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 اشتد سعي که رو شيما جمالت.  زندگيم اشتباه بزرگترين به کردم مي فكر گذشته به و بودم کشيده دراز تخت روي

.  بردم اونجا رو تو که مقصرم من اصال. نگرد مقصر دنبال و نباش ناراحت انقدر: کردم مي مرور خودم با بده دلداري منو

 دار چوب پاي رو شون تا دو من افتاد مي برات اتفاقي نكرده خدايي اگه.  بهتره حالت که کن شكر رو خدا برو

 داده اجازه خودم به چون دونم مي مقصر خودمو من ولي شده تمام چيز همه حاال ميگفت راست شيما...  و ميكشوندم

 صورت به فقط داستان اين خواهم مي. باشم ها بچه و خودم ي اينده فكر به بايد االن ولي.  کنم اعتماد بهش که بودم

 .بماند دفترم در تلخ خاطره يك

********* 

 ...بدم تحويل رو ام پروژه بايد فردا که دوني مي خودت شيما -
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 .دنبالت ميام ديگه ساعت نيم تا.  گذاشتم قرار غزل و عارفه با من.  نكن لوس خودتو -

 ... ولي -

 اروم تا بخوري هوايي يه که الزمه برات االنم.  اي اماده ارائه براي چقدر تو ميدونم که من ندونه کي هر ، نداره ولي -

 فعال. اونجام ديگه ساعت نيم تا. بشي

 ...کن گوش شيما -

 اضرح نداشتم حوصله اصال. شد مي پيداشون بايد ايمان و نازنين.  بود سه.  کردم نگاه ساعت به.  بود کرده قطع ولي

 ونچ کنم نمي ارايش وقت هيچ.  پوشيدم و کردم انتخاب خوب لباس يه و کردم لباسام به و کردم باز رو کمدم در.  شم

 . ميشم زشت ميكنم فكر

 هان بچه کردم فكر امد زنگ صداي. کردم درست عصرانه ايمان و نازنين براي و اشپزخانه به رفتم شدم حاضر وقتي

 برات دلم نديدمت روزه سه خب: گفت شادي صداي با شيما اومدي زود:  گفتم و کردم نگاه ساعت به بود شيما ولي

 و! شدي؟ن حاضر مگه: گفت کنان غرولند شيما باال بيا پس:  گفتم.  بوديم صميمي خيلي شيما و من.  عزيزم شده تنگ

 . باال اومد و کرد باز درو

 ديگه بريم بيا ميكني چيكار جون بچه -شيما

 هام بچه منتظر که دوما نيستم بچه من که اوال -

 نكردن؟ دير. نبودم اونا ياد -شيما

 . زياد نه -

  سوزه مي براش دلم خيلي.  ميكنه درك شرايطمو خب هم نازي ميگم -شيما

 نزن حرفي جلوش خدا رو تو: گفتم ميشم ناراحت موضوع اين ياداوري از هميشه که من

 . هست حواسم بابا باشه -شيما

 . اومد زنگ صداي

 ميشه دير داره باش زود ها بچه اينم بيا -شيما

:  تگف و بغلم تو پريد نازنين. کردند سالم هردوشون. زدم لبخند اختيار بي ديدم رو ها بچه خندون شاد صورت وقتي

  گرفتي ديگه ٠٢ يه حتما: زدم لبخند شده؟ چي بزن حدس

 . گرفتن ازمون ممتاز مدرسه تا چند بين امتحان يه گفتم بهت يادته ولي البته اونكه - نازنين

 . .. اره -
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 !  شدم دوم من - نازنين

 کشيدم حالي خوش از جيغ يه

 . کردنش بوس به کردم شروع و دادم فشارش تونستم مي تا و. کردم بغل رو نازنين و

 . ديگه بسه شدم خيس - نازنين

 نازنين هب و نكردم توجهي شيما به! کن نگاه ساعتو خانم نيلوفر:  گفت عصباني شيما. شد سرازير هايم اشك اختار بي

 خرمب برات خوب چيز يه ميخوام چون بكشه طول کمي يه شايد فقط. کن اماده بزرگ جايزه يه براي خودتو پس:  گفتم

 !نداره؟ اشكالي. 

 نه که البته - نازي

 يريمم داريم شيما و من جان نازنين:  گفتم و کردم نازنين به رو.  ميكرد نگاه من به عصباني که افتاد شيما به نگاهم

 دوهر هم بعد. باش هم ايمان مراقب و نكنين باز کسي روي به هم و در و نكنين خطرناك کار ميزه رو عصرانتون بيرون

 کردم بوس رو

 .ميدوني که شرايطو بهتر خودت ديگه ببخشيد: گفتم شيما به ماشين تو

 .کرد زياد اهنگو صداي هم بعد. نشد همودير خيلي نداره اشكالي -شيما

 تمام و بود کم بسيار نور.انداختم اطراف به نگاهي.بودند نشسته پنجره کنار که ديديم رو عارفه و غزل رسيديم وقتي

 احوال و سالم از بعد و جلو رفتيم. بود دنجي و شيكي جاي نظرم به.بود سوخته اي قهوه شاپ کافي ديوارهاي و در

 عارفه گارسون، رفتن از بعد.  هميشگي گفتيم همزمان خورين؟همگي مي چي ها پچه:  گفت غزل. نشستيم پرسي

 يا اشپزخونه رو روبه من.  کرديم تاييد قبوله؟همگي خوبيه؛ و دنج جاي.اينجاست پاتقمون فعال ها بچه خب: کرد اعالم

 كافهنس شيك ميلك عاشق ما.کرد مي درست منو سفارش داشت که افتاد مردي به نگاهم.  بودم نشسته اوپن قولي به

 خبري خانم شيما:گفت شيما به عارفه. کند مي کار خاصي ظرافت و عالقه چه با که بود معلوم مرد چشماي از. هستم

 راوردد شكلكي عارفه. کنيم مي خودمون حال به فكري يه ما بعد بزرگترا اول:  گفت فهميد رو منظور که شيما نيست؟

 واقعا.  خوردن به کرديم شروع همه و اوردن رو سفارشامون چون موند نصفه حرفش ولي.. بايد اول محاله: گفت و

 وقتي. شديم جدا هم از و کرديم خداحافظي هم از بعد زديم قدم محوطه در کمي خوردن از بعد. بود خوشمزه خيلي

 پتو يه. بود برده خوابش مبل رو هم ايمان. ميخوند درس بودو اتاقش تو نازنين. بود شده هفت ساعت خونه رسيدم

 دوست خيلي که کنم درست سبزي قرمه نازنين براي ميخواستم امشب.  کردم خاموش رو تلويزيون و کشيدم روش

 .آشپزخانه سمت به رفتم همين براي. داره

 امنگ داره يكي که ميكردم احساس داشتم کم کم. رفتيم مي باهم شد مي که هروقت.  اونجا بود شده پاتقمون ديگه

 زنگ بهم شيما روز يك.  گذشت مي خوش بهمون داشت هم ما و گذشت ماه دو. خياله و فكر گفتم خودم با ولي ميكنه
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 کرده هول که منم. دارم واجبي کار پاتوق بيا گفت. بود صبح نه ساعت. رفتم نمي اونجا من و زد نمي کاش اي که زد

 و گارسون تا سه با مشتري يك و من فقط. نشد شيما از خبري و گذشت ساعتي نيم.  شاپ کافي رفتم سريع بودم

 هي بودم مطمئن ديگه. بيشتر هم خيلي داشتم رو داشتم هميشه که احساسي همون.  بوديم شاپ کافي تو اقا همون

 انيعصب که من. کرد زياد رو موزيك صداي ها گارسون از يكي. کنم نگاه رو اطرافم تونستم نمي ولي ميكنه نگام نفر

 ببخشيد خيلي: گفت لرزان صدايي با شيما. دارم کار هزارتا که دوني مي. برم نمياي اگه:  شيما به زدم زنگ بودم

:  فتمگ شدم نگران شيما صداي از که من. ميگم رو چي همه اومدم صبرکن ديگه کمي يه اومده پيش مشكلي يه نيلوفر

 ور سفارشات که مرديه منظورم. مرد همون طرف به رفتند بود رفته سر حوصلشون که ها گارسون. بيا زود ولي باشه

 انيسلط.  برميگرديم ديگه ساعت يه تا بزنيم دوري يه ميريم ما سلطاني آقاي:  گفت ها خانم از يكي. ميكرد درست

 .رفتند و کردند تشكر ها خانم. باشيد خوش بريد.  نيست مشكلي باشه: گفت و زد لبخندي

. داره چيكار شيما که کردم مي فكر داشتم و بودم هپروت تو که من. کرد عوض اهنگو سلطاني. گذشت دقيقه چند

 ينم را شد مي نزديك داشت که پايي صداي حتي که بود بد حالم انقدر! افتاده؟ بدي اتفاق نكنه بودم شده نگران

 لرزان صدايي با.  ايستاده کنارم سلطاني که ديدم و اومدم خودم داريد؟به ميل چيزي خانم:  گفت ناگهان. شنيدم

.  بودم دهش نگران خيلي گذشت ساعت نيم. برگشت اب ليوان يه با سريع و االن همين:  گفت اب ليوان يك لطفا: گفتم

:  گفت و طرفم به اومد.  ميكنه نگام داره سلطاني ديدم و کردم بلند سرمو. ميكردم ضعف احساس و بود پريده رنگم

 و تيپ خوش جوان و داشت بلندي قد. کردم نگاهش خوريد؟ مي چيزي نيست خوب زياد حالتون کنم فكر خانم

 ميل نسكافه شيك هميشه شما بله:  حرفم وسط پريد...کنيد مي درست اي خوشمزه هاي شيك:  گفتم. بود جذابي

 زياد ما چون ميخورم چي ميدونست اينكه از نكردم تعجب زياد. رفت سريع و ميكنم درست براتون االن.  ميكنيد

 مومت کارش وقتي.  ميكرد کار هميشه از تر دقت با.  کردم نگاه صورتش به ميكرد درست داشت وقتي. ميرفتيم اونجا

 لبخندي نداريد؟ اي ديگه امر:  گفت و جلوم گذاشت رو شيك.  کردم مي نگاش نفهمه که پايين انداختم سرمو ، شد

 نم؟بشي ميتونم:  پرسيد و کرد اشاره روم به رو صندلي به و جلو اومد دوباره ولي عقب رفت قدم يه. کردم تشكر و زدم

 اشتمد.  نشست و عقب کشيد رو صندلي. بفرماييد... البته:  گفتم ميزد موج چشمام تو نگراني که درحالي و شدم هول

 يك حدود ديدم فقط شم مزاحم نميخوام ببخشيد: گفت شد حالم متوجه وقتي! ؟ داشت چيكارم يعني مردم مي

 ستميخوا همينو واقعا يعني کردم تعجب خيلي.  شدم نگران کمي نيست خوب زياد حالتون و نشستيد اينجا ساعته

 و زد زنگ.  هستم دوستم منتظر:  گفتم و کردم جور و جمع خودمو.  شده نگران که داره اون به ربطي چه اصال!بگه؟

 تونممي: گفت و کرد نگاه چشمام تو. شدم نگران همين براي رسه مي ديرتر کمي و اومده پيش براش مشكلي که گفت

 بپرسم؟ سوال يه ازتون

 بفرماييد بله-

 سالتونه؟ چند شما -سلطاني

 چطور؟ -
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 جوري همين -سلطاني

 . نميشه که جوري همين -

 يحتوض ميشه اگه:  گفتم و نفهميدم منظورشو. سخته دادنش توضيح:  گفت و کرد تعجب کمي يه دادم که جوابي از

 شناآ باهاتون بيشتر ميخواستم...ميخواستم... بگم چجوري:  گفت ماليد هم به دستاشو و پايين انداخت سرشو. دهيد

 نديد ادامه ديگه لطفا:  گفتم و شدم بلند جام از... ميگشتم مناسب فرصت يه دنبال که ميشه چندوقتي.  بشم

 ... فقط من ببخشيد -سلطاني

 نميدونيد من از هيچي شما -

 مزاحم ميخواستم: داد ادامه سريع ولي بگم چيزي اومدم. بشم آشنا باهاتون بيشتر که ميخوام منم خب - سلطاني

 .بپرسم رو خودتون نظر خواستم اول ولي بشم خانوادتون

  نه -

 چرا؟ بپرسم ميتونم - سلطاني

 .نشستم دوباره ناچار به. اومد خوشم جسارتم از نميتونيد، نه -

 . بگيريد تصميم بعد و بشناسين منو که ميكنم خواهش - سلطاني

 اجازه مشرايط يعني. کنم فكر بهش حتي تونستم نمي من ولي. نظرپولدارميومد به. بود تيپ خوش واقعا کردم نگاهش

 شرايطم من.  منه از ايراد. هستيد نجيبي و خوب پسر شما ، سلطاني آقاي:زدن حرف به کردم شروع ارامي به.نميداد

 شما از من خانم، ببينيد:وگفت شد بلند صندلي روي از.کنم فكر حتي پيشنهادتوو به تونم نمي فعال که جوريه يه

 نمک نمي فكر چون. نكنيد صبر لطفا: دادم جواب سريع. زد لبخند و بشه حل مشكلتون تا ميكنم صبر. اومده خوشم

. کرده دير انقدر که کردم لعنتش دلم تو. رسيد شيما که بود موقع همون. هاست حرف اين از فراتر موضوع.  شه حل

 تمعذر وقعا سالم: گفت ميزد نفس نفش که شيما. ممنون نه گفتم نميخواهيد؟ ديگري چيز: گفت فوري سلطاني

 دونيب اگه. عصبانيم دستت از خيلي بخشمت نمي: گفتم عصباني حالت با!درمياري شاخ شده چي بگم اگه.. ميخوام

 نداشت رو جوابي همچين يه توقع که شيما. شه بدتر حالم من که بيافته اتفاقي شدي باعث تو تازه شدم نگرانت چقدر

 شده؟ چي مگه: پرسيد

 داري چيكارم بگو حاال سالمي که شكر رو خدا هيچي -

 نميگم منم نگي تو تا -شيما

 ميگم بعدا -
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 اييدت سرم دادن تكان با. پزشكي دانشكده مال تيپه خوش پسر همون ميشناسي؟ که کيوانو: کرد شروع شوق با شيما

 زدم زل و شدم هول بزنهمنم حرف باهام ميخواد که گفت و کنارم نشست اومد رفتي تو وقتي ديروز: داد ادامه. کردم

 بياد ميخواد خالصش...  و شده عاشقم اول روز همون از که گفت.  زدن حرف به کرد شروع بعد چشماش به

 . خواستگاري

 گفتي؟ چي بهش تو -

 . شيم آشنا باهم بيشتر نيست مشكلي اگه ولي ندارم ازدواج قصد فعال که گفتم احمق من -شيما

 کردي؟ دير امروز چرا بود ديروز ماله جريان اين خب -

 سرپ تا چند برميگشتم داشتم وقتي. کنه عوض پروژمو موضوع کنم خواهش حميدي استاد از تا دانشگاه بودم رفته -

 ولي ميخنديدم دلم تو همش که من.  حراست به شد ختم اخرش خالصه..  بود اونجا کيوانم قضا از شدن مزاحمم

 . کردم تعريف براش رو چيز همه منم. بگو تو حاال. نبوده الكي عالقش ابراز فهميد عوضش

 کني؟ چيكار ميخواي حاال -شيما

 ميدوني منو وضعيت که تو دونم نمي-

 به که کرد قبول اگه ميگي شرايطتو اومد خوشت اگه بعد. شين آشنا باهم بيشتر بذار خوبيه پسر من نظر به -شيما

 ميكني؟ چيكار حاال خب. بخواد دلشم خيلي سياه سال صد نكرد اگه سالمتي

 ميكنم فكر -

 .بريم پاشو حاال..  کني مي خوبي کار -

 از زود صبح ديگه هاي روز مثل هم روز آن.بود کرده خواستگاري ازم که بودم کرده فراموش تفريبا و گذشت روز چند

. کردم نمي باور را ميديم که چيزي ولي. دانشگاه رفتم هم خودم. بودم برده مدرسه به رو ها بچه و شدم بيدار خواب

 بر داره که کردم احساس ناگهان که بهشون بودم زده زل. بود زدن حرف مشغول محوطه در نفر چند با سلطاني

 و مدا جلو. ايستادم ناخودآگاه. کنيد صبر لحظه يه خانم:گفت صدايي که دادم ادامه راهم به و برگشتم سريع.  ميگرده

 .کرد نمي باور ديد مي که را چيزي هم او. ديد را صورتم

 ميكنيد؟ چيكار اينجا شما -سلطاني

 .ميكنيد شما که کاري همون -

 ...کوچيكه چقدر دنيا.  نميشه باورم -سلطاني

 .ميشه شروع داره کالسم برم بايد من -
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 ايد؟ دانشكده کدوم -سلطاني

 و گرفت جلومو...  ميشه دير داره کالسم برم من اجازه با.کردم اشاره جلوم ساختمان به دست به و دانشكده همين -

 با ونبااجازت ولي باشه گفتم ناچار به منم کرد اصرار ولي کردم مخالفت اولش کنم؟ دعوتتون ناهار رايب تونم مي:گفت

