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  ::.ساخته و منتشر شده است ) www.98ia.com( اینودهشت يمجاز يکتابخانه  کتاب توسط نیا.:: 

:مقدمه

مقابلم را نگاه کردم

دمید تیجمع نیتو را ب

دمیگندم زار د انیرا م تو

دمیتک درخت د ریرا ز تو

هر سفر انیپا در

اعماق هر عذاب در

خم هر خنده در

از آب و آتش رونیب

دمیرا زمستان و تابستان د تو

دمیرا در خانه ام د تو

دمیرا در آغوشم د تو

دمید ایرا در خواب و رو تو

.کنم ینم ترکت

:از داستان یقسمت

.نیپخت يآشِ خوش مزه ا -

زدم و  يا روزمندانهیخودم و نباختم، لبخند پ. جا هم شروع شد نیکردم، ا یکم تو دانشگاه تحملش م! پررو يپسره . و گاز گرفتم لبم

:گفتم

!ن؟یش ریو با واژه ها درگ نیچرا به خودتون زحمت بد !خب -

:ساختمون اشاره کردم و ادامه دادم به

.و فراموش کرده بودم بهتون بدم میمهندس یِنیریش! دیکن لیم -

.زنگ خورد لمیموبا

***

:بلندتر گفتم نیهم يبلند شد، برا يشدن و جوشکار دهیکوب يصدا

رو  یگ یکه شما م ياگه دست من بود همون نقشه ا. ببرم شرکت، بعد جواب بدم دیبا. شده دهیکش گهینقشه د. ستیدست من ن! اوستا -

.کردم یم دییتا

نه؟ ایرو  وارید میبزن م؟یکار کن یخب خانم مهندس ما چ: اوستا

:و سرم رو گرفتم و گفتم واریدادم به د هیآرنجم رو تک کالفه



نودهشتیا کاربران انجمن Tikooliو آیال و... نیال – سها                   کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤

.دونم ینم -

:ادجواب د يبا لحن خسته تر اوستا

نه؟ ای میباالخره بزن ه؟یدونم چ یخانم نم -

:زدم و گفتم يکم فکر کردم و لبخند مرموز هی

.دیبر شیکرده پ دییکه شرکت تا يطبق نقشه ا! نه -

.کارگرها و دستور رو بهشون داد ي هیرفت کنار بق اوستا

.کاره شروع کردم به راه رفتن مهینفس تو ساختمون ن با اعتماد به یلیسرم بود رو مرتب کردم و خ يکه رو يا ینارنج یمهندس کاله

 میبر اخالق کار طنتمیوقتا ش یبعض. بودم البته اخالقا نه يتو کارم جد. دیکوب یرو م ییجا هی یکیبرد،  یم مانیس یکی. مشغول بودن همه

 ینشات م طنتمیداد که اون هم باز از ش یستم مهم کار د میوقت ها لجباز یبعض ایداد  یوقتا بود که کار دستم م یهمون بعض. کرد یغلبه م

شد که  يکردم و طور یم يباز لیفام يبا پسرها شتریبود و حس و حال نشستن نداشتم، ب ادیز طنتمیش یکه از بچگ ییاون جا از. گرفت

دونم چرا  ینم یول مثل من مهندس ساختمون هستن يادیز يالبته دخترها. دیطلب یو قدرت مردونه م هیبزرگ هم که شدم شغلم روح

لبم  يرو يناخودآگاه به خودم افتخار کردم و لبخند. اعتماد به نفس باالم هستم ونیرو مد نیکه ا ممتفاوت هیکردم من با بق یاحساس م

با  نیهم يبرا. است وونهیگه د یتو دلم گفتم، االن م. به لبخند من نگاه کرد یچشم ریشدم، ز یکه داشتم از کنارش رد م يکارگر. اومد

:گفتم تیعصبان

؟يخند یم يدار یبه چ -

:و گفت دیتعجب دست از کارش کش با

دم؟یخند یخانم مهندس من ک -

.سرت به کار خودت باشه ؟یخب که چ -

.کنه یبا تعجب و دهن باز نگاهم م دمیشدم که د یرد م داشتم

.کالت و هم بذار سرت-

:کرد، گفت ینگاهم م ریکه داشت با تح کارگر

.شم خانمچ -

ساختمون  يرفتم لبه . کاره بودن مهین وارهاید. محکم راه افتادم ياعتماد به نفس بهم غلبه کرد و سرم و باال گرفتم و با قدم ها دوباره

.شدم رهیو به اطرافم خ ستادمیا

:گفت یاومد که م یتا باال م يمرد يصدا

بره؟ شیپ دیگم با یطور که من م نیبار نگفتم نقشه ا نیگفتن؟ مگه من آخر شونیکه ا یچ یعنی -

تر از من  نییدو طبقه پا. فتمین نییرو محکم گرفتم که پا واریسرش؟ لبم رو گاز گرفتم و د يبود که ساختمون رو گذاشته بود رو یک

.بود ستادهیساختمون ا يورود کینزد
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دوباره  ست،یحواسش بهم ن یمطمئن شدم کس یوقت. خودشون بودن يهمه مشغول کارها. دمیکه خودم توش بودم رو د يطبقه ا برگشتم

.ستادمیکم خم شدم و گوش ا هی

:گفت یکه م دمیشن. کردم زتریرو ت گوشام

.جا مهندس ناظرم و حرف، حرف منم هست نیگفتن؟ از امروز به بعد من هم ا شونیکه ا یچ یعنی -

صداش . هاست یتوهم نیحتما از ا اره؟یهم در ب يجا و پررو باز نیا ادیبهش اجازه داده ب یاصال ک. ستیحرف شما ن چمیخودم گفتم، ه با

.اون قدر حرفش ذهنم رو مشغول کرده بود که وقت فکر کردن به آشنا بودن صداش رو نداشتم یآشنا بود ول یلیخ

رو تنها اداره کنه؟ یبزرگ نیبه ا يتونه پروژه ا یم يخانم چه طور هیدونم  یاصال من نم -

:دوباره ادامه داد. زد یتو صداش موج م تیحرص و عصبان. حرف نزن یدون یخب تو که نم دلم گفتم، تو

.جام نیبه بعد ا نیمن از ا. دیبا شرکت مشورت کن ستیهم ن یاجیو احت دیکن ینقشه رو عوض م ي کهیت نیا. که من گفتم نیهم -

کردم  یفکر نم یول ادیکمک ب يهم برا یبودن که قراره مهندس که نشناختمون از شرکت بهم خبر داده دیببخش! مهندس يچشم آقا: اوستا

.دیاریب فیامروز تشر

.دیبه کارتون برس دییکنم، بفرما یخواهش م -

:دوباره صداش کرد یرفت ول اوستا

االن کجاست؟ دیگ یکه م یخانم مهندس نیا -

.باشن دیدوم با يطبقه : اوستا

.باشه -

به کنار رفتم تا متوجه  واریاز کنار د عیسر. احتماال اومده بود باال. نگاه کردم نییدوباره به پا. نشم دهیعقب که د دمیخودم رو کش عیسر

.که تو دستم بود کردم يو خودم رو مشغول نگاه کردن به نقشه ا ستادمیپله ها ا کیرفتم نزد. حضور من نشه

:اومد یغرغرش از راه پله م يصدا. دلم گفتم، تو فقط پات رو بذار باال تو

 ای دمیشن ییکه صدا اوردمیخودم ن يساختمون؟ اصال به رو ایکنن  یآش شله قلم کار دارن درست م شونیا نمیخوام بب یمن فقط م یعنی -

:شد و بعد صداش اومد کیخش خش قدم هاش نزد يمتوجه شدم که صدا. شده بودم رهیبه نقشه خ یالک. نه

خانم مهندس؟ -

کرد؟ یکار م یجا چ نیا ن،یخودش بودو ا يوا. شد یباورم نم. و بهش نگاه کردم نییگرفتم پا کمیصورتم  يرو از جلو برگه

هستن تا خنده اش  یرد گم کن ينگاه هاش برا نیدونستم ا یالبته م. ساختمون نگاه کرد واریکم به در و د هیزد و  يپوزخند د،یمن رو د تا

جلوش  نهیدستم و دست به س هی يباز خودم رو نباختم و نقشه رو جمع کردم تو یول شده بودم یکم عصب هی دنشیدرسته که با د. رهینگ

:مو گفت ستادمیا

بله؟ -

:لبش بود گفت يکه هنوز گوشه  يساختمون گرفت و با پوزخند يکاره  مهین يآجر يوارایاز د چشم

.اسمتون اومده يمهندس جلو يو واژه  نیدیکه به آرزوتون رس نمیب یم! به به -
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:بهش نگاه کردم و گفتم. لب من هم اومد يتمسخر گوشه  وزخندپ

دم؟ینرس ای دمیمن به کدوم آرزوهام رس دینیتا بب نیجا اومده باش نیامرتون؟ فکر نکنم ا -

.ارهیو کم نم هییمطمئن بودم آدم پررو. داد رونیو با خنده نفسش رو ب دیکش یقیعم نفس

.رو درست کنم ییهمون غلط امال يها يجا هستم تا خرابکار نیمن ا. ومدمیجا ن نیا لیوجه به اون دل چینه به ه -

:با تعجب نگاه کردم که گفت بهش

.نوشتن آشپز یاسمتون م يجلو دیبا. گم یمهندس رو م يواژه . اسمتونه يکه جلو ییامال -

:ساختمون اشاره کرد و گفت به

.نیپخت يآش خوش مزه ا -

:زدم و گفتم يا روزمندانهیلبخند پ. جا هم شروع شد نیکردم، ا یاه تحملش مکم تو دانشگ. روگاز گفتم لبم

ن؟یبش ریو با واژه ها درگ نیخب چرا به خودتون زحمت بد -

:ساختمون اشاره کردم و گفتم به

.رو فراموش کردم بهتون بدم میمهندس ینیریش! دیکن لیم -

:بهش اشاره کردم و گفتم. شد حس کرد یفشار دادن فکش م يرو از رو تیعصبان. بهش نگاه کردم. زنگ خورد لمیموبا

.نیچند لحظه منتظر باش هیجناب فرهمند  دیببخش -

.رو جواب دادم، مادرم بود تلفنم

بله؟-

.یسالم دخترم خسته نباش: مادرم

!ممنون. سالم مامان -

باشه؟. خونه يایامروز زود م. کنم یزنگ زدم قول و قرارامون رو اوک: مادرم

.بله، فراموش نکردم -

؟یزن یحرف م يطور نیچرا ا: مادرم

.زدم که متوجه نشه با مادرمم یحرف م یمدل نیا مخصوصا

.اون جام گهیساعت د میمن طبق قرار تا ن. ومدهین شیپ یمشکل -

.نمتیب یباشه پس م. هستا تیزیچ هی یول: مادرم

!خدانگهدار. کنم یصحبت م -

.خداحافظ: مادرم

:و قطع کردم و برگشتم سمت فرهمند و گفتمر تلفنم

.دیببخش -

.نیرسوند یبه مادرتون سالم م. کنم یخواهش م: فرهمند



نودهشتیا کاربران انجمن Tikooliو آیال و... نیال – سها                   کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٧

:زدم و گفتم يپوزخند. رسونم یرو م تونیکیتو دلم گفتم، کوچ. زد یدست هی دمیفهم

د؟یکن یبا مادرتون صحبت م نیسر پروژه هست یمگه شما وقت -

:گفت نیهم ي، برانداشت یحرف. رو تکون داد سرش

.رم به پروژه سر بزنم یمن م -

:لبم اومد و گفتم يرو يا روزمندانهیپ لبخند

.نوش جان -

برگشت سمتم و  هوی. کردم یو با همون لبخندم رفتنش رو نگاه م نهیدست به س. هم فشار داد و به سمت پله ها رفت يهاش رو رو لب

:گفت

.دونم یالبته شما آشپزها رو نم. میریگ یکه دستتونه م يزیرو درست برعکس اون چما مهندس ها نقشه  يزدیخانم ا یراست -

:لبخند ادامه داد با

.آش شله قلم کارتون نیبا ا -

خش خش مچاله شدنش به گوشم  يدستم فشار دادم که صدا يکه تو دستم بود رو نگاه کردم و اون رو تو ينقشه ا. از پله ها باال رفت و

:فتملب گ ریو ز دیرس

!یلعنت -

با . به نقشه تو دستم که بر عکس گرفته بودمش خیره شدم. به خودم اومدم، دیدم تک و تنها سر جام ایستادم و هنوز نقشه تو دستمه وقتی

:ناراحتی نفسم و دادم بیرون و تو دستم لوله اش کردم و با حرص اداش و در آوردم

!آش شله قلم کارتون -

اوستا محو . به طبقه پایین رسیدم. احساس کردم کمی اوده پایین با انگشت اشاره دادمش باال و راه افتادم با عصبانیت کالهم و که و

و همین طور به اوستا  ستادیا یفرهمند هم که مثل پنکه سقفی دور برداشته بود و یه لحظه هم فکش از حرکت نم. دستورات جناب بود

:گفتمنزدیک شدم و با آرامش  نبهشو. دستور می داد

اوستا چرا کار نمی کنید؟ -

.فرهمند با عصبانیت به طرف من برگشت و دستاش و به پهلوش زد. عجز از فرهمند رو گرفت و به من خیره شد با

.خانم مهندس من نمی دونم باید باالخره چی کار کنم: اوستا

.یعنی چی که نمی دونی؟ همون کاري رو کن که من اول بهت گفتم -

...جناب مهندس گفتنولی : اوستا

:حرفش تموم بشه و با حرص گفتم نذاشتم

!اوستا -

:هم بی اعتنا به من گفت فرهمند

.بریزش اوستا -
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چی چی رو بریزه؟ -

.می گم بریزش: فرهمند

سر خورد به  شیکم بزرگ هیطرفش و مثل خودش دستام و زدم به کمرم و خواستم صدام و ببرم باال که کاله طبق معمول به خاطر  برگشتم

خودم رو نباختم و با . خنده تو چهره اش هویدا شد. با حرص در حالی که دست راستم رو کمرم بود، با دست چپ دادمش باال. سمت پایین

:اقتدار گفتم

.کنید، نه دخالت یم يشما فقط کنار ما همکار. جناب مهنـــــــدس فرهمند مهندس ناظر این جا منم -

.رم همین کار و می کنمخب من هم دا: فرهمند

مخصوصا اولین روز و  ،یحرکاتش دقیقا من و برد به دوران شیرین و لذت بخش دانشجوی. با اون چشم هاي قهوه ایش بهم خیره شد و

.مخصوصا من و برد به جایی که همه آشنایی بینمون از اون جا شکل می گرفت

***

.بود، جمع شده بودن دنیدر حال ترک تیکه به خاطر ازدحام جمع يبرد يجلو يارگروه معم يزمانی که براي انتخاب واحد بچه ها درست

ببین استادش کیه؟ -

جمعیت چه طور ببینم؟ نیتو ا -

 نیا يبا کیفم به پهلو. بودن رد کنم ونیو با تاسف براي نازنین تکونی دادم و سعی کردم خودم و از بین جمعیت که بیشترشون هم آقا سرم

.رفتم جلو یو مزدم  یو اون م

.ببخشید، ببخشید -

دستی به مقنعه ام کشیدم و کمی . باالخره خودم و با هر جون کندنی بود در حالی که مقنعه ام خیلی عقب رفته بود رسوندم جلوي برد و

السورم و دادم زیر ک. دستم بود ولی برگه اي براي نوشتن نداشتم يخودکار تو. به لیست دروس و اسامی استادا خیره شدم. دادمش جلو

تو اون گیر و دار برگه اي هم پیدا نمی کردم که . رو گذاشتم بین دندونام و با دو دست مشغول باز کردن کیفم شدم ودکاربغلم و انتهاي خ

حال نوشتن  با دهن باز به پسري که کنارم ایستاده بود و با آرامش با خودکار من در. یهو یکی خودکار رو از بین دندون هام کشید بیرون

.یارو زیاد از حد پرو تشریف دارن نیا! نه بابا. بعد از کمی نوشتن دوباره به برد خیره شد. کدها بود خیره شدم

:بهش گفتم خطاب

!تعارف نکنیا. اگه یه وقت برگه اي هم خواستی بگو -

:گفت یپسر با پرروی. در کیفم و به طرفش گرفتم و

.تنه خیلی ممنون، فعال نیازي نیس -

.و دادم باال و با عصبانیت خودکار و از دستش کشیدم بیرون ابروهام

تو که یه خودکار براي نوشتن نداري، با چه جراتی رو خودت اسم دانشجو می ذاري؟ -

:خنده دستی به سرش کشید و خواست جوابم و بده که یکی از پشت سر صداش کرد با

تو هاون می کوبی؟ برنا، برنا؟ چی شد؟ نوشتی یا هنوز داري آب -
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:که نگاهش به من بود به دوستش گفت یپسري که حاال می دونستم اسمش برناست با خنده و در حال و

.آب کوبیدنم جواب داد نیآره، باالخره ا -

:با خنده خودش و به برنا رسوند و با شیطنت دستش و گذاشت رو شونه اش و گفت پسر

.بفرسته سراغت يخواستگار يس بگم تا پسرش و با یه شلوار مامان دوز براا؟ جون من؟ پس الزم شد به ننه اقد -

:با خنده گفت برنا

!زهرمار -

:ام و با انزجار ازشون گرفتم و با صداي آرومی گفتم چهره

!لوساي بی مزه و بی نمک -

:با خنده گفت برنا

.دك هم آب رو جوش میارهپسرش و بفرسته سراغ یکی دیگه، چون بدون فن یبهتره به ننه اقدس بگ -

.حرفش سریع برگشتم طرفش که دیدم دو تاشون با خنده و با سرعت از بین جمعیت دارن رد می شن نیا با

.دانشگاه فارغ التحصیل نمی شم نیمن یکی اگه تو رو آدم نکنم، از ا. و کمی تنگ کردم چشمام

***

.تو چشماي سیاهم خیره بود هنوز

.من بکش بیرون مهندس پات و از پروژه -

.حالت مسخره به پاهاش خیره شد با

.فعال که پاهام سر جاشونن -

.کمرم برداشتم و دست به سینه شدم يو از رو دستام

.فکر کنم زبونتون و مهندس فرجاد بهتر بفهمن -

من  يدانشگاه کم بود، این جا هم برا. از ساختمون نیمه کار زدم بیرون وکالهم رو از رو سرم برداشتم. حرف ازشون فاصله گرفتم نیبا ا و

.تا پشت فرمون نشستم، گوشیم زنگ خورد. مثل برج زهرمار قد علم کرده

جانم مامان؟ -

چرا اون طوري حرف می زدي مادر؟. فکر کردم چت شده! اوه خدایا شکرت -

:ندادم و مامان ادامه داد جوابی

ه؟باش. قربون دختر گلم برم یه امشب رو زود بیاي ها -

:و بیرون دادم و با دلخوري گفتم نفسم

!مامان؟ -

.می دونی که چه قدر براي پدرت هم عزیزن. پدرته ياز دوست ها یپسر یک. یکی دیگه رحم کن نیسها عزیزم خواهش می کنم به ا -

گی؟ یخب مامان اینا رو براي چی به من م -
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نمی دونم چی کارشون می کنی که به . ستگارا رو اون طوري فراري نمی دهآخه عزیز دلم من می دونم که هیچ کسی جز دختر خودم خوا -

.دو دقیقه نکشیده از اتاقت مثل اسب رم کرده فرار می کنن و به پشت سرشون هم نگاه نمی ندازن

اگه اونا مشکل رم کردگی دارن، چه ربطی به من داره آخه؟! اَه مامان -

:با صدایی پر از خواهش گفت مامان

.م فقط یه امشب رو با دل مادرت راه بیاعزیز -

:عصبی شدم و به سختی گفتم. فرهمند جلوي ماشینم سبز شد دمیهم گذاشتم و بعد از چند ثانیه بازشون کردم که د يو رو چشمام

.باشه مامان، هر چی تو بگی -

.یمی دونستم تو دختر خوب خودم -

!خدا من اوه

؟يندار يکار. مامان من باید برم -

.ینه گلم، فقط دیر نکن -

.باشه، باشه -

بدون نگاه کردن بهش شیشه رو دادم . به شیشه زد یخم شد و ضربه آروم یبه طرفم اومد و کم. بهش چشم دوختم. تماس و قطع کردم و

.پایین

مشکلی پیش اومده؟: فرهمند

بله؟ -

:خنده گفت با

می تونم کمکتون کنم؟ -

.تم طرفشو به هم فشار دادم و برگش لبام

.تنها کمکیه که می تونی بهم بکنی. از پروژه من برو بیرون -

:ابروهاش و انداخت باال و صاف ایستاد و گفت مهندس

.مثل این که باورت شده مهندسی! نه -

.نه اتفاقا تازه باورم شده که تو زیادي خودت و تحویل می گیري -

.يهیچ عوض نشد -

؟يمگه تو عوض شد -

:فم خم شد و گفتبه طر دوباره

.نداشتم که بخوام عوض بشم يمن مشکل و ایراد -

پررنگ تر شد و خواست ادامه بده که من قبل از این که بخواد چیز دیگه اي بهم بپرونه، پام و گذاشتم رو پدال گاز و با سرعت  لبخندش

.خنده ایستاده بود و سرش رو با تاسف برام تکون می داد با. آینه به گرد و خاکی که بلند کرده بودم نگاهی انداختم ياز تو. ازش دور شدم
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.باز هم ذهنم پر کشید به همون روزا. رو از آینه گرفتم و به رو به روم خیره شدم نگاهم

***

آروم سرم و آوردم . جلسه امتحان یکی از دروس عمومی که سخت مشغول نوشتن بودم احساس کردم چیزي به مقنعه ام اصابت کرد سرِ

یه . چیزي دستگیرم نشد که دوباره یه چیزي به مقنعه ام خورد یکمی سر چرخوندم ول. حواسش به بیرون بود.  و به مراقب چشم دوختمباال

چشمام رو تنگ . می کرد، سوال سه یبا لباش داشت هج. زودي برگشتم، یه صندلی عقب تر از من نشسته بود. بودتیکه کاغذ گلوله شده 

:کردم یکردم و مثل خودش هج

با منی؟ -

:زدم و مثل خودش گفتم يپوزخند. تکون داد یو با مظلوم نمای سرش

!برو بابا -

رسما جوش آوردم و با حالت طلبکاري برگشتم . سرم و برگردوندم و مشغول نوشتن شدم که باز با گلوله کوچیک کاغذ به مقنعه ام زد و

تصمیم گرفتم بهش توجهی نکنم و به نوشتنم ادامه بدم که دوباره پرتاب . ت سهپررو پررو تو چشمام خیره شده بود و هی می گف. طرفش

مراقب هم که تو . همه از خنده در حال انفجار بودن. اهمیتی ندادم که یه دفعه برگه از زیر دستم کشیده شد. شد وعهاي سه امتیازیش شر

.دستم کشیده بود بیرون و مشغول نوشتن بود راحت برگه ام رو از زیر! باورم نمی شد. خواب خرگوشی به سر می برد

در بود و به  يهنوز جلو. بخار خیره شدم یبه مراقب ب. کاغذ من شروع کرده بودن به نوشتن يهم کم نیاورده بود و همراه برنا از رو تیام

.ه شدسرش و برگه رو چنان کشیدم که از وسط پار ياز جام بلند شدم و رفتم باال. انتهاي راهرو خیره بود

چی کار کردي؟ حاال کجا می خواي بنویسی؟! اَه اَه -

:اش و از زیر دستش کشیدم و گفتم برگه

.اگه قراره من بیفتم، تو هم باید بیفتی -

:گفت يبا ناباور. اش و از وسط پاره کردم وبرگه

دختره دیوونه چرا برگه من و پاره کردي؟ -

.مراقب متوجه ما شد تازه

کنید؟ یچی کار م شما دو تا دارید-

:با سرعت خودش و به ما رسوند و برگه ها رو از دست دوتامون گرفت و با داد گفت و

!بیرون -

:مراقب خیره شدیم که باز هم گفت به

!بیرون. با هردوتونم -

:با عصبانیت گفت فرهمند

.تالفیش و سرت در میارم -

.پشت سرم اومد توجه بهش و با عصبانیت از کالس خارج شدم و اونم بدون
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.حاال وقتی مجبور شدي ترم بعد همین درس و برداري، می فهمی که نباید این کار رو می کردي: فرهمند

.من مثل تو تنبل نیستم -

همه که مثل شما دخترا وقتشون رو براي حفظ کردن . بنده هم تنبل نیستم اگه وقت داشتم، این درس عمومی خوندنش برام کاري نداشت -

.ی کننتلف نم

:کمی ازم عقب مونده بود که به سرعت خودش و بهم رسوند و در حال رد شدن از کنارم گفت. زدم و از پله ها اومدم پایین پوزخندي

.ایزدي کینه اي تر از تو تا به حال ندیدم -

.با گفتن این حرف به سرعت ازم فاصله گرفت و

***

فرهمند دانشجوي تنبلی نبود، اتفاقا همیشه باالترین نمرات و توي . ر خونه رسیده بودمبه جلوي د. ترمز گذاشتم يکشیدم و پام و رو آهی

تازه چند روز بعد از اون امتحان فهمیدم که روز قبلش به خاطر مراسم . دروس تخصصی می آورد به طوري که همیشه اسمش سر زبونا بود

.به اسم اخالق اسالمی بود يو اون برداشتن مجدد درس دو واحدي ابوده چیزي بخونه و نتیجه لج و لجبازي من  نستهپدر بزرگش نتو

به هر طرف که چشم می دوختم، پر شده بود از گل هایی که . تمام خونه از تمیزي برق می زد. و تو قفل چرخوندم و در رو باز کردم کلید

:تا چشمش به من افتاد، با دو به طرفم اومد و گفت مامان. مامان از حیاط چیده بودشون و خواسته بود فضاي خونه رو باهاشون عوض کنه

.زودي اومده باشی نیباورم نمی شه به ا! واي -

.سریع هلم داد به طرف حموم و

مامان؟ یکن یچی کار م! اَه -

.بدو تا نیومدن یه دوش بگیر و لباسات و عوض کن. تا یه ساعت دیگه مهمونا می رسن -

؟حاال چه عجله ایه. باشه می رم -

:طور که هلم می داد، گفت همون

.بهت اعتباري نیست. تو رو که ولت کنم، زود جیم می شی و در می ري! نه -

.لبخندي زدم و به چهره خودم تو آینه خیره شدم. پرتم کرد تو حموم و در رو به روم بست و

.نیست پسر دوست بابا، ول کن نیست که نیمامان ما تا من و نبنده به بیخ ریش ا نیا! نه

 نیکنم تا بتونم ا يگرفتم فکر میخورد، تصم یکه قطرات آب به سر و کله ام م يجور نیرفتم و هم رشیدوش رو باز کردم و ز ریش

شک  یرفتم که کس یم شیپ ینقشه حساب هیطبق  دیبا. زدم يخودم ناخودآگاه لبخند یطانیاز فکر ش. ایقبل شیخواستگار رو هم بفرستم پ

کردم و نقشه  یفکر م يجور نیداشتم هم. شازده رو دوست داشت نیا یلیمخصوصا که خ. کَند یپوست از کله ام م د،یفهم یاگه بابا م. نکنه

:گفت یکه م دمیرو شن دیکوب یمامان که به در م يکه صدا ختمیر یم

؟یکن یم يکار دار یچ. سها زود باش -

!ها شترهیشما عجله ات از من ب. اومدم مامان -

.که مامان برام گذاشته بود و تنم کردم و از حمام خارج شدم يآب رو بستم و حوله ا ریاومدم و ش رونیش بدو ریز از
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.قرار داشت، نشوندم شمیآرا زیکه پشت م يا یصندل يبه سمت اتاقم و رو دیبه سراغم اومد و دستم رو گرفت و کش دیتا من و د مامان

ن؟یشاز دستم راحت  نیقدر عجله دار نیمامان ا -

 یم شیشکل آرا نیو خودت هم به بدتر یپوش یلباست رو م نیو زشت تر نیتو باشم بدتر دیدونم به ام یم یول ه؟یچه حرف نیا: مامان

.یکن

 یدفعه چه خواب نیدونست ا ینم یمن و نقش بر آب کنه ول يداشت همه نقشه ها یشناخت و سع یم یمامان من و به خوب. نزدم یحرف

.دمیشاد دشاخ شم نیا يبرا

:و گفت دیمامان صورتم و بوس. نزدم یحرف چیو ه دمیرو که برام آماده کرده بود پوش یمامان عمل کردم و لباس يدستورا طبق

!چه خانوم شده نیبب. قربون دختر گلم برم -

:گفتم

.یمرس -

:زدم و ادامه دادم  تیخودم رو به مظلوم و

.بدم لیتشک يو به قول شما خانواده ا میفکر کنم بهتره منم برم سر خونه زندگ. ندارم یمن حرف گهید نیاگر شما و بابا قبول کرد -

:به من انداخت و گفت ینگاه متعجب مامان

؟يدفعه عوض شد هیشده که  یچ ؟یسها خودت نم؟یب ینکنه دارم خواب م -

.نشده یخاص زیچ. مامان یچیه -

.باشه یگ یکه تو م نیهم دوارمیام- مامان

به . بشه زیکردم که شک برانگ یم يکار دینبا یاز مامانم راحت شده بود ول بایتقر المیخ. به من انداخت و از اتاق خارج شد ینگاه مامان

به سمت . وگرنه سها نبودم ذاشتمیخواستگار گرام م نیداغ امشب رو به دل ا یانداختم، واقعا قشنگ شده بودم ول ینگاه نهیخودم داخل آ

:و به مامان گفتم رفتمآشپزخونه 

ان؟یساعت چند م یمن انجام بدم؟ راست ستین يمامان کار -

.انیم میو ن شیگفتن ساعت ش. ندارم ينه دخترم، کار: مامان

.وقت داشتم يا قهیچهل و پنج دق قایدق. بود شیربع به ش کی. به ساعت انداختم ینگاه

اد؟یم یبابا ک! مامان -

.جاست نیا گهید قهینج دقبابات زنگ زد و گفت تا پ: مامان

.من برم تو اتاقم فعال -

.باشه: مامان

که  يا افهیق نیبدم؟ با ا يخواستگار رو فرار نیکه ا نینباشه و هم ا زیتونستم بکنم که هم شک برانگ یکار م یچ. سمت اتاقم رفتم به

. تختم نشستم و مشغول فکر کردن شدم يرو. دمکر یم گهیفکر د هی دیبا. تونستم بگم شلخته ام یمامان برام درست کرده بود، نم
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کنه  نیع! اَه. بود ختهیبرنا بود که همه فکرم رو بهم ر نیا ریکرد؟ همش تقص یچرا مخم کار نم. دیرس ینم ذهنمبه  يفکر شهیبرعکس هم

.موند یم

؟ییسها جان کجا: بابا

.امیسالم بابا تو اتاقمم، االن م -

.از مبل ها نشسته بود یکی يبابا رو. رفتم ییرایپذ تختم بلند شدم و به سمت يرو از

ن؟یبله بابا؟ کارم داشت -

.خوام باهات حرف بزنم یم انیکه خواستگارا ب نیتا قبل از ا. دخترم نیبش: بابا

:نشستم و گفتم یصندل يرو

.کنم یبله؟ من گوش م -

شناسم و  یخانواده رو سال هاست که م نیمن ا. کنه یفرق م نیا ینزدم ول یمن حرف ،يرو رد کرد يسها جان تا حاال هر خواستگار: بابا

.یخوام عاقالنه فکر کن یاالن هم ازت م

.چشم بابا، حتما -

. بود که زنگ در به صدا در اومد میکردم؟ راس ساعت شش و ن یم دیکار با یچ. کالفه شده بودم یحساب. افتاده بودم يبد مخمصه ا تو

.ذاره یپام م يرو جلو یطمئن بودم خدا راهم. خودم رو به خدا سپردم

.رونایب يایسها جان برو تو آشپزخونه و تا صدات نکردم نم: مامان

.چشم -

 یکه داشت با مادرم خوش و بش م دمیشن یمادر فرشاد رو م يصدا. بود رونیهمه حواسم به ب یآشپزخونه نشستم ول يها یصندل يرو

:دمیا نشسته بودم و منتظر دستور مامان بودم، که صداش رو شنشد که اون ج یم یربع هی بایتقر. کرد

.زمیعز اریب ییچا! سها جان -

رو برداشتم و از آشپزخونه خارج شدم و با تسلط کامل به سمت  ینیس. که مامان آماده کرده بود، شدم ییوانایتو ل ختنیر ییچا مشغول

.مهمون ها حرکت کردم

.سالم -

.سالمم رو جواب دادن پام بلند شدن و يجلو همه

.دینیبنش دییکنم بفرما یخواهش م -

.بهش انداختم ینگاه یچشم ریز دم،یفرشاد که رس يجلو. کردن شدم ییرایمشغول پذ و

تونست  یپسر سبزه رو نم نیا یسبزه رنگ بود ول یمتوسط با پوست ییلب ها ،یبا دماغ عقاب یپسر چشم و ابرو مشک هی. نداشت يبد افهیق

 دیبا گهینفر د هیخواست بکنه  یم يبچه بود و هر کار یلیبه نظرم خ. من فرسنگ ها فاصله داشت ياهایمن باشه و با رو يزوهامرد آر

.گذاشتم زیم يرو رو ینیس. از خودش نداشت و به طور کامل بچه ننه بود ياریاخت چیه. کرد یمبراش اجازه صادر 
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کم کم . بدم يرو فرار دهیتازه به دوران رس يهلو نیکه چه طور ا نیمنم تو فکر ا همه مشغول حرف زدن بودن و. مامان نشستم کنار

 یمتوجه نشدم چ قیدق. کرد یکه پشت سرِ هم م ییاونم با تک سرفه ها. بهانه رو خود فرشاد به دستم داد نیشدم که بهتر یم دیداشتم ناام

:و از جام بلند شدم و گفتم ستمیند نپام ب يرو گهیفرشاد د يسرفه ها یاز خوشحال هک دمیشد فقط فهم

.ارمیآب براتون م وانیل هیمن االن  -

:کرد، گفت یکه سرفه م یحال در

.یمرس -

. یبش مونیکه از تشکر کردن پش دمیبرات کش يچه نقشه ا یدون ینم. یحال از من تشکر کن نیخواد تو ا یخودم گفتم حاال نم شیپ

 ،يبود دهیپرس میو مستق میمستق ریخوام باهات ازدواج کنم و صد بار هم که غ یمن نم یونستد یتو خوب م. آقا فرشاد یخودت خواست

. ختمینمک توش ر يآب برداشتم و مقدرا وانیل هی. رونیکردم ب یپرتت م یاردنگ هینبود با  نایاحترام بابات ا هاگه ب. جوابت رو داده بودم

.داد یدست نم یفرصت گهیکردم وگرنه د یم کار رو نیا دینه، با یشدم ول مونیاول از کارم پش

دادم  یکه خودم رو نگران نشون م یگذاشتم و از آشپزخونه خارج شدم و در حال کیکوچ ینیس هی يقشنگ و مرتب تو یلیرو خ وانیل

:رو برداشت و گفت وانیخبر ل یفرشاد از همه جا ب. آب رو بهش تعارف کردم وانیل

.یمرس -

.کنم یخواهش م -

بهم  ینگاه. کار از کار گذشته بود گهید یدونستم االن حالش بدتر شده ول یم. بهش انداختم ینگاه. دینفس سر کش کیآب رو  انویل و

:محکم به پشتش زد و گفت يباباش ضربه ا. بزنه یتونست حرف ینم. سرفه اش بدتر شده بود. دادم لشیتحو يانداخت که منم لبخند

تو پسر؟ يشد یچ -

.که گوشه لبم جا خوش کرده بود رو داشتم يحالش بهتر شده بود و من هنوز لبخند کم کم فرشاد

فرشاد جان؟ يبهتر: مامان

:کرد، گفت یم ییتک سرفه ها هیکه هنوز  فرشاد

.بله بهترم، ممنون -

:بابا گفت يا قهیاز چند دق بعد

.دیحرفاتون رو بزن دیبر دیدخترم حاال که فرشاد جان حالش بهتره، پاش -

.چشم -

فرشاد . در اتاق رو باز کردم و داخل شدم. میبا هم به سمت اتاق من حرکت کرد. از جام بلند شدم و فرشاد هم پشت سر من بلند شد عیمط

.نشست زمیکنار م یصندل يدر رو بست و رو

.کنم یم یکارت رو تالف نیمطمئن باش ا: فرشاد

؟يچه کار -

.گم یات رو م یمهربون نیهم: فرشاد
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.قابل شما رو نداشت -

 یافتادن و من ب یم نیزم يچند تا از کتابام رو یهر از گاه. رو کردنشون شدم ریتوجه به فرشاد مشغول ز یسمت کتاب هام و رفتم ب به

.توجه بهشون مشغول کار خودم بودم

؟يکتابا رو بردار يخوا ینم: فرشاد

حاال؟ هیچه عجله ا .دارم یبعدا برشون م. االن حوصله اش رو ندارم! نه -

.یمرتب نباش ادیبهت نم: فرشاد

؟يکرد يفکر نیچرا همچ -

.از ظاهرت: فرشاد

.به خواست مامانمه نیخب ا -

!آهان: فرشاد

.رونیبرو ب يبزن، اگه ندار يدار یحرف -

!چه مهمون نواز: فرشاد

.نیلطف دار ،یمرس -

.کردم یم يکار هی دیقشه بود، پس حاال چِم شده بود؟ باکله ام پر از ن شهیمن که هم. کار کنم یدونستم چ ینم

.کارت دارم نیبش: فرشاد

:تخت نشستم و گفتم يرو

د؟ییبفرما -

؟يات دار ندهیاز همسر آ ییتونم بپرسم تو چه خواسته ها یم: فرشاد

همسر؟ -

.کنه یفرق م نیریآقا با سا نیدونستم ا یم. کردم یرو رد م شونیا ییبا پررو دیبا

گفتم؟ یبیعج زیچ: رشادف

.نیکلمه رو زود استفاده کرد نیفکر کنم ا ینه، ول -

چه طور؟: فرشاد

.بود يادآوریمحض  نایا ن؟یفرمود یخب، م. بنده هم هنوز ازدواج نکردم نم،یب یآخه من هنوز زن شما رو نم -

ن؟یدار يباهاتون ازدواج کنه، چه انتظارخواد  یکه م یشما از کس. کنم یم حیجمله ام رو تصح. بله حق با شماست: فرشاد

.میکه اومده باشه خواستگار نمیب یرو نم یچون کس. جواب بدم نمیب ینم یلزوم -

:گفت. گرد شده بود چشمهاش

جا؟ نیا میمن چ -

.آقا فرشاد -
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جام؟ نیا یچ يبرا یعنینه، : فرشاد

.یبه دوست پدرت سر بزن يحتما اومد. دونم ینم -

م؟یاومد يخواستگار يبرا يدیتو نفهم یعنی: فرشاد

.خنده ریبلند زدم ز يصدا با

؟يریمن و بگ ياومد یعنی -

:حرف بزنه، با همون خنده ام گفتم نذاشتم

.ریخب صبر کن من بدوم تو هم من رو بگ -

:گفت يرو خشک کرد و با تک خنده ا شیشونیکم پ هی شیفرشاد با دستمال کاغذ. خنده ریبلند بلند زدم ز خودمم

.کنم یخب من اول شروع م -

زنه؟  یحرف زدم که باز داره ساز خودش رو م یآخه من به چه زبون. خواست بلند شم و بکوبم تو سرش یدلم م. میکم به هم نگاه کرد هی

 چیو بدون هوسط حرفش بلند می شم  هویکردم که  یتصور م یدادم و ه یزد و منم تو دلم داشتم بهش فحش م یاون هنوز داشت حرف م

با دهن باز بهم نگاه می کنه و منم بدون مقدمه موهاش رو می گیرم تو دستم و سرش و چندین بار به میز  ممی رم طرفش و اون یحرف

.کنه ینم یمقاومت چیکوبم و اونم ه یروبروش م

که  یچشمام رو جمع کرده بودم و در حال دمیبه خودم که اومدم، فهم. دمیفهم یکدوم از حرفاش رو نم چیقدر رفته بودم تو فکر که ه اون

.کردم یدادم، نگاهش م یلبم رو فشار م يگوشه 

حرفش رو قطع کرد و  هوی. داد یم حیرو توض یادامه زندگ يبه هم قالب کرده بود و هنوز حرفاش و کاراش برا زیم يدستاش رو رو فرشاد

.به تته پته افتاد. هول کرد کم هیخودش برگشت و بهم نگاه کرد و  يبا حس نگاه ثابت من رو

:گفتم یحیبرگردوندم و با لبخند مل يصورتم چهره ام رو به حالت عاد ياعضا يبا چند حرکت رو عیسر

د؟یحرف بزن دیخوا یم یتا ک -

.کرد یدستش نگاه م ينامعلوم رو يداشت به نقطه  هنوز

که شما با  گهیروز د کی يحرفا بمونه برا ي هیکه بق ستیو ذهنتونه، اگه نت يزیالبته اگه االن چ. دیشما هم حرف بزن دیبله، حق دار: فرشاد

.دیراحت تر فکر کن الیخ

که  نیباز خوبه از پشت تلفن دست به سرش کنم بهتره تا ا یول. خواد یکه انگار فکر کردن هم م دیگه فکر کن یم نیدلم گفتم، همچ تو

:خاص گفتم یذوق با نیهم يبرا. آب نمک حروم کنم وانیل هیدوباره 

.راحت ترم يطور نیا. بعد بهتره يبرا دیاگه بذار! هیعال -

:گفتم که ادامه دادم یم یداشتم چ ادیب ادمیکم امــم امــم کردم که  هی. تونم دست به سرت کنم یتو دلم گفتم، م و

.شه درباره اش فکر کرد یم -

.ر کنمخوام درباره اش فک یفکر کرد واقعا م. کم خوشحال شد هی

.هیدواریام يپس جا. دمیجواب مثبت شن هیبار ازتون  نیاول يواقعا خوشحالم که برا: فرشاد
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به تو فکر . يچه قدر ساده ا گهیتو دلم گفتم، بابا تو د. کردم ینگاهش م حیچونه ام و باز هم با همون لبخند مل ریرو گذاشته بودم ز دستم

.از جاش بلند شد و منم باهاش بلند شدم يبا لبخند. بدم يرو فرار لیگیمهندس ز اروی نیا يخوام فکر کنم که چه طور یم. کنم که ینم

 زیدیل. يدار ولیتو دلم گفتم، بابا ا. به سقف اتاقم دیدوباره اعتماد به نفسم چسب. اتاق رو باز کرد و اشاره کرد که من اول خارج شم در

.رونیسرم رو تا حد امکان باال گرفتم و از اتاق رفتم ب. تتحرک نینه خوشم اومد از ا. يهم که بلد نایفرست و ا

:گفت دیمادرش ما رو د تا

شد عروس خانم؟ یچ -

عروس؟! خودم گفتم، اَه اَه با

:زدم که فرشاد خودش گفت يلبخند

.میریگ یم میکم فکر کنن، بعد تصم هی شونیقراره ا -

 شونیهمراه رونیپدرم تا در ب یول میمادرم تا در آپارتمان به استقبالشون رفتمن و . کم صحبت خانواده اش قصد رفتن کردن هیاز  بعد

:گفت يتا مادرم در آپارتمان رو بست، برگشت سمتم و با نگاه مرموز. کرد

؟يکارش کرد یچ -

:گفتم یتعجب ساختگ با

کردم؟ یم شیکار دیمگه با -

:داد و گفت هیبه در تک نهیدست به س مادرم

آخه  م؟یمگه هول. شه که خرابش کنم یبابا بد م يو برا انین نایدونم ا یخواد ازدواج کنم و چه م یدلم نم یگفت یهات که م اون از بهونه -

.حرفات نیفرشاد شوته و ا

:گفت یکم نگاهم کرد و بعد با لحن مشکوک هی. لحظه دستش تو هوا موند هی

مطمئن باشم فرشاد االن سالمه؟ -

:که مادرم دست از سرم برداره، گفتم نیا يبرا یول. دونم یرو نم گهیچند ساعت د یکه آره ولدلم گفتم، االن رو  تو

.دیمطمئن باش! بله مادر-

:هاش رو باال انداخت و به سمت آشپزخانه رفت و گفت شونه

.دوارمیام -

.بود پاك کردم میشونیپ يرو که رو یعرق یدادم و به حالت ساختگ هیبه سمت اتاقم رفت و در رو بستم و بهش تک منم

 نیاز ا زتریدقت نداشت که من گوشام ت نیبه ا یزد ول یپدرم آروم آروم با مادرم حرف م. کردم زیگوشام رو ت. در خونه اومد يصدا

.حرفاست

.ستیاحساس کردم حالش جالب ن. کرد یسرفه م یدونم پسره چش بود تو آسانسور ه یخانم نم: پدرم

ست؟یمعتاد ن: مادرم

:کم با حالت تعجب صداش باال رفت و گفت هی مپدر
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اد؟یو اعت یانیک يپسر آقا! نه خــانــم: پدرم

:شده باشه گفت مونیانگار از حرفش پش مادرم

.ختیر ینجابت از سر و روش م. یگ یراست م -

دختره شر درست نکرده که؟ نیا: پدرم

!نیهم. نصفه نمکدون ضرر رسونده هیفقط ! دلم گفتم، نه تو

.نه، آروم بود: مادرم

.نره رونیخنده ام ب يدهنم رو گرفتم که صدا يجلو

شده؟ میپس چرا قا: پدرم

.حتما خسته بوده رفته بخوابه. ها یگ یم يزیچ هیشد؟  یم میکرد قا یآخه اگه شر به پا م: مادرم

.کار بکشم نمینازن يهدر بدم و از گوش ها ارزش نداشت وقت قشنگم رو گهید. ها حرف زدن هیحاش يو مادرم شروع کردن درباره  پدر

زدم  یبه ساختمون م ياین که فردا حتما باید سر يبا یادآور. به سقف اتاقم چشم دوختم. دمیآروم رفتم سمت تختم و روش دراز کش آروم

.باز به گذشته ها رفتم

***

هم نبودم  لیم یکالس نداشتم ب گهیچون د. میبخور ییچا هیوفه ب میداد که بر ریگ نینازن م،یتو دانشگاه از کالس که در اومد یروز برف هی

دوباره به  عیکه سر میبا هم چشم تو چشم شد. دمیپام رو که تو بوفه گذاشتم، از دور فرهمند رو د. میبه سمت بوفه راه افتاد نیهم يبرا

.رمیبگ ییچارفتم که  يتوجه به اون دنبال ناز یمنم ب. کرد و صحبتش رو ادامه داد نگاهدوستش 

 یدون یگفت م یزد م یزنگ م یه دیخر رونیرفته بودم ب روزید ست؟یبه بعد رو بلد ن یساعت هیدونم چرا بابام از  ینم! نیآره نازن -

ساعت چنده؟

:رو داد دست من و گفت شیکیهامون رو گرفت و  ییو چا دیبلند بلند خند نینازن

!از دست تو سها -

 گهید زیآخر سالن چ زیم کیستمون بود، داشتیم دور تا دور بوفه رو براي پیدا کردن جا نگاه می کردیم که جز طور که لیوان چایی د همون

.به چشمون نخورد يا

نظرت چیه بریم بیرون تو هواي برفی چاییموندو بزنیم تو رگ؟ -

؟يبخور یبیرون چای يخوا یتو این هوا یه قدمم نمیشه راه رفت، اون وقت تو چه طور م. خدا بهت شفا بده: نازنین

.البته گوشه چشمم داشت فرهمند و می دید. لبم و کج کردم و دوباره به میز خیره شدم گوشه

.باشه بریم -

دونم چرا هر جا می ریم این دو قلو هاي به هم چسبیده رو هم باید ببینیم؟ ینم: نازنین

:و زدم به اون راه و گفتم خودم

کیا رو؟ -
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خواي بگی از وقتی که اومدیم ندیدیشون؟ یم یعنی! اي بابا -

.با حرکت چشم بهشون اشاره کرد و

.آدماي مهمی نیستن که بخوام بهشون توجه کنم -

بیرون؟ یاز بوفه بزن يخوا یو م یکن یبراي همینه که براي رد شدن از کنارشون داري دست دست م! اَه: نازنین

.غضبناك بهش خیره شدم يچشما با

 یمعلوم نیست دارن درباره چ! سر من غرغر کنی؟ نگاشون کن يفقط بلد. گهید گمیم يجد ؟یکن ینگاهم م يه؟ چرا اون طورچی: نینازن

.حرف می زنن که بد مصبا اون خندشون هم قطع نمی شه

:از بازوب نازینن گرفتم و گفتم یشگونیحرص ن با

.می خندنحتما دارن به اون نگاه خیره و گیرات روي اون دوست چلمنش  -

پشت سرش کمی مکث کردم و نفسم رو با . زودب قرمز کرد و سرش و انداخت پایین و ساکت و آروم به سمت میز راه افتاد نازنین

.محکم حرکت کردم يباز با قدم ها! زبون نفهم رد شم؟ اَه لعنتی نیا ياز جلو دیو با حرص تو دلم گفتم، حاال با رونیدادم ب يلجباز

:گفت یکه م دمیرو شن امیدوستش ت يشدم صدا یکه داشتم رد م زشونیم يجلو از

.ادیم گریج يبو! به به -

سالن رفت هوا و همه شروع کردن به  هوی. پخش شد نیرو زم مییو چا نیکرد و محکم خوردم زم ریگ يزیچ هیکردم پام به  احساس

:که گفت دمیو شنبرنا ر يصدا. نازنین زودي متوجه من شد و به سرعت اومد طرفم. دنیخند

چه نیازي به تعظیم بود؟ می  گهید. براي سالم و احوال پرسی یه سالم کوچیک هم کافی بود جوابت و می دادم! چه خانوم مودبی! اوه -

خواستی خودت و بهم نشون بدب؟

با . هم فشار دادم يکم رو محکم روف. نیزم يدراز شده اش رو ينگاهم خورد به پاها. بلند شدم و به برنا نگاه کردم نیزم يحرص از رو با

:توش بود گفت يروزیکه پ ینگاه

؟ياوف شد ن؟یزم يخورد! یآخ ؟یشد؟ سوخت یچ -

پیراهنش که  يکردم رو یزودي از جام بلند شدم و لیوان چایی رو از دست نازنین کشیدم بیرون و با تمام قدرت خال. شد شتریب تمیعصبان

سرم رو . و شروع کرد به تکون دادن پیراهنش که یه بار دیگه سالن از قهقهه و خنده بچه ها ترکیدآخش بلند شد و از جاش پرید  يصدا

.من و گرفته یکیخواستم از کنارش رد شم که احساس کردم  روزمندانهیدادم باال و با یه لبخند پ

 ایمتوجه من شده  نمیدوستش نگاه کردم که بببه  عیسر. اصال خودم رو نباختم. کرده ریگ زشونیم يبه گوشه  فمیک دمیپشت و د برگشتم

رو آزاد کردم و  فمیک يبفهمه گوشه  یکه کس نیبدون ا. بدجور حواستش به دوستشه و در حال پاك کردن لباس برناست! نه دمینه، که د

معلوم . نیبرگشتم سمت نازن میکم از بوفه دور شده بود هی یوقت. رونیب میرو گرفتم از در سالن زد نیدست نازن کاملبا اعتماد به نفس 

.خنده ریز میبا هم زد م،یتا به هم نگاه کرد. خودش رو نگه داشته يبود به زور جلو

:که از خنده به نفس نفس افتاده بود، گفت یدر حال نینازن

؟يکرد یکرد بعد تو سر اون بدبخت خال ریگ فتیسها ک -
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:، پاك کردم و گفتماشکام رو که از شدت خنده دور چشمم جمع شده بود منم

که؟ دیحاال نفهم! حقشه -

.دیفکر کنم برنا د یدونم ول یرو نم امیت: نینازن

:خنده شونه هام رو انداختم باال و گفتم با

.خوب شد یلیخ -

.اشهفکر نکنم یه جاي سالم رو بدنش مونده ب. خدا بگم چی کارت کنه! سها يوا. رو پاهاش يکرد یم یحاال چایی رو خال: نازنین

داغ بود اما زود احساس گناه از خودم دور  یچاییم خیل. نازنین راست می گفت. ام شدت گرفت و چهره اش و جلو چشمام آوردم خنده

.کردم و تو دلم با گفتن این که حقشه، خودم و از کاري که کرده بودم تبرئه کردم

***

:تو جام غلتی زدم و گفتم. خندي زدم و برگشتم و به ساعت خیره شدملب. چه کارا که نکردیم. گذره یکه چه قدر از اون روزا م يوا

.يخندید ینباید بهم م. اون جا هم مقصر تو بودي نه من -

یعنی . خنده داره بود، بعد از گذشت این همه مدت تازه به این فکر افتاده بودم. دونم چرا با یاد آوري گذشته احساس گناه کردم ینم اما

.هم بذارم و بخوابم و همین کار رو هم کردم يردم دیگه بهش فکر نکنم و با خیال راحت چشمام و روخیلی سوخت؟ سعی ک

:آینه لبه مقنعه ام و مرتب می کردم که مامان صدام کرد جلوي

سها مادر دیرت نشه؟ -

.االن میام مامان -

:مامان گفتبه طرف در رفتم که . کیفم و از روي میز برداشتم و از اتاق خارج شدم زودي

مگه صبحونه نمی خوري؟ -

.نه تو شرکت یه چیزي می خورم -

:و مشغول بستن بند کفشام شدم که مامان اومد باال سرم و گفت نشستم

.حداقل یه لقمه بخور ته دلت و بگیره -

.دیرم می شه! نه مامان -

.باشه عزیزم، پس مراقب خودت باش -

.ش گرفتمجام بلند شدم و بوسه اي از گونه ا از

بیرون چیزي نمی خواي که موقع برگشتن برات بگیرم؟ -

:و آروم کشید و گفت لپم

.مراقب خودت باش! نه دختر گلم -
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باید اول یه سري به . پشت ماشین که نشستم برنامه هاي امروزم و یه دور مرور کردم. براش تکون دادم و از خونه زدم بیرون دستی

 یماشین و روشن کردم و صداي پخش و کم يبا لبخند. گشتم یساختمون و دوباره باید به شرکت بر م زدم و بعد هم یمهندس فرجاد م

.بلند کردم

:شرکت که رسیدم، یه راست به طرف اتاق مهندس فرجاد حرکت کردم که خانم اقبالی منشی شرکت گفت به

.جلسه دارن -

خیلی طول می کشه؟ -

.که اون تو هستنیه نیم ساعتی هست . فکر نکنم: اقبالی

.هام و انداختم باال و به سمت اتاق خودم و خانوم رسولی رفتم شونه

.سالم-

.فکر می کردم اول بري سر ساختمون. سالم سها جان -

.تازه باید دو تا از نقشه ها رو بر می داشتم. نه یه کار داشتم گفتم اول بیا شرکت -

دوباره میاي شرکت؟: رسولی

.ی از نقشه ها کار کنمآره باید روي یک -

.شرکت از اتاقش خارج شد يها رو برداشتم و با لبخندي از اتاق خارج شدم که همزمان مهندس فرجاد به همراه یکی از مهندسا نقشه

.حال حرف زدن با گوشیش بود که زودي خودم و بهش رسوندم و با حرکت سر بهش سالم کردم که اونم با حرکت سر جوابم و داد در

:تماسش و قطع کرد رو به خانم اقبالی گفت وقتی

.به اطالع مهندسین ارشد برسونید که حتما باید تو جلسه باشن. امروز بعد از ظهر با شرکت زرین جلسه داریم -

:حرفاش صداش زدم بین

مهندس؟ -

:و به طرفم چرخوند و گفت سرش

.مهمیه یلیجلسه خ. خانم ایزدي شما هم حتما باشین -

:چند تا قدم بلند برداشتم و خودم و بهش رسوندم و گفتم. راه مهندس الري به سمت در حرکت کردنسریع هم و

مهندس؟ -

:طرفم برگشت

چیزي شده؟ -

...راستش می خواستم در مورد یکی از مهندساي شرکت زرین که دیروز امده بود سر ساختمون -

لطفا باهاشون . ایشون از دیروز کارشون و با شرکت ما شروع کردن د؟یگ یمهندس فرهمند رو م. باید بهتون می گفتم! اوه ببخشید -

.همکاري کنید

.گشاد شدن چشمام
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همکاري کنم یا همکاري کنه؟ -

.چه فرقی می کنه مهندس؟ مهم اینه که باید یه کار خوب تحویل بدیم: فرجاد

.کنه یاما مهندس اون داره تمام نقشه هاي من و رد می کنه و کار خودش و م -

.بعدا در مورد این موضوع با هم حرف می زنیم. ببینید خانم ایزدي من باید االن سریع خودم و به شهرداري برسونم -

...ولی اون -

.بعدا حرف می زنیم. ببخشید من دیرم شده -

:همون طور که نقشه ها تو دستم بودن با حرص گفتم. با عجله سوار ماشینش شد و

.ديامروز که شانس آور -

:پام بودن ضربه زدم و گفتم يبا نارحتی به چند تا سنگ ریزه که جلو و

.بعد از این من یه همکاري به تو نشون بدم جناب مهندس که اون سرش ناپیدا باشه -

.جلوي ساختمون که رسیدم، دیدم یکی ماشینش و جاي همیشگی من پارك کرده به

ه؟این دیگه ماشینه کی! اي بر مردم آزار لعنت -

:و بادي انداختم و با شدت خالیش کردم و با حرص گفتم لپم

هر جور که . انگار خیابون هم ارث باباشونه! نگاه کن تو رو خدا. حداقل عین آدم پارك می کردي که یکی دیگه هم بتونه پارك کنه -

!لعنتی ها. دوست دارن پارك می کنن

دیدم  يیش این بود که دیگه نمی تونستم از ساختمون مراقب ماشینم باشم و جلوفقط بد. شدم ماشینم رو کمی باالتر پارك کنم مجبور

.نبود

نگاهی به . که جاي همیشگی من پارك کرده بود رسیدم یماشین يبه جلو. ها و کالهم رو برداشتم و به سمت ساختمون راه افتادم نقشه

با پام محکم کوبیدم به یکی از الستیکاش که جز درد گرفتن پام . نبودفعال کسی تو دیدم . اطراف انداختم، به ساختمون هم نگاهی انداختم

.نتیجه دیگه اي نداشت و حرصم بیشتر در اومد

.سالم روت نمی ذارم يفقط امیدوارم فردا این جا نباشی که اگه باشی، جا -

بلـــه دیوار عزیزم نیست و نابود شده  دمیسریع به طبقه دوم رفتم که د یبدون فکر قبل. سرم گذاشتم يمحوطه شدم و کاله رو رو وارد

آروم باشم و همون طور که چشمام و رو هم  یکردم کم یچشمام و رو هم گذاشتم و سع. فکم منقبض شد. چشمام و گرفت يخون جلو. بود

