودکه 

 رو بهتون بگم  یتیواقع هی دیبچه ها با:  نیدیا

 ....راستش نفس:که گفت میمنتظر نگاهش کرد همه

****** 

 :نفس

خوردنشو  نهیشیشام م زیسر م ادیمن از چشم گوسفند بدم م دونهیم شعوریب نیدیا نیا. اومدم رونیب ییدستشو از

به همه  ینگاه. نشستم میصندل يوارد اشپزخونه شدم و رو! اه اه !  حالم بد شد! انگل يا. کنهیم فیبرام توص

: نگار از جاش بلند شد و اومد سمتمو گفت خوره؟ینم یچیه یچکیچرا ه کنن؟ینگام م ينجوریوا چرا ا. انداختم 

 !شمیکه دارم خاله م یبه من بگ دیتو نبا رشعویب

 !گمیبه بعد م نیغلط کردم از ا دیببخش:گفتم دهیاومد سمتم که ترس چنان
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 دهیخواب نیارم شیکه پ یاون شب یعنی..نینگ یعنی؟  شهیگفت ؟ خاله؟ نگار داره خاله م یچ نیا نمیبب سایوا

 ...بود

 گمیم کیتبر: از جام بلند شدم که نگار بغلم کرد و گفت!  میابرو شد یب يوا يا

 ؟ یواقعا خوشحال: نگاهش کردمو گفتم هانهیاندر سف عاقل

 شمایدارم خاله م. وونهیمعلومه د:گفت.باتعجب نگام کرد و نگار

 !ازشما توقع نداشتم: گفتم نیاز تاسف تکون دادم و رو به ارم يسر. رو ما دوتا بود  هیبق نگاه

 ها شده بود  يسکته ا نیمثل ا افشیق هیرض دو ثانع در

 داره؟ نیبه ارم یچه ربط ؟یگیم ینفس معلومه چ:نگار

 شونهیا يبچه، بچه  نیاالن ا. دایببخش: سمتشو طلبکارگفتم برگشتم

 ؟ یچ:باهم بلند گفتن ییهویسکوت فضا رو گرفت که همه  هیثان چند

 شوتن؟ نکنه توقع دارن براشون شرح واقعه بدم؟ نقدریا یعنی!  فهمنینم نایچرا ا اه

 يبه ما گفت تو حامله ا نیدیا زمیحالت خوبه؟ عز ؟یگیم يدار ینفس چ: نینگ

 ؟ یستیتو حامله ن یعنی:گشاد شده گفتم ي؟ من حامله ام؟ با چشما یچ

 !نگو خودم حامله ام. يبابا من گفتم تو حامله ا: هوا بلندگفتم یتکون دادم و ب يسر ؟یچ:تعجب گفت با

شده  یچ دنیخنده بچه ها هم که انگار تازه فهم ریبلند زد ز نیدیکه آ کردنیبهت زده نگام م هیچند ثان همه

پرت شد  یکه از صندل دی، خند دیخند نقدیا نیدیحامله است؟ ا قایدق یک دمیاما من هنوزم نفهم. خنده ریزدن ز

 نییپا

 !نییپرت شد پا یصندل يخدا چه با نمک از رو يوا. نوبت من بود که بخندم بهش حاال

********* 

 هیقض ادی. خوندیکه داشت کتاب م نیدیا يپا يسرمو گذاشته بودم رو. میبخواب میخواستیو م میاتاق بود يتو

 .سر شام افتاد

 ن؟یدیا:من

 جونم؟:نیدیا

 بود؟ یچ نایحامله و ا هیقض نیا:من

 اومد يلبش خنده ا يرو
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 یبا من نداشته باش يکه کار یبهت به شرط گمیم:بست و گفت کتابو

 داشته باشم؟ کارتیوا چ:من

 !حاال تو قول بده:نیدیا

 .زد و دستشو تو موهام فرو برد یطونیلبخند ش نیدیا. تکون دادم و بهش قول دادم يسر

 ! يمن به بچه ها گفتم تو حامله ا ییتو دستشو یتو رفت یوقت یدونیراستش م:نیدیا

 آها :تکون دادم و گفتم يسر

 گفت؟ یچ نیا! نمیکن بب صبر

 ؟یگفت یتو چ:و بهت گفتم تیعصبان با

 يدیکه شن نیهم: کرد و گفت يا خنده

 ؟ يبهشون زد یبود رفت یچه حرف نیا! يغلط کرد یلیتو خ:تخت نشستم و گفتم يرو

 میدست به کار ش مینفهمن دورغ گفت نکهیا يبرا میکه شده حاالهم مجبور هیکار:اشو باال انداخت و گفت شونه