 .حتما: گفت و زد لبخندي سلطاني. بيام دوستم

 کن اريک يه خدا رو تو: گفتم شيما به راه تو. دانشگاهمون نزديك رستوران رفتيم و گرفتم رو شيما دست کالس از بعد

 من به بسپارش: شيما شه بيخيال

 احوال و سالم از بعد رفتيم سمتشان به. بودند نشسته ميزي پشت بود کيوان قضا از که دوستاش از يكي و سلطاني

 غذا انتخاب از بعد و اورد رو منو گارسون. حاله خوش کيوان ديدن از که بود معلوم شيما لحن از. نشستيم پرسي

 :شد شروع ما هاي صحبت

 قرباني کيوان ميكنم معرفي شما به رو دوستم بهترين -سلطاني

 .نيست تصادفي مالقات اين ميكنم فكر و ميشناسمشون بله: گفت کنه اذيت کيوانو خواست مي که شيما

 .بخوريم ناهار بريم بيا گفت من به بياين قراره شما دونستم نمي من ببخشيد -کيوان

 .هستم اصالني شيما هم من: گفت سلطاني به رو و ببخشه خدا -شيما

 سلطاني سپهر.  خوشبختم -سلطاني

 توئه نوبت: گفت من رو و جور همين منم -شيما

 چي؟؟ -

 ديگه کن معرفي خودتو -شيما

 هستم محمدي نيلوفر اهان -

 خونيد؟ مي چي بپرسم ميتونم! زيبايي اسم چه -سپهر

 شما؟ و برق -گفت سريع شيما

 قلب دکتراي -سپهر

 سختيه ي رشته -شيما

 کرديد؟ انتخاب رو رشته اين چرا.  مردونس و سخت هم شما ي رشته -سپهر

 بابام خاطر به -شيما
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 شما؟ و -سپهر

 رباتيك و برق به عالقه -

 .بوديد عالقه دنبال به که خوب چقدر: گفت و کرد آميزي تحسين نگاه

 شتهز ديدم شد بلند زودتر کيوان ولي شم بلند منم خواستم.  بشورم دستامو ميرم من گفت و شد بلند جاش از شيما

 هنوز محمدي خانم ببخشيد:گفت و شكست سكوت سپهر. بود حاکم وحشتناکي سكوت.  شم بلند منم

 نشده؟ عوض نظرتون

 چي؟ ي درباره -

 !ازدواج -سپهر

 ...ببينيد -

 .بگيريد تصميم بعد بشناسين منو که کنم مي خواهش ازتون من. ببينيد شما نه -سپهر

 کسي با بگيرم ازدواج به تصميم روزي هم اگر.  نميده اجازه بهم شرايطم يعني ندارم ازدواج قصد من محترم اقاي -

 .باشه کرده ثابت عشقو اين و باشه عاشقم که ميكنم ازدواج

 وقتي. ميزدند حرف کيوان و شيما فقط ناهار خوردن حين در. بود درهم خيلي سپهر ي قيافه. اومدند کيوان و شيما

 شدم راحت دستش از ميكردم فكر.  بيرون اومديم و گرفتم رو شيما دست و کردم خداحافظي سريع شد تموم ناهارم

 .بازيه شروع تازه اين که دونستم نمي ولي

 نمهمو ما ها بچه ببخشيد: گفت باناراحتي عارفه امدند وقتي. بودم عارفه و شيما منتظر کالس در دم و بود ٢٠ ساعت

 محمدي خانم شما: گفت و جلو اومد اي پسربچه بيرون اومديم که دانشگاه از. رفت و کرد خداحافظي و برم بايد داريم

 از فتمگ. شماست مال اين: گفت و داد طرفم به بود دستش زيبايي بسيار گل دسته. بله: دادم جواب تعجب با هستيد؟

 احتماال و سپهر کار زدم حدس.شد دور ما از و دويد سريع و شما به بدم که داد اقايي يه دونم نمي: پسربچه کيه؟ طرف

. توش انداختم رو گل و جلو رفتم. ديدم خودم نزديك رو اشغالي سطل و کردم نگاه رو اطرافم. ميكنه نگام داره االن

 ديونه؟ ميكني چيكار: زد داد شيما

 .کشدارشه قضيه اين نميخوام من -

 ..برم قربونت نيلوفرجون -شيما

 کن بس خدا رو تو شيما -
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 سپهر و گذشت روز ده. انداختم مي سطل در آنرا هم من و آمد مي گل دسته يك با بچه پسر روز هر و گذشت روز آن

 اهنگ اطراف به اول ، گرفتم پسر از را گل دسته وقتي روز اون همين براي. بودم شده کفري واقعا ديگه.نشد بيخيال

 و شانسمت به رفتم تمام عصبانيت با. بودن ايستاده درخت يه پشت که ديدم رو کيوان و سپهر اتفاقي طور به.  کردم

: فتگ کيوان به رو و برگشت سپهر که بودم نشده دور کامال هنوز کن تمومش:  گفتم و پاش جلو انداختم رو گل دسته

 رفتمگ خودمو جلوي ولي گرفت خندم حرفش از. بشيم آشنا باهم بيشتر حاضره که گفت شدم موفق باالخره بيني مي

 تو دمز زل.بچرخيم تا بچرخ پس: گفت و زد نيشخندي هم سپر. باش خيال همين به:  گفتم عصبانيت با و برگشتم و

 .بود برده ماتش که رفتم شيما سمت به و شدم دور ازش سريع و. ميچرخيم:  چشماش

 .هستي کي ديگه تو بابا -شيما

 !شناختي؟ حاال. محمدي نيلوفر -

 کني اماده جنگ واسه بايد خودتو کنم فكر ولي اره - شيما

 .شايد -

 يكي که بود هشت حدودا. داشتم کالس ٩ ساعت هم خودم. کردم مدرسه راهي رو ها بچه و شدم بيدار صبح ٦ ساعت

 طرف از من ليلي به تقديم: بود نوشته روش و بود سرخ گل يك نامه روي. بود اورده نامه يه و بود پيك. زد زنگ

 ودمب عصباني خيلي. بود نوشته عاشقانه شعر يه بود ديوانه واقعا پسره اين.  کردم باز رو نامه سريع! ديوانه.  مجنون

 اون، خوب شانس و من بد شانس از ولي دانشگاه رفتم سريع. دور انداختم و کردم پاره رو نامه نخوندم رو شعر حتي

 نهمي با ميخواستم. داد نامه روز هر و نبود بيخيال اون متاسفانه ولي.  شدم بيخيال همين براي نداشت کالس اونروز

 .بكشمش دستام

 ماشي و من. مادرش پيش شيما خونه رفتند هم ايمان و نازنين. فشم بريم هفتهه آخر دانشگاه هاي بچه با که بود قرار

 پشت از صدايي. بودند رسيده ما از زوتر بقيه.  بوديم اونجا بعد ساعت يك و شديم بيدار هفت ساعت صبح هم

 و لوج اومد هم کيوان بالفاصله. کردند وصل بهم رو متناوب برق جريان انگار. اومديد خوش بخير صبح سالم: شنيديم

 چيكار اينجا اين: پرسيدم شيما از رفتند وقتي.دادم رو هردوشون جواب سردي با من و کرد پرسي احوال و سالم

 ميكنه؟

 کي؟ -شيما

 ديگه سپهر خب غالمعلي -

 کردند دعوت رو ما ايشون و باباشه مال باغ اين آهان، - شيما

 نگفتي؟ من به چرا -

 نپرسيدي ازم تو - شيما
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 ها بچه از يكي باغ ميريم گفتي پرسيدم چرا -

 ميخوري؟ حرص چرا حاال -شيما

 فايدس بي تو با کردن بحث -

 نشستيم و کرديم درست آتش هم شام از بعد. کرديم حال کلي شب تا. عارفه و غزل پيش رفتم و شدم جدا ازش و

 لبخندي. کيوانه ديدم برگشتم. محمدي خانم: کرد صدام يكي که بود گرم سرم. زدن حرف به کرديم شروع و دورش

 کنم؟ صحبت باهاتون ميتونم: گفت و زد

 .بفرماييد بله -

 بزنيم؟ قدم ميشه - کيوان

 .درخدمتم من بفرماييد خب... البته -

 ..بگم چجوري دونم نمي... اصالني خانم ي درباره -کيوان

 گفته بهم دونم مي -

 .کنيد صحبت باهاشون ميخواستم.  خوب چه -کيوان

 کنيد ثابت بهش رو عشقتون بايد شما نداره فايده ولي باشه -

 جچوري؟ -کيوان

 درستش راه از ولي دونم نمي -

 ممنون خيلي شدم متوجه رو منظورتون - کيوان

 برگردم من نيست امري اگه خب -

 ..سپهر ي درباره...  ديگه چيز يه راستش -کيوان

 .شدم دور اونجا از سريع و. کنه تموم رو بازي اين بگين دوستتون به قرباني آقاي -

 .کنم فكر بايد گفت ميزدم حدس که طور همون.  زدم حرف شيما با خواب وقت

 ارشکن نشستم.  بود نشده خاموش کامال هنوز آتش.  بيرون رفتم اتاق از و شدم بلند جام از. نبرد خوابم کردم هرکاري

 ديدم مبرگشت کني؟ مي فكر چي به: گفت صدايي ناگهان. گرفت مي خندم سپهر کاراي از. کردم فكر اخير اتفاقات به و

 .هيچي:  گفتم و زدم لبخندي يه. کنارم نشست. سپهره

 بپرسم؟ سوال يه -سپهر
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 بفرماييد -

 مياد؟ بدت من از چرا -سپهر

. ودب خوشتيپ واقعا کردم نگاه سپهر به. جديد حس يه. داشتم حسي يه. بگم چي دونستم نمي... راستش. نمياد بدم -

 پايين انداختم سرمو همين براي بفهمه چيزي نگام تو از ترسيدم

 که اولي روز همون از.  دارم دوست من نيلوفر ، ميگم من ولي ؟ بزني دلتو حرف سخته چي؟خيلي راستش -سپهر

 ...نميدونم بودم؟ شده عاشقش منم آيا. ميزد تند قلبم. شدم سرخ. شدم عاشقت ديدمت

 جوريچ نميدوني که تو. بده جواب بعد بشيم آشنا بيشتر باهم شده که عاشقم دل اين خاطر به ميكنم خواهش -سپهر

 .کردي طلسمم

 .نميومد باال نفسم. بگم چي دونستم نمي

 .دونيد نمي شما رو مسائلي يه. ندارم شرايطشو يعني...تونم نمي من سلطاني آقاي -

 بشيم آشنا بيشتر ميگم همين براي خب -سپهر

 نميشه حاليتون حساب حرف اينكه مثل -

 با و کشيد سياهش موهاي به دستي.  نگفتم قبوله؟چيزي خب. نميشه حاليش حساب حرف که عاشق آدم -سپهر

 .سلطاني آقاي هستيد جالبي آدم خيلي:گفتم و گرفت خندم. رضاست عالمت سكون: گفت خوشحالي

 من؟ يا ميكني شروع تو حاال خب. باش راحت. سپهر بگو من به -سپهر

 رو؟ چي -

 ديگه معرفي - سپهر

 شما ميشه اگه -

 يه و خواهر يه. هستند تغذيه دکتر هم پدرم. تهران اهل. قلب دکتراي دانشجوي. ساله ٠٦ ، سلطاني سپهر -سپهر

 توي حاضر حال در. خوبه شكر رو خدا ماليم وضع. سال ٢٩ سعيد و ساله ٠٠ سارا.دارم سعيد و سارا هاي اسم به برادر

 .شما حاال خب.  کنم مي کار سرگرمي براي شاپ کافي

 کاراي االنم. تهران اهل. برق دانشجوي. ساله ٠٠. محمدي نيلوفر: کردم شروع ناچار به و کشيدم عميقي نفس

 .مياد خوابم و درازه قصش چون نميگم چيزي االن هم خانوادم مورد در. ميدم انجام رو شرکتي کامپيوتري

 از ماشي هاي تكان با. برد خوابم زود.  رفتم ساختمان سمت به و شدم بلند. خوش شبتون.  ميكنم صبر باشه -سپهر

 .بخير صبح: گفتم. شدم بيدار خواب
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 داري؟ خواب کمبود ميخوابي چقدر. بخير ظهر -شيما

 چنده؟ ساعت. برد خوابم دير ديشب -

 نيم و ده -شيما

 .است ٢٠ ساعت گفتم بخير ظهر گفتي همچين -

 . صبحانه بريم پاشو حاال. خوبي تو -شيما

 زديد؟ حرف باهاشون: پرسيد و پيشم اومد کيوان صبحانه بعد

 بزنيد حرف بيشتر باهاش که بهتره هم شما. کنه فكر بايد گفت بله -

 .رفت و.  درسته بله -کيوان

 و تبرگش پريده رنگ که گذشت کمي. رفت پيشم از و خورد زنگ موبايلش که ميزدم قدم شيما با داشتم ناهار از بعد

 رفاشوح ي ادامه... بيمارستان بردنش شده بد حالش ديشب و کرده تب نازنين اينكه مثل. بود مامنم نيلوفر: گفت اروم

 ...بودم ترسيده. بود بد خيلي حالم. نشنيدم

 نميفهميدم هيچي. بوده ساده سرماخردگي يه فقط خوبه حالش. باش آروم: گفت شيما چطوره؟ حالش االن: زدم داد

 هرسپ. سمتمون به ميان ميشنوند منو فريادهاي صداي که عارفه و کيوان و سپهر... برگردم بايد من: زدم مي داد فقط

 هرسپ. شم حاضر ميرم. برگرده بايد نيلوفر فقط هيچي: گفت آرامي به شيما شده؟؟ چي: پرسيد بود شده نگران که

 کيوان با و کنيد جمع رو محمدي خانم و خودتون وسايل شما. ميبرم رو ايشون من: گفت و گرفت رو شيما جلوي فوري

 نگفت اصالني خانم وقت هر: گفت کيوان به و. نيست زحمتي نه: سپهر. برمش مي خودم ميشه زحمت: شيما. بياييد

 شيما از. بود شده سرازير اشكام.برويم: گفت من روبه سپهر. بود ايستاده واج و هاج کيوان بيچاره.  تهران بياين

 رو ينماش در سپهر. نكردم خدافظي شيما از حتي. خونمون نزديك کسري بيمارستان:بيمارستان؟گفت کدوم: پرسيدم

 صداي. بزنم حرف نميتونستم و نبود خوب حالم منم نپرسيد ازم هيچي راه طول تمام در.  نشستم و کرد باز برام

 بيرون بيام هوا حال اون از لحظاتي براي شد باعث و بود قشنگي اهنگ کرد زياد ضبطشو

 نيست هيچكي چشماي تو که داره آرامشي چشمات

 نيست هيشكي جاي من جز به قلبت توي که ميدونم

 غم از ميكنه دورم که داره آرامشي چشات

 کم کم ميشم عاشق دارم ميگه بهم احساسي يه

 بخشيدي خوشبختي بهم آرومت هاي چشم با تو
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 ميدي منم ياد داري رو خوبي خوبيو خودت

 دادي نشون رو عشق بهم شيرينت لبخند با تو

 داد تكون دست من واسه که بودم تو روياي تو

 دمش پياده سريع نكردم صبر لحظم يه حتي. بيمارستان رسيديم که بودم روياهام تو. ميكرد زمزمه همراهش هم سپهر

 عميقي نفس يه.بود خوب حالش و ميخورد غذا داشت نازنين اتاق تو رفتم وقتي.باال رسوندم خودم جت سرعت با و

 .کردم تشكر شيما مادر از برگشتم و کشيدم

 .شي ناراحت شايد گفتم ولي کنم خبرت نميخواستم.نكردم کاري که من -شيما مادر

 کجاست؟ ايمان راستي. داريد لطف شما ممنون خيلي -

 .بود نازنين نگران طفلكي.پرستارهاست از يكي پيش پايين -شيما مادر

 خوبه؟ حالشون حاال. شدي غيب يهو رفتي؟ کجا: گفت و سمتم به اومد ديد منو وقتي سپهر. پايين رفتم سريع

 .گرفتم رو ايمان سراغ ازش و پرستارها از يكي سمت به رفتم و. ببخشيد.  نزدم حرف دکترش با هنوز ولي. بهتره -

 حال و بغلم تو پريد و کرد ذوق ديدکلي منو وقتي ايمان. داد نشون رو ها اتاق از يكي دست با و اتاقه اون توي گفت

 .پرسيد رو نازنين

 رفتم پهرس سمت به و گرفتم دستشو و. ببينيش بذاره که ميزنم حرف پرستار با من بريم بيا. جان ايمان خوبه حالش -

 مشكلي اگه: گفت و کرد فكر کمي کنيد؟ مي چيكار شما. باال ميرم دارم من. دادم زحمت خيلي ببخشيد: گفتم و

 خواهش: گفتم و دادم تكون سرمو. نداشتم جوابي چنين توقع. بيان اصالني خانم و کيوان تا بيام همراهت نيست

 هم بعد پرسيد رو نازنين حال.  نگفت چيزي ولي خورد جا کردم احساس ديد رو نازنين وقتي.بفرماييد ميكنم

. شم ور به رو بچه دختر يه با نداشتم توقع بخواي رو راستش: گفت بعدش ولي نگفت چيزي اي دقيقه چند. نشستيم