:گذاشته بودم، صدام و بردم باال و داد زدم

اوســــــــــتا؟ -

:یه بار دیگه داد زدم. د و متعاقبا بعدش هم صداي دویدن یه جفت پاصدام یه استانبولی بنایی رو زمین فنا ش با

اوستا؟ -

.پریده جلوم ظاهر شد و به چشمام چشم دوخت یچشمام و باز کردم، اوستا با رنگ تا

االن کجا رفته؟. این دیوار تا دیروز این جا بود -
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:دهن باز کنه که گفتم  خواست

ا بعد از ظهر بر می گرده؟نمی خواي بگی که رفته مهمونی و ت -

...خانم این چه حرفیه؟ مهندس گفتن و ما هم: اوستا

:حرفش و گفتم نیب دمیحرص پر با

چشم و ریختی؟ حرف ما هم که کشک؟ یمهندس گفتن بریز و شما هم گفت! بله، که این طور -

...نه خانم مهندس من: اوستا

:از گرفتم و گفتمو با حرص چند بار تکونی دادم و گوشه لبم و گ سرم

.یا جاي من این جاست یا جاي اون مهندس تازه به دوران رسیده. باشه، من امروز مشخص می کنم که اینجا حرف، حرف کیه -

حاال مهندس فرهمند کجاست؟ -

:اشاره اش رو با ترس به طرف سقف گرفت و با صداي آروم گفت انگشت

.طبقه باالست -

.اوستا و با سرعت به سمت پله ها رفتم يها رو کوبیدم تو دستااز دست دادن زمان نقشه  بدون

ذاري؟ اون همه ادبت کردم بس نبود؟ این جا هم می خواي برام بز برقصونی؟ سها نیستم اگه بذارم  یحاال پا رو دم من م. حالیت می کنم -

.ن بردیشنیستت می کنم، نابودت می کنم مثل همون دیواري که از بی. این جا راحت نفس بکشی

:با صدایی که سعی می کردم زیاد بلند نباشه صداش زدم و

مهندس؟ -

:حالی که داشت به یکی از کارگرا در مورد کاري که می کرد تذکر می داد، به طرفم برگشت و با لبخندي گفت در

.سالم مهندس! به -

براي چی خودسر عمل می کنید؟ -

:با عصبانیت رو به کارگره گفتطرز برخوردم جا خورد و کمی عصبی شد و  از

.چی این جا ایستادي؟ برو کاري که گفتم رو انجام بده يبرا -

.با ترس به سمت پله ها دوید کارگر

این چه طرز حرف زدن جلوي کارگراست؟: فرهمند

جلوشون بی ارزش می  حداقل من جلوشون باهات برخورد می کنم، نه مثل تو که پشت سرم هر کاري که دلت می خواد می کنی و من و-

.کنی

.ببین مهندس این جا دانشگاه نیست که هر جور بخواي رفتار کنی و کسی بهت ایرادي نگیره: فرهمند

ممتاز بودن کاري  يانگار شما این جا رو با دانشگاه اشتباه گرفتی که فکر می کنی دست به هر کاري بزنی کسی به خاطر دانشجو! نخیر -

اختمون منه، مهندسش منم، نقشه ها مال منه، طرح و دیزاینش همه و همه کار دست خود خودمه و نمی ذارم هیج این جا س. باهات نداره

.من بذاره يدست رو کارا ياجنبی ا
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تویی که نمی دونی چی باید کجا باشه و چی نباشه؟. اجنبی کیه؟ من؟ من نمی دونم چه کسی زیر مدرك مهندسی تو رو امضا کرده: فرهمند

:بانیت گفتمعص با

.صدات و برام بلند نکن -

.تو صدات و بیار پایین و بیش از این جلوي کارگرا تله تئاتر راه ننداز: فرهمند

خودت مثل بچه آدم برو شرکت و به مهندس فرجاد بگو سر ساختمون نمیاي و رو این پروژه . ببین من کاري به تو و این کارگرا ندارم  -

.با من همکاري نمی کنی

چرا من؟. خودت برو بکش کنار: همندفر

.من بوده ياین کار از اول برا -

.کار مال کسیه که کارش درسته، نه هر نیمچه مهندسی که تازه از راه رسیده و فکر می کنه مهندسه: فرهمند

.مهندس احترام خودت و نگه دار -

:و براي درآوردن حرصم گفت لبخندي زد. با گفتن این حرف هر دو با عصبانیت چشم تو چشم هم شدیم و

.خوشم میاد که هنوز هم نیاز به فندك نداري -

:زور لبخندي زدم و گفتم به

.يانگاري تو هم بدت نمیاد بدون فندك یه بار دیگه بسوز -

:و به هم فشار داد و با حرص گفت دندوناش

.اون روزا دیگه گذشته. بچگی رو بذار کنار -

حاال خودت برو به اون اوستاي . وز همون سها ایزدي هستم که بودم و نمی ذارم کسی برام تعیین تکلیف کنهاون روزا گذشته ولی من هن -

.حرف گوش کنت بگو دوباره دیوار بچینه

:زد و گفت پوزخندي

.خودت برو بهش بگو -

:نفرت بهش خیره شدم و گفتم با

.االن حالیت می کنم این جا مهندس کیه -

:صدام کرد. ازش فاصله گرفتم و

مهندس؟ -

:باز داد زد. ندادم و با عصبانیت به سمت پله ها رفتم جوابی

ایزدي؟ -

همزمان خواستم بدمش باال و پام و بذارم رو اولین پله . عجله به سمت پله ها رفتم که این کاله مزاحم باز شوخیش گرفت و کمی اومد جلو با

عادلم رو از دست دادم و نزدیک بود از اون همه پله کله معلق بزنم و پرت بشم به سمت هوا گذاشتم گوشه آجر و یهو ت یکه پام و ب يآجر

.فرهمند زودي بازوم و چسبید و من و کشید به سمت خودش کهپایین 
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.رهمندبا ترس برگشتم به سمت چهره بر افروخته شده ف. از سرم افتاد و با برخورد به پله ها و همراه با صدا به طبقه پایین رسید کاله

هوا حرف می زنی، خودتم نمی دونی داري چی کار می کنی؟ فقط بلدي بیخودي  یبی هوا راه می ري، ب. همیشه همین طوري هستی: فرهمند

بعضی وقتا با کارت به همه ثابت می کنی یه توپ تو خالی هستی که هیچی . داد و بی داد کنی و مرکز توجه باشی اما تو هیچی نیستی، هیچی

.هتن نداربراي گف

شدت بازوم و از دستش کشیدم بیرون و بدون هیچ فکري یه کشیده محکم خوابوندم دم گوشش و با صداي لرزون و محکمی که  با

:مخلوطی از اشک و لرز بود، گفتم

!خفه شو -

توجه به اوستا که مرتب  یب. نچشمام پر از حلقه اشک شد. همون طور که چونه ام می لرزید، روم و ازش گرفتم و از پله ها اومدم پایین و

آره همون روزي که . این حرفا برام تازگی نداشتن، این حرفا رو هم یه بار دیگه بهم تحویل داده بود. صدام می کرد، از کنارش رد شدم

.چند نفري از بچه هاي دانشکده روز جمعه اي رو بریم کوه اقرار بود ب

.اون جا هم من و جلوي همه خُرد کرده بود و سرم داد زده بود. چشمام سر خورد هم گذاشتم و اولین قطره اشک از يو رو چشمام

برنامه ها رو  نیتمام ا. موضوع خبر نداشتم نیدر واقع من اصال از ا. کوه میدانشگاه بر ياز بچه ها يسر هیهفته بود و قرار بود با  آخر

غر زدن  یالبته طبق معمول بعد از کل. شده بود به من خبر داده بودن یه قطعبرنام یبودن و فقط وقت دهیدانشگاه چ ياز پسرا یکیو  نینازن

صبح . بود ختهیکارش برنامه ام رو بهم ر نیبا ا نیمن عاشق خواب صبح جمعه بودم و نازن. برنامه موافقت کرده بودم نیبا ا نیازنسر ن

:خواب آلود گفتم يهمون صدابا . شدم داریاز خواب ب لمیزنگ موبا يبود که با صدا میساعت پنج و ن

بله؟ -

:گفت یبود که م نیسرحال و شاد نازن يصدا

.میدم خونتون هست گهید قهیزود باش بلند شو تا پنج دق! دختر یسها تو چه قدر تنبل-

:گفتم

.بلند شدم! خب یلیخ. یانداخت یهمه رو از خواب و زندگ ؟يقرار رو بذار نیا گهیوقت د هی یتونست ینم -

:گفت

!نیآفر -

را خاموش  لمیموبا. قرار بشم و نرم الیخ یبخوابم و اصال ب گهیکم د هیگرفتم  میتصم. کنار دستم انداختم زیم يرو قطع کردم و رو یگوش

 یکیکه داشت با  دمیمامانم رو شن يتازه چشمام دوباره گرم شده بودن که صدا. کردم بخوابم یو سع دمیسرم کش يکردم، مالفه رو رو

از ترس بلند . کرد جادیرو ا يبد يبعد از چند لحظه در اتاقم به شدت باز شد و صدا. شد یتر م کیصدا نزد نیزد و هر لحظه ا یحرف م

در . کردم یرو حس م یخاص یجیهنوز گ یبود ول دهیخواب کامال از سرم پر. نبود یبه اطرافم انداختم، کس ینگاه. شدم و سر جام نشستم

:گفتم يبلند بایتقر يبا صدا دمیرو شن يدخنده بلن يحال بودم که صدا نیهم

ن؟ییمامان کجا -

شده دخترم؟ یچ: مامان
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جا چه خبره؟ نیوقت صبح ا نیمامان ا -

.خوابم نبرد گهیبابات صبح زود بلند شده بودم و د يمنم به هوا. نیانگار قرار کوه داشت. جان اومده نینازن: مامان

رفته؟ ییبابا مگه جا -

.نیره شمال سرِ زم یکه گفت، م شبمید. دخترمآره  -

کجاست؟ نینازن نیحاال ا. رفته بود ادمی د،یگ یراست م -

.زود باش بلند شو ؟یش یبا خاموش کردن تلفن از شر من راحت م يکرد الیتو خ. جام نیمن ا: نینازن

:گفتم تیعصبان با

.کوه امیخوام ب یه؟ اصال نمکردن داریچه طرز ب نیآخه ا وونهید. کردم یداشتم سکته م -

؟یچ یعنی امیخوام ب ینم نم،یپاشو بب. نترس بادمجون بم آفت نداره: نینازن

داخل کوچه  یوقت. میکارام رو کردم و راه افتاد نیبا ضرب و زور نازن. و به زور از رختخواب بلندم کرد دیسمت من اومد و دستم رو کش به

 نیکار نازن نیگرفتم ا میکردم و تصم دایتازه پ يانرژ هیرفت و انگار  نیام از ب یحوصلگ یتمام ب رو استشمام کردم یصبحگاه يشدم و هوا

.کنم یشده تالف يورو هر ج

بچه ها اومده بودن و  شتریب بایتقر. میدیرس میکه با بچه ها قرار داشت ییبود که به جا میو ن شیش يکایساعت نزد. آورده بود نیماش نینازن

از همه به  شتریب میبه اسم مر ياونا دختر نیاز ب. میکردن و مشغول معارفه شد یگرم یه سمتمون اومدن و سالم و احوالپرسما ب دنیبا د

:گفتم نیرو به نازن. شستدلم ن

م؟یر ینم -

:کرده بود، گفت یاز بچه ها که خودش رو فواد معرف یکی نینازن يجا به

.مییمنتظر دو تا از بچه ها! نه -

اد؟یهم ب يا گهیاره کسِ دمگه قر -

.بله، اومدن: فواد

رو به  نینازن. باشن، به جلز و ولز افتادم ختهیکاسه آب جوش روم ر هیو برنا انگار  امیت دنیکه فواد اشاره کرده بود برگشتم و با د یسمت به

:گفتم یو در گوشش به آرام دمیکش يکنار

اد؟یازشون خوشم م یلیخ ان؟یدو تا م نیا یچرا نگفت -

؟يکار دار یدو تا چ نیتو به ا: نینازن

.اونا به من کار دارن. ندارم نایبه ا يمن کار -

.میکن یو پچ پچ م میستادیجا ا نیبده ا. میبر ایب: نینازن

کردم و  امیجوابشون رو داد و من هم رو به ت یبه گرم نینازن. گفتن یبه سمتمون اومدن و سالم يدو نفر. میهم به سمتشون راه افتاد با

:دادم یجوابش رو به گرم

.نمتونیب یخوشحال شدم دوباره م یلیخ. نیایدونستم شما هم م ینم -
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:که از رفتار من تعجب کرده بود، گفت امیت

.طور نیممنون، منم هم -

رفتار  امیار داشت با اونم مثل تانتظ. کرد یبود، به ما نگاه م ستادهیبرنا که همون جا ا. بچه ها رفت هیکرد و به سمت بق یهم عذرخواه بعد

. گرفته شیرفتار من آت نیدونستم از ا یم. میرفتم و با هم مشغول حرف زدن شد نیتوجه بهش به سمت نازن یب. کور خونده بود یکنم ول

:راه رفتن رو نداشتم، گفتم ادیمن که حس و حال ز. مینیصبحانه کجا بش يداد که برا یم ينظر اشتد یهر ک

.اون جا میبر میتون یقهوه خونه هست که م هیاول  گاهستیتو ا -

که دارن با هم  یدر حال امیبرنا و ت دمیکه د میراه بود يتو. میها با نظر من موافقت کردن و قرار شد به سمت قهوه خونه حرکت کن بچه

زد تا من بشنوم رو  یقصد بلند حرف م برنا رو که از ياز ما نگذشته بودن که صدا شتریب یچند قدم. زنن از کنارمون گذشتن یحرف م

:گفت یم امیکه به ت دمیشن

خوان ثابت کنن؟ یرو م یکوه؟ مثال چ انیافتن چرا م یتونن دو قدم راه برن و زود به نفس نفس م یکه نم ییدونم کسا یمن نم -

:که متوجه حال من شده بود، گفت نینازن. نمدونستم طرف صحبتش م یم. اومد یخونم در نم يزد یکارد م. خنده ریهم بلند بلند زد ز بعد

!ولشون کن. سها محل نذار -

.شونم سرِ جاش یو م نیرو ولشون کن؟ من امروز ا یچ یچ -

.خدا به دادمون برسه: نینازن

 یعصبانشد  یانداخت، باعث م یکه برنا م ییها کهیت یگهگاه یقدر بهم خوش بگذره ول نیشد ا یباورم نم. گذشت یبه سرعت م زمان

.توجه از کنارش بگذرم ینکنم ب لیرو زا میکه خوش نیا يداشتم برا میتصم یبشم ول

:گفت نیکه نازن میو مشغول حرف زدن بود میتخته سنگ نشسته بود کی ياستراحت رو يبرا

د؟یکار کن یچ نیخوا یکه درستون تموم شد، م نیبعد از ا نمیبب نیبچه ها بگ -

:رو به من کرد و گفت میمر. دادن یکدوم از بچه ها جواب هر

؟یکار کن یچ يخوا یسها؟ تو م یتو چ -

.که دارم برسم ییانجام بدم و به آرزوها یبزرگ يدوست دارم کارها. رم سرِ کار یمن که حتما بعد از تموم شدن درسم م -

م؟یشه ما هم بدون یم ؟ییمثال چه کارا: برنا

.هستند ونیکار موفق تر از شما آقا نیخانم ها تو ا یمخصوصا خود جناب عال ونیکه ثابت کنم برخالف فکر شما آقا يکار -

.دیش یهم موفق باشه، شما موفق نم یبه نظر من هر خانم یول: برنا

:بود، گفتم دایهو یخشم توش به خوب ينسبتا بلند که رگه ها ییخوردم با صدا یکه حرص م یحال در

.کنم یو بهتون ثابت م نیا. تونم انجام بدم یو مکار ر نیا یبرعکس تفکر شما به خوب -

.کامال معلومه: برنا

.شم یمنظورتون رو متوجه نم دیببخش -

.ادیازتون بر نم يکردن کار دایکردن و داد و ب ياز لجباز ریشما به غ: برنا
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که صدام  دمیرو شن نینازن يصدا. کردم حرکت نییشونه ام انداختم و به سمت پا يرو رو فمیتوجه به حرفش از سر جام بلند شدم و ک یب

اگه . نیبود با سر بخورم زم کیو نزد دیپام غلت ریز ینرفته بودم که سنگ شتریب یچند قدم. توجه به صدا به راهم ادامه دادم یکرد اما ب یم

گونه  ادیفر يحالم جا اومد، صدا یم و کمکه تونستم تعادلم رو حفظ کن نیبعد از ا. ادیسرم م ییرو نگرفته بود معلوم نبود چه بال ومبرنا باز

:گفت یکه م دمیبرنا رو شن

تا  يراه بنداز دادیکه داد و ب نهیا يکه بلد يزیفقط تنها چ ،یکن یکار م یچ یفهم ینم ،یزن یخودت حرف م يبرا ،ير یتوجه راه م یب -

.یچیه ،یستین یچیاما تو ه یتوجه همه رو به خودت جلب کن

***

که  نییاومدم پا یپله آخر رو داشتم م. شد یزمان داشت تکرار م. بود نیهم قایاون روز به من زد و عکس العمل من هم دق که یحرف قایدق

 یعیسر یکرد؟ عذرخواه یکار م یجا چ نیاون ا. بود امیکنم ت یصورتم و باال گرفتم که عذرخواه. مرد جوون در اومدم کی نهیبه س نهیس

.تعجبش گذشتمم يچشم ها ابلکردم و از مق

 يبعد از چند لحظه صدا. که درون ساختمون قرار داشت انداختم و در رو پشت سرم بستم يبه دفتر عیشد، فقط خودم رو سر یچ دمینفهم

ه ک یکلمات نیاسم خودم رو از ب يحرفاشون واضح نبود، فقط گهگدار. اومد یکه بر سر برنا فرود م دمیبود رو شن ادیفر هیشب بایکه تقر امیت

.دمیشن یحاال به وضوح م. شد یتر م کیصدا نزد نیهر لحظه ا. دمیشن یشد م یم اباز دهنش پرت

.ادتهیخودتم خوب . و اون رفت يحرف ها رو بهش زد نیا میکه دانشجو بود یبار موقع هی ؟يدار یبر نم يبرنا تو چرا دست از لجباز: امیت

.دونم یرو م یهمه چ. یبرام تکرارشون کن گهید ستیالزم ن. ادمهیهم خوب  یلیخ ادمهیآره، : برنا

شه؟ هان؟ یم دتیعا يزیچه چ ؟یکن یخب چرا تکرارش م: امیت

.دونم، بس کن ینم: برنا

نفر برنا بود که متوجه حضور من  نیاول. دمیفهم ینم يزیهنوز مبهوت حرفاشون بودم و چ. داخل شدن يدر دفتر باز شد و دو نفر ناگهان

:جلوم رو گرفت و گفت امیبلند شدم و به سمت در رفتم که ت زیاز پشت م عیسر. داخل دفتر شد

.نداشت يمنظور. رهیگ یموقع ها خر گاز م یما رو بعض يآقا برنا نیا -

.ستینداره، مهم ن یاشکال -

به حال  یفتن من چه فرقبود؟ خب ر یمنظورشون چ. دمیکش یقیپرتاب کردم و نفس عم رونیبعد به سرعت خودم رو از درون دفتر به ب و

شدم تا  یکالس ها رو حاضر نم لمیبرخالف م میهم داشت یاونا داشت؟ بعد از اون دعوا اصال باهاشون رو در رو نشدم و اگر واحد مشترک

.یپروژه لعنت نیتا امروز هم ادامه داشت تا سر ا يموش و گربه باز نیا وچشم در چشمشون نشم 

ن؟یبر یم فیخانم مهندس تشر: اوستا

:ام رو به چشمم زدم و گفتم یآفتاب نکیع

بله، چه طور مگه؟ -

.يجور نیهم: اوستا
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اگر ساعت  یحت دیبا من هماهنگ کن دیکه اجراش کن نیبشه قبل از ا جادیساختمون ا يقرار شد تو يا گهید رییباشه، فقط اوستا هر تغ -

ن؟یمتوجه شد. سه نصفه شب بود

.بود امروز يچه روز گند! یاَه لعنت. پنچرش کرده بودن. حرکت کردم نمیون خارج شدم و به سمت ماشحرف از در ساختم نیاز ا بعد

 گهیساعت د هی. دمیبود که به شرکت رس میساعت چهار و ن. رمیبرم و از اون جا تا شرکت دربست بگ ادهیرو پ ابونیشدم تا سر خ مجبور

:من گفت دنیبا د. بود لشیمشغول جمع کردن وسا یخانم رسول. اتاقم شدموارد . هم گرسنه بودم، هم خسته. شد یجلسه شروع م

ده؟یقدر رنگت پر نیسها جان حالت خوبه؟ چرا ا -

.نخوردم يزیبه خاطر ضعفه از صبح تا حاال چ. ستین یچیه -

.يتا بخور ارهیبخره ب يزیچ هیآقا بره برات  میجا تا من بگم رح نیا نیبش: یرسول خانم

.خواد ینم يزیچ یسولنه خانم ر -

؟یچ یعنینه : یرسول خانم

الزم رو کرد و ازم قول گرفت تا  يکه سفارش ها نیبعد از ا. کنه دایآقا رو پ میبزنم، رفت تا رح یحرف گهیکه اجازه بده من د نیبدون ا و

.وارد اتاقم شد یپر از خوراک سهیک کیآقا با  میگذشت که رح یربع کی بایتقر. رفت رونیخره رو بخورم از در ب یکه برام م ییزایچ

.خانم دییبفرما: آقا میرح

چه قدر شد؟. نیدیزحمت کش یمرس -

.قابل شما رو نداره: آقا میرح

.دیتعارف نکن -

.تومن...  -آقا  میرح

شده  کیهام تحررنگارنگ اشت يها یخوراک دنیبا د. رو که گفته بود بهش پرداخت کردم یدرآوردم و مبلغ فمیک يپولم رو از تو فیک

در اتاق به  يکردم که صدا یها رو جمع م یخوراک يداشتم آشغال ها. کوچولو هم شده بخورم زیچ هیگرفتم  میتصم نیهم يبود، برا

.دیگوشم رس

د؟ییبفرما -

:بود که گفت ییرضا مهندس

ن؟یارینم فیخانم مهندس تشر -

.دییشما بفرما امیاالن م دیببخش -

که قرار بود روش بحث بشه رو برداشتم و به سمت اتاق  يخودم رو مرتب کردم و نقشه ا. اد و از اتاق خارج شدسرش رو تکون د مهندس

.در زدم و وارد شدم. مهندس حرکت کردم

.سالم -
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 دیکشطول  يا قهیچند دق. برنا نشستم يروبرو قایها دق یاز صندل یکیپشت . قرار داشتن نیشرکت خودمون و زر يتن از مهندس ها چند

 تیکارها با رضا شترینظر ما کار کنه و ب ریز نیقرار شد تا شرکت زر ادیز يکرد و بعد از گفتگوها دایخودش رو پ یتا جلسه حالت رسم

:بعد از اتمام جلسه مهندس فرجاد رو به من کرد و گفت. انجام نشه يکار خودسرانه ا چیانجام بشه و ه نیطرف

.کنن یم يهمکار... یمسکون يتو پروژه برج ها فرهمند با شما يآقا يزدیخانم ا -

:به برنا انداختم و گفتم ینگاه

.پروژه باشه شرفتیدر جهت پ شونیا يهمکار دوارمیچشم، فقط ام-

:در منتظر من بود و گفت يجلو نینازن. رونیکردم و از در زدم ب یبعد خداحافظ و

شد؟ یچ -

شد؟ یچ ،یچ -

ه؟یاش چ هیقض .گم یمهندس فرهمند و م: نینازن

!شانس ندارم که. میساز یم میکه دار يپروژه ا نیهم يکنن برا يقراره با ما همکار یچیه -

ه؟یبرنامه ات چ. حاال ولش کن: نینازن

؟يایبا ما م ؟یتو چ. میبمون يچند روز هیشمال  میبا مامان بر میخوا یم یچیه -

.دامهبده که من از خ تیاگه مامان رضا. ادیبدم نم: نینازن

.میاول سمت خونه شما، بعد هم از اون جا بر میباشه پس بر -

تو کجاست؟ نیباشه، پس ماش: نینازن

.ساختمون پنچر شده يجلو -

.برات ارهیو ب رهیرو بگ نتیماش يگم بره پنچر یم یخونه ما من به عل میباشه بر: نینازن

.شم ینه مزاحمش نم -

ه؟یچه حرف نیا: نینازن

.میسوار ش میبر ایب میجا حرف بزن نیا میستیکه با نیا يحاال به جا -

سمت  شهیش نینازن. بود امیت. خورد شهیبه ش يکه ضربه ا میشده بود نینازن نیتازه سوار ماش. میحرکت کرد نگیهم به سمت پارک با

:و گفت نییخودش رو داد پا

ن؟یخوب هست. سالم -

ن؟یممنون، شما خوب: امیت

ن؟یداشت يکار ،یمرس: نینازن

:رومون گرفت و به من گفت يرو جلو نیماش هی چییسو امیت

در شرکت  ياالنم جلو. میرو هم گرفت نتونیماش يدر ضمن پنچر. نیرو جا گذاشت چییسو نیعجله داشت یلیبعدازظهر خ يزدیخانم ا -

.خدمت شما نمیا. پارکه
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:و گفت دیشکه دستش رو عقب ک رمیرو بگ چییرو دراز کردم و خواستم سو دستم

.نیبه من بد یقول هی دیشما هم با. نه نشد -

:که دستم دراز بود، گفتم يجور همون

؟یچه قول د؟ییبفرما -

.نیما رو ببخش: امیت

:رو گرفتم و گفتم چییسو

.ستیکارا رو بلد ن نیکنه که ا یعذرخواه دیاون دوستتون با د؟یکن یم یمعذرت خواه یچ يشما برا -

.خوام یبرنا هم معذرت م من از طرف: امیت

:شدم و گفتم ادهیپ نینازن نیکردم و از ماش يتشکر

.گهید امیخودم م نیپس من با ماش نینازن -

.میر یتو م نیبا ماش ارم،ینم نیمن اصال ماش - نینازن

.میباشه، پس بزن بر -

با همه . برگشته بودم مییمن که به دوران دانشجو. زد ینم یکس حرف چیراه ه يتو. میحرکت کرد نایا نیهم به هم سمت خونه نازن با

.هاش دوستش داشتم و برام لذت بخش بود یسخت

***

:دمیپرس یبه شوخ دیما رس يجلو یوقت. کرد یهمه پخش م نیرو آورده بود و ب شیعروس ینیریاز بچه ها ش یکیروز  اون

خر شده اومده تو رو گرفته؟ یک. ندا راستش و بگو -

:تو سرم زد و گفت یبه محکمبا دست ضر ندا

؟یش یتو آدم نم -

.شن یخب مسلمه فرشته ها که آدم نم -

.اعتماد به نفست من و کشته: ندا

.خنده ریز میهمه با هم زد و

هست؟ یداماد ک يآقا نیا يحاال ندا جد: نینازن

.دانشگاست ياز بچه ها یکی: ندا

!یبه سالمت -

:گفت یبه شوخ امیت. زدن یم ین، در جهت دفاع کردن از خودشون هر کدوم حرفما بود يکه اون ور شاهد گفتگو پسرا

.گهید میریگ یزن م میر یکه م میش یخر م ونیما آقا. حرف سها خانم موافقم هیبا  یول -

.یگ یو مباشه که ت یمگه همون موضوع م؟یرو تحمل کن ییآدما نیهمچ دیدونم چرا ماها با یواقعا نم. امیت ایگ یراست م -  برنا

د؟یکن یم یزندگ يشماها چه جور میواقعا اگر ماها نباش -
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!یبه راحت: برنا

.دیکن دایلنگه جورابتون و هم پ هی نیتون یشما نم میچون اگه ماها نباش. کنم یفکر نم -

.دیبگ یچ دیرو نگ نایا: برنا

.میگ یرو م قتیما حق -

.کنه دایپ يزیبرامون چ میبگ یبه کس ستین ازیمرتب سرجاشون هستن و ن مشخص و لمونیچون ماها همه وسا ستمیمطمئن ن -برنا

.گهیوقتا گذاشتن د نیهم يکردن رو برا یالپوشون. دیگ یکه م نهیبرخالف هم قایمطمئنم دق -

.حاضرم بهتون ثابت کنم: برنا

.دیبه من ثابت کن ستین يازین -

***

.اومدم رونیب الیاز فکر و خ نینازن يصدا با

.میکن یروبرومون رو نگاه م وارید میو دار نیتو ماش میربعه نشست کی ؟یبش ادهیپ يخوا یمن -

:گفت یرو باز کردم که باز صداش اومد که با حرص م نیماش در

!گهیشو د ادهیپ -

شروع به جمع کردن  نیکردن خاله، نازن یحرف زدن و راض یبعد از کل. میحرکت کرد نایا نیو به سمت خونه نازن میشد ادهیپ نیماش از

مامان ازمون . میبعد از تموم شدن کارش به سمت خونه حرکت کرد. میفتیخونه ما تا صبح از اون جا راه ب ادیقرار شد شب ب. کرد لشیوسا

.خوشحال شد یلیخ ادیهم با ما ب نیکه قرار شد نازن نیو از ا دکر یاستقبال گرم

. عاشق مامانم بود. هم با مامان مشغول حرف زدن شد نینازن. دمیتخواب رفتم و خوابقدر خسته بودم که بدون خوردن شام به رخ اون

شدن بچه هاش رو به خودش  کیوقت اجازه نزد چیبود و ه ریسختگ یلیزد چون بر خالف مامان خودش که خ یحرفاش رو بهش م شهیهم

.نینازن يمن و هم برا يخوب بود هم برا دوست هی شهیداد، مامان من هم ینم

مامان به بابا . میبه سمت شمال حرکت کرد نیو جا دادنشون داخل ماش لیو بعد از جمع کردن وسا میشد داریاز خواب ب شیساعت ش صبح

گرفته  نیبه ساخت و ساز زم میبود که تصم یداشت و چند مدت نیزم هیرامسر  يبابا تو. میافت یزنگ زده بود و گفته بود که ما صبح راه م

.بودم که در مورد نقشه ساختمون از من کمک گرفته بود حالشخو یلیبود و خ

دستش  يتو يرو زده بود و مشغول خواندن روزنامه  نکشیکردم، مادرم ع یبه پشت نگاه نهیاز تو آ. اومد ینم نیاز تو ماش ییصدا چیه

هم به بغل دستم  ینگاه هی. ستین يانتظار نیآموزش و پرورش که جز ا يبازنشسته  هیدلم گفتم، از  يلبم اومد و تو يرو يلبخند. بود

.دوباره به جاده چشم دوختم. وا رفته بود نیماش یصندل يرو. دهیانگار چند ساله نخواب مه نینازن. انداختم

.رو زدم، شروع کرد به خوندن پخش

تواَم، من و دوباره خواب کن يایرو ریدرگ «

اگه تنهام گذاشت، تو من و انتـخاب کن ایدن

خـبر نبــود یمـن، انـگار که ب يز آرزوا دلـت
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اثر نبود یمن، چشمات ب يمایتو تصم یحت

نگم، تا با چشام خواهش کنم يزیبهت چ خواستم

رو بستم روت تـــا، احساس آرامـش کنــم درا

انگار غرور من شکســت ،یکنم ولــ ینم باور

است دهیفا یاصرار من ب ،يخواد بر یدلت م اگه

ه دلم، تا بغضم و پنهون کنهکن یم يکار هر

کنه رونیتونه فکر تو رو، از سر من ب یم یک

که از عشقت کم نکن ایداغ رو دلم بذار،  ای

».تو سهم منــه، به کم قانعم نکـــن تمام

.به گذشته پرت کنه یکاف يبود تا من و به اندازه  یهمونم کاف یکم کردم ول یلیآهنگ رو خ ينشه، صدا داریاز خواب ب نیکه نازن نیا يبرا

***

!تو دانشگاه یروز بارون به

صبحش خواب مونده بودم و به . مونده بودم داریب روقتیکه قرار بود فرداش به استادم نشون بدم تا د ينقشه ا يخاطر کار کردنم رو به

.بودم دهیرس یدانشگاه هول هولک

پارك کردم و نقشه ها رو برداشتم و  عیکردم و سر دایپ یکیگشتن  یاز کل باالخره بعد. گشتم یدانشگاه م کیعجله دنبال جا پارك نزد با

به خاطر شدت بارون تا دانشگاه . تا شروع کالس مونده بود قهیبه ساعتم نگاه کردم، فقط پنج دق. رو قفل کردم نیپر در ماش یبا دستان

نفسم رو دادم . دمیبه کالس رس سینسبتا خ يا سر و روب. نیبود بخورم زم کینزد يدر ورود يپله ها يبار هم جلو چند یحت. دمیدو

احتمال  ینشده بود ول سیسر و روم خ ادیز. بچه ها بهم نگاه کردن شتریپام رو که تو کالس گذاشتم ب. و تو دلم گفتم، خدا رو شکر رونیب

:کالس اومدگذاشتم، صداش از اون ور  زمیم يتا نقشه ها رو رو مینیب شیپطبق . دادم برنا قدقد کنه یم

.شدن مونیپش ومدنیاز ن هویدونم چرا بازنده ها  ینم. منه يامروز که برد با نقشه  -

.قابل تحمل تر بود نشونیب امیت. پسر ها کله گنده بود و همه باهاش دوست بودن، کل پسرا شروع کردن قهقهه زدن نیکه ب ییاون جا از

:کنارم نشسته بود گفت  یصندل يکه رو نینازن

.گما یبهش م يزیچ هیها س -

:توش بود، گفتم يروزیپ يکه رگه ها يلبخند با

برنده است؟ یبذار هر چه قدر که دوست داره حرف بزنه، در هر حالت ک -

:زد و گفت يهم لبخند نینازن

!خب معلومه، تو -

؟یپس چ. بله -

:که قابل وصف نبود، گفت یبا ذوق نینازن



نودهشتیا کاربران انجمن Tikooliو آیال و... نیال – سها                   کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٥

؟ينقشه کار کرد يسها چه قدر رو -

.یلیخ-

.دونم یگه امروز من برنده ام، م یم یآخه از اون موقع که اومده داره ه ست؟یفرهمند بهتر ن يبرا یمطمئن یعنی: نینازن

:و گفتم دمیبلند خند مخصوصا

مگه جنگه؟ -

:رو جمع کرد و گفت لبش

.ده یتکون م رو داره دینشده پرچم سف یچیگفت ه یم یاونم ه ،يکرده بود ریدونم؟ آخه د یچه م -

.برنا بلند شد يصدا

چه نه؟ ادیب شونیداره مگه بچه ها؟ چه ا یاصال فرق -

:بلند رو به برنا گفت نینازن

ن؟یکرده بود خوشحال بود ریسها د ه؟یچ -

:زد و ادامه داد يپوزخند

.نیدیاالن معلومه ترس -

:برگشت سمت ما و گفت  برنا

.از االن مشخصه جهینتآخر  یوقت ؟يبترسم خانم عابد یاز چ -

:ارمیزدم که لجش رو درب يلبخند

.دید میخواه -

:زد و گفت يپوزخند برنا

.از سر و وضعتون معلوم بود. دیباختنون رو ببن نیبله، کامال مشخصه که اومد -

داشت؟ یسر و وضع من چه مشکل -

:شونه هاش رو باال انداخت و رو به پسر ها گفت  برنا

.یچیه -

استاد کجاست؟ نیپس ا! لند شدم، به ساعتم نگاه کردم و تو دلم گفتم، اَهجام ب از

:به برنا نگاه کردم و گفتم نهیدست به س بعد

.نیبگ نینه، خجالت نکش -

:و گفت ستادیروبروم ا نهیاون هم از جاش بلند شد و مثل من دست به س. زدن یبود که گروه دخترا قهقهه م يسر نیا حاال

.خشک شه هویشرمتون  يکه باد بهتون نخوره و عرق ها نینیباد نش يبکشم؟ شما هم روبرو خجالت یاز چ -

:که برنا ادامه داد دنیخند یداشتن م يطور نیها هم پسره

...که خانم ها ییاز اون جا ه؟یچ دیدون یآخه م -
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:رو نازك کرد صداش

...حســـاسن یــلـــیخ-

:پوزخند گفتو با  يصداش برگشت به حالت عاد دوباره

.نییترسم بچا یم -

:هام رو جمع کردم و گفتم لب

.نداره يحساس کار يبارون با ما آدم ها. دیشما نگران من نباش -

:چشمام زل زد و گفت به

.دوارمیام -

.همه بلند شدن. موقع استاد اومد تو کالس همون

.دییبفرما: استاد

 زیم يرو گذاشت رو فشیک. رفت یم زشیبود و به سمت م نییاد طبق معمول سرش پااست. میچپ به برنا نگاه کردم و همزمان نشست چپ

.دیو دستاش رو به هم کوب ستادیاومد وسط کالس ا. کرد زونیآو شیو کتش رو در آورد و پشت صندل

راه رفتن  يبرا یجا حت گهید. نیشه پر از ماش یشهر م د،یدون یخودتون بهتر از من م گهید ادیبارون که م. امروز ریبابت تاخ دیببخش: استاد

.ستین

:نگاه کرد و گفت نیکم به زم هی

خب؟ -

:کم به من و بعد به برنا نگاه کرد و گفت هیزد و  يلبخند

قبل با هم اختالف نظر داشتن در چه حالن؟ يکه جلسه  يزیدوستان عز -

.خوبِ خوب استاد: برنا

:زدم و گفتم يمرموز لبخند

.هستم یعال -

:و گفت دیهم خند استاد

.دیبا هم رقابت کن ییجورا هیو  نیکار بد يبه من ارائه  دیشد یاختالف نظر راض هیسر . خوبه یلیخ -

:هر دومون نگاه کرد و گفت به

.منتظرم -

رداشتم و جلو آروم نقشه ها رو ب یلیمن هم خ. که دستش بود به سمت استاد رفت ییاز جاش بلند شد و همراه با نقشه ها عیسر یلیخ برنا

.رفتم و به دست استاد دادم

:بود، آروم گفت ستادهیبرنا که کنار من ا. میستیاشاره کرد که کنار تخته با مونییها رو گرفت و به هر دو تا نقشه

.رو يباز یبندم که باخت یشرط م -
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:و گفتم رونیرو با خنده دادم ب نفسم

.رو شروع نکرده بودم يا يباز -

:د باال و برگشت سمتم و گفتهاش رو دا ابرو

زد؟ یبود اون روز ساز مخالف م یپس ک -

.من موافق بود ينداشت وگرنه با حرف ها یزد که با حرفاتون هم خون یساز مخالف رو مغزتون م-

د؟یخون یشما ذهن هم م: برنا

.بله -

:زد و گفت يپوزخند

.نیدیچون بد فهم دهیپس فرکانس بهتون اشتباه رس -

.رو به هم فشار دادم و بهش نگاه کردمهام  لب

.انتخاب بشه دیبا شیکیخب طبق قرار چند روز گذشته  یول دمیخب؟ من هر دوشون رو پسند: استاد

.نشونمون داد يدفترچه نوشتم و دفترچه ا نیا يهر کدوم رو رو يها رادیا من

و بعد از کالس هم بچه ها برن  نیبگ گهیکار هم د يون رو درباره زنم که شما دو تا هم نظرت یم واریدو تا نقشه رو به د نیمن ا: استاد

.ننیبب

:از نقشه ها نوشت یکیکنار . کرد زونیاستاد اومد و نقشه ها رو کنار هم از تخته آو. میستادیکنار ا میرفت ما

».فرهمند «

:هم نوشت شیبغل کنار

».يزدیا «

بچه ها  نیاستاد هم خودش رفت ب. ستادیمن ا يو بالعکس برنا هم کنار نقشه  تمسیفرهمند با يمن اشاره کرد که برم کنار نقشه  به

.نشست

.میشنو یم. درباره اش دیو بحث کن دیرو بگ گهیهم د يرادهایا دیتون یخب؟ م: استاد

:من نگاه کرد و بلند گفت  يکم به نقشه  هی برنا

نقشه است؟ -

:برنا باز ادامه داد . دنیها خند پسر

دوم دبستانتونه؟ ینقاش -

مانند بود، نشون دادم و  رهیاز نقشه اش رو که دا کهیت هی. دوباره خواست دهنش رو باز کنه که من شروع کردم. خنده ها باال تر رفت يصدا

:گفتم

ه؟یتوالت فرنگ-

:برگشتم به سمت دخترا و گفتم. نقشه اش بود يدستم رو. خنده شون رفت باال يصدا دخترا



نودهشتیا کاربران انجمن Tikooliو آیال و... نیال – سها                   کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٨

.دهیکش رهیون داکودك درونش -

. بود یدنیاش د افهیبرگشتم سمت برنا، ق. داره یکه معلوم بود به زور داره خودش رو نگه م امیچشمم خورد به ت. دنیها دوباره خند دختر

:نگاه کردم و گفتم طنتیبهش با ش

.کنن یم یخودشون خط خط يبرا یالک! بچه ها نیاز دست ا -

.و سرش رو تکون داد دیاستاد هم خند. رفت هواکالس  يبچه ها يخنده  يصدا دوباره

.ها یدوم دبستان نیواقعا از دست ا: برنا

.یحرف زدن و کل کل کردن باهاش مثل اعداد بود، تموم نشدن. کم به برنا نگاه کردم هی

:سمت استاد و گفتم برگشتم

کم  هیفرهمند توش  يگذشته با آقا يکه جلسه  يون موردهم یعنیخوره،  یکه به چشم م یبزرگ رادیخب برم سر ا! هیاز نظرات اول نیا -

ساختمون پنج طبقه  هی يباشه برا يو اگر هم روز ستیبرج ها ن ينقشه برا نیکه ا نینظرم هستم و ا يمن هنوز رو. میاختالف نظر داشت

.است

:سرش رو تکون داد و رو به برنا گفت استاد

فرهمند شما؟ يخب آقا -

:رد که دوباره استاد گفتبه نقشه نگاه ک برنا

...تو نیشم اگه ا یمجبور م دیریبگ رادیا یباشه، اگر الک حیصح راداتونیکه ا نیفقط ا -

:اش رو نشون داد و ادامه داد دفترچه

.اسم شما رو نوشته باشم، اسمتون رو خط بزنم و برعکسش کنم -

:سرش رو تکون داد و گفت  برنا

.مخالفم شونیا ينقشه  ي کهیمن هم با همون ت -

:و گفت دیطبق عادتش دستاش رو به هم کوب. از جاش بلند شد و اومد سمتمون استاد

سر همون اختالف نظر که  میخب بر. نیو به موقع ارائه داد نیدینقشه کش یعال یلیکه خ نیخوب بود نظراتتون و ممنونم به خاطر ا یلیخ -

.99 تونیکیدم و به اون  یم 100 تونیکیصد به  تا کیو به خاطرش از  نیستادیجا ا نیبه خاطرش ا

:اشاره کرد و گفت بهمون

.دینیبنش دییبفرما -

دل تو دلم نبود، منتظر بودم . آورد رفتم سر جام نشستم یکه حرص برنا رو در م يمنم با لبخند. پوزخند زد هیبرگشت سمتم و بهم  برنا

و دور اسم برنا خط  100و کنارش نوشت  دیبرداشت و دور اسم من خط کش رو کشیبه سمت تخته رفت و ماژ. استاد حرفش رو بزنه

.98و نوشت  دیکش

:برنا که به شدت شوکه شده بود، گفت. بکشم غیاون قدر خوشحال بودم که دوست داشتم ج. دمیدستامون رو به هم کوبون نیو نازن من

استاد چرا؟ -
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:رو گذاشت سر جاش و گفت کیماژ استاد

.دیصبر داشته باش. مگ یاالن م -

کنم، دستم رو  شیعصبان شتریکه ب نیا يبرا. کوبوند و با حرص به من نگاه کرد زیم يمشتش رو رو. هاش غرق شده یمعلوم بود کشت برنا

:به سمتش نگه داشتم و آروم گفتم يروزیپ يمشت کردم و به نشانه 

- Yes!

:برگشت سمت برنا و گفت ... یهم نداره ول ییاستثنا چیختمون ها درسته و هسا يهمه  يدادن که حرف من برا حیشروع کرد توض استاد

...که نهیا يکنم برا یرو که کم م يبعد ازیامت یداد ول حیتوض يزدیرو خانم ا لشیکنم و دل یکم م ازیامت کی! شما رادیو ا-

:مکث کرد و بعد محکم گفت یکم

دونم چرا  یفقط نم. و هم بچه ها یدونست یهم خودت م. هیکی يزدیظرت با خانم ان دمیمن هم فهم ،یدون یخودت هم م! پسر يلجباز -

؟يقبول دار. نه نه نه ،یزدن گفت يزدیخانم ا یفقط هر حرف یکه فکر کن نیاون روز بدون ا

تمام  یخوشحال استاد شروع کرد به درس دادن و من هم با. نگفت یچیکم به سنگ کف نگاه کرد و ه هیو  نییسرش رو انداخت پا برنا

 یفقط مثل مجسمه به تخته نگاه م ستیمعلوم بود حواسش به کالس ن. کردم یبه برنا نگاه م یهر از چند گاه. شروع کردم به گوش دادن

رو جمع  لمیکه وسا نیمن هم بعد از ا. رفت رونیبرداشت و از کالس ب زیم يبلند شد و نقشه اش رو از رو عیسر سبعد از اتمام کال. کرد

:آروم گفتم. بود ياستاد در حال نوشتن کاغذ. استاد نقشه رو برداشتم زیم يردم از روک

.دیممنون استاد خسته نباش -

.بود ینقشه عال. دیکنم شما هم خسته نباش یخواهش م: استاد

!ممنون -

:سمت در رفتم که صدام کرد به

؟يزدیخانم ا -

بله؟ -

.دیمطمئن باش ستیب ينمره  يرو. قولم هستم يمن رو: استاد

.ممنون -

:زد و گفت يلبخند

!به سالمت -

.بود سادهیکالس وا ياز بچه ها يسر هیبا  نینازن. کالس خارج شدم از

؟ياینم. گهیمن برم د يناز -

.هم دارم گهیکالس د هینه، من : نینازن

.پس فعال -

:از بچه ها گفت یکی
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.یخوب حالش رو گرفت! ولیا -

:و گفتمبهشون زدم  یچشمک

.فعال بچه ها -

  ::.ساخته و منتشر شده است ) www.98ia.com( اینودهشت يمجاز يکتاب توسط کتابخانه  نیا.:: 

بغل گذاشتم که با  یصندل ينقشه ها رو رو. نشستم نمیو داخل ماش دمیرو دو اطیح يمحوطه . رفتم نمیجدا شدم و به سمت ماش ازشون

.برنا بود. نییپا دمیرو کش شهیاستارت زدم و ش. پشتشه یک دمینم بارون بود، نفهم شهیش يرو. برگشتم شهیتق به سمت ش يصدا

.گم یم کیتبر: برنا

:زدم و گفتم يلبخند

.ممنون -

.من نباختم دیبدون یول: برنا

.نیشرط نبند گهیکه د دیتا شما باش -

:گرفته بود گفت نمیکه دستش رو به سقف ماش برنا

.تیموفق يساختن پله ها يبرا نمیب یم مانیس يبسته  يسر هیباخت رو مثل  نیاتفاقا من ا! نه -

:رو زدم تو دنده و گفتم نیماش

.نشم تونییپس من مزاحم بنا -

:زد و گفت يپوزخند

.مهندس شدن رو به دلت بذارم يتونم آرزو یم -

:رو دادم باال و گفتم ابروهام

.دیتون ینم -

.سوزه یدلم برات م: برنا

.بارون تندتر شده بود. کرد یکردم، داشت با حرص نگاهم م هشنگا

.شه یم دهیشما هم د يعرق شرم رو يکم کم داره نشونه ها. دیکنم بر یم شنهادیبرنا فرهمند بهتون پ يآقا-

.رو گرفتم و ازش دور شدم نیگاز ماش. برداشت نمیرو از سقف ماش دستش

***

:ومدما رونیخودم ب يایمادرم از دن يصدا با

م؟یرس یم یدخترم ک -

:به مادرم نگاه کردم و گفتم نهیاز تو آ. نگاه کردم، هنوز خواب بود نینازن به

.گهیساعت د کی بایتقر-
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:زدم و گفتم نینازن يبازو به

.بسه گه،یشو د داریب -

؟يکارش دار یچ: مادرم

:محکم تر زدم بهش و گفتم دوباره

!شـــو داریب ـــنینازن-

چی کار به من داري؟ چرا نمی ذاري بخوابم؟! اَه: نازنین

باز جاي شکرش باقی بود که جاده خشک و . در حالی که پشتش و بهم می کرد، سرش و به شیشه تکیه داد و دوباره غرق خواب شد و

.بیابونی نبود که حوصلم سر بره

مامانم هم که محو روزنامه بود پس بی خیال چایی شدم و . کنم هوس چایی کرده بودم اما دلم نمی اومد باز بیدارش. نازنین نگاهی کردم به

.صداي ضبط و کمی بیشتر کردم. هواي بیرون حسابی سر حالم آورد. شیشه رو کمی دادم پایین

از همـه دنیــا خـودت و جـدا کن «

و وا کن و خوب نگاه کن چشمات

چه قـدر حرف نگفتـه داري ببـین

يقدر دلت گـرفته بی قـرار چه

هامون، بوي غم گرفته خاطره

تـو هـم مثل دلـم گرفـتـه دل

خش برگا رو، گریه ابرا رو خش

دنیـا رو، عاقبـت ما رو آخـر

لرزون و نم نم بارون و دستـاي

گریون و این دل داغون و چشماي

وقتا حس می کنی دیگه پیري یه

خاطراتـت و مـی گیـري سـراغ

این هواي سرد، گرگ و میشی تو

عکساي قدیمی خیره می شی به

کی رسیده، دلت و شـکـسـته هر

دنیا غصه رو دلت نشسته یه

درست مثل تو غصه دارم منم

».تـو بـارونـی روزگـارم مـثـل
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جلوتر با دیدن ماشینی که کنار جاده براي پنچره گیري توقف کرده بود لبخندي زدم و آرنجم رو تکیه دادم به لبه پنجره و با یه دست  کمی

.انگار داشتم فیلم هاي قدیمی گذشته رو تو پرده آسفالت جاده می دیدم. با دیدن این صحنه مستقیم به جاده خیره شدم. فرمون چسبیدم

***

.توشون هست بهم بگه يرادینقشه ها بهم کمک کنه و اگر ا دنیقرار شده تو کش. امروز با اون مهندس که گفتم قرار دارم. بدو سوار شو -

:ر کیفش و باز کرد و در حالی که کتابش و می ذاشت تو کیفش، گفتد نازنین

حاال نمی شه یه روزي دیگه بري پیش این عزیز نظر کرده؟ -

:رو زدم و گفتم دزدگیر

.آخه زیاد وقت آزاد نداره. تازه امروز کلی بهش اصرار کردم که آخر قبول کرد! نه بابا -

:خمیازه اي کشید و ادامه داد نازنین

.پس اول من و بذار دم در خونمون، بعد اگه خواستی برو هر جهنم دره اي که می خواي -

:ماشین و باز کردم و پاي چپم رو گذاشتم داخل که نازنین دستش و گرفت جلوي دهنش و گفت در

.خاك عالم! اَه اَه -

با تردید و حالت سوالی پام و . ا بود، نگاه کردمحرکتش یه لحظه سر جام ایستادم و به چهره مات شده اش که خیره به سمت الستیک با

.درآوردم و از در فاصله گرفتم و بهش نزدیک شدم و منم همراه با نازنین به الستیک پنچر شده خیره شدم

این چرا پنچر شده؟: نازنین

:ام و انداختم باال و گفتم شونه

.سالم بود یاین که اومدن -

و این جا پارك نکن، مگه گوش می کنی؟ حاال چطور بریم؟هزار بار بهت گفتم ماشین : نازنین

ناراحتی کنار الستیک زانو زدم و آروم دستی به روش کشیدم و بعد از چند ثانیه اي با پوفی که کردم از جام بلند شدم و دستام و به کمر  با

.زدم

زاپاس داري؟: نازنین

:و تکون دادم که نازنین داد زد سرم

!نــه؟ -

.مرگته ؟ خب ندارم دیگهاوي چه  -

پس االن باید با چی بریم؟: نازنین

.ندادم و به الستیک خیره شدم جوابی

پس زاپاست تو کدوم خراب شده ایه؟: نازنین

.هست ولی اونم پنچره -

:داغ کرد و مثل طلبکارا گفت نازنین
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ی شه که دوست توي بی فکر باشه؟یعنی خوش شانس تر از منم تو این دنیا پیدا م. همین و کم داشتیم! د بیا -

:کالفگی سرم و تکونی دادم و گفتم با

ساکتت کنم؟ گهیساکت می شی یا خودم یه جور د -

با این پنچر شدن عمرا می . اعصابم حسابی به هم ریخت. عصبانیت ضربه محکمی به الستیک زد و دوباره شروع کرد به غر غر کردن با

. دونستم به موقع برسم یم دیهنوز یک ساعت و نیم وقت داشتم ولی با این ترافیک بع. نگاهی کردم به ساعتم. تونستم به قرارم برسم

نازنینم که مدام مثل زن باباها در حال غرغر کردن بود و به زمین زمان بی جهت بد و بیراه . ام و کمی خاروندمش نهدستم و گذاشتم زیر چو

:دادم و گفتم بهش نگاهی کردم و سرم و براش تکونی. می گفت

.خونه و بخوابی يحاال خوبه که می خواستی بر -

:نازنین دست به سینه شد و با ناراحتی گفت. الستیک و به زور در آوردم و انداختمش پایین. طرف صندوق عقب رفتم به

کنه اون وقت؟ یم یچه فرق ؟یدو تا رو با هم عوض کن نیا يخوا ینکنه م -

.ت خوابیده در آوردم و نگهش داشتمشدم و الستیک رو از حال خم

.تو کمتر وق وق کن می فهمی دارم چی کار می کنم -

:دفعه چشاش گشاد شد و گفت یه

نکنه می خواي این و تا پنچره گیري غلتش بدي؟ -

.باالخره اون نیمچه مخت و فعال کردي! آ باریکال -

جا چه قدر راهه؟ آخه چه کاریه؟ ماشین و همین جا قفلش می کنیم و با یه می دونی تا اون . به خدا مغز خر خوردي! بس کن سها: نازنین

.این طوري هم تو به کارات می رسی، هم من به خونه. دربست می ریم

.نچ، نمی شه -

:پاش رو به زمین کوبید و گفت نازنین

قدر تو سرتق و لجبازي؟ نیچرا نمی شه؟ چرا ا -

.رمیرو بگ شیبا چی بیام؟ تازه تا کی باید این جا باشه؟ باالخره که باید پنچر اگه ماشین این جا بمونه، فردا باید -

.يخب به بابات زنگ بزن و بهش بگو که کمک می خوا: نازنین

!نهیه باره بلندش کنم بیاد این جا که چی؟ . براي این کار هی مزاحم بابام بشم؟ نه، تازشم بنده خدا سرکاره و کلی گرفتاري داره! اي بابا -

.تو رو خدا! واي سها: نازنین

:ماشین رو قفل کردم و گفتم درهاي

.عزیزم تو اگه می خواي، برو بلکه زودتر به خونه و خوابت برسی -

وا؟ مگه می تونم تنهات بذارم؟: نازنین

:سر جاش با ناباروي ایستاده بود که صداش و از پشت سر شنیدم. و هل دادم و به راه افتادم الستیک

.منم احمق تر از تو که هر بار مثل این نفهما می افتم دنبالت. دم نمی شی کهآ -
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نازنین باز شروع کرده بود به غر غر کردن حدود ده دقیقه اي بود که داشتیم راه می رفتیم که از پشت . زدم و به راهم ادامه دادم لبخندي

.اومد کنارم و متوقف شد و شیشه رو داد پایینخواستم برگردم که خود ماشین زودتر . سر ماشینی برامون بوق زد

تو دلم بر خرمگساي معرکه . از همه لبخند رو لباي تیام نظرم و جلب کرد و بعد هم پوزخند برنا که داشت بهم زبون درازي می کرد اول

.جمیعا لعنت فرستادم

خانم ایزدي شما چرا؟: تیام

:گفتخواستم دهن باز کنم که نازنین . سریع پیاده شد و

هم زاپاسش پنجرن؟ ک،یهم الست یفهم یمی بینید؟ بدشانسی بیشتر از این که م -

:تیام سعی کرد خودش و نگه داره و رو به نازنین گفت. با حرف نازنین خنده اش بیشتر شد و مستقیم به روبرو خیره شد برنا

.پیش میاد دیگه -

:بعد ادامه داد و

حاال چرا پیاده؟. وري که خیلی اذیت می شیداین ط. حداقل یه ماشین می گرفتید -

:و به طرف پنجره خم کرد و گفت سرش

.برنا می ذارمش صندوق عقب -

به طرفشون رفتم و با . صندوق عقب يو گذاشت تو کیحرکت الست هیبا  امیت. سریع پیاده شد و صندوق عقب رو براي تیام باز کرد برنا

:گفت امیارم که تعصبانیت خواستم دوباره الستیک و در بی

؟يچی کار می کنید خانم ایزد -

.به کمکتون نیازي هست یا نه نیبهتر بود قبل از کمک کردن می پرسید-

در هر صورت شما . میاز کنارون رد ش الیخیدرست نیست که ب. این چه حرفیه خانم ایزدي؟ شما هم کالسی و هم دانشگاهی ما هستید: تیام

.وظیفه ما بود که براي کمک بیایم کمک می خواستید یا نه؟ این

.ابروهاش و چند باري باال انداخت و با ناراحتی پشت فرمون نشست برنا

.سوار بشید دیبفرمای: تیام

 يهم رو امیت. نازنین که از خدا خواسته بود، بدون نگاه کردن به من سوار شد. با بستن در صندوق عقب مانع از لجبازي بیشتر من شد و

.وقتی دیدن من کنار ایستادم و قصد سوار شدن ندارم دو تاشون برگشتن طرفم. نشستجلو  یصندل

نکنه هنوز دوست داري تا خود اون جا الستیک بازي کنی؟ فقط باید یه چوب کلفت گیر بیاري که جون ضربه زدن به این ! د بیا دیگه: نازنین

.الستیک زبون نفهم و داشته باشه

. نشست عیسریع لبش و گاز گرفت و تو جاش سر. به نازنین چشم غره رفتم. نا که صورتشون از خنده قرمز شدتیام و بر. زد زیر خنده و

:تیام دوباره پیاده شد و در و بیشتر برام باز کرد و گفت

.خواهش می کنم سوار شید -

.م اصال به روبرو خیره نشدموقتی سوار شد. قدر برام کالس می ذاره نیاین فکر می کردم خوبه که ماشین خودش نیست ا به
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فقط من و برنا ساکت بودیم و به چیزایی غیر از حرفاي این دو . که از هم صحبتی تیام ذوق مرگ شده بود و یه ریز وراجی می کرد نازنین