 !تیترب یب. زنمتایم رمیگیم:اوردم باال و گفتم دستمو

 !بوده یشوخ گمیصبح بهشون م.کردم بابا  یشوخ: کرد و گفت يا خنده

 !تخته اش کمه ها هی نمیدیا نیا

****** 

 : نگار

 یلیکرده خ یگفت که شوخ نیدیصبح ا ینفس بارداره خوشحال شدم اما وقت نکهیاز ا شبیخدا چقدر پر يوا

 !خاله شم  خوادیمن دلم م. ناراحت شدم

 نگار؟:نیارو

 بله؟:من

 !سومم اجرا کنم  ينقشه  خوامیم. نیدینفس و ا شیپ میبر ایبدو ب:نیارو

 . داره ها يپسر چه حوصله ا نیخدا ا يا

 ! ادیشبم نم.دوستشا  شیپ رهیم نیاما امروز نگ: جام بلند شدم و گفتم از

 میبر ایبدو ب! چه بهتر:زد و گفت یبشکن نیارو

 .آقا نیا يکنه از دست نقشه ها ریخدا عاقبتتمونو بخ! دیگرفت و کش دستمو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Anahid75  – طونایدو سه تا ش

wWw.98iA.Com ٢٤٨ 

********* 

 : سوم نقشه

تا  میو منتظر بود میهممون تو حال نشسته بود. برگشته بود خونه و االنم رفته بود لباسشو عوض کنه نیارم

وقت  رید هیچ دیبخواب دیبر گهیباز خوبه نم! نشست شمونیاومد و پ نیارم!  میتا نقشمونو شروع کن ادیب نیارم

زد و  یچشمک نیکه ارو میحرف زد یولمعم لیدر مورد مسا یکم! دیکنیم فیهم خاطره تعر يبرا دیبلند شد

 چه خبر؟ نیاز اون خواستگار نگ یراست:گفت

حتما باهاش  خوادیدوست داره و م یلیخ نوینگ گهیم.کنه است یلیخ! کنهیاوفف مگه ول م:گفتم دمویکش یپوف

 .ازدواج کنه

 ه؟یچ نیعههه اونوقت نظر خوده نگ:وجود داشته باشه گفت يکه انگار واقعا خواستگار نیارو

 !ولیا. دادیو به بحثمون گوش م کردیما رو نگاه م ينگاه کردم که داشت با کنجکاو نویارم یچشم ریز

 خوادیفکر کنم م نیهم يچرا من بمونم؟برا دیریم دی که شما دوتا دارحاال گهیم نینگ:داد نیجواب ارو نفس

 ! بود شیانداختم که سرش تو گوش نیبه ارم ینگاه! جواب مثبت بده بهش 

شروع  لشیموبا هیرو گذاشت کنار ،بعد از سه ثان لشیدوست نداره؟ موبا نوینکنه نگ  ست؟یواسش مهم ن یعنی

 مشیگذاشته بود نیذره ب ریز. رو برداشت و به صفحه اش نگاه کرد و بعد جواب داد یگوش. کرد زنگ خوردن

 . وفتمیاالن راه م نیچشم هم! الو؟ بله قربان-

 .برداشت و رفت زیم يرو از رو چشییکردو سو یاز ما خداحافظ يرو قطع کرد و سرسر یگوش

 !حل شد. والیا:از جاش بلند شد و گفت  نیارو

 !سرهنگ شیکه رفت پ يدیحل شد ؟ د یچ:گفت یبا کسل نفس

 سرهنگ؟ شیرفته پ:بهش انداخت وگفت ینگاه نیارو

 ؟يدیمگه نشن گهیآره د:تعجب گفتم با

 سرهنگ؟ شیپ رنیم یتا حاال با لباس و شلوار خونگ یازک:زد و گفت یطونیلبخند ش نیارو

 ...یعنی:زد و گفتم یبرق چشمام

 زده نگاهش کردم  ذوق

 اریرفتش سراغ :حرفمو کامل کردو گفت نیدیا

 !اخ جون:و گفت  دیاز جاش پر نفس



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Anahid75  – طونایدو سه تا ش

wWw.98iA.Com ٢٤٩ 

******* 

 :نینگ

قبول کردم و بهش  نیهم ينداشتم برا يکار. ششیبرم پ شهیزنگ زد و گفت شب تنهاست و اگه م ساحل