 خواهرتونه؟ نازنين. باشند پدرتون يا مادر کردم فكر

 هب رفت شيما. شدند وارد شيما و کيوان و شد باز در ولي بگه چيزي اومد. خواهرمه بله. طوالنيه من زندگي داستان -

 ايببخشيدآق:گفتم کيوان به رو. بياد دکترش منتظريم آره: گفتم. بهتره حالش شكر رو خدا: گفت و نازنين سمت

 .افتاديد زحمت تو هم شما قرباني

 کرد اشاره سپهر به و شيم مرخص ما بديد اجازه اگه ولي. است وظيفه زحمتي چه -کيوان

 بريم بعد بياد دکتر کن صبر ايه عجله چه حاال جان کيوان -سپهر

 بخوريم که بخرم چيزي يه ميرم من پس باشه -کيوان

 ميام باهات منم -سپهر
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 که نم فهميدي چجوري: گفت ناراحتي با شيما شنگولي؟ و شاد انقدر چرا شده؟ چي: پرسيدم شيما از رفتند که وقتي

 بدم نشون ناراحت خودمو کردم سعي

 شده؟ چي حاال.  بشناسم رو کي نشناسم رو تو من -

 و اناداک بره تحصيل ادامه براي ميخواد گفت هم بعد. زد عاشقانه حرفاي کلي کيوان ، ميومديم داشتيم که راه تو -شيما

 .بره مي منم بخوام اگه

 نشي خر حرفا اين با ديونه -

 بياد ميتونه گفتم بهش که خانواده ميمونه فقط. داره دوست منم و خوبيه پسره.  گرفتم رو تصميم من -شيما

 خواستگاري

 کن فكر بيشتر کمي يه ولي ميدوني خودت هرجور -

 روبه ردکت. رسيدند هم کيوان و سپهر. نوشت چيزايي يه و کرد معاينه رز نازنين. تو دکتراومد که ميزديم حرف داشتيم

 زور به خورديم شام اينكه از بعد. کردم تشكر دکتر از و شدم خوشحال خيلي.مرخصه فردا و بهتره حالش: گفت من

 .بره کيوان و سپهر با که کردم مجبور رو شيما

 ها بچه دست خالصه. سپهره کاره زدم حدس. شده حساب گفتن کنم حساب رو بيمارستان پول رفتم وقتي صبح فردا

 و شد پياده ماشين از. بود سپهر. کرد جلب رو توجهم ماشيني بوق صداي. بيرون اومديم بيمارستان از و گرفتم رو

 نبوديم زحمت به راضي: گفتم و شدم سوار. کرد باز برامون رو در و کرد سالم

 رويد؟ مي منزل زحمتي چه -سپهر

 .ممكنه اگه بله -

 ميام شش ساعت: گفت.  کردم تشكر خيلي.  کوچك ي جعبه يه هم من به و واد کادو تاشون هردو به رسيديم وقتي

 کيه؟ اقاهه اين: پرسيد نازنين رفت وقتي. کردم قبول ناچار به. کنيد عمل قولتون به تا دنبالتون

 رايب بودم خسته خيلي!سليقه چقدرخوش. بود توش قشنگ خيلي دستبند يه.  کردم باز رو جعبه در. همكالسيم -

 .باشم سرحال عصر تا خوابيدم رفتم همين

 دستم را بود داده سپهر که دستبندي و پوشيدم ساده ولي شيك لباس يه. کردم مرور ذهنم تو هامو صحبت تمام

 راس. مادرم مثل ميشدم داشتم کم کم ديگه. باشه ايمان و خودش مراقب که کردم سفارش کلي هم نازنين به. کردم

 رد. بود شده جذاب کلي و بود زده اسپرت تيپ. بود ايستاده بنزش ماشين کنار. پايين رفتم. زد زنگ شش ساعت

. خودمون پاتوق همون. کرد پارك شاپ کافي دم بعد ساعت نيم. دستم داد رز گل شاخه يه و کرد باز برام رو ماشين

 تا دو اب بعد دقيقه چند. برميگردم االن: گفت. نشستم. کشيد بيرون رو ها صندلي از يكي و نفره دو ميز يه کنار رفت
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 لبخندي منم. خودمه عين سايقت چون داري دوست چي بود مونده يادم گفت و زد لبخندي.برگشت نسكافه شيك

 .کردم تشكر و زدم

 کن شروع داستانتو حاال.ميشم معذب من باشي رسمي بخواي اگه -سپهر

 زندگي خوشي و خوبي به مادرمون و پدر با که بوديم خواهر تا سه.ها خانواده ي بقيه مثل بوديم خانواده يه هم ما -

 ، بزرگم خواهر و مادر و پدر بود، سالم ٢١ من که وقتي ، پيش سال هشت. کرد جدا هم از رو ما اتفاق يه ولي.ميكرديم

. کرد سقوط فني نقص دليل به هواپيما. رفتند ترکيه به مادرم عموي ديدن براي داييم ي خانواده همراه به ياسمن،

 سالم ام پسردايي فقط: دادم ادامه ولي بود شده سرازير اشكام. طور همين هم من ي خانواده. مردند ها آدم از خيلي

 انايم و موندم من خالشه. بوديم رفته کاش اي ولي نرفتيم اونا با داشتيم مدرسه اينكه خاطر به نازنين و من...موند

 هبد عمر خدا. پرورشگاه بفرستن رو ما ميخواستن. نداشتم کسو هيچ. بود خراب روحيم. ساله هفت نازنين و دوساله

 به چون کنيم زندگي خودمون براي که داد اجازه و کرد امضا چهارسال تا رو ما سرپرستي ي برگه. رو مدرسمون دير

 نمک زندگي داشتم خاطره کلي که مون خونه توي تونستم نمي. بربيام پسش از ميتونم ميگفت و داشت اعتماد من

 همون دبستان تو ها تابستان. ميزنم سر بهش گاهي و هست خونه اون هم هنوز. خريدم کوچكي آپارتمان همين براي

 که سالم ٢١. تونستم مي که کاري هر هم تحصيلي ستل طول در. ميدادم درس کامپيوتر ميخوندم درس که اي مدرسه

 نمي هم اونا خاطر به. اومدن کنار خانواده مرگ با سخت خيلي ها بچه. من به دادن رو ها بچه سرپرستي ي برگه شد

 من هب خودشو و جلوتر کشيد سپهرصندليشو. بگم چيزي نتونستم ديگه و افتادم هق هق به. کنم ازدواج فعال تونم

 بچه من. خودمون پيش مياريم هم رو ها بچه. نداره من نظر روي تاثيري هيچ گذشتت. باش اروم: گفت و کرد نزديك

 بخواي تو اگه البته. ندارم مشكلي و دارم دوست خيلي

 ساسماح اسم بايد نميدونم. بودم نكرده تجربه عشقو تاحاال من. عشق شايد. بودم کرده پيدا حسي يه.ميزد تند قلبم

 موافقم بله. بشيم آشنا: حرفم وسط پريد... بيشتر و. کنم فكر بايد:گفتم آرام. نه يا بذارم عشق رو

 ...بعد بشه تموم درسم بايد که بگم بايد درضمن -

 بخور شيكتو فعال. ميزنيم حرفشو بعدا باشه -سپهر

 جلوي داشت سعي که درحالي. زديد گول منو شيكاتون همين با شما سلطاني آقاي: گفتم و خوردم شيكو از کمي

 قربان چشم: گفتم و زدم لبخندي. سپهر بگو من به ديگه: گفت و کرد اخمي بگيره، خندشو

 کم کم. بيرون رفتيم مي يا ديديم مي رو همديگر دانشگاه تو يا. ديدنم به ميومد روز هر سپهر بعد به روز اون از

 ودب رفته شيما خواستگاري به کيوان مدت اين تو. گذشت نيم و ماه يك. بذارم عشق حسمو اسم ميتونم که فهميدم

 ينكها از. کانادا برن تحصيل ادامه براي و کنن ازدواج گرفت ليسانس شيما اينكه از بعد شد قرار و پسنديدن خانوادش

 .بودم ناراحت خيلي ميشدم جدا دوستم بهترين از

 .دنبالم اومد سپهر که بود ٥ ساعت
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 ميريم؟ کجا -

 بزنيم حرف که جايي يه -سپهر

 چي؟ ي درباره -

 ميخوام جواب ازت گفتم که بهت -سپهر

 کنم فكر بايد هنوز گفتم منم -

 .دارم خاطره کلي من که جايي. تهران بام. شو پياده: گفت و کرد پارك ماشينو بعد دقيقه چند. نگفت چيزي

 مني مال تو که شم مطمئن شدميخوام تموم طاقتم ديگه من -سپهر

 نده زجر بدبختو اين انقدر گرفتي تصميمتو که تو نياوفر: گفتم خودم با

 ...زوده هنوز سپهر -

 داري؟ نگه منتظر رو خسته دل عاشق يه مياد دلت. نكن اذيتم -سپهر

 شه تموم حرفم بذارمن -

 بگو. ببخشيد -سپهر

 کنيم ازدواج هم با که زوده هنوز -

 من؟ جون موافقي؟ يعني: گفت و کرد ذوقي سپهر

 ..که گفتم -

 کنم؟ معرفيت خانوادم به مياي کي خب. بعد تا ميكنيم عقد اول. کنيم عروسي االن نگفتم که من -سپهر

 بيام؟ بايد من -

 خواستگاري؟ بيام کي اينه منظورم. پرته حواسم واي اي -سپهر

 ديگه ماه. هولي چقدر -

 خوبه؟ ظهر از بعد ديگه ي شنبه پنج باشه -سپهر

 ديگه ماه گفتم -

 .اسفنده دوم هم شنبه پنج بهمنيم االن خب -سپهر

 بياين؟ شام نيست بهتر ميشناسيم رو همديگر که ما ميگم. قبول باشه. بده نجات منو خدا اي -
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 ميشه زحمت -سپهر

 .بهتره اينجوري. زحمتي چه بابا نه -

 بزنيم شيك يه بريم پاشو حاال اوکي -سپهر

 چيه؟ عالقت مورد غذاي. شكمو اي -

 نيست؟ که مشكلي. بيان هم برادرم و خواهر شايد راستي. الزانيا و فسنجون -سپهر

 .خوبه هم خيلي اصال نه -

 مکرد صحبت نازنين با وقتي. بذارم تموم سنگ ميخواستم.بودم کردن خريد و آوري جمع مشغول هفته طول تمام در

 .بود سخت درکش کمي يه ايمان براي ولي اومد کنار موضوع اين با راحتي به و شد خوشحال

 ساعت. کردند مي کمكم هم ايمان و نازنين. شدم کار به مشغول و شدم بيدار زود صبح من و شد شنبه پنج باالخره

 يه. حمام تو پريدم سريع کردم تشكر ازش. شو حاضر بو نمونده کاري ديگه: گفت من به رو نازنين که بود پنج حدودا

 نكنن اذيتم روسري زير تا کردم خشك هم را موهايم. پوشيدم و کردم انتخاب رنگ ياسي شلوار کت

 نزديك ساعت.داشت خاصي برق سياهم هاي چشم. کردم نگاه خودمو آينه تو شدم که حاضر. کردم آرايش کمي يه

 ايصد با. شم آرامتر تا بستم را هايم چشم و نشستم مبل روي. بود فراگرفته را وجودم تمام شوقي و شور و بود هفت

 خندم نازنين حرف از. باش آروم نشو هول خانم عروس: گفت و زد لبخندي نازنين. بودم شده هول. پريدم جا از زنگ

 رو خوش و مهربان خيلي سپهر پدر و مادر. رفتم ها مهمان استقبال به و. عروس خواهر چشم: گفتم جوابش در. گرفت

 بيهخيليش هم سارا و سهيل. ميشناختيم رو همديگر که بود ها سال ما انگار. کردند برخورد ما با صميمي خيلي و بودند

. بود تيپ خوش خيلي که کنم اعتراف بايد. شد وارد سپهر هم نفر آخرين. داشتند جذابي هاي چهره و بودند سپهر

 و گفت همسرش به چيزي زيرلب سپهر مادر ، شدم وارد چاي سيني با وقتي. کرم کروات با اي قهوه شلوار و کت

 ريعس سارا. اتاق تو ميريم ما اجازتون با: گفت و گرفت رو ايمان دست نازنين. نشستم و کردم تعارف را چاي. زد لبخند

 ميكنم خواهش: گفت و زد لبخندي نازنين. بياييم همراهتان سهيل و من نيست مشكلي اگه جان نازنين: گفت

 خب :گفت و شكست رو سكوت سلطاني آقاي باالخره.زد مي تند قلبم. شد برقرار سكوتي رفتند وقتي. بفرماييد

 خاطرات يادآوري با. بشنوم هم خودت زبون از ميخوام ممكنه اگه ولي شنيديم سپهر از زندگيتو ي قصه ما ، دخترم

 ي درباره. نبودم زمان متوجه. بود شده خيس هم سپهر مادر و پدر هاي چشم حتي. شد جاري هايم اشك گذشته

. ميزدم حرف که شد مي ساعتي يه. کردم نگاه ساعت به شد تموم حرفام وقتي. ميزدم حرف آينده و ها بچه خودم،

: گفت و کرد من به رو و ميگم آفرين سليقت به پسرم:  گفت و کرد سپهر به رو سلطاني خانم. بود کرده کف دهنم

 هي فقط خب: گفت و زد لبخندي. درسته بله: درسته؟گفتم ميدوني سپهر ي درباره رو چيز همه ميكنم فكر دخترم،

 خوشحالي با سپهر مادر. انداختم پايين رو سرم و شدم سرخ شي؟ سپهر همسر حاضري ، جان نيلوفر. مونه مي سوالي

 خانم. ميزد برق سياهش هاي چشم. ميخنديد داشت. کردم نگاه سپهر به. مبارکه رضاست عالمت سكوت:  گفت
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 منو و کنارم نشست اومد سارا. کن تعارف رو شيريني لطفا جان نازنين: گفتم نازنين به. کرد صدا رو ها بچه سلطاني

 درسمان شدن تمام از بعد کنيم مي عقد عيد ما من ي خواسته طبق. کرديم صحبت عقد ي درباره هم بعد. کرد بوس

 از همه. شد سپري آرامش در هم شب ي بقيه. برويم بازار به خريد براي هم بعد ي هفته شد قرار. کنيم مي عروسي

 يديد: گفت گوشم در ميذاشت دستم در اي جعبه که درحالي و اومد سپهر رفتن، موقع شب. کردند تعريف دستپختم

 يك روي. کردم باز رو درش.بود گردنبند يك. کردم باز رو جعبه در. رفت کردو خداحافظي و شدي؟ من مال باالخره

. مهست زمين روي زن ترين خوشبخت کردم مي احساس. سپهر بود شده نوشته اونكي روي و نيلوفر بود نوشته درش

 .نكشيد طول زياد خوشبختي اين ولي

 ودب شب دوازده ساعت. گذشت خوش خيلي. رفتيم هم شيما و من. بود عارفه تولد. عقد به بود مونده هفته يك درست

 ام ي خونه تا. بريم پياده شديم مجبور. نداشت ماشين هم آژانس و بود شده خراب شيما ماشين. شد تموم مهموني که

 بازي مسخره به کرد شروع هم شيما. بود تاريك خيلي که اي کوچه يه به رسيديم. نبود راه بيشتر ساعت نيم

 دزده مي رو ما مياد يكي االن -شيما

 ميكنم سكته من. درنيار بازي مسخره خدا رو تو شيما -

 ... برگشتي پياده و بودي بيرون کي تا بگم سپهر اگه -شيما

 ميفهمه هم کيوان که باش مطمئن بفهمه سپهر اگه -

 نگو بهش چيزي خدا رو تو. کردم غلط -شيما

 ... باشي خوبي دختر اگه.  بكنم فكرامو بايد: گفتم و خنديدم

 هک راننده. بود زياد باهاشون فاصلمون. کوچه تو پيچيد سرعت اخرين با باال مدل ماشي يه که بود نشده تموم حرفم

 يبغ و شد پياد ماشين از و داد تكون سري مرد. گفت چيزي بود نشسته کنارش که مردي به برگشت بود خانمي ظاهرا

 چاقو تقدر تمام با مرد. برگشتم سريع. خانم ببخشيد:  گفت پشت از صدايي که ميزديم حرف داشتيم شيما و من. شد

 اساحس. گرفت فرا رو وجودم تمام وحشتناکي درد. کرد تكرار کارو اين بار چند. کشيد بيرون و کرد فرو شكمم تو رو

 نزديك سپهر به ديگه باره يه اگه. ندزدي مردمو نامزد باشي تو تا: زد فرياد مرد. توهم پيچيدن رودم و دل ميكردم

 افتادم. بود شده حس بي بدنم.شد خارج کوچه از سرعت با ماشين. شد ماشين سوار و دويد و. موني نمي زنده شي

 شيما به اروم. ميخواست کمك مردم از و ميكرد گريه شيما. گرفت منو و دويد طرفم به و کشيد جيغي شيما. زمين

 .نفهيدم چيز هيچ ديگر و... باش...  ايمان...  و نازنين...  مواظب: گفتم

 اومد شب اون اتفاقات ي همه اروم اروم ولي. يومد نمي يادم چيزي. بودم بيمارستان تخت تو اومدم هوش به وقتي