.تا فکر می کردیم

.به طرف صندوق عقب رفتم. رسیدیم، پیاده شدم که هم زمان با من برنا پیاده شد بالخره

ي چی کار می کنی؟دار: برنا

.الستیک و بر می دارم -

.برو تو ماشین بشین: برنا

ببخشید؟ -

.برو تا اون روم باال نیومده: برنا

...کدوم روت؟ اصال به -

بهمون نمی خندن با وجود دو تا . نمی بینی این جا همشون مردن؟ شاید براي تو مهم نباشه ولی براي من مهمه. بس کن دیگه ایزدي: برنا

می بره؟ ريید تو ماشین یه دختر الستیک و براي پنچر گمر

.من به حرف مردم کاري ندارم -

:خواستم دستم و ببرم طرف الستیک که اومد جلوم ایستاد و با صداي نسبتا بلندي گفت دوباره

.یه بار بهت گفتم برو تو ماشین -

با . نزدکیمون متوجه جر و بحثمون شدن يد که چند نفر از کارگراصداش اون قدر بلند بو. و گاز گرفتم و با غضب بهش خیره شدم لبام

تیام که اوضاع رو خطري . تیام و نازنین با ورود من یهو سکوت کردن. عصبانیت در عقب و باز کردم و نشستم و در رو محکم به هم کوبیدم

:دید، گفت

.من برم کمک برنا -

.با یه ببخشید پیاده شد و

چی شد؟: نازنین

.تو هر جا مثل همون حیون نجیب سرت و هی نندازي پایین بري و سوار شی مجبور نمی شم که صداي این آقا رو تحمل کنم اگه -

:خیلی ناراحت شد و حرفی نزد و آروم تو جاش نشست که تیام اومد و در رو باز کرد و رو به من گفت نازنین

خواستید برید پیش مهندس فالح نژاد؟ یراستی م -

وقتی هم صحبت تیام می شد، دل و ایمونش رو یه جا از . بیچاره در مرحله سکته قرار داشت البته حقشم بود. به نازنین نگاه کردمحرص  با

:مجبور شدم جواب بدم. دست می داد و براي این که حرف کم نیاره، حتی از مورچه هاي کارگر زیر زمین خونه شون باهاش حرف می زد

.مبله، ولی احتماال نرس -

:به ساعتش نگاه کرد و گفت تیام

.به برنا می گم برسوندتون -

:می گرفتم، گفتم شگونیناراحتی و در حالی که از بازوي نازنین به طور پنهانی ن با
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.نیازي نیست به ایشون زحمت بدید! نخیر -

.نه چه زحمتی؟ تازه خانم عابدي می گفتن باید حتما برید: تیام

.با چشماي به خون نشسته به طرف نازنین چرخیدم. توجه به من به طرف برنا رفت و شروع کرد به حرف زدن یبگم که ب يزیچ اومدم

به نظرت هواي ماشین یه کم سنگین نیست؟! واي سها: نازنین

ام با دو به سمت ماشین بعد از چند ثانیه اي تی. سرم و تکونی دادم و به حرف زدن برنا و تیام خیره شدم. زودي در و باز کرد و پرید پایین و

.اومد

...يو بدین بعد از پنچر گیر یچتونیسو. دیدین؟ برنا هم مسیرش اون طرفاست: تیام

:وسط حرفاش و گفتم پریدم

...من خودم. نیازي نیست! واي نه -

.چه قدر شما تعارفی هستین! اي بابا: تیام

:و گفت نیماش ينازنین سرش و مثل غاز آورد تو که

.این که خیالت راحت شه همراه آقاي هوشیار می رم که بعد از پنچر گیري ماشین و ببرم دم خونتون يمنم برا. تو که باید بريآره سها  -

:حالی که پره بینیم از حرص در حال قرمز شدن بود، به نازنین خیره شدم که صداش و قطع کرد و برید بریده گفت در

.خب همه اینا در صورتیه که تو بخواي -

:و آروم برگردوندم طرف تیام و گفتم رمس

مطمئنید براتون زحمتی نداره؟ -

.من که کار خاصی نداشتم. بله خانم ایزدي: تیام

برنا بعد از کمی حرف زدن با تیام به . نازنین با خنده کمی از ماشین فاصله گرفت. رو به طرفش گرفتم چییبد مخمصه اي افتاده بودم، سو تو

:پشت فرمون نشست و در حال روشن کردن ماشین گفتطرف ماشین اومد و 

نقشه هاتون تو ماشین خودتونه؟ -

:و به طرف پنجره گرفتم و گفتم سرم

.بله -

.که خیلی موذیانه بهم لبخند می زد، وسایلش رو برداشت و بدون حرفی در و بست یشد و در رو باز کرد و در حال کینزد نیبه ماش نینازن

.با اخم به بیرون خیره بودم. اومد رونیت و از تعمیرگاه بدنده عقب گرف برنا

.اون جا هم جاي کل انداختن و لجبازي کردن نبود. ببخشید ولی بعضی وقت ها اصال حرف گوش نمی کنید: برنا

.ندادم یجواب

کردم که با  ینه چندان دور مرور م يها مونده بود رو بعد از سال یکه از اون دوران برام باق ییافکار خودم غرق بودم و داشتم خاطره ها در

:گفت یمامان که م يصدا

.جواب بده ایخودش رو کشت، ب لتیسها حواست کجاست دخترم؟ موبا -
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 لمیعقب قرار داشت رو از مامان گرفتم و موبا یصندل يرو که رو فمیک. کردم تیرو به گوشه جاده هدا نیضبط رو کم کردم و ماش يصدا

.مرو از داخلش درآورد

د؟ییبله بفرما -

.هستم اریسالم هوش -

:که فکر کرده بودم، دستم انداخته و مزاحمه تو دلم چند تا فحش بهش دادم و گفتم من

.بگو اگر نه مزاحم نشو يدار يبه من چه؟ اگه کار. نباش يخوا یباش، م يخوا یم ؟ياریخب به من چه که هوش -

.هستم و قصد مزاحمت هم نداشتم اریهوش امیت که نهیمنظورم ا يزدیخانم ا دیببخش: اریهوش

:شده، گفتم یافتاده بود چ میکه تازه دوزار من

.خدمتتون یلحظه گوش هی -

.گرفته بود ياومد و موهام رو به باز یم يباد تند. شدم ادهیپ نیرو باز کردم و از ماش کمربندم

.اصال حواسم نبود. نشناختمتون اریهوش يآقا دیببخش -

.نداره یکنم، اشکال یواهش مخ: امیت

.من در خدمتم ن؟یداشت يکار -

که  نیکنم و هم ا یازتون بپرسم و از بابت رفتار اون روز برنا مجددا عذرخواه یحال هیخواستم  یکه هم م نهیبله، غرض از مزاحمت ا: امیت

.کنم بپرسم يپروژه که قرار بود من باهاتون همکار يدر مورد نقشه ها

 ينقشه ها هم همشون تو يبرا. صحبت کنن يچه جور ستنیکنن که بلد ن یعذرخواه دیبا زتونیشما چرا؟ دوست عز. خوبم ممنون، من -

.اتاقم داخل شرکت هستن

.رمیگ یخب پس فردا ازتون م: امیت

.ستمیمتاسفانه من تهران ن -

.رو بگم یقطع جهیفردا نت مهندس فرجاد قول داده بودم حداکثر تا پس يبد شد چون به آقا یلیخ! ا: امیت

.رو دارن دیآقا کل میاگر هم نباشن رح م،یهم اتاق شونیهم هست چون با ا یاتاق من دست خانم رسول دیکل -

کجا هستن؟ قایفقط دق. رمشونیگ یم شونیپس از ا. یممنون، مرس: امیت

.که بغل اتاق قرار دارن ییباکس ها يکنم، تو یخواهش م -

.گذره و خداحافظخوش ب. یمرس: امیت

.خدانگهدار ،یمرس -

.حرکت کردم در رو باز کردم و سر جام نشستم نیرو قطع کردم و به سمت ماش یگوش

بود؟ یک: مامان

.از همکارام یکی -

.بچه کنارم به خواب رفته بود انداختم هی نیکه ع نیبه نازن یگذاشتم و نگاه نیماش يرو جلو یگوش. نگفت يزیچ گهید مامان
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ن؟یبه من بد ییچا هیشه  یزحمت م یامان بم -

.حتما دخترم -

.کردم ادیضبط رو ز يرو از مامان گرفتم و صدا ییچا وانیل

.تعارف بگو بهم یسوال ازت بپرسم ب هیخوام  یسها م: مامان

!حتما -

اد؟یخوشت م یخوام بدونم تو از کس یم: مامان

.به مامان نگاه کردم نهیتعجب از آ با

د؟یکن یم يفکر نیا همچنه، چر -

حرف شده بود؟ نیبکنه؟ نکنه تلفن االن باعث ا يفکر نیباعث شده بود همچ یچ. نگفت یچیه گهید مامان

به فکرم . تو گذشته بود که اون قدر کنجکاو مرور دوباره اش شده بودم یدونستم چ ینم. گردوند یمن رو به عقب بر م یبیحس عج هی

.رو دادم و دوباره در خاطراتم غرق شدم شیپ ياجازه پرواز به سال ها

***

 یذهنم داشتم موهاش رو م يبودم و تو یاز دستش حرص یحساب. رد و بدل نشد نمونیب یکه برنا من رو به مقصد برسونه حرف یزمان تا

.باشه يجور نیهم هم تیخواست در واقع یدلم م یلیخ. کندم یو کله اش رو م دمیکش

.میدیرس: برنا

هم ازش نکردم و به سمت  یتشکر خشک و خال هی یحت. شدم و در رو بستم ادهیپ نیاز ماش یحرف چیش انداختم و بدون هبه ینگاه

.که برنا هم به دنبال من داخل ساختمون شد دمیدر کمال تعجب د. که روبروم قرار داشت راه افتادم یساختمون

د؟یکن یم بیمن و تعق -

شما رو؟: برنا

؟یباش یمخف سیپلنکنه . گهیآره د -

.کنم بتونیکه بخوام تعق دیستین یموجود مهم. بامزه بود یلیخ: برنا

.بهش انداختم و روم رو برگردوندم یحرص نگاه با

 یکه اسم مهندس فالح يبه سمت واحد. با پله خودم رو به طبقه مورد نظر رسوندم نیهم يمنتظر آسانسور شدن رو نداشتم، برا حوصله

حرکت کردم و اسمم رو  یمنش زیداخل شدم به سمت م. در باز بود يال. در نصب شده بود، رفتم يشده و رو يکنده کار یپالک ينژاد رو

زنم و از  یحرف م یدونستم اون روز با کس یوقت نم چیه یداخل اتاق شدم ول یکه منتظر شدم با اشاره منش يا قهیگفتم بعد از چند دق

...اشخاص به برنا فرهمنده وگرنه نیکتریاز نزد یکیخوام که  یکمک م یکس

***

.کرد یبود که من رو از افکارم خارج م نیدفعه نازن نیا

.خسته شدم م؟یرس یم یسها ک: نینازن
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.میرامسر گهید ي قهیتا چند دق -

:بعد به مسخره گفتم و

.يدست و پات رو بمالم؟ چه قدر هم که تو خسته شد -

کنه؟ یچه قدر تحملش سخته و آدم رو خسته م یدون یکنار تو باشم م که در نیهم. اون که مسلمه: نینازن

.بود دتریآوردم مف یخواب با خودم م سهیک هیمن اگه عوض تو . ستیرو که ن -

دم؟یذره خواب هیمن  ینیبب يچشم ندار: نینازن

.ریرو ازش بگ قیدق آدرس. میکیو بگو ما نزد ریسها جان شماره پدرت رو بگ. دیخواد دعوا کن یحاال نم: مامان

.باشه، حتما -

.بعد از چند بوق برداشت. برداشتم و شماره بابا رو گرفتم نیماش يرو از جلو یگوش

.سالم دخترم: بابا

ن؟یخوب. سالم بابا جان -

ن؟ییشما کجا. من خوبم یمرس: بابا

.میرامسر گهید قهیتا چند دق -

.کنم یخب االن آدرس رو برات اس ام اس م یلیخ: بابا

.پس خداحافظ نمتون،یب یباشه م -

.خدانگهدار: بابا

.دادم نیرو قطع کردم و به دست نازن یگوش

.فرسته حواست باشه ها یاالن بابا آدرس رو م -

.یستیآدم منگول که طرف ن هیباشه با : نینازن

.دور از جون -

 ياز کوچه ها یکیخوشگل ته  یلیخ ییالیخونه و هی. میکرد دایپکه بابا داده بود رو  یپرس و جو آدرس یبه رامسر و کم دنیاز رس بعد

.رو به وجود آورده بود يا یدنید يدور تا دورمون جنگل بود و فضا. رامسر بود يباصفا

.کردن ینقاش يده برا یجا جون م نیسها ا: نینازن

ل؟یکو وسا یآره موافقم، ول -

.فروشن یم لیجور وسا نیجا از ا نیتا دلتم بخواد ا میستیکه ن ابونیب وسط. میخر یم میر یم. نداره يکه کار نیا: نینازن

.شناسه یم شتریجاها رو ب نیاون ا. میاز بابا هم بپرس دیبا! آره خب -

.هیفکر خوب نمیآره، ا: نینازن

.دینکن دارمیشام هم ب يبرا. خسته ام یلیرم بخوابم خ یمن م -

.باشه: نینازن



نودهشتیا کاربران انجمن Tikooliو آیال و... نیال – سها                   کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٠

 نیخسته تر از ا. شد فوق العاده بود یکه رو به جنگل باز م يباصفا بود مخصوصا پنجره ا. بود رفتم نیه من و نازنکه متعلق ب یسمت اتاق به

.فرو رفتم یقیو به خواب عم دمیمالفه خز ریبه ز عیسر. بکر اون منطقه فکر کنم عتیو طب رونیب ییبایبودم که بخوام به ز

ساعت دستم . بود دهیخواب نیبه اطراف انداختم، نازن ینگاه. شدم داریب بود که از خواب بش يبودم، وسطا دهیکه شب زود خواب نیا يبرا

که خودم نمازخون  نیبا ا. اذان بودم يصدا دنیباشه عاشق شن دیاذان صبح با يکاینزد. داد یرو نگاه کردم ساعت چهار صبح رو نشون م

از سر جام بلند شدم و به سمت پنجره رفتم و الش رو باز . بود نیو دلنش نیریش یلیداد برام خ یکه اذان بهم م یحس و حال ینبودم ول

. انداختم يبه ناز ینگاه. دمیچیقرار گرفته بود رو برداشتم و به دور خودم پ یصندل يکه رو ییپتو. کردم خی د،یوز یم یباد خنک. کردم

که من  یخواست به خاطر هوس یدلم نم. رو روش انداختمتخت قرار داشت  نییکه پا ییرفتم و پتو متشبه س. خودش رو جمع کرده بود

نگاهم رو به دور دست ها دوختم و به گذشته . کنار پنجره نشستم یصندل يبرگشتم و رو میقبل يدوباره به سرِ جا. کرده بودم سرما بخوره

.برگشتم

***

من هم . دادن ياستقبال کردن و بهم قول کمک و همکار باز ازم يبا رو. پور گذاشتم یروز غافل از همه جا پا به دفتر مهندس فالح اون

از ساختمون خارج شدم و به  عیسر. نظر داره ریبرنا من رو ز نیزبیت يکه چشم ها نیغافل از ا رون،یبدون توجه به اطرافم از دفتر زدم ب

.بعد از چند تا بوق برداشت. زدمزنگ  نینازن

؟يکار دار یالو؟ چ: نینازن

نکردن مگه؟ تیطرز حرف زدنه؟ تو رو تربچه  نیا! کوفت -

.یمن و گرفت يوقت گرانبها ؟یکار داشت یچ نمیبگو بب. یمن باش تیتو الزم نکرده فکر ترب: نینازن

.ندارم يکار چیاصال ه -

.شده یچ نمیبدو بگو بب. ندارم یحاال قهر نکن که حوصله منت کش: نینازن

.داده يخواستم بگم مهندس قول همکار یم! یچیه -

:و گفت دیکش يبلند غیاز پشت تلفن ج نینازن

.يبد ینیریش دیپس با ؟یگ یراست م -

شده؟ یحاال مگه چ -

.يکرد یکه مهندس قبول کنه چه قدر خدا خدا م نیا يو برا ستین يطور نیکه ا یدون یخودت خوب م ؟یگ یدلم گفتم، چرا دروغ م تو

؟یدون یتو نم یعنیشده؟  یچ: نینازن

.تو بگونه،  -

.مینخواست ینیریش. یسیخس یلیخ: نینازن

:خنده و ادامه دادم ریز زدم

جون سها؟ ؟يد یقول بهم م هیدم فقط  یبهت م ینیریباشه ش -

؟یچه قول: نینازن
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.يریزبونت و بگ نیا يجلو یکه بتون نیا -

حاال بد شد؟: نینازن

.جا تحمل کنم نیمجسمه بالهت رو تا ا نیا يزهرمار افهیفقط من بدبخت مجبور شدم ق. خوب شد یلینه خ -

.یگ یم يطور نیهم که شده با برنا باشن، اون وقت تو ا قهیدو دق يبه خدا همه آرزوشونه برا. یانصاف یب یلیخ: نینازن

.ندارم ییآرزو نیداره؟ من همچ یبه من چه ربط -

؟يد یم ینیریش یک یحاال نگفت. خوب یلیخ: نینازن

.نییوقت شما بفرماخانم شکمو هر  -

.يریگ یخوشمزه برام م یلیخ یبستن هیبعدشم  رون،یب يبر یامشب من و شام م نیهم: نینازن

اون وقت؟ هینیریهمش ش نایا -

.خانوم سیبله خس: نینازن

؟يکار کرد یرو چ نیماش یراست. دنبالت امیسر خونه، بعد م هیرم  یباشه پس من م-

.افتم یراه م گهید قهیدق شیپنج، ش. دنبالت امیمدست منه پس من  نتیماش: نینازن

.نمتیب یم! فعال. تا خونه رمیدربست بگ هیمنم برم . باشه، پس برو حاضر شو -

.باشه، خداحافظ: نینازن

***

تو خواب  دمید. اومدم و به سمتش برگشتم رونیاز اون حال و هوا ب نیمانند نازن غیج ياز گذشته مرور نکرده بودم که با صدا يادیز زیچ

 یصداش کردم ول يچند بار. سرش رفتم ياز جام بلند شدم و باال. گه که نامفهوم بودن یم ادیرو با فر ییزایچ هیزنه و  یداره دست و پا م

.با دست تکونش دادم تا باالخره بلند شد نیهم ينشد برا بلنداز خواب 

شده؟ یچ -

.بود يبد یلیخواب خ: نینازن

.ارمیآب برات ب وانیل هیتا من برم باشه، آروم باش  -

.برن یمن و باخودشون م! نه نرو: نینازن

:تعجب بهش نگاه کردم و گفتم با

.میشانسا ندار نیما از ا. بابا يبردت؟ خواب بود یم یک ؟يخل شد -

.یفهم یاصال نم. يمزه ا یب یلیخ: نینازن

.يدید یکن برام که چه خواب فیبعد تعر ارمیآب برات ب وانیل هیباشه، بذار من برم  -

نشه  داریب یکس نکهیا يبود و برا کیهمه جا تار. و به سمت آشپزخونه حرکت کردم رونینشدم و از در زدم ب نیمنتظر جواب نازن گهید

ونه باالخره به آشپزخ. نیبود بخورم زم کیهم نزد يچند بار. دمید یپام رو م يجلو یبه سخت نیهم يچراغ ها رو روشن نکردم برا

رو سرِ جاش گذاشتم و به سمت اتاق  شهیرو پر کردم ش وانیبرداشتم و ل خچالیآب رو از  شهیکانتر برداشتم و ش ياز رو وانیل هی. دمیرس
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استرس  ایشد  یم یکه عصب ییسر جاش نشسته بود و طبق معمول وقتا يهنوز همون جور نینازن. چراغ اتاق رو روشن کردم. برگشتم

:صداش کردم. کار بود نیاالن هم مشغول هم. کند یو مداشت، پوست لبش ر

.همه لبت خون افتاد ؟یکن یکار م یچ نینازن -

:اش برداشت و گفت چارهیکه تازه متوجه کارش شده بود، دست از سر لب ب نینازن

؟یقنات بزن ای ياریآب ب یتو رفت -

.يدیاب دخو یچ نمیکن بب فیبعد هم تعر. زیقدر زبون نر نیبخور، ا ریبگ -

.دینفس سر کش کیرو از دستم گرفت و  وانیل

.ایبهم نخند: نینازن

؟یچ يبرا -

.کم خنده داره هیآخه خوابم : نینازن

.نگو نه ،يزادیآدم ریگم غ یم ؟يدیتو از خواب خنده دار ترس -

.ودم که نکنه من و بکُشنب دهیمنم ترس. دنیکش یمن و م یکرده بودم، ه ریدو نفر گ نیب. بود يبد یلیخواب خ: نینازن

.بوده یچ نمیکن بب فیکامل تعر. یگ یم یفهمم چ یمن که نم -

دست من  نیا شونیکیبعد دعواشون شده  میدو نفر با هم اومدن خواستگار دمیقدر کمبود شوهره که خواب د نینبود، ا یخاص زیچ: نینازن

.زدم غیج نیهم يشدم، برا یوسط نصف مداشتم از . کشن یهم اون دست من و گرفتن و دارن م یکیو اون 

:خنده و گفتم ریز زدم

 يخان دار امینکنه از عواقب حرف زدن با ت ؟ینیب یو بعد خوابشم م یکن یهست که تو بهش فکر م یحاال مگه شوهر چ. به خدا یتو خل -

؟یباف یم ایخودت رو يبرا

:محکم زد تو بازوم و گفت نینازن

.بده میکم دلدار هیسرکوفت زدن  يتو هم به جا. بعد هم دوست دارم در موردش فکر کنم. نداره یربط چیهبه اون بنده خدا  رم،ینخ -

 نیا یراست. ادیدرست درمون از توش در نم زیچ هی. خودت احمقانه است نیخوابتم ع. به خدا یتو خل ؟یچ يبدم؟ اون وقت برا تیدلدار -

تا حاال شده بنده خدا؟ یخان از ک امیت

.برات برنامه دارم یبخواب که صبح کل ریبگ. یکن حیمن و تشر یخواد نصف شب یتو نم: نینازن

.خدا به داد ما برسه -

:و گفتم دمیسرم کش يو پتو رو هم رو دمیتختم دراز کش يرو

.چراغ رو هم خاموش کن یبخواب یخواست یراست -

.خدا به داد شوهرت برسه: نینازن

داشت االن؟ یچه ربط -

.یالزم نکرده تو ربطش رو بفهم: نینازن
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از  نینازن يصبح با صدا. خواب سپردم يقو يغر بودن، گوش نکردم و خودم رو به دست ها هیشب شتریکه ب نینازن يبه حرف ها گهید

:گفتم يبلند بایتقر يبا صدا. خواب بلند شدم

.رو سرت یچه خبرته؟ خونه رو گذاشت -

.یحظ کن دمیبرنامه برات چ هیزود باش بلند شو . شد لنگ ظهر ؟یخواب یچه قدر م: نینازن

د؟یتو خواب يصدا نیشه با ا یمگه م. بلند شدم! خب یلیخ -

.یمن از خواب بلند ش يبایز يدلت بخواد که با صدا یلیخ: نینازن

؟يهمه اعتماد به نفس رو از کجا آورد نیمن موندم تو ا -

به سمت . رختخوابم رو مرتب و لباس هام رو عوض کردم و از اتاق خارج شدم. کردم رونیاق برو با زور از ات نیجام بلند شدم و نازن از

آشپزخونه مشغول درست  يمامان تو. همه از خواب بلند شده بودن. حرکت کردم و بعد از شستن دست و صورتم به هال رفتم ییدستشو

به سمت . جواب سالمم رو دادن یبه گرم شهیبابا و مامان مثل هم. مداد يسالم بلند. خوند یکردن ناهار بود، بابا هم داشت روزنامه م

:و گفت دیدستم رو کش نیخوردم که نازن یبرام گذاشته بود م زیم يکه مامان رو يداشتم از صبحانه ا. نشستم زیآشپزخونه رفتم و پشت م

.زود باش پاشو ؟يخور یچه قدر م -

؟يبر یچه خبرته؟ مگه سر م -

.پادشاه رامسر ببرم يخوام برا یر ملکه سها رو مس. آره: نینازن

.یبکن يخوا یکار م یچ نمیدرست حرف بزن بب ؟یش یتو آدم نم -

 یهم نقاش م،یکن يکم اسب سوار هیاطراف هم  يجنگل ها میتا بر یخوام حاضر بش یخوام بکنم فقط م ینم یکار خاص ،یچیه: ینازن

.میبکش

م؟یدار ینقاش لیمگه وسا -

.دیبرامون خر رونیرفت ب یآره صبح که عمو داشت م :نینازن

.خوبه زتیچ هی نیا. ير یتا آخرش م ،يانجام بد يبخوا يکار هی ادیخوشم م -

ن؟یفقط هم: نینازن

.پرسم یاومد ازت م ادمیهم  يا گهید زیحاال اگر چ. آره -

که مشغول حرف زدن  دمیبابا و مامان رو شن يکه صدا میخارج شدو از اتاق  میبود رو برداشت دهیکه بابا خر یلیو وسا میدیلباس پوش عیسر

:بود گفت دهیبابا که ما رو د. اومد البته اگر در مورد من نبود یبدم م ستادنیاز فالگوش ا. بودن

.کارتون داشتم. نیخوب شد اومد -

.میما در خدمت د؟ییبفرما -

د؟یکدوم سمت بر نیخوا یاالن م: بابا

چطور؟. اطراف يجنگل ها نیهم -

.میکه مهمون دار نیخواستم بگم زود برگرد یم. یچیه: بابا
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شناسمش؟ یمن م. چشم -

.کرد یم یهمون دوستم که تو فرانسه زندگ. يدیفکر کنم در موردش شن یتا حاال ول شیدینه دخترم ند - بابا

ران؟یبرگشته ا. اومد ادمی! آهان -

.نره ادتونی. امروز دعوتش کردم يو برا دمشید رونیکارام ب يبودم براکه رفته  روزید. اومده حیتفر يبرا: بابا

.میایچشم زود م -

:طور که من و نازنین راه می رفتیم دستام و از پشت به هم قالب کردم و نفسم رو دادم تو و چشمام و بستم که نازنین شروع کرد همون

مهمون دعوت کرده؟ االن آخه چه وقت مهمون دعوت کردن  یخه براي چآ. مثال اومدیم خوش بگذرونیم! پدرتم وقت گیر آورده ها -

بود؟

:و باز کردم و به روبروم خیره شدم و با یه لبخند گفتم چشمام

.نمی دونم گله ات از چیه؟ اونا که با ما کاري ندارن. قدر غر می زنی نیخوبه تو هم از سر صدقه ي منه که این جایی و ا -

:م بیشتر باز می شد، گفتمبعد در حالی که نیش و

.خدا رو چه دیدي؟ شاید قسمت شد و تو رو هم موقع بدرقه کردن از خونه باهاش فرستادیم فرانسه -

یعنی می شه سها؟. اوه گل گفتی: نازنین

:خنده یه دونه زدم پس کله اش و گفتم با

.نه، همچین مثل این که بدت هم نمیاد -

رده و با نمک و کچل باشه، چرا که نه؟خب اگه خوشگل و تحصیل ک: نازنین

:زدم زیر خنده و گفتم بلند

.حاال خوبه منم ندیدمش وگرنه با این توصیفات تو باید منم عاشقش بشم-

.هم دیگه هم شدیم يخدا رو چه دیدي؟ شاید زد و هوو! سها جان يآ يآ: نازنین

:ازنین دستش و به یه طرفی گرفت و رو به من گفتکمی که راه رفتیم ن. این بار دو تایی بلند زدیم زیر خنده که

!مناظر اون طرف چه قدر قشنگه -

.آدم واقعا مات و متحیر این همه زیبایی می شه. آره، دقیقا درست مثل یه تابلو نقاشیه -

راستی تو هنوز با برنا مشکل داري؟: نازنین

:و برگردوندم طرف نازنین و گفتم صورتم

.نمی تونم تحملش کنمهیچ وقت نتونستم و  -

.تو وجود و ذهنم همیشه یه موجود اضافی بوده که همش گند زده به کارام -

:در حالی که خنده اش و قورت می داد، گفت نازنین

االن داري درباره یه انسان حرف می زنی دیگه؟ -

:خنده ام گرفت و یکی محکم تر از قبل زدم تو سرش و گفتم ناخودآگاه
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.ن هیچ وقت آدم نمی شیتو هم مثل او -

.با هم خندیدم و

.نقاشی ياون جا جون می ده برا. بریم اون ورتر: نازنین

فقط اون طرفا ملک شخصی نباشه؟. آره بریم -

.تازه از خداشون هم باشه که داریم از ملکشون نقاشی می کنیم. خوایم کاري کنیم یاگرم بود که ما نم. به ظاهرش که نمیاد. نمی دونم -

.بعد از کلی گشتن و پیدا کردن یه جاي مناسب بساط نقاشی رو علم کردیم. تکون دادم و هر دو به طرف پایین حرکت کردیم ريس

. بومش اما من هنوز مورد خوبی براي کشیدن پیدا نکرده بودم يبا دیدن اولین منظره دلخواهش شروع کرد به حرکت دادن قلم رو نازنین

هر چند نقاشیش . عالقه اي که این دختر تو نقاشی داشت فکر نمی کنم داوینچی از خودش بروز داده باشه. دمکمی به بوم نازنین خیره ش

.و پاي یه موجود فضایی شبیه بود تا یه نقاشی از یه منظره دستبیشتر به کشیدن 

.دل به کار دادم و نمایی رو براي نقاشی انتخاب کردم و دست به کار شدم باالخره

نظر تو چیه؟. ام باید خیلی عوض شده باشهتی: نازنین

.و دادم باال و با لبخند منتظر ادامه حرفش شدم ابروم

.یادم میاد از اولم این دو تا از همه خوشتیب تر بودن. برنا هم که از اون بدتر: نازنین

.و کمی کج کردم و به کارم خیره شدم سرم

نظر تو چیه؟: نازنین

.هجوجه اردك زشت همیشه زشت -

:با خنده برگشت طرفم و گفت نازنین

تو کدوم کارتونی دیدي که جوجه اردك براي همیشه زشت بمونه؟! د نشد دیگه -

:چهره حق به جانبی برگشتم طرفش و گفتم با

.این یارو فقط به حمایت توي جوجه اردك نیاز داشت -

.با خنده منتظر عکس العملم شد اش بیشتر شد و زودي قلمش و به نوك بینیم کشید و رفت عقب و خنده

نازنین رنگیش کردي؟ -

:داد زدم. هاش و انداخت باال و دستاش رو از هم باز کرد شونه

نازنین؟ -

:گفتم یو م دمیدو یبا جیغ پا گذاشت به فرار و منم به دنبالش م. زد زیر خنده که من با قلم مو افتادم دنبالش بلند

.اگه مردي وایسا! وایسا -

:اصله زیادي از من ایستاد و دستی به دماغش کشید و برام زبون درازي کرد و گفتف با

.ستمیا یخره من که مرد نیستم پس نم -
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با خنده خودم و بهش رسوندم، پریدم روش و افتادم به جونش و با قلم مو نوك . که باز بدوه که پاش گیر کرد و افتاد رو زمین برگشت

و تایی از خنده در حال ترکیدن بودیم که صداي پاي اسبی که داشت بهمون نزدیک می شد مجبورمون کرد د. دماغ و لپاش و رنگی کردم

.و با تعجب به کسی که با اسب به طرفمون می اومد خیره بشم االکه سرمون و بیاریم ب

.یا جد سادات صاحبش اومد: نازنین

.این جا که صاحب داره! آخ آخ -

.ب داشته باشه و دو کالم حرف حساب حالیش بشهخدا کنه اعصاب مصا: نازنین

.می ترسم با حرف زدنت بدتر گند بزنی. من باهاش حرف می زنم. اومد تو ساکت باش یوقت! هیس -

من یا تو؟: نازنین

ند شدیم که من و نازنین سریع از روي زمین بل. و افسار اسب و کشید و اسب رو نگه داشت مونییاسب سوار رسید به باالي سر دو تا که

:پرسید

خانما این جا چی کار می کنن؟ -

:ازم گرفت و وادارم کرد که من حرف بزنم شگونییزبونمون بند اومده بود که نازنین قایمکی یه ن دوتامون

.ببخشید فکر نمی کردم این جا ملک شخصی باشه -

:حالی که با دستش به جایی اشاره می کرد در

ن؟یدجدي؟ یعنی اون حصارا رو ندی-

.و نازنین به پشت سرمون نگاهی کردیم من

.باید ما رو واقعا ببخشید اصال حواسمون به اونا نبود! اوه  -

بهتون نمیاد این جایی باشید؟-

:نازنین لباش از لبخند کش رفت و گفت که

.نه، ما از تهران اومدیم-

:گفت که چهره جذابی داشت یکی از ابروهاش و انداخت باال و با لبخند مرد

افتخار آشنایی با کدوم خانوماي محترم و دارم؟ -

:نازنین گفت باز

.یعنی من مهمون آقاي ایزدي هستم و ایشون هم دخترشون هستن... ما-

صاف شد و سریع از . که روي اسب به طرفمون خم شده بود، نگاهش و از نازنین گرفت و به من خیره شد و لبخندش پررنگ تر شد مرد

:یین و گفتاسب اومد پا

یعنی شما دختر آقاي ایزدي هستین؟ -

:دستش و به طرفم گرفت، معذب شدم که گفت. سرم و تکون دادم فقط

من فریبرز کامرانی هستم.
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:باز شد و گفتم چشمام

شما همون دوست پدر هستید که به تازگی از فرانسه اومده؟-

:دستام و از پشت بهم قالب کردم و با خنده گفتم و با خنده تکونی داد و خواست باز بهم دست بده که من سرش

.بهتون نمیاد آداب و رسوم کشورتون و فراموش کرده باشین -

:با خجالت سریع دستش و پس کشید و دستی به گردنش کشید و گفت فریبرز

.ببخشید قصد ناراحت کردنتون و نداشتم! اوه -

.خواهش می کنم -

فریبر که خیره به من بود متوجه تغییر نگام شد و زودي به نازنین خیره شد که . رز بود نگاهی انداختمزیر چشمی به نازنین که محو فریب و

با پایین اومدن سر نازنین دوباره فریبرز با خنده و چشم هایی براق به من خیره . نازنین بیچاره از خجالت آب شد و سرش و انداخت پایین

:گفتشد و 

.صرف یه قهوه داغ دعوت کنمخوشحال می شم خانما رو به  -

:که دیوونه شده بود از این همه جنتلمن بودن فریبرز با خواهش و التماس بهم خیره شد که گفتم نازانین

در ثانی شما هم امشب مهمان ما هستید باید زودتر برگردم مادرم دست تنهاست تازه ما . باعث افتخاره اما ما باید زودي برگردیم! اوه -

.قت پیش برمی گشتمباید خیلی و

:لبخند دیگه اي زد و گفت فریبرز

.پس حداقل شما که دعوتم و قبول نمی کنید، می خواید براي شستن سر و صورتتون تشریف بیارید و من و خوشحال کنید -

.دو تامون متوجه صورتمون شدیم و هر دو رنگمون پرید و اون همه کالس گذاشتنمون دود شد و رفت هوا تازه

!ي منخدا -

نازنین مخصوصا با اون دو تا لپ رنگ شده اش اعجوبه اي شده  یخوشبختانه صورت من زیاد ضایع نبود ول. سریع به بینیم دست کشیدم و

.نظیر بود یبود که در حد خودش ب

سایلش تو دستش بود نازنین خجالت زده در حالی که و. شدیم به خاطر صورت نازنین به منزل فریبرز که نزدیک بود راه بیفتیم مجبور

اومد  عقب تر از ما راه می اومد و منم وسایل خودم و گرفته بودم تو دستم و هم قدم با فریبرز که اونم از اسب پیاده شده بود و با من راه می

.رفتم یم

.فکر نمی کردم جناب ایزدي همچنین دختري داشته باشن -

:کمی که گذشت، گفت. لبخندي زدم و سکوت کردم فقط

درستون تموم شده؟ -

.االنم توي یه شرکت مهندسی کار می کنم. بله خیلی وقته -

رشتتون چی بود؟! اوه عالیه -

.من معماري خوندم -
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.من همش فکر می کردم شما نقاشی خونده باشید! وري گود-

:زدم و گفتم لبخندي

.یه جور عالقه است .هر چند خیلی قبل تر از درسم بود. نه، این و در کنار درس یاد گرفتم -

می تونید از چهره ها هم نقاشی بکشید؟ -

.تا حدودي -

.پس الزم شد یه وقت ازتون بگیرم -

.میلبخندي زدم و هیچی نگفتم تا این که به ویالش رسید بازم

این زن داره یا نه؟! واي سها سها: نازنین

.االن می شنوه! خفه شو -

.قشنگتر از بیرونش باشه یحاضرم شرط ببندم توش به طرز وحشتناک. مرگ من ببین چه ویالیی داره -نازنین

.االنه که فکر کنه من و تو از کجا در رفتیم. قدر ندید بازي در نیار نیا -

:سریع به طرفمون اومد و دستش و به طرف ویال گرفت و گفت. تایی به فریبرز که رفته بود اسبش و تو اصطبل بذاره خیره شدیم دو

.نیست شیکلبه خرابه اي ب. می کنم بفرماییدخواهش  -

:دم گوشم گفت نازنین

.اینم ما رو اسکل گیره آورده و داره این طوري برامون کالس می ذاره! زکی-

زیبا بود مخصوصا با وسایلی که توش چیده شده بود از هر نظر عالی و غیر قابل  يداخل به طرز باور نکردنی ا. راست می گفت نازنین

.بودتوصیف 

.میدیبسته شدن در هر دومون از جامون پر يتقه  يکه با صدا میبود الیمحو تجمالت و نیو نازن من

نگاه  نیبه من و نازن نهیبود و دست به س سادهیبود که در رو بسته بود و کنار در وا برزیفر. رو چرخوندم و پشت سرم رو نگاه کردم سرم

هم که دستش رو دور دستم قالب کرده بود و چشماش دور تا دور خونه می چرخیدن، به  نینازن. به طور کامل برگشتم طرفش. کرد یم

.همراه من برگشت

؟یش یم رهیخ يبرگشتم طرفش و تو دلم گفتم، من موندم تو فرانسه به دخترا چه طور نهیدست به س منم

لبم . شدم تمیمتوجه موقع هوی. شیده اش دقیق شدمخاکستري و صورت ک يچشمام رو جمع کردم و به چشما. هامون به هم گره خورد نگاه

با دهان . نگاه کردم نیبه نازن یچشم ریز. چشم دوخت نیلبخند زد و چشم ازم گرفت و به نازن. نگاه کردم يا گهید يرو گاز گرفتم و به جا

از حرص لبم رو گاز . که ببینه چی به چیهفکر کنم اگه ولش می کردي تو خونه هم راه می افتاد . کرد یور سقف نگاه م اونور  نیباز به ا

.نینازن يگرفتم و با آرنج زدم به پهلو

...کار یآخ چ: نینازن

:گفتم یلب ریشد و ز دایزدم که تمام دندونام پ يلبخند

!ــسیه -
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:بود گفت نیجدال من و نازن يکه هنوز با همون لبخند مشغول تماشا برزیفر

.تتون از اون طرفهشستن صور يبرا سیسرو دیاوه ببخش -

شد ازش تشکر کردم و دست  یداشت شکوفا م يریسابقه بود و به صورت چشم گ یکه در درونم ب یشرم يزدم و با نشونه ها يلبخند

.اومد یاز من م زونیآو بایتقر نیرفتم باال که نازن یاون قدر تند از پله ها م. دمیرو گرفتم و همراه خودم به طرف پله ها کش نینازن

.دستم کش اومد. بابا ولم کن. ستمیکه ن سهیسها چته؟ ک يوا: نیزننا

 ست،یحواسش به ما ن دمیتا د. بود و نگاهش به زمین بود سادهیوا نهیهنوز دست به س. برگشتم و بهش نگاه کردم. دمیپله ها رس يباال

.رفتم ییداد دوباره گرفتم و به سمت دستشو یرو که داشت محکم ماساژش م نیدست نازن

:با تحکم گفت نینازن

چه مرگته؟! سها -

:رو باز کردم و کلید برق زدم که نازنین گفت ییتوجه بهش در دستشو بی

ه؟ییعنی این جا دستشوی! جلل الخالق -

رار بزرگی که روبروم ق ي نهیها رو پام کردم و به سمت آ ییاز دمپا یکی. دهنش از نگاه چپ چپ من ثابت موند و دیگه تکونش نداد که

به چشم  شتریچشمام ب یاهیبود، باعث شده بودن س دهیصورتم کش يرو نیکه نازن يدو تا خط سبز. شدم قیبه چهره ام دق. داشت رفتم

.ادیب

صورتم که چهره فریبرز  يآب رو باز کردم و اولین مشت آب رو ریختم رو ریش. بودن رو زدم کنار ختهیر میشونیپ يکه رو ییها يچتر

.دمقابلم ظاهر ش

:نگاه کردم و گفتم نیآب گرفتم و به نازن ریچشم از ش نینازن يبا صدا. گفتم، چشماش چه جاذبه اي داشت باخودم

؟یچ -

نفر امکانات گذاشتن؟ 60داره که به اندازه  سیتو چند تا سرو نیگم مگه ا یم: نینازن

:و جمع کردم و با حرص بهش گفتم لبام

نه؟ ای يآبرومون رو ببر یتون یم نمیبب -

:آب جلوش رو باز کرد و گفت ریهم ش نینازن

کار می تونم بکنم؟ یچ نمیبب -

:رو باال گرفتم و با تعجب گفتم سرم

رو؟ یچ-

:ابروش و انداخت باال و با قیافه حق به جانبی گفت نینازن

نه؟ ایتونم ببرم  یم نمیبب. آبروتون رو دیگه -

:با خنده گفت و

.اي باشههرچند باید کار ساده  -
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.با یک جهش پرید عقب و شروع کرد به تکون دادن لباسش نینازن. لباساش ریختم يو یه مشت آب رو دمیخند

رو هم بهش اضافه کردي؟ سیام کم بود، لباس خ افهیق! سها يوا: نینازن

آوردم باال و با  میم رو به حالت تسلآب و اومد تالفی کنه که دستا ریرفت و دستش رو گرفت ز ریبا حرص به سمت ش نینازن. میدیخند فقط

:خنده گفتم

.تالفی باشه براي یه موقعیت بهتر. ره یآبرومون م. جا نه نیا! میتسل ينه ناز يوا-

.من با چه رویی برم پایین؟ اونم جلوي یه همچین جیگري ؟یپس لباس من چ: نینازن

.تازه زیادم خیس نشده! نگاه کن. روش ختهیر یشست یرو م صورتت یداشت یحاال انگار چی شده؟ فوقش فکر می کنه وقت! اوه -

خواستم از خنده  یاون قدر چهره اش خنده دار شده بود که م. مظلوم بهش نگاه کردم یلیخ. چشماش رو جمع کرد و بهم نگاه کرد نینازن

 یکه تو دستش بود رو خال یآب. گلوله نبود تفنگ پر از هیدستاش بود کمتر از  يکه تو یمشت آب هی. خودم رو نگه داشتم يجلو یبترکم ول

:کرد و گفت

!مونه ها یجواب نم یب -

:و گفتم دمیخند

!حــالــا-

االن  یعنینگاه کردم و با خودم فکر کردم که،  ختیر یکه م يبه آب سبز. دوباره به طرف شیر خم شدم تا بقیه صورتم و بشورم و

کنه؟ یکار م یبرنا چ ده؟یساختمون به کجا رس

کار کرده؟ چند تا قلم مو دستت بود مگه؟ یچ نیبب: نینازن

:و گفتم دمیخند

چطور؟ -

:به صورتش اشاره کرد و گفت. شده بود رهیدست به کمر به خودش خ. سمتش برگشتم

...قرمز ،يزرد، قهوه ا. نگاه کن تو رو خدا -

:و گفتم دمیخند. برداشتم و شروع کردم خشک کردن صورتم ریاز کنار ش یدستمال

.شده هیرنگام تو صورتت تجز بیترک. قلم مو بود هینه، -

ام رو بامزه تر  افهیزد و ق یم یدستمال به رنگ صورت دنیگونه هام به خاطر محکم کش. نگاه کردم نهیبه خودم تو آ. دمیبا هم خند ییتا دو

.داد یاز همیشه نشون م

.میزود بر دیبا. زود باش يناز -

:داد زد نینازن هوی م،یستادیدر ا کینزد. اومد ینم ییصدا چیه. میرفت نییرو شست و با هم پا صورتش عیسر نینازن

صـــاحبخونه؟-

:سمتش و گفتم برگشتم

؟يناز -
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.گهید میر یم میدار میتا بهش بگ میکار کنم؟ صداش کن یخب چ: نینازن

.رو بدم ينذاشت جواب ناز برزیفر يصدا

د؟ییبفرما -

:ا لبخند گفتمسمتش و ب برگشتم

.کنیم یما دیگه رفع زحمت م. خیلی ممنون، خیلی لطف کردید -

:هاش رو باال انداخت و گفت شونه

.ستمیبلد ن یرانیا يتعارف ها -

:و گفت دیخند نینازن

.نیریگ یم ادینداره،  یاشکال -

:و گفت دیخند برزیفر

.خواد یمهارت م -

:با خنده گفت نینازن

.نداره يکار -

.کرد به گپ زدن باهاش ینشست و شروع م یرفت م یم نیکردم نازن یصبر م گهیره دذ هی

:گفتم

!با اجازه. ده یم ادتونی نیبه موقعش نازن شاالیحاال ا -

.مونه یجا م نیتو دلم گفتم ولش کنم هم. دمیرو هم گرفتم و همراه با خودم کش نیسمت در راه افتادم و دست نازن به

.دمیرفتم که صداش رو از پشت سرم شن یداشتم آروم آروم م. نییپله ها رو رفت پا عیسر نینازن م،یدیدر که رس دم

د؟یببخش: برزیفر

:دوم بودم که برگشتم سمتش و گفتم يپله  يرو

بله؟-

 یید که چه حرفاکرده بو ریاز اون حرکت اولم بود که باهاش دست ندادم احتماال گ یکم دست دست کردن که اونم فکر کنم ناش هیاز  بعد

.رو نزنه ییرو بهم بزنه و چه حرفا

:گفتم نیهم يکنه، برا یداره دست دست م یلیخ دمید

ن؟یداشت يکار یکامران يآقا -

:نگاه نکنه، چشم ازش گرفتم و گفتم شتریکه ب نیا يبرا. زل زد بهم

برز؟یآقا فر -

:گفت هوی

ازتون بپرسم؟ یسوال هیشه  یم دیببخش! آهان-
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د؟ییابفرم -

د؟یشه اسمتون رو بهم بگ یم: برزیفر

چون  نمیخودم رو بب يگل انداخته  يتونستم لپ ها یجلوم بود و م نهیآ هیکاش  يا! يوا. دمیبار خجالت کش نیاول يکردم برا احساس

دوباره سرم رو بلند کردم . دمیکش یقیو نفس عم نییسرم رو انداختم پا. شد یشد تازه اگه م یبار تکرار م هیبود که هر صد سال  يصحنه ا

:زدم و گفتم يلبخند مرموز. کرد ینگاهم م یخاص طنتیبا ش. شدم رهیخ بشجذا يو به چشما

.سها -

:رو باال برد و لبش رو جمع کرد و گفت ابروهاش

.خوشوقتم! اوم -

:زدم و گفتم يلبخند

.خداحافظ. نمتونیب یشب م -

دست . برگشتم سمتش. رو برداشت لشیاونم وسا. نیرو برداشتم و رفتم کنار نازن مینقاش لیله وساو از کنار پ نییاومدم پا عیپله ها سر از

.کرد یداده بود و با نگاهش بدرقه مون م هیبه پله ها تک نهیبه س

:خورد گفت یکه باز توش به چشم م يهم با ناز نینازن. داد لمیپررنگ تر تحو ياونم لبخند. زدم يبهش لبخند ناخودآگاه

.متونینیب یم! فعال -

:صداش از پشت سرمون اومد که به فرانسه گفت. میبه راه افتاد و

- A bientôt)دارید دیبه ام(!

:گفت يکه ناز میرفت یتند تند راه م. میعقب و به راهمون ادامه داد میبرنگشت گهید

گفت؟ یچ قایاالن دق! اوهو -

:و گفتم دمیخند

.دونم ینم -

.داده باشهفحش محش ن: نینازن

.ستیگفته باشه با من ن يزیاگر هم چ! فکر نکنم -

:چپ چپ برگشت سمت من و گفت نینازن

نه؟. گهیپس حتما با منه د -

:ور و اون ور رو نگاه کردم و گفتم نیهام رو باال انداختم و ا شونه

.دونم ینم -

:گفت تیبا عصبان نینازن

رو جز خودت  يا گهیکس د يخونه حق دار یاالن که کبکت خروس م. دم یبهت حق م البته ؟ینیب یجز من نم يا گهید یکس یعنی -

؟يدیدور ند نیبزرگ رو ا ينرده ها نیا ؟یقبلش چ یول. ینینب
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:دهنم گرفتم و گفتم کیرو نزد دستم

- ا ا باشه؟ من بودم؟ یگفت فکر نکنم ملک شخص یک! ا

:ده گفت یکه معلوم بود خنده اش رو داره قورت م نینازن

.دونم واال ینم -

:حرص روم و برگردوندم و گفتم با

من موندم چرا خدا تو رو در مقابل جوجه اردك زشت نذاشته؟-

:و گفت دیخند نینازن

؟یچ یهان؟ چ... گفتم کبوتر با کبوتر میاز قد -

:خنده ام رو گرفتم و گفتم يجلو. بودم اشیدلقک باز نیا عاشق

! اَه. نایخورد یکدومتون حرص نم چیننداخته؟ اون وقت ه نیچرا جوجه اردك زشت رو با نازن. بود نیهماصل حرف منم  قایخب دق -

.شانس منه

.دهیدر وجود تو د يزیچ هیحتما خداوند  -

:سرش و گفت يدستش رو گرفت رو نینازن. نیخنده و محکم زدم تو سر نازن ریبلند زدم ز. رمیخنده ام رو بگ ينتونستم جلو گهید

.دستات مردونه شده! سها يوا -

:خنده گفتم با

؟یچ یعنی -

:مالوند گفت یکه هنوز داشت سرش رو م نینازن

.سرم شکست -

:و گفتم دمیخند بازم

.حقت بود -

.زنه یبلبل م تمیخونه، داره ر یکبکت خروس هم نم! گهینه د: نینازن

.هام رو انداختم باال شونه

.کرد یدوستش رو زودتر ظاهر م نیا یگفت یب به بابات مخ يقدر ذوق مرگ شد نیا: نینازن

.پله ها نبود يهم رو یو کس میدورشده بود یلیخ. نگاه کردم الشونیحرفش ناخودآگاه برگشتم پشت سرم و به و نیا با

.هست بگو تا منم برگردم یجالب زیچ: نینازن

:طرفش و گفتم برگشتم

.میبر ،یچیه-

.مامان حسابی براي مهمون بابا سنگ تموم گذاشته بود. شده بودچی براي پذیرایی آماده  همه
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شاید . این که زیاد برام مهم نبود اما دلم نمی خواست جلوش لباس ساده اي تنم کنم و خودم رو در برابرش یه دختر ساده نشون بدم با

براي . ی من یه دختر خوش سلیقه و مرتبی هستمبراي این که می دونستم مدتی فرانسه بوده و فقط می خواستم بهش ثابت کنم در هر حال

یکی از لباسام و در آوردم و کمی از خودم دورتر نگه داشتم و . شروع کردم به گشتنِ یه لباس مناسب از بین لباسام ادهمین با وسواس زی

.بهش نگاهی کردم که صداي آبی که از حموم می اومد باعث شد نگاهی به در حموم بندازم

.نمی دونم داشت اون تو چی کار می کرد که هنوز دل از این همه آب بازي نکنده بود. و ساعت پیش حموم رفته بوداز د نازنین

.زمین اومد يو با مشت محکمی به در کوبیدم که جیغش رفت رو هوا و بعدم صداي افتادن چیزي رو برگشتم

:ام گرفت و گفتم خنده

اون تو داري چه غلطی می کنی؟ -

.ثل گاو هی شاخ نزنی دارم خودم و می شورماگه تو م -

این چه جور شستنه که هنوز بعد از دو ساعت تموم نشده؟ -

:در حالی که از خنده لبام و گاز می گرفتم، گفتم بعد

؟ینکنه تو فضای -

!زهرمار سها -

:زدم زیر خنده و گفتم بلند

.منم می خوام دوش بگیرم. بدو بیا بیرون -

.فتم و لباسم و پرت کردم رو تخت و خواستم برم طرف کمد که گوشیم زنگ خورداز در فاصله گر و

خوش قر می اومد انداختم و از روي عسلی برداشتمش و به شماره نگاهی انداختم و با شک دکمه  يبه گوشیم که همراه با صدا برا نگاهی

.سبز رو فشار دادم و فقط گوش کردم

خانم ایزدي؟ -

بفرمایید؟. بله -

:یهو با صداي بلندي گفت که

می شه بگن خانم کجا تشریف دارن؟ -

:تعجب گفتم با

بله؟ -

ایزدي میاي کارت و می کنی و می ري و بعد هم این جا رو با تمام بدبختیاش می اندازي سر من؟ -

.شستم با خبر شد آقا کی هستن تازه

.یعنی چی آقا؟ درست حرف بزنید -

تو االن کجایی؟. هم ریخته ایزدي این جا همه کارا به -



نودهشتیا کاربران انجمن Tikooliو آیال و... نیال – سها                   کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٦٥

و انداختم باال و با یه لبخند که توش بیشتر افکار پلید موج می زد، خودم و پرت کردم رو تخت و دست چپم و گذاشتم زیر سرم و با  ابروهام

:صداي شادي گفتم

قدر بدون من  نیاگه می دونستم ا! نم يمهندس مشکلی پیش اومده؟ یعنی یک روز هم بدون من نمی تونید کارا رو پیش ببرید؟ اوه خدا -

.کارا سخت پیش می ره هرگز به این مسافرت یک ماهه نمی اومدم

:باز رفت باال و گفت صداش

یک مــاه؟ -

:ام بیشتر شد و لبم و گاز گرفتم که صداي خنده ام و نشنوه و به زور گفتم خنده

.این که ساختمون فرو بریزه برگردماگه دارید به کارا گند می زنید، می خواید زودتر قبل از  -

.لبام و گاز گرفتم و تو جام غلتی زدم و رو شکمم دراز کشیدم بیشتر

من نمی دونم مهندس فرجاد با خودش چه فکر کرده بود که گفته باید زیر تمام نقشه ها امضاي یه دختر بچه لوس و بی مزه اي مثل تو  -

.یارهباشه که با حماقتش فقط خرابکاري به بار ب

:بعد با پوزخند گفت و

شما به مسافرت یه ماهه ات برس خانم کوچولو، منم به مهندس فرجاد می گم که دستور کار و عوض کنه و براي بردن نقشه ها به  -

.شهرداري امضاي من و بذاره زیر کارا

:چشمام باز شدن و سریع تو جام نشستم یهو

یعنی چی؟ -

.یعنی همینی که شنیدي -

.مضاي من نباشه هیچ کاري نمی تونی بکنیتا ا -

به خاطر خوش گذرونی هاي سرکار خانم که نمی شه کار مردم . فعال هم که تو داري خوش می گذرونی. اول بیا ببین بعد بگو که نمی تونی-

.رو هوا بمونه

:تهدید بهش گفتم با

.تو هیچ کاري نمی کنی تا من برگردم -

.منتظر خانم باشم که شاید یه روزي مثال می خواد برگردهیعنی می گی تا یه ماه دیگه -

.کی گفته یک ماه؟ من سر یه هفته اي برمی گردم -

:خنده اي کرد و بعد در حالی که با آرامش می خواست بهم بگه مچم و گرفته، گفت. زودي لبم و گاز گرفتم که

؟ییعنی باور کنم به خاطر کار می خواي دل از مسافرت بکن -

دس کاري نمی کنی تا من برگردم در ثانی من سفرم یک ماه بوده ولی از اون جایی که می دونم نمی شه به شما اطمینان کرد زودي مهن-

.برمی گردم

:اش بیشتر شد و گفت خنده
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.مخوشم میاد که می دونی داري با یه مهندس حرف می زنی ولی مهندس کوچولو تو چه بیاي چه نیاي من کار خودم و می کن -

:بعد در حالی که صداش و خیلی آروم می کرد، گفت و

.برگشتی از نماي داخلی ساختمون به خاطر زیبایش یهو تعجب نکنی یفقط امیدوارم وقت -

:زدم فریاد

فهمیدي؟. تو دست به نقشه ها نمی زنی -

.الو؟ قطع و وصل می شه. چی؟ صدات و نمی شنوم-

.یتو به نقشه هاي من دست نمی زن. خودت و به کري نزن. يشنو یخوب م هم یلیمهندس می دونم که می شنوي، خ -

.درموردش مفصل حرف می زنیم يهر وقت که اومد. اشکالی نداره فرصت زیاده. صدات نمیاد ایزدي! اوه خداي من -

:از دهنم پرید یهو

.برنا تو حق نداري نقش هام و تغییر بدي -

.ه شدت قرمز کرده بودم و زبونم بند اومده بودخودمم ب. یه لحظه خنده اش قطع شد که

طور که داشتم به شاهکاري که کرده بودم فکر می کردم، آروم سرم و آوردم باال و به نازنین که لباساش و پوشیده بود و حاال داشت  همون

.سرش موهاش و خشک می کرد، نگاه کردم يبا حوله رو

:تکون داد و گفترو از گوشم دور کردم که نازنین سرش و  گوشی

داري با برنا حرف می زنی؟ -

زودي دوباره . دهن باز به نازنین که نمی دونست بخنده یا بکوبه تو سرم نگاه کردم که یه دفعه یاد برنا افتادم که هنوز پشت خط بود با

قا هنوز منتظر یه شاهکار آفرینی گوشی رو به گوشم چسبوندم تا ببینم هنوز پشت خطه یا نه که با شنیدن صداي نفس هاش فهمیدم که آ

یه دونه محکم رو پیشونیم کوبیدم و زودي دکمه قرمز و فشار دادم و گوشی رو پرت کردم رو تخت و ناخودآگاه . دیگه از جانب بنده است

:نازنین بهم نزدیک شد و پرسید. شروع کردم به کندن ناخن انگشت شستم

چرا رنگت پریده؟ مگه چی بهت گفت؟ -

:چهره ي دوست داشتنیش خیره شدم و یهو با فریاد گفتم به کمی

.نازنین باید همین االن برگردیم تهران -

:که از جیغم هول کرده بود، دستش و گذاشت رو قلبش و با صداي بلند گفت نازنین

تو چه مرگته؟ چرا هی اتصالی می کنی؟ -

نازنین . رش و باز کردم و شروع کردم به پرت کردن لباس هام داخلشچمدونم و از زیر تخت کشیدم بیرون و گذاشتم رو تخت و د زودي

:با عصبانیت در چمدون و بست و هلش داد به یه طرف دیگه و دست به سینه جلوم با چهره عصبانی ایستاد و گفت

.هیچ جا! نه من، نه تو. ما امشب هیچ جایی نمی ریم -

:لحظه بهش نگاه کردم و گفتم یه

.ی تونی بمونی و از مهمونی لذت ببري ولی من باید برگردمتو م. مهم نیست -
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:دوباره در چمدون و باز کردم که باز درش و بست و این دفعه روش نشست و گفت و

اون وقت چرا باید بري؟ -

.براي این که اون جوجه اردك زشت داره به تمام زحماتاي چندین ماهه ام گند می زنه -

.ي کار خودشون می خوان برگردنپس بگو خانم فقط برا! اوه -

پس چی ؟ چه کاري مهمتر از این؟-

.سها شما امشب یه مهمون دارید -

.اون مهمون باباست. مهمون من که نیست -

.یولی تو هم دختر بابات -

:و درشت کردم و با تعجب گفتم چشمام

االن این حرفت چه ربطی داشت؟ -

.و رو دیده بیشتر راغب شده که به این مهمونی بیادربطش به اینه که اون آقا از وقتی که ت -

اون وقت اینا رو اون آقا خودش بهت گفته؟ -

:با خنده گفت نازنین

.ولی اون چشما می تونست بگه که چی توشون می گذره و چی می خوان! معلومه که نه-

:و براش با تاسف تکونی دادم و از روي چمدون هلش دادم و گفتم سرم

.اتفاقا اونی که من دیدم بیشتر شیفته تو و خل بازیات شده بود. تو بمون نه عزیزم -

!سهـــــا؟ -

:به ناراحتی نازنین ندادم و گفتم اهمیتی

.واي نازنین فکرش و بکن برگردم و ببینم که اون جوجه اردك با هم دستی اون اوستاي خودراي تمام نقشه هام و تغییر داده باشن -

.خب داده باشن-

نازنین؟ -

چیه؟ -

تو واقعا دلت می خواد این اتفاق بیفته؟ تو که بیشتر از همه می دونی که من چه قدر براشون زحمت کشیدم و چه قدر از خواب و وقتم  -

.زدم تا بشن اونی که می خوام

:نیشش باز شد و گفت باز

البته تا وقتی که این نقشه ها تموم بشه و تنها خود خدا . دمحتی شاهد جون کندنات و حموم نرفتنا و چرکو شدنت بو. آره خب شاهد بودم -

.دونه که من چه قدر مجبور بودم بوي گند عرقات رو تحمل کنم یم

:زدم جیغ

نازنین؟ -
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تخت نشستم و  يبا سردرگمی رو. اعصابم به هم ریخت. خواستم به طرفش هجوم ببرم که از اتاق پرید بیرون و دستم دیگه بهش نرسید و

:بدون نگاه کردن به شماره جواب دادم. و بین دستام گرفتم که دوباره صداي گوشیم دراومد سرم

بله؟ -

الو؟ -

.شنیدن صداش رنگم پرید و گر گرفتم با

.ببخشید که باز هم مزاحمت شدم -

:شدم که ادامه داد ساکت

گفتم بهت بگم که دیگه . من و به اسم کوچیک صدا کنن خانم يمی خواستم بگم من هیچ عالقه اي ندارم که همکارام، به خصوص همکارا-

...خب مسلما تو هم دوست نداري که بهت بگم. تکرار نشه

:لحظه مکثی کرد و خیلی آروم گفت یه

!سها -

:به لحظه درجه عصبانیتم بیشتر می شد که گفت لحظه

.يامیدوارم حسابی بهتون خوش بگذره خانم مهندس سها ایزد. خب من دیگه برم -

تخت کوبیدم و بی هدف به طرف کمدم رفتم و خواستم کاري کنم که تا  ياز جام بلند شدم و به شدت گوشی رو رو. تماس رو قطع کرد و

به درش رسیدم دوباره پشیمون شدم و با عصبانیت لبم و گاز گرفتم و به طرف پنجره رفتم و دستام و گذاشتم رو چشمام و بستمشون که 

:خورد یحرفی که زده بود تو گوشم زنگ م ووم چهره برنا اومد جل

».خب مسلما تو هم دوست نداري که بهت بگم سها «

:و باز کردم و با ناراحتی گفتم چشمام

حاال باید چی کار کنم؟. چه گندي زدم! اَه لعنتی -

.اتاق يکه پشت سرش مخفی شده بود اومد تومامان اول وارد شد و بعد هم نازنین . فکر بودم که کسی به در اتاق ضربه زد و در باز شد تو

:تخت انداخت و اخم کوچیکی به صورتش داد و گفت يمامان نگاهی به چمدون رو. مادرم خیره شدم و کامل به طرفشون برگشتم به

کجا به سالمتی؟ -

:دهنم و قورت دادم و به نازنین نگاهی کردم که دیگه صداش در نمی اومد و گفتم آب

.کلی از کارام موندن. تهران باید برگردم-

چه طور شده که هنوز نیومده باید برگردي؟. تا االن که خبري از رفتن نبود -

...مامان باید برم وگرنه -

:حرفم اومد و با آرامش گفت بین
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ا به پدرت و ما احترام بذار لطف. من کاري به کاراي تو ندارم اما یادت باشه که ما امشب یه مهمون داریم و پدرتم این مهمون و دعوت کرده-

خوبه که قبل از اومدنمون چندین بار ازت پرسیدم که کارات و ردیف کردي یا نه، و هر بار تو گفتی . و دست از این بچه بازي هات بردار

.مشکلی نیست

.نموندهتا بیشتر از این عصبانی نشدم، اون چمدون و جمع کن و زود تر آماده شو که چیز به اومدن مهمونمون  پس

خب هر وقت مامان جدي می شد می فهمیدم که همه چی جدیه و هیچ شوخی . چشماي مهربونش خیره شدم و نا خودآگاه زبونم بند اومد به

با خروج مامان با خشم به نازنین چشم دوختم که شونه هاش و . هم در کار نیست و هیچ کسی هم قادر به تغییر نظر مامان نیست يا

:فتانداخت باال و گ

.معلومه که نمی دونی چیه! اصال تو می دونی آبرو یعنی چی؟ اوه! زشته. خب خاله راست می گه دیگه-

.عصبانیت خم شدم و کیف کوچیک دستیم و از روي میز برداشتم و خواستم به طرفش پرتاب کنم که زودي در رو بست و فرار کرد با

طرفش پرت بودن و  هیهر کدوم از لباسام . تخت رو نگاه کردم يرو. نشستم تخت يگوشه  یتخت و با کالفگ يرو پرت کردم رو فمیک

.و به طرف پنجره نگاه کردم رونینفسم رو با حرص دادم ب. خودش يچمدونم که وسط اتاق ول بود برا يآخر هم چشمم رفت رو

».بهتون خوش بگذره دوارمیام يزدیخانم مهندس سها ا «

:لب گفتم ریرفتم آروم ز یکه حوله ام رو برداشته بودم و به طرف حمام م ید شدم و در حالام رفت تو هم و از جام بلن چهره

!اَه. گذشت یهم م یگفت ینم -

.دمیدر حمام رو محکم کوب و

.اون ور هم مونده! نیزود تر نازن -

:کمرش رو گرفت و گفت نینازن

.حداقل دستور نده. مینوکر خانمم که شد گهید-

:گفتم يبلند يخم کردم و با سشوار شروع کردم خشک کردن و مخصوصا با صدا گهیطرف د هیرو  سرم

.ادیصدات نم ؟يناز یگفت یچ -

:اشاره کردم به لباس و گفتم. از لباسام یکیچشمم خورد به  دوباره

.نهیزم يهم رو گهید یکیاوناهاش اوناهاش -

:کم بهم چپ چپ نگاه کرد و بعد گفت هی نینازن

...ا ال اله اال -

:گفتم ییرو خاموش کردم و با پررو سشوار

ه؟یچ -

.اش واقعا خنده دار شده بود افهیق. که خم شده بود تا لباس من و برداره با تعجب بهم نگاه کرد یدر حال نینازن

.نیخواستم بپرسم راحت. خانم یچیه: نینازن

:رو روشن کردم و گفتم سشوار
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- ام یعصب کمی. ینگ یبگ يا.