رکت خوشبختانه امروز ش. خونه امیزنگ زدم به نگار و گفتم که شب نم. ششیپ امیم میگفتم ساعت هشت و ن

 يایمگه نم:تعجب گفت اب نیکه ارم رمیبگ یتاکس خواستمیم. خسته نبودم یلیخ نیهم يبرا. میکار نداشت یلیخ

 خونه ؟

 !خونه دوستم  رمینه امشب م:تکون دادمو گفتم يسر

 ! رسونمتیخودم م ایب.آها :کرد و گفت یاخم

******** 

 که زنگ درو زدن میزدیحرف م میو داشت میبود دهیساحل رو تختش خواب با

 وقت شب؟ نیا هیک: ساحل

 دونمینم:من

 یینکنه بال کرد؟یم کاریچ نجایا! بود نیارم نکهیعه ا. نگاه کردم رشیرفتم و به تصو فونیو به سمت آ پاشدم

 سر بچه ها اومده؟

 !داره کاریچ نمیدم در بب رمیمن م. نهیارم:به ساحل گفتم رو

 !چقدر سرده يوا. گرفت يشدم بدنم لرز اطیتا وارد ح. رفتم اطیت حبرداشتمو به سم یجالباس ياز رو شالمو

 بدو رفتم و درو باز کردم  بدو

 افتاده ؟ یواسه بچه ها اتفاق ؟یکنیم کاریچ نجایا.سالم:من

 و درو بست رونیاز خونه ب دیکش دستمو

 افتاده؟ یحالت خوبه؟ اتفاق ؟یعهه چرا درو بست:من

و بعدم  نیپرتم کرد تو ماش ییجورا هیو دروباز کرد و  نشیسمت ماش دیمن دستمو کش يتوجه به سواال یب

 ابونایساعت فقط به خ مین کینزد. چقدر رفتاراش ترسناك بود. روشن کرد نویخودش به سرعت سوار شد و ماش

 .میشیم خارجاز شهر  میما که دار نمیبب سایوا!  رهیکجا داره م نمیزل زده بودم که بب

 افتاده؟ یشده؟ اتفاق یچ نیارم:بهش گفتم رو
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شده؟  یاز تو بپرسم چ دیشده؟ من با یشده ؟ نه واقعا چ یچ:رو ترمز و به سمتم برگشت و گفت  دیکوب محکم

 ؟یازدواج کن يخوایشده که م یچ

 ؟یگیم يدار یچ:تعجب نگاهش کردمو گفتم با

 !خودتو به اون راه نزن: زد  ادیرو فرمون و فر دیکوب محکم

شدم و به  ادهیپ نیخواستم ازدواج کنم؟ از ماش یچش شده بود؟ من ک. شد ادهیپ نیباز کرد و از ماش کمربندشو

بازوش گذاشتم که  يرفتم و دستمو رو دیکشیم گاریبود و داشت س سادهیوا نیجلوتر از ماش یسمتش که کم

 شب  یکیبهم کردو دوباره برگشت و زل زد به تار یبرگشت سمتمو نگاه

 . شو ارویاون  الیخیکه ب خوامیازت م: لحظه گفتاز چند  بعد

 چرا؟:اما گفتم هیک گهیکه م ییاروی نیدونستم ا ینم نکهیا با

 ...اما. دونمیخودمم نم: برگشت سمتمو گفت دیتو موهاش کش یدست

 تو صبر کن: به چشمام کرد و ادامه داد ینگاه

حس تازه  هیچشما  نیتو ا! مهمه که من ازدواج کنم نیارم يبفهمم چرا برا دیمن با. تو چشماش کردم ینگاه

اما فقط تا سه روز اگه  کنمیباشه صبر م:انداختم و گفتم  نیینگامو پا گه؟یحسم بهم درست م یعنی. نمیبیم يا

 !بهت بدم که صبر کنم یقول تونمینم ياما اگه نداد یچیکه ه يمنو داد يسه روز جواب چرا نیتو ا

سه  هیحست چ ینیمن سه روز بهت فرصت دادم تا خودت بب نیارم. رفتم نیت ماشبهش کردمو به سم پشتمو

 ست؟ین یروز کاف

********* 

گوشه و  هی نهیشیهمش م! ساکت شده  یلیخ! نگه یچیامروزم ه ترسمیم. نگفته چیه نیروز دومه اما ارم امروز