 درد ولي شد بلند جام از اومدم. بود برده خوابش کنارم صندلي روي شيما.کردم نگاه اطراف به. هايم چشم جلوي

 باورم.. .بود نشسته ماشين تو که زني اون و مرده اون. شدم خيره سقف به. بخورم تكان نتونستم و داشتم وحشتناکي

 سريع اومدم، هوش به ديد وقتي. پريد خواب از شيما. شد سرازير اختيار بي هايم اشك...داشته نامزد سپهر... نميشه
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 ايشه اشك و. نگراني از مردم بيهوشي که هفتس بهتره؟يه حالت نيلوفر: گفت و سمتم به اومد و کرد صدا رو پرستار

 هديگ روزه چند احتياط براي ولي شده رفع خطر: گفت معاينه از بعد دکتر. شدند اتاق وارد دکتر و پرستار. شد جاري

 درتموق تمام. بود نمونده بدنم در جوني. کرد تشكر دکتر از خوشحالي با و کشيد عميقي نفس شيما. بمونيد بايد هم

 ...ها بچه: گفتم زور به و کرد جمع

 .هستن مامانم پيش و خوبه حالشون نباش نگران -شيما

 روزيه؟ چه امروز -

 فروردين دوم دوشنبه -شيما

 نبودم؟ ها بچه پيش تحويل سال من يعني -

 کردي تصادف گفتم بهشون. پيشت اوردم رو بچه -شيما

 کشيدي زحمت خيلي. ممنونم خيلي ازت -

 نكردم کاري -شيما

 افتاد؟ اتفاقي چه هفته يه اين تو -

 يادمه حرفاشو و مرد اون من: گفتم اروم. کرد نگام و نگفت چيزي

 بيمارستان اورديم رو تو ديگه نفر چند کمك با من. کردند فرار اونا: گفت بغض با

 ...سپهر -

 با االن. گفتم پليس به چيزو همه من راستش. سرت باال بياد نذاشتم حتي هفته يه اين تو. بيمارستانه تو االن -شيما

 آزاده ضمانت

 .ببينمش وقت هيچ نميخوام ديگه ولي ندارم شكايتي ازش شيما -

 ...جان نيلوفر -شيما

 چراااااا چرا؟ شدم؟ عاشقش چرا کردم؟ اعتماد بهش چرا - شد سرازير اشكام

. شنامزد پيش بره و نكنه تلف وقتشو ميگم بهش ميرم االن من. شده تموم چيز همه باش اروم نگو هيچي هيس -شيما

 .برد خوابم تا زدم زار و بردم فرو بالش تو سرمو. بيرون رفت اتاق از حرف اين دنبال به و

 روب زندگيش از ببينتت خواد نمي: ميگفت شيما و ببينمش بذار: ميزد داد که بود سپهر. پريدم خواب از صدا و سر از

 .کرد بيرون رو سپهر و اومد نگهبان موقع همون. نكردم خبر پليسو تا برو. بيرون
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 سپهر نخواي داري حق جان نيلوفر: گفت سپهر مادر. بودند ناراحت همشون. ديدنم اومدن سلطاني ي خانواده فرداش،

 .نيست ميكني فكر تو که اونجوري مسئله کن باور. بده گوش حرفاش به که کنم مي خواهش ازت ولي ببيني رو

 کنيد درك منو کنم مي خواهش تونم نمي جون مادر -

 ... بزنه حرفاشو بذار ولي...دونم مي... دونم مي عزيزم دختر -سپهر مادر

 نمونده حرفي ديگه -

 به مادر من خاطر به اصال. ميكرد گريه داشت صبح تا ديشب. ميشه ديونه داره سپهر. ميكنم خواهش ازت -مادر

 اروم. ميكشه عذاب داره خيلي که فهميدم کردم نگاه چشماش به. ندارم بچمو شدن پرپر طاقت من. کن گوش حرفاش

 نفس ؟بياد بگم. ممنونم خيلي خيلي ازت:  وگفت بوسيد منو شد حال خوش خيلي. شما خاطر به فقط ولي باشه: گفتم

. بمونه خواستم شيما از. بيرون رفتند اتاق از همه. کرد تشكر ازم لبخندش با هم سپهر پدر... بله: گفتم کشيدم عميقي

 و جلو اومد. دادم دلم تو جوابشو. کرد سالم. شد وارد سپهر و اومد در صداي. شدم منتظر و سرم رو کشيدم رو مالفه

 .بفرماييد رو امرتون... سالم: گفتم سردي با... خانومي کردم سالم:گفت

 بذارين؟ تنها دقيقه چند رو ما ميشه خانم شيما -سپهر

 بمون نه:  گفتم سريع

 .کنم استراحت کمي يه هم بزنم سر ها بچه به هم خونه برم من بدي اجازه اگه نيلوفرجان -شيما

 .ببوسشون من طرف از. برو باشه: گفتم ولي بشم تنها سپهر با نميخواست دلم. بود خسته خيلي بيچاره

 .رفت و. خداحافظ فعال پس -شيما

 ببينمت؟ ميشه: گفت و نزديكتر اومد. نشست و تختم کنار کشيد رو صندلي سپهر

 بزن حرفتو -

 بزنم حرف رو در رو بايد -سپهر

 بزن حرفتو گفتم -زدم داد

 وقتي هپيش ساله هفت به مربوط قضيه. ميگفتم بهت اينا از زودتر بايد که ميدونم. باش اروم باشه: گفت و کشيد اهي

 هب. نداشتن خوبي وضع خانوادش و نبود خوشگلي دختر. کيميا اسم به بود دختري يه محلمون تو. بود سالم نوزده

 فكر که ميكرد رفتار جوري يه اون واقع در. بود گذر زود حس يه. نبود عشق خدا به ولي شدم عاشقش خودم خيال

 قبول ميخواد؛ پول خاطر به منو دختره گفتن خانوادم هرچي. شدم خامش کم کم منم. ميخواد منو و عاشقمه کنم

 براش ميليوني صد چك يه هم خر من پول با گفت چجوري گفتم. کنم ثابت عشقمو که خواست ازم روز يه. نكردم

 خيلي. برنگشت ديگه و رفت ولي کردم باور منم و داره دوسم که گفت و کرد ذوق خيلي بهش دادم وقتي. نوشتم
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 ات برگشته االن. سخت خيلي خيلي. خوردم سختي ي ضربه. المان رفته شوهرش با گفتن بهم ولي گشتم دنبالش

 ...هيچ من خدا به نيلوفر ولي. کنه خراب زندگيمو

 -گفتم کرده گريه خيلي حتما. افتاده گود چشماش پاي. شده شكسته چقدر. کنار زدم رو مالفه و شدم عصباني

 کن تمومش

 .شده تموم بوده اون و من بين هرچي خدا به. نكن کارو اين من با ميكنم خواهش ازت من عشق -سپهر

 .نخور دروغ قسم -

 ... ندارم رو دوم ي ضربه تحمل من نيلوفر -سپهر

 بيرون برو: زدم فرياد قدرتم تمام با. نگفت چيزي ميزدي؟ حرف ازش که عشقي بود اين -

 بيوفتم پات به. ببخش منو ميكنم خواهش ازت -سپهر

 .ببينمت خوام نمي ديگه ولي بخشيدمت -

... بخشيدي منو که ممنونم ازت... باشه: گفت اروم. در سمت رفت و شد بلند جاش ،از ريخت مي اشك که درحالي

 .گذاشت تنها غم دنيا يك با منو و رفت هميشه براي و.. خداحافظ

********* 

 براي. ترينش مهم البته و کرده قبول ما شرکت که است اي پروژه چهارمين اين ميدونيد خودتون که طور همون -

 کالس مدت اين در. دارم نياز محسني خانم خصوص به شما کمك به و ميگيرم دست به رو پروژه اين شخصا من همين

 نيست؟ سوالي خب. کنند مي برگزار شجاعي آقاي رو خصوصي هاي کالس و پناه حق خانم رو من همومي هاي

 .بديد من به رو آدرساشون همراه شاگردها اسامي ممكنه اگه فقط -شجاعي آقاي

 بدن بهتون که ميگم رادمهر خانم به -

 ممنون خيلي -شجاعي آقاي

 .ببريد تشؤيف تونيد مي نيست سوالي اگه خب -

 بود؟ چطور جلسه: پرسيد و اومد سمتم به مژگان. رفتم بيرون به هم من و شد خالي جلسه اتاق

 گزارش و آدرساشون همراهه منو شاگردهاي ليست بكش هم زحمتي يه. بهت ميدم نويسم مي گزارششو. بود خوب -

 .خوريم مي همونجا هم ناهار. من اتاق بياد بگو هم باران به. شجاعي آقاي بده جلسات

 بياره رو غذاتون ميگم رجب مش به اوکي -مژگان
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 رفتم اتاقم سمت به و... نكنه در دستت -

 .اومد باران که نشد دقيقه يك

 رئيس خانم بر درود و سالم -باران

 محسني؟ خانم ميكني سالم بار چند -

 داره؟ اشكالي... مياره سالمتي سالم -باران

 .بگم چيزي يه خواستم مي باران. اشكالي چه نه -

 چيزي؟ چه -باران

 ...کنما مي حساب خيلي کمكت رو من -

 خيالت باهاتم اخر تا من. گفتي هم جلسه تو که اينو. بگه ميخواد چي گفتم بگم ميخوام چيزي يه گفتي همچين -باران

 .نداريم بيشتر که رئيس يه ما باالخره. راحت

 عاااااشقتممممم خوبي خيلي -

 ...دونم مي -

 نشو پررو حاال -

 قربان چشم -

 .بجذا العاده فوق و داشتني دوست و شوخ دختر. شدم آشنا باران با رفت، و کرد عروسي کيوان با شيما اينكه از بعد

 نشده؟ انجمن از خبري هنوز -باران

 هنوز نه -

 هست اميدواري جاي هنوز خب -باران

 کني؟ مي مسخره -

 .گردن مي دکتر تا چند دنبال دارن و شده تاييد احتماال که اينه منظورم. بكنم غلط من بابا نه -باران

 ميگي راست آره -

 خبر؟ چه پسره اون از رو چيزا اين کن ول -باران

 پسره؟ کدوم -
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 ديگه اميرعلي. نزن راه اون به خودتو -باران

 اميرعلي؟؟ -

 ميگم رو محبي اميرعلي. خنگي تو چقدر - باران

 چي؟ که خب فهميدم آهان -

 ميكنه؟ نگات چجوري و چسبونه مي بهت خودشو چقدر نفهميدي واقعا تو جان احمق -باران

 ستم؟نب قرارداد باهاش چرا نظرت به. باشم نفهميده کن فكر -

 ...خوبيه پسر اميرعلي. نكني ازدواج عمرت آخر تا توني نمي که تو. چي که باالخره - باران

 کني؟ نمي ازدواج خودت چرا تو ببينم -

 کنم نمي صبر هم لحظه يه کنم پيدا که باش مطمئن. نكردم پيدا نظرمو مورد کيس هنوز من خب -باران

 کني؟ بس خواي مي -

 بده جواب تلفنو حاال... دانند خسروان خويش مملكت صالح. چه من به اصال -باران

 بله: گفتم و برداشتم رو تلفن گوشي

 استخدام براي اومده خانمي يه - مژگان

 بياد ميگم باران به االن -

 کنه صحبت خودت با داره اصرار - مژگان

 .شد بلند در صداي...اومده استخدام براي خانمي يه: گفتم باران به رو و گذاشتم را تلفن و. تو بياد بگو باشه -

 و! غزل:زدم داد هيجان با. اوردم مي در شاخ داشتم تعجب از. کردم بلند سرمو. تو اومد و شد باز در. داخل بفرماييد -

 .بود شده سرازير تامون دو هر اشكاي. بغلش تو پريدم و شدم بلند جام از

 کني؟ مي چيكار اينجا تو -

 اومدم استخدام براي خب -غزل

 نكردي نگاه سرتم پشت رفتي. معرفتي بي خيلي -

 .شمارتو هم کردي عوض خونتو هم که تو يا معرفتم بي من -غزل

 دادي نمي جواب زدم مي زنگ هرچي داشتم شمارتو که من ولي. ببخشيد شدم مجبور جان غزل -
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 .دزديدن گوشيمو اون -غزل

 نديدم ديگه اونم خبر؟ چه عارفه از خوبه؟ حالت..  رو چيزا اين کن ول -

 اصفهان شوهرش کار خاطر به هم االن. کرد ازدواج گرفت ليسانس اينكه از بعد. خوبه عارفم. ممنون خوبم -غزل

 شدم مزاحم من ببخشيد. ميكنه زندگي

 .کرد مي نگاه رو ما داشت که افتاد باران به نگاهم. مراحمي چيه مزاحم -

 !نه؟ بودم، کرده صحبت باهات غزل ي درباره کنم فكر باران،. شد پرت حواسم ببخشيد واي

: گفت و داد دست باهاش غزل. کرد دراز دستشو و. نيلوفر دوست. هستم محسني باران من. بله: گفت و جلو اومد باران

 خوشبختم

 طور همين منم -باران

 هست هم بنده معاون البته و -

 نذار کالس ما واسه حاال - باران

 اومدم کار براي من جان نيلوفر - غزل

 ...لطفا باران. داريم کم مكانيك قسمت در نفر يك اتفاقا. بله -

 .بزنيم حرف من اتاق بريم بيا. شلوغه سرش نيلوفر جان غزل. فهميدم اوکي -باران

 ...جون باران بريم... ممنونم خيلي نيلوفر -غزل

 مژگان. دز زنگ تلفن که بوديم نشسته اتاقم تو باران با. بودم شده کالفه ديگه. نشد انجمن از خبري بعد هفته يه تا

 .کن وصلش زود: گفتم زده هيجان. خطه پشت عباسي دکتر: گفت

 دکتر آقاي سالم -

. شد موافقت درخواستتون با بگم خواستم مي. شدم مزاحم پروژه همون ي درباره. محمدي خانم سالم -عباسي دکتر

. ردندک قبول هم اونا. کردم صحبت بودن، خودم شاگرد که دکترا بهترين از دوتا با. دادم اطالع دير کمي فقط ببخشيد

 .شما شرکت بيان صبح فردا شد قرار

 ممنونم خيلي خيلي. کنم تشكر ازتون چجوري دونم نمي -

 ماست من با داشتيد نياز اي وسيله يا برخورديد مشلي به هم اگر. بشيد موفق اميدوارم. نكردم کاري -عباسي دکتر

 .بگيريد
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 لطفتون از ممنون خيلي چشم -

 خدانگهدار ، نميشم مزاحم ديگه من خب -عباسي دکتر

 خداحافظ -

 شده؟ چي: پرسيد تعجب با باران. کردم بغلش و باران سمت دويدم. بكشم جيغ حالي خوش از ميخواست دلم

 اينجا ميان عباسي دکتر شاگرداي از تا دو فردا. شد موافقت درخواستمون با -

 دستش به زدم محكم دستمو. قدش بزن... ايول: گفت هيجان با باران

 نيست؟ جهانشاهي دکتر مديرانجمن مگه سوال يه... زدي مي محكم کم يه -باران

 چرا -

 کيه؟ عباسي دکتر پس -باران

 .داره مدير يه بخش هر دوني مي خوبه. پزشكيه بخش مدير عباسي دکتر جان، خنگول -

 نه؟ بود، توکلي مهندس ما بخش مال -باران

 ديديش هزاربار خوبه. اره -

 بمونه؟ يادم رو همه داري توقع من از چجوري. بينم مي جديد ادم هزارتا روز هر من -باران

 ...داريم کار کلي که بيا... جون باران بيخيال -

 شصورت. مياد دنبالم داره يكي ديدم کردم نگاه رو پشتم. بودم شده خيس خيس. تند خيلي دويدم مي. اومد مي باران

 مودست و جلو اومد مرده اون. زمين خوردم و کرد گير سنگي به پام يهو. مرده يه که فهميدم لباساش از نبودولي معلوم

 زارانه...ولي بگه چيزي يه که جلو اومد. کيه که بدم تشخيص تونستم نمي هم هنوز. کرد بلند زمين رو از منو و گرفت

 قطع رو ساعت! زدي مي زنگ بعد ميگه چي ببينم ذاشتي بود؟مي زدن زنگ وقت االن اخه. شيطون بر لعنت بار هزار

 بلند جام از. باشه داشته تعبير بايد. بودم نديده خوابي همچين يه حاال تا بود؟ کي مرده اين. تخت رو نشستم و کردم

 نم اينكه جاي به. گرفت خندم. بود لقمه چندتا و شير ليوان يه ميز روي. بخورم چيزي يه اشپزخانه تو رفتم و شدم

 برداشتمو کيفمو. شدم حاضر رفتم و خوردم صبحانمو سريع! کردن مي من براي اونا کنم مادري ايمان و نازنين براي

 .بيرون خونه از زدم

 .زد زنگ مژگان که بودم شرکت نزديك

 دختر؟ تو کجايي -مژگان

 دارم خريد جا چند بودم گفته بهت -
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 پيششون رفت هم باران اتاقت تو برن گفتم. اومدن االن همين دکترا اين - مژگان

 پنج. گاز پدال رو گذاشتم پامو و کنارم صندلي رو انداختم موبايلو. اونجام ديگه دقيقه دو تا من. کن پذيرايي ازشون -