:ساکم و گفت يجمع کرد و انداخت تو نیزم يلباسمم از رو نیآخر نینازن

.کم خسته هم باش هی ایب! نه تو رو خدا -

:کردن گفتم یکه موهام داشتن رو هوا پرواز م یو در حال میشونیپ يها يچتر يرو گرفتم رو سشوار

.خسته هم هستم! یآخ گفت -

:هوا مونده بود بهش نگاه کردم و گفتم يم رودست. اومد سشوار رو ازم گرفت تیبا عصبان نینازن

.لطفا مزاحمم نشو -

:باز از دستم گرفت و خاموشش کرد و گفت نینازن. سشوار رو ازش گرفتم دوباره

.کنم زیاتاقتون رو تم يچه طور يد یدستور م يو دار یجا نشست نیهم يآورد فیکه از حمام تشر یاز وقت. خانم یخسته باش ــَدمیبا -

:گفتم يبا خونسرد. دمید یم شهیرو خنده دار تر از هم نیبودن، نازن ختهیصورتم ر يهام که شلوغ رو ییشت چترپ از

.کنه بذار راحت باشه زیتم ییخواد تنها یکنم، منم گفتم حاال که خودش م زیتم یخودت گفت -

.خوام یچرا م یو تو هم گفت یکن زیتم يخوا یسها من گفتم م! ا ا ا: نینازن

.گهید یکن زیخواستم تم یخب م -

:که گذاشته بودم رو برداشتم و گفتم یتخت لباس يشدم و رفتم از رو بلند

.خوام لباسام رو عوض کنم یم رونیبرو ب ایکن،  شیچشمات رو درو ای -

:و آروم گفت نهیآ يرفت جلو نینازن

که به تو نگاه کنه؟ هیک! اَه اَه -

:زدم و گفتم يرو به کر خودم

؟یگفت يزیچ -

!نه: نینازن

:گفت یاومد که م نینازن يدر حال عوض کردن لباسم بودم که صدا. نهینب یکه کس ستادمیکمد رو باز کردم و رفتم پشتش ا در

گفت؟ یم یبرنا چ: نینازن

:افتادم و آروم گفتم میخرابکار ادی دوباره

.یچیه -

:بلند ادامه دادم يبعد با صدا و

ن بلده؟اصال اون حرف زد-

:باعث شد که داغ دلم تازه شه و بگم نینازن يخنده  يصدا

.تازه اعتماد به نفسشم باالست! پررو يپسره  -

:رو در آوردم و گفتم اداش
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...ما مهندسا-

:خودم و گفتم يبرگشتم به صدا دوباره

!گرفت؟ یمدرکش رو ک ستیاصال معلوم ن -

.قبل از تو: نینازن

:گفتم ادیبا فر. دایدر ب غمیبود ج کینزد

!؟ينـــاز -

 نهیآ يروبرو یصندل يکه رو نینازن. ستادمیا نیلباسم رو مرتب کردم و رفتم کنار نازن. دنیبلند شروع کرد به خند يدوباره با صدا نینازن

شد؟ ناخودآگاه  یم یچ دید یمن و م برزیاگه فر. اومد یواقعا لباس بهم م. نگاه کردم نهیبه خودم تو آ. جمع شد هویخنده اش . نشسته بود

.دیچیافتادم و صداش که اسمم رو صدا کرد، تو ذهنم پ رناب ادی

:خنده ام رو قورت دادم و گفتم. کرد یبا دهن باز نگاهم م. نیخورد به نازن نهیزدم و چشمم از تو آ ياراده لبخند یب

ه؟یچ -

.ادیرنگ بهت م بیترک نیسها چه قدر ا: نینازن

:طرفش و گفتم و برگشتم دمیخند

اد؟یبهم نم یتو بگو چ -

:شد و گفت رهیبهم خ یبا مهربون يسر نیسرش رو تکون داد و ا نینازن

!سهـــا؟ -

:و گفتم نهیسمت آ برگشتم

هوم؟ -

.ندتیبب یشکل نیکاش برنا ا يا -

:کردم و گفتم که متوجه فکرم نشه، اخمام رو تو هم نیا يبرا یفکر خودم رو به زبون آورده بود ول نینازن

بشه؟ یکه چ-

:زد و گفت يلبخند نینازن

.يطور نیهم -

:رو در آوردم و گفتم اداش

.يطور نیهم -

:خودم و گفتم يبرگشتم صدا دوباره

؟یشکل نیا یگ یبعد تو م. نمشیخوام نب یصد سال م! ـــــــشیا -

به . اومد یبهم م یلیرنگش خ بیترک نیبود و به قول نازن یشنگست ق. یتنگ مشک نیتنم بود با شلوار ج يچهارخونه سبز فسفر کیتون هی

.زدم یبخش تیانداختم و لبخند رضا ینگاه نهیخودم درون آ
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بود رو  کمیسه گوشم که هم رنگ تون يروسر نیرفتم از کنار نازن. زنگ باعث شد چشم از خودم بردارم و به در اتاقم چشم بدوزم يصدا

.برداشتم

.امینه تحاال برنا : نینازن

.سرم گره اش زدم يسرم و از پشت سرم ردش کردم و آوردم باال يرو انداختم رو میروسر

.هم نکن یباف الیخ ایبلند شو ب نینازن -

:گفت یشمال يشونه هاش رو انداخت باال و با خنده و لهجه  نینازن

!خانم جان -

:وگفتم دمیخند

.يخواد قربون صدقه ام بر ینم -

:گفت یپشت سرم اومد که م نینازن يصدا. تاق راه افتادمبه طرف در ا و

.چه برسه به برنا رهیگ یکس تو رو نم چیاعتماد به نفست ه نیبا ا-

:و برگشتم سمتش و با حالت عجز گفتم سادمیوا

.رهیمن و بگ ادیتو رو خدا برنا ب يوا -

:ام رو جمع کردم و گفتم افهیبرگشتم و ق يبه حالت عاد بعد

!چندش يبرنا -

 یمهمون ها تو هال سرِ پا داشتن با هم خوش و بش م. نییپا میاز پله ها رفت ییدو تا. هم پشت سر من اومد نینازن. رونیاتاق اومدم ب از

:گفتم یینسبتا رسا يکردن که من با صدا

!سلــام -

.نشستم برزیفر يروبرو یندلص يرو. میو بهشون خوش آمد گفت میهم رفت نیمن و نازن. سه تاشون به طرفم برگشتن هر

:گوشم آورد و آروم گفت کیسرش رو نزد. بود بهم دهیهم مثل کنه چسب نینازن

گه؟ یم یپدر خانواده چ! اوه اوه-

:گفتم يبه ناز یلب ریآروم ز. تنش بود یکت و شلوار نسبتا گرون. و به پدرش نگاه کردم برگشتم

گن؟ یم یکراواتا چ -

!شده واسه خودش يچه دوماد. نیرو بب ياوه اوه فرفر: نینازن

کمرنگ و کراوات سرمه  یو لباس آب يکت و شلوار سرمه ا. میچشم تو چشم شد. بهش نگاه کردم. بود برزیحتما فر ياز فرفر منظورش

.اونم بهم لبخند زد. ناخودآگاه بهش لبخند زدم. زده بود يا

:که من بشنوم، گفت يقرار داد و آروم باز طور دیمعرض د هم که فکر کرد با اون بوده تمام دندوناش رو در نینازن

!اکبر... هزار ا -

:برگشت سمت ما و گفت هویگرم گرفته بود،  یکه با خانم کامران مادرم
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.اریسها مادر بلند شو برو شربت ب -

:بلند شد و گفت یکه هنوز گاراژ دهنش رو نبسته بود با همون لبخند کجک نینازن

.چشم خاله -

.تو زحمت نکش. جان با سها بودم دخترم نینازن -

:گوشم گفت ریبهم زد و آروم ز يلبخند نینازن

.ینیتا بلکه به دل آقا داماد بش اریعروس خانم برو شربت ب -

 یقشنگبود رو پر از شربت کردم و به  دهیکه مامان از قبل چ ییها وانیل. بهش انداختم و به سمت آشپزخونه حرکت کردم یحرص نگاه با

به . اشاره کرد یکامران يپدر گرفتم که با سر به سمت آقا ياول جلو. که مهمون ها نشسته بودن رفتم ییکردم و به سمت جا نشونییتز

 برزیکه شربت بهش تعارف کردم فر ينفر نیآخر. به صورتم انداخت و تشکر کرد ینگاه مهربان. جلوش گرفتم رو ینیسمتش رفتم و س

طاقت نگاه کردن بهش رو  گهید. برداشت ینیس يرو از تو وانیکنه ل لیخواست همون آن من رو به خاکستر تبد یانگار مکه  یبا نگاه. بود

 يمانده رو از تو یباق وانیدو تا ل عیکه سر دید یصورتم چ يدونم تو ینم. حرکت کردم نینازنبا سرعت ازش دور شدم و به سمت . نداشتم

:متوجه نشن، گفت هیکه بق يگوشم طور ریشربت رو به دستم داد و آروم ز وانیل. کرد برداشت و وادار به نشستنم ینیس

هو؟ی يشد یچ. شربت بخور نیکم از ا هیسها  -

:محبت به صورتش نگاه کردم و گفتم با

.شم یاالن خوب م. شدم يطور نیکه از دست برنا خوردم ا ییبه خاطر حرص ها. ستین يزیچ! یچیه -

.رمیقرار نگ برزیچشم تو چشم فر یتمام تالشم رو بکنم تا آخر مهمون دیخودم گفتم، با شیپ. دستم رو فشرد یبه آرام نزد و یحرف گهید

 نیتو هم. دمیفهم ینم يزیکردم و اصال حواسم به جمع نبود و از صحبتاشون چ یفکر م دمشید یکه از دست رفته م يبه پروژه ا داشتم

:دمیازش پرس یلب ریبه سمتش برگشتم و با اشاره و ز. زد به خودم اومدم یمن م يه به پهلوک نیفکرها بودم که با سقلمه نازن

ه؟یچ -

انداختم و به خودم گفتم، سها  نییسرم رو پا عیسر. به سمتش برگشتم که باز نگاهمون در هم قفل شد. اشاره کرد برزیسر به سمت فر با

کردم صاف باشه  یم یکه سع ییو با صدا رمیو کردم که چشم در چشمش قرار نگ میسع آروم باش و بعد دوباره سرم رو بلند کردم و تمام

:گفتم

.متوجه نشدم ن؟یبا من بود دیببخش -

 نیدار یمهارت خاص يشنا و اسب سوار يکه گفتن شما در رشته ها میکرد یخانم در مورد ورزش صحبت م نیبا نازن میبله، داشت: برزیفر

.نیمتوجه نشد یسوال کنم ول نید یورزش ها رو انجام م نیکه چند ساله ا نیکردم تا در مورد اشما رو صدا  یبعد هم هرچ

.متوجه نشدم نیهم يکه در دست دارم برا هیفکرم مشغول پروژه ا دیببخش. بله -

د؟یکن یم تیفعال يا نهیتونم بپرسم شما در چه زم یم! چه جالب: برزیفر

.برخورده یکه انگار به مشکل میساختمون هست هیو االن هم مشغول ساخت  هیمعمار یبله، من رشته ام مهندس -

اد؟یاز دست من برم یکمک یراست! يواو چه خانوم هنرمند: برزیفر
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.بازم ممنون. حلش کنم دیخودم با ،یمرس -

.کمک کنه بهش یداره کس ازیموقع ها آدم ن یبعض یول نیستیخودتون با يرو پا نیخوبه که دوست دار یلیخ: برزیفر

.وابسته بشه یکه به کس نیخودش کارش رو انجام بده بدون ا دیبا یبه نظرم هر آدم. ستمیمن با نظر شما موافق ن یول -

.میمورد با هم تفاهم ندار نیفکر کنم ما در ا: برزیفر

.تونه باشه یمورد م نیاول نیا میبگ میتون یم -

کنم به سرعت رشته حرف رو دستش گرفت و رو  یم یخال چارهیب نیاز برنا دارم رو سر ا که یکه حس کرده بود من االن تمام حرص نینازن

:گفت برزیبه فر

د؟یکن یم نیتمر يشما چند ساله به طور حرفه ا نینگفت برزیآقا فر -

.کنم یم ياسب سوار يشه که به طور حرفه ا یم یمن حدودا پنج سال. رفت ادمیرو  یاصال حرف اصل دیاوه ببخش: برزیفر

:گفتم ينسبتا بلند يو با صدا دمیرو محکم به هم کوب دستام

!یچه عال يوا -

که  شیپ قهیدختره خله نه به اون دو دق نیگن ا یخودشون م شیمن تعجب کرده بودن و مطمئن بودم االن پ یحرکت ناگهان نیکه از ا همه

:نگران شده بود، گفت یمامانم که حساب. کنه یانداخت، نه به االن که مثل بچه ها ذوق م یداشت دعوا راه م

؟یکن یم يجور نیشده سها جان؟ چرا ا یچ -

:کرد زدم و گفتم ینگاهم م یبه روش که با نگران يلبخند

چند وقته درست  دیدون یم. يکردم که بتونم برم باهاش اسب سوار داینفر رو پ کیخوشحالم که تونستم  نیاز ا. مامان جان ستین یچیه -

از عزا در  یتونم کامل دل یحاال م. کنه یرم م نیاز دست ا چارهیرو اسب، اسب ب نهیش یهم که تا م نینازن نیکار رو نکردم؟ ا نیا یو حساب

.ارمیب

:کرد خنده اش رو پنهان کنه، گفت یم یکه سع یطرز حرف زدن من خنده اش گرفته بود در حال نیکه از ا برزیفر

.دیاز آرزوهاتون برس یکیتا به  ياراسب سو امیمن حاضرم باهاتون ب-

.آرزوم برآورده بشه نیاالن ا نیشه هم یپس اگر م. ممنون ،یمرس -

.یاومدن مهمون یدخترم؟ ناسالمت هیچه عجله ا: مامان

هم  ادیز. میگرد یو تا قبل از شام هم برم ياسب سوار يرم برا یخانم م نیمن االن با سها خانم و نازن. يزدینداره خانم ا یاشکال: برزیفر

.میش یدور نم

:بکنه به سمت من برگشت و گفت یتونست مخالفت ینم گهیکه د مامان

.نیو زود هم برگرد نیسها جان دخترم فقط مراقب خودتون باش -

 یجمع یظخداحاف هیو  میو به سمت سالن راه افتاد میلباسمون رو عوض کرد عیو سر میبه سمت اتاق راه افتاد نیگفتم و با نازن یچشم

:کرد و گفت برزیرو به فر نینازن. میاز در خارج شد برزیو به همراه فر میکرد

م؟یحاال کجا بر -
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.میطور از اصطبل اسب ها رو بردار نیخونه ما تا من لباس هام رو عوض کنم و هم میر یاول م: برزیفر

!یچه عال: نینازن

:و آروم گفتم دمیکوب نینازن يمشت به بازو با

و؟چته ت -

:همون طور آروم جوابم رو داد اونم

.يآبرو ندار یگ یبعد به من م ؟يزده شد جانیه ياون جور الیو يتو که تو ایمن چمه  -

:گفتم برزیرو به فر. میداخل شد برزیبا تعارف فر. رو ندادم نیجواب نازن گهید نیهم يبرا میبود دهیرس نایا یکامران يخونه آقا به

.اون جا دیایو ب دیل، شما هم لباستون رو عوض کنسمت اصطب میر یما م -

.اون قسمت قرار داره قایاصطبل دق. باشه: برزیفر

. باز کردم یدرش رو به آروم. میبه سمت اصطبل راه افتاد نیبا سر تشکر کردم و با نازن. با دستش به سمت پشت ساختمون اشاره کرد و

:گفتم نیرنگ رفتم و رو به نازن دیبه سمت اسب سف. اخلش قرار داشتند یو مشک دیاسب سف هیرنگ و  يسه تا اسب قهوه ا

.ازش خوشم اومده یلیخ. شم یاسب رو سوار م نیمن ا -

:داد یبود که جوابم رو م برزیفر يصدا

نه؟ ای دیرامش کن دیتون یشما م نمیبب. نداده يسوار یاز اون به کس ریتا حاال به غ. تنها خواهرمه ادگاریاسب  نیا -

.خواستم ناراحتتون کنم ینم دیببخش -

.دونیم نیو ا يگو نیا. نداره یاشکال: برزیفر

 يقند که در سطل گوشه  يو مقدار دمیاسب کش يبه سر و رو یدست یبه آروم. در مورد خواهرش بزنه یخواد حرف ینم برزیکه فر دمیفهم

 تمیخوشحال از موفق. بعد کم کم رام شد و اجازه داد سوارش بشم یولکرد  یم یاول نافرمان. اصطبل قرار داشت برداشتم و به اسب دادم

:کردم و گفتم برزیزدم، رو به فر یبا اسب م يکه دور يهمون طور

!من تیاز موفق نمیا -

ون داشت رو انتخاب کرد و سوار شد و هم يآروم تر افهیاز اسب ها که ق یکیهم  نیسوار بر اسب خودش شد و نازن يبا لبخند برزیفر

:هم با حرص گفت نینازن. رم کرد قهیبعد از چند دق چارهیکه گفته بودم اسب ب يطور

.ومدهین ياصال به من اسب سوار -

:رو گرفتم و گفتم دستش

.پشت من حرص نخور نیبش -

:فتگ نینازن هویکه  میبود يمشغول اسب سوار. میشناخت حرکت کرد یم برزیکه فر ییبه سمت جا نیاز نشستن نازن بعد

.ياریسر برنا ب ییچه بال يخوا یم ینگفت یراست -

:با حرص گفتم. کار رو کرد نیهم هم برزیمن فر تیاسبم رو نگه داشتم و به تبع نیحرف نازن نیا با

.بشه مونیکردنه پش یمهندس یکنم که از هر چ یم يکار یهنوز بهش فکر نکردم ول ن؟ینازن يآورد ریوقت گ -
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:خنده اش گرفته بود، گفتکه از حرف من  برزیفر

کار کرده؟ یبنده خدا مگه چ نیتونم بپرسم ا یم یول دیببخش -

:حرص گفتم با

.کنم یچیبراش ق دیکارش کنه با یدونه چ یدرازه، نم يادیدماغشون ز شونیا یچیه -

:ود، گفتحرف من خنده اش گرفته ب نیکه از ا نینازن. هم خوبه یلیخودم گفتم، بدبخت دماغش اتفاقا خ شیپ

ست؟ین فیح یو اندازگ یدماغ به اون قلم اد؟یدلت م يسها چه جور يوا -

.میکرد دنیشروع به خند برزیهم من و هم فر نیحرف نازن نیا از

.نیخدا خفه ات نکنه نازن -

.من هنوز جواب سوالم رو نگرفتم یول: برزیفر

و ول  نیدونستم اگر نازن یم. کرد فیتعر برزیفر يکه افتاده بود رو برا یاقاتمهلت نداد و به طور مختصر از اتف نیبگم که نازن يزیچ اومدم

:گفتم نیهم يزنه برا یکنم تا فردا صبح حرف م

.میستادیجا ا نیوقته ا یلیخ د؟یحرکت کن نیخوا ینم -

 يالیبه سمت و میداشت. م مزه دادبه یلیکه خ میزد گهیچند دور د. با سر موافقت خودش رو اعالم کرد و جلوتر از ما راه افتاد برزیفر

از پشت  برزیکه فر نیزم يرو فتهیبود ب کیو نزد دیکش یغیاز ترس ج نینازن. میدیرو روبرومون د يا هیکه سا میگشت یبرم نایا برزیفر

:گفت یمحکم يو با صدا فتشسر به موقع گر

.رونیب ایاز پشت درخت ب -

:آشنا بود، گفت یلیبه گوشم خ که ییاومد و با صدا رونیاز پشت درخت ب هیسا

.به خدا ییترسو یلیخ نینازن -

:که صدا رو شناخته بود، گفت نینازن

؟یکن یکار م یجا چ نیکنم؟ تو ا یسکته م ینگفت. تو يریمرگ بگ -

.دمتونیاومده بودم چوب جمع کنم که د. نبود نیقصدم ا. ترسوندمتون دیببخش. سالم سها خانم - یعل

.نداره یاشکال. آقا یسالم عل -

:برگشتم و گفتم برزیسمت فر به

.هستن نیآقا برادر نازن یعل -

:ادامه دادم یرو به عل و

.پدرم ياز دوست ها یکیپسر  برزیآقا فر -

و  کیبه ساعتم انداختم که در اون تار ینگاه. کردن یبا هم دست دادن و سالم و احوالپرس. رفت یشد و به سمت عل ادهیاز اسب پ برزیفر

:کردم و گفتم برزیرو به فر. داد یرو نشون م میساعت هفت و ن. شد خوندش انداختم یم یروشن هوا به سخت

.میشه، بهتره برگرد یم رید -
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 يالیبا هم به سمت و. به ما بزنه يقول داد فردا سر یگفت نه ول ادیکه با ما ب میاصرار کرد یبه عل یهرچ. سوار بر اسبش شد برزیفر

 یمامان و خانم کامران میداخل شد یوقت. میخودمون برگشت يالیبعد از گذاشتن اسب ها درون اصطبل به سمت و. میبرگشت نایا برزیفر

:گفتم یبه سمتشون رفتم و رو به خانوم کامران نیبا نازن. ودنغذا ب دنیمشغول کش

.دم یکارها رو انجام م هیمن بق د،ییشما بفرما -

.میما هم غذاها رو آماده کرد دیو دست و صورتتون رو بشور دیون رو عوض کننه دخترم تا شماها لباسات -

 م،یشام رو در آرامش خورد. بهم خوش گذشت یلیاون شب برخالف تصورم خ. میو به سمت اتاق رفت میازش تشکر کرد يلبخند با

بعد از رفتن مهمون ها به کمک . میمنزلشون برهم ما به  یما رو ترك کردن و قرار شد شب يبود که مهمون ها خونه  ازدهیساعت  کینزد

خوابش  عیکه سر نینازن. دمیتختم دراز کش يرو. میو به سمت اتاق حرکت کرد میگفت يریخونه شب بخ ردنو بعد از مرتب ک میمامان رفت

:بود از برنا بود که نوشته شونیکی. چند تا اس ام اس داشتم. بندازم میبه گوش یگرفتم نگاه میتصم. برده بود

»!کن یبا پروژه ات خداحافظ «

 میبود خودم رو کنترل کردم و تصم يا یبا هرسخت. رو به برنا بگم ادیاز دهنم در م راهیبد و ب یخواستم زنگ بزنم و هرچ یحرص م از

ساعت . اتاقم گذاشتم آروم از جام بلند شدم و چمدونم رو آماده کردم و دم در. گرفتم فردا صبح تا همه خوابن به سمت تهران حرکت کنم

.فرو رفتم یقیکوك کردم و به خواب عم شیساعت ش يرو برا لمیموبا

مست خواب بودم و داشتم از نسیم خنکی که به صورتم می خورد لذت می بردم که یهو از جام پریدم و به پنجره چشم . جام غلتی زدم تو

.ن تا وسط اتاق امده بودصبح شده بود و آفتاب خیلی وقت بود که پاورچین پاورچی. دوختم

.کار خود بی وجدانش بود! اوه خداي من. زودي به تخت مرتب نازنین نگاه کردم. خبري از گوشی نبود. عجله دنبال گوشیم گشتم با

تی مطمئن چند بار دیگه دستگیره رو فشار دادم و وق. رو محکم زدم کنار و به طرف در رفتم و دستگیره رو فشار دادم که دیدم در قفله پتو

:شدم در قفله و باز نمی شه، مشت محکمی به در کوبیدم و با تکیه به در به طرف پایین سر خوردم و رو زمین نشستم و گفتم

.اگه این پروژه از دستم در بره باید غزل خداحافظیت و براي همیشه بخونی! نازنین نازنین! اَه -

شیر آب و باز کردم . از جام بلند شدم و به طرف سرویس بهداشتی رفتم. برنا داده بودم رو هم از دست داده بودم و یه پوئن دیگه به امروز

نفسم و بیرون دادم و لبام و کمی کج کردم و . و یه مشت آب به صورتم زدم و با ناراحتی دستام و به لبه هاي کابینت روشویی تکیه دادم

:ردمزمزمه ک

!لعنت به تو برنا لعنت. ه ریشم می خندهاالن برنا فکر می کنه من کم آوردم و هی ب -

حوله رو برداشتم و . دستام و شستم و دو تا مشت دیگه آب به صورتم پاشیدم و خوب صورتم و شستم. غصه خوردن فایده اي نداشت دیگه

. منفجر بشمنزدیک بود از شدت خشم . همون طور که دست و صورتم و خشک می کردم به طرف کمد لباسام رفتم و درش و باز کردم

.رفته بود تمام لباسام و از چمدون در آورده بود و تو کمد چیده بود شعالوه بر این که موبایلم و ک

.من تو یکی رو می کشم که دیگه از این غلطا نکنی -

:دسته صندلی پرت کردم و به طرف در رفتم و با مشت و لگد افتادم به جون در و داد زدم يرو رو حوله

.باش این در و باز کن که دیگه شورش و در آوردي نازنین زود -
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:دقیقه نکشید که نازنین خودش و به پشت در رسوند و گفت به

؟يچیه؟ چرا اول صبحی یاد مغوال افتاد -

این در و باز می کنی یا نه؟ -

.برات بازش هم می کنم. اگه قول بدي باهام کاري نداشته باشی چرا که نه -

.یکه باید با زندگیت خداحافظی کن اگه این و باز کنی -

.ا؟ این طوریاست؟ پس شرمنده، منم باز نمی کنم -

:گفتم غیبازم با ج. زدم و و مادرم و صدا کردم که صداي خنده نازنین از پشت در رفت رو اعصابم جیغی

!مامان؟ -

.رفتن بیرون یچون با عمو دو تای یکنفقط باید تا خود ظهر یه بند جیغ جیغ . خاله رو صدا کن يهر چه قدر دوست دار -

:یه دونه محکم کوبیدم رو پیشونیم و گفتم. بلندتر زد زیر خنده و

.نازنین این در رو باز کن -

اگه باز کنم قول می دي که در امان باشم؟ -

:و بستم و چند بار پشت سر هم و تند گفتم چشمام

!آره... آره... آره -

.قول دادیا -

رو قفل و حرکتش داد تا دستگیره تکون خورد، در و زودي باز کردم و با مشت افتادم به جون نازنین که بعد از خوردن دو و گذاشت  کلید

.تا مشت با سرعت به سمت پایین دوید

.ایستی ترسو؟ وایسا تا حقت و بذارم کف دستات یچرا نم-

کدوم حق؟-

؟یگوشی من و برداشت یتو به چه حق -

.یفعال از شمال خارج بش يتو اجازه نداربه همون حقی که  -

؟يالبد این اجازه رو هم تو صادر کرد -

:و دور زد و با خنده و در حالی که باال و پایین می پرید گفت میز

.نه من یاون و که باید از یکی دیگه بپرس -

.از خونه زد بیرون جهت مخالفی که می دوید به سمتش دویدم که به طرف در ورودي رفت و در و باز کرد و در

قبل از باز کردن در سطلی که همیشه کنار در . رفتم تا اگه خواست بیاد تو بگیرمش یدونستم کجا می ره، براي همین به طرف در پشت می

می رنگش بود و گاهی هم تا نصفه توش آب بود رو برداشتم و مقابل در ایستادم تا در باز شد آبی که خیلی وقت بود تو سطل مونده بود و ک

.کردم که دهنم باز موند یرو با تمام قدرت رو سرش خال بودتغییر کرده 
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آب از سر و . که اون همه روشون کار شده بود ییاون موها يواي چه قدر گند زدم رو. شوك زدگی داشت به لباساش نگاه می کرد با

.صورتش می چکید

کنید؟ یشما این جا چی کار م -

ریزید بیرون؟ یم آب يشما همیشه این طور -

...من من -

:که مامان گاهی تو آشپزخونه می ذاشت به طرفش رفتم و گفتم یمیز گذاشتم و با یکی از حوله های يبه خودم اومدم و سطل و رو سریع

.پشت در باشه یمن فکر نمی کردم کس. واقعا متاسفم-

ایستاده بودید؟ یبراي همین بود که با اون حالت هجوم -

صندلی  يتشکري کرد و رو. ز دستم گرفت و منم اولین صندلی رو از پشت میز کشیدم بیرون و ازش خواستم که روش بشینهرو ا حوله

.نشست و شروع کرد به خشک کردن موهاش

بعد هم چرا این در؟. آخه من واقعا منتظر یکی دیگه بودم -

از داخل خونه اومد که گفتم شاید این ور  ییست ولی بعد صداهایخونه ن یاول فکر کردم که شاید کس. هر چی در زدم کسی جواب نداد -

.شنوید یهستید که صداي من و نم

.باید ببخشید همش تقصیر نازنینه -

.اون که باید االن تهرانم رد کرده باشه-

:ام گرفت و گفتم خنده

چه طور؟ -

.خوره یهم مدوید فکر کنم االن داره تو خونشون یه چایی  یبا اون سرعتی که اون م-

.ام بیشتر شد و بلند شدم و یه حوله دیگه بهش دادم و با لبخند روبروش نشستم خنده

حاال این آب چی بود؟ -

:انداختم باال و بهش گفتم يچند بار یو با حالت با نمک ابروهام

.فقط آب بود -

ده؟ یقدر بو م نیپس چرا ا-

:و گاز گرفتم و گفتم لبم

.یرید و لباساتون و هم بدید خشکشویبهتره که یه دوش بگی -

.بله، فکر کنم این بهترین راهه چون اصال نمی شه بوش رو تحمل کرد -

:گفت هویو بیشتر گاز گرفتم و سرم و گرفتم پایین تا بیشتر از این نخندم که  لبم

.اومده بودم این جا یاصال یادم رفته بود براي چ! اوه -

:خند گفترو روي میز گذاشت و با لب حوله
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.امشب خونه ما دعوتید -

امشب؟ -

.شب نداشته باشید و حتما بیاید يبرا يگفتم از صبح بیام بهتون بگم که برنامه ا. گردن تهران یبله، چون پدر و مادرم فردا برم -

:جاش بلند شد و گفت از

نیستن؟ يایزد يآقا -

.نه با مادرم رفتن بیرون -

:و با حالت مظلومانه اي گفت کرد یبار دیگه لباسش و بوی یه

ره؟ یاین بوش م -

:دونستم دقیقا چه بالیی سرش آوردم، گفتم یاین که نم با

.گفتم که، فقط آب بود. اوه بله حتما -

:و انداخت باال و گفت ابروهاش

.بله، حتما آب بوده -

.به طرف در رفت و

  ::.ساخته و منتشر شده است ) www.98ia.com( اینودهشت يمجاز يکتاب توسط کتابخانه  نیا.:: 

:آرنجم و تکیه دادم به میز و دستم و گذاشتم زیر چونه ام و گفتم. صندلی ولو شدم يکشیدم و رو یاز سر آسودگ یبستن در نفس با

.يآبروم کرد یاین یارو ب ياین دومین بار بود که جلو. مگه دستم بهت نرسه نازنین -

:همین طور که آروم می خوردمش، گفتم. یه تکه ازشون و برداشتم و گذاشتم تو دهانم. میز افتاد يپوست شده رو يبه سیب ها چشمم

اوه . تونه بکنه ینم يخواد اذیتم کنه وگرنه تا من نباشم هیچ کار یحتما م. تو نقشه هام و داشته باشه يکنم برنا جرات دستکار یفکر نم -

اید برگردم تهران؟پس من کی ب. یامشبم که باید بریم مهمون! خدا

چرا خودم و کوچیک کنم؟ اما اگه با تیام تماس ! یه تکه دیگه برداشتم و با خودم فکر کردم که، چه طوره باهاش تماس بگیرم؟ نه بابا باز

:گفتم ییهو بشکنی زدم و با خوشحال ؟یبگیرم چ

.تیام تنها کسیه که می تونه رامش کنه تا من برگردم. آره -

پشت سرم باز شد و نازنین پاورچین پاورچین وارد  یدر به آروم. تکه دیگه گذاشتم تو دهنم و با خنده قورتش دادم پایینیه  یخوشحال با

.هم رنگش پریده بود، هم به شدت خنده اش گرفته بود. شد و خواست از پشت سرم در بره که یهو پریدم جلوش

؟ير یو در م یکن یحاال من و دست به سر م -

.میخواستم یه کم بخند یها فقط مبه جون س -

؟يبهم بخند یمنم شدم دلقم خانوم که هر وقت خواست-

.ینه عزیزم، تو فقط دستیار دلقک -
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ترسیده،  یفهمیدم به اندازه کاف. نشستم یزدم و رو صندل يخواستم دوباره دنبالش کنم که لبخند. با خنده دوباره پا به فرار گذاشت و

.براي همین بی خیالش شدم و مشغول سیب خوردنم شدم. رفت یدر نم از دستم يوگرنه این طور

***

مامان و نازنین پایین در حال دیدن تلویزیون بودن و منم تو اتاق مشغول ور . یکامران يمنتظر بابا بودیم که بیاد و با هم بریم ویال یهمگ

 يراستم و انداختم رو يتختم نشستم و پا يرو. اهاش تماس گرفتمرفتن با گوشیم بودم که تصمیم و گرفتم و شماره تیام و پیدا کردم و ب

:داشتم ناامید می شدم که جواب داد. طول کشید تا جواب بده یکم. و منتظر شدم مچپ يپا

.سالم خانوم ایزدي -

:و حبس کردم و خیلی با طمانینه گفتم نفسم

خوب هستید؟. سالم جناب هوشیار-

!به لطف شما. ممنون -

اون دوست نامردت و بگیر؟ يگفتم؟ بگم جلو ی چی باید بهش محاال اوه

؟يپیش اومده خانم ایزد یمشکل-

:لحظه مکثی کردم و گفتم یه

.بله -

تونم کمکتون کنم؟ یم -

.که بهش بگم نهیراه ا نیبهتر یخواد فکر کنه ول یحاال هر جور که م. باید بهش می گفتم خب

.گیرید و بهش بگید دست از این بچه بازیاش بردارهدوستتون و ب يبله اگه می شه جلو -

:ادامه دادم. بود که خنده اش گرفته معلوم

هی با هم بیفتیم ولی این دلیل نمی شه که بخوایم هم دیگه رو خراب کنیم و  يببینید نمی دونم چرا همش ما باید تو هر پروژه و برنامه ا -

.هم دیگه بی تفاوت باشیم ينسبت به زحمتا

.فهمم یانم ایزدي اصال منظور حرفاتون و نمخ -

:و جمع کردم و از داخل دهانم گوشه لبم و گاز گرفتم و گفتم لبام

.گم یم یکه گفتم حتما می فهمه چ یکافه شما فقط بهش تذکر بدید، اونی هم که باید بفهمه با چیزای -

منظورتون برناست؟ -

می نویسم؟ تازه می پرسه برنا همون جوجه ادرك زشته؟ يدیوار کی دارم یادگار من و باش رو! اوه خدا. و رو هم گذاشتم چشمام

.که به احتمال زیاد االن کنارتون ایستاده یبله، همون -

ادامه . پیچه یم یحرف می زدم احساس می کردم صدام داره ه یفهمیده بودم صدام و گذاشته رو آیفون چون وقت. لحظه سکوت کرد یه

:دادم

.بودن زیاد شایسته شما باشه یکنم تو عالم بچگ یفکر نم. رو تموم کردید یدوره دانشجوی شما دیگه -
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.تماس و قطع کردم و گوشی رو کنارم رو تخت پرت کردم که سریع باهام تماس گرفت و

.گوشیم و برداشتم و جوابش و دادم و فقط گوش کردم یخواستم جوابش و بدم ول نمی

؟یگ یخودم نمبه  يدار یایزدي چرا حرف -

:ادامه داد. گرفت حرصم

تا خودم هستم چرا دوستان؟. من همیشه آماده شنیدن نظرات و پیشنهاداتت هستم -

:و تر کردم و با نفرت گفتم لبام

.بهتره فردا راس ساعت نه با نقشه ها سر ساختمون باشید. جناب مهندس حرفام و که شنیدید؟ من فردا تهران هستم! اوه چه بهتر -

پاتون زمین  يجلو يشتر ،يگوسفند ،يخوان تشریف بیارن؟ می خواید گاو یباید سر ساختمون باشم؟ چون خانم م یچ ياون وقت برا -

بزنیم که مثال دارید میاید؟

.ره یمثل تو که مدام چرت و پرت می گن و هیچی هم حالیشون نیست بیشتر از این انتظار نم یاز آدماي از خود راض -

:شی رو خاموش کردم و گفتمسریع گو و

.کردم آدم شده یمن احمق و بگو که فکر م -

سها؟ سها؟ -

:نازنین با خنده و خوشحالی گفت. رو تخت بلند شدم و به طرف در رفتم از

.بدو بریم. عمو اومد -

.بره پایین که دستش و کشیدم و نگهش داشتم خواست

چی شده سها؟ -

امشب میاي برگردیم تهران؟ -

؟يبر يتو هنوز می خوا! نه ياو -

:و مظلوم کردم و گفتم خودم

.بیا دیگه -

کنیم؟ یمگه قرار نبود رو ساختمون پدرت مهندس -

دم یه شب  یقول م! بیا دیگه. ره یاز دستم در م یاالن اگه تهران نرم همه چ یاون و می شه برگشت و چند روز دیگه روش کار کرد ول -

.خرین بار با بچه ها رفته بودیمکه آ یببرمت همون رستوران

:برقی زد و گفت چشماش

که تیام اینا هم اومده بودن؟ یهمون -

:و انداختم باال و باالجبار گفتم ابروهام

.آره -

؟یگ یراست م-
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؟يپس میا. آره -

.آره ،ياگه قول بد -

:آسوده گفتم یزدم و با خیال لبخندي

.یتو بهترین دوست دنیای -

:رو شونه ام زد و گفتیه دونه  محکم

.دونم جیگر یم-

دونم چه طور رستوران و از تو سرت  یلبخند از لب هام محو شد و با خودم گفتم، تو تا تهران بیا، خودم م. با خنده به طرف پایین دوید و

.بندازم بیرون

.برگشتمرفتنش رو بدرقه کردم و با همون لبخند تو اتاقم  یطانیرو جمع کردم و با لبخند ش چشمام

ساکم رو انداختم کف اتاق و کنارش نشستم و بازش . دمیشده ام کردم و خند دهینگاه به چند تا لباس چ هیتو کمد ساکم رو برداشتم و  از

.ایکار دن نیسخت تر دمیبهش کردم و ته دلم نال ینگاه سطح هی. کردم

:و رو به سقف نگاه کردم و گفتم رونیبا صدا دادم بو رو کردم و شونه هام رو انداختم و نفسم رو  ریکم لباسام رو ز هی

بپوشم؟ یچ ایخدا -

:لب غر زدم ریهم گذاشتم و بعد از چند لحظه بازشون کردم و ز يرو رو چشمام

.آدم که يبرنا برا نیذاره ا یاعصاب نم -

که تو دستم بود  یبه لباس کمی. رونیب دمیاز لباسام رو کش یکیبود دستم رو بردم تو ساکم و چشم بسته  یانتخاب لباس کار سخت چون

:که خنده ام گرفته بود گفتم یدر حال. گذاشتم تو ساکم عیشدم و سر رهیخ

...استغفرا -

بد  نمیلبم رو جمع کردم و تو دلم گفتم، ا. رونیب دمیرو کش میمانتو زرشک دمیچشمام رو باز کرد و د. شانسم رو امتحان کردم گهیبار د کی

.ستین

.گوشه هیبه مانتوم رفتم و از تو ساك ساقم رو درآوردم و مانتوم رو برداشتم و رفتم  يار چشم غره اناچ به

زدم و دوباره چشم به سقف  يلبخند کج و کوله ا. خورد به خودم نهیزدم که چشمم از تو آ یمانتوم رو م يبود و داشتم گره  نییپا سرم

:دوختم و گفتم

.ادیشکرت بهم م ایخدا -

بود و  دهیپوش یسبز رنگ يهم مانتو نینازن. نییپا يو رفتم طبقه  بمیخاموشم رو انداختم تو ج یسرم انداختم و گوش يرو رو میشکم شال

:گفت د،یتا من رو د. داده بود هیتک یبه صندل

.رو آوردن فشونیچه عجب بانو تشر -

:گفت عیسر نینازن لبخندمم منظورش رو رسوند که نیا. زدم که کل صورتم مچاله شد يلبخند

.يچه قدر زود حاضر شد. باشه باشه-
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:رو برداشت و رو به پدرم گفت فشیک مامانم

.میبر دنیهم نکوب يتو سر و کله  نایتا ا -

هم از پشت  نیرفتن و من و نازن یتو راه مادر و پدرم جلو م. میحرکت کرد یکامران يآقا يالیهم از جاش بلند شد و به طرف و پدرم

 یدور و برم نگاه م يزدم و به منظره ها یقدم م نهیدست به س. داده بودن حیرو ترج يرو ادهیبود پ کیچون راه نزد. میرفت یراه مسرشون 

:دم گوشم گفت نیکردم که نازن

.به کارش نداشته باش يکار ادیسها ز. لجبازه یلیبرنا خ -

:تعجب برگشتم سمتش و گفتم با

چطور؟ -

:ور و اون ور رو نگاه کرد و گفت نیچپ ا یعل يخودش رو زده به کوچه که معلوم بود  نینازن

.يطور نیهم یچیه-

:رو جمع کردم و گفتم چشمام

چپ هوا چه طوره؟ یعل يکوچه  -

:و گفت اوردیهم کم ن نینازن

.هیعال یلیخ: نینازن

:ام رو کنترل کردم و گفتم خنده

همه هستن؟ -

:کرد، گفت یهم که اصال به من نگاه نم نینازن

.میهستن همه سالم دارن، دور هم -

:روم رو برگردوندم و گفتم منم

.خوش بگذره بهتون -

:که من گفتم میکرد یرو در سکوت ط ریکم از مس هیدوباره . دیخند

بهش نداشته باشم؟ يافتاده کار ادتیچه طور بعد از چند سال  -

:زدم و گفتم یدست هی. نگفت یچیه

ده؟یت رسخبر از کجا به -

:برگشت سمتم و گفت یبا نگران نینازن

...فقط ده،ینرس يبه خدا خبر-

:گفتم یرو جلوه ندم با حالت پرسش میکردم فضول یم یکه سع یحال در

فقط؟ -

:کرد بهم نگاه نکنه، گفت یم یکه سع یدر حال. رو در آورد شیو گوش بشیدستش رو برد تو ج نینازن
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.اس داد اس ام شیپ قهیبرنا چند دق -

:گفتم تیعصبان با

خب؟ -

:رو تو آسمون دنبال کرد و گفت ینا معلوم يباز نقطه  نینازن

.گهید یچیه -

:دادم گفتم یکه خودم رو خونسرد نشون م یدر حال. آورد یلحظه داشت موتور مغزم جوش م هر

من بود؟ يدرباره  -

:تند تند گفتم بعد

.نداره یدر کل فرق -

:زد و گفت يپوزخند نینازن

...یتو که بود ول يدرباره  -

:شونه هاش رو باال انداخت و گفت. کردم زیرو ت گوشام

.گم ینم ياگه دوست ندار -

:زدم به بازوش و گفتم محکم

!به جهنم -

:محکم زد به بازوم و گفت اونم

؟یزن یچرا م-

:برگشت سمتمون و گفت مادرم

دخترا؟-

:و برگردوندم و گفتم روم

!اَه -

:شد که برگشتم سمتش و گفتم یکم باز تو سکوت ط هی

.رستوران یگردم تهران و رستوران ب یتنها برم ایگفت،  یچ یگ یم ای -

:برگشت و چپ چپ بهم نگاه کرد و گفت نینازن

.یچونیپ یدونستم آخر م یم. نبود یبودن تو شک سیتو خس -

:و گفتم نیازنرو آروم تر کردم و دستم رو انداختم دور گردن ن لحنم

.برم ینم يبرم؟ گفتم اگه ند یدوست مهربونم مگه من گفتم نم-

:برگشت سمتم و گفت نینازن

!ایبر یم -
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!حاال بگو. اون و که قولش رو دادم-

.جاشیرو گرفتم و رفتم تو قسمت مس شیگوش عیسر. درآورد و گرفت سمتم بشیرو از تو ج شیگوش

:نوشته بود. رو خوندم ینییاپ جیرفتم اول مس. بودن جیتا مس دو

 لشیکنه که موبا یکار م یچ ستیمعلوم ن يزدیمتاسفانه چون ا. ماهتون بهتون خوش بگذره کیسفر . فرهمند هستم! يسالم خانم عابد «

 چیه گهینگرده االن د زشیاومد تهران دنبال برج عز یوقت دیزحمت شما بهش بگ یب. رمیتونستم باهاش تماس بگ ینم ستیدر دسترس ن

».ستین يازیهم به امضاشون اصال ن گهیبعد د. کار نداره لمبا اون آش شله ق یشباهت

:نوشته بود. جوابش رو داده یچ يناز نمیهم فشار دادم و رفتم بب يرو رو فکم

»؟یچ یعنی. فرهمند يسالم آقا «

:دوم برنا رو خوندم جیمس رفتم

».رو هیفهمه قض یخودش م د،یشما فقط بگ یچیه «

کار رو  نیاگه ا يوا. رهیگ یاصال مهندس فرجاد حتما با من تماس م. کنه يکار نیهمچ هیامکان نداره برنا . رو تو دستم فشار دادم یگوش

؟یکرده باشه چ

:لب گفتم ریرو از خودم دور کنم و ز دیافکار پل نیکردم ا یرو تکون دادم و سع سرم

.امکان نداره -

.دستت شکستتو  میگوش! يهو يهو: نینازن

.خواد حرصم بده یدونستم فقط م یکردم خودم رو آروم کنم چون م یرو گرفتم سمتش و سع یگوش

:و از دستم گرفت و آروم گفت یگوش

؟يرو خاموش کرد تیچرا گوش -

:سمتش گفتم برگشتم

چه طور؟ -

.شه یروشن کنه، شر م دیزنگ زد و گفت بهش بگ امیت: نینازن

:زدم و گفتم يپوزخند

.شر شده -

:اومد کنارم و گفت نینازن. ستادمیرفتم باال و پشت سر پدر و مادرم ا الیو يپله ها از

.کف دستش يذار یدارم که حقش رو م مانیبهت ا. یکن دیکار با یچ یدون یهست خودت بهتر م یهرچ -

بار اون  هیهم که انگار نه انگار  نینازن. میارد خونه شدو هیبعد از سالم و مقدمات اول. هم قطع شد نیمن و نازن يخونه باز شد و مکالمه  در

.خونه شده بود ییبایبازم محو ز دهیجا رو د

شازده پسر کجاست؟ نیتو دلم گفتم، پس ا. پدر و مادرم که طبق معمول سرشون با حرف زدن گرم شده بود. مینشسته بود ییرایپذ تو
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. رو گرفته بود دمید يجلو نیصورت نازن. بود برگشتم نیمن و نازن یکه کنار صندل یبه سمت پنجره بزرگ. سر رفته بود یام حساب حوصله

.دوختم ایکم خم شدم و چشم به امواج در هی

:مادرم من و از اون حال و هوا در آورد يصدا هوی

کجان؟ برزیآقا فر -

.دنیخواب ریش عمل کرده و االن آقا تو وان دیمثل اس ختمیکه روش ر یدلم جواب دادم، حتما آب تو

:زد تو پهلوم و گفت نینازن. تصورش خودمم خنده ام گرفت از

!چشمم روشن -

:نگاه کردم و گفتم نیچونه ام بود به سمت نازن ریکه دستم ز يطور همون

!یبه سالمت -

:زد گفت یم دیرو د الیدور تا دور و يکه دوباره داشت مجسمه ها نینازن

م بله؟بود که تو ه نیمسخره منظورم ا-

:دادم و گفتم هیتک میچونه ام برداشتم و به صندل ریو دستم رو از ز دمیخند

چطور؟-

:با خنده گفت نینازن

.یزن یم ياون جور يلبخندا ادیاسمش که م -

:تعجب گفتم با

؟يچه طور يلبخندا -

.دمیخودت رو به اون را نزن که د! ا: نینازن

:طرف پله ها نگاه کردم و گفتم به

.افتادم يکه شما دستم داد يا يخرابکار ادی! خانم رینخ -

:زدن خونه خسته شده بود، برگشت سمتم و گفت دیکه از د نینازن

من؟ يخرابکار -

تو  دمینفهم گهیچشمام رو گرفته بود د يمنم خون جلو. من نیخشمگ يافتاد تو دستا چارهیب نیا یامروز که از دستم در رفت. گهیآره د -

.ورد زدمشتا خ. یستین

:کنم گفت یم ینبوده و دارم شوخ يا يکه فکر کرد خرابکار نینازن

!مسخره -

:لب گفتم ریبا لبخند و اول از همه از جام بلند شدم و ز دمیرو د برزیتا فر. پا از پله ها اومد يصدا

.باور نکن يدوست ندار -

.کرد یسالم و احوال پرساومد سمتمون و با هممون  برزیفر. هم پشت سر من بلند شد نینازن
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:و کنار گوشم گفت دیکش یقینفس عم نیکه نازن دیچیعطرش تو فضا پ يبو

!به به-

پدر و مادر  یدر پ یمودبانه داشت به سواالت پ یلیبود و خ دهیپوش یرنگ يقهوه ا یتیسبز و شلوار کبر شرتیت. بود برزیفر پیبه ت حواسم

هنوز  نیمن و نازن دیفهم هوی. داد یکنه و اصال حوصله اش سر نرفته جواب م ینم ییتنها جا احساس کسل بودن و نیکه ا نیدرباره ا

:برق بهش وصل کرده باشن با تعجب گفت رانگا. مینَنشست

ن؟یستادیشما چرا هنوز سر پا ا -

:اشاره کرد و گفت یرو به سمت صندل دستش

!دییبفرما -

دم گوش . پرت شد و نشست بایکه کنام تقر دمیدستش رو کش. شده بود برزیو محو فر مثل مجسمه سر پا بود نینازن یجام نشستم ول سر

:گفتم نینازن

...دونه که ینم. يکنه تو به احترامش بلند شد یبدبخت فکر م-

:حرفا بود، گفت نیکه شوت تر از ا نینازن

.ادکلنش خوبه يچه بو -

.دیکش یقیدوباره نفس عم و

:زد و گفت يلبخند. نشست نیمن و نازن یندلو کنار ص کیاومد نزد برزیفر

.روزید ينه به اندازه  یتو همه ول افتونیامروز باز ق-

:و گفتم دمیخند

.امیکنار ب دیقبولشون کردم و االنم با. گهیکاره د يها یسخت -

.لبخند زدم برزیمحکم با آرنجم زدم بهش و رو به فر. دیکش قیمن بود، دوباره نفس عم يشونه ها يکه سرش رو نینازن

که کل صورتش رو گرفته بود،  يبا خنده ا. موفق نبود ادیز یکرد خنده اش رو نگه داره ول ینگاه کرد و سع يمن و ناز يایریبه درگ کمی

:گفت

.اون روز وقت نشد. شغلتون ازتون بپرسم يخواستم درباره  یاتفاقا م -

:رو جمع کردم و گفتم لبم

...یول میمشغول کیشرکت کوچ هی ياالنم تو. میخوند یمهندس نیمن و نازن-

:و ادامه دادم نییمن کردم و سرم رو انداختم پا من

...يسر هیخب تو ساختمون با  یول -

:هم فشار دادم و با حرص گفتم يرو رو فکم

.خواد یهنر م یلیفکر سر و کله زدن خ یب -

ست؟یبراتون سخت ن یلیخ: برزیفر
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:گفت نیتعجب خواستم دهنم و باز کنم که نازن رفت تو هم و با ابروهام

چرا سخت باشه؟ -

:نگاه کرد و گفت نیرو ازم گرفت و به نازن شینگاه خاکستر برزیفر

...دختر هی ران،یخب باالخره تو ا -

:رو جمع کرد و گفت لبش

.کال شغلش مردونه طلبه -

:گفتم عیوسط حرفم و سر فتهیباز مثل کرگدن ب نینازن نذاشتم

.خواد یدخترا عالقه م يبرا یبله، مردونه هست ول کمیخب -

:مکث کردم و ادامه دادم کمی

...دختر سر و کله بزنه با بنا و هزار جور آدم مختلف سخته و هیکه  نیبگ نیخواست یکه حتما م نیو ا -

:شدم که سرش رو تکون داد و گفت رهیبهش خ یبا حالت سوال کمی

.بله، بله -

:مه دادمرو ادا حرفم

مختلف هستن که  يبخش ها آدم ها نیا يکنم برا یکه کار م یکه تو شرکت نیدمشون رو بلدم و از همه مهم تر ا دنیخب باالخره راه چ -

.و سر و کله زدن با اون هزار نفر با اوناست که اکثرا مردن دیمثال خر

:گفتم یو با آهداغش رو اضافه کردم  ازیپ نیهم يده برا یداره گوش م يادیز دمید

.گهیدونن د یقدر نم -

:با لبخند ادامه دادم. خنده ریزد ز یشونه ام بود، پخ يکه سرش رو نینازن

.کنه آدم رو یکالفه م گهید. اون وسط به جونتون فتهیب وونهید یکیخدا نکنه  یول-

:و گفت دیخند برزیفر

که به خاطرتش اعصابتون خُرد شده؟ هیهمون مساله ا -

زدم و سرم رو  یگرفته بود، لبخند تلخ يبه باز میرو تو زندگ یمهم يکه قبال کرده بوده و پروژه  ییکارا یبرنا و به خاطر تالف يآورادی با

.تکون دادم

:که از آروم بودن خسته شده بود گفت نینازن

ه؟یشغلتون تو فرانسه چ ؟یشما چ -

:و گفت سادیوا یاومد و کنار صندل رزیفرب

نم؟یجا بش نیشه ا یم -

.هم جا بشه برزیکه فر میتر نشست mp3 نیو نازن من

.شغل مکمل هم دارم کنارش یهمکارتون هستم ول ییجورا هیمنم : برزیفر
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ن؟یخوند یمهندس! چه جالب يوا: نینازن

:که دوباره عشوه هاش گل کرد بودن، گفت نینازن. دیهم گذاشت و خند يچشماش رو رو بزیفر

ه؟یشغلتون چ یکیاون  نباشه یاگه فضول -

:دم گوشم گفت نینازن. جمع کنم نیتو بغل نازن شتریکه باعث شد خودم رو ب یدستش رو انداخت پشت صندل برزیفر

تو؟ یکن یم نیچرا همچ م؟یراحت یسها مگه من صندل -

:گفت برزیجوابش رو بدم که فر خواستم

.مدلم کیبرند کوچ هی يبرا -

:میبود با هم گفت دهین پرمغزمو وزیکه ف نیو نازن من

!واو -

:و رو به جمع گفتم دمیخند. باعث شد همه برگردن سمت ما که

.بود جانیه -

:برگشتم سمتش و گفتم. رو تکون دادن و دوباره شروع کردن به صحبت کردن سرشون

؟يچه برند يخب برا -

:هاش رو انداخت باال و گفت شونه

- Lacoste!