 .سکوتت رو بشکن نیارم! شهیم رهیجا خ هیبه 

******* 

شده  لیبودن چون مدارس تعط کاریکال ب نیدیالبته نفس و ا میبود کاریهمه ب! جمعه بود. روز بود نیآخر امروز

 درست کرده بود  سوینگار واسه عصرونه برامون ترام. نامشون بودن انیدفاع از پا ریکه درگ نمینگارو ارو. بود

موافقت کردن چون  تیاکثر. میکن يباز قتیحق ایداد که باهم جرات  شنهادینفس پ سویاز خوردن ترام بعد

سرش به . رو چرخوند يبطر. میآورد و ماهم گرد نشست يبطر هیرفت و  عینفس سر! حوصلشون سر رفته بود

 . نینگار و تهش ارو
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 ؟ قتیحق ایجرات :نگار

  قتیحق:نگاش کرد و گفت دیترد ای

 رو بگو؟ يکه تو نت سرچ کرد يزیچ نیبدتر: فکر کردو گفت یکم نگار

 !در گوشت بگم  ایب: نیارو

که در گوش  میناچار قبول کرد. گهینم یچیو گرنه ه گهیم ينجوریگفت که فقط ا نیکه ارو میکرد اعتراض

  یادب یب یلیخ:در گوش نگار گفت که نگار سرخ شد و بلند گفت يزیچ هی نیارو. نگار بگه

 نگفت بهش  یچینگار ه کردهیسرچ م یبه نگار اصرار کرد بگو چ ینفس هرچ! و صاف نشست دیخند نیارو

 ! کنمیجبران م یول.اصال نگو :نفس گفت  آخرم

 نیدیسرش نفس تهش ا. رو چرخوند يبطر دوباره

 جراتو انتخاب کن  ياگه جرات دار نیدیآقا ا.والیا: هوا و از عمد گفت دیپر نفس

 !االن جرات نیاصال از هم:شد و گفت ریحرفش ش نیبا ا نیدیا

 .کنهیوگرنه نفس زجر کشت م! گور خودتو بکن نیدیاخ اخ ا. زد ینفس برق يچشما

زنونه و با عشوه بهشون  يو با صدا یزنیبه ده تا از دوستات زنگ م ياریم تویگوش:باز گفت  شیو ن طنتیش با

 !يداد تیجنس رییکه تغ یگیم

آورد  شویبدبخت رفت گوش نیدیا! نیدیآ چارهیب. خنده ریهمه زدن ز. که اشکم در اومد دمیخند نقدیا! ننه يوا

شونه اشو باال انداخت و شماره گرفت  نیدیا! خجالت بکش:در گوش نفس گفت که نفس گفت يزیچ هی یول

 .کریاسپ يکه نفس گفت بزنه رو

بانمک  یلیکه خ گفتنیم یچ هی نیدیا يهرکدوم از دوستا. بودم که دل و روده ام درد گرفته بود دهیخند نقدیا

 !بود

نفس منتظر  گفتیکه م دمیفهمیخوب م نیدیا ياز نگاه ها!  رفتیو به نفس چشم غره م شدیسرخ م یه نمیدیا

 و تهش من نیسرش ارم. شد دهیچرخ يدورباره بطر. باش یتالف

 قت؟یحق ایجرات :زد و گفت يلبخند نیارم

 !جرات:باال انداختمو گفتم ابرومو

 ؟یمطمئن:پر رنگ تر شدو گفت لبخندش

 .صد درصد:گفتم  نانیاطم با
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 !با من ازدواج کن:نیارم

****** 

 :نینگ

 ؟یکنیم یباهام شوخ يدار نیارم. تعجب تو چشماش نگاه کردم با

 تاحاال؟ نیبود دهیند يمگه خواستگار د؟یکنینگام م ينجوریچرا ا:لبخندش پررنگ تر کرد و گفت نیارم

 کردمیمبهوت نگاش م! من يخدا يکرد؟ وا ياالن از من خواستگار نیارم ؟يخواستگار

 نییکجا رفت؟ بعد از چند لحظه پا. میکردیهمه با تعجب نگاش م. جاش بلند شد و به سمت پله ها رفت از

 . اومد

 !بلند شو  نینگ:و گفت سادیاومد جلوم وا. جعبه بود هی دستش

 .کردم  دایچراتو پ لیدل:که بچه ها نشنون گفت يجور. بهم انداخت و اروم ینگاه. از جام بلند شدم آروم