 ؟اي زنده... سالم: گفت ديد منو تا مژگان. نميومد باال نفسم. باال رفتم سرعت اخرين با. رسيدم که نشد هم دقيقه

 اتاق در پشت. منتظرن که برو حاال: گفت و خنديد مژگان. اينجاس روحم مردم نه: دادم جواب! اومدي تند چقدر

 کنم مي خواهش سالم: گفتم لبخند با. شدن بلند جاشون از همه. کردم باز درو و عميقيكشيدم نفس. ايستادم

 رگشتنب هم دکترا و جلو رفتم. اوردن تشريف تازه اقايون...  رئيس سالم: گفت باران. کردم دير که ببخشيد... بفرماييد

 جلوش من شد نمي باور. من به زد زل باز دهن با اونم. دهنم تو ميومد داشت قلبم! ولت ٠٠٢ برق. زد خشكم. من به رو

 دکتر. کنم مالقات زودتر رو شما خواست مي دلم خيلي.. مهندس خانم سالم: اورد خودم به منو صدايي. وايستادم

 سلطاني سپهر هم ايشون و اعصاب و مغز متخصص. هستم تقوي ماني من. کردند رو شما تعريف خيلي عباسي

 کجا ماش حاال: گفت باران. نشستم و صندليم سمت رفتم و. بختم.. خوش: گفتم لرزان صدايي با. هستن قلب متخصص

 کن سعي پس شده تموم ما بين چيز همه گفتم خودم با ولي نبود خوب حالم. ميومدي بايد پيش ساعت يه بودي؟

 جواب خواست. رئيسو کارمندا نه کنن مي بازخواست رو کارمندا رئيس معموال:دادم بارانو جواب خنده با. باشي عادي

 در. رسيديم مي خدمت بايد ما. اورديد تشريف کشيديد زحمت خيلي: گفتم و ماني به رو برگشتم سريع من ولي بده

 نوزه شايد. گفت نمي چيزي و بود شده خيره زمين به سپهر. شديد ما با همكاري به حاضر که متشكريك ازتون ضمن

... دکتر آقاي خب: گفت باران. کنيم همكاري محترم هاي خانم شما، با که افتخاره باعث: گفت ماني. بود نشده باورش

 مي صدا اسم ب منو مريضام ي همه. نمياد خوشم بودن رسمي از من. کنيد صدا ماني منو: گفت و حرفش پريدوسط

 مين گوش ما حرفاي به بود معلوم که سپهر نه؟ مگه همينطوره هم سپهر. ميشه ايجاد بيشتري صميمت اينجوري. کنن

 آره آره: گفت لكنت با کرد

 کنيد صدا باران منو هم شما. نمياد خوشم زياد منم خوب چه -باران

 هم قدش. گندمي جو هاي مو و درشت اي قهوه هاي چشم و گرد صورت. داشت نمكي با ي قيافه. کردم نگاه ماني به

 و هميدمف منظورشو. کرد من به اي اشاره باران. بفهمه ترسيدم ولي کنم نگاه سپهر به خواستم مي. بود بلند سپهر مثل

 .کرده مشغول منو ذهن سوالي يه قبلش ولي. مطلب اصل سر بريم خب: گفتم

 بپرس حتما -ماني

 شديد؟ ما با همكاري به حاضر چرا -

 نمهخا يه شرکت رئيس فهميدم که بعد ولي کنم قبول خواستم نمي اولش من ولي دونم نمي رو سپهر راستش -ماني

 رو زني حاال تا که اينه منظورم. لحاظ اون از نه: گفت و کرد ي خنده. بهش زدم زل و کردم تعجب. شد عوض نظرم

 .مکن کمكتون شدم حاضر همين براي. بده انجام رو مهم خيلي پروژه يه بخواد و باشه معروفي شرکت رئيس که ديدم
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 انتهاي: دادم جواب سردي به کجاست؟ دستشويي ببخشيد: گفت عصبي لحن با و شد بلند جاش از سپهر ناگهان

 اينجورين؟ هميشه دکتر آقاي: گفت و کرد ماني به رو باران ، رفت وقتي. چپ سمت راهرو

 ...ديد رو نيلوفر وقتي ولي زد مي حرف بلبل عين پيش دقيقه يه تا. شد چش دونم نمي بابا نه - ماني

 کردم؟ کاري من که اينه منظورت -

 از ربيشت. بريم پاشو: گفت و کرد ماني به رو و شد وارد سپهر. باشم داشته منظوري همچين يه بكنم غلط من - ماني

 ميايم فردا ما باشيد، موافق اگه: گفت و کرد ما به رو سپهر حرف به نسبت تفاوت بي ماني. نشو ها خانم مزاحم اين

 اوکي؟. ببينيد ازمايشي صورت به بايد رو هايي قسمت. ازمايشگاه بريم دنبالتون

 مياييم خودمون ما نكشيد زحمت شما -باران

 ٩ ساعت فردا. کنار بذار رو تعارف -ماني

 نيست؟ که مشكلي. نفريم سه ما راستي -

 اصال نه -ماني

 بدي جوابشو ما که نشد منظر حتي. رفت و. خداحافظ فردا تا. کنيم مي زحمت رفع ما خب -سپهر

 بينتون مي فردا خب. داره عجله انقدر چرا دونم نمي -ماني

 ديدي رو اينا وقتي يهو؟ تو شد چت: گفت دستمو داد اب ليوان يك باران. داشتم تهوع حالت. ميز رو گذاشتم سرمو

 شده؟ چي بگو کنم مي خواهش نيلوفر: کرد التماس باران. نگفتم چيزي! شدي زده جن انگار

: گفت زده بهت باران. ديدي اونو خودت چشماي با تو. فايده چه ولي کردم مخفي و نگفتم رو پسر اون اسم وقت هيچ -

 کنم؟ تحمل چجوري من باران: گفتم لرزان صداي با. بغلش تو رفتم و دادم تكون سرمو! سپهر؟

 شده تموم شما بين چيز همه باش عادي... عزيزم -باران

 سخته خيلي خيلي. سخته خيلي -

 .نيست اي چاره ولي دونم مي - باران

**** 

 قولن خوش دکترا کردم مي فكر: گفت کنان غرولند باران. داد مي نشون رو ٩:٥. کردم نگاه ساعتم به

 کردن دير دقيقه پنج فقط نزن غر -

 نيست؟ مشكيه ازرا اون نيلوفر -باران
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 سپهره ماشين. همونه کنم فكر -

 توپه وضعشون پس -باران

 آره -

 گرفت مي برامون هايي کادو چه سپهر که ببيني نبودي -نازنين

. ردک پرسي احوال و سالم. شد پياده ماني و ايستاد پامون جلوي ازرا. بده ادامه نتونست... که خلي خيلي نيلو - باران

 ننازني شده؟ نصيبم کي با اشنايي افتخار: گفت نازنين به رو ماني. سردي خيلي لحن با ولي طور همين هم سپهر

 .نيلوفر خواهر. هستم نازنين: گفت و زد لبخندي

 هستيد؟ دانشجو. هستم ماني هم من. خوشبختم خيلي -ماني

 خوني؟ مي اي رشته چه.شدي خانم و بزرگ چقدر: وگفت اومدي جلو سپهر. اول ترم بله. خوشبختم منم -نازنين

 الكترونيك: گفت و کشيد عميقي نفس. باشه عادي خيلي کرد مي سعي هم نازنين

 دادي ادامه خواهرتو راه پس -ماني

 .داشتم عالقه خيلي خودم نه -نازنين

 ازنينن و پنجره کنار باران و من. ماشين تو نشستيم همه. شد دير. بفرماييد ها خانم:گفت و کرد باز رو ماشين در سپهر

 ماشين در به خودمو. بود درهم اخماش بدجوري.کرد تنظيم من صورت رو ماشين ي اينه سپهر. وسطمون هم

 زا باران.گذشت اي دقيقه ده! بده وضعيتو اين کردن تحمل قدرت من به خدايا. کردم پنجره به رو سرمو و چسبوندم

 .کرد اشاره ساختماني به دست با و. اينجا: گفت و زد چشمكي ماني کجاس؟ ازمايشگاهتون: پرسيد ماني

 مطب بريم بايد سپهر و من که چهار ساعت تا ها بچه خب: گفت ماني. بيرون اومديم ازمايشگاه از که بود يك ساعت

 ايدب نيستيم شما مثل که ما ماني آقا: گفت و زد پوزخندي باران. رگ تو بزنيم پيتزا يه بريم بياين. مونده خيلي

 .شرکت برگرديم

 .برين بذارم محاله - ماني

: گفت و کرد من به رو و. نه يا ميده مرخصي ببينم کنم صحبت رئيسم با بايد ولي باشه شماييد چون خب - باران

 .باشه: حرفش وسط پريدم... رئيس

 :شد بلند موبايلم زنگ صداي يهو. کردم مي پاکنويس تحقياقتم و بودم نشسته اتاقم تو

 ...ماني اقا به به -

 کجايي؟ سالم -ماني
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 شرکت -

 برسوني؟ خودتو زود توني مي. عمل اتاق بره بايد داره اورژانسي مريض يه سپهر - ماني

 بيمارستانم ديگه ساعت نيم تا اره -

 نكنيا دير. بينمت مي پس -ماني

 فعال اوکي -

 !کن کمكم خدايا... سپهره ماله االن ولي بود ماني مريض عمل، اتاق تو رفتم که اولي بار

 يليخ وضعش که داد توضيح برامون ىسپهر عمل قبل. شديم حاضر و رفتيم سريع. رسيديم که بود نشده ساعت نيم

 .نيست اميدي و بده

 هب. گذشت ساعتي يه! بنويس ميرزا بودم شده ماني قول به. گرفت مي فيلم باران و نوشتم مي رو ميديم چي هر من

 هدستگا بوق صداي. بود نكرده فرقي خيلي سال شش اين تو. کرد مي کار خاصي ظرافت و دقت با. کردم نگاه سپهر

 مي گيج سرم و بود شده بد حالم. نداشت اي فايده ولي داد شوك سري سپهر. داد مي نشون رو صاف خط. شد بلند

 رو نشوند منو. دادم تكان سرمو مرد؟: پرسيد اروم و اومد طرفم به ديد منو تا ماني. بيرون اومديم اتاق از سريع. رفت

 زد مي موج چشماش تو نگراني که سپهر. اومدند گرفته ي چهره با هم باران و سپهر. داد بهم اب ليوان يه و صندلي

 فوري انبار. انداخت باران به نگاهي ماني. بريم ديگه ما اجازتون با. بله: گفتم و شدم بلند جام از خوبه؟ حالتون: پرسيد

 .اينجاس نزديك. عموم خونه برم بايد من. برو تو نيلوفر: گفت

 ميرسونمت من بيا خب -

 ميرم پياده نزديكه -باران

 .بينمت مي فردا. باشه -

***** 

. بود دهش شروع تازه اصلي کار. بديم انجام الزم تحقيقات تونستيم ماه يك يه تو. رفت مي پيش سريع خيلي چيز همه

 مي کار مدار ساخت و الكترونيك قسمت روي نازنين همراه به باران و من. بودند تكاپو در شرکت هاي بچه ي همه

 ود و خودم ي عهده بر نوسي برنامه. کشيدند مي رو ربات ساختمان نقشهوي داشتند هم مكانيك گروه و غزل. کرديم

 .بود ديگه نفر

 بچه و غزل که حقا. کردم مي برطرف رو نواقصش و کردم مي بررسي رو ربات ساختمان ي نقشه داشتم و بود ٦ ساعت

 .برم من نداري کاري اگه نيلو: گفت و اتاق تو اومد باران. نداشت حرف نقشه. بودند کاشته گل ها

 زود؟ انقدر چرا -
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 مامانم کمك برم ميخوام داريم مهمون. ششه ساعت ديگه نيست زود -باران

 .برو باشه -

 خدافظ پس -باران

 خدافظ -

 ور و ورد ساعت. بودم شده خسته خيلي. بود نشده تمام هنوز کارام ولي برم باران با ميخواستم و بود تعميرگاه ماشينم

 ليو اژانس زدم زنگ. بود کور و سوت شرکت و بودند رفته همه. بيرون اتاقم از رفتم. شد تموم نقشه کار که بود هشت

 يه که ودمب ايستاده تاکسي منتظر. بگيرم تاکسي که شدم خيابان راهي و برداشتم کيفمو. نداشت ماشين بدم شانس از

 .باال بپر خوشگله خانم:گفت عشوه با يكيشون. بودند نشسته توش قرتي پسر تا دو. وايساد پام جلو فراري

 نازك يچشم پشت. نكردم خبر پليسو تا برو. عوضي شو خفه: گفتم عصبانيت با. باال رفت امپرم و کشيد سوت سرم

 و دمبرگردون صورتمو. اشغال گمشو: زدم داد. برسونمت بيا گفتم فقط من خانمي؟ کني مي اينجوري چرا وا: گفت و کرد

. زد مي رو پسره داشت قدرت تمام با سپهر. برگشتم. وايسم شد باعث ماشيني ترمز صداي که کنم فرار اومدم

 بس: زدم داد اختيار بي. نداشت فايده ولي کنن جداشون هم از کردن سعي مردم. بودن شده درگير هم با بدجوري

 ميقيع نفس... کن ولش: گفتم اروم. کرد نگاه من به بود گرفته محكم رو پسره لباس ي يقه که حالي در سپهر... کنيد

 وارس: گفت و طرفم اومد سپهر. کرد فرار و شد ماشين سوار سريع ، ميكرد سكته داشت که پسره. کرد ولش و کشيد

 داتوص بگم اومدم. شو سوار گفتم: گفت فوري بيرون بياد دهنم از حرف نذاشت... ميرم خودم: گفتم عصبي لحن با. شو

 سوار و شدم تسليم. بود کنده رو پسرا اون شر و بود کرده لطف اون باالخره. شدم پشيمون ولي نكن بلند من رو

 ور دهنم اب برم؟ کجا...کردم بلند صدامو ببخشيد: گفت اروم. بود کرده پر رو فضا مردونش عطر بوي. شدم ماشينش

 هب دادم حواسمو تمام و بستم چشمامو. کرد زياد اهنگو صداي و داد تكان سرشو. موسيوند خيابان: گفتم و دادم قورت

 :بودم شنيده زياد رو اهنگ. اهنگ

 کردم تجربه اميدو خال...  تو با نبودن سخته روزاي

 سردم ي سايه شد نفسم هم... شد مي تازه تو بي که دلم داغ

 شي رد من از سرسري ميخواي که... ابرها ور اون از ديدم مي رو تو

 شي بد انقده توني مي چجوري... کردم خطي خط تو بي اسمونو

 شه اين از بيشتر فاصله اين نذار... برگرد بشكنو قلبتو سكوت

 شه همين قصه اخر دوباره... رفتي که گذشته مثل خوام نمي
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! نه. زد مي دلشو حرف داشت شايد. بود شده تنگ محكم صداي اين براي دلم چقدر.ميكرد زمزمه همراهش هم سپهر

 تو منظورش که معلوم کجا از باشه؟ اون دل حرف اهنگ اين که معلوم کجا از اصال. کني اشتباه دوباره نبايد تو نيلوفر

 باشي؟

 کشيدم خط نبودنتو دور...  تو با نبودن سخته روزاي

 کشيدم غلط عشقمو ي چهره... بود اين اشتباهم فهمم مي تازه

 کرد مي فرق وضع االن شايد کشيدي مي درست اگه. کشيدي غلط چهرشو تو! سپهر اقا اره

 بردي ندارمو دارو اومدي... بود دلم ندار و دار تو عشق

 ...اوردي در روز اين به منو تو... بردي ندارمو دارو تو

 نمردي من دل تو هنوزم که... برگرد بشكنو سكوتتو بيا

 :گرفت اوج خواننده با همراه هم سپهر صداي

 شه اين از بيشتر فاصله اين نذار... برگرد بشكنو قلبتو سكوت

 شه همين قصه اخر دوباره... رفتي که گذشته مثل خوام نمي

 (يگانه محسن از سكوت اهنگ) 

: فتمگ اروم. موسيونده خيابان فهميدم کردم نگاه اطرافم به. اومدم خودم به برم؟ کجا حاال: گفت کردو کم ضبطو صداي

 با و کشيد اهي. رسوندين منو که ممنون خيلي: گفتم و شدم خم. کرد پيادم خونه در دم. راست سمت کوچه اولين

 هاگ: گفت داد مي سمتم به که حالي در و اورد در کارت يه جيبش توي از. وظيفمه ميكنم خواهش: گفت آلود غم صداي

 و زگا رو گذاشت پاشو...ممنون: گفتم لب زير و گرفتم ازش کارتو. بگيريد تماس من با شد مزاحمتون کسي دوباره

 .رفت

 ...اينده به... گذشته به... خودم به. کردم مي فكر و رفتم مي راه اتاقم تو صبح تا

. ديديم نمي زياد هم سپهر و ماني.ميگردم بر نه حدود و شرکت رم مي شش ساعت ها صبح. بود شده برابر دو کارام

 ! داشتيم وقت روز نه و ماه سه دقيقا يعني. شه تمام کارا تمام اسفند تا بايد و نداريم وقت زياد