:و تو دلم گفتمدهن باز نگاهش کردم  با

.مثل تو رو مدل بذارن یپیآدم خوش ت هیخب حق دارن  -

:آروم دم گوشم گفت نینازن

!یاله -

.کرد یخودش، پر از مجهول که ذهن آدم رو به خودش مشغول م يبود برا ییایدن. شدم رهیچشماش خ به

...یراست -

:گفت عیمن مدل شو سر شیپ ایگه تو هم ب یکه احساس کرد االن م نینازن. من من کرد کمی

.میشنو یم -

:بهم نگاه کرد و گفت برزیفر

.نمیبب کیرو از نزد دیکه االن دار يدوست دارم پروژه ا یلیخ -

:و آروم گفتم نییسرم رو انداختم پا. کردم تو چشماش نگاه نکنم یسع

.شم یخوشحال م -

 ریز. شه از حرف زدن یداره و خسته نم یفک نرم نیشکر کردم که نازنبار خدا رو  نیاول يبرا. حرف زدن برزیشروع کرد با فر نینازن

.داشت یجذاب ي افهیواقعا ق. که کنارم بود نگاه کردم برزیبه فر یچشم
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.اطیاز جام بلند شدم و رفتم تو ح یآروم یبا عذر خواه. نمیتونستم اون جا بش ینم. درآوردم بشیرو آروم از تو ج نینازن یگوش

زنگ بزنم؟ یعنیبا خودم فکر کردم، . و نگاه کردم نینازن یگوش. کردم یم يکار هی دیبا

. کردم یبود اگه روشنش م دهیفا یب. خودم یگوش يمانتو گذاشتم رو يدستم رو از رو. نگاه کردم نینازن یو به گوش دمیکش یقیعم نفس

.نداشت يا دهیفا امیزنگ زدن به ت. دمکر یم يکار دیبا. ثابت موند امیاسم ت يچشمم رو. رفتم تو قسمت دفترچه تلفن

.زدم و شروع کردم به شماره گرفتن یسبز گوش يدکمه  يرو. رو گرفتم ممیتصم هیاسم برنا و در صدم ثان يرفتم رو زیتوجه به همه چ یب

.دادم یرو از دست م دمیزد، داشتم ام یهر بار که بوق م... بوق نیبوق رو زد، دوم نیاول

:دیچیپ یع کنم که صداش تو گوشرو قط یگوش خواستم

د؟ییبفرما -

:گفتم یمحکم يصدا با

.سالم -

:تعجب گفت با

ن؟یشما هست يخانم عابد! سالم -

:پشت سرش گفت عیسر

ن؟یبدجور سرما خورد! خدا بد نده -

...من! فرهمند ينه آقا-

ن؟یخروسک گرفت ایهوا بد سرد بوده ! يوا يا: برنا

.رونیرو داد ب نفسش

؟یشما چ یاون دووم زنده موندن داره ول. دینر یقطب يجاها يزدیبا ا يخانم عابد یه -

:و گفتم رونیرو با حرص دادم ب نفسم

.یگ یچرت و پرت م يدار یلیدو روز نبودم خ -

:ادامه دادم. خنده یگوش کردم، معلوم بود داره م کمی. نگفت یچیه

.کنه یرشد م که کندم داره ییشک دمت مثل مارمولک از جا یب -

:زد و گفت يپوزخند

.نیبود دهیشدن تو آب نمک خواب بیچند روز غ نیا يکه تو نیشما هم مثل ا-

:زدم و گفتم يپوزخند منم

.فعال که جام از شما بهتره -

:و گفت دیخند. ور سر و صدا بود اون

 هی شیرایکاره در حال و مهیبرج ن هیه مثل من وسط ن نیسرسبز در حال قدم زدن هست يوسط جنگل ها. صد البته جاتون از من بهتره -

.من رو خراب کرده يکه نقشه ها یسوت يسر
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:و ادامه داد دیکش یآه

آدم  هیباشه که  يو نقشه ا ستیمن ن ي قهیباشه که سل يکنم، نقشه ا یکه پاشون رو من امضا م ییدوست ندارم نقشه ها د؟یدون یم -

.دهیمهندس نما کش

:گفتم آروم

.ينکرد يکار نیهمچ هیو ت -

:تر از من جواب داد آروم

.چرا -

.ده ینم یوقت بدونِ من کارم رو دست کس چیمهندس فرجاد ه -

.خاموش بود تونیگوش: برنا

:بلند گفتم يتعجب و صدا با

.تازه خاموشش کردم -

:حرفم رو درست کردم و گفتم عیکه فکر نکنه کم آوردم، سر نیا يبرا

.دهخاموش ش یعنی -

.برج به نامِ منه نیاالن ا. یحاال هرچ: برنا

:دونه دونه ادامه داد و

!من... نامِ... به-

:گفتم. گرفت یبغض گلوم رو م داشت

.ينکرد يکار نیهمچ هیتو  -

.نیبا چشم خودت بب ایپس زود تر ب: برنا

.شد یداشت کم کم تو چشمام پر م اشک

:دیچیبرنا باز صداش تو گوشم پ. دمیچش یمبار بود که احساس شکست رو داشتم  نیاول

.آش شله قلمکار رو گوش کن یخداحافظ يصدا يزدیا -

:بلند گفتم ياشکام رو گرفتم و با صدا ختنیر يجلو

 ...تو... تو. دینبا ،يرسوند یمن هم م يرو به پروژه  یلعنت يباز نیا دینبا. یکار رو کن نیمن ا يبا پروژه  یوقت حق نداشت چیتو ه -

...یلیخ

در حال غروب  دیخورش. ادیقدم زدم تا حالم جا ب اطیهم تو ح کمی دم،یکش قیچند تا نفس عم. دیلرز یتمام تنم م. رو قطع کردم میگوش

.شدم الیکردن بود که وارد و

.من نشده بودن بتیه غانگار متوج. طور نیهم هم هیبق. وقته با هم دوستن یلیدر حال حرف زدن با هم بودن، انگار خ برزیو فر نینازن

.حرف زدن نداشتم يکه حوصله  نینشستم که هم راحت نبودم، هم ا یکم م یلیخ يبا فاصله  دیجا کم بود، با با نیو نازن برزیفر نیب
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:که متوجه من شد، آروم کنار گوشم گفت مادرم

شده؟ یچ -

:رو تکون دادم و گفتم سرم

.کنه یسرم درد م یچیه -

:شت سمت جمع که آروم دم گوشش گفتممادرم برگ دوباره

.برم خونه دیمامان من با -

:رو نگاه کرد و گفت نیزم کمی مادرم

.سها زشته -

.شدن به من رو نداره کیجرات نزد یکس چیه یعنیگم سر درد دارم  یم یدونست وقت یم

:رو تکون داد و گفت سرش

.گم که حالت خوش نبود یهم م هیسر شام به بق. و آروم بروکن  یعذر خواه ششیبرو پ. تو آشپزخونه است برزیمادر فر-

زد و  يرو صدا زدم، لبخند برزیمادر فر. آروم از کنار مادرم بلند شدم و به سمت آشپزخانه رفتم. رو تکون دادم و از کنارش بلند شدم سرم

:گفت

زم؟یجانم عز -

:زدم و گفتم يلبخند منم

ن؟یخوا یکمک نم-

.زمینه عز -

:کردم و گفتممن  من

.برم نیاگه اجازه بد نم،یتونم بش یکنه و واقعا نم یمن واقعا سرم درد م دیببخش -

.خودمون راه افتادم يالیکنم و به سمت و شیکه داشتم تونستم راض یبا زبون چرب یدلخور شد ول کمی

.سمت اتاقم رفتم راست هیشدم و  الیوارد و. دمیدو بایراه رو هم تقر هیاز راه رو قدم زدم و بق کمی

.رو بستم پشیبود رو پرت کردم تو ساك و به زور ز دهیتو کمد چ نیکه نازن ییتخت و لباسا يکمدم رو باز کردم و ساکم رو انداختم رو در

:برداشتم و روش نوشتم يخودم گذاشتم و برگه ا يمالفه  ریاز پتو ها رو مثل آدم درست کردم و ز یکی

به پدر و مادرمم بگو . رو قطع کنم برزیتو و فر نیصحبت ب ومدیدلم ن. رفتم یم دیمهم بود، با یلیکه دارم برام خ يپروژه ا زمیعز نینازن «

»!قربانت سها. نگرانم نباشن

مطمئن شدم، ساکم رو  یاز همه چ یوقت. اتاق رو از نظر گذروندم. کنار تخت جا دادم زیم يرو رو نینازن یگوش. بالشم گذاشتم يرو و

.خارج شدم الیتم و از وبرداش

در سمت راننده رو باز کردم و برگشتم به ساختمون نگاه کردم و با خودم . نیرو زدم و ساکم رو پرت کردم پشت ماش نیماش ریدزدگ

.شدم و به سمت تهران راه افتادم نمیسوار ماش. برم دیزمزمه کردم، با
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.کت نباشه پخش رو زدمسا ادیکه ز نیا يو برا نیماش شهیرو گذاشتم کنار ش دستم

زنه که چرا من  یداره غر م یتو دلم گفتم، احتماال االن کل. چشمم و خنده ام گرفت ياومد جلو ستمیمن ن نهیب یم یوقت ن،ینازن ي افهیق هوی

؟يرو رستوران نبرد

.امیت شیپ میجزوه بر يسر هیسر  نیکه قرار بود با نازن ياون روز. رستوران یحواسم رفت پ هوی

***

.کالسش تموم بشه امیتا ت میدانشگاه نشسته بود اطیح تو

:تو دستم تکون دادم و گفتم نیبرگه ها رو، رو به نازن. بود يابر هوا

که استاد گفته مهمه؟ ادیخواد ب یمن موندم از چند صفحه جزوه چه قدر سوال م. میهمه اش رو بود نیا -

:لب و لوچه اش رو کج کرد و گفت نینازن

دونم؟ یچه م -

:جلو و در همون حال گفتم دمشیکش کمی. باز مقنعه ام رو تکون داد باد

.باز باد شروع شد -

:و گفت دیخند نینازن

.رنیازت بگ) با اشاره به خودش( هیکه بق يبپا سرما نخور -

:گذاشتم و گفتم فمیها رو تو ک برگه

.ها مراقب خودشون باشه یکه سرما خوردم تو خونه بودم، دوما بعض ياوال که از روز -

:و گفت دیباز خند نینازن

.خانم دکتر یواقعا؟ چه حرف خوب -

.سالن دانشگاه نگاه کردم یرو بستم و شونه هام رو انداختم باال و به در خروج فمیک پیز

!هم دکتر، هم مهندس. گهیسها خانمم د گهید -

.دمیبا هم خند ییدو تا و

:دوشم و بلند شدم و به طرف پله ها رفتم و گفتم يرو انداختم رو فمیک. رج شدکه از در سالن خا دمیرو د امیت

.بلند شو اومد يناز -

.ستادنیپاهام از حرکت ا دم،یبرنا رو که د. راه افتادن یبرنا هم اومد کنارش و به طرف در خروج دمیشدم، د کشیچند قدم نزد تا

:و گفت دیهم بهم رس نینازن

؟ير یچرا نم -

:و بهم گفت دیخند. ه برنا خوردب چشمش

.جزوه ها مهم ترن-

:بهشون چشم دوختم و گفتم یعصبان
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!فیح -

:بلند گفتم میدیکه رس کشونینزد. میدوان دوان دنبالشون بود بایتقر نیرفتن و من و نازن یتند تر از ما م. میبه سمتشون راه افتاد و

ار؟یهوش يآقا -

شده  فیضع یکه چند روز حساب نیا يبرا نیمن و نازن. میدیبهشون رس. ستادیا امیاز ت تیا هم به تبعو برن ستادیبرگشت سمتمون و ا امیت

.اومد ینفسمون جا نم میبود

:زد و گفت يبرنا پوزخند ،یاز سالم و احوال پرس بعد

.عن؛ بر آمد يباد آمد و بو! گن ها یراست م. ادیامروز داره باد م -

:گفتم يگرفته ا بایتقر يچشم دوختم و با صدا امیسرفه به ت هیچپ بهش نگاه کردم و با  چپ

...میسرما خورده بود يبود که من و ناز يمتاسفانه چند روز اریهوش يآقا دیببخش -

:حرفم اومد و گفت نیبا لبخند ب امیت

!خدا بد نده -

:باز پوزخند زد و گفت برنا

.بادمجون بم آفت نداره -

:رفم رو ادامه دادمبهش ندادم و ح یتیاهم چیه

متاسفانه نه از نظر کامل بودن . رو گفتن مهمه ییجزوه ها یکه مهندس صنعت میدیامروز از چند تا از بچه ها شن. شرمندتونم اریهوش يآقا-

 رم؟یبگ یو کپ رمیتونم تا بعد از ظهر ازتون بگ یاگر ممکنه و همراهتونه م. نه همراهشون بود رم،یجزوه بهشون اعتماد دارم که ازشون بگ

.دم یهر جا شد بهتون م ارمیبعد از ظهر م

:من من کرد و بعد گفت کمی

.جزوه برنا هست یول نهیمن که تو ماش يبرا -

:و گفتم امیبرگشتم سمت ت. کرد یور اون ور رو نگاه م نیبه برنا نگاه کردم، داشت ا کمی

.رمشیگ یو ازتون م امیم نیتا ماش -

.کرد یگشت و بهمون نگاه م یهم برنا برم یهر از چند گاه. و برنا در حال حرف زدن بودن امیت. میه افتادرا نیهم به سمت ماش با

:در گوشم گفت نینازن

گرده؟ یقدر برم نیچرا ا -

:رخ صورتش چشم دوختم و گفتم میزدم و به ن يپوزخند

.میگم بش ترسهیدونم؟ حتما م یچه م-

 ابونیروم و ازش گرفتم و به خ. لحظه نگاه هامون به هم گره خوردن هی. رده پشت سرش رو نگاه کنهکه باعث شد برنا برگ دیخند نینازن

.چشم دوختم
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 هی دمید هویبود که  نییسرم پا. گذشت يا قهیچند دق هی. شروع کرد به گشتن يدر پشت رو باز کرد و تو پوشه ا امیت ن،یبه ماش میدیرس

روم رو ازش . برنا جزوه هاش رو جلوم گرفته دمیتشکر کنم که د امیخند سرم رو بلند کردم که از تبا لب. برگه جلوم نگه داشته شده يسر

.چشم دوختم امیتگرفتم و به 

:هم به دنبالش روون شد و گفت نینازن. و رفت در اون ور رو باز کرد نشیها رو گذاشت پشت ماش برگه

ار؟یهوش يآقا دیببخش -

.گفت یچ مایبرنا باعث شد نشنوم ت يصدا

!لج نکن: برنا

.تونم ینم دمیاومدم برگردم عقب که د. اومد فمیک پیز يبرگشتم که صدا نیو نازن امیبه طرف ت. ها رو دوباره سمتم گرفت برگه

؟یکن یکار م یچ -

.یچیه: برنا

. زانوهام يدم و کوله ام رو گذاشتم رودا هیتک امیت نیشونه ام برداشتم و به ماش يبرگشتم سمتش و کوله ام رو از رو. رو بست فمیک پیز

:بلند شد نینازن يکه صدا ارمیتا اومدم درش ب. بود پسش بدم فیواقعا ح. فمیکال کالسورش رو گذاشته بود تو ک. رو باز کردم فمیک پیز

!اریهوش يدست شما درد نکنه آقا -

.بسته نگه داشتم رو فمیک نیهم يخواستم موضوع رو بفهمه، برا ینم. با دو اومد سمت من و

.میبر: نینازن

:لب گفتم ریز. و ابروهاش رو انداخت باال دیخند. برنا نگاه کردم به

!فیح -

:و گفتم امیبرگشتم سمت ت. رو بستم فمیک پیز و

.اریهوش يممنون آقا یلیخ -

.کنم یخواهش م: امیت

.رسونمش یتا شب دستتون م-

.رمتا پنجشنبه الزمش ندا. خواد ینه نم: امیت

:کردم وگفتم یمن من

.من پنجشنبه کالس ندارم -

.نداره یمشکل: امیت

:اومده باشه، گفت ادشی يزیانگار چ بعد

.نیایشم شماها هم ب یخوشحال م. پنجشنبه تولدمه يبرا يزدیخانم ا یراست -

!آخه؟. ممنون، مبارك باشه یلیخ -

:وسط حرفم و گفت دیپر امیت
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.دانشگاه هم هستن يچند تا از بچه ها هی! رستورانه. آخه نداره -

 دیبود لباش رو جمع کرد که نخنده و شال گردنش رو کش دهیبرنا که صحنه رو د. زد به پهلوم نیکه نازن میکه نر ارمیب لیخواستم دل دوباره

.دهنش رو بپوشونه يباالتر تا رو

:زدم و گفتم يلبخند. نیا سرفه کرد و نشست تو ماشدو ت یالک. خنده یرفتن شونه هاش معلوم بود داره م نییباال و پا از

.حاال تا پنجشنبه -

:لب گفتم ریآروم ز. گذاشت دیاز ذوقش تمام دندوناش رو در معرض د نیزد که نازن يلبخند

.نکنن خیهوا سرده، بپا دندونات  -

برسونمتون؟ ن؟یاوردین نیماش یراست: امیت

:گفت عیسر نیکه نازن چونمشیخواستم بپ دوباره

.شه یآخه زحمتتون م -

.دییبفرما ؟یچه زحمت! نه: امیت

نازنین به مرز جنون می رسیدم ولی این بار تو دلم از این پیشنهاد استقبال کردم چون واقعا حوصله  ياین وسط هر از چند گاهی با کارا البته

.شده بودایستادن و منتظر ماشین شدن رو نداشتم مخصوصا که تازه سرما خوردگیمم بهتر 

گاهی هم به بیرون . من دقیقا پشت سر برنا نشسته بودم و سعی می کردم زیاد سرم و باال نیارم. سکوت کرده بودیم مونییچهار تا هر

.موند و بهش خیره شدم نهیچشمام ثابت رو آ. نگاهی می انداختم که یک دفعه متوجه شدم برنا داره از آینه بغل به من نگاه می کنه

لبخندش پر رنگ تر . بکنم و با کینه بهش نگاه کنم ییه لحظه احساس کردم بهم لبخندي زد که باعث شد اخم. می آورد، نه من اون کم نه

خیلی دلم می خواست زودتر به خونه برسم و تو کالسورش . شد که نگاهم و از آینه گرفتم و به کیفم چشم دوختم و دستم و روش گذاشتم

.ارهو بگردم تا ببینم چی توش د

دلش می خواست هر جوري که شده من و  یبه این جدایی نبود و حت یهرچند واقعا دلش راض. زودتر از من باید پیاده می شد یکم نازنین

.برنا رو دك کنه و خودش با تیام باشه

دلم واقعا براش سوخت و به  نگاهم می کرد که يعین این مادر مرده ها جور. پیاده شدن واقعا نمی تونستم جلوي خنده ام رو بگیرم موقع

.سختی همراه با خنده ازش خداحافظی کردم

:دیگه داشت شورش و در می آورد که برنا رو به نازنین گفت. اون قدر که با تیام خداحافظی کرد که یک صدمش رو هم با برنا نکرد نازنین

.تره زودتر برید خونهتازه سرما خوردگیتون خوب شده به دیستیخانم عابدي بهتره زیاد بیرون نا -

:گفت يتیام که خودش نمی دونست بخنده یا از نازنین حمایت کنه، با لحن دلسوزانه ا. نازنین در اون لحظه با برنج وا رفته مو نمی زد یعنی

.با اومدنتون خوشحالم می کنید. پنچشنبه رو هم فراموش نکنید. بهتره برید يبله خانم عابد -

:ه این همه توجه تیام به خودش شده بود، گفتکه واله و شیفت نازنین

.امیمگه می شه نیام؟ حتما م. بله، چشم حتما با سها میام -
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قدر خریت به خرج داده  نیو بستم و سرم و با تاسف براي نازنین تکون دادم و هزار بار حسرت خوردم چرا در انتخاب دوست ا چشمام

.بودم

:چیزي از حرکتمون نگذشته بود که نازنین برام یه اس فرستاد. کرد با بوقی که براي نازنین زد حرکت تیام

؟یرفت یاگه جلوشون می گفتی که منم بیام خونتون؟ حتما باید تنها م يریمی م! الهی کوفتت بشه! الهی حناق بگیري «

:تتیام از آینه نگاهی بهم انداخت و گف. ام گرفت و لبخندي زدم که از چشم برنا پنهون نموند خنده

.بهتره رو بقیه وقت تلف نکنید. که عالمت زدم مهمتره یقسمتای يخانم ایزد -

:برگه ها نگاهی انداختم که برنا رو به تیام گفت به

.البته اگه ایشون بتونن دست خط خرچنگ قورباغه اي تو رو بخونن -

:با اعتماد به نفس باال بهش جواب داد تیام

.هتره که بدون آفتاب هم می تونه کله معلق بزنهباشه از دست خط تو ب یبرنا هرچ -

:به برنا زدم که حرصش گرفت و گفت پوزخندي

.یحاال خوبه شب امتحان فقط از جزوهاي من استفاده می کن -

:در حالی که می خندید دستی به گردنش کشید و گفت تیام

؟یحاال یه بار از رو جزوه هات خوندما، ببین می تونی رسواي عالمم کن-

بعضی جاها به خاطر تند نوشتن یکم ناخوانا شده بود که این مستلزم این بود که دقت بیشتري موقع . دست خط تیام نگاهی کردم به

.باید دست خط برنا رو هم می دیدم که ببینم چه قدر ادعاهاش صحت داره. خوندنشون بکنم وگرنه بقیه اش مشکلی نداشت

:موقع پیاده شدن تیام برگشت و بهم گفت. واستم ماشین رو نگه دارهمیدون اصلی رسیدیم که از تیام خ به

!یادتون نره ها. پنچ شنبه حتما بیاین -

.اگه تونستم حتما میام. راستش نمی دونم که بتونم بیام یا نه -

:باز برنا آتیش سوزوند و این وسط تیکه پروند که

.بگم که تیام اهل این چیزا نیست پس با خیال راحت بیاید اگه نگران کادو خریدن و به خرج افتادن هستید، باید -

:عصبانیت در حالی که برنا پشتش به من بود گفتم با

درست برعکس دوستانشون که براي یه کادو گرفتن سر و دست . آقاي هوشیار اصال وابسته به این چیزا نیستن. بله دقیقا حق با شماست -

.می کشنن

در رو باز کردم و از ماشین پیاده شدم و فقط از تیام . تیامم که کال دهنش باز مونده بود. ن گرفت در جاو که گفتم برنا خفه خو این

با . البته منظورم با برناست. حتی بهشون نگاهی هم نکردم که ببینم حرص می خورن یا نه. خداحافظی کردم و به طرف کوچه راه افتادم

.ار دستش و مشت کرده باشه و حرص خورده باشه که همش هم حقشه پسره پرروباید تا االن هزار ب داشتمشناختی که ازش 
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تازه شاهکاري هم که به خرج داده . من و تو کار انجام شده قرار داده بود. حرفش کاري کرده بود که حتما باید به جشن تولد می رفتم با

فهمه من کشته مرده پول نیستم و به خاطر قضیه مالی نبود که می بود این بود که باید کادویی می گرفتم که گرون تر از همه می بود که ب

.هرچند خودش واقف بود که من به خاطر وجود خودش نمی خواستم به این مهمونی برم. رو رد کنم همونیخواستم م

چشمام باز شد و با سرعت  اتاقم که شدم کوله ام و رو تخت پرت کردم و مقنعه ام و از رو سرم کشیدم و خواستم برم پایین که یهو وارد

.خودم و به کیف رسوندم و با هیجان زاید الوصفی که واقعا از من بعید بود کالسورش و از کیفم در آوردم

یه . دستی به روش کشیدم و آروم الش رو باز کردم. گرانبها تو دستامه و من باید از همه چیزش سر در بیارم یمثل این بود که یه ش درست

.ه همراه چند تا برگه که همون جزوه هایی بودن که من دنبالشون بودمسررسید بود ب

زیاد به نوشته هاي توش دقت . ها رو کنار گذاشتم سررسید و تو دستم گرفتم و سریع بازش کردم و شروع به برگ زدنش کردم برگه

. دفترچه رو باز کردم. رچه کوچیک توش بودندو تا خودکار و یه دفت. نکردم و گذاشتمش کنار و مشغول گشتن جاهاي دیگه کالسور شدم

پایان دفترچه هم هزینه هایی نوشته شده بود که ازشون سر . به اضافه تمام کارهایی که باید انجام می داد بودتمام کارهاش و توش نوشته 

:یه دفعه تو یکی از صفحه دیدم نوشته. آوردم یدر نم

».میاد "س" میو ن ازدهییکشنبه ساعت  «

؟یچ یمیاد؟ یعن "س". باز شد چشمام

:نوشته بود. صفحه جلو تر رفتم چندتا

».کارش و خوب بلده. امروز رو اعصابم بود "س" «

.انگار یکی از کارهاي اصلیش بود که در کنار بقیه کارهاش نوشته بود. کم کم جالب می شد داشت

».باید بفهمم. پیش پروژه ایکس چی کار می کرد "س "نمی دونم  «

.کله ام و خاروندم و شروع کردم به برگه زدن طوس

».بودنش عذابه، نبودنش هم عذابه. نیومد "س"امروز  «

 "دفترچه رو بستم و به جلد دفترچه نگاه کردم و با خوم گفتم، این. صفحه هاي دیگه رو جستجو کردم ولی چیز دیگه اي پیدا نکردم باز

کیه؟ اصال منظورش کسیه یا چیزیه؟ "س

یه دفعه با خودم گفتم، حاال . پاشدم و مانتوم و درآوردم. ور که ذهنم درگیر بود به گشتن ادامه دادم ولی چیز دیگه اي پیدا نکردمط همون

!لعنت به تو، لعنت. براي عذاب من يفقط زاده شد. اینا رو بی خیال، چی باید براش بگیرم؟ برنا همش خرابکاري به بار میاري

شالم و رو سرم درست کردم و همون طور که از تو آینه بهش نگاه . ن نگاهی کردم که داشت تو کیفش می ذاشتکادوي تو دست نازنی به

:می کردم، ازش پرسیدم

؟یچی براش گرفت -

:زد و گفت يخجالت لبخند با

.یه چیزي گرفتم دیگه -

حاال من نامحرم شدم؟! آي آي -
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:اي کرد و از جاش بلند شد و گفت خنده

؟یحاال تو چی گرفت! نه اصال -

.تو که هرچی بهت گفتم بیا با هم بریم خرید بهانه آوردي، حاال هم حقته که ندونی -

چی گرفتی؟. سها سها؟ بگو دیگه -

.واال مجبوري براي رو کم کنی گرفتم-

؟یمگه چی گرفت -

:و با شیطنت ازش پرسیدم برگشتم

به نظرت کادو ها رو جلوي بچه ها باز می کنه؟ -

.حاال بگو دیگه. فکر کنم چون جمع خودمونیه، حتما این کار و می کنه -

.بذار باز کنه خودت می فهمی. یه چیزي گرفتم که دل یکی رو بد بسوزنه! که یدون ینم -

صوصا با اون مخ. واقعا به خودش رسیده بود و خیلی خواستنی شده بود. از آینه رو گرفتم و به چشم هاي متعجب نازنین نگاه کردم برگشتم

.که زده بود خیلی ملوس و ناز شده بود يسایه ا

:و برداشتم و با حالت نمایشی دستم و بردم باال و رو به نازنین گفتم کیفم

بریم؟ -

:که هنوز دهنش کمی باز بود و می خواست فکرم و بخونه بهم نزدیک شد و با دستش بازوم و گرفت و خیلی با نمک گفت نازنی

.جیگرم تو جون بخواي من غلط بکنم که بگم باشه. ن همیشه با تو پایه بودماوه عشقم م -

:خنده گفتم با

.ییه لحظه احساس کردم با شوهرت اشتباهم گرفت. آدم شو نازنین -

یده هم رو یادم باشه براي خوشبختی دوتامون یه دو جین اسپند مونده دود کنم و دو تا تخم مرغ گند. عزیزم تو زیباترین شوهر دنیایی -

.مخت بترکونم

:و کشیدم و گفتم دستش

.قدر چرت و پرت نگو نیا. بدو دیر شد -

***

ماشین نازنین سی دي رو از کیفش در آورد و تو پخش گذاشت و صداش و زیاد کرد و همراه با آهنگ شروع کرد به حرکت دادن  تو

:ن نگاه می کرد و با حرکت دست می خوندبا گوشه چشمش و با شیطنت به م. خودش و همخونی کردن با خواننده

.دونه یدونه، م یدونه، م یدونه، م یم -

:حرکتش خنده ام گرفتم و بهش گفتم از

.قدر حرکات موزون انجان نده نیتو ماشین ا. بس کن نازنین -

:خوند که
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یخونم واسه کس یم عاشقونه

دونه عاشقش شدم یخودش م که

گله یلیدونه خ یاون که م واسه

مهربونه عاشـقش شـدم یــلیخ

خونم واسه اون که بودنـش یم

ـهیمساو ـمیعالمـه خوش ـهی بـا

گن یخونم و همه م یبراش م من

ه؟یک ياون که عاشقش شد بگو

:خنده گفتم با

کیه؟ -

و تکون می دادم،  که منم کمی مثل خودش به راست و چپ خودم یدر حال یدو تای. دستم و گرفت و ازم خواست باهاش همخونی کنم که

:میخوند

دونه چه قدر دوسش دارم یم

ــرمیم یدونـــه نباشه مـ یمـ

!آرومـه ـمیدونـه زنـدگ یمـ

.رمیگ یکه دستاش و م یوقت

:تایی از ته دل زدیم زیر خنده که خودش ادامه داد دو

یخونم واسه کس یعاشقونه م -

منه يایدونه دن یخودش م که

شکه با نگاه با محبت اون

تونه طلسم غم رو بشکنه یم

یخونم واسه همون کس یم

تونه جادو کنه ینگاهش م هیبا  که

یِزندگ هیتونه من و با  یم

روبرو کنه یخوب و عال یلیخ

:این بار بدون این که ازم بخواد باهاش و بلند تر خوندم و

دونه چه قدر دوسش دارم یم -

رمیم یدونه نباشه م یم

هآروم میدونه زندگ یم
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رمیگ یکه دستاش و م یوقت

انگار دنیا رو بهش می . وقتی هم که تیام رو می دید از این رو به اون رو می شد. وقت بود که فهمیده بودم نازنین یه چیزیش شده خیلی

ر رو غرق شادي خودش بود و داشت با صداي آرومی براي خودش شع. به کاراش و شادیش لبخندي زدم. دادن وقتی باهاش حرف می زد

.زمزمه می کرد

اگه کوفتت نکردم امشب رو و از خوشی این که قراره چی کار . یاد برنا لبخندي زدم و و با خودم گفتم، امشب شب حالگیري تو یکیه با

.باهاش بکنم با شادي آهنگ و از اول گذاشتم و تا آخر آهنگ با نازنین و خواننده همخونی کردم

اگه دست خودشم بود قر کمرش رو یه جوري . نازنین پایین پرید. میکردن انرژیمون به رستوران رسیدبعد از ترکوندن و خالی  باالخره

.هم المصب وقتی می رقصید کسی به گرد پاشم نمی رسید شیخدای. اون وسط خالی می کرد که مدیون کمرش نباشه

:رو زدم و کنار هم راه افتادیم، که گفتم دزدگیر

زود نیومدیم؟ -

:ستی بازوم و چسبید و گفتدو د سریع

.می تونیم بیشتر حرف بزنیم يطور نیا. میبهتر که زود اومد -

:خنده گفتم با

با کی؟ -

:گندي که زده بود شد و گفت متوجه

.معلومه دیگه با تو، جیگر خودم -

.فکر کنم امشب با تنها کسی که حرف نزنی من باشم. خدا از زبونت بشنوه! اوه -

:فتو کشید و گ لپم

.عزیزم تازه اگه حرفی هم نزنم، تو کل روز مخت و می خورم یه امشب و می ذارم از دستم راحت باشی -

:آرومی به شونه اش زدم و گفتم ضربه

.يدیاالن یکیشون از داخل ما رو می بینه و فکر می کنن شوهر ندیده اي که این طوري من و چسب. قدر به من نچسب نیا -

.یکم غیرتشون جا به جا شد و سر عقل اومدنبذار ببینن شاید  -

با نگرانی از پشت سر بهش نگاه کردم و . در حالی که دستاش و از بازوم جدا می کرد، قدم هاش و تندتر کرد تا زودتر وارد رستوران بشه و

مع یه آبرو ریزي راه بندازه و اگه این طوري پیش بره می ترسم جلوي ج. حواسم بهش باشه یامشب رو چهار چشم هیبا خودم گفتم، باید 

.یه ماچم از تیام بگیره رخوشیاز خوشی و س

.از فکر خودم خنده اي کردم و خودم رو بهش رسوندم. هام و تندتر کردم که قبل از رسیدنم خودش و تو بغل تیام پرت نکنه قدم

.ی خندیدنتا از بچه ها زودتر اومده بودن و همگی دور میز نشسته بودن و می گفتن و م چند

خوشبختانه مدیر رستوران از دوستان تیام بود و از سر و صدایی که با بچه ها . محض دیدنمون آقایون بلند شدن و خانم ها سالمی کردن به

.میراه انداخته بودیم زیاد گله اي نمی کرد و جایی رو بهمون داده بود که خلوت تر بود و از بقیه کمی دورتر بود
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.تو اون جمع به تنها کسی که سالم نکردم، برنا بود که منتظر بود بهش سالم کنم. تبریک گفتم و کادوم رو بهش دادمدیدن تیام بهش  با

تیام هم مثل نازنین حسابی به خودش . که همون اول بهش سالم کرد و از من جدا شد و جایی نشست که به تیام نزدیک تر باشه نازنین

.واقعا خوش تیپ شده بود. یتی نمی دادم ولی زیر چشمی به تیپی که زده بود نگاه کردمبا این که به برنا اهم. رسیده بود

.بود دهیچیپ میکه بچه ها زده بودن بیشتر تو بین یادکلنش بین همه ادکلنای بوي

شدن که تیام شمع ها  همه بلند. برنا شمع ها رو روشن کرد. اومدن دو، سه نفر دیگه از بچه ها جشن رسمیت پیدا کرد و کیک رو آوردن با

:رو خاموش کنه که یکی از دخترا گفت

.اول کادوها رو باز کن! نه نه -

:نگاهی به همه انداخت که نازینن از هول یه گند دیگه زد تیام

.من و آخر سر باز کنید يکادو -

:واب دادیه جوري به نازنین نگاه کردن که بیچاره از خجالت آب شد ولی زود خودش و جمع کرد و ج همه

.آوردن که نوبت به من دیگه نرسه یآخه می خوام بدونم بقیه چ -

:حمید که از دوستاي برنا و تیام بود، گفت. خنده اي کردن پسرا

؟یک يخب اول کادو -

:که از همه شرتر بود، چشماش و با حالت بامزه اي بیش از اندازه باز کرد و گفت نوید

.ه باید حسابی دیدن داشته باشهک دیاول کادوي خانما رو باز کن -

:یکی از کادوها رو برداشت و تو هوا تکونش داد و گفت تیام

خب این براي کیه؟ -

:دستش و برد باال و با افتخار گفت لیال

.قابل شما رو هم نداره. براي منه -

.عنوان دومین کادو باز شدحتی کادوي نازنین که اصرار داشت آخر از همه باز بشه به . یکی یکی باز می شدن کادوها

.بودن نینازن يکتاب حافظ و یه خودنویس شیک و خوش دست که واقعا زیبا بود، کادو یه

:با دیدن کتاب لبخندي زد و گفت تیام

ممنون، از کجا می دونستید من عاشق حافظم؟ -

:خنده اي کرد و با شوخی گفت نازنین

.اي بد سلیقه رو خوب تشخیص بدههر آدمی می تونه سلیقه آدم. زیاد سخت نیست -

:خنده اي کرد و گفت تیام

.بله، خیلی ممنون -

:گفت امیت. برنا چشماش و تیز کرد و به دستاي تیام خیره شد. کادو تو قسمت خانما مال من بود آخرین

قدر خوش سلیقه کادوش کرده؟ نیاین کادوي کیه که ا -
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:ادامه داد. صداي اعتراض دخترا در اومد که

.حاال یه چیزي گفتم! اي بابا -

:همه زدن زیر خنده و من گفتم که

.قابل شما رو هم نداره. سالگیتون ستیتولد صد و ب... انشاا. منه يکادو -

:باز کرد، همه با هم گفتن وقتی

!واو -

:یکی از دخترا گفت که

.ه هنوز باز نکرده در اومدهبوش هم ک. این ادکلن باید خیلی گرون باشه. آقاي هوشیار خوش به حالتون -

برنا با نگاهی که توش عصبانیت موج می زد نگاهی بهم انداخت که زودي نگاهم و ازش . بود امیگردنبند ماه تولد ت هیام هم  گهید يکادو

.تیام خیلی ازم تشکر کرد و رفت سراغ بقیه کادوها. گرفتم

مهم این بود که اون اشتباه فکر کنه و حرص . ر برداشتی بکنه اصال مهم نبودحاال هر کسی که می خواست ه. تو برجک برنا زده بودم خوب

.بخوره و من از حرص خوردنش لذت ببرم

خواست . نوبت به خاموش کردن شمعا رسید. از دیدن کادوي من برنا واقعا دیگه شور و ذوق اولیه رو نداشت و فقط نشسته بود بعد

:خاموششون کنه که نازنین گفت

.اول یه آرزو کن !نه نه -

.باز همه یه جوري نگاش کردن که

.طوري نگاه نکنید که اولین باره دارید این حرف و می شنوید! اي بابا -

:چشماش و بست و آرزویی کرد که باز نازنین گفت تیام

می شه بلند آرزو کنید؟ -

.همه زدن زیر خنده که

.اگه بلند آرزو کنم که دیگه آرزو نیست: تیام

!اَه چه بد: نینازن

.باز صداي خنده ها رفت باال که

.حاال اگه یکی دیگه هم آرزویی داشته باشه، می تونه با کیک تولد یکی دیگه آرزو کنه: نینازن

:تیام با خنده گفت. از خجالت آب می شدم داشتم

.نصفش مال من، نصفشم مال شما. من آرزوم و نصف می کنم. بله، چرا که نه؟ فکر کنم بشه -

:با ذوق گفت نازنین

!واقعا؟ -

:با ناباوري جواب داد تیام
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!بله -

.کمی کنارتر رفت تا نازنین هم هم زمان باهاش شمعا رو فوت کنه و

:تیام با شوخی گفت. وسط با نگاه دو تا از دخترا فهمیدن که کمر به قتل نازنین بستن این

آماده اید؟ -

.رو این وریا رو فوت کن، منن این ورشما او. بله، خیلی وقته که آماده ام -

با دیدن این صحنه ها تو دلم فریاد زدم، یادم باشه دیگه با . و ازشون خواستن که شمع ها رو فوت کنن... سه... دو... کیهمه با گفتن  و

.نازنین جایی مهمونی نرم

 ستادهیبود پشتش ا یکه مدت يم که متوجه چراغ قرمزاون قدر در گذشته و خاطراتم غرق شده بود. به خودم اومدم ینیبوق ماش يصدا با

لبم  يرو يفکر خنده ا نیاز ا. نفر روح من رو مورد لطف خودشون قرار دادن نیدونستم االن چند یم. با سرعت حرکت کردم. بودم نشدم

رو درآوردم و روشنش کردم  میکه کنارم قرار داشت کردم و گوش فمیک يدستم رو تو. کردن نداشتم یرانندگ وصلهح گهید. جا خوش کرد

 کمیبعد از . فتنیانگار تمام مردم عزمشون رو جزم کردن که شب راه ب! اَه. خورد یحالم به هم م یاز شلوغ. و دوباره سرِ جاش انداختم

ردم و داخل باز ک دیگذاشتم و در رو با کل نگیرو داخل پارک نیماش. دمیکه به خونه رس بودشب  مهیساعت دو ن يکایغرغر کردن نزد

به  میمستق. به خودم گفتم حتما تا االن متوجه نبودن من شدن. شدن یمخصوصا پاهام انگار داشتن از جا کنده م. خسته بودم یلیخ. شدم

 ینم. که بلند شم و لباس هام رو عوض کنم نداشتم نیحس ا یحت. انداختم ختت يرو دم در گذاشتم و خودم رو رو فمیسمت اتاقم رفتم، ک

زنگ  يصدا الیخ یخواستم ب یم. بود دست بردار هم نبود یهر ک. دمیاز خواب پر لمیزنگ موبا يخوابم برده بود، فقط با صدا یک دونم

 دایرو پ یجستجو گوش کمیبعد از . رفتم فمیو به سمت ک دمیپر جاکه ممکنه برنا باشه مثل فنر از  نیا يادآوریبا  یبشم و دوباره بخوابم ول

دوباره به سمت تختم رفتم و خودم رو روش پرتاب . افتاده بودم برام آشنا نبود میگوش يکه رو يشماره ا یع شده بود ولقط گهید. کردم

:جواب دادم. بلند شد یگوش ينگذشته بود که صدا يا قهیچند دق. کردم

د؟ییبله بفرما -

:گفت یاومد که م يمرد يصدا

ن؟یخوب هست. سالم سها خانم -

شما؟ دیببخش ینون، ولمم یمرس. سالم -

.هستم برزینکردم، فر یخودم رو معرف دیببخش: مرد يصدا

!من ينه خدا. نینازن ایافتاده باشه  یمادر و پدرم اتفاق ينکنه برا. گرفتم يدلشوره بد برزیاسم فر دنیشن با

ن؟یشنو یمن و م يصدا: برزیفر

ر؟همه خوب هستن؟ مادر؟ پد. که نشناختمون دیبله بله، ببخش -

 ن،یرفت دنیکه همه فهم یاز وقت. تهران امیخانم م نیخواستم بگم من امروز با نازن یم. بد موقع مزاحم شدم دیممنون ببخش یمرس: برزیفر

.دیزنگ بهشون بزن هیخواهشا . ناراحت و نگرانتونن ییجورا هی

!چشم. نیممنون که اطالع داد -
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.کنه یم تیلیمخش رو ت نیکه فردا نازن برزیخودم گفتم، بدبخت فر شیپ

!خدانگهدار. کنم یخواهش م: برزیفر

!خداحافظ -

. چه قدر زمان زود گذشته بود و من متوجه نشدم. شد یباورم نم. داد یانداختم، ساعت هشت صبح رو نشون م یگوش يبه ساعت رو ینگاه

.گونه بود خیصداش توب. بوق جواب داد کیبعد از . بالفاصله شماره بابا رو گرفتم

تو دختر؟ ییمعلوم هست کجا: بابا

.گشتم یبرم دینوشتم با نینازن يمن که برا. سالم بابا جان -

م؟یمرغ سرکنده نش نیکه ع یمادرت بگ ایبه من  یتونست ینم: بابا

.شد يدفعه ا کی دیباور کن یول دیببخش -

.خواد باهات حرف بزنه یم نینازن! یگوش. مراقب خودت باش. ينگرانمون کرد یلیبدون خ یباشه دخترم ول: بابا

.دیچشم، به مامان سالم برسون -

.نیسالمت باش: نینازن

؟یستیسالم کردن بلد ن -

هو؟یشد  یچ م؟یمگه قرار نبود امروز صبح بر. میاز دست کفر یحرف نزن سها که حساب: نینازن

.برنا خانه ياز شاهکارها. یچیه -

کار کرده؟ یمگه چ: نینازن

.سر پروژه ام آورده ییفکر کنم واقعا بال یول یچیه -

.کنه تتینکرده فقط خواسته اذ يکار نیهمچ: نینازن

:که از حرص دو رگه شده بود، گفتم ییصدا با

دارم؟ یمگه من باهاش شوخ. کرده خودیب -

!خبر خوش هی یراست. االن هم حرص نخور. شده یچ نیتو برو سر پروژه، بعد بب! خب یلیخ: نینازن

.تهران نیایجونتون ب برزیدونم، قراره با آقا فر یم -

؟یدون یتو از کجا م: نینازن

.بهم گفت برزیفر -

.کنم مثال زتیخواستم سورپرا یم! اَه: نینازن

.خوام برم سر ساختمون یحاال برو که م. کردم یخدا رو شکر گفت وگرنه غش م -

!يبا. باشه، مراقب خودت باش: نینازن

!يبا -
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انگار واقعا جونم رو داشتن . مرده شده بود هیام شب افهیق. به صورتم زدم یرفتم و آب ییتخت پرت کردم و به سمت دستشو يو رور میگوش

 یمحکم جلوش ظاهر م شهیمثل هم دیبا. کرد یخودش درست م يسوژه برا یحتما کل دید یم افهیق نیگرفتن و اگر برنا من رو با ا یم

شده بود رو سرم  نییتز يزیقرمز و ر يکه با گل ها دمیاز کمدم برداشتم و شال سف کیدست مانتو و شلوار ش هی. تمبه اتاقم برگش. شدم

به صورتم  یرنگ شیشال رو از سرم برداشتم و به کمک لوازم آرا. درست بشه دیبا افهیق نیا! نه. انداختم نهیآ يبه خودم تو ینگاه. کردم

در . رفتم نگیرو برداشتم و از اتاق خارج شدم و به سمت پارک میو گوش فیو سرم کردم و ک شالم رهدوبا. حاال خوب شده بودم. دادم

 يرییکردم تغ یخدا خدا م. گذاشتم و درها رو قفل کردم و به سمت ساختمون راه افتادم يکنار یصندل يو رو فمیرو باز کردم، ک نیماش

خواست همه وقت من رو  یتازه کار م يآقا نیصرفش کرده بودم و حاال ا يادیز تبرام مهم بود، وق یلیپروژه خ نیا. توش نداده باشه

 ياز تو ییداخل شدم، صدا یبه آرام. نکرده بود يرییخدا رو شکر تغ! نه. انداختم رونشیبه ب ینگاه. دمیدم در ساختمون رس. نابود کنه

دوست . نگم تا حرفاشون رو بشنوم يزیگرفتم چ میتصممنم  دنو برنا بودن، متوجه حضور من نبو امیت. به سمتش رفتم. اومد یدفتر م

:گفت یاومد که م یم امیت يصدا. کنم یبرنا فضول يکارا يداشتم تو

؟یکار کن یچ يخوا یاگه برگرده م -

.یچیه: برنا

.ياوقات خوشش و تلخ کرد ؟یفهم یم. یختیتو همه برنامه هاش رو به هم ر ؟یچیه: امیت

.ستیخب دست خودم ن: برنا

.برو راست و پوست کنده حرفات رو بهش بزن ؟یچ یعنی: امیت

!بگم؟ هان؟ یبرم چ: برنا

.يکه نسبت بهش دار یاز حس: امیت

؟یفهم یتونم، م ینم: برنا

 .باالبر متوجه حضور من نشن يخواستم از پله ها برم که از صدا یم. گوش بدم و به سمت طبقه دوم رفتم نیاز ا شتریندونستم ب زیجا گهید

 يوا. به اطراف انداختم یو نگاه دمیکش یاز سرِ آسودگ یپوف دم،یکه سالمت رس نیبعد از ا. داشتم که کله معلق نزنم یبا دقت پام رو بر م

که  دیرس یوقت به فکرم نم چیه یده ول یبهش نم ياجازه ا نیدونستم مهندس فرجاد همچ یم. نکرده بود رییتغ یچیکه ه شکرت ایخدا

.بده رییپروژه رو تغ نیسته تا اخود برنا نخوا

برنا توجهم رو  يپله ها بودم که صدا يمسخره رو راه انداخته بود؟ رو يباز نیچرا ا. کنم یرو سرش خال میخواست تمام دق و دل یم دلم

.به خودش جلب کرد

 گریچهار سال دندون رو ج ؟یهمف یم. حرف دلم رو بزنم میمثل اون مستق یتونم به کس یمن نم ؟یگ یخودت م يبرا يدار یچ: برنا

.دست از سر کچل من بردار. هم روش گهیچند وقت د هیگذاشتم، 

تونستم از جام  یتمام تنم درد گرفته بود و نم. قل خوردم نییکه پام رو کجا گذاشتم و به سمت پا دمیحرف برنا بود و نفهم شیفکرم پ تمام

.ستادنیاسرم  يکه باال دمیو برنا رو د امیفقط ت. بلند شم

حالتون خوبه؟ يزدیخانم ا: برنا
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از پله ها افتادن؟ ینیب ینم ؟یپرس یکه م هیچه سوال نیا: امیت

:بود سرِ جام نشستم و گفتم يا یهر سخت به

.متوجه حضور شما نشدم دیببخش. نشد یخاص زیممنون، من خوبم چ -

.دینیتو دفتر بش يا قهیچند دق هی دیینداره، بفرما یاشکال: امیت

!یمرس -

لنگ لنگون خودم رو به دفتر . رم یخواستن کمکم کنن که مانع شدم و گفتم، خودم م یم. از جام بلند شدم یبه سخت. کرد یتنم درد م تمام

.اون بود که از پله ها افتادم ریهمش تقص. فحش بلد بودم، به برنا دادم ینشستم و تو دلم هرچ یصندل نیاول يرسوندم و رو

:و گفت ختیبرام ر یآب وانیل امیت

.باشه دهیضرب د ایاز بدنتون شکسته باشه  ییممکنه جا د؟یدرمونگاه بر هیبه  نیخوا ینم -

.رم ینه، بعدا خودم م -

:به سمتش براق شدم و گفتم.ارمیسر برنا ب ییخواستم چه بال یافتاده بود که م ادمی تازه

 نیشماست که من به ا ریهمش تقص ن؟یمن و خراب کرد التیکه تعط نیبرد يدنه؟ چه سو د،یکن تیمن و اذ نیشما اصال دوست دار -

.روز افتادم

:حال باهاش دعوا کنم، گفت نیکه انتظار نداشت تو ا برنا

.گهیوقت د هی يبرا دیبهتره بذار ست،یاالن حالتون خوب ن -

.گم اسم شما رو از پروژه من حذف کنه یفرجاد و ممهندس  شیرم پ یراست م کیجا هم  نیبعد از ا. تهیموقع نیاالن بهتر! رینخ -

.يپله هم درست باال بر هیاز  یتون یپروژه تو؟ اگه من نباشم که نم: برنا

.اومد یبال سرم نم نیاالن ا نینکرده بود میاگه عصبان. ستیبه کمک شما ن یاجیاحت -

به من چه؟: برنا

.ادیبال سرم ب نیو االن هم ا فتمیشب، تک و تنها راه ب مهیمن ن باعث شد نیکه از پشت تلفن گفت ییچرت و پرتا نیا -

به صورتش  یتهران، دست امیو ب فتمیجاده راه ب يپروژه اون قدر برام مهم باشه که به خاطرش شبونه و تنها تو نیکرد ا یکه فکر نم برنا

:و گفت دیکش

.الزم بود -

.از شما باالتره یکس نینیبب نیتون ینم. دیکن تیمن و اذ نیالزم بود؟ شما اصال دوست دار یچ -

:بلند گفت يشده بود با صدا يمن کفر ياز دست حرف ها یکه حساب برنا

و  یبکش هیو غرورت رو به رخ بق یکه فخر بفروش نیبه جز ا دمت،یکه تو دانشگاه د یاز روز اول! هان؟ ؟یثابت کن يخوا یرو م یتو چ -

 یم ،یبهشون توجه کن قهیدق کی يشده برا یخواستن حت یکه م ییدلم به حال اون بدبختا ؟يکرد يا گهیکار د یکن يباهاشون لجباز

هان؟ ؟يدار یغرور کاذب چ نیبه جز ا... يزدیخانم سها ا! تو. سوخت

.از دفتر خارج شد عیسر رهیگ یبحث ما داره باال م دیکه د امیت
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 نیمردن رو بدون کوچکتر یکه داشتن برات م ییدخترا دمید یخوردت؟ خوبه م من عسل هم هیشه با  یتو که اصال نم ایمن غرور دارم  -

.يکرد یرد م ییاعتنا

؟یداشتم، اما تو چ لیمن دل: برنا

.خودم داشتم يبرا یلیحتما منم دل ن؟یداشت لیفقط شما دل -

دو  يخوا یو نم یکن یم يبا من لجباز يدار یچ يبرا یدون یاالن که اصال نم نیمثل هم. يندار لیکارت دل چیه يوقت برا چیتو ه: برنا

.يحرف گوش بد قهیدق

؟يکه بهت محول شده رو درست انجام بد يکار یستیتو که حاضر ن ایکنم  یم يمن لجباز -

از من انتظار . ارهیتونست به زبون ب یعالم حرف که نم هیبود؟  یتو چشم هاش چ. گذاشت و به سمت من برگشت زیم يدستش رو رو برنا

کار کنم؟ اون حرف ها رو بخونم؟ یداشت چ

؟یکن ینگاهم م يجور نیچرا ا -

گذره؟ یم یخوام بفهمم تو سرت چ یم: برنا

:زدم و گفتم يپوزخند

.یکن یهم م ینیکف ب ،يلجباز فیدونستم در کنار کار شر ینم -

.شه با تو حرف زد یاصال نم: برنا

.یکن يلجباز يخوا یفقط م ،يخوا یتو نم یشه ول یچرا م -

از اول شروع کرد؟ یخوام؟ ک یمن نم: برنا

!تو -

من؟: برنا

.یو اون چرت و پرتا رو گفت يشمال بودم زنگ زد یوقت. آره، تو -

.گفتم که الزم بود: برنا

.خوام بدونم یبود؟ م یالزم چ -

؟یبدون يخوا یواقعا م: برنا

.آره، بگو -

...يتونم دور یکه من بدبخت نم نیا: برنا

خواست بهم  یرو م یگفت؟ چ یم یمن؟ اون چ يخدا یچ یعنی. از دفتر خارج شد عیبهم انداخت و سر ینگاه. حرفش رو خورد هیبق

 یکه من و م يزیداد؟ چ یم يا ینگاه آخرش چه معن. کردم یشده بودم و حرف برنا رو تکرار م خکوبیبفهمونه؟ همون جا سرِ جام م