 .اما االن نه . گمیبهت م:زد و گفت ياما چشماشو بست و لبخند.به چشماش نگاه کردم که بگه  منتظر

دست چپمو باال آورد و   کردمیکنجکاو به حرکاتش نگاه م. در آورد فیظر يحلقه  هیجعبه باز کرد و از توش  در

 !گفتینم یچیه یچکیه.همه متعجب بودن ! حلقه رو کرد تو دستم 

مجازات رو  نکهیمگر ا يچون جرات رو انتخاب کرد. يارینه ب یتون ینم: لبخند به دستم نگاه کرد و گفت با

 !به حالت بکنه یفرق دمیکه قول نم يریبپذ

جرات مجبور به  هیسر ! خواب بود هیمثل . ها به خودشون اومدن و شروع کردن به دست زدن و سوت زدن بچه

به به چه  یو ه کردنینفس و نگار اومدن کنارمو به حلقم نگاه م! بیو چقدر عج ینیریچه اجبار ش. ازدواج شدم

 یکردمو سرمو به معن یفیاخم ظر. زد و با دست باال رو نشون داد ينگاه کردم که لبخند نیبه ارم کردنیچه م

و   کردنیم يبچه ها داشتن شاد. باشه تکون دادم یبه معن سرمو. پشت بوم میکه لب زد که بر. تکون دادم یچ

 !آهنگ گذاشتن و قر دادن  يبرا خوانیکه فقط فرصت م نامیا. رفته بود تا آهنگ بزاره نمیارو

 !ییجا هی میچند لحظه ما بر هینداره  یاگه اشکال دیببخش:نیارم

 تخت التمینه داداش برو خ:زد و گفت یطونیلبخند ش نیارو

 !زنهیچقد منحرف م نیارو نیمخ ا دونمیمن م. بهش رفتم يغره ا چشم

 کفه مرتب هیبه افتخار عروس داماد :گفت ریجوگ نفس

 .همشون دست زدن و
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 .به خودم اومدم نیارم يبا صدا. شده بودم و تو فکر بودم رهیباغ خ يمنظره  به

 ...یراست. نجایا.اونشب. ریبخ ادشی:نیارم

 ؟يموز الزم نشد گهید:گفتبهم کرد و  یطونیش نگاه

 .کوفت:مشت محکم زدم تو شکمش و گفتم با

 .دختر نهیاخ اخ چقد دستت سنگ:خم شد و گفت یکم

 ایشوهرتو ناقص کرد ياول کار نیهم:شد و گفت صاف

 !نیارم ياونم برا! یبیچه لقب و اسم عج!  شوهر

 ؟یکنیبا من ازدواج م: گفت يبرگشت سمتمو جد کامل

 ه؟یواسه چ دنتیاالن پرس گهید. يو تنمم کرد یو دوخت يدیتو که بر: زدمو گفتم يلبخند

حاال به من . یهمه چ ریز زنمیم یستیبه ازدواج با من ن یدر صدم راض هیاگه بفهمم :نگام کرد و گفت يجد

 ؟یکنیبا من ازدواج م. نیبگو نگ

 ياما تو هنوز جواب چرامو نداد:دهنمو قورت دادم و گفتم آب

 !يدیاگه جواب چراتو بدم جوابمو م یعنی: کردو گفت یاخم

کردم  دایسه روزه بهش فکر کردم و جوابشو پ نیتو ا: زل زد به باغ و گفت. تکون دادم  دییتا یبه معن سرمو

 .و رو کرد ریز مویجواب زندگ نیا.

شب اومده بود  هیکه ،  يدختر هیاما  يچجور ای یدونم ک ینم:نگاهش کردم که نگام کرد و گفت کنجکاو

قلبم سرشاره از  دمیهم به خودم اومدم د یوقت.، تو قلبم نفوذ کرد و تموم قلبمو مال خودش کرد  يخونمون دزد

 !حس ناب هی

 ه؟یو اون دختر ک:با زبونم تر کردمو گفتم لبمو

 ه؟یک یدون یتو نم یعنی:اومد جلو و گفت یکم

 ببوسه؟! هیک یفهمیوسمش ماالن که بب:ابرومو باال انداختم که گفت طنتیش با

با احساس لب . بگم که با قرار گرفتن لبهاش رو لبهام دهنم بسته شد يزیتعجب نگاش کردمو خواستم چ با

. چشماشو باز کرد و نگام کرد. کردیتماشا م نویارم يبسته  يچشمام باز بود و چشما. گرفته بود يهامو به باز