 ودب ذهنم تو هرچي خدا به جان مژگان: گفتم برداشتمو رو گوشي حرص با. کرد پاره افكارمو ي رشته تلفن زنگ صداي

 !دارم تمرکز به نياز ميدوني که تو. پريد

 ببيننت خوان مي و هستن اينجا محبي اقاي. ميخوام معذرت - مژگان

 داره؟ کار چي نگفت -
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 .خوبه استراحت کمي يه برات ولي نه -مژگان

 بياره قهوه تا دو همزبگو رجب مش به. بياد بگو -

 باشه - مژگان

 !دربياره کارام از سر ميخواد من به چسبيده کنه عين هم اميرعلي اين. سرجاش کوبيدم گوشيو

 اب اونم. کردم پرسي احوال و سالم باهاش و شدم بلند جام از. تو اومد و شد باز در. تو بفرماييد -. شد بلند در صداي

: گفتم و زدم لبخندي حاله؟ چه در کارا مهندس، خانم خب: گفت شست مي که حالي در. کرد سالم گرمي خيلي لحن

 داشتيد؟ کاري من با...  خب. خوب خيلي هميشه مثل

 نشده عوض قرارداد ي درباره نظرتون هنوز بدونم ميخواستم. بله -اميرعلي

 نه -

 چرا؟ -اميرعلي

 شلوغه خيلي سرمون. ببندم قرارداد شرکتي هيچ با تونم نمي حاضر حال در -

 بيرون به. ميومد باران. کردم بازش و پنجره سمت رفتم و شدم بلند جام از منم. رسيد راه از قهوه سيني با رجب مش

 زد ييهوفكر. شد تبديل يقين به شكم شد، که نزديكتر. ميومد داشت پياده که ديدم رو کسي دور از. بودم شده خيره

 .احتم: گفت و زد لبخندي کنم؟ خواهشي يه تونم مي محبي اقاي:  گفتم و اميرعلي به رو برگشتم وسريع سرم به

 و کرد نگام کمي. باشيم تر صميمي هم با کمي يه جلوش ممكنه اگه خواستم مي. مياد برام مهمون يه االن راستش -

 .کنه حالي اين به بياد يكي حاال. نميشم متوجه رو منظورتون: گفت

 ...هم با و نيلوفر منو هم شما و کنم صدا اميرعلي رو شما من يعني -

 هبدون که گفتم مژگان به. نزنه گند اميدوارم فهميد که شكر رو خدا خب. نيست مشكلي باشه. فهميدم -اميرعلي

 و شد ازب در. بفرماييد -! تق تق. شدم قهوه نوشيدن مشغوا و نشستم صندليم رو خونسردي با. تو بفرستش هماهنگي

. نيستيد مزاحم: گفتم و زدم لبخندي. شدم مزاحم کنم فكر ببخشيد: گفت اروم ديد رو اميرعلي وقتي. تو اومد

 کني؟ معرفي نميخواي نيلوفرجان: گفت اميرعلي. کردم حس خوردنشو جا. خوديه اميرعلي

 رت غليظ رو لبخندم. خبريه نكنه فكر و نشه پررو بعدش اميدوارم ولي فهميد منظورمو خوب خيلي پسره اين ايول

 هب رو و. کردم صحبت باهات قبال راجبشون کنم مي فكر. قلب جراح و متخصص سلطاني دکتر اقاي: گفتم و کردم

 دستاش.داد دست سپهر با و رفت جلو اميرعلي. پارس سازان ربات شرکت مدير محبي اميرعلي: گفتم و کرد سپهر

 رو پاکتي هک درحالي سپهر داشتيد؟ کاري من با دکتر اقاي: گفتم و بشينه کردم تعارف سپهر به. داشتند خفيفي لرزش

 رنگش. نيست خوب اصال حالش کردم احساس. خواستيد مي که عكسايي همون.داد ماني اينو: گفت داد مي سمتم به
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 خودم گفتيد مي.کشيديد زحمت چرا شما حاال...  ممنون خيلي: گفتم جوابش در. لرزيد مي کمي يه و بود پريده

 .گرفتم مي ميومدم

 .کرد اميرعلي به نگاهي و. شلوغه سرتون که هم شما برم بايد من. نيست زحمتي -سپهر

 .کنيم پذيرايي ازتون بدب اجازه حداقل. نميشه که اينجوري -

. بريم کي نگفتي نيلوفر خب: گفت و من به رو برگشت اميرعلي. اورد کيك و قهوه براش رجب مش... باشه -سپهر

 خواهرت. باشه خوب اخرهفته کنم فكر: گفتم خونسردي با و دادم قورت دهنم اب با خندمو. ميگرفت خندم داشت

 ته .داد ماساژ پشنشو اميرعلي. کردن سرفه به کرد شروع و سپهر گلوي تو پريد قهوه رسيد که اينجا به امير؟ مياد

 از سرعت به و. ممنون قهوه بابت برم بايد من: گفت و شد بلند جاش از اومد جا که حالش. خنديم مي غش غش دلم

 .بيرون رفت اتاق

 وخودم سريع. ميكرد نگاه بهم لبخند با هم اميرعلي. افتادم سرفه به که خنديدم اقدر. خنده زير زدم و ترکيدم يهو

 لبخندئو. کنم جبران رو لطفتون اين چجوري دونم نمي. محبي اقاي ممنون خيلي خيلي: گفتم و کردم جور و جمع

 و کردم هم سر بهونه تا چند سريع نشه پررو اينكه خاطر به. نكردم کاري. کنم مي خواهش: گفت و کرد غليظ

 .بود غمگين چشماش ته ولي خنديد اونم. گفتم جريانو براش و کردم صدا رو باران هم بعد. بره که فرستادمش

 وت نشستيم تا. اومد من با و بود نياورده ماشين باران معمول طبق. کرديم کار و بوديم شرکت باران با هفت ساعت تا

... اشهب باشه...ميافتيم راه داريم ما بله... جون مادر سالم -باران: ميزد مشكوك خيلي تازگيا. خورد زنگ تلفنش ماشين

 قشنگ اهنگ يه و کرد روشن ماشينو ضبط باران. افتادم راه و کردم روشن ماشينو ارومي به. خدافظ چشم... ديگه اره

 ...دار نگه نيلوفر: لرزوند منو باران فرياد صداي. بوديم نشده دور شرکت از خيلي هنوز. بود من حال وصف که اورد

 مي شديدي باران. افتادم راه دنبالش منم. عقب سمت به دويد و شد پياده باران. کنار زدم سريع و ترسيدم خيلي

 و ارشکن نشست باران! سپهر من خداي. اومد بند نفسم ديدم صورتشو وقتي. بود افتاده زمين رو بيهوش مرد يه. باريد

 حرص اب بعد ثانيه چند. زد زنگ و دراورد موبايلشو فوري. ماني به بزن زنگ: گفتم نگراني با. سوزه مي تب از داره: گفت

 وسط پريد...  که ساعته دو باران: گفتم اروم. ببريمش خودمون بايد. بيار ماشينو برو نيلوفر. خاموشه! لعنتي: گفت

 با و کرديم ماشين سوار رو سپهر مرد يه کمك به. بيار ماشينو باش زود. نيست حرفا اين وقت االن: گفت و حرفم

 .ميگفت هذيون و لرزيد مي سپهر. بيمارستان سمت رفتيم سرعت اخرين

****** 

 خورده؟ چي غذا. شديد مسموميت. بده خيلي حالش: گفت و کرد ما به رو معاينه از بعد دکتر

 مسموميته؟اين مطمئنيد دکتر اقاي: پرسيدم دکتر از و دادم قورت رو دهنم اب. کرديم نگاه هم به تعجب با باران منو

 .خانم بله: گفت و کرد نگاه ما با تعجب با دکتر. بود افتاده بيهوش بارون زير زمين روي ساعت دو از بيشتر اقا

 بوده؟ بارون زير ساعت دو که دونيد مي کجا از شما. مسموميته
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 و ماومدي بيرون شرکت از ما رفتنشون از بعد ساعت دو.بودند اومده من شرکت به قبلش ايشون دکتر، اقاي راستش -

 کرديم پيدا زمين روي شرکت نزديك رو ايشون

 بود؟ خوب حالشون شرکت توي -دکتر

 .لرزيد مي کمي يه و بود پريده رنگش: گفتم و دادم تكان سرمو. بود بد هم موقع اون حالش سپهر. کردم فكر کمي

 خورده؟ چي غذا دونيد مي شما. شده هوش بي درد دل از احتماال -دکتر

 نه -

 .بديد انجام الزمو کاراي و حسابداري بريد لطفا. بشه بستري بايد روزي چند حال هر به -دکتر

 .بود خاموش هم باز ولي. زديم زنگ ماني به دوباره سپهر، شدن بستري از بعد

 کرده خاموش گوشيشو چرا پسره اين -باران

 شده نگران مامانت حتما ديدي؟ ساعتو باران -

 کنيم؟ چيكار حاال. خونه ميام ديرتر امشب گفتم و زدم زنگ بهشون -باران

 شدن نگران االن تا حتما. بديم خبر خانوادش به بايد -

 ميكنه زندگي جدا اون بابا، نه -باران

 ميدوني؟ کجا از تو -

 .گفت بهم ماني - باران

 .مونم مي من. خونه برو تو باران: گفتم و کشيدم عميقي نفس

 چي؟ ايمان و نازنين پس -باران

 .کنيم مي پيدا رو ماني فردا حتما. پيشش بياد يكي تا مونم مي من. نيستن بچه ديگه که اونا -

 بدي؟ خبر خانوادش به خواي نمي چرا -باران

 .شم رو به رو باهاشون خوام نمي دوما. ديروقته کمي يه االن که اوال -

 بزن زنگ من به اومد پيش مشكلي اگه. باش خودت مراقب پس...باشه -باران

 بهت؟ بدم ماشينو سوئيچ. حتما پاشه -

 .ميرم تاکسي با نه -باران
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 خدافظ... باشه -

 خدافظ -باران

 هخير. پيشونيش رو گذاشتم و برداشتم رو خيس ي حوله. سوخت مي تب از و بود بيهوش هنوز. سپهر اتاق تو رفتم

 چند فقط. بود نكرده پيش سال شش با زيادي فرق. کنم نگاه بهش نگراني بدون تونستم باالخره. صورتش به شدم

 نمي حرف عكسش با که شبهايي چه. بود شده تنگ براش دلم چقدر.شد مي ديده سياهش موهاي بين سفيد تارموي

 ....کردم نمي گريه و زدم

 مي دعا. شدم خدا با نياز و راز مشغول و گرفتم پرستار از جانمازي. کنم سرگرم باهاش خودمو که نبود همراهم چيزي

 دوست خيلي رو توسل دعاي. ريختم مي اشك اختيار بي و خوندم

 سمت به و برداشتم اب ليوان يه و شدم بلند...اب: شنيدم رو لرزوني و اروم صداي که بودم دعا خوندن حال در.داشتم

 شخواب دوباره و خورد اب کمي. لبش روي گذاشتم ليوانو... اب: ميكرد زمزمه لب زير و بود بسته چشماش. رفتم سپهر

 شپيشوني روي از رو حوله. سپهر باالسره رفتم و کردم جمع جانمازمو شد، تموم که دعا. جانمازم سر برگشتم منم. برد

 .جاش سر گذاشتم دوباره و کردم خيس و برداشتم

. سرش باال رفتم و شدم بلند جام از. بود برده خوابم کنارش صندلي روي کجام؟ من: پريدم جا از سپهر صداي با

 براي !بيمارستان؟: پرسيد تعجب با. بيمارستان: گفتم و زدم لبخندي. خورد جا من ديدن با و بودن باز کامال چشماش

 تارپرس به ميرم. شده تموم سرمتون. شديد مسموميت: گفتم برميداشتم پيشونيش روي از رو حوله که حالي در چي؟

 .رفتم بيرون اتاق از و. بگم

 :بود الود خواب صداش. داد جواب باالخره. زدم زنگ ماني به

 ...الو -ماني

 کجايي؟ تو هست معلوم هيچ. سالم -

 هستي؟ کي تو -ماني

 نيلوفرم خوبه؟ حالت ماني -

 داشتم طوالني و سنگين عمل يه ديشب. بود رفته خوابم تازه من. نيلوفر ببخشيد واي اي -ماني

 ...زدم نمي زنگ وگرنه دونستم نمي ببخشيد واي -

 داشتي؟ کاري خب...  نداره عيبي -ماني

 مي يداپ زمين رو بيهوش رو سپهر برميگشتيم، شرکت از داشتيم وقتي باران و من... نيست چيزي... نكنيا هول ماني -

 .بود خاموش گوشيت ولي اينجا بياي که زدم زنگ بهت کلي ديشب. بهتره حالش االن ولي شده مسموم. کنيم
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 چي؟ براي اخه مسموم؟ چي؟؟ -ماني

 بود؟ خورده چي ناهار دوني مي تو. واال دونم نمي -

 چطوره؟ حالش االن. نبودم باهاش من نه -ماني

 هستم من. اينجا بيا بعدش بخواب برو ديگه خب...شده بيدار به تازه خوبه -

 ...که شد زحمت ببخشيد -ماني

 .کنم جبران رو لطفتون از کمي يه بتونم اينجوري شايد. اصال نه -

 .ممنونم واقعا ازت -ماني

 .خدافظ فعال. برس استراحتت به برو. کنم مي خواهش -

 ...خدافظ -ماني

 .بدون خانمتو قدر: گفت و کرد سپهر به رو شد تموم کارش وقتي. بود سرم تعويض حال در پرستار. اتاق تو رفتم

 يم نگاه من به تعجب با سپهر. پايين انداختم سرمو و شدم سرخ. خوند مي دعا برات و بود سرت باال صبح تا ديشب

. ردمنك کاري که من: گفتم اختيار بي.... ممنونم: کرد زمزمه لب زير سپهر. شد خارج اتاق از و زد لبخندي پرستار. کرد

 .رفت خواب به اروم اروم و بود شده سنگين هاش پلك. نگفت چيزي

 جاسک نيست معلوم ماني اين:گفتم لب زير. بود سه. کردم نگاه ساعت به. بود خواب هنوز سپهر. بود رفته سر حوصلم

 اينجاس -

.. .دختر اروم: گفت و خنديد ماني. ترسيدم رواني: زدم داد ذاشتم مي سينم رو دستمو که حالي در. دهنم تو اومد قلبم

 خوبه؟ حالت. ميشه بيدار سپهر االن

 دهنم تو اومد قلبم...  عاااااالي -

 جاش سره برميگرده بده قورتش -ماني

 خنديدم هه هه -

 چطوره؟ ما رفيق اين حاال... خب -ماني

 داره؟ اهميتي چه شما براي -

 منظور؟ -ماني

 اوردين تشريف ظهر از بعد سه ساعت شما و زدم زنگ شما به صبح هشت ساعت من -
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 ...شدم خسته خيلي و بودم عمل اتاق تو صبح تا ديشب من. علياحضرت ميخوام عذر -ماني

 .دارم زندگي کارو باالخره منم ميومدي زودتر کمي يه حداقل -

 کن استراحت کمي يه. کار با ميكشي خودتو داري. شو شرکت خيال بي امروزو يه -ماني

 خونه ميرم من... باشه -

 شدن نگران مادرت و پدر حتما برو اره -ماني

 ...دوني نمي که نگو! مادر؟ و پدر -

 چيه؟ منظورت - ماني

 دوني مي چيو همه من ي درباره تو دونم مي که من. نزن راه اون به خودتو -

 دونم نمي چيزي من... نه: گفت و کرد نگاه من به تعجب با ماني

 .مردن هواپيما سقوط تو من ي خانواده ي همه -

 دونستم نمي من...  من... متاسفم: گفت ارومي به ماني

 دوني نمي چيزي تو چطور کنم مي تعجب. نكن ناراحت خودتو -

 بدونم؟ بايد کجا از -ماني

 .باشه گفته بهت باران شايد گفتم... هيچي:  نگفته بهش قبل ي درباره هيچي سپهر شايد گفتم خودم با

 ...تو و نازنين پس -ماني

 .بود ام پسردايي برد، در به سالم جون ما ي خانواده از که کسي تنها.نبوديم اونا با ما -

 ...متاسفم واقعا - ماني

 .ماني ميرم ديگه من: گفتم و زدم لبخندي. شدم بلند جام ز و کردم پاك اشكمو

 موندي سپهر پيش که ممنونم ازت... باشه - ماني

 .بزن زنگ بهم داشتي کاري اگه. بود وظيفم. کنم مي خواهش -

 .حتما باشه -ماني

 ي همه. کرديم مي کار اون توي و بود بزرگ خيلي که داشتيم اتاق يه. بود شده سخت خيلي کار. گذشت روز پنج

 اومد نمژگا شلوغي، اون توي. کمكمون ميومد دانشگاه بعد نازنين. ببريم پيش کارو سريع هرچه که بود اين تالشمون
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 انمژگ هست؟ کي حاال. داشتم کم رو يكي همين: گفتم کنم، بلند سرمو که اين بدون. داري مهمون: گفت و سرم باال

 شلوار تک يه. گل دسته يه با بود ايستاده در درگاه توي. کردم بلند سرمو فكر بدون. ببين کن بلند سرتو: گفت اروم