 فمیک. به اطراف انداختم ینگاه. به خودم اومدم لمیزنگ موبا يچه قدر تو اون حال نشسته بودم که با صدا نمدو ینم. نه امکان نداره. لرزوند

 یخواسته به کس یالبد م. بوده امیحتما کار ت. آورده باشمش نیماش ياومد با خودم از تو ینم ادمیاون و آورده بود؟  یک. دمید زیم يرو رو

.ستیمهم ن اصال. رو آورده فمیزنگ بزنه که ک
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.بود نینازن. رو در آوردم لمیموبا. که اون طرف قرار داشت رفتم يزیاز جام بلند شدم و به سمت م یسخت به

.سالم -

؟يد یچرا جواب نم. سالم: نینازن

.دیکنم طول کش دایو پ لمیتا موبا ،یچیه -

.تشیپ میایخوام ب یتو؟ م ییکجا. میرس یم گهیساعت د میما تا ن: نینازن

مگه االن ساعت چنده؟. سر پروژه -

.ساعت از ظهر گذشته مین: نینازن

.شد یجام؟ باورم نم نیمن سه چهار ساعته که ا یعنی

سها تو چت شده؟: نینازن

.منتظرتونم یچیه -

.باشه، خداحافظ -

توش  نیبه لطف نازن امیکس از تولد تچند تا ع. عکس هام رو باز کردم لیفا. چشم دوختم مینشستم و به صفحه گوش نیزم يجا رو همون

دلم . شدم رهیبهش خ. عکس، عکسِ برنا بود نیسوم یمعلوم نبود ول يادیز زیهم چ يبعد يعکس دخترا بود، تو یاول. بازشون کردم. بود

تو دفترش من  يها "س"زد در مورد من بود؟ اون  یم امیکه با ت ییاون حرفا یعنی. خواست از پشت عکس همه حرفاش رو بهم بزنه یم

که همش  یبه من. مثل برنا به من عالقه داشته باشه یتونم باور کنم کس ینم یعنی. تونم تحمل کنم یمن نم. خودت کمکم کن ایبوم؟ خدا

چه قدر . زدم يخودم رو در کنار برنا فرض کردم و ناخودآگاه لبخند امیت يکردم و به جا گاهدوباره به عکس ن. کنم یباهاش دارم جنگ م

که فکرشم  يزیشده بودم؟ چ ییایقدر رو نیچرا ا. مختلف تصور کردم يبرسه، خودم و برنا رو تو جاها نیکه نازن یتا زمان. میایبه هم م

 برزیو فر نیباز شدن در نشان از اومدن نازن يصدا. بودمش دهیچسب یحاال دو دست یکردم ول یکه همش ازش فرار م يزیکردم، چ ینم

.گذاشتم بمیج يرو تو یعکس رو بستم و گوش عیسر. نهیحال بب نیت من و تو اخواس یدلم نم. داشت

؟ییسها کجا: نینازن

.تو دفترم -

:و گفت دیکش یغیمن ج دنیوارد دفتر شد با د یوقت

؟يشد یشکل نیشده؟ چرا ا یسها چ يوا -

.نیپام رو نگاه نکردم و خوردم زم يجلو. ستین يزیچ -

.شده باشه يزیچ دیشا مینشونت بد ،ییجا یمارستانیب هی میپاشو برحاال . گهید يکور: نینازن

.خواد ینم! نه بابا -

.نمیخواد؟ بلند شو بب یرو نم یچ یچ: نینازن

:سمتم اومد و بلندم کرد که گفتم به

فم؟یک -
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.میرفت برزیفر نیرو هم برداشت و به سمت ماش فمیک نینازن

.برزیفر شیبرم پ یختیر نیکشم ا یمن خجالت م -

!خجالت نداره که: نینازن

.لنگون لنگون دنبالش بودم. برد یو به سمت پله ها م دیکش یدستم رو م نینازن

:و گفتم دمیدستم رو از تو دستش کش هوی

.ستین میزیمن چ ،يگم ناز یم -

:گفت تیبا عصبان نینازن

.از اون پات معلومه ست؟ین تیزیرو چ یچ یچ -

:فتمرو بردم باال و گ صدام

.کنه یخب درد م -

!بدتر گهید: نینازن

به  اممیت. رفت یآجر تو دستش گرفته بود و راه م هیکه  دمیبرنا رو د اطیتو ح. رفتم نییکنان از پله ها پا یل یل. دستم رو گرفت دوباره

.کرد یداده بود و بهش نگاه م هیتک وارید يگوشه 

.ستادمیرو برنا ثابت موند و از حرکت ا چشمم

:برگشت سمتم و گفت ستادمیا دیکه د نیازنن

شد؟ یچ -

:گرفته گفتم یبرنا برداشتم و با حال يرو از رو چشمم

.میبر -

:شد و گفت ادهیپ نیاز ماش دیتا ما رو د برزیفر. کنان راه افتادم یل یدوباره ل و

- ا ا شده سها خانم؟ یچ. خدا بد نده! ا

:ند و جواب دادمصورتم رو پوشو يکج و کوله ا لبخند

.منه یاطیاحت ینشده همش حاصل ب یچیسالم، ه -

:به سر تا پام نگاه کرد و گفت کمی برزیفر

.فکر نکنم -

:با خنده اضافه کرد و

.چشمتون زدن -

:رفت در عقب رو باز کرد و گفت برزیفر. دمیخند منم

!دییبفرما -

.ثابت مونده امیت ينگاهش رو دمیکه د نیبرگشتم سمت نازن. شد دهیکه دستم کش فتمیراه ب اومدم
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ن؟ینازن هیچ -

!نیاحسنَ الخالق... فَتبارك ا: نینازن

:لب و لوچه ام رو جمع کردم و گفتم یبه سخت. که زده بود خنده ام گرفت یخاطر حرف به

!زتیخاك تو سر ه -

.دیلب هام ماس يمنم خنده رو .و با دهن باز نگاهمون کرد سادیاز حرکت وا دنمونیبا د. برنا نگاه کردم به

:محکم زد به پهلوم و گفت نینازن

.گفت االن ییزایچ هی گیبه د گید -

:لب گفتم ریاز برنا برداشتم و ز چشم

.میبر -

ده ش رهیخ برزیبا دهن باز به فر امیت. برگشتم سمت برنا. نشست نیدر رو بست و کنار نازن برزیفر. نمیبش نیکمکم کرد که تو ماش نینازن

.کرد ینگاه م نیبه ماش یبرنا هم عصب. نشسته بود نیبود که جلو کنار نازن

.کنارش پرت کرد يها مانیس يدستش بود رو رو يکه تو يمحکم آجر. که حرکت کرد، برگشتم پشت رو نگاه کردم نیماش

.هیظاهرش که عال. سها خانم دمیساختمون رو د: برزیفر

:لب گفتم ریهم فشار دادم و ز يچشمام رو بستم و رو. دنیکش ریکرده بود به ت پام شروع. پام يرو گذاشتم رو دستم

.ممنون -

:بهم نگاه کرد و گفت نیماش ي نهیاز تو آ نینازن

.يد یپروژه ات کار دست خودت م نیدونستم با ا یبه خدا م -

.بهش نگاه کردم نهیرو باز کردم و از تو آ چشمم

:لب گفتم ریز

.ت دلم دادمفعال که کار دس -

:بلند گفت نینازن

؟یچـــ -

:بلند گفتم منم

.نشده میچیگم ه یم-

:نگاهم کرد و گفت نهیباز از تو آ نینازن

.شه یمعلوم م مارستانیتو ب -

.قبرستون ي نهیس میبر مارستانیب يپشت رو نگاه نکن که به جا نهیقدر از تو آ نیحاال تو ا -

.یگرفت یم تیبل یتو که فعال داشت: نینازن

.دیرفتن به بهشت زهرا هم از راه رس تیخدا رو شکر بل -
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:نگاهم کرد و گفت نهیباز از تو آ نینازن

؟یگفت یچ یچ -

:چشمام رو بستم و گفتم. دنیکش ریپام کم بود، دستمم شروع کرده بود ت درد

.امانته نیماش. جا رو نگاه نکن نیا نهیقدر از تو آ نیا -

:هول کرد و گفت هویرو سوار شده،  برزیفر نیبود ماش دهیکه تازه فهم نینازن

.ذاره یآدم که حواس نم يسها برا برزیآقا فر دیببخش! اوا-

***

. واریداده بود به د هینشسته بود و سرش رو تک یصندل يرو برزیفر. ارنیتا جواب عکس پام رو ب میتخت نشسته بودم و منتظر بود يرو

.زد یهم تو اتاق قدم م نینازن

:دم گوشش گفتم. اومد کنارم. کینزد ادیبهش اشاره کردم که ب آروم

...شده، نگو طفلک ياکبر فکت قو.. گم هزار ا یم -

:زدم و ادامه دادم یچشمک. با حرص بهم نگاه کرد نینازن. اشاره کردم برزیفر به

.يمخش رو خورد -

:دو تا ضربه زد به سرم و گفت نینازن

.ها دهیبد هم ضرب د ده،یضرب د. خواد یعکس م جا هم نیبه خدا ا -

.دکتر وارد اتاق شد. دیاز جاش پر برزیاتاق باز شد و فر در

.میچشم به دهان دکتر دوخته بود ییو حاال سه تا نیاز جاش بلند شد و اومد کنار من و نازن برزیفر

:ما نگاه کرد و با خنده گفت يبه هر سه تا دکتر

خوام بکنم؟ یم یمگه جراح د؟یکن ینگاه م يطور نیچرا ا -

.تره یاتیما ح يهم االن برا یآخه از جراح: نینازن

چرا؟: دکتر

.رو هم نشون داده يالبته نا گفته نماند که تا االن عالئم ضربه مغز. شه شیزیچ میترس یدارن، م فیشر تشر کمیخانم  نیا: نینازن

:گفتتو دستش نگاه کرد و  يو به برگه  دیخند کمی دکتر

!از دست شما جوونا -

:سمت من و گفت برگشت

.مدت ثابت نگه داشته بشه هی دیدستت هم با. شیبذار نیزم ياصال رو دیمدت نبا هی. دهیپات ضرب د دمیطور که د نیخب دخترم ا -

:گفت یبا تعجب و ناراحت نینازن

چـــرا؟ گهیدستش د -

:زدم به بازوش و گفتم محکم
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.يکرد شیضربه فن یعالجناب  گهیرو د نیا -

من چرا؟: نینازن

.يدیاز بس دستم رو کش -

:سمت دکتر و گفتم برگشتم

دستم ثابت باشه؟ دیبا یحاال تا ک دیببخش -

.شه یتر م یالزم بود مدت استراحت طوالن يشتریاگه زمان ب م،یریعکس بگ يایمدت ب نیبعد از ا دیبا. حدودا دو هفته: دکتر

؟یپام چ-

.میریگ یهم همون موقع عکس مپات : دکتر

.کرد یچونه ام و صورتم رو برس ریرو گذاشت ز دستش

شده کنار چشمت؟ يطور نیآخه که ا يافتاد يچه طور: دکتر

:رو گفت هول کردم و گفتم نیدکتر ا تا

شده کنارم چشمم؟ يچه طور-

.شده یزخم کمی: دکتر

:نوشت و ادامه داد يزیچ هیبرگه  تو

.کنن یرو هم براتون ضدعفونجا  نیگم ا یم -

:چشم دوختم و گفتم نیبه نازن یبا نارحت. رونیکردم و نفسم رو دادم ب یام رفت تو هم و پوف افهیق

تونم برم؟ یسر ساختمون نم گهید یعنی -

:با تعجب گفت دکتر

سر ساختمون؟ -

:جواب داد نینازن

.میبله، مهندس ساختمان هست -

:بعد اضافه کرد و

.ساختمون افتاده يخانم از پله ها د،ینیب یرو که م یعوض نیا -

:و گفت دیخند کمی دکتر

.و پات نشکسته یخب دختر برو خدا رو شکر کن که سفت و سخت -

:رفت، گفت یکه به سمت در اتاق م یحال در

...يشما مهندس ها يبرا. یکنم تو خونه بمون یم شنهادیتا دو هفته بهت پ -

:داد و ادامه دیکم خند هی

.دیبود صدام بزن یاگه مشکل. ادیاالن پرستار م. ستیاستراحت بد ن کمی طونیش -
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. حالم گرفته بود یلیخ. چه برسه به دکتر دمیگفتم که فکر کنم خودمم نشن یمرس هیلب  ریمنم ز. ازش تشکر کردن برزیو فر نینازن

.همش کبود شده بود. شروع کردم به نگاه کردن دستم یرفته بود باال با نارحت نمیآست

چرا دستام کبوده؟ -

:رفت به سمتم اومد و گفت یور م شیکه داشت با گوش نینازن

من کبود شه؟ يدست و پا ينکنه انتظار دار. ناییپا ياز پله ها پرت شد -

:دستم رو به طرفش گرفتم تیعصبان با

!نهیآ -

کار؟ یچ يخوا یم نهیآ: نینازن

!بده -

:گفتم یبا ناراحت. افتاده بود  يچشمم سه تا خط مواز ریز. در آورد و به سمتم گرفت فشیتو ک اش رو از نهیآ نینازن

.انگار گربه چنگ انداخته -

:برداشت و با خنده گفت شیچشم از گوش نینازن

؟ينکنه با برنا بزن بزن کرد -

:نگاه کردم و با خنده گفتم نهیبه آ دوباره

.نکرده باشه یرو خالبرنا اون وسط حرصش  ستین دمیبع -

. چشمم ریکردن زخم ز یو شروع کرد به ضدعفون کمیاومد نزد. میهممون بهش سالم داد. پرستار مسن وارد اتاق شد هیاتاق باز شد و  در

.نشست برزیخنده، رفت کنار فر یداره م یبه چ یهم که معلوم نبود تو اون گوش نینازن

:گفتم یمظلوم ي افهیق با

.نیشما هم تو زحمت افتاد برزیفرآقا  دایببخش -

:چهره اش تو هم بود گفت یلیکه خ برزیفر

؟یچه زحمت! نه بابا -

:گفتم يبا کنجکاو. خنده ریزد ز یپق نینازن

...بگو ما هم ؟یکن ینگاه م يدار یاون تو چ-

:چشمام رو بستم و ادامه دادم. سوخت زخمم

.دمیبگو ما هم بخن -

.امهیت یچیه: نینازن

.خواست حرف رو عوض کنه ده،یکه معلوم بود حرف از دهنش پر نینازن

...زیچ... گم یم زهیچ: نینازن

گه؟ یم یچ. نکن واسه من زیچ زیانقدر چ -
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:انداخت و گفت نییسرش رو پا نینازن

.پرسه یحالت رو م ،یچیه -

برنا هم نگرانمه؟ یعنیخودم فکر کردم،  با

.تو فکر برنا رفتم

.ن در بیایم، همش به فکر برنا بودم و اون نگاه آخر که رفت رو اعصابماز بیمارستا تا

.نازنینم بعد از چند تا اس ام اس بازي که نمی دونم چی با هم رد و بدل کرده بودن رفته بود تو لک. هم دیگه زیاد شاد نبود فریبرز

ولی گفتم، تو خونه خودمون راحت ترم و مشکلی پیش نمیاد و  خیلی اصرار داشت من و تا اومدن پدر و مادرم به خونه خودشون ببره نازنین

.کردم که خونه خودمون بمونم شیراض

نازنینم که نتونسته بود من و راضی کنه، با خونشون تماس گرفت . تا دم در همراهمون اومد و با یه خداحافظی سرسري زودي رفت فریبرز

.و گفت که امشب پیش من می مونه

:بس که می گفت. در غیابش ایفا می کرد نقش مادرم و دقیقا

...بخواب و! اریانقدر به پات فشار ن! برو تو تختت دراز بکش -

وقتی چشمام و رو هم گذاشتم اصال فکرش رو نمی کردم که ساعت . قدر گفت و گفت که بالخره مغلوب شدم و وادارم کرد که بخوابم اون

.ها بخوابم

.نگاه کردم باورم نمی شد انقدر خوابیده باشم و نازنین بیدارم نکرده باشه چشمام و باز کردم و به ساعت وقتی

نازنین رو مبل در حالی که پاهاش و برده بود باال و سرش و به زانوهاش تکیه داده بود، نشسته . تختم پایین اومدم و از اتاق خارج شدم از

.بود و به تلویزیون نگاه می کرد

سرم و کمی خم کردم و . ابروهام و با خنده انداختم باال و به طرفش رفتم. ه داشت راز بقا رو نشون می دادبه تلویزیون انداختم ک نگاهی

:گفتم

از کی تا حاال طرفدار حمایت از حیوانات مظلوم شدي؟ -

طرف آشپزخونه و از رو زانوهاش برداشت و نگاهی بهم انداخت و بدون حرفی کنترل و تو دست گرفت و شبکه رو عوض کرد و به  سرش

.مثل این که واقعا براي اون گور خرا که به وسیله شیر کشته شده شدن ختم گرفته! نه. با تعجب بهش نگاه کردم. رفت

.داشت سیب زمینی ها رو خرد می کرد. سرش وارد آشپزخونه شدم پشت

؟ینازنین تو خوب -

:و تکونی دادو گفت سرش

چه طور؟ -

.خرا رو هم با سالشون یه جا گرفتی که این طوري غمبرك گرفتیآخه فکر کردم چهل اون گور  -

:ادامه دادم. ها رو تو تابه ریخت و به طرف سینک رفت یزمین سیب

نازنین امروز من داغون شدم و شاید بالیی سر مخم اومده باشه، اون وقت تو چه مرگته؟ -
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:دفعه برگشت طرفم و براي اولین بار صداش و برد باال و گفت یه

؟يمی شه دست از سرم بردار -

:و تا جایی که می تونستم باز کردم و گفتم چشمام

.باشه عزیزم ولی من که دستم رو سرت نیست -

؟يقدر مسخره بازي از خودت در میار نیچرا ا. بسه دیگه -

این که . یروع کردم به ریشه یابدستم و گذاشتم رو سرم و به آرومی وسط کله ام رو خاروندم و ش. به سرعت از آشپزخونه خارج شد و

یعنی تو این چند ساعته که خوابیده بودم چه اتفاقی افتاده؟. حالش خوب بود

.هام و انداختم باال و رفتم سر تابه و با نا امیدي داخلش رو نگاه کردم شونه

من موندم چه طور انتظار داره اینا . جا ریخته نگاه تو رو خدا همه رو یه. دختر رو نباید شوهر داد وگرنه شوهرش و از گرسنگی می کشه این

:لب گفتم رییه دفعه اي تابه رو برداشتم و ز. سرخ هم بشن

.باید حتما بفرستمش مسابقه بفرمایید شام! بنازم آشپزي رو -

البته چندان درد . دمو تکونی دادم و زیر تابه رو روشن کردم و خودم با وجود درد کمی که تو دستم بود مشغول آماده کردن غذا ش سرم

.بازم خدا رو شکر که نشکسته بود که بخوام از کار و زندگیم بیفتم. وحشتناکی هم نداشت فقط دکتر گفته بود باید ثابت نگهش دارم

حال درست کردن بودم که با شنیدن صداي اس ام اسی که براي نازنین اومد سرم و از در آشپزخونه در آوردم و دیدم که داره به  در

فهمیدم چه . خنده اي کردم و یه بشکن زدم. گوشیش نگاه می کنه که یهو با خوندن اس ام اس با یه حرکت پرتش کرد به طرف دیگه

قدر دمغه؟ نیبگو چرا ا پسدختره عاشق ! يمرگشه؟ آي آ

:تمدرست کردن ساالد و برداشتم و رفتم مقابلش نشستم و مثال خودم و زدم به اون راه و بی هوا گف وسایل

راستی بهت گفتم قبل از این که بیاي دنبالم تیام چی می گفت؟ -

.بد واشر سر سیلندر سوزونده! اوه. و به یه طرف دیگه چرخوند سرش

:برداشتم و گفتم خیارو

.قدر در مورد تو از من می پرسید نینمی دونم چرا ا-

:گم، حرفی نزدم و و ساالد رو درست کردم که گفت وقتی دیدم توجه کرده که ببینه چی می. و آروم به طرفم چرخوند سرش

خب؟ -

:و باال آوردم و بهش خیره شدم و گفتم سرم

باید بقیه اش و هم بگم؟ -

دیگه چرا هی نصفه و نیمه حرف می زنی؟. اگه می خواي حرفی بزنی بزن-

.داشتمبلند شدم و گوشی رو بر. باز سر به سرش بذارم که تلفن خونه صداش در اومد خواستم

.يسالم خانم ایزد -

.خنده ام و به زور نگه داشتم و جوابش و دادم. تیام بود صداي
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خوب هستین؟. سالم آقاي هوشیار -

فکر نمی کردیم انقدر حالتون بد شده . خیلی ناراحت شدیم. ممنون، راستش ما بعد از این که شما رو بردن بیمارستان خبر دار شدیم -

این شد که گفتم تلفنی جویاي حالتون بشم که بعدا تو یه وقت مناسب . ستیم بیایم منزل عیادتون که دیدیم دیر وقتهبعد از اونم خوا. باشه

.شیممزاحمتون ب

.یکم بزرگش کرده نیممنون چیزي نیست، نازن -

:تا اسمش و شنید گوشاش و تیز کرد و به من خیره شد که تیام گفت نازنین

.خب دیگه مزاحمتون نمی شم -

.ممنون از تماستون -

:یه دفعه گفت که

خانم عابدي هم اون جا تشریف دارن؟ -

:به نازنین کردم و گفتم نگاهی

.بله -

:سکوتی کرد و بعد از چند لحظه گفت تیام

!فعال. امیدوارم هر چه زودتر خوب بشید و بیاید سر ساختمون -

:سیدنازنین زودي از جاش بلند شد و ازم پر. تماس و قطع کرد و

کی بود؟ -

:و با شیطنت انداختم باال و گفتم ابروهام

.تیام -

:پرید و گفت رنگش

چی می گفت؟ -

.می خواست ببینه حالم خوبه یا نه ،یهیچ -

چیز دیگه اي نگفت؟-

.چرا -

چی؟ -

:دفعه جدي شدم و ازش پرسیدم یه

چیزي بین تو و تیام پیش اومده؟ -

:حالت تدافعی گرفت و گفت  سریع

نه، مگه چیزي بهت گفته؟ -

.نه، همین طوري پرسیدم -
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:برگشتم پیش کاهو و خیارا که اومد مقابلم و ازم پرسید و

سها؟ این که فریبرز امروز جلو، کنار دستم نشست گناه منه؟-

:خیره شدم و سرم و کمی کج کردم و گفتم بهش

پرسی؟ یم یچ يبرا -

تو بگو من مقصرم؟ -

.یادم اومد و شستم خبردار شد دفعه نگاه تیام یک

.نمی دونم، بستگی داره -

به چی؟ -

خب چرا اصال اون امروز اومده بود سر ساختمون؟ -

مخصوصا که کل مسیر و تا تهران . تازه شم روم نمی شد دست به سرش کنم. بابا گناه من چیه که می خواست بدونه کجا کار می کنی -

.خودش رونده بود

.هیقانع کننده اخب اینم دلیل  -

.حرفم نازنین بدو بدو به طرف گوشیش رفت و مشغول اس دادن شد با

؟ياس می د یداري به ک -

:از دهنش پرید و گفت یهو

!تیام -

:خنده ام گرفت و با خنده گفتم. خودم نبود دست

تیام؟ -

هی تو جاش عقب و جلو می رفت . هول کرده بود. رنگش پرید و سریع گونه هاش قرمز شد و گوشی رو رها کرد و از جاش بلند شد که

.آخر سر هم رفت تو آشپزخونه

.عجله رفتم دنبالش که دیدم کنار پنجره ایستاده و دستاش و تو هم مشت کرده و هی بهشون فشار می ده با

.اگه با من حرف بزنی شاید بتونم یه راه حل خوب ارائه بدم -

.انداخت و زد زیر گریهیهو برگشت و دستاش و دور شونه هام  که

چت شد یهو؟ -

حاال چی کار کنم؟ چرا با نشستن فریبرز رو صندلی جلو فکر می کنه که من از اون خوشم میاد؟! سها سها -

:کردم و گفتم بدجنسی

مگه خوشت نمیاد؟-

:و از رو شونه ام برداشت و گفت سرش

.یدون یم یسها تو چرا؟ تو که بهتر از هر کس -
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:نامردي کردم و گفتم بازم

رو؟ یچ -

:با مشت زد رو سینه ام و گفت آروم

...خودت خوب می دونی که من از تیــــ. واي سها اذیتم نکن -

!نازنین یوایــــــــــ -

:و گفتبا دادم سرش و باال آورد  نازنین

؟یدونست ینم ییعن -

:خنده گفتم با

!نه -

:شدت گرفت و گفت  اشکش

حاال که فهمیدي بگو چه خاکی باید بریزم تو فرق سرم؟ -

:حالی که از خنده می لرزیدم و اونم سرش و رو شونه ام گذاشته بود گفتم در

اونم دوستت داره؟ -

:و بلند کرد و با درموندگی بهم نگاه کرد و گفت سرش

.دقیق نمی دونم -

!نمی دونی؟ اوه چه عاشق و معشوقی -

:و کشید باال و گفت بینیش

.سها بیا و بهش بگو که تو ازش خواستی سر ساختمون بیاد -

چی؟ یعنی من گند کاریات و به گردن بگیرم که خانم به مراد دلشون برسن؟ -

.یا جواب اس ام اسم و نمی ده، یا خیلی خشک و رسمی جواب می ده. هتیام خیلی از دستم عصبانی. سها خواهش می کنم یه کاري کن -

:کله ام و خاروندم و گفتم پس

حاال مگه قبال خیلی عشقوالنه جواب اس ام اس هات رو می داد؟. خاك تو گورت با این عاشق شدنت -

.یباید یه کاري برام بکن ،یسها خواهش می کنم تو بهترین دوستم -

!برو بابا -

:تاش و از خودم جدا کردم و به طرف در آشپزخونه رفتم که با دو خودش رو بهم رسوند و گفتدس و

.سها خواهش می کنم اگه امشب جواب نده من تا صبح دق می کنم -

.یتا تو باشی که از این به بعد کمتر با مرد غریبه هر و کر کن. خب حق داره بنده خدا. عجب بی آبرویی هستی -
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!سها؟ -

:یه دفعه پرید اومد بهم گفت. ناراحتی رو صندلی نشست و شروع کرد به گریه کردنبا  و

بهش اس بدم و بگم فریبرز عاشق سهاست؟ -

:پرید و هلش دادم عقب و با ناراحتی گفتم رنگم

.بسه دیگه، شورش و در آوردي -

:ت و گفتکمی بهم نگاه کرد و بعد هم اومد پیشم نشس. ناراحتی رفتم و رو مبل نشستم با

.یحواسم نبود که تو عاشق برنای. گم یببخش مخم هنگ کرده، هر چرتی که به ذهنم می رسه رو م-

:تر پریدم رو هوا و سرش داد زدم 0این و گفت دوم تا

.اصال براي چی تو این جایی؟ زودتر وسایلت و جمع کن و برو خونتون. دیگه داري رو اعصابم می ري -

:گاز گرفت و گفت لبشو

یعنی نیستی؟ -

!نازنین؟ -

:ساکت شد و بیشتر بهم نزدیک شد و گفت نازنین

.ببخش نمی خواستم بگم ولی تو تمام این مدت فکر می کردم از برنا خوشت میاد که انقدر باهاش بدي -

تو چه طور با خودت این فکر مزخرف و کردي؟ -

نکرده باشی که تو هر ده تا کلمه ات هشت تا برناست که یا مثال داري  تو به ظاهر ازش بدت میاد ولی شاید خودت دقت. خب حق بده -

.یا سعی می کنی جلوي من خرابش کنی ،یبهش بد و بی راه می گ

.اصال چنین چیزي نیست! نخیرم -

آره خب، شاید نباشه و من اشتباه می کنم ولی یعنی تیامم اشتباه می کنه؟ -

تیام؟-

.ینه نه، هیچ -

دونی؟ تیام چی می گه؟ بگو تو چی می-

.سها من برم خونمون ،یهیچ -

:و کشیدم و گفتم دستش

نازنین؟ -

.قدر دوست دارن هم دیگه رو اذیت کنن نیاي بابا تیامم می گه این دو تا مثل موش و گربه ان ولی حتما از هم خوششون میاد که ا -

.تو و اون تیام بی خود کردید که این فکرا رو کردید -



نودهشتیا کاربران انجمن Tikooliو آیال و... نیال – سها                   کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٢٢

نشستم و چاقو رو برداشتم  یصندل يرو. بود ختهیاعصابم به هم ر یحساب. ساالد رفتم لیگرفتم و به سمت وسا نیصورتم رو از نازن حرص با

به  ینگاه. بود کار دست خودم بدم کیو نزد دمیکش یهوا م يحواسم اون جا نبود و چاقو رو رو یشدم ول اریو مثال مشغول پوست کندن خ

:شباهت نبود گفتم یب ادیکه به فر ییو با صدا دیچیدستم پ يتو يدرد بد. م بود انداختم و محکم پرتشون کردمدست که ياریچاقو و خ

؟يخوا یاز جون من م یچ ؟يدار یچرا دست از سرم بر نم! یلعنت ياَه برنا -

:من از آشپزخونه خارج شده بود، اومد سمتم و گفت يکه با صدا نینازن. داغ کرده بودم یحساب

شده سها؟ یچ -

.تو و اون عشق مسخره اته ریهمش تقص ،یچیه -

؟یگ یم یمعلوم هست چ: نینازن

:رفت، گفتم یکه هر لحظه باالتر م ییصدا با

هر . شدم یخودخواه روبرو نم يبرنا نیوقت با ا چیاگر از روز اول به خاطر تو نبود ه. عقلمم سرِ جاشه. گم یدارم م یفهمم چ یآره، م -

 گهیتا د نیکار رو ادامه داد نیقدر ا نیا. شدم تونیمجبور به همراه یخان و جناب عال امیسر باز بزنم به خاطر ت دنشیتم از ددفعه خواس

 یم دمید یرفتارش رو م یوقت یدل از کف دادم ول دمیآقا رو د نیکه ا یاز روز اول... يزدیسها ا... من! آره. نتونستم فراموشش کنم

 يشروع کردم به لجباز. ذاشت یکس محل نم چیدختر مغرور که به ه هیشدم  نیهم يکنه برا کیکوچ هیمثل بقکه اون من رو  دمیترس

االن شماها با  یکه پوزه اش رو به خاك بمالونم نداشتم ول نیجز ا یحس چیه گهیمدت د هیبعد از . داد یمکار بهم قدرت  نیا. کردن باهاش

 ینابودم م نیحاال دار یچه قدر سخت بود که بتونم عوض بشم ول نیدون ینم. دیکن یزنده م رو شیچند سال پ يسها نیحرفاتون دار نیا

.نیکن

آره، من داشتم . خودم از وجودش خبر نداشتم یکس حت چیزدم که تا حاال ه یرو م ییداشتم حرف ها یمکث نیمحابا و بدون کوچک تر یب

برنا  شیعشق من و پ نیذاشتم ا یم دینبا. عشق من رو نابود کنه نیذاشتم ا یم دینبا یکردم ول یبه عشق خودم نسبت به برنا اعتراف م

. خودم بسازم يبرا ایبرنا دل از کف بدم و رو يکه با نگاه ها ستمین شیچند سال پ ياون سها گهید يزدیسها ا... من. کنه کیفرهمند کوچ

:من شوکه شده بود، گفت يکه از حرف ها نینازن

؟ینگفت يزیسها چرا تا حاال چ -

.کرده بود ریگلوم گ يتو يبد بغض

 چیه. بشنوم یچیخوام ه یحاال هم نم ست؟یراهش ن نیا یگوشم بخون يگفتم که هر روز تو یگفتم؟ م یم یچ يرو نگفتم؟ برا یچ -

.فتادهیهم ن یاتفاق

کلمات رو من به زبون  نیشد ا یباورم نمکالفه بودم، . در رو محکم پشت سرم بستم. با سرعت به سمت اتاقم رفتم. رو برگردوندم روم

 یول رهیبگ يخواد غرورم رو به باز یاون فقط م. کنم رونیعشق پوچ رو از دلم ب نیخودت کمکم کن، کمک کن ا ایخدا. آورده باشم

...کاش اون موقع يا. کردم یمسخره نم يباز هیو خودم رو وارد  ونکردم و ا یباور م یکاشک

. اتاقم قرار داشت رفتم يکه تو یبه سمت ضبط. گونه ام روون شده بودن رو با پشت دست پاك کردم يمن رواجازه  یکه ب ییها اشک

که  وشیدار يصدا قهیبعد از چند دق یرو زدم فقط سکوت بود ول یدکمه پل يفکر چیبدون ه. توش هست یدونستم چه آهنگ یاصال نم



نودهشتیا کاربران انجمن Tikooliو آیال و... نیال – سها                   کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٢٣

نشستم و شروع به زمزمه  نیزم يتختم رو يجلو. کردم ادیاه صداش رو زناخودآگ. اتاق پخش شد يخوند، تو یگندم رو م يشعر بو

:آهنگ کردم

گندم مال من، هر چی که دارم مال تو بوي

وجب خاك مال من، هر چی می کارم مال تو یه

گندم مال من، هر چی که دارم مال تو بوي

وجب خاك مال من، هر چی می کارم مال تو یه

شـرقـی امم يطاعـونی این قبیله  اهـل

این مسافر شیشه اي شهر فرنگ تویی

از جنس شبه، پوست تو از مخمل سرخ پوستم

از تاوله، تن پوش تو از پوست پلنگ رختم

به فکر جنگل آهن و آسمون خراش تو

به فکر یه اتاق اندازه ي تو واسه خواب من

من خاك منه، ساقه ي گندم تن تو تن

آب ما تشنه ترین، تشنه ي یک قطره ي تن

تو شهر فرنگ، آدماش ترمه قبا شهر

من شهر دعا، همه گنبداش طال شهر

تو مثل تبر، تن من ریشه ي ساق تن

عکس یه قلب، مونده اما رو دال تپش

مرثیه گو باشم واسه خاك تنم نباید

آخه مسافري، خون رگ این جا منم تو

من دوست نداره زخمی دست تو بشه تن

تبا هـر کـی که هـسـ حـالـا

که نیست داد می زنم هرکی

گندم مال من، هرچی که دارم مال تو بوي

وجب خاك مال من، هر چی می کارم مال من یه

در  یواقعا چه سرنوشت. کردم یلبم زمزمه م ریرو ز» دست تو بشه یتن من دوست نداره زخم«من هنوز جمله  یتموم شده بود ول آهنگ

.دادم یاجازه رو بهش نم نیمن ا! شد؟ نه یپا شکسته م ریا زغرورم توسط برن دیبا یعنیانتظارم بود؟ 

 يتلفن بود تو يکه جوابگو نینازن يصدا قهیدو دق یکیبعد از . که بلند شم برم جواب بدم رو نداشتم نیحس ا. خونه به صدا دراومد تلفن

.افتادم میگوش ادیزدم مامان و بابا باشن که نگران شدن به  یحدس م. دیچیخونه پ
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چند تا اس ام اس داشتم، دونه . نشستم یصندل يرو در آوردم و همون جا رو میگوش. رو باز کردم فمیاز جام بلند شدم و در ک یسخت به

اس ام  یدانشگاه بود که جوك فرستاد بود ول ياز بچه ها یکیدونه اش هم از طرف  هیبودن،  یغاتیدو تاشون تبل یکی. دونه بازشون کردم

:نوشته بود. بود برزیفراس آخر از طرف 

».نگرانت بودم ؟یخوب زم،یعز يسالم سها «

اون  یکه مدت نهیبه خاطر ا دیخودم گفتم شا شیپ. خطابم کنه يجور نیشده باشم که ا یمیصم برزیقدر با فر نیا ادینم ادمیمن  ؟یچ یعنی

 گهیحس د هی یگفت که جوابش رو بدم ول یم يحس مرموز هی. گذاشتم زیم يرو بغل دستم رو میمحل نذاشتم و گوش. کرده یجا زندگ

:باالخره حس مرموز بهم غلبه کرد و براش نوشتم. کرد یمنعم م

».نیدیزحمت کش یلیخ. ستین ینگران يخوبم جا. نیممنون، شما لطف دار یمرس «

:جواب داد عیپشت تلفن منتظر اس ام اس من نشسته بود، چون سر انگار

».ام بود فهیوظ ه؟یچه حرف نیا. باش با من راحت. کنم یخواهش م «

:کوتاه دادم یلیجوابش رو خ. مخشون تکون خورده نایکله معلق زدم، بعد ا من

».یمرس «

. نشسته و به فکر فرو رفته یصندل يرو دمید. رو همون جا رها کردم و لنگ لنگون به سمت در رفتم یگوش. آوردم یدر م نیاز دل نازن دیبا

:کنارش نشستم و گفتم

!دیببخش -

؟يهم بلد یتو معذرت خواه! نه بابا: نینازن

.بهم بده یقول هی یدست خودم نبود ول -

؟یچه قول: نینازن

.ینگ يزیچ یبه کس -

.خنده ریکه گرفته زدم ز یژست دنیکنه رو به خودش گرفت و من با د یکه مثال داره فکر م نیحالت ا نینازن

.يرو آب بخند: نینازن

!ادب یب -

تو؟ ایمنم : نیزننا

.حاال هم پاشو شام درست کن! معلومه تو -

.ومدهیکامل از دلم در ن: نینازن

.کرده خودیدلت با خودت ب -

.رو رو برم: نینازن

.فعال من گشنمه ،یلیهر جور ما -

ارهیشماره رستوران هست زنگ بزن غذا ب: نینازن
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.شام درست کنم ستمیخب بگو بلد ن -

با کمک دست سالمم  یپرت شم ول یصندل يبود از رو کیکه نزد دمیبه خوش گرفت و من خودم رو عقب کش یمحالت تهاج نینازن

:کنم و در همون حالت گفتم جادیخودم ا يبرا یگاه هیتونستم تک

چته؟! خب بابا -

.دم یحاال نشونت م ستم؟یبلد ن يمن چمه؟ من آشپز: نینازن

خنده توش موج  يکه رگه ها یینکنم خودم رو کنترل کردم و با صدا شیعصبان شتریکه ب نیا يبرا یخنده ام گرفته بود ول نینازن يکارا از

:زد، گفتم یم

.سفارش بده مهمون من یخواست یپاشو برو زنگ بزن هرچ. میدیما فهم! خب یلیخ -

:و گفت دیحرف من ذوق کرد و ناخودآگاه از جاش پر نیبا ا نینازن

.م برمخوب يقربون سها! آخ جون -

خوبت شدم؟ يحاال که حرف شکم شد من سها! شکمو يا -

:و گفت دیمخصوص خودش صورتم رو بوس يبا ادا نینازن

.یخل و خوب من هست يسها شهیتو هم -

 دشیمجبور شدم از ق دیچیپام پ يکه تو يبه علت درد یاز سر جام بلند شدم که دنبالش برم ول. دستم در رفت يبه سرعت از جلو بعد

:بلند گفتم ییذرم و با صدابگ

.یاز گشنگ میکه مرد ارنیحاال هم زود زنگ بزن شام و ب. فقط صبر کن. رسم یمن بعدا خدمتت م -

.پنبه دانه ندیشتر در خواب ب: نینازن

.برام در آورد و به سمت تلفن رفت یشکلک

:گفت نینبعد از شام هم ناز. میخورد نینازن يشب شام رو با سر به سر گذاشتن ها اون

.شورم یسها تو برو استراحت کن، من ظرف ها رو م -

.گهید يرو بلد نایتشک و ا يجا یبخواب یهر وقت خواست. باشه دستت درد نکنه -

.خوابم یمطمئن باش ور دل خودت م یآره ول: نینازن

 یک. دیچیپ یاتاق م يآروم خواننده تو يصداهنوز . داخل شدم و در رو پشت سرم بستم. به روش زدم و به سمت اتاقم راه افتادم يلبخند

باال انداختم و به  يدیق یشونه هام رو با ب. کم کرده نمیکه اومده تلفن بزنه ا یالبد موقع. باشه نیکار نازن دیصداش رو کم کرده بود؟ با

جا هم  نیانگار غم من به ا. فته بودسر تا سرش رو فرا گر يغم بد. به دور تا دور اتاق انداختم ینگاه. سمت ضبط رفتم و خاموشش کردم

نگاهم به سمت کتابخونه . کرد یم يو با پرده اتاق باز دیوز یم یباد خوب. به سمت پنجره اتاقم رفتم و الش رو باز کردم. کرده بود تیسرا

.زدم يدم و ناخودآگاه لبخنداون روز افتا ادی. تولد برنا به من بود که تا حاال بازش نکرده بودم يفرخزاد، کادو وغکتاب فر. ام رفت

***

.رمیخواد تولد بگ یخب دلم نم ؟يکرد لهیباز تو پ نیاَه نازن -
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خوام؟ مگه دست توئه؟ ینم یچ یعنی: نینازن

ه؟یپس دست ک -

:انگشت به خودش اشاره کرد و گفت با

.من -

.خودته ياش پاپس همه زحمت ،يریتولد بگ يخوا یتو م. دم یانجام نم يکار چیگفته باشم من ه -

.انجام نده يباشه خانم شما کار: نینازن

 یکار صرف نظر کرده بودم اما مگه م نیبرنا رو دعوت کنه از ا ای امیت نیکه نازن نیاز ترس ا یول رمیخواست تولد بگ یدلم م یلیخ خودمم

.داره یدست از سر کچل من برنم یراحت نیبه ا اون. کنه باهاش هم قدم بشم یم يتو هر کار دیدونستم با یبر اومد؟ م نیشد از پس نازن

؟یکن یاون جا من و نگاه م يستادیچرا ا: نینازن

کار کنم؟ یخب چ -

.میکار دار یکل: نینازن

.يندار يبه من کار یخوبه االن گفت -

.شه یبدون تو که نم. نظرم عوض شد: نینازن

:و گفتم دمیمشت به بازوش کوب با

!ییپررو یلیخ -

تهران که  يرستوران ها نیاز بهتر یکیتو  یجشن تولد حساب هی نیباالخره با اصرار نازن. دینگفت و دست من و گرفت کش يزیچ نینازن

نظر  يکار چیذاشت تو ه یخودش من رو آماده کرده بود و نم. رو دعوت کرده ایدونستم ک یاصال نم. بود برگزار شد نیپدر نازن يآشنا

فقط لحظه . گذشتن یچشمم م شیهمه اون صحنه ها به سرعت از پ. کنن یرو حاضر م کشونیه دارن بچه کوچبود ک همامانا شد نیع. بدم

 یحرف چیاونم بدون ه. کردم يلب ازش تشکر ریبسته رو از دستش گرفتم و ز. ستادیا شیبا همه بزرگ ایکادو دادن برنا بود که انگار دن

.در اصل خوشحال بودم یغر زدم ول نیسر نازن یشن هستن کلج يتو مه امیبرنا و ت دمیفهم یوقت. سرجاش نشست

خوب برگزار شد و آخر شب هم با دست  یلیخ یهمه چ. اون شب به خواست خودم کادوها رو باز نکردم. رفت رو دور تند یهمه چ دوباره

.تختم گذاشتم يراست به سمت اتاقم رفتم و کادوها رو رو کیپر به خونه برگشتم و  ییها

سها؟ هیچ نایا :مامان

.تولدم يکادوها -

.یتشکر کن یلیازشون خ دیبا دن،یزحمت کش یحساب: مامان

 هیکارت هد هی امیت. مشغول باز کردن کادوها شدم. اتاقم رو ترك کرد قهیدو دق یکیمامان هم بعد از . تکون دادم دییرو به نشانه تا سرم

 يخوشبو آورده بود و کادو یلیعطر خ هیدوستش داشتم با  یلیو گوشواره نقره که خ ست دستبند و گردنبند هیهم  نینازن. برام آورده بود

 یکتابخونه ام گذاشتم ول يبزنم اون رو تو یکه ورق نیبه جلدش انداختم و بدون ا ینگاه. کتاب فروغ بود هیدقت بازش کردم  بابرنا که 
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. بازش کردم یکتابخونه خارج کردم و به آرام يکتاب رو از تو. تش رفتمبه سم. کتاب رو باز کنم نیخواست بعد از مدت ها ا یحاال دلم م

.کتاب برآمده شده بود يوسط ها. دیرس یکتاب به مشام م ياز ال یخوب یلیخ يبو

برگ نامه هم کنارشون  کیدو تا شاخه گل سرخ که خشک شده بود و . دمیشروع به ورق زدن کردم تا به صفحه مورد نظرم رس یآرام به

:نوشته بود باتریز یبا خط رشیاز فروغ رو با خط خوش توش نوشته بود و ز يشعر. نامه رو باز کردم. بود

»!برنا. تا ابد عاشق بمان «

. دستم گرفتم يواقعا دوستم داشت؟ سرم رو محکم تو یعنیبود؟  یمنظورش چ ؟یچ یعنی. سرعت کتاب رو بستم و سرِ جاش گذاشتم با

دونم چه قدر گذشت که به  ینم. تخت انداختم يخودم رو رو. و اجازه هر نوع فکر کردن و ازم گرفته بودن دنیکوب یانگار با پتک توش م

.رفتم وخواب فر يخبر یب يایدن

:گفت یکه م نینازن يبا صداها صبح

!پاشو االی -

:که خواب آلود بودم، گفتم يشدم و همون جور داریخواب ب از

؟یچته کله صبح -

.ها مهیاآلن ساعت ده و ن ؟یکله صبح یچ یچ: نینازن

:حرف سرجام نشستم و گفتم نیا با

؟ينکرد دارمیچرا زودتر ب -

.گردم یزود برم یول ییبرم جا دیحاال بلند شو دست و صورتت رو بشور که من با. يجواب نداد یدوبار اومدم صدات کردم ول: نینازن

.بعد از شستن دست و صورتم به آشپزخونه رفتم و مشغول خوردن صبحونه شدم. مراه افتاد ییسرِ جام بلند شدم و به سمت دستشو از

.گردم یبرم عیسر ییسها من برم جا: نینازن

.باشه، برو -

 نیبسته شدن در خبر از رفتن نازن يصدا. هیچ يهمه عجله اش برا نیدونستم ا ینم. به سرعت به سمت در رفت نیحرف نازن نیاز ا بعد

دونم چه قدر  ینم. به مغزم هجوم آوردن يشتریب یلیدوباره خاطرات با شدت خ. جام بلند شدم و به سمت اتاقم رفتماز سرِ . داد یم

به سمت تلفن رفتم و برش . خارج بشم الیزنگ تلفن باعث شد از فکر و خ يکردم که صدا یرو مرور م اطراتنشسته بودم و داشتم خ

:داشتم

د؟ییبفرما -

؟یوبخ. یسالم خانم: بریفر

.تعجب کرده بودم برزیطرز حرف زدن فر از

ن؟یشما خوب ،یمرس -

.دنتید امینداره امروز ب يرادیاگه ا نمیخواستم بب یم. ممنون: برزیفر

.میما خونه ا ست،ین ینه مشکل -
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.نمتیب یباشه، م: برزیفر

:اشتبعد از چند تا بوق برد. رو گرفتم نیبالفاصله شماره نازن. رو قطع کرد یگوش بعد

؟ییسالم کجا -

چه طور؟. گردم یدارم بر م: نینازن

.جا نیا ادیداره م برزیچون فر ا،یزودتر ب یچیه -

.خونه ام گهید قهیباشه تا پنج دق: نینازن

.باشه -

گ پاچه گشاد با رن يشلوار سرمه ا. آوردم رونیکمدم ب ياز تو یدست بلوز و شلوار نخ هی. رو قطع کردم و به سمت اتاقم راه افتادم یگوش

رو هم  یسه گوش يروسر. گشاد ادیتنگ بود، نه ز ادینه ز. شده بود یسه ربع ست خوب نیبلوز آست کیرنگ و  يقهوه ا کیکمربند بار کی

 هی عیسر. شدم یم شیباز هم دست به دامن لوازم آرا دیبا. انداختم نهییآ يبه خودم تو یسرم قرار دادم و نگاه يرو ینییبه حالت تز

خواستم تنها  یاصال نم ؟یبود چ برزیاگه فر. ختیر يدلم هر. زنگ در اومد يتازه کارم تمام شده بود که صدا. مختصر کردم شیاآر

داخل  عیسر. و در رو زدم دمیکش یاز سر آسودگ یپوف. بود نینازن. رفتم فونیکردم و به سمت آ اتو دلم خدا رو صد. باهاش مواجه بشم

:گفتمن  افهیق دنیشد و با د

همه راه و؟ نیره ا یم یک! اُه اُه -

.زیقدر زبون نر نیبرو ا -

بود رو خارج کرد و چند تا بشقاب و  خچالیتو  شهیکه هم يآماده ا وهیحاضر شد و برگشت ظرف م عیبه سمت اتاق من رفت و سر نینازن

به نشانه  يانداخت و لبخند زیبه م ینگاه. نمونده بود يرکا گهید. رو هم آماده کرد ییچا. دیچ زیم يرو قهیآورد و با سل رونیچنگال هم ب

.زنگ بلند شد ينشسته بودم که صدا یصندل يتازه رو. نقش بست اشلب يرو تیرضا

.تا من برم در رو باز کنم ریرو به خودت بگ ضایهم حالت مر کمی ن،یبش نجایسها تو ا: نینازن

.قدر حرف نزن نیبرو ا -

که من نشسته بودم دعوتش  ییسبد رو از دستش گرفت و به سمت جا نینازن. با سبد گل داخل شد برزیفر یدتبعد از م. سمت در رفت به

:گفت برزیخواستم از جام بلند شم که فر. کرد

.نینه، بش -

.دییشما هم بفرما ،یمرس -

دور نمونده  برزیفر نیزبین از نگاه تکار م نیا. کارش باعث شد ناخودآگاه خودم رو کنارتر بکشم نیمن نشست و ا يکنار یصندل يرو

.بود

؟یکن یم یبیقدر غر نیچرا ا زمیعز: برزیفر

:گفتم يکردم تعجبم رو پنهون کنم و با حالت عاد یسع

.راحت ترم يجور نیمن ا -
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اومد و  ییچا ینیبا س قهیقدو د ،یکیباالخره بعد از . دادم که کجا گذاشته رفته یفحش م نیکردم به نازن یم يکه با انگشت هام باز یحال در

رو به  ینیکه من رو نجات بده س نیا يبود کالفه شدم برا دهیکه از صورت من فهم نینازن. نجات داد برزیفر میمستق يمن و از شر نگاه ها

بمونه  زبریفر يکه منتظر جواب ها نیبدون ا. زد یحرف م ياز هر در. گرفت و در همون حال مشغول حرف زدن باهاش شد برزیفرسمت 

گذشت که دوباره زنگ به صدا  یم برزیاز آمدن فر قهیده دق بایتقر. داره یچونه گرم نیبار خدا رو شاکر بودم که نازن نیچندم يو من برا

.در اومد

اد؟یقرار بود ب یکس نینازن -

.انیهم م امیرفت بگم برنا و ت ادمیآره، : نینازن

 دنشونیداخل شده بودن با د امیبرنا و ت. نشد رمیدستگ يزیچ یه صورتش انداختم ولب یبرگشتم و نگاه برزیبه سمت فر ناخودآگاه

:خواستم از جام بلند شم که برنا گفت

.نیکنم راحت باش ینه، خواهش م -

 نیهم يشدم، برا یمطمئن م زیچ هیاز  دیبا. ذهنم زنده شدن يتو روزیبرنا همه خاطرات د دنیبا د. رو به نشانه تشکر تکون دادم سرم

 عیحرکت از طرف من بود چون سر کیهم که انگار منتظر  برزیکه متوجه حضور برنا بشم و فر نیبدون ا. گرم گرفتم برزیناخودآگاه با فر

 یکنم عکس العمل یکه برنا رو عصب نیا يبرا ینداشتم ول یکه حس خوب نیبا ا. تر کرد کیو خودش رو بهم نزد شدبا من گرم صحبت 

. خوره یانداختم، معلوم بود خون خونش رو م یبه برنا م ینگاه یچشم ریز یگاه. فهمم که چه قدر احمق بودم یال منشون ندادم و حا

:گفت یکه م دمیرو شن امیت يصدا

.میو برگرد میریو ناهار هم بگ میبزن رونیدور ب هی میبر نیلیخانم اگر ما نینازن: امیت

.ظر جوابش شدمدوختم و منت نیمضطربم رو به صورت نازن نگاه

 يبا آرنج به پهلو نیهم يتو ذهنش رفته، برا یچ دمیفهم. قرار داد دیرو بهش دادن تمام دندوناش رو در معرض د ایکه انگار دن نینازن

:چپ چپ بهش نگاه کردم و گفتم. به سمتم برگشت. محکم زدم يکه بغل دستم نشسته بود ضربه ا نینازن

.ایچند لحظه ب هیجان  يناز-

:گفتم یبا لحن متعجب. رو گرفتم و با خودم به سمت آشپزخونه بردم شدست

؟یکن یکار م یچ يدار نینازن -

:با ذوق و شوق فراوان گفت نینازن

.يدار یفهمن چه دست پخت ینم. داره؟ تاره خوبم هست یبیچه ع. میریغذا بگ میبر میخوا یم ،یچیه -

:زدم تو بازوش و گفتم محکم

تو؟ ای من دست پختم بده-

:زدم تو بازوش و گفتم. رفت تو فکر يتونست کنترل کنه، به صورت مسخره ا یرو نم جانشیکه ه نینازن

.خودت رو گردن من ننداز يها يهنرمند یبچرخ يبر امیبا ت يخوا یم يناز-

:مکث کردم و ادامه دادم کمی
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.یچ یعنی شیمعن میمن و دو تا نره غول تو خونه تنها بمون یفهم یفقط نم -

.یمحل کارت با همکارات يفکر کن تو: نینازن

.بازم خونه است یبرسون نیآسمون رو به زم ؟یزن یچرا توهم م يناز -

.میگرد یبکن ما هم زود برم يفکر هیخودت : نینازن

که با شوق موافتش رو به  نینازن يبودم و به صدا ستادهیکه مهلت حرف زدن بهم بده از در آشپزخونه خارج شد و من همون جا ا نیا بدون

فکر  یقدر ب نیا نیدونم چرا نازن ینم رم؟یبه سرم بگ یحاال چه گل. رفتم و پشتش نشستم زیبه سمت م. دادم یکرد گوش م یابراز م امیت

کرده؟ شیزیچ ،ییجادو امیت هشده بود؟ نکن

بهتر از  یفکر کنم اونا هم حال. اومد یهال نم ياز تو ییداد و من همون جا نشسته بودم و صدا یم نیبسته شدن در خبر از رفتن نازن يصدا

 یبا ب نیکه نازن یبه سمت دو مهمون یو برنا نشسته بودن برگشتم و نگاه برزیکه فر ییبه سمت جا دمیکش یقینفس عم. من نداشتن

.بود انداختم اشتهتنهامون گذ شیفکر

مضطرب بودم، هر آن  یلیخ. رفت یور م شیبود و داشت با گوش نییسرش پاکار کنم؟ برنا که  یدو تا چ نیدلم گفتم، االن من با ا تو

.رو داشتم يبد یلیاتفاق خ هیانتظار 

.کرده باشن یکینگاه به برنا و با خودم فکر کردم، نکنه با هم دست به  هیکردم و  برزینگاه به فر هی

 یکیکنه باهاش دست به  یچپ چپ نگاه م برزیقدر به فر نیا که ابرن! کردم و باز به خودم گفتم، فکرش رو بکن يا یعصب يدلم خنده  تو

.کنه

.کرد یم ينشسته بود و اون هم با انگشتاش داشت باز يهم همون جور برزیفر. برزیسمت فر برگشتم

!ساکت ساکت. مجلس ختم سه نفره هیشده بود به  لیخونه تبد. نییسرم رو انداختم پا منم

 يهمه جا قهوه ا. سوزوندم ریرفتم تو فکر، تو فکرم انگار المپ تصو. به برنا نگاه کردم. خودم توهم بزنم يسکوت باعث شده بود برا نیا

.کنم ینگاه م برزیمنم با ترس به فر. جلو ادیشه و قدم به قدم م یبرنا از سر جاش بلند م. بود و ترسناك

:گم یکنم و با ترس م یشه و به برنا نگاه م یبند دلم پاره م. کنه یو با خباثت بهم نگاه م رهیگ یدستاش م ينگاهش رو از رو برزیفر

؟یکن یم يکار دار یچ -

دارم و به  یبرم برزینگاه وحشت زده ام رو از فر. شه یهم بلند م برزیفر يخنده ها يکه کم کم صدا دنیخند یطانیکنه ش یشروع م برنا

.شم یم رهیشد خ یتر م کیبرنا که هر لحظه داشت بهم نزد

 یبرنا کجاست، که م نمیگردم بب یبرم. توانش رو ندارم یبکشم ول غیخوام ج یم. رهیگ یدستم رو م برزیاز جام تکون بخورم که فر امیم

.کنه یم کیو صورتش رو داره نزد ستادهیا کمینزد نمیب

.خودم در اومدم یِستیو از تو فکر آرت دمیاز جام پر برزیفر يبا صدا هوی

ن بهتر شده؟زخم کنار چشمتو -

گشت،  یم يزیانگار داشت دنبال چ. بهم نگاه کرد کمی برزیفر. کار کنم یدونستم چ یمات بهش زل زده بودم و نم يمن همون جور و

.دنیشروع کرد به خند دهیرنگ و روم پر دید یوقت
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کرد،  یم دایادامه پ کمیکه اگر  یعصب يخنده ا. کردم دنیداشت که ناخودآگاه منم باهاش شروع به خند یمثبت يهاش اون قدر انرژ خنده

.بشه لیتبد هیتونست به گر یم

.نگاه کردم برزیچشم ازش گرفتم و به فر. خنده ام قطع شد. کرد یداشت چپ چپ بهم نگاه م. به برنا افتاد چشمم

:باخنده گفت برزیفر

.قدر ترسناك باشم نیکردم ا یفکر نم -

.شاخ وسط فکر مندو  وید هی نیلحظه شد کی يبرا. چرا -

 يسر نیاگر ا. تونستم محاکمه اش کنم یاما تو دلم که م نمیرو بکشم وسط و عکس العمل برنا رو بب یخواستم بحث یم. دیهم خند برزیفر

.ذارم یبرات نم یزندگ گهید ،يریبگ يشکل باز نیمن و به ا يخوا یم

کردم لرزش و اضطراب رو  یم یکه سع ییو مخصوصا با صدا برزیت فرو برنا نشتسم برگشتم سم برزیدورتر از فر یصندل يفاصله رو با

:توش نشون ندم گفتم

است؟یچه طور ست؟یمهندسا چه طوره؟ سخته؟ آسونه؟ سر خر هست اون جا؟ ن تیتو فرانسه وضع یراست -

کشم از  یم یکارت کنه که هرچ یخدا بگم چ! نینازن يآ يآ. شد یم يزبونم جار يرو دیرس یبه ذهنم م یهرچ. گم یم یدونستم چ ینم

.اگه دستم بهت برسه! تو ياز دست کارا. انیم نایبرنا ا یدست توئه که نگفت

:با لبخند گفت برزیفر

...نیکه شمال بهش اشاره کرد هیسرخر اگر منظورتون همون موضوع -

.ماست شیکنه و تمام حواسش پ ینگاه م شیبه گوش یمعلوم بود الک. به برنا نگاه کردم یچشم ریز

:ادامه داد برزیفر

.کنه ینم تتونیاون قدر اذ. دیریسخت نگ ادیهم ز رانیاالن تو ا. به خودتون داره یبستگ -

:گفتم یحالت مظلوم هیرو تکون دادم و با  سرم

.یو نگران باش یذارن به پروژه ات فکر کن یافتن وسط پروژه ات و نم یها مثل کوه م یبعض ینه اصال، ول-

:و به سمت برنا برگردوندم و گفتمر نگاهم

مگه نه مهندس فرهمند؟-

:بندازه گفت ینگاه مین یحت برزیکه به فر نیرو بلند کرد و بدون ا سرش

.تونه سد بسازه یاگه همون کوهه که م یول -

.مهندس يداد لیتحو یزدم، دو دست یدست هیتو دلم گفتم، . به هدف خورده بود رمیت

.من و برنا بود شکسته شه نیکه ب یشد نگاه ثابتبا حرفش باعث  برزیفر

؟یچ یعنی: برزیفر

:کرد و گفت ینگاه برزیبه فر برنا
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 هی یشه ول یم یچ ستیو پوچه و معلوم ن چیآخرش ه یباشه ول دیعده مف هی يبره و برا ییجا هی هیتا  نیزم يممکنه رو يجار يآب ها -

.کنه دیو اونا رو مف رهیباشه رو بگ دیمف ریغ دیکه شا ییااز اون آب ه یلیخ يبتونه جلو دیسد شا ایکوه 

.تکون داد لسونانهیسرش رو ف اوردهیسر در ن یچیبرنا ه يگنده گنده  يکه معلوم بود از حرفا برزیفر

:برنا نگاه کردم و گفتم به

.ضرر برسونه یلیهمون کوه خ دیشا یول-

:و گفت رونینفسش رو داد ب برنا

.بوده دیتا االنش که مف -

 ینیآفر. دیرس یکه اون لحظه به ذهن جنم نم يفکر. ذهنم زد يتو يناگهان جرقه ا. برزیفر يجر و بحث نداشتم، مخصوصا جلو ي حوصله

توجه به من مشغول حرف زدن  یکه ب برزیکنار دستم برداشتم و به برنا و فر زیم يرو میگوش. به اطرافم انداختم یبه خودم گفتم و نگاه

رو تو دستم جا به جا کردم  میمبل تکون دادم و گوش يخودم رو رو. کنم یفرصت بود تا نقشه ام رو عمل نیاالن بهتر. تمانداخ یهبودن نگا

.انداختم برزیبه برنا و فر یو نگاه

...سود،ضرر يدخالت به جا دیشا. کنم یفکر نم يجور نیمن ا یول: برزیفر

کردم و لنگ لنگون به  میکوسن مبل قا ریروز ز لیموبا. زنگ تلفن به صدا در اومد. شد یم دهیکش کیبار يهاشون داشت به جاها صحبت

.رو برداشتم و گرم مشغول صحبت کردن شدم یسمت تلفن رفتم و گوش

!احوال شما؟ چه عجب! سالم يوا -

:خنده و گفتم ریز زدم

.چه قدر بامزه يوا -

- ...