 رنیکه حاضر نبودن از هم فاصله بگ یمیصم يدوستا. ده بودننگاهامون و لبامون و قلبامون باهم دوست ش

 . نییسرمو انداختم پا. یاز هم فاصله گرفت یبعد از مدت
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 دوستت دارم : زمزمه کرد اروم

 يخوایتو نم:با انگشت اشاره اش سرمو آورد باال و موهامو برد پشت گوشم و گفت. ریبودم و سر به ز ساکت

 ؟یبهم بگ يزیچ

 بزرگترا بله يبا اجازه : زدمو گفتم يلبخند

 بود  گهید زیچ هیاما منظور من :زد و گفت يلبخند

 ؟ یچ: زدم به اون راه و گفتم خودمو

  يزیچ يابراز عالقه ا هیمثال : فرو برد و گفت باشیتو ج دستاشو

 خواستم بگم  ینم يزیچ نینچ همچ: به چونه ام زدم و گفتم ینشونه تفکر دست به

 . منم با تو نبودم با سوسن خانوم بودم هینجوریحاال که ا:نگام کرد و گفت یشاک نیارم

 باشن؟  یسوسن خانوم ک: نگاهش کردم و گفتم مشکوك

 اوردمیشما؟ به جا ن دیببخش: باال انداخت و گفت ابروشو

 !زنتون هستم: چپمو باال اوردم و گفتم دست

 کدومشون؟: شد و گفت نهیدست به س خونسرد

 !بفرستم که نابود شه یمنف ينه بزار با چشمام براش انرژ. ساقطش کنما یبزنم از هست گهیم طونهیش

 ! کردم یشوخ. یبفرست یشیخواد با چشمات برام گلوله ات یخب حاال نم:کرد و گفت يا خنده

که  يبگم که دوستت دارم به قدر خواستمیمنم م: زدمو گفتم يلبخند. گفتمیم دیسخت بود اما با. گفتمیم دیبا

 ! ستیقابل شمارش ن

******** 

 : نفس

لحظه هم از  هی يبرا یلبخند حت. هم و آخرم سه تا داماد هیسه تا لباس شب. سه تا عروس. بود مونیعروس شب

 .از چشمامون خوند شدیم یعشق رو به راحت.  میبود دهیبهم رس میرفتخوشحال بود یلبهامون نم يرو

 شده بودن میشش نفر که دو نفر دونفر تقس. شمال شش نفره هیشمال  میماه عسل بر يبرا میداشت میتصم

قلب  نکهی، غافل از ا رنیم يبه خونه ا يدزد يشب برا هیسه تا دختر که . شانس ما شش و سه بود عدد

 يبا معادله بخوا نیدیاگه مثل ا! که دو به دو شده بودن  طونیسه پسر و سه دختر ش. شهیم دهیخودشون دزد

 !طونایدوسه تا ش! دوسه تا  شهیم یحلش کن
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 : کل يدانا

 .نهیکرده بود که پشت فرمون بش یرو راض نیبا اصرار ارم نینگ. کرده بودن به سمت شمال حرکت

 روشن نشد  نیاستارت زد ماش یهرچ. خاموش شد نیماش هویوسط راه ! دره بود  شیش يایپرش هی نیماش

 دیرو هول بد نیماش دیش ادهیمحترم پ. ونیآقا! شهیروشن نم:نینگ

 ما؟:با تعجب گفت  نیدیا

 م؟یهول بد نیماش میش ادهیلباس عروس ها پ نینه پس ما با ا:با تشر گفت نگار

 . رو هول بدن نیشدن تا ماش ادهیپ نیناچار از ماش پسرا

 د؟یآماده ا:به دخترا زد و گفت یچشمک نینگ

. دنیکش غیهم استارت رو زد و پاشو رو گاز گذاشت و دخترا هم ج نینگ. با شور و شوق سرشونو تکون داد دخترا

با تعجب  ییسه تا!  کنهیخودش داره حرکت م نیماش دنیهول بدن که با تعجب د نویماش خواستنیپسرا م

اما  سهیوا نیزدن که نگ داددفعه افتادن دنبالش هرچقدر  هیکه ر حال حرکت بود کردن  نیبه ماش ینگاه

 .دخترا نیاز دست ا.جا موندن  نیاز ماش چارهیب يو دامادا!  سره رفت هیو  نسادیوا

 انیپا

 

 

 

  93شهریور   : یینها انیپا

  93 آذر: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member253717.html : نویسنده
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