 .بهش زدم زل ثانيه چند.بود شده چهارتا چشمام. بود زده سفيد رداي با اي سرمه کروات و بود پوشيده مشكي

 .بهم زد اروم مژگان. ندارم دلمو شكست ي دوباره تحمل کن باور ميكني؟ بازي من با داري خدايا

: گفت و زد لبخندي. سمتش رفتم و شدم بلند جام از و ميز رو گذاشتم رو بود دستم که اي هويه و اومدم خودم به

 خواهش. اومديد خوش سالم،: گفتم سردي به کنم، حفظ خونسرديمو کردم مي سعي که حالي در. مهندس خانم سالم

 اين به نه قبلش هاي اخم اون به نه ميكرد؟ اينجوري چرا. بود لباش رو هنوز لبخندش. اتاقم تو بفرماييد کنم مي

. نميشم مزاحم: گفت فوري. گرفتم ازش نگامو. ميگشت چيزي دنبال شايد. بود زده زل چشمام تو. االنش لبخندهاي

 حقمون در که لطفي از قسمتي اينجوري شايد.بود وظيفم: شه تموم حرفش نذاشتم... روز اون بابت ازتون خواستم

 به. دارهن رو شما قابل بفرماييد: گفت و گرفت طرفم به گلو دسته. شد کمرنگ لبخندش. باشم کرده جبران رو کرديد

 يکمرنگ لبخند و گرفتم ازش گلو دسته. چيه من ي عالقه مورد گل بود يادش هنوز! ميخك گل. کردم نگاه گل دسته

 ...ممنونم: گفتم و زدم

 نم. رفت و کرد خدافظي لب زير. بود شده قفل زبونم. نگفتم هيچي. دارم کار خيلي. برم من اجازتون با خب -سپهر

 عروسيه؟ کي ايشاال خب: پريدم جا از باران صداي با. کردم مي نگاه گل دسته به و بودم ايستاده هنوز

 .کنه تشكر روز اون براي بود اومده. ديونه -

 نبود خبري هم ها اخم اون از ديگه. کرد مي نگات بدجوري -تباران

 .کنه نگاه بدجور منو کنه مي غلط. باران شو ساکت -

 ...تو دونم مي که من -باران

 نيست حرفا اين وقت االن باران -

 برسيم کارا به بريم بيا. چه من به اصال بابا باشه -باران

***** 

 امادس؟ چيز همه -

 .راحت خيالت اره -مژگان

 .استرس از ميرم مي دارم باشه؟ راحت خيالم چجوري -

 .پوشس اين تو هات نوشته و مدارك ي همه بيا -مژگان
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 نكنه درد دستت -

 .کشيد خودش دنبال و گرفت دستمو و. ميشه دير داره بريم بدو: گفت و سمتم اومد عجله با باران

 نديدم رو سپهر که نيمه و ماه دو. ميرسه نتيجه به بخواد خدا که وقت چند اين زحمات و تالش تمام که روزيه امروز

 مال شه انجام قراره که عملي اولين.نديدمش بيشتر بار چهار سه هم ماني. اورد گل برام که روزي همون از دقيقا يعني

 .ميان هم انجمن اصلي اعضاي تمام. دهنم تو مياد داره قلبم. سپهره

 لب بر لبخندي. ديدم اونجا رو سپهر. رفتيم عمل اتاق سمت به انجمن اعضاي و ربات همراه به محكم هاي قدم با

 ربات به سپهر. شد شروع عمل. دادم سپهر به رو الزم توضيحات و کردم حاضر رباتو. بود ايستاده ماني کنار و داشت

 اين هب کنم نمي باور که من ايول بابا: گفت اروم و کنارم اومد ماني. کرد مي عمل حرفش به سريع ربات و داد مي دستور

 و خوابم کنم مي احساس منم: گفتم بود ربات حرکات به نگام که حالي در بيدار؟ يا خوابم. کنه مي عمل داره خوبي

 ...بينم مي شيرين خواب يه دارم

 اخرين. بكشم جيغ خواست مي دلم حالي خوش از. گفتند مي تبريك و زدند مي دست همه. شد انجام موفقيت با عمل

 هدوبار... زد لبخند... زدم لبخند... تبريك: گفتيم همزمان دو هر. کرديم نگاه همديگه چشماي تو. جلو اومد سپهر نفر

 فوري. اومدم خودم به نازنين صداي با. کنه فرار قفس از داشت سعي بودم کرده زندانيش ها سال که حسي اون

 ...توام هاي کمك مديون رو موفقيت اين: گفتم گوشش در اروم. بغلم تو پريد و برگشتم

 تو هم ماني و سپهر ديدم. چرخيد نگام. دادم جواب رو سواالشون تك تك. بودند شده جمع درمون خبرنگارها

 هم دست به دست دکترها و ها مهندس: مطبوعات و مجالت تيتر بوديم شده. طور همين هم باران. بودن من وضعيت

 .کردند کسب ايران براي بزرگي موفقيت و دادن

 پخش ايران اسالمي جمهوري اهنگ. زدند مي دست برامون مردم. رفتيم باال ها پله از باران و سپهر و ماني همراه به

. کنم صحبت من نفر اولين بود قرار. کردم زمزمه همراهش و قلبم رو گذاشتم دستمو. شدند بلند احترام به همه. شد

. اج همه و چيز همه از. گفتم و گفتم و گفتم. کردم شروع و کشيدم عميقي نفس.ايستادم ميكروفن پشت و رفتم

... هستم خانوادم مديون رو موفقيتم: گفتم بغض با رو اخر ي جمله هنوز. زدم مي حرف فقط و نبودم زمان متوجه

 برام دارن که ديدم خانوادمو کنفرانس سالن انتهاي. زدم پلك... شد جاري اشكام و بگيرم خودمو جلوي نتونستم

.. .کنم براورده ارزوتو تونستم باالخره بابا ديدي. زدم مي حرف باهاشون دلم تو... خنديدن مي همشون... ميزنن دست

 درچق جونم خواهر... ايران مهم زناي از يكي ميشي تو ميگفتي يادمه. شد تبديل حقيقت به زدي مي که حرفايي مامان

 به رو تو ولي موندم دل به ارزو ولي ساقدوشت؟ بشم ارزومه گفتم مي يادته. ببينم عروسيتو روزه ميخواست دلم

 با. نباشيد ايمان نگران جان دايي زن جان، دايي... طور همين هم نازنين... شده تنگ همتون براي دلم... رسوندم ارزوت

 تمام با و ميزد موج نگاشون تو ارامش...کردم نگاه تكشون تك ي چهره تو... کنم مي مراقبت ازش وجودم تمام

 و خودت مراقب..مايي افتخار باعث تو دخترم: پيچيد گوشم در صدايي... زدند مي دست و بودن زده لبخند وجودشون

 ...ديد نمي رو جايي ديگه هايم چشم...شدن محو اروم اروم... بابا... باش ها بچه
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***** 

 نگاه من به نگران هايي صورت با و بودن شده جمع دورم همه. بودم بيمارستان تخت روي. کردم باز اروم رو هايم چشم

 لب زير و لغزيد ام گونه روي اشك اي دختر؟قطره تو کردي غش يهو شد چي: گفت و زد لبخندي نازنين. کردن مي

 فتخارا باعث تو دخترم:پيچيد گوشم تو بابا صداي يهو. زدن مي دست داشتن و بودن سالن ته همه...بابا... مامان: گفتم

 رو جو اينكه براي ماني. کرد مي گريه من پاي به پا هم نازنين و کردم مي هق هق..باش ها بچه و خودت مراقب..مايي

 بريم پاشين شده تموم نيلوفرم سرمو گشنمه من...  ديگه کنيد بس بودا، شادي روز امروز مثال بابا اي: گفت کنه عوض

 :گفت خنده با باران. بود شده خيس چشماشون دوشون هر. کردم نگاه ماني و سپهر به. بگيريم جشن خودمون براي

 .نخوردي رو ما تو تا کنم صدا پرستارو برم من... شكمو ماني

 جشن بريم کجا ها بچه خب: گفت ما به رو ماني. بود گرسنم خيلي و داشتم ضعف. رفتم مي راه نازنين کمك به

 خودش با اصال زد؟ چشمك من به چرا. برگردوندم صورتمو. زد چشمك من به رو و. من با جاش: گفت سپهر بگيريم؟

 ماشين سوار... کن رفتار عادي و باش محكم نيلوفر داره؟ قصدي زنه؟نكنه مي چشمك من به که کرده فكري چه

 اون: گفت سپهر به رو. نكرد پيدا خواستو مي که اهنگي ولي کرد جا ب جا رو ها اهنگ. کرد روشن ضبطو ماني. شديم

 دستامو دارن؟ دوست اهنگو اين همه چرا. اورد اهنگو و شد خم سپهر فولدره؟ کدوم تو دارم دوست من که اهنگي

 :خوند به کردن شروع خواننده با همراه هم ماني و سپهر رسيد، که اهنگ اينجاي به. نشوم که گوشام رو گذاشتم

 شه اين از بيشتر فاصله اين نذار... برگرد بشكنو قلبتو سكوت

 شه همين قصه اخر دوباره... رفتي که گذشته مثل خوام نمي

 رو زا دستامو و شدم خيال بي همين براي. نداشت فايده ولي دادم مي فشار گوشام رو دستامو.بود بلند خيلي صداشون

 احساس. برگردوندم سرمو فوري و کردم اخم. کرد مي نگاه منو داشت سپهر. اينه تو افتاد نگام. برداشتم گوشام

 .بستم چشمامو و نازنين ي شونه رو گذاشتم سرمو. داشتم سرگيجه

 نهمو اين. ديدم جلومون شيك رستوران يه و کردم نگاه اطراف به. کردم باز چشمامو اختيار بي ايستاد ماشين وقتي

 و وت اينجا؟رفتيم اومديم چرا ولي... بخير يادش. اومديم کيوان و شيما با بار يه. بود دانشگامون نزديكه که رستورانيه

 ازمون کمي يه رفت و خورد زنگ موبايلش. بشينيم که کرد تعارف ما به و بود شده رزرو که ميزي کنار رفت سپهر

 چشون اينا. زدن مي حرف هم با اشاره با هم ماني و باران. زد مي حرف اروم خيلي. داد جواب موبايلشو و گرفت فاصله

 نگت براش دلم خيلي اره: گفت نازنين. خاليه خيلي ايمان جاي: گفتم نازنين به. باشم تفاوت بي کردم سعي شده؟

 .رفته روزه دو همش دخترجان: دادم جواب لبخند با. شده

 ديگه داداشمه خب -نازنين

 ...گذرونه مي خوش اونجا داره االن ولي. شده تنگ براش دلم منم -

 کجاس؟ ايمان مگه: گفت و حرفمون وسط پريد ماني
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 مشهد رقتن مدرسه با -

 امروز: مبگ برگردم خواستم مي. داد تكون سر لبخند با سپهر و کرد نگاه بهش ماني. برگشت سپهر که بگه چيزي اومد

 ... ولي شده؟ چتون شما

 فوري... نيلوفر: زد صدام دوباره. بود اومده بند نفسم. نكردم حرکتي هيچ. زد خشكم...نيلوفر: نذاشت صدايي ولي

 اب هم بقيه. کرديم مي گريه و لرزيديم مي دومون هر. بغلش پريدم و شد جمع چشمام تو اشك ديدنش با. برگشتم

... ليخي بود شده تنگ خيلي برات دلم: گفتم گوشش زير اروم. اومديم خودمون به باالخره. کردن مي نگاه ما به لبخند

. مشدي بلند دو هر و زدم لبخندي. کنن مي نگاه ما به دارن همه که شو بلند حاال. بيشتر من: گفت و زد زل چشمام به

 خنده با ايران؟ اومدي چي واسه حاال. نكردي نگاه هم سرت پشت و رفتي ساله ٦... شيما معرفتي بي خيلي: گفتم

 کيوانو. برگشتم صدا طرف به. زمين بذار منو بابايي: شنيدم رو اي بچه صداي. مهندس خانم شما ديدن براي: گفت

 از. ردمک نگاهش تعجب با و شيما سمت برگشتم فوري. بود ايستاده سپهر کنار و بود بغلش تو پسربچه يه که ديدم

 .سال سه تو رفته تازه گفت و گرفت کيوان از ارش و. ارش پسرم: گفت و گرفت خندش قيافم

 نگفتي؟ چيزي زدم مي حرف باهات وفتي چرا -

 گفتي هک تو. کردم تعجب خيلي گفت کيوان به رو قضيه سپهر وقتي: گفت ارومتر. کنم سورپرايزت خواستم مي -شيما

 ببينش خواي نمي وقت هيچ

 تي؟هس راضي زندگيت از رو حرفا اين کن ول. کردم نمي کار باهاش نبودم مجبور اگه و بود اتفاقي خيلي برخورد اين -

 .مهربونه خيلي کيوان اره -شيما

 نااش هم با هم باران و شيما. خورديم ناهار و نشستيم باالخره. کردم پرسي احوال و سالم باهاش کيوان به رو برگشتم

 از لوترج ما و ميومدن ما سر پشت اقايون. بزنيم قدم کمي يه رفتيم ناهار از بعد. ميشناخت کيوانو ماني کنم فكر. شدن

. دبو افتاده مدت اين تو که اتفاقاتي از من و گفت مي کانادا تو زندگيش از شيما. زديم مي حرف و رفتيم مي راه اونا

 تا کنم کار بيمارستان يه تو کمي يه که گفت کيوان ولي برگرديم خواستيم مي پيش سال دو: گفت لبخند با شيما

 .دادم ارشفش محكم و بغلش تو پريدم گفت اينو وقتي. برگشتيم هميشه براي هم االن. برگرديم بعد بشه زياد تجربم

. مکن کار تو شرکت تو بيام خوام مي: داد ادامه. گرفتم فاصله ازش اروم بزنم؟ حرفمو بقيه ميذاري. کردي لهم -شيما

 بدي اجازه اگه

 .ميشه که معلومه. ميزني تو که حرفيه چه اين -

 .رفت و... داره دوست هنوز سپهر: گفت گوشم در شيما بشيم، ماشين سوار اينكه از قبل

 اثبات به نيازي و فهميد شد مي سپهر چشماي از که چيزي...داره دوست هنوز سپهر... پيچيد مي گوشم تو صداش

 ...نداشت
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 طور همون. شدن صميمي زود خيلي شيما و باران. بود شده شرکت مشاور و ميومد شرکت به شيما که بود روزي چند

 عضيب و خصوصي شاگرد زيادي تعداد. باشيم داشته بيشتري مراجعين که بود شده باعث پروژه اين زدم، مي حدس که

 شرکت به ارامش. ميومدن شرکت محصوالت و ها ربات ديدن براي هم زيادي مردم. گرفتن تماس ما با مدارس از

 هفته، يه اين تو. کرديم مي کار ٥ تا ١ ساعت از گذشته روال طبق. کنيم کار شب تا که نبود نيازي ديگه و بود برگشته

 !نرسيدم اي نتيجه به ولي.... ها بچه... اينده... خودم... سپهر ي درباره. زدم حرف خيلي شيما با

******** 

 ور گذاشتم دستمو. رفت مي گيج سرم. صندلي رو نشستم و اتاقم رفتم. بود شده تمام جلسه تازه. بود چهار ساعت

 لح با. شد بلند تلفن زنگ صداي. پرداختم کارام به شدم، بهتر وقتي. دادن ماساژ کردم شروع اروم و هام شقيقه

 بله: گفتم عصبي

 .شد خوب حالم کامال ديگه اومد اينم خوبه حالم خيلي. داشتم کم همينو. هستن اينجا سلطاني دکتر اقاي - مژگان

 داره؟ چيكار -

 دونم نمي -مژگان

 ومد،ا که در صدا. شدم کارام مشغول و پايين انداختم سرمو عادي کامال. سرجاش کوبيدم حرص با و تلفن و. بياد بگو -

 سالم :گفت العادش فوق صداي اون با بعد. کرد مكث کمي. ايستاد و اتاق تو اومد. نكردم بلند سرمو. بفرماييد: گفتم

 طبق. دبو دستش شريني جعبه يه و بزرگ گل دسته يه. کرد مي نگام داشت لبخند با. کردم بلند سرمو... مهندس خانم

 قايا سالم: گفتم کمرنگي لبخند با و شدم بلند جام واز برداشتم چشمام روي از مطالعمو عينك. بود زده تيپ معمول

 ازش. نداره رو شما قابل: گفت و داد طرفم به رو جعبه و گل ددست و اومد سمتم به. بفرماييد کنم مي خواهش دکتر

 چي؟ بابت ولي...  ممنون: گفتم اروم و گرفتم

 بزرگ موفقيت اين -سپهر

. ديدم يم عجيبي برق يه چشماش تو. نشست لبخند با. بشينيد بفرماييد کنم مي خواهش... لطفتون از ممنون خيلي -

 بدتر سرم... نبود لبش روي لبخند اون از اثري ديگه...  سكوت اي دقيقه چند. اورد رجب مش و دادم قهوه سفارش

 خواي نمي: گفت و کرد نگاه من به. کارام سر برگشتم دوباره و زدم عينكمو زنه، نمي حرفي ديدم وقتي... بود شده