.مینیرو بب هگیهم د میذار یم يقرار هیحتما ! آره آره -

ربط زدم و بدون  یب يحرف ها گهید کمی. ناخودآگاه صورتم رو به سمتشون برگردوندم. پاد یکردم هشت تا چشم داره من و م احساس

شد، فقط نگاه ها  یرد و بدل نم نمونیب یحرف گهید. شده تلفن رو قطع کردم و دوباره سرجام برگشتم یگفتم و چ یکه متوجه بشم چ نیا

قصد  یو با شوخ دنیو شروع کردم از فرانسه پرس برزیجو رو عوض کنم، برگشتم سمت فر نکهیا يبرا. شده بود رهیه سمت من خبود که ب

.انداختم یبه سمت برنا م ینگاه مین نیعوض کردن جو رو داشتم و در اون ب

شده بود که  یمصنوع گهیخنده هامون د. ده یهم فشار م يکه داره فکش رو رو دیشد فهم یوقتا قشنگ م یشد، گاه یوقتا قرمز م یگاه

.از جاش بلند شد عیبه ساعتش نگاه کرد و سر برزیفر

.بهت بزنما کیسر کوچ هیمثال اومده بودم ! يوا: برزیفر

:بلند شدم و گفتم یصندل يرو از

.دیباش شمونیناهار پ يبرا -

:رو تکون داد و گفت سرش
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.حرفاست نیمهم تر از ا -

.دیپوش یتا دم در آپارتمان باهاش رفتم خم شده بود و داشت کفشاش رو م. کرد یفظبرنا خداحا از

...که نیو ا دمتید یم شتریبودم ب رانیکه ا یچند وقت نیکاش تو ا يا: برزیفر

:و گفت ستادیشد و روبروم ا بلند

.يافتاد یکاش از پله ها نم يا -

:شدم که گفت رهیبهش خ یحالت سوال با

.گردم یرم برمفردا شب دا -

:ادامه داد يشتریب جانیافتاده باشه، با ه ادشی يزیچ هی انگار

.میهستم، دور هم باش رانیکه تو ا يبار نیآخر يجا رزرو کردم که برا یرستوران هیفردا شب تو  یراست -

:چشمام رو جمع کردم و گفتم کمی. انیب دیو هم بگ دوستاتون

.میمزاحم بش دیاگر بشه شا! چه زود -

:و گفت دیخند

.شد هوی. بمونم ادیاز اون اول هم قصد نداشتم ز دیمراحم -

:طرف آسانسور رفت و گفت به

.نمتیبب دوارمیام -

:مکث کرد و ادامه داد کمی

.فلیبرج ا ریز س،یتو پار-

:زدم و گفتم يلبخند. و درش باز شد دیرفت تو فکر همون موقع آسانسور رس کمی

!یموفق باش. دمتیخوشحال شدم د -

:هم گذاشت و گفت يرو رو چشماش

!اون روز دیبه ام-

خواستم سمت . دادم یو به خودم کش و قوس دمیکش يا ازهیخم. در واحد رو بستم نییبعد که آسانسور رفت پا کمی. کردم یخداحافظ ازش

.رفتم جلو و وارد حال شدم یچند قدم. هنوز برنا هست. اتاقم برم که سر جام خشکم زد 

:شدم که صداش اومد یعقب رفتم، داشتم از سالن خارج م یچند قدم. چشماش گذاشته بود يرو گرفته بود باال و دستش رو رو رشس

!؟يزدیا -

:دوباره صداش اومد. شدم خکوبیجام م سر

!؟يزدیا -

.دنیکش ریپام شروع کرده بود ت کمی. تو هال برگشتم

بله؟ -
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:بلندتر گفتم. گفت ینم یچیه

؟یداشت يکار -

زانوهاش  يخم شد و آرنجش رو رو. چشماش قرمزِ قرمز بودن. و بهم نگاه کرد نییسرش برداشت، سرش رو آورد پا يرو از رو دستش

:گفتم. بودم سادهیکه سرپا وا نیحوصله ام سر رفته بود از ا. سرش رو تکون داد يزد و چند بار يبهم نگاه کرد، پوزخند کمی. گذاشت

؟یکن یصدام م یچرا ه. بگو ندارم ،يندار یاگه حرف. ستمیسرِ پا با ادیتونم ز ینه، نمک یپام درد م -

که دستش رو آرنجش  يهمون طور. برگشتم و بهش نگاه کردم. که صداش خنده اش اومد فتمیو ازش گرفتم و دوباره خواستم راه ب روم

.دیخند یبود صورتش رو گرفته بود و م

؟يخند یم یبه چ -

عطرش  يبو. بود کمینزد یلیخ. سادیاومد کنارم وا. زدیم یبه صورت کمیصورتش در اثر خنده . ند کرد و از سر جاش بلند شدرو بل سرش

.تو دماغم رفت

!؟يزدیا -

.رونیب دیخودم کش يایصداش من رو از دن. نمشیباال گرفتم تا بب کمیسرم رو  نیهم يازم بلندتر بود، برا قدش

جا  هیمن  ان،یب نیو نازن امیتا ت قهیچند دق هیاگر ممکنه . کنه یدرد م یلینتونستم بخوابم و سرم خ يه خاطر مساله اتا صبح ب شبیمن د: برنا

.استراحت کنم

ضربان . نگاه هامون به هم قفل شدن. ناخودآگاه انگشت اشاره ام رو گرفتم سمت در اتاق خودم و برگشتم سمتش. در اتاقا نگاه کردم به

چشمام رو بستم و . کنم داینفس پ یضربان تند قلبم باعث شده بود که تنگ. دستم هنوز به سمت در اتاقم بود. اال رفته بودقلبم به شدت ب

:آروم گفتم

!اون جا -

 نیتر کینزد يقلبم و رو يدستم رو گذاشتم رو یکیدر اتاق اومد، دستم رو انداختم و اون  يتا صدا. کرد و از کنارم رد شد يتشکر

تو دلم گفتم، چت شد سها؟ وا؟ هول شدن داشت؟. به شدت نگران خودم شده بودم. نشستم یصندل

آخرِ  امتیآقا ت نیبا ا! نیدادم و باز تو دلم گفتم، از دست تو نازن هیتک یشه؟ به صندل یداره چم م! خدا يوا يزد؟ ا یقدر قلبم بد م نیا چرا

.يد یسر من رو هم به باد م ،یچیسر، سرِ خودت رو که ه

:در سالن نگاه کردم و ادامه دادم به

.کجا رفته ستیمعلومم ن -

:بلند شدم و در همون حال گفتم یصندل ياز رو. زنگ در من و به خودم آورد يشد که به همون حال مونده بودم که صدا یم یمدت

.هم هست يچه حالل زاده ا -

به شدت  نینازن. وارد شدن قهیدو دق یکیبعد از . ظرشون باشم رو نداشتمکه منت نیحوصله ا. برگشتم یرو باز کردم و به سمت صندل در

.زده بود جانیهم به شدت ه امیزد، ت یم يخوشحال بود و صورتش به قرمز
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 نینازن. بودن به سمت آشپزخونه حرکت کردم نیکه دست نازن ییتوجه به گل ها یغذا رو از دستشون گرفتم و ب سهیسمتشون رفتم و ک به

:دیآورد، پرس یدر م نتیکه بشقاب ها رو از کاب یدر حال. به کمک من اومد شیاز در آوردن مانتو و روسر هم بعد

کجان؟ برزیسها برنا و فر یراست -

.خوردمشون یچیه -

خودت و مسخره کن: نینازن

؟یکن یچرا؟ باور نم -

:و گفت دیخند نینازن

.باش يخدا جد يمحض رضا -

:فتمو گ رونیرو دادم ب نفسم

.کرد رفت استراحت کنه یسرش درد م. برنا هم تو اتاق منه. گفت کار دارم و رفت برزیفر -

کار داشت؟ یچ يدینفهم: نینازن

.گفت فردا شب مسافرم و هممون رو رستوران دعوت کرد ،یچیه ؟یتو مگه فضول -

داخل گلدون قرار  قهیکه اول تو دستش بود رو با سل ییل هاگ. کردم ینگاه م زیبودم و به م سادهیگوشه وا هی. دیسفره رو چ عیسر نینازن

:برگشت سمت من و گفت نیبه هم با لبخند نگاه کردن و نازن کمی. بشقاب ها شد دنیشتافت و مشغول چ نیهم به کمک نازن امیت. داد

؟یکن یسها جان برنا رو صدا م -

با . کاسه است مین ریز يکه کاسه ا دمیکردن فهم یکه با هم رد و بدل م ییخودم از خنده ها. امیت يخودم گفتم، چه مودب شده جلو با

:ابروهام به سمت اتاقم اشاره کردم و گفتم

.خودت برو صداش کن-

.زدن یمشکوک يدوباره بهم نگاه کردن و لبخندها امیو ت نینازن

؟یصداش کن يشه خودت بر یسها حاال م: نینازن

:و گفتم امیسمت ت برگشتم

ام؟یآقا ت -

:وسط حرفم و گفت دیپر عیسر امیت

.نییکه خنده اش رو کنترل کنه، سرش رو انداخت پا نیا يمن دستم بنده و برا دیببخش -

.دو تا ضربه به در زدم و در اتاق رو باز کردم. و لنگون لنگون به سمت اتاقم راه افتادم دمیخط و نشون کش نینازن يهوا برا تو

که  ینگاه به کتاب هینگاه به خودش کردم،  هی. که برام گرفته بود ییهمون کادو. و کتاب فروغ تو دستش بودتختم نشسته بود  يرو برنا

بهم کرد و گل رو سر جاش  یقینگاه عم. درآورد و تو دستش گرفت نشیبرگه نگاه کرد شاخه گل خشک رو از ب يبرنا رو. دستش بود

:و آروم گفت سادیکنارم وا هیشد، دو ثان یداشت از در اتاق خارج م یگذاشت و وقت زیم يکتاب رو بست و رو. قرار داد

...کردم نگهش یفکر نم -
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:شعر حافظ رو نوشته بود. اولش رو باز کردم يناخودآگاه رفتم کنار کتاب و صفحه . حرفش رو نگفت و از اتاق خارج شد ي هیبق

در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست «

ز نرگس مستش مستاز می و میخواران ا مست

ستیهست از خود خبرم چون ن میبه چه گو آخر

نظرم چون هست يبا و ستین میبهر چه گو وز

»!مبارك تولدت

:بلند شد نینازن يصدا

!سهــا؟ -

:گفتم بلند

.اومدم -

.از اتاق خارج شدم و

آوردم و  یگاهی با حرفا و خنده هاشون سرم و باال مفقط . همش سرم پایین بود و به اطرافم توجهی نداشتم. از مزه غذا رو نفهمیدم چیزي

.بهشون لبخندي می زدم

:هم حرف خاصی نمی زد و خودش و با غذاش سرگرم کرده بود که نازنین این بین ازم پرسید برنا

امشب ما رو دعوت کرده یا فردا شب؟ -

:دستم رو توي بشقاب گذاشتم و گفتم يقاشق تو. دارن به من نگاه می کنن شونیو آوردم باال که دیدم سه تای سرم

.پروازش ساعت دوازدهه. فردا شب ساعت هشت -

:با خوشحالی گفت نازنین

و دعوت کرده؟ مونیهر چهار تای -

:به جمع کردم و گفتم نگاهی

.بله -

.و حال بدم شده بود دیگه سوالی نکرد و با نگرانی بهم خیره شد یحال یکه متوجه ب نازنین

. البته فکر کنم از خداشونم بود که به بهانه این کار بیشتر کنار هم باشن. م شدن غذا دوباره تیام و نازنین با هم میز و جمع کردناز تمو بعد

.بلند شدم و همون طور که اونا میز و جمع می کردن، براي جمع چایی ریختم و به پذیرایی برگشتم

به طرفش رفتم و سینی رو مقابلش . ه اي که رو میز گذاشته بودم مشغول کرده بودروي یکی از مبال نشسته بود و خودش و با مجل برنا

:گرفتم و گفتم

!بفرمایید -
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. فنجون چایی رو برداشت و تشکر آرومی کرد. بهم انداخت که مجبور شدم جهت نگاهم و عوض کنم يا یو آورد باال و نگاه طوالن سرش

گذاشتم و با فاصله ازش روي یه مبل دیگه نشستم و به بچه ها نگاه کردم که توي یه دنیاي میز  يدادم و سینی رو رو یسرم و براش تکون

.که می خواستن از آشپزخونه در بیان یه چند دقیقه اي طول می دادن و بعد با کلی خوشحالی بیرون می اومدن ردیگه بودن و هر با

:یهو برنا گفت که

.از اولشم این دو تا مشکوك می زدن -

:لبخندي زد و گفت. و فقط بهش نگاه کردم مبرگشت

.واقعا هم به هم میان -

.چایی رو براي خودم برداشتم و به چایی توش خیره شدم ينزدم و یکی از فنجون ها حرفی

ره؟ یکه داره م یناراحت یخیل -

.حرفش سریع سرم و آوردم باال و با تعجب بهش نگاه کردم با

.ار داشتن عروسکش و ازش می گرفتن، مخصوصا با اون نگاه هاي کینه توزانه اش موقع رفتنانگ. اون که خیلی ناراحت بود -

:جرعه اي از چایی رو نوشید و پوزخندي زد و گفت. خشم تو چشماش خیره شدم با

دوستش دارید حق دارید که دوست نداشته باشید حرفاي بی ربطی رو در مورد کسی که . ببخشید که با حرفام ناراحتتون کردم! اوه -

.بشنوید

.تیام و نازنین از حرکت من با تعجب ایستادن و به ما نگاه کردن. عصبانیت بلند شدم و لب هام و بهم فشار دادم با

.خیلی اوضاعت خرابه فرهمند -

:زدم یبا خودم حرف م تیاز عصبان. با این حرف به طرف اتاقم رفتم و در رو محکم به هم کوبیدم و به طرف تختم رفتم و

.هر چی از دهنش در میاد و می گه! پسره احمق -

. بعد از چند دقیقه ضربه آرومی به در زده شد و بعد در باز شد. دونم چه قدر تو اتاقم بودم که با صداي بسته شدن در فهمیدم که رفتن نمی

.نازنین با چهره بغ کرده جلوي در ظاهر شد

.هر مارتو چت شده؟ از وقتی که اومدیم شدي برج ز-

.برو از اون دیونه اي بپرس که به خودش جرات می ده هر چرتی رو بگه -

.تیام هم دید که اگه برن خیلی بهتره. واال بعد از اومدنت به اتاق اونم ساکت شد و اصال حرفی نزد -

.که اصال حوصله ات رو ندارم حاال هم برو. یتو هم آخرین بارت باشه بدون هماهنگی من کسی رو دعوت می کن. همون بهتر که برن -

:اخمی کرد و به طرف در رفت و با ناراحتی گفت نازنین

!بداخالق -

دست . همون طور که لبه تخت نشسته بودم و سرم و بین دستام گرفته بودم چشمم به کتاب اهدایی برنا افتاد. در رو پشت سرش بست و

یه حرکت با شدت به گوشه اي از اتاق پرتش کردم که جلدش کنده شد و شاخه دراز کردم و برش داشتم و با نفرت بهش خیره شدم و تو 

.گل از بینش افتاد
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!احمق دیوونه -

.خودم و روي تخت پرت کردم و

.این اخالق گندت نمی دونم چرا از فکرم بیرون نمی ري؟ حاال کی این و فردا شب تحمل کنه؟ حتما اون جا هم می خواد خوره جونم بشه با

تمام فکر و ذهنم شده بود اون، اونی که چهارسال تمام، تو دوره دانشجویی با تمام . و هم که می بستم باز می اومد جلوي چشمام چشمام

.اتفاقا تحملش کرده بودم

چرا همش با طعنه حرف می زنی؟ ؟يتو اون نگاهت، تو اون حرفات چیزي هست پس چرا بروز نمی د اگه

اول خواستم . یه اس ام اس که از طرف برنا بود. بلند شدم و گوشی رو از روي میز برداشتم. شیم بلند شدهمین فکرا بودم که صداي گو تو

:نوشته بود. بدون نگاه کردن پاکش کنم ولی نتونستم و پیام و بازش کردم

»فردا می تونی بیاي سر ساختمون؟ «

:دادم جواب

»!نه «

:پیام داد که

».يباید حتما بیا. بیشترشون با نقشه هاي تو پیش رفتن دیگه نمی شه تغییرش دادچون کارا . کلی از کارا مونده «

:نیاوردم و جواب دادم طاقت

»؟یاینم بازي جدیدته که من و جلوي کارگرا ضایع کن «

به اندازه . باید می رفتمالبته واقعیت هم همین بود . کمی تو اتاق راه رفتم و به این فکر کردم که شاید داره راست می گه. جوابی نداد دیگه

.کافی عقب بودیم، اگه قرار بود تا یه هفته هم از خونه جم نخورم که بدتر می شد و کارا می خوابیدن

:ناراحتی بهش اس دادم با

».باشه میام «

.باشه یبهش می گفت از خودم و از جوابی که داده بودم بیزار شدم و هزارتا فحش به خودم دادم که چه لزومی داشت. جوابی نداد بازم

نازنین که همون دیشب مجبور شده بود به خاطر مهمونایی که از شهرستان براشون اومده بود به خونشون . زود از خواب بیدار شدم صبح

.و کسلی در بیام یاول یه دوش گرفتم تا حسابی از این بی حال. برگرده

رف آشپزخونه رفتم و براي خودم چایی ریختم و روي میز گذاشتم که صداي حموم که در اومدم بند ربدوشامبرم و محکم کردم و به ط از

.تلفن خونه در اومد

.گمون اینکه مامان اینا باشن، سریع گوشی رو برداشتم که با صداي برنا مواجه شدم به

.سالم -

:و حبس کردم و بعد از مکث کوتاهی گفتم نفسم

.سالم -

.بودم حرفش و بزنه منتظر
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.ایکنم خودت بتونی ب یچون فکر نم. بدونم اگه می خواي بیاي، بیام دنبالت خواستم یم -

.نه ممنون، آژانس می گیرم و میام -

.مشکلی نیست. می تونم بیام دنبالت -

.نه آقاي فرهمند خودم میام -

.گه بیاد دنبالممی کرد، نه به االن که می  ينه به دیروز که اون طور. معلوم نیست چشه. گوشی رو سرجاش گذاشتم و

یه کوچه تا . قبل از رسیدن به ساختمون پیاده شدم و کرایه رو حساب کردم. از این که آماده شدم با آژانس تا سر ساختمون رفتم بعد

فر خوب که دقیق شدم دیدم دو ن. همون طور که آروم می رفتم کمی جلوتر ماشین تیام و دیدم. ساختمون مونده بود که باید پیاده می رفتم

سعی کردم طوري . تیام به طرف کسی که کنارش نشسته بود برگشته بود و دستش و پشت صندلی اون آدم گذاشته بود. تو ماشین هستن

این دو تا کی انقدر پسر خاله . نمی دونستم بخندم یا به این نازنین فحش بدم. کمی که جا به جا شدم، چشام باز شدن. برم که زیاد دیده نشم

.حرف زدن بودن که از زمین و زمان غافل شده بودن رمبر ندارم؟ چنان گشدن که من خ

انگار کیلو کیلو تو . اي کردم و با خودم گفتم، مردم به چه امیدي باید به اینا بگن مهندس؟ آروم آروم از پشت به ماشین نزدیک شدم خنده

با خنده توي یه حرکت پریدم طرف پنجره و به نازنین نگاه . بذار یکم بهشون هیجان بدم! یعجب عشاق. دل دو تاشون قند آب می کردن

آخرم با کلی تعلل برداشت و . تیام که انقدر هول کرده بود نمی دونست دستش و از پشت صندلی برداره یا نه. بود گچ دهرنگش ش. کردم

.سریع دستی به موهاش کشید

:آب دهنش و قورت داد و گفت نازنین

.من خیلی منتظرت شدم. ي سهاچه قدر دیر کرد... من من -

:زدم و گفتم لبخندي

مگه تو امروز می دونستی که می خوام بیام سر ساختمون؟ -

:کلی رنگ پریدگی ازم پرسید با

نمی دونستم؟ -

.نمی دونم، تو می دونی -

:با دستپاچگی به تیام نگاه کرد که تیام گفت نازنین

.آهان برنا گفت که میاید -

:بی رحمی گفتم با

.آقاي فرهمندم نمی دونن -

:به دو تاشون خیره شدم که نازنین یهو ازم طلبکار شد و گفت و

هان؟ ؟یتو اصال براي چی اومدي؟ تو مگه استراحت مطلق نداشت -

خانمم طلبکارم شد! بیا د.

.ببخشید نمی دونستم که براي خروج از خونه هم از شما باید اجازه بگیرم -



نودهشتیا کاربران انجمن Tikooliو آیال و... نیال – سها                   کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٤٠

:لبخند عریضی زدم و به دو تاشون گفتم. رش و پایین گرفتساکت شد و س نازنین

.ببخشید که مزاحم شدم. شما راحت باشید. خب زیاد نگران نباشید من یه کار کوچیک تو ساختمون داشتم -

سها؟ -

جانم؟ -

...ما ییعن... من -

آقاي فرهمند سر ساختمون هستن؟. بی خیال! اي بابا -

:ده بود دوباره دستی به موهاش کشید و گفتدر حالی که کلی قرمز ش تیام

.بله -

.پس فعال -

حسابی خنده . چند قدمی ازشون فاصله نگرفته بودم که صداي بستن شدن دراي ماشین و شنیدم. حال بنده خداها رو گرفته بودم بدجوري

.شیتالف نمیتا تو باشی که مهمون سر خود دعوت نکنی، ا. ام گرفته بود

.ابروهام و انداختم باال و وارد ساختمون شدم. ساختمون دیدم که دو تایی با حالی گرفته و دمق دارن پشت سرم میانمحض ورود به  به

. برنا به محض دیدنم زودي چرخید و بهم سالم کرد. به طرفشون رفتم. نقشه به دست کنار اوستا ایستاده بود و چیزهایی بهش می گفت برنا

.ایستادم که برنا حرکت کرد و نقشه رو مقابلم باز کردجوابش و دادم و نزدیک بهشون 

.که در نظر داریم این یکم غیر ممکنه ییعنی با نمای. فکر می کنم یه مشکلی داره هر کاري که می کنیم جور در نمیاد. این جا رو ببین -

:و تغییر دادم و کنارش ایستادم و به نقشه نگاه کردم، بعد هم به ساختمون و گفتم جام

شده؟ يطور نینمی دونم چرا ا. ولی این باید درست در بیاد -

.تو اتاقک؟ این جا نمی شه خوب بررسیش کرد يمی شه با من بیا -

.نقشه رو روي میز گذاشت و روش خم شد. و تکونی دادم و به دنبالش وارد اتاق شدم سرم

.این قسمت و با اجازتون یکم تغییر دادم -

.رد و روي نقشه قبلی گذاشتیه نقشه دیگه در آو بعد

ببین نظرت چیه؟ -

راست می گفت، نمی دونم چرا موقع کشیدن اصال به این مورد دقت نکرده . ها رو جابه جا کردم و دوباره به نقشه خودم نگاه کردم نقشه

کردم، خیلی خوب نقص و برطرف دوباره نقشه برنا رو نگاه . بودم؟ تو ظاهر هیچ مشکلی نداشت ولی موقع اجرا با مشکل مواجه می شدیم

.کرده بود

:نزدیک شد و گفت بهم

.البته اگه شما پیشنهاد بهتري دارید، می تونیم از اون استفاده کنیم -

:طور که سرم پایین بود و به نقشه نگاه می کردم، گفتم همون

.نه، فکر می کنم این خیلی بهتره -
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از ترس سریع دستم و پس کشیدم که یه دفعه . نا خودآگاه دستش به دستم خورد زد و خواست خودکار و از دستم بگیره که لبخندي

.خودکار از دستم افتاد

.با حرکت سر جوابشون و دادم و از برنا فاصله گرفتم. زمان نازنین و تیام وارد شدن و سالم کردن هم

حس بدم اومده بود؟ نه  نیواقعا از ا ایخودم گفتم آ شیپ. از اتاقک قرار داشتن رفتم و روشون نشستم يکه گوشه ا ییها یبه سمت صندل و

که تو دانشگاه  يتونستم االنم مثل اون روز یتونستم داشته باشم وگرنه م یبود که م یحس نیندتریخوشا نیا. نبود يجور نیواقعا ا! نه نه

عاشق تر از قبل شده بودم؟ اون موقع هم  یعنی. خواستم یو نم نیا گهیاالن د یدستم خورده بود بهش بپرم و محکومش کنم ول هانگشتش ب

. به اطراف انداختم یکه فکرم رو منحرف کنم نگاه نیا يبرا. خودت کمکم کن ایخدا... االن یاون موقع هم دوستش داشتم ول. عاشق بودم

بود؟  دهیبرنا خر يرو برا نایا یک یعنی. کرد یم ییبرنا خود نما زیگلدون گوشه م يمعلوم بود تازه است، تو یوبچند شاخه گل رز که به خ

 نیا. ناگهان چشمام رو بستم و لبم رو از درد گاز گرفتم. دیچیام پ نهیس يتو يکه درد بد يجور د،یکش یحس بد حسادت قلبم رو خنجر م

.دیطول نکش شتریحالت چند لحظه ب

کنج لبش نشسته بود  يشده بود و لبخند رهیقرمز خ يبه گل ها رخ برنا که مینگاهم به ن. نبود نیو نازن امیاز ت يرو که باز کردم اثر چشمام

چرا من  ایزنه؟ خدا یهم لبخند م ادشیگال رو براش آورده دوست داره که با  نیرو که ا یاون کس یلیخ یعنی. عالم نبود نیانگار تو ا. افتاد

 نیتو ا. اومد یبدم م ارمیکه اسمش رو به زبون ب نیز اا گهیشدم؟ د یشخص مغرور م نیدست ا چهیباز دیچرا من با ؟يکرد دواریام یالک و

.شده بود رید یلیکه صورتم رو برگردونم خ نیا يخودم حس کردم، برا يرو رو خکوبشیفکرا بودم که نگاه م

.مشتت رو باز کن بنده خدا دردش گرفت: برنا

رو  فمیاز جام بلند شدم و ک عیبهش بدم سر یجواب که نیبه دستم که ناخودآگاه از حرص مشت کرده بودم انداختم و بدون ا ینگاه

دونستم چه  یاصال نم. دمیدونستم از دفتر خارج شدم و به سمت در ساختمون دو یم دیکه از خودم در اون حال بع یبرداشتم و با سرعت

:دمیشن یرو از پشت سرم م نینازن يصدا. دمیدو یپا م نیبا ا يطور

؟ير یم يکجا دار. سها صبر کن -

. اومد ینفسم باال نم گهید. دمیخورد، دو یم یاصل ابونیکه به خ يتا سر کوچه ا. دادم یادامه م رمیبه مس نینازن يادهایتوجه به فر یمن ب و

. کردم یبود رو حس م دهیچیپام پ يکه تو يتازه درد بد. که اون جا بود دادم یمیقد یساختمون واریام رو به د هیو تک ستادمیهمون جا ا

:راننده گفتم هیبودن رفتم و به  ستادهیها ا یکه تاکس ییتوجه به پام به سمت جا یب. کردم یاحساس خطر م. ستادمیا ید اون جا مینبا

!دربست -

.دیسوار ش: راننده

 ییجه حرف هااصال متو. و صورتم و رو در معرض وزش باد قرار دادم دمیکش نییرو گفتم و پنجره کنارم رو تا انتها پا رمیشدم و مس سوار

چند . میدیخونمون رس يجلو دمیبه اطراف انداختم و د ینگاه. با ترمز محکم راننده به خودم اومدم. گفت نبودم یگاه م یکه راننده گاه و ب

سمت به . رو در آوردم و در رو باز کردم دمیکل. شدم و به سمت خونه راه افتادم ادهیپ عیدر آوردم و به راننده دادم و سر استا اسکن

 دمیبه طبقه مورد نظرم رس یرو فشار دادم، وقت شیداخل شدم و شماره ش عیسر. منتظر شدم تا اومد يا قهیدو دق یکیآسانسور رفتم و 

 یم یاحساس خفگ. که سر راهم قرار داشت نشستم یمبل نیاول يدر رو باز کردم و رو. در آپارتمانمون رفتم تشدم و به سم ادهیپ عیسر
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به سمت پنجره ها . باز هم کالفه بودم یپرتابشون کردم ول يرو در آوردم و به گوشه ا میاز جام بلند شدم مانتو و روسر نیهم يکردم برا

 انیخونه جر يتو یخوب يهوا. پنجره اتاق خواب ها رو هم باز کردم یو تمامشون رو باز کردم حت دمیرفتم و پرده ها رو با شدت کنار کش

دوران خوش  ادی. کنار پنجره نشستم و به فکر فرو رفتم یصندل يهمون جا رو. بود دهیچیخونه پ يباد تو يهوهو يصدا. کرده بود دایپ

و تو دل  دیبگ دیتون ینم یرو به کس يزیگفت اگر چ یبهمون م شهیکه هم میشتمعلم دا هی! چه قدر زود گذشت اون موقع. مدرسه افتادم

 یهم بود، حت کیحرف کوچ هیاگه  یحت. به نوشتن دیو شروع کن دیفترچه اسرار بردارد هی. دشیسیکنه، بنو یم ینیسنگ کتونیکوچ يها

. شروع به نوشتن کردم نیهم يبرا. تر شد يدرونم قو حس نیبزرگتر شدم ا یوقت یحرفش برام خنده دار بود ول لیاوا. سالم بود هیاگه 

وارد دانشگاه شدم و از حسم نسبت به برنا  یوقت یآورد ول یمکس ازشون سر در ن چیمفهوم بودن و ه ینوشتم ب یکه م ییزایچ لیاوا

.خواستم بهش بگم یکه م ییزهایخبردار شدم همه رو نوشتم، همه چ

 یلیازش نگرفته بودم، خ یسراغ گهیوقت بود د یلیخ. دونستم دفتر رو کجا گذاشتم یاصال نم. سرِ جام بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم از

خودشون در هر  يآوردن و برا یبه مغزم هجوم م شتریب یحاال داشتن با شدت ینداده بودم ول يشرویاجازه پ اهامیبه رو گهیوقت بود د

جا  نیا دیقرار داشت، شا وترمیکامپ زیم ریز یکیکمد کوچ. به کتابخونه ام انداختم، نه اون جا نبود ینگاه. دووندن یم شهیگوشه از مغزم ر

 قهیباالخره بعد از چند دق. دیشد به جز کل یم دایتوش پ یکردم همه چ یخال نیزم يرو در آوردم و رو شییباال يدرش قفل بود کشو. باشه

داخلش  یهر چ. وقت بود ازش استفاده نکرده بودم یلیخ. داد یم يبد ریج ریج يصدا. و درش رو باز کردم ردمک دایرو پ دشیگشتن کل

و پاش اطرافم برش  ختیتوجه به ر یب. آره خودش بود. کردم داشیشدم که باالخره پ یم دیداشتم نا ام. ختمیر رونیبود رو با شدت ب

بود درش رو باز کردم و  زونیکه بهش آو یکیکوچ دیبا کل. که کنار پنجره بود برگشتم يا یداشتم و از اتاقم خارج شدم و به سمت صندل

از  ایکه با بچه ها کرده بودم  یینبود فقط از دعواها یچیه لیاوا. مکه روش نشسته بود رو با دستم پاك کردم و شروع به خوندن کرد یخاک

که خودم  ییهر جا. نوشتم یم يا گهیجور د. نوشته هام فرق کرده بودن نگاز سال هشتاد و چهار ر یکه ناراحت شده بودم ول ییزایچ

 یم ياون سپر دیکه شب تا صبح رو با يبود، جور خط خط خاطره هام و لحظه هام ياسمش تو. دوست داشتم رو نوشته بودم به همراه برنا

.کرده بودم دایآرامش پ. ناخودآگاه از جام بلند شدم. کردم

رو برداشتم و از در خارج  فمیو دفترچه و ک نیماش چییرو با سو میمانتو و روسر. دمیآرامش تمام پنجره ها رو بستم و پرده ها رو کش با

روندم  یتوجه به اطراف م یب. فرو رفته بودم قیخلسه عم هی يکردم انگار تو یرو حس نم يدرد چیهبرام مهم نبود،  زیچ چیه گهید. شدم

 کیکوچ اچهیدر هی. داده بود ادیکه بابام بهم  یدنج يرفتم به سمت جا یجلوتر م. کردم یبا برنا حس م شهیکه خودم رو هم ییبه سمت جا

جا  نیکه دوستش دارم به ا یگرفته بودم دوست داشتم با کس ادیجا رو  نیکه ا یموقع از. از تهران فاصله داشت يلومتریچند ک بایکه تقر

. بهش نداشتم یتوجه چیحس شده بود و من ه یبودم پام از شدت درد ب دهیبه محل مورد نظرم رس یرانندگ عتدو سا یکیبعد از . امیب

که دوستش  یجا تنها بودم بدون کس نیحاال من ا. ب نگاه کردمقرار داشت نشستم و به خودم درون آ اچهیدر کیکه نزد یتخته سنگ يرو

اون قدر واضح که  دمید یبرنا رو م ریچشمام رو که باز کردم هنوز تصو. خودم تصور کردم شیبرنا رو پ المیچشمام رو بستم و تو خ. داشتم

دفترچه رو . نمیرو واضح نب رشیشد تصو یعث مچشمام جمع شده بود با ياز اشک که جلو يپرده ا. نبود یتونستم بگم اون جاست ول یم

ذهنم  يشد؟ اون تو یمگه م یبردم ول یم نیمن بود از ب ياز برنا برا يادیکه  یهرچ دیبا. در آوردم و شروع به ورق زدن کردم فمیاز ک

ر رو باز کردم و دونه دونه برگه دفت. قدم بود نیاول نیداشتم و ا یبر م یقدم دیبا شینابود يبرا یهمراهم بود ول شهیچشم هاش هم. بود
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که لحظه به  یتونم عشق یکردم م یکه فکر م بودم الیچه قدر خوش خ. ختمیآب سپردم و همراهش اشک ر انیهاش رو کندم و به جر

زنگ  يداکندم که ص ینوشته بودم رو م بایز یبرگ دفترچه که اسم برنا با خط نیداشتم آخر. شده رو از خودم دور کنم نیلحظه باهام عج

.ستیدونستم اگر جواب ندم ول کن ن یم. بود نینازن. درش آوردم فمیک ياز تو. مانع شد میگوش

.سالم -

...سالم و کوفت، سالم و: نینازن

!ممنون از اظهار محبتت -

!به خدا ییپرو یلیخ: نینازن

چرا؟ -

.یو رفت یگذاشت یفقط همه رو تو نگران ،یچیه: نینازن

:شباهت نبود، گفتم یب ادیرکه به ف ییصدا با

.تونم از خودم مراقبت کنم یمگه من بچه ام؟ خودم م. نیکه نگران من شد نیکرد خودیب -

:من شوکه شده بود، گفت تیکه از عصبان نینازن

.فتهیبرات ب یاتفاق دمیترس یهر لحظه م يکه دار یتیوضع نیبا ا. خب سها حق بده به من -

.ستین میچیمن ه -

:گفتم ارم،یکه از دلش در ب يجور یبا لحن آروم نیهم يداشت؟ برا یاون چه گناه. کردم یم یخال نیرو سر نازن تمیبانعص داشتم

.ناراحت بودم االن بهترم نگران نباش کمیمن . جان نینازن دیببخش -

:که معلوم بود هنوز دلخوره گفت یبا لحن نینازن

؟يندار يکار -

:رفتن امشب رو نداشتم، گفتم یکه حوصله مهمون نیبا ا. کردم یم یمنت کش دیدادم وگرنه حاال حاال ها با یم نیآوانس به نازن هی دیبا

.ادیحتما ب دیبگو با امیحاضر شم؟ در ضمن به آقا ت یمهمون يبرا یکن یحاال امشب کمکم م. دیخب ببخش یلیخ -

:برده بود، گفت ادیهاش رو از  يحرف من ذوق کرده بود و همه دلخور نیکه از ا نینازن

.خونتون امیساعت پنج م زم؟یچرا که نه عز -

.خداحافظ نمت،یب یباشه م -

.خدا به دادم برسه با امشب. انداختم فمیرو قطع کردم و درون ک یگوش

 یم یبه کس دیبا. اومد؟ چه قدر فکرهام درهم بودن یم یعنی. گذاشتم همه فکرم به سمت امشب مشغول شده بود فمیک يرو بستم تو دفتر

 ایخدا. کردم یبود حس م دهیکه ضرب د ییپا يتو يرفتن و درد بد یپاهام ضعف م. کنم یتونستم رانندگ یدنبالم، خودم نم ادیگفتم ب

 یهمه وقت ب نیا یعنی. داد یبه ساعتم انداختم، سه رو نشون م ینگاه. رفته بود نیاز ب شیآرامش چند ساعت پ سح. خودت به دادم برس

.بعد از چند تا بوق برداشت. رو گرفتم نیدر آوردم و شماره نازن فمیک يرو از تو میجا نشسته بودم؟ گوش نیاتوجه 

شده؟ يزیچ. سالم سها: نینازن
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دنبالم؟ يایب یتون ینه، فقط م -

؟ییدنبالت؟ مگه کجا: نینازن

.کنم یکه برات اس ام اس م یبه آدرس ایب -

؟یکه بهت زنگ زدم نگفت شیپ قهیقخب دختر چرا همون چند د: نینازن

.دنبالم ایکردن من ب میج نیس يدونم حاال به جا ینم -

.پس زود اس ام اس کن: نینازن

.جاست نیمن ا نیچون ماش ار،ین نیآهان ماش -

:گفت يمانند غیج يبا صدا نینازن

؟يکرد یپات رانندگ نیتو با ا ؟یچ -

.ایرو بذار کنار، پاشو ب نایحاال ا -

در همون . رو قطع کردم و آدرس رو براش اس ام اس کردم و مشغول ماساژ دادن پام شدم یندادم و گوش نیجواب دادن به نازن تمهل

:به کنارم اومد و گفت یحال بودم که دخترك دست فروش

.و بخور نیخانم ا ایب -

:گفتم يلبخندچند من چرك پنهان شده بود انداختم و با  ریز تشیرو به صورتش که معصوم نگاهم

ه؟یچ نیا یول ،یمرس -

:دستش رو گرفتم و کنار دستم نشوندم و لقمه رو از دستش گرفتم و گفتم. کرد یبود و به صورتم نگاه م ستادهیجا ا همون

ه؟یخب خانوم خوشگله اسمت چ -

.قرار داد دیافتاده بودن رو در معرض د ونیدرم یکیکه  ییزد و دندونا يلبخند

.ستا هیاسمم سم -

ه؟یلقمه چ نیا هیقض یبگ يخوا یخانم نم هیخب سم -

کردم؟ يکار بد. گشنتون باشه دیفکر کردم با نیجا نشست نیوقته ا یلیخ دمید ،یچیه: هیسم

؟يمگه خودت ناهار خورد یول! اصال زمینه عز -

.آره خوردم: هیسم

:نصف کردم و نصفش رو به دستش دادم و گفتم لقمه رو. خودش رو برام گذاشته بود زیناچ ياز غذا يدونستم مقدار یم

.اش رو تو بخور که به منم مزه بده هیبق. هیمن کاف يبرا نیهم -

.چشم: هیسم

 يادیز يزهایکه داشت چ یبا سن کم. میمشغول حرف زدن شد هیدر همون حال با سم. میبه روش زدم و مشغول خوردن غذا شد يلبخند

.دمیفهم یرو نم شونیمن به اون سن بودم اصال معن یقتکه و ییزهایدونست، چ یم یاز زندگ

.برم دیبا گهیمن د: هیسم
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.زمیبرو عز -

.که صداش کردم به سمتم برگشت شدیازم دور م داشت

.جا نیا ایب -

:جلو گذاشت و گفت یقدم هیسم

شده خانم؟ يزیچ -

.نشده يزیاوال اسم من سهاست، بعدشم نه چ -

اسم برنا رو کندم و درون . در آوردم فمیپول از ک يدفتر اسرار رو با مقدار. گرفت یقرار م هیپشتم به سم که يرو برگردوندم جور روم

.پول رو الش قرار دادم و به سمتش برگشتم و دفترچه رو به سمتش گرفتم. به دفترچه انداختم یانداختم و نگاه فمیک

خانم؟ هیچ نیا: هیسم

.از طرف من به تو يادگاری هی -

دلم گفتم  يو من همون جا به دور شدنش نگاه کردم و تو دیدو يا گهیبه سمت د یزد و با خوشحال يبه دفتر انداخت و لبخند ینگاه هیسم

گذشت که  يا قهیچند دق. از اون گذشته بود نگاه کردم هیکه قبال سم يریو همون جور به مس یتو برس دوارمیام دم،یمن که به آرزوهام نرس

.شد دایپ نیزنسر و کله نا

.يخر یلیسها خ: نینازن

.دستت درد نکنه -

.میکنه بلند شو بر یدرد نم: نینازن

رو  چییبا حرص سو نینازن. رو به سمتش گرفتم چییسو. میو سوار شد میرفت نیاز جام بلند شدم و لنگ لنگون به سمت ماش نیکمک نازن با

که از صبح تا حاال  یشده بودم و به اتفاقات رهیخ رونیتوجه بهش به ب یمن بگفت و  یم ییزایچ هیلب  ریاز دستم گرفت و غرغر کنان ز

زنه که منم  یدونستم مخصوصا داره بلند بلند با خودش حرف م یم. آورد رونیمن رو از اون عالم ب نینازن يصدا. کردم یافتاده بود فکر م

.بشنوم

سه؟ینو یم يادگاری یچه کس وارید دونه داره رو ینم! خوشه؟ اَه اَه یبرنا دلش به ک چارهیب -

:سمتش براق شدم و گفتم به

بشنوه؟ واریکه د یگ یبه در م -

با تو بود؟ یتو؟ ک یگ یم یچ: نینازن

رو  یکیسوزه خودت  یدلت به حالش م یلیاگرم خ. سهیبنو يادگاری گهید یکی واریبگو بره رو د شونیبه ا. يبود یدونم با ک یمن که م -

.کن براش دست و پا

تا پام رو . مینزد یکدوم حرف چیه میدیکه به خونه رس یبرگردوندم و تا زمان نیماش شهیضبط رو بلندکردم و روم رو به سمت ش يصدا

:شروع کرد نیدرون آپارتمان گذاشتم نازن

.کار کنم یبگم و چ یاصال من مونده بودم چ. کرد يازم خواستگار نیتو ماش امیت روزید. شد یچ یدون یسها نم يوا -
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:کردم، کرد و گفت یبودم و نگاهش م ستادهیبه من که با دهان باز ا ینگاه بعد

.میکار دار یبدو بدو برو حموم که کل ؟یکن یاون جا من و نگاه م يستادیچرا ا -

 نینازن. داشتم اجیحتدوش گرفتن ا نیبه ا. باهاش نکردم یمخالفت یکه صبح دوش گرفته بودم ول نیبا ا. من رو به سمت حموم هل داد و

.خنده ریبلند زدم ز يزدم و در رو پشت سرم بستم و با صدا يلبخند. با خودش مشغول حرف زدن شد يهم همون جور

:بلند گفت يبا صدا نینازن

.يرو آب بخند -

.کنه آب بتونه همه اون افکار رو از مغزم بشوره و پاك دیآب سپردم تا شا انیرو ندادم و خودم رو به جر جوابش

برام انتخاب کرده  کیدست مانتو و شلوار ش هی نینازن. و به سمت اتاقم رفتم دمیچیحموم خارج شدم و حوله حموم رو محکم دور خودم پ از

به سمت در برگشتم و چشم . باز شد يادیبودم که در با شدت ز دهیلباس تو خونه ام رو تازه پوش. اش احسنت گفتم قهیدلم به سل يتو. بود

:بهش رفتم و گفتم ياغره 

.کنن یم یاوهون ،یاهن هی ،يدر هیرن  یهم م لهیطو -

.لهیطو یگ یخوبه م: نینازن

؟یش یتو آدم نم -

:و گفتم دمیکش یسوت. خوشگل شده بود یلیخ. به سرتا پاش انداختم یقینگاه دق بعد

.شه یامشب کشته م امیهمه راه و؟ بدبخت ت نیره ا یم یک -

.ریگاز بگ زبونت و: نینازن

.زبونم رو گاز گرفتم یشوخ به

.آخ دردم اومد -

شد؟ یچ: نینازن

.زبونم رو گاز گرفتم یچیه -

!مرگ: نینازن

!تو دلت -

!ادب یب: نینازن

!یخودت -

طول  دنتیساعت هم لباس پوش کیحتما  دیساعت حموم رفتنت طول کش کی. بلند شو حاضر شو یکه با من کل کل کن نیا يبه جا: نینازن

.جاست نیا گهیساعت د میتا ن امیت. کشه یم

.یچه قدر هول! خب بابا -

.یش یمتوجه م يسرت بنداز ينگاه به ساعت باال هی ستمیهول ن: نینازن
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کردم و در رو پشت سرم بستم  رونیرو از اتاق ب نیو نازن دمیاز جام پر عیسر. داد یربع به هفت رو نشون م کی. به ساعت انداختم ینگاه

.رفتم نیاز هفت گذشته بود که من حاضر و آماده به سمت نازن يا قهیساعت چند دق. و مشغول آماده شدن شدم

همه راه و؟ نیره ا یم یک! اُه اُه: نینازن

شما کجان؟ يآقا نیا. لوس نشو! کوفت -

:ادامه دادم. نگفت يزیحرف من قرمز شده بود، چ نیکه از ا نینازن

.رو کن امیخانواده ت يرو بذار جلو نایا. یبکش خواد خجالت یحاال نم -

و برنا که  امیت دنیکه اشاره کرده بود برگردوندم و با د یسرم رو به سمت. اشاره کرد ییرایو با سر به سمت پذ دیلب به دندون گز نینازن

:ونه شده بود، گفتمکه دنبال من رو نیبه نازن. اون جا نشسته بودن از خجالت مردم و به سرعت داخل آشپزخونه شدم

جان؟ نیا نایا یچرا نگفت -

.یجا نشست نیزشته ا. مینشده بلند شو بر يزیحاال چ ؟يتو مهلت داد: نینازن

.میباشه بر -

 شیپ قهیکه متوجه شده بود به خاطر چند دق امیت. دینشن یسالم کردم که فکر کنم کس ینسبتا آروم يبا صدا. میرفت ییرایهم به سمت پذ با

:گفت عیم سرمعذب

.میبر نیاگر حاضر -

:که تا اون لحظه ساکت بود، گفت برنا

.میبرس ریممکنه د میبهتره بر. من موافقم -

.خودش زودتر از همه به سمت در راه افتاد و

:واحد رو باز کرد و گفت در

.منتظرتونم نییپا -

:گشت گفت یه کفشش مبود و داشت دنبال لنگ فشیکه سرش تا گردن تو ک نینازن. در رو بست و

چش بود؟ نیا امیت -

:بلند شد و آروم گفت یصندل يسرش رو تکون داد و از رو امیت

.دونم ینم -

لبم  يگوشه  یطانیش يلبخند. زدن نگاه کردم یبودن و آروم با هم حرف م ستادهیرو جمع کردم و به هر دوشون که حاال کنار هم ا چشمام

.نیرفت شیپ شتریساده هم که ب يخواستگار هیاز  داستیطور که از رفتارتون پ نیبا منم بله؟ اجون  ياومد و تو دلم گفتم، ناز

.من و از جا پروند نینازن يزدم، صدا یحرف م نیکه داشتم تو دلم با نازن يطور همون

سها؟ -

:برگشت و گفتم يام به حالت عاد افهیق

بله؟ -



نودهشتیا کاربران انجمن Tikooliو آیال و... نیال – سها                   کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٤٨

:زد و دوباره برگشت سمتم و گفت يدوخت و لبخند امینگاه مشکوکش رو به ت نینازن

گه؟ید يآماده ا -

:رو تکون دادم و گفتم سرم

.آره -

:در واحد رو باز کرد و گفت نینازن

.میپس بر -

به هم  یهر از چند گاه امیو ت نینازن. میو وارد آسانسور شد میدیکفش هامون رو پوش. رو تکون دادم و تو دلم گفتم، خدا شفات بده سرم

.زدن یکردن و لبخند م ینگاه م

.شه ها یم شونیزیچ هیهم  نایو ازشون گرفتم و به کف آسانسور چشم دوختم و باز تو دلم گفتم، ا روم

:اومد نینازن يصدا هویرفتم که  یآروم آروم جلوتر ازشون داشتم راه م میشد ادهیو ازش پ ستادیا آسانسور

-ا ا شد؟ یچ يدید! ا

:کالفه گفتم. کرد یهم بهش نگاه م امیبود و ت فشیاز سرش تو کب نینازن. سمتشون برگشتم

بارش رو گم کرده؟ یشترت هست ول. شه یکه شتر با بارش گم م فتیتو اون ک-

:کرد خنده اش رو کنترل کنه، گفت یم یکه سع یدر آورد و در حال فشیسرش رو از تو ک نینازن

.ستین میگوش! يمسخره ا یلیخ-

:رفته بود سرش رو تکون داد و گفتکه خنده اش گ اممیت

.یباال جا گذاشت دیشا -

:سرش رو تکون داد و گفت نینازن

.حتما -

:سمت من و گفت برگشت

.ارمشیبرم باال ب -

:گفت امیرو تکون دادم که ت سرم

ام؟یمنم باهات ب يخوا یم-

:سرش رو تکون داد و رو به من گفت نینازن

.نیبش نیتو برو تو ماش. میایم يباال و زود میر یم امیمن و ت-

دو تا پاك عقلشون رو دادن  نیجا گذاشتن هم خنده داشت؟ بابا ا لیبا خودم گفتم، موبا. رو تکون دادم و رفتنشون رو تماشا کردم سرم

.اجاره

و بعد با هم سوار  ستمیبا نیو نازن امیجا منتظر ت نیدادم هم حیترج. زد یرعد و برق م یبود و هر از چند گاه يهوا ابر. شدم اطیح وارد

.هواش نیعاشق بهار بودم و ا. شدم رهیو به آسمون خ دمیکش یقینفس عم. دوست نداشتم با برنا تنها باشم. میش نیماش



نودهشتیا کاربران انجمن Tikooliو آیال و... نیال – سها                   کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٤٩

.شدم رهیساختمون خ يبرگشتم و به در ورود. شه یداره سردم م دمیکه د سادمیوا قهیچند دق هی

کجا موندن؟ نایرو گاز گرفتم و تو دلم گفتم، پس ا لبم

:لب غر زدم ریز. نگاه کردم يشدم و دوباره به در ورود رهیقدم زدم و به ساعتم خ کمی. دنیبارون شروع کرده بودن بار ينم قطره ها نم

!بابا يا -

وچه رو رد ک. دمیبرنا رو د نیماش ابونیاون ور خ. خارج شدم اطیاز ح. نیرفتم تو ماش یم دیبا. شد یم سیکم کم مانتوم داشت خ گهید

:گفتم یلب ریبه ساختمون نگاه کردم و ز. در عقب يشدم و دستم رو گذاشتم رو

.نیکارت کنه نازن یخدا بگم چ يا -

کردم خودم رو  یسع. ها بخار کرده بودن شهیش. میگفت ینم یچیکدوممون ه چیساکت بود و ه نیجو ماش. رو باز کردم و نشستم عقب در

 نیبه اول دمیو رس نییکه تونستم رفتم پا ییهام و تا جا جیدر آوردم و رفتم تو قسمت مس فمیرو از تو ک میگوش. سرگرم کنم يزیچ هیبا 

ضبط رو روشن کرد و شروع کرد تند و تند آهنگا رو عوض . کرد خودش رو با ضبط مشغول کنه یبرنا هم سع. داشتم برناکه از  ییها جیمس

.کردن

.رو باز کردم جیمس نیاول. نبود نیتو ماش ییصدا چیك کن هبرف پا ریرجیرعد و برق و ج يصدا جز

».نیایب نیاگه دوست داشت. میش یجا جمع م هیهمه  شیکوه، ساعت ش يفردا برنامه  «

:نوشته بود. يبعد جیزدم و رفتم مس يپوزخند

»!مبارك دتونیع «

.بود گانهیاز محسن  ییبایآهنگ ز. برنا آهنگش رو انتخاب کرد باالخره

دل نیگ خواب ار «

دست تو بوده تو

قلبم يها ترك

».تو بوده شکست

 حیترج. میدیاز هم نگاه هامون رو دزد عیهر دومون سر. نگاه هامون به هم گره خوردن. نگاه کردم نیماش نهیرو گرفتم باال و به آ سرم

.فمیرو بستم و گذاشتم تو ک میگوش. رو نگاه نکنم جامیدادم فعال تو مس

 ینم. خواستم نگاهش کنم ینم. کردم یخودم حس م يرو رو نشینگاه سنگ. و به آهنگ گوش دادم نیماش ي شهیدادم به ش هیرو تک سرم

:لب با خواننده تکرار کردم ریز. هیکردم حس قشنگ یدونم، احساس م

لبخند هیو با  من

يابرا کشوند به

قطره اشکت کی با

ينشوند شیآت به

ينکرد مدارا



نودهشتیا کاربران انجمن Tikooliو آیال و... نیال – سها                   کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٥٠

و میدلواپس با

یگرفت دهیند

و میکس یب غم

ییآرزو نیا با

تو محاله یب که

شب خواب آروم هی

الهیخ کی فقط

عشق نیا فهیح چقدر

جور هدر شه نیهم

از من و تو یکی

در به در شه بره،

در به در شه بره،

سر کنم با دیبا

یخال يجا نیهم

تو نبودم حاال

یدر چه حال بگو

ينکرد مدارا

و میدلواپس با

یفتگر دهیند

و میکس یب غم

ییآرزو نیا با

تو محاله یب که

شب خواب آروم هی

!الهیخ کی فقط

.میدیدر از جا پر يبا صدا هویکه  میکرد یم ریخودمون س يایشد که آهنگ تموم شده بود و هر کدوممون تو دن یم يا قهیدق چند

 يبه صحبت ها یلیکه خ ییاز اون جا یوع کرد حرف زدن با من ولشر نینازن. شدن نیبا خنده وارد ماش اممیو ت ادیز يبا سر و صدا نینازن

.دمیشن یصداش رو نم چیکردم ه یدقت م امیآروم ت

ا؟: امیت
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 یلب خون دیدوختم تا شا امینشون بدم حواسم با اونه چشم به دهن ت نیکردم به نازن یم یکه سع يهمون طور. سرش رو تکون داد برنا

:نهرو برطرف ک میاز کنجکاو کمی

چرا؟: امیت

:دنده رو عوض کرد و گفت برنا

.نشد -

.میلفت داد يادیکه ز يمن و ناز ؟یچ یعنی: امیت

:با پشت دستش زد به چونه اش و ادامه داد کمی امیت. باز سرش رو تکون داد برنا

.یفرصت بود تا بهش بگ نیبهتر -

.گرفتم امیمحکم زد به بازوم که نگاهم رو از ت نینازن

؟ییچته تو؟ کجا: نینازن

:لب گفتم ریچشم دوختم و آروم ز رونیدادم و به ب هیتک یصندل به

.یچیه -

؟یبهم بگ یخواست یم یچ... یخواست یبود؟ پس م نیا شیمعن نیو نازن امیت يپس اون خنده ها. رو نگاه کردم و رفتم تو فکر نهیآ تو

.چشم دوختم ابونیبه خو  دمینگاهم رو دز عیعقب رو نگاه کرد که سر نهیتو آ از

***

لحظه به همراه  نیدر آخر برزیکه فر یگل. میکرد یحرکت م نیبه سمت ماش میرو داشت ادهیو تو پ رونیب میاز رستوران اومده بود تازه

.دستم بود يکه برام گرفته بود، هنوز تو يا هیهد

 ادیخجالت که تو اون مدت ز یکه با شور و شوق فراوان و کل برزیفر يشده  چیکادو پ ي هیهد يادآوریگذاشتم و با  فمیک يرو رو دستم

.لب هام اومد يرو يبودم به دستم سپرده بود، لبخند دهیازش ند

 ادهیپ. میهر دومون جهت نگاهمون رو عوض کرد. میچشم تو چشم شد. سرم رو آوردم باال. خودم حس کردم ينگاه برنا رو رو ینیسنگ

که حداکثر فاصله  میرفتن و ما هم انگار به هم قول داده بود یهم و سرخوش جلوتر از ما م کیکه نزد امیو ت نینازن. بود ینسبتا بزرگ يرو

رفتم تو  یخوردم م یتکون م کمیپر از آب و منم اگه  يرفت تو جو یخورد از کنار جدول م یتکون م کمیبرنا اگه . میباشرو از هم داشته 

.وارید

حالش گرفته  يهولش بدم تو جو يگشتم تو دلم گفتم، آ یکه به سمت جلو برم یتم برداشتم و در حالکنار دس وارید يرو از رو چشمم

واال . ياومد یخب نم ،يایب یخواست یاگه نم. برات نفرستاده بود برزیشوم که فر تیفدا ينامه . من يبرج زهرمار اومده نشسته جلو. شه

.يکرد یمنم شادتر م

بارون نم نم شروع کرده بود به . دادن یبرگشته بودن عقب و داشتن به برنا عالمت م يبه طرز خنده دار که يو ناز امیخورد به ت چشمم

.کردن یانگار هر دوتاشون داشتن با برنا بحث م. حواسشون بهم نبود. شدم رهیچشمام رو جمع کردم و بهشون خ. دنیبار

:که ساکتشون کنم بلند گفتم نیا يرگشتم سمتشون و براب. انداخت یابرو هاش رو به سمت باال م یه. سمت برنا برگشتم
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ن؟یشما دو تا جغد-

:کرد نخنده گفت یم یکه سع یو کامل برگشت طرف من و در حال سادیوا نینازن

چطور؟ -

:و گفتم ستادمیکنارش ا دمیکه رس بهش

.سرتون به سمت عقبه یول دیر یراه م يکه اون ور نیا يبرا -

 میکه بحث رو ادامه ند نیا يبرا. موفق نبود یبلند نخنده ول ادیکرد ز یم یسع اممیخنده، ت ریو کنترل کنه و زد زنتونست خودش ر نینازن

.جلوتر از همشون راه افتادم

:بلند گفتم. زنن یاومد که با خنده دارن با هم حرف م یم صداشون

.من سردمه -

:از عقب اومد نینازن يصدا

.باره، تازه دو نفره است یبارون م .ستیهوا که سرد ن! اَه سها -

:زدم و گفتم ي، پوزخند میزد یکه آروم آروم قدم م يطور همون

.از دو نفر تو جمع شما دو تا عاشق هست شتریب ینیب یم یاگر دقت کن! ضربه خورده به سرت ها نینازن -

 دیزد که تمام دندوناش رو در معرض د يکنه لبخندزد و هر آن امکان داشت برام دردسر درست  یمشکوك م یلیکه از سر شب خ نینازن

:قرار داد و گفت ادهیپ نیعابر

.هم که جمعمون بشه دو تا دو نفره شیخب اون دو تا هم برن پ -

هم فشار دادم و به سمت  يرو تیفکم رو ازعصبان. قشنگ خودم قرار بدم يمشت و لگد ها ریرو ز نیداشتم تو اون لحظه برم نازن دوست

:گفت یمصنوع يلب با خنده ا ریبه اسرار درونم برده بوده، لبخندش رو جمع و جور کرد و ز یام پ افهیکه از ق نینازن. رگشتمب يناز

.غلط کردم سها -

 یسع یبا هم درحال حرف زدن بودن ول یاومد که حساب یصداشون از پست سرم م. نگفتم يزیرو چ ریمس ي هیرو ازش گرفتم و بق روم

.حرفاشون گوش نکنم به گهیکردم د

در عقب  کیمنم کنارشون و نزد ننیعقب بش ییرو گرفتن و خواستن دو تا نیدر عقب ماش عیسر امیو ت نینازن م،یدیکه رس نیماش کینزد

:در گوشم گفت نیکه نازن ستادمیا

.نیبرو جلو بش -

:گفتم نیگوش نازن کیهام رو انداختم باال و نزد شونه

.عقب بهتره، امن تره -

:و آروم گفت دیخند کمیسرخوش بود،  یلیکه خ نینازن

.ستیکه ن مونیسها زشته راننده تاکس -

:هام رو باال بردم و گفتم ابرو
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.خوره یکه به دردش نم یمهندس. شغل داد رییتغ يروز هی دیشا-

:لب گفت ریو ز دیباز خند نینازن

.سها يریکوفت بگ -

.ایاون دن یده من و با کارات بفرستبو کیکه از سر شب نزد يریتو کوفت بگ -

.میباعث شد هر دومون به سمتش برگرد امیت يصدا

شده؟ یچ -

:شونه هاش رو انداخت باال و گفت برنا

.کنه یباز نم رشیدزدگ -

:و گفت موتیر يتا زد رو دو

.کنه یم یقاط ادیبارون م یوقت -

:داد و گفت هیو به در عقب تک دیخند امیت

.بهش اثر کرده ینینش کمال هم گهید-

.اعلم... ا ه،یچ هیحاال قض. بود انداختا کهیت نیچونه ام رو خاروندم و تو دلم گفتم، ا.دنینگاه کرد و با هم خند نیبه نازن و

و  امیت. دباز ش نیدوباره امتحان کرد و باالخره در ماش. زد یم نیرو ماش موتیر ينگاه کرد و در همون حال رو امیبه ت یچشم ریز کمی برنا

.قفل رو زد عیسر نیاومدم در رو باز کنم که نازن. و در رو بستن نیتو ماش دنیپر عیکه انگار با هم مسابقه گذاشته بودن، سر نینازن

.جلو اشاره کرد یو فقط لبش رو گاز گرفت و با ابرو به صندل دینشن یچیبود ه دهیفا یب یکردم ول دشیلب تهد ریز

.کنم که برنا استارت زد دشیلب تهد ریاومدم باز ز. دادم و با حرص نگاهش کردم هم فشار يهام رو رو لب

.بهش گفتم و در جلو رو باز کردم يزیچ هیلب  ریز. کرد یجلو اشاره م یتند و تند به صندل نینازن

حس  هی. زد و استرس داشتم یدونستم چرا قبلم تند م ینم. رو جمع کردم تو دستم فمیک. جلو نشستم یصندل يو رو دمیکش یقیعم نفس

 يناز. ته دلم گفتم، سها آروم باش نیهم يخواستم به خودم آرامش بدم، برا. کنه یم يا يخرابکار هی نیگفت امشب نازن یبهم م یمبهم

.رو کرده شیرابکارگفته خ یتا االن هر چ

نوك انگشتام . شدم رهیم ازش برداشتم و به جلوم خچش. چهره اش تو هم بود. رخش نگاه کردم میترس و لرز برگشتم سمت برنا و به ن با

.دیچیپ یم نیبرف پاك کن تو ماش ریج ریو ج امیو ت نیپچ پچ نازن يآروم ضبط، صدا يعالوه بر صدا. زده بود خی

رنا قهر خودم با ب شیپ ییجورا هی. گفت ینم یچیکس ه چیه زیتو دلم گفتم، چه خوف انگ. خش صدا داد، تق بستمش دم،یرو کش کمربند

م؟یزد یم ییبا هم چه حرفا برزیخب به تو چه من و فر. کنه یاومده مثل علم نشسته جلوم و چپ چپ نگام م. کرده بودم

دهنتش گرفت و  يآرنجش رو کنار پنجره گذاشت و دستش رو جلو. برگشتم طرف برنا عیسر. دمیاز جام پر نینازن يخنده  يبا صدا هوی

.خنده اش رو کنترل کرد

براش خنده داره؟ امیت يقدر جک ها نیا یعنیتو دلم گفتم، . شدم، بازم خودم رو کنترل کردم یعصب. دیخند نینازن رهدوبا

:بلند شد نینازن يشد که صدا یکم کم استرسم داشت کم م. خلوت چشم دوختم يها ابونیرو از تو بغلم کنار پام گذاشتم و به خ فمیک
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!اهــم -

قلبم شدت گرفت؟ دونم چرا باز ضربان ینم

بگــَم؟ يزیچ هی: نینازن

.کنه ریرو گاز گرفتم و ته دلم گفتم، خدا به خ لبم

د؟یگ ینم یچیچرا ه:  نینازن

.دو تا به خودشون قول دادن حرف نزنن نیا! بگو بگو: با خنده گفن امیت

.نهیخب مشکل منم هم: نینازن

:عقب نگاه کرد و دنده رو عوض کرد و گفت به نهیبرداشت و از تو آ شهیدستش رو از کنار ش برنا

خانم؟ نیچرا نازن -

شه زن  یکم کم داره م گهید يکه بگه خانوم عابد ستیدوست دانشگاهش ن گهید گه،یخانم؟ بله د نیزدم و ته دلم گفتم، نازن يپوزخند

.دوستش

:رونیب دیکش الیمن و از فکر و خ نینازن يصدا

د؟یزن یچرا حرف نم -

:کرد و گفت يده اتک خن برنا

.ستین یبه هم صحبت يازین گهیمنم فکر کردم د د،یزن یبا هم حرف م دیشما که دار-

.دیشما هم با هم حرف بزن م،یزن یبا هم حرف م میکه دار امیخب من و ت: نینازن

:اهش کردم و گفتمنگ تیبرگشتم عقب و با عصبان. بردم یکه زد پ ییجا یب یبه حرف هویدلم پوزخند زدم و گفتم؛ ما؟  ته

د؟یکار دار یچ هیبه بق گهیپس د د،یزن یبا هم حرف م دیشما که دار -

.ادامه نده  گهید يحرفش که گفت باشه و ناز نیهم يته دلم دعا کردم که استرسم فقط برا. باز دهنش رو باز کرد که حرف بزنه نینازن

.گم یخودتون م يمن برا: نینازن

.رو خراب نکن یهمه چ نیتو دلم گفتم، نازن. رونیلبم از دهنم بزنه بکردم االنه که ق یم احساس

.ستیجا جاش ن نیا يکردم با لحن تندم بفهمونم بهش که ناز یسع

؟یگ یخودمون م يرو برا یچ -

:وسط و گفت دیپر امیت

.از دهنتون بپره هوی دیکه بعدش نگران باش دیزیحرفاتون رو تو دلتون نر-

:ادامه داد نینازن

.گذره یم یکه تو دلتون چ دیبفهم دیبذار. گهید دیبه هم حرفاتون رو بزن-

ته دلم گفتم، حس ششمم درست جواب . حس بود یام به خاطر ضربات محکم قلبم ب نهیس يقفسه . کردم یضران قلبم رو حس نم گهید

.داد
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به برنا  یم شد و دیگه چیزي نگفت که دوباره نازنین نگاهتیام متوجه عصبانیت. می کردم يچنان به چهره نازنین خیره بودم و خود خور هم

:کرد و خواست باز مزه بپرونه که این بار تیام با تشر بهش گفت

.نازنین ول کن دیگه -

...اما من که -

!نازنین؟ -

تو دلم آشوب بود . ره شدممنم برگشتم و به روبروم خی. گوشه لبش و گاز گرفته و سرش و چرخوند و از پنجره به بیرون خیره شد نازنین

.انداختم هر چند می دونستم حال و روز اونم بهتر از من نیست یهم به برنا نم ینیم نگاه یدیگه حت. خراب بشم یخواستم رو سر یک یو م

د خودش احتماال چون فکر می کر. گاهی وقتا به عقلش هم شک می کردم. کردن نازنین و حرف زدنش تو اون جمع کار درستی نبود بچگی

.خودش می خواست ما دو تا رو هم به هم برسونه يو تیام دارن به هم می رسن پس چه لزومی داره من و برنا تنها باشیم و تو رویا

این بار لبخندي به لب هام نیومد و حتی دلم خواست . فریبرز رو زیر دستم حس کردم يکادو یو روي کیفم گذاشتم که برجستگ دستم

می زدم و گاهی باهاش  يشایدم اگر گاهی به یادش لبخند. هیچ حسی به فریبرز نداشتم. توش چیه کادو رو دور بندازم بدون این که بدونم

.گرم می گرفتم همش از نظر من یه برخورد دوستانه بود که این برخورد از نظر برنا چیز بدي بود

.ع از ماشین پیاده شدمبرنا زد رو ترمز و من با یه خداحافظی از جم م،یسر کوچه که رسید به

با باز کردن در . نازنین هم جرات نکرده بود موقع پیاده شدنم دیگه حرفی بزنه. جلوي در که رسیدم هنوز ماشین سر کوچه ایستاده بود به

.و گذاشتن اولین قدم به داخل ماشین حرکت کرد

تو همین بین به یاد کادوي فریبرز . شد و من داخل آسانسور شدم بعد از چند ثانیه اي در باز. طرف آسانسور رفتم و دکمه رو فشار دادم به

خواستم بازش کنم که در آسانسور باز شد و من . بزرگی نبود يکادو. افتادم و از توي کیف درش آوردم و تو دستم سبک سنگینش کردم

میز کنار آینه گذاشتم و شالم و از رو سرم  يرو وقتی وارد خونه شدم، پیغام گیر رو زدم و کیف و کادو رو،. کادو شدم ردنخیال باز ک یب

.کشیدم

به چهره خودم تو آینه خیره . به طرف دستشویی رفتم و دستی به موهام کشیدم. یتا از دوستان بابا پیغام گذاشته بودن و دیگه هیچ چند

.شدم و به یاد حرفا و نگاه هاي برنا افتادم

به  يخوا یم یتا ک ؟یچرا اگه حرفی داري به خودم نمی زن ؟يدار یتم، چرا دست از سرم برنمدادم و با خودم گف یو با ناراحتی تکون سرم

!لعنت به تو! اه ؟يمسخره ادامه بد ياین باز

اومدم به سمت یخچال رفتم و از آب سرد کن براي خودم یه  رونیاز دستشویی که ب. از عصبانیت یه مشت آب به طرف آینه پاشیدم و

.روي کیفم افتاد يیه سره، سر کشیدمش که نگاهم به کادو لیوان آب ریختم و

وقتی درش و باز کردم با ناباوري . روي نزدیک ترین مبل نشستم و با احتیاط بازش کردم. اپن گذاشتم و کادو رو برداشتم يو رو لیوان

.توش و نگاه کردم و گردنبند و از توش درآوردم و مقابل چشمام گرفتم

لبخندي به گوشه لبم اومد و . داشت به خصوص که در زیر نور هم برق می زد یخاص یزیبای ید که در عین سادگساده اي بو گردنبند

.شدم شییبایگردنبند و کف دستم گذاشتم و محو ز
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تم مساله این بود که اصال بهش فکر نمی کردم و برام مثل آدماي عادي بود که هر روز می تونس! یاز فریبرز چی می دونستم؟ هیچ من

:باز به گردنبند خیره شدم و با خودم زمزمه کردم. ببینمش

برنمی داره؟ چرا همش منتظره دیگران یه فرصت مناسب و براش  ییعنی اون دوستم داره؟ پس چرا اگه برنا هم دوستم داره هیچ قدم -

جور کنن؟

دستی به گردنبند . حس خوبی بهم دست می داد. م انداختممانتوم و در آوردم و گردنبند و به گردن. رفتم نهیجام بلند شدم و به طرف آ از

رو از توي کیفم در  یسینه ام افتاده بود کشیدم و بیشتر بهش دقیق شدم که با صداي زنگ گوشیم چشم از گردنبند گرفتم و گوش يکه رو

.شماره برنا بود، به شماره خیره بودم. آوردم

اصال براي چی باهام تماس گرفت؟ . ترغیب می کرد که اصال به این تماس جواب ندم هاي مختلفی به روحم چنگ می انداخت و من و حس

.دیره یخیل گهیشاید می خواد حرفی رو که تو ماشین نتونسته بود بزنه حاال بهم بزنه، اما د

این . که دوباره زنگ خوردبه خیال این که دیگه زنگ نمی زنه خواستم گوشی رو روي میز بذارم . فکرها بودم که تماس قطع شد نیهم يتو

 ياین که اون چیز دیبار بر خالف دفعه قبل دستم بی اختیار به سمت دکمه سبز پیش رفت و فشار دادم و گوشی رو دم گوشم گذاشتم به ام

.رو که می خوام، ازش بشنوم

:از کمی سکوت صداش در اومد بعدي

الو الو ایزدي؟ -

:هام و بهم فشردم و به سختی گفتم لب

.بله می شنوم -

.بابت امشب واقعا متاسفم -

:زدم و گفتم پوزخندي

.شما چرا؟ شما که صداتونم در نیومد -

دونم چرا انقدر داشتم حرص می خوردم و دوست داشتم اونم حرص بدم که در کمال ناباوري در حالی که منتظر بودم بازم چیزي بگه  نمی

:فقط گفت

.شته باشیدشب خوبی دا. ببخشید که مزاحم شدم -

به شدت عصبانی شدم و در حالی که سعی می کردم آروم نفس بکشم، گوشی رو روي مبل پرت کردم و دستی به . تماس و قطع کردم و

چرا فکر می کردم با این تماس می خواد حرفاي نا گفته اش رو بزنه؟ چرا به خودم وعده وعید داده بودم؟. صورتم کشیدم

سرم به شدت درد گرفته . دنبند رفت و تو یه حرکت از گردنم کشیدمش که باعث شد زنجیرش پاره بشهعصبانیت دستم به طرف گر با

 يدوست داشتن هام شده بود لجبازي هاي بچگانه ا يمن از خیلی وقت پیش دوستش داشتم اما همه . نمی تونستم به خودم دروغ بگم. بود

.رسیده بودیم که اگه اونا نبودن چه بسا من و اون تا به حال به هم
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دیگه داشتم . پریشونی و حالی به هم ریخته روي مبل دو نفره دراز کشیدم و در حالی که زنجیر و تو مشتم گرفته بودم چشمام و بستم با

 تا کی باید به این بازي موش و گربه ادامه می دادیم؟ من دیگه بریده بودم و می خواستم راحت بشم اما این دست دست. دیوونه می شدم

.کردن هاي برنا چیزي بود که بیشتر من و عصبی می کرد

اون . دلم یه جورایی بهم می گفت برنا هم دوستم داره و من و می خواد اما نمی دونم مشکل کار کجا بود که دوست نداشت به طرفم بیاد ته

نمونه اش همین تماس که بارها و بارها . بزنهحتی خیلی راحت می تونست بدون شرایطی که تیام و نازنین براش به وجود میارن باهام حرف 

.بود و اون هر بار درباره چیزهاي دیگه اي باهام حرف زده بود ادهاتفاق افت

. دلم با بی قراري می گفت حتما خود برناس ولی عقلم چیزي دیگه اي می گفت. افکار خودم درگیر بودم که باز گوشیم زنگ خورد توي

.کل وا رفتموقتی صفحه گوشی رو دیدم به 

به تمام اون چهار سال، به تمام اون . گوشی رو دوباره روي میز رها کردم و به برنا فکر کردم نیهم يحوصله اش و نداشتم، برا. بود نازنین

دیگه همه چیز برام . هر چی فکر می کردم به نتیجه اي نمی رسیدم. مدتی که می تونست شیرین ترین لحظه هاي زندگیم باشه که نشد

باید فراموشش می کردم و نمی ذاشتم زندگیم در خیال یک رویا از هم . موم شده بود، دیگه کشش نداشتم و تحملم و از دست داده بودمت

.فرو بپاشه و هیچ بشه

.البته خوابی هم نکرده بودم تنها دو ساعت که اونم با سردرد همراه بود. زود از خواب بیدار شدم صبح

می خواستم بشم خود . بود يزندگیم و تغییر بدم و دیگه همون سها ایزدي لجباز نباشم که همش دنبال مچ گیرگرفته بودم روال  تصمیم

خود من . هرچند فکر به بازي گرفتن زندگیم چیز درستی نبود. حتی برنا هم نتونه من و زندگیم رو به بازي بگیره یخودم که دیگه هیچ کس

اره روزي به هم برسیم پس اون این وسط هیچ کاره بود و این من بودم که با افکار پوچم خودم و ها فکر می کردم که قر لدر تمام این سا

.به بازي گرفته بودم

. تمام روزهایی که اول سر ساختمون می رفتم این بار یه راست به دفتر رفتم شاید این یه نوع فرار بود براي قرار نگرفتن مقابل برنا برخالف

.آره، دقیقا همین بود

من می تونستم پروژه هاي دیگه اي داشته باشم و . زدم و ازش می خواستم که من و از این پروژه برداره یبا مهندس فرجاد حرف م باید

از دفتر هم می تونستم کارهام و پیش ببرم بدون حضور سر . لزومی نداشت حتما با تمام قوا وقت و انرژیم رو سر این پروژه بذارم

.ساختمون

حتی نازنین هم چند باري تماس گرفت . غول بودم و به جز تماس هایی که مربوط به کار می شد به تماساي دیگه جوابی نمی دادمظهر مش تا

.نکردم یاما من توجه

 تو این بین یه بار مادرم باهام تماس. شانسم مهندس فرجاد هم تا بعد از ظهر نمی اومد و مجبور بودم تا وقت اومدنش تو دفتر بمونم از

.هم همون جا می مونه يگرفت و گفت تا دو سه روز دیگه خودش بر می گرده ولی پدرم مدت دیگه ا

که به عنوان ناهار گرفته بودم گاز می زدم که ضربه اي  یظهر گذشته بود و من رو نقشه ها کار می کردم و در حین کار هم به ساندویچ از

:گفتملقمه رو به زور فرو دادم و . به در اتاق زده شد

!بفرمایید -
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خیره بهش . انتظار دیدنش و اون موقع روز تو دفتر نداشتم. در ظاهر شد يبه در که باز می شد نکردم که یه دفعه هیکل برنا جلو یتوجه

 يا صداخودم و با نقشه سرگرم کردم و ب. تفاوت باشم یمیز گذاشتم و سعی کردم ب يساندویچ تو دستم و رو. معلوم بود عصبیه. نگاه کردم

:آرومی گفتم

داشتید؟ يکار -

؟یچ یاین کارا یعن -

:و انداختم باال و به طرفش برگشتم و ازش پرسیدم ابروهام

کدوم کارا؟ -

.پروژه الزمه يحضورت تو. ما داریم با نقشه هاي تو پیش می ریم. همین نیومدن سر ساختمون -

هم که مشکلی داشته باشه شما می تونید برطرفش کنید، دیگه فکر نمی کنم  شییمهم نقشه هاست که تو دستتونه و خدا رو شکر هر جا -

.کاراي دیگه اي هم دارم. اون پروژه کار نمی کنم يدر ثانی من که فقط رو. حضورم الزامی باشه

:صورتش از فرط عصبانیت قرمز شد و در رو بست و با قدم هاي بلندي به طرفم اومد و روبروم ایستاد و گفت رنگ

چته؟ -

:گفتم یو آوردم باال و با بی خیال سرم

.یمن؟ من چمه یا شما چتونه که کله ظهري پاشدي اومدي این جا و من و براي هیچ بازخواست می کن -

.هاش و به هم فشرد و خواست چیزي بگه که حرفش و قورت داد و دستی تو موهاش کشید و سعی کرد آروم باشه لب

براي دیشب ناراحتی؟ -

ه دیشب اتفاقی افتاد؟مگ -

خوشت میاد هی من و بازي می دي؟-

.ببخشید اصال منظورتون و نمی فهم -

.سها خودتم خوب می دونی چی می گم -

قدر راحت  نیایزدي بهتره تا اون جایی که یادم میاد هیچ نسبتی با هم نداریم که ا یبعدشم بگ. نه متاسفانه اصال نمی فهمم چی می گی -

.یصدا می کن اسم کوچیکم و

:این حرفم عصبانی شد و قدمی به طرفم برداشت که یه قدم به عقب رفتم و به چشماش خیره شدم که ازم پرسید با

فقط بگو چرا؟ -

چی چرا جناب فرهمند؟ -

.یه قدم دیگه برداشت که از درون بشدت ترسیدم اما سعی کردم خودم و نبازم باز

کاش یکم درکت بیشتر از این چیزي  يخانم ایزد ییعن... ببین سهـ ؟یچرا داري این کارا رو می کن می دونم که می دونی فقط نمی دونم -

.يبود که االن دار
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حتی نمی تونستم . می کردم قفسه سینه ام که از شدت ترس و هیجان باال و پایین می رفت رو کنترل کنم و خودم و آروم نشون بدم تالش

نگاهش و دوست داشتم، صدا کردنش و دوست داشتم اما من همه چیز و تو خودم کشته بودم و . بود کالمی حرف بزنم زبونم قفل کرده

انقدر . هنوز به چشماش که تو نگاهم خیره بود نگاه می کردم که گرمی دستاش و رو دستم حس کردم. کنم کردیگه نمی خواستم بهش ف

 يبا این کارش خودکار از تو. دستم و تو دستش گرفته یزدیک شده و کمحو نگاهش بودم که اصال متوجه نشده بودم که چه قدر بهم ن

 یفکر نمی کرد نزدیک. شد و گر گرفتن صورتم تازه من و متوجه حال خرابم می کرد یصداي ضربان قلبم که به تندي زده م. دستم رها شد

.د و صورتش و به صورتم نزدیک کرددستم و تو دستش بیشتر فشار دا. بیش از اندازه اش بهم انقدر حالم و دگرگون کنه

.بودم، حتی تالشی براي جدا شدن ازش نمی کردم، فقط حرکت لب هاش و می دیدم که داشتن باهام حرف می زدن ترسیده

.خودتم می دونی نظرم راجع به تو چیه پس انقدر اذیتم نکن! لجبازي نکن سها -

انگار همه قول و قرارم و با خودم فراموش کرده . داشت دیوونه ام می کرد گرماي تنش و بوي تند ادکلنش. دیگه بهم نزدیک شد کمی

دیگه بیش از اندازه بهم . بودم و بی اختیار دوست داشتم همچنان دستم تو دستش بمونه مخصوصا که هر بار فشار دستش و بیشتر می کرد

اتاق دستم از دستش رها شد و برنا به سرعت ازم فاصله در  يبسته شدن و منتظر هر اتفاقی شدم که با صدا مامنزدیک شده بود که چش

.گرفت

من هنوز  یاون زود خودش و جمع جور کرده بود ول. که توشون پر از دلهره و اضطراب بود به برنا خیره شدم یپریده بود و با چشمای رنگم

.به در ضربه زده شد و در آروم باز شدسر جام ایستاده بودم و به خودکار افتاده شده روي زمین نگاه می کردم که بار دیگه 

که اصال  یبه خانم ستمیحال خودم ن يمتوجه شد که تو یبهم انداخت و وقت یبرنا نگاه. بودم شیمن هنوز در فکر اتفاق چند لحظه پ یول

:هست، گفت یمتوجه نشده بودم ک

.گم یمن به خانم مهندس م دییشما بفرما -

.رو به در داد و مشغول نگاه کردن من شداش  هیدر رو بست و تک یبه آروم و

که  هیا يچه باز نیا ایهمش باد هوا بود؟ خدا ؟یکه با خودم گذاشته بود چ ییپس اون قول و قرارها. تونستم یکردم اما نم یم يکار دیبا

برام با  نیاف کرده بود و ااون اعتر. کرد یفکرم کار نم. دونستم ینم یچیه ه؟یچ يحرکت بعد ستادم؟یا يباز نیا يشروع شده؟ من کجا

 انیپا نیگفتم؟ ا یبهش م دیمنم با یعنی. گشت یخواست، پس روزگار داشت بر وقف مراد من م یاونم من و م! آره. ز بودیچ نیارزش تر

من و برنا بود؟ يباز

.شده بود مهندس فرهمند و اونم يزدیباز شده بودم مهندس ا. کرد یفرق م شیپ قهیرنگ حرفاش با چند دق یبه حرف اومد ول برنا

.من برم يندار ياگر کار يزدیا: برنا

:ادامه داد یآروم يبا صدا و

.یرو فراموشش کن يدیشن یهرچ یتون یم يخوا یاگر م -

.از طرف من نشد و به سرعت از اتاق خارج شد یبهش ندادم و اونم منتظر جواب یجواب

.سرم شروع به وزوز کردن کرد يتو ي؟ فکر مرموزتونم یفراموشش کنم؟ مگه م ؟یچ یعنی ؟یکن فراموشش
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دست دست کردنش  نیا لیدل. بذاره شیتونه پا پ یراحت م یلیپاهاش له کنه وگرنه اون خ ریخواد تو رو بشکنه و غرورت رو ز یم اون

.یخودش هم گفت که بهتره فراموشش کن! هان؟ سها خودت رو گول نزن ه؟یچ

رفتم و  زمیبه سمت م تیبا عصبان. کرد یکرد و اعصابم رو خرد م یگوشم وزوز م يمگس مزاحم تو هی نیع یشدت فکرم رو پس زدم ول با

:بود، گفتم هیشب ادیکه به فر ییروش بود رو پرت کردم و با صدا یهرچ

!یلعنت -

 یدر اتاقم باز شد ول. دم نبودنکارام دست خو. کردم یپرت م يدم دست بود رو به گوشه ا یهرچ. کلمه رو بارها و بارها تکرار کردم نیا و

:دست هام رو از پشت گرفت و گفت یکی. توجه کارم رو ادامه دادم یمن باز ب

چته؟! سها بس کن -

:و گفتم دمیکش رونیکرد؟ دستام رو با تقال از دست هاش ب یکار م یجا چ نیاون ا. بود نینازن

؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا -

.که به تو سر بزنم نیپروژه ها رو ببرم و هم ااز  یکیاومدم نقشه : نینازن

!الزم نکرده -

.سرت يرو یمعلوم هست چته؟ دفتر رو گذاشت. بس کن سها: نینازن

.نداره یربط یبه کس -

  ::.ساخته و منتشر شده است ) www.98ia.com( اینودهشت يمجاز يکتاب توسط کتابخانه  نیا.:: 

کردم نتونستم  يدفتر برد و منم هرکار یو به سمت در خروج دیرو برداشت و دستم رو محکم کش فمیکالفه شده بود، ک یکه حساب نینازن

:رو باز کرد و گفت نشیدر ماش. انگار زورش ده برابر شده بود. مانعش بشم

!سوار شو -

 نینازن. رو هضم کنم دمیکه د ییزهایو چ دمیکه شن ییشدم تا بتونم حرف ها یدور م طیاز اون مح دیبا دیشا. سوار شدم یمقاومت چیه بدون

.رو روشن کرد نیهم سوار شد و ماش

؟یختیبه هم ر يجور نیشده که تو ا یچ نمیحاال بگو بب: نینازن

 یم کیگفتم؟ فقط خودم رو کوچ یرو م یبرنا؟ حرف هاش؟ چ يگفتم؟ کارا یم دیبا یچ. نداشتم که بگم يزیدر اصل چ. نگفتم يزیچ

.احساس زود گذر بودن هیفهمونده بود که همشون . ه بود که همه رفتاراش و حرف هاش رو فراموش کنماون بهم فهموند. کردم

!با تو هستما: نینازن

.نشده يزیچ -

؟یاون بساط رو راه انداخت یپس الک: نینازن

.بودم یعصبان -

از دست برنا؟: نینازن
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با  نیهم يکردم برا یدستم رو، رو م دیخبر بودم؟ نبا یه من ازش بدونست ک یم یاون چ. شدم رهیرو بلند کردم و به صورتش خ سرم

:گفتم یساختگ يخونسرد

داره؟ ینه، به اون چه ربط -

.به خاطر اونه دیاز دفتر خارج شد، گفتم شا دمیآخه د: نینازن

. آرامش داشته باشم قهیدق کیتونستم  یخودخواه بود که من نم يوضع رو داشتم، آره به خاطر برنا نیبه خاطر اون بود که من االن ا آره

چرا  یده؟ چرا حرفاش و کاراش با هم فرق دارن؟ ول یم میباز يجور نیخواد چرا ا یده؟ اگر من و نم یاگر دوستم داره چرا عذابم م

.دادم وگرنه ول کن نبود یرو م نیجواب نازن دیبا گه؟ید زیچ هیگفت و زبونش  یم يزیچ هیچشماش 

.نداره ینه، به اون ربط -

شد گوش دادم و  یمن هم در آرامش به آهنگ مورد عالقه خودم که از ضبط پخش م. نگفت يزیشونه هاش رو باال انداخت چ نینازن

.هم نظرم نیمورد با نازن کی نیخوشحال بودم که حداقل در ا. لب زمزمه کردم ریآهنگش رو ز

تو يتـــو، به شوق رو يســـــو به

ـــمیدم آ دهیتو سپ يطرف کو به

؟یــــــیبگو کجا ــم،یتو را جو مگر

یگاهــ نیتو گــــه از زم نشان

!پروا یچه ب نیبب. میآسمان جو ز

؟یــــــــیبگو کجا م،یپو یتو م ره

رود رخ ماهت از نظرم؟ یک

نام دگر ببرم ینامت ک ریغ به

میدل گو ثیحد م،یتو را جو اگر

به دست تو دادم ؟ییکجا بگو

؟یدگر چه خواه. نمشایپر دل

بگو که از جانم. ام از پا فتاده

من الیاز خ کدمی. یچه خواه دگر

غـزال مـــــــن يا يرو ینمـ

ز حال من؟ یچه پرس دگر

توام يکو ریهستم من، اس تا

میاگر تو را جو. توام يآرزو به

؟ییبگو کجا. میدل گو ثیحد

شانمیدست تو دادم، دل پر به
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؟یــچه خواهــــــــ دگر

ام از پا، بگو که از جانم فتاده

؟یچـــــه خواهـــــــــ دگر

که با خودم قرار گذاشته  نیبا ا. برام مهم نبود یچیه گهیخواست بره د یکرد؟ هر جا م یم یواقعا فرق. ره یداره کجا م نیدونستم نازن ینم

 ینم يجور نیشد که امروز ا یاگر م. رو فراموش کنم یمه چروز ه کیتونستم در عرض  ینم. شد ینم یبه برنا فکر نکنم ول گهیبودم د

که  نیحس ا یمن رو از فکر در آورد ول میزنگ گوش يبودم؟ صدا نایاز ا یکیمنم  یعنی. میهمه عاشق ناکام نداشت نیشد که ا یشدم، اگر م

.جوابش رو بدم نداشتم

؟يجواب بد يخوا ینم: نینازن

.نه، حوصله ندارم -

.شن یباشن، نگرانت م نایعمو ا دیشا: نینازن

شماره بابا . انداختم شگرشیبه نما یدرآوردم و نگاه بمیج يرو از تو یگوش نیهم يکردم برا يدیشد یپدر و مادرم احساس دلتنگ ادی با

.ضبط رو کم کردم يدکمه اکسپت رو زدم و صدا یبا خوشحال. بود

.سالم بابا جان -

؟یخوب. سالم دخترم: بابا

ن؟یایم یک ن؟یشما و مامان خوب. یمرس -

 هیخواسته  ادته؟یرو  یانیک يبابا جان فرشاد پسر آقا یراست. منم چند روز بعدش ادیم گهیمامانت که تا دو سه روز د. میما هم خوب: بابا

.خواد بسازه یکه م یساختمون يبرا ینقشه براش بکش

.ر کردن خاطرات نبود پدر منتظر جواب من بوداالن وقت مرو یافتادم ول يروز خواستگار ادیاسم فرشاد  با

ن؟یبهشون گفت یبابا شما چ -

.دم یبهشون ندادم گفتم اول به خودت بگم بعد بهشون خبرش و م یمن جواب قطع: بابا

.شرط دارم کیندارم فقط  یمن مشکل -

؟ یچه شرط: بابا

.دم به شما یشما بهم بگه منم نقشه رو م قیطرکه الزم بدونم رو از  یهرچ. نمیخواد فرشاد رو بب یاصال دلم نم -

.باشه قبول! از دست تو: بابا

.جونم ییبابا یمرس -

!خداحافظ. برو دخترم، مراقب خودت باش: بابا

!خداحافظ -

.گذاشتم بمیج يرو قطع کردم و تو یگوش

ه؟یگفت؟ فرشاد ک یبابات چ: نینازن
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شد و  ینگفت و در سکوت مشغول رانندگ يزیچ نینازن. خواست یکه بابا ازم چ نیو ا کردم فیتعر نینازن يرو به طور مختصر برا هیقض

هم بدتر بود  دیشا. وضع نبودم نیا يدادم االن تو یخودم گفتم اگر به فرشاد جواب مثبت م شیافتادم و پ يروز خواستگار ادیمنم به 

.کردم یفکر م شتریب یکاشک. سوده باشمتونستم آ یحداقل م. بود بهتر از امروزم بود ینه، هرچ یول طمیشرا

.داشت يکننده ا رهیخ ییبایحال ز نیدر ع یبرام نا آشنا بود ول. به اطراف انداختم ینگاه. ستادیا يگوشه ا نینازن

!شو ادهیپ: نینازن

.شدم ادهیکردم پ یطور که به اطراف نگاه م نیرو باز کردم و هم نیماش در

جا کجاست؟ نیا -

تونستم به تمام حرفام اعتراف  یکه م ییپناهگاه بود، جا هیبرام مثل  شهیجا هم نیا. گرفتم ادشیاز بابام . دونم کجاست ینم قیدق: نینازن

.کنم

.زد یبرق م یبیعج زیتو چشماش چ. شد رهینشست و به صورتم خ یتخته سنگ يرو

با  يتو دار. بهم حق بده که نگرانت باشم یرده بودم ولناراحتت ک يناراحت شدم که اون جور یلیاز دست خودم خ روزیسها د: نینازن

؟یکن یکار م یخودت چ

.امیکنار ب هیقض نیتونم با ا یمن م! نینگران نباش نازن -

؟یمطمئن: نینازن

.دمیکش یقیبه آسمون انداختم و نفس عم ینگاه

.فراموشش کنم دیاز قلبم دور بشه من با دیعشق با نیا. آره، مطمئنم -

:دست هام رو گرفت و گفت نینازن

.فقط قبلش فکر کن -

.باشه، حتما -

دونستم سخت  یم. شناختم یمن خودم رو خوب م یول هیتو چه فکر نیدونستم نازن ینم. میشد رهیدومون در سکوت به آسمون خ هر

.میباعث شد هر دومون از فکر خارج بش نینازن لیزنگ موبا يصدا. دارم شیکار رو در پ نیتر

د؟ییبفرما. سالم: نینازن

- ...

؟یواقعا؟ ک: نینازن

- ...

.میایمن و خانم مهندس االن م. حتما: نینازن

- ...

.خداحافظ: نینازن

:به سرعت از جاش بلند شد و رو به من گفت نینازن
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.دفتر میسها زود باش بر -

شده؟ یچ -

.نهیرو بب دیکن یکه تو و برنا روش کار م يوژه اپر يخواد مهندسا ینژاد اومده دفتر و م یمهندس فالح یچیه: نینازن

چرا؟ -

.میدونم زود باش بر ینم: نینازن

برخوردم  ادیدوباره . نمشیچه قدر تالش کرده بودم که بتونم بب! نژاد یخودم تکرار کردم، مهندس فالح شیبه راه افتادم پ نیدنبال نازن به

».کنم بتیکه بخوام تعق یستیموجود مهم ن« بود،  ادمیهنوز جمله اش . آسانسور افتادم يبا برنا تو

:گفتم میساختمون که شد کینزد. میبه طرف دفتر راه افتاد نیهمراه نازن به

؟یچ يحاال نگفت برا -

:کرد که ادامه دادم »ینچ«  نینازن

بشه؟ یاون جا که چ يمثال من رو برد. بود رفتنمون یچه قدر الک یراست -

:عوض کرد و چپ چپ بهم نگاه کرد و گفت رو نیدنده ماش نینازن

.بودم کاریب ،یچیه -

:نگاه کردم و گفتم رونیبه ب نیماش ي شهیش از

.معلوم بود -

:کردم یغرغر م یلب ریخرد بود ز اعصابم

...من و برده! هه. زهیکه فکر کردم االنه ساختمون بر رونیب دمیدستم رو گرفت از تو دفتر کش نیهمچ -

.بعد يغرغرات رو بذار برا میدیجان رسسها : نینازن

.میو با هم به سمت ساختمون رفت میشد ادهیپ نیاز ماش. رو پارك کرد نیگوشه ماش هی

:گفت دیاوستا تا ما رو د. میساختمون شد وارد

.مهندس تو دفترتون منتظرتونن يخانم مهندس؛ آقا-

.سادهیهم کنارم وا نینازن دمیپشت در اتاق د. رو تکون دادم و به سمت اتاق رفتم سرم

کجا؟ گهیتو د -

باشه؟. گهید شتمیپ: نینازن

چرا استرس داره؟ نیزدم و تو دلم گفتم، ا يپوزخند. بود دهیو روش پر رنگ

:نگاه کردم و گفتم بهش

؟یکن یکار م یچ يزدیا يگه تو سر پروژه  یمهندس نم-

:فکر کرد و گفت کمی نینازن

...نییجا نیا دمیگم شن یم -
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:دست دست کرد و گفت کمی

اصال به اون چه؟! اه... جا نیگم اومدم ا یم-

:هام رو انداختم باال و گفتم شونه

.یخود دان! بد عنقه ها-

نه؟ حاال اونم از شانس خوشگل منه که امروز از چه دنده  ای ادیب یپیت هی دیباالخره با. سرش از اون مهندس کله گنده هاست ریبابا خ: نینازن

.از خواب بلند شده باشه يا

:جلوتر از من دو تا ضربه به در زد و گفت نینازن

.گم با مهندس هوشمند کار داشتم یجاست، فوقش م نیکه ا امیت -

.ما هر دو تاشون بلند شدند دنیبا د. هم نشسته بودند ينژاد روبرو یبرنا و مهندس فالح. میرو باز کردم و با هم وارد اتاق شد در

چشمم  ياون روز افتادم و صحنه ها از جلو ادی دنشیبا د. بود دهیپوش یو گرون کیش یلیخ یکت و شلوار کروات. شهیمثل هم پیت خوش

.رژه رفت

».کنم بتونیکه بخوام تعق دیستین یموجود مهم «

***

.دمیمورد نظر رس يزدم به طبقه  یکه نفس نفس م یاز گذروندن چند طبقه با پله ها در حال بعد

 يا يانرژ گهیراه افتادم معلومه د ابونیزدم، تو دلم گفتم، اون همه با چرخ تو خ یکه نفس نفس م یقلبم گذاشتم و در حال يرو رو مدست

.مونه یبرام نم

زد و  يا روزمندانهیلبخند پ دیتا من رو د. که در آسانسور باز شد و برنا مقابلم ظاهر شد فتمیقلبم برداشتم و اومدم راه ب يرو از رو دستم

:گفت

.نیر یاز حال م نیدار يطور نیا نیچهار تا پله رو اومد. گهید هیریپ -

:هم فشار دادم و گفتم يرو رو فکم

.شم ادهیدکمه بزنم و واحد مورد نظر پ هیبهم دست بده و فقط با دستام  یکه احساس قطع نخاع نهیبهتر از ا-

.زدم و وارد دفتر شدم يلبخند یرو نداشتم ول یچیه يکرده بود که حوصله که اون قدر اعصابم رو خورد  نیبا ا. رو زدم ضربه

چه خبره؟ گهیجا د نیا! دلم گفتم، اوف تو

.کرد ینشسته بود و داشت با تلفن صحبت م زشیاتاق پشت م يگوشه  یمنش. شلوغ بود یلیخ. نظر گذروندم ریاتاق رو ز دور

:و آروم گفتم یمنش زیم يجلو رفتم

!دیببخش -

:بلندتر گفتم. ستادمیانگار نه انگار که جلوش ا اصال

!ـــدیببخش -

.کردناش مهم تر بودن بتیانگار غ! ریخ نه
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.دمیبلند برنا از جا پر يصدا با

.با شماست شونیخانوم ا: برنا

:کرد و گفت یقربون صدقه از طرف خداحافظ یحرفا بود، با کل نیکه پررو تر از ا یمنش

چه خبره؟ -

:پ چپ بهش نگاه کرد که گفتچ برنا

د؟ییبفرما-

:میدومون با هم گفت هر

.نژاد کار داشتم یبا مهندس فالح -

:شد دفترچه اش رو باز کرد و گفت یما رد م نیکه نگاهش ب يهمون طور. نگاه به برنا هینگاه به من کرد و  هی نکشیع ياز باال یمنش

ن؟یبا هم هست -

:میباز با هم گفت عیسر

!ریخ -

:هوا تکون داد و گفت يشده بود، دستش رو رو جیکه گ یمنش

ن؟یوقت داشت -

:گفتم عیسر

.جا باشم نیساعت ا نیا ينژاد خودشون به من گفتن که برا یمهندس فالح -

:من گرفت و به برنا چشم دوخت و گفت ينگاهش رو از رو شیمنش

و شما؟ -

.فرهمند هستم: برنا

:گفت تو دفترش رو نگاه کرد و یمنش

.ننوشتم -

 یبلند م هیبا جذبه گفت فرهمند هستم که گفتم االن منش نیهمچ. رو نگاه کردم گهیطرف د هیو  دمیخند. رمیخنده ام رو بگ يجلو نتونستم

.کنه تو دفتر یم شییشه و با احترام راهنما

:بودن خودش رو پنهان کنه، گفت یعصبکرد  یم یکه سع یگذاشت و در حال زیم يهم فشار داد و دستش رو رو يفکش رو رو برنا

.شناسن یم دیبه خودشون بگ-

:باال و از جاش بلند شد و گفت دیرو کش نکشیع یمنش

.دیچند لحظه صبر کن هی -

خنده ام  یلیخ. کرد یبود و بهم نگاه م ستادهیا یبرگشتم سمت برنا که دبدم عصب. طرف در اتاق و چند تا ضربه زد و وارد اتاق شد رفت

.نداشت يا دهیفا یکردم لبم رو جمع کنم ول یسع. فته بودگر
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:هم فشار داد و گفت يرو رو فکش

خنده داره؟ یچ -

.خنده ریزدم ز یم دمیخند یاگه قبلش نم یحت ؟يخند یم یگفتن، به چ یبود که تا بهم م نیداشتم ا یکه از بچگ يبد عادت

:باز بود گفتم شمیکه ن یاکتفا کردم و در حال يبه تک خنده ا فقط یبود منفجر شم ول کیرو گفت نزد نیهم تا ا برنا

.یچیه -

:برداشت و گفت زیم ياش رو از رو هیسرش رو تکون داد و تک برنا

!؟یچیکه ه -

:رو تکون دادم و گفتم سرم

.ییزایچ نیهمچ هی -

:گفتاومد و  رونیاز تو اتاق ب یبرنا اومد دهنش رو باز کنه که جوابم رو بده، منش تا

؟یشما هست يزدیخانم ا -

.رو تکون دادم سرم

!دییبفرما: یمنش

:اعتراض برنا بلند شد يصدا

...یول دیخانم ببخش -

.زودتر گفتن يزدیمهندس گفتن به خانم ا: یمنش

اتاق رو باز کردم که دو تا ضربه به در زدم و در . از جلو برنا رد شدم روزمندانهیکالک رو تو دستم محکم گرفتم و با لبخند پ يها ورق

:برنا اومد يصدا

که زودتر وقت گرفته؟ رهیخانم مگه صف ش-

.زدم و در اتاق رو بستم يا گهیبود لبخند د سادهیوا یاومدم در اتاق رو ببندم که به برنا که عصب. اتاق شدم وارد

.نژاد هم تو اتاق بود یمتاسفانه پسر مهندس فالح ایدونم بگم خوشبختانه  ینم

:به من نگاه کرد و گفت کمی. کمکم کرد یو کل مینقشه کار کرد يساختمون رو يحرف درباره  یو کل یاز احوال پرس بعد

جان بابا؟ دیسع. هم هستش هیشب شتریهاتون ب قهیو سل دیباالخره جوان هست. ستینگاه بندازه بد ن هیهم  دیحاال سع -

. اومد و به نقشه ها نگاه کرد. ساده بود یلیخ! بد یلیخوب بود، نه خ یلینه خ. شتدا یمعمول يقد نسبتا بلند و چهره ا. هم اومد پسرش

.گفت يزیچ هیرو برداشت و تو تلفن  شینشست و گوش شیکه خود مهندس هم پست صندل میزد یدرباره نقشه حرف م میداشت

.به در اتاق زده شد و در اتاق باز شد يضربه ا هیاز چند ثان بعد

.نقشه تون نکته داره: دیسع

.دیلب هام ماس يخنده رو. بهم چشم دوخته بود یو سرم رو بلند کردم و با برنا چشم تو چشم شدم که عصب دمیخند
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برنا کمی از در فاصله گرفت و به مهندس نزدیک شد و سالم . دوباره به سعید که سرش پایین بود و به نقشه ها نگاه می کرد خیره شدم و

از سعید کردم که اونم  یمن که کمی معذب شده بودم سوال. سرش و بلند کرد و هر دو نفر به هم سالم کردنکرد و سعید هم هم زمان 

برنا در حال صحبت . ذهنم حسابی مشغول بود. آوردم یکرد و چیزایی گفت که دیگه من ازشون چیزي سر در نم اهدوباره به نقشه نگ

. فهمیدم چون سعید مدام ازم سوالی می کرد و منم سعی می کردم درست جوابش و بدمچیزي از حرفاشون و نمی . کردن با فالحی نژاد بود

.که برنا بلند شد و به مهندس دستی داد و عزم رفتن کرد زدیمهنوز من و سعید در مورد نقشه ها حرف می 

.برگشتم و بهش خیره شدم ولی اون اصال به من نگاه نکرد و از در خارج شد ناخودآگاه

***

هم درست مثل همون روز شده با این تفاوت که این بار برنا زودتر از من پیش مهندس اومده بود و با نگاهش می خواست دوباره اون  امروز

خنده دار بود اما بعد از سالم و علیک و آغاز کردن بحث باز من شده بودم همون سها که غرق برنا شده بود و از چیزي . روز و به یادم بیاره

جز همون سالمی که بدو ورود کرد حتی دیگه . دلم می خواست می تونستم ذهنش و بخونم و ببینم چی تو سرش می گذره. دآور یسر نم

.بهم نگاهی هم نکرد و مشغول حرف زدن با مهندس شد

تی همراه برنا از دفتر از پایان جلسه که بدون کوچکترین حرفی از جانب من به اتمام رسیده بود، مهندس بعد از گفتن نکات و پیشنهادا بعد

نمی دونستم برنا دوباره بر می گرده یا نه، اما پاهام . به احترامش بلند شدم و به محض خروجش از دفتر دوباره سر جام نشستم. خارج شد

وجه حالم بود باهام نازنین که مت. تمام اون لحظاتی که برنا تو دفترم بود رو به یاد آوردم و غرق فکر شدم. توان بلند شدن نداشتن ههم دیگ

.کاري نداشت و مرتب بیرون می رفت و گاهی هم با تلفنش حرف می زد

باز به نقشه ها نگاه کردم که در بیشتر جاهاي . انگار از اول کار هم، این پروژه با وجود برنا پیش می رفت. نقشه هاي روي میز خیره شدم به

عمال از این پروژه با سر و . بگم اینا نقشه هاي من هستن و خودم روشون نظارت دارمنقشه تغییراتی ایجاد شده بود که دیگه نمی تونستم 

.کله هایی که با برنا زده بودم کشیده بودم کنار و فقط نقش یه ناظري رو داشتم که وجودش گاهی شاید الزم بود

ین افتاد که در حال حرف زدن با تلفن بود و از برنا هم از دفتر که خارج شدم نگاهم به نازن. و پر صدا بیرون دادم و از جام بلند شدم نفسم

احساس سرخوردگی و ناکامی می کردم و فکر می کردم دیگه چیزي براي . ابروهام و انداختم باال و به طرف در خروجی رفتم. خبري نبود

بلکه حداقل انقدر ذهنم درگیر نباشه اما دلم می خواست هر چه زودتر به خونه برسم و تا می تونم ساعت ها بخوابم . ندارم ادناز دست د

.تو هر قدمی که بر می داشتم صدا و صورتش جلوي چشمام رژه می رفتن. نمی شد

یهو از این شهر و فضاش زده . با این همه بزرگیش انگار جایی براي نفس کشیدن من نداشت. و باال آوردم و به آسمون نگاه کردم سرم

شروعی بدون برنا، بدون فکر کردن به اون و . ه هیچ کسی من و نشناسه و یه شروع تازه رو آغاز کنمشدم و دلم خواست به جایی برم ک

.بدون وابستگی هام

با این که دلم هوس یه غذاي خونگی و جا افتاده رو کرده بود، اما ترجیح دادم . راه برگشت از سوپري سر کوچه یه بسته ناگت گرفتم تو

.کلید و توي در انداختم و وارد شدم. ردن خسته نکنم و فقط رحمی به شکم گرسنه ام بکنمزیاد خودم و با غذا درست ک

.مادر و پدر هم تو این شرایط انگار فرصتی شده بود که با خیال راحت تري درباره تصمیمی که می خوام بگیرم فکر کنم نبودن
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رفت و آمد کمی . کردم و از همون جا از پنجره به بیرون خیره شدماز در آوردن لباسام به طرف آشپزخونه رفتم و چاي ساز رو روشن  بعد

.شده بودم که صداي زنگ تلفن خونه در اومد رهیهمون طور به کوچه خ. تو کوچه بود و کمتر ماشینی بود که از کوچه می گذشت

تم، نیازي نبود زیاد به خودم سختی شماره رو خوب می شناخ. از فضاي کوچه گرفتم و به شماره افتاده شده روي صفحه خیره شدم چشم

.بدم و به یاد بیارم که این شماره متعلق به کیه

اون قدر به گوشی خیره شدم که رفت روي پیغام گیر ولی . باید خوشحال می شدم و شایدم به خاطر تصمیمی که گرفته بودم ناراحت شاید

هر چه قدر که می گذشت بیشتر مصمم می شدم که تصمیم و عملی . با حسرت آهی کشیدم و براي خودم چایی دم کردم. پیغامی نذاشت

.تصمیمی که همه چیز و تغییر می داد. کنم

***

نه مهندس، می دونید فکر می کنم این فرصت خوبی باشه و دیگه نتونم به دستش بیارم براي همین ازتون می خوام که اگه امکان داره من  -

.هندس توانایی هستن و می تونن بدون حضور من کار رو با موفقیت به پایان برسوننمهندس فرهمند م. و از پروژه حذف کنید

- ...

.این مورد هم اتفاقی پیش اومد و من فکر می کنم که نباید از دستش بدم! نه اصال -

- ...

.بله حق با شماست -

- ...

.و هم این که کار و تحویل مهندس فرهمند بدم باشه، پس من تا چند روز دیگه میام شرکت، که هم بیشتر با شما صحبت کنم-

- ...

.ممنون و خدانگهدار -

پوزخندي به . به دورغایی که هیچ کدومشون صحت نداشتن. گذاشتن گوشی تلفن به تمام دروغایی که به مهندس گفته بودم فکر کردم با

:خودم زدم و گفتم

!هــه موقعیت -

ودم و حاال باید عملیش می کردم فقط می موند راضی کردن پدر و مادرم که می دونستم مادر که خودم براي خودم درست کرده ب موقعیتی

 با این قضیه خیلی سخت کنار میاد ولی پدر رو می تونستم با دو سه بار حرف زدن قانعش کنم، اما قبل از حرف زدن با اون ها باید از چیزي

.بود و اون شخص کسی نبود به جز فریبرز که برنا چشم دیدنش و نداشتو این مطمئن شدن فقط از جانب یه نفر  ممطمئن می شد

***

طور که لبه تخت نشسته بودم و به گردنبند اهدایی فریبرز خیره شده بودم گوشام و به بوق هاي کشیده اي که می شنیدم تیز کرده  همون

.بودم و منتظر برقراري ارتباط بودم

ونه از پدرش گرفته بودم که شک نکنه و فقط بهش گفته بودم براي پروژه اي که دستمه می خوام اش و به هزار زور و زحمت و به شماره

.مشورتی با یکی از دوستان فریبرز که از قضا مهندس هم هست داشته باشم که پدرش کلی هم استقبال کرد و شماره رو بهم داد
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. د و زبونم براي لحظه اي بند اومد و نفمیدم که قراره چی بهش بگمچنان زنجیر و بین انگشتام می چرخوندم که صداش تو گوشی پیچی هم

:شاید داشتم پشیمون می شدم که سریع آب دهنم و قورت دادم و آروم گفتم

.سالم -

شما؟. سالم -

!يایزدي هستم،سها ایزد -

:اي سکوت کرد و با تغییر صدایی که شادي و خوشحالی کامال توش مشهود بود گفت لحظه

چطورید خانم مهندس؟. ها ایزديسها،س-

ممنون، بد موقع که تماس نگرفتم؟ -

.براي شما هیچ وقت بد موقع نیست! اصال. نه، خواهش می کنم -

.تلخی زدم و سعی کردم کمی آروم و خوددار باشم لبخند

.ام خیلی بستگی داره با شما تماس گرفتم ندهیمن براي موضوع مهمی که فکر می کنم به آ -

:ز سکوت کرد و با تردید گفتبا که

.من در خدمتم، خوشحال می شم بتونم کمکتون کنم -

م همین آغازي شد براي ادامه مکالمه هاي تلفنی ما دو نفر و امیدوارم بودم که این تماس ها و هزینه کردن ها مفید واقع بشه که در واقع ه و

.شد

با این که دلم به رفتن راضی نبود ولی همش به . تمام کارها رو به برنا سپردماز صحبت کردن با مهندس فرجاد و راضی کردنش عمال  بعد

خودم وعده وعید می دادم که می تونم تحمل کنم اما چیزي ته دلم می گفت اگه برنا فقط یک بار، فقط یک بار دیگه بهم ابراز عالقه کنه 

م اما دریغ از یه حرکت کوچیک از جانب برنا که می تونست من و این تصمیمم صرف نظر می کنم و قید همه چی رو می زن ازبراي همیشه 

.امیدوارتر کنه

.از خروج از شرکت به گوشی نازنین که مدتی بود ازش خبري نداشتم تماس گرفتم بعد

:محض برقراري ارتباط جواب داد به

پارسال دوست امسال آشنا، کجایی بی معرفت؟ -

:زدم و گفتم لبخندي

یگه یادي از این رفیقت نمی گیري