 که يدرحال بپرسم؟ سوال يه ميشه پس: گفت داد تكون سرشو بزنم؟ حرف بايد من: گفتم و زدم پوزخندي بزني؟ حرف

 نكردي؟ ازدواج االن تا چرا: گفت و کشيد عميقي نفس. بپرسيد حتما: گفتم بود گرم خودم کار به سرم

. باشه هداشت ربطي شما به نكنم فكر: گفتم جدي خيلي. مياوردم کم نبايد ولي. بودم شده شوکه. باال اوردم سرمو فوري

 نكرديد؟ ازدواج االن تا چرا شما خود اصال
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 :گفت فوري ولي بگم چيزي خواستم و رفتم غره چشم بهش. نده جواب سوال با سوالمو:گفت عصبي لحن با سپهر

 رامب خواستت و بودم عاشقت چون رفتم منم. بيرون برم زندگيت از که خواستي ازم تو. ميدم جوابتو باشه... ببخشيد

 که روز هر. گذروندم تو ياد با رو سال شش اين تمام. کنم بيرون قلبم از رو تو که نخواستي ازم تو ولي. بود مهم

 از كهبل خونتون دم اومدم هم بار چند. بود شده سخت خيلي برام زندگي. شد مي بيشتر بهت نسبت عشقم ميگذشت،

 شده اب انگار ولي شم خبر با روزت و حال از که گشتم دنبالت خيلي. بودي کرده عوض خونتو ولي ببينمت بتونم دور

. بدم دامها زندگيم به يادش با و دارم نگه قلبم تو هميشه براي عشقمو گرفتم تصميم هم من. زمين تو بودي رفته بودي

 احساس ديدمت، که روز اون: داد ادامه و کرد مكثي...بودم عاشقت وار ديونه چون نكردم؟ ازدواج چرا فهميدي حاال

 جواب من... شده تنگ خيلي برات دلم طرف يه از و بشم عصبي شد مي باعث تو تفاوتي بي. داد دست بهم عجيبي

 ...بده جوابمو تو داري دوست اگه حاال دادم سوالتو

... خوندم مي چشماش تو از رو صداقت و عشق... کردم مي نگاه سپهر به فقط... نگفتم چيزي... شدن سرازير تشكام

 ...شه اين از بيشتر فاصله اين نذار... برگرد بشكنو قلبتو سكوت: کرد زمزمه سپهر... گذشت چقدر دونم نمي

 از و دمکر پاك اشكامو دستم با... صداقت و خواستي؟عشق نمي همينو مگه... بشكن سكوتتو نيلوفر... بستم چشمامو

 بهش نگاهي. سپهر جلوي ميز رو گذاشتم رو جعبه. دراوردم رو اي جعبه ها کشو از يكي توي از. شدم بلند جام

 گرد چشماش جعبه محتويات ديدن با. کرد باز رو جعبه در و شد خم. کن بازش: گفتم اروم چيه؟ اين: گفت و انداخت

 از .نتونستم ولي کنم فراموشت کردم سعي خيلي: زدن حرف به کردم شروع بغض با من ولي بگه چيزي خواست. شد

 کاري هر. شد ازاد ديدنت با ولي. کردم حبس قفس تو عشقمو بود جوري هر. نداشتم اعتماد بهت ديگه هم طرف يه

 شب رسپه که گردنبندي لرزونم دست با. ترکيد بغضم. بدم ادامه نتونستم...نشد قفس تو برگرده دوباره که کردم

 قلبمو سكوت: گفتم لب زير و دادم فشارش دستم تو محكم و اوردم بيرون جعبه از بودرو داده بهم خواستگاري

 طاقت... من عشق نكن گريه: گفت العادش فوق صداي با و کنارم نشست اومد اروم. کردم مي گريه هق هق... شكستم

 :گفتم لرزون صداي با... بود لباش رو لبخند ولي بودن شده خيس چشماش. کردم بلند سرمو... ندارم اشكاتو ديدن

 هيچي! هيس:گفت و لباش رو گذاشت اشارشو انگشت...بكشيم عذاب دومون هر شدم باعث من... ببخش منو سپهر

 زدم لبخندي بموني؟ من با هميشه براي حاضري: گفت لبخند با و زد زانو پام جلوي بعد.شده تموم چيز همه ديگه. نگو

.. .کني نمي پنهون ازم رو چيزي که بده قول سپهر: گفتم اروم. ديدم مي رو شادي برق چشماش تو. دادم تكون سرمو و

 با و زدم لبخند. دم مي قول بهت... باش مطمئن: گفت و زد زل چشمام به. کنارم نشست دوباره و شد بلند جاش از

 و دز لبخند سپهر نديدي؟ ادم: گفتم خنده با. کرد مي نگاه من به عاشقانه سپهر. کردم پاك هامو اشك دستم پشت

 خيلي تو: گفتم اروم و بهش زدم زل و نگام تو ريختم رو عشقم و محبت تمام. نه فرشته ولي... ديدم زياد ادم:گفت

 بگم؟ چيزي يه... تو از بهتر نه: گفت لب زير... سپهر خوبي

 بگو حتما -

 ...بودي صميمي باهاش خيلي تو... نيست يادم اسمش...  پسره اون -سپهر
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 مي راستش: گفتم خنده با خندي؟ مي چرا: پرسيد تعجب با. خنديدم غش غش و خنده زير زدم حرفش اين با

 يفور خواسته خدا از اونم. باشيم صميمي هم با که گفتم اميرعلي به ديدمت پنجره از وقتي... کنم اذيتت خواستم

 زياد تا نبستم هم قرارداد باهاش حتي من راحت خيالت ولي. بچسبونه من به خودشو خواست مي چون کرد قبول

 .نبينيم همديگرو

 .شدم هم بدتر ديدم رو پسره اون و تو وقتي نبود خوب هم حالم شيطون؟ خوردم حرص چقدر دوني مي -سپهر

 گرفتي حالمو حسابي بعدش ولي خنديدم کلي رفتي وقتي -

 ...نبوده تصادفي افتاد مدت اين تو که اتفاقاي کنم مي فكر من... نيلوفر...کردم خوب -سپهر

 چيه؟ منظورت -

 .رسيدم نتيجه اين به بگم، چي بهت که کردم مي فكر داشتم که روز چند اين... نيستم مطمئن -سپهر

 اي؟ نتيجه چه -

 ... ماني و باران که کنم مي فكر من -سپهر

 بودن؟ اتفاقات اين باعث اونا اينه منظورت -

 هم وقتي. ديدم رو تو تصادفي و ازمايشگاه برم گفت و زد زنگ ماني شدن، مزاحمت پسر تا چند که روزي...اره -سپهر

 و کرد خاموش موبايلشو ماني شدم، مسموم که روزي و. شده حل مشكل که گفت و زد زنگ دوباره ماني رسوندمت، که

 که اينجاس جالبيش... بوده نرفته اونجا حتي روز اون ماني پرسيدم، بيمارستان از من ولي داشته عمل که گفت تو به

 ...بودم نگفته بهش تو ي درباره هيچي من

 ...بود شده عجيب رفتارش هم باران مدت اين تو...شد روشن برام چيز همه االن... دونست مي باران ولي -

 چه برامون دارن االن دونم نمي. ديدم پايين رو ماني ماشين هم االن...کنن نزديك هم به رو ما خواستن مي اونا -سپهر

 ...ميكشن اي نقشه

 .داد تكون سرشو و زد لبخند. کردم نگاه سپهر به شيطنت با! نقشه خودشه

 کني؟ مي فكر کنم مي فكر من که چيزي همون به هم تو -

 ...اره -سپهر

 ...بريم پاشو پس -

 :در رو گذاشتم گوشمو اروم. باران اتاق سمت رفتيم پاورچين پاورچين

 ...نيست خوبي کاره اين نه -ماني
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 نمي دوبار رو اشتباه يه گفته اون ولي زده حرف باهاش خيلي هم شيما... نميرسه ذهنم به چيزي ديگه که من -باران

 ....کنم

 ...بيرون برم زندگيش از خواسته ازم نيلوفر گفته اون. زد حرف سپهر با هم کيوان -ماني

 ...دارن دوست همديگرو هنوز مطمئنم من ولي -باران

 ماني و باران. ديوار به خورد محكم در. کردم باز و گرفتم درو دستگيره. داد تكون سرشو لبخند با. کردم نگاه سپهر به

 سپهر کنيد؟ مي دخالت ما زندگي تو حقي چه به شماها: زدم فرياد عصبانيت با و گرفتم خندمو جلوي. پريدن جا از

: تگف بغض با باران دوتاس؟ شما سر زير مدت اين اتفاقات ي همه فهميم نمي کنيد مي فكر: زد داد و ماني سمت رفت

 قضيه: گفت سپهر به رو بعد. انداخت باران به نگاهي ماني... نگو هيچي: گفتم و کردم نگاه چشماش تو... نيلوفر

 وت شماها که اينه از غير چيه؟ پس: گفتم بده جوابي سپهر اينكه از قبل... نيست کنيد مي فكر شماها که اونجوري

 به رو و کردم مكثي... کني بازي احساساتم با که نداشتم توقع ازت بودي برادرم جاي تو ماني کردين؟ دخالت ما زندگي

 جاري اشكاش... تو اونوقت... کنم اشتباه نميخوام ديگه که گفتم... کردم دل و درد باتو من...  باران: گفتم باران

 نگاه سپهر به. رفت ودنبالش برداشت کتشو هم ماني. شد خارج اتاق از سرعت به و برداشت ميز رو از کيفشو.شد

 دست کار ترسم مي...  دنبالشون بريم بيا: گفت خنده با سپهر. خنديدم غش غش و شديم منفجر دومون هر. کردم

 ...بريم: گفتم و دادم تكون سرمو. بدن خودشون

 راه فوري و شديم سوار. شو سوار بدو: گفت و کرد باز ماشينشو در سپهر. افتاد راه ماني ماشين پايين رسيديم وقتي

 وت رفت و شد پياده باران. گذاشت پارك جلوي ماشينو ماني. گذشت ساعت نيم. رفتيم مي ازشون فاصله با. افتاد

 فتيمر هم ما. بود بوته چندتا و بزرگ درخت يه پشتشون. نشستن نيمكت يه روي. دنبالش رفت سريع هم ماني. پارك

 کنيم؟ چيكار حاال ماني: گفت مي و کرد مي گريه باران. شديم پنهان و اونا پشت

 ميشن اروم بگذره که کمي يه عصبانين االن اونا... باش اروم -ماني

 کرديم مي دخالت نبايد کرديم اشتباه ما -باران

 کنيم کمكشون خواستيم مي فقط ما... نكرديم اشتباه نه -ماني

 شم؟ رو به رو نيلوفر با شرکت؟چجوري برم رويي چه با حاال -باران

 نكردي گناهي که تو... باش عادي خيلي -ماني

 موقعيت دونم مي. بگم بهت چيزي يه ميخوام وقتيه چند... باران: گفت اروم ماني. شد اروم باران و گذشت ربع يه

 چي؟؟: پرسيد تعجب با باران. شده تموم طاقتم ديگه ولي ، نيست مناسبي

 و زد زانو باران جلوي ماني. بود گرفته خندش اونم. کردم نگاه سپهر به. نگيره خندم تا گرفتم دهنم جلوي دستمو

 من که بگه چيزي اومد و زد لبخند اروم. بود شده گرد تعجب از چشماش باران کني؟ مي ازدواج من با... من... من: گفت
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 رد اونجاس؟ کي: گفت ماني. ما سمت برگشتن فوري. خنده زير زديم و بگيرم رو خودمون جلوي نتونستيم سپهر و

 با. بود زده خشكش باران و بود مونده باز دهنش ماني. بيرون اومديم درخت پشت از خنديديم مي غش غش که حالي

 سرکار رو ما شماها: گفت عصبانيت با ماني نكردي؟ پيدا خواستگاري براي اين از تر مناسب موقعيت ماني: گفتم خنده

 شدم؟ ناراحت چقدر دوني مي نيلوفر:گفت بهت با باران ؟ گذاشتين

 زديكن هم به سپهر و من شدين باعث چون بخشمتون مي اينبار ولي. کنيد دخالت ديگران زندگي تو نبايد. حقتونه -

 و من پيش اومد و داد تكون سرشو لبخند با سپهر... باالخره پس: گفت سپهر به رو ماني. ندادم ادامه ديگه... و شيم

 .رسيدم عشقم به باالخره: گفت

 .رسيدم مي منم شايد داديد مي لو رو خودتون ديرتر کمي يه اگه -ماني

 .نشده دير که هنوز -

 نگاهي باران کني؟ ازدواج من با حاضري: گفت و زد زانو باران جلوي دوباره ماني. کرد اشاره باران به و...  ماني -سپهر

 تمعاشق: گفت و شد بلند حالي خوش با ماني... بله: گفت کنان من من باران. دادم تكون سرمو لبخند با. کرد من به

 هب رو خنده با سپهر...شدم عاشقت منم... راستش: گفت لبخند با هم باران... کنم خوشبختت دم مي قول بهت... باران

 .بريم ما بهتره: گفت من

 کجا؟ - ماني

 نداره ربطي شما به اونش ديگه -سپهر

 بخوريم چيزي يه بريم! بانمك -ماني

 ...بريم -سپهر

: فتگ ماني. کرديم بغل همديگرو! خانم عروس مبارکه: گفتم اروم و گرفتم دستشو. بود شده سرخ. کردم نگاه باران به

 سمت هب رفت و خنديد باران. کرد اشاره ماشين به دست با و کرد تعظيم و باران سمت اومد و... ديگه بريم بياين بابا اي

 : کرد روشن ضبطشو سپهر.ما پشت باران و ماني و رفتيم مي جلو ما.کرد باز برام ماشينو در هم سپهر. ماشين

 ارومه چي همه

 بستي دل من به تو

 که خوبه چقدر اين

 هستي کنارم تو

 ارومه چي همه
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 خوابيدن ها غصه

 من احساس به تو ديگه نداري شك

 حالم خوش چقدر من ارومه چي همه

 بالم مي خودم به حاال هستي پيشم

 معلومه چشات از بستي دل من به تو

 ارومه چي همه خوشبختم چقدر من

 کن سيرابم منو چشماتم ي تشنه

 کن خوابم دوباره الاليي با منو

 برجاس پا ابد تا ارامش اين بگو

 پيداس نگاهت تو عشق برق که حاال

 حالم خوش چقدر من ارومه چي همه

 بالم مي خودم به حاال هستي پيشم

 معلومه چشات از بستي دل من به تو

 ارومه چي همه خوشبختم چقدر من

 ...ارومه چي همه. رسيديم بوديم دنبالش که ارامشي به. خونديم مي همراهش هم سپهر و من

 گاشن عشق با... خانمم شو پياده: گفت لبخند با و کرد باز برام درو و شد پياده ماشين از سپهر. رسيديم بعد ربع يه

 االن من هميشگي ميز سر برين باران و ماني با: گفت اروم سپهر. کردم ديدم،تعجب که شاپو کافي. شدم پياده و کردم

 ماني.يمنشست بيرون ولي بود زمستون اينكه وجود با. نشستيم رفتيم و گرفتم بارانو دست. شد دور ازم سريع و. ميام

 لبخند با. پايين انداخت سرشو و شد سرخ باران. شد خيره باران به و چونش زير زد دستشو. نشست رومون به رو هم

 فرن چند و سپهر. شاپ کافي داخل رفتم و شدم بلند جام از همين براي باشن تنها بخوان شايد گفتم. کردم نگاشون

 با و وجل رفتم کمي يه. کرد مي درست نسكافه شيك ميلك سپهر. کردن مي اماده سفارشاتو داشتن که ديدم رو ديگه

 که تسليق: گفت و زد لبخند. ديد منو تازه. سيني تو گذاشت شيكو ليوان. گذشت دقيقه چند. شدم خيره بهش لذت

 رو شيكا از تا دو. رفتم دنبالش منم. شد خارج ساختمون از و برداشت رو سيني. دادم تكون سرمو نشده؟ عوض

 من به و عقب کشيد رو صندلي. روش گذاشت رو سيني و ديگه ميزه يه سمت رفت بعد. ماني و باران ميز رو گذاشت
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 نوم خوشمزت هاي شيك باهمين تو: گفتم خنده با و خوردم شيك از کمي يه. صندلي رو نشستم لبخند با. کرد اشاره

 ...زدي گول

 ...کردي خودت ي شيفته منو رفتارت با تو ولي -سپهر

 ديوووووونه -

 نذاري؟ تنهام وقت هيج ميدي قول نيلوفر... تو ي ديونه ولي. ديونم من اره -سپهر

 ...ميدم قول -

 ...عاشقتم...نيلوفرم گل: گفت اروم و کرد نزديك بهم خودشو سپهر

 

 عزيزم مردابم يه من

 گيرم مي جون حضورت با

 نازم نيلوفر گل

 ميرم مي تو بي بري تو

 ماهه يه مثل چشات تو

 جونه اروم نگات تو

 نظيرت بي هاي خنده

 ديونه کرده دلمو

 نميره يادم وقت هيچ چشمات ديدنه حسرت

 گيره نمي رو ساعتم نيستي تو که زماني هر

 پاکي احساس همون تو

 عجيبي حس همون تو

 اميدي خود واسم ستارم بي شباي تو

 

  *پايان*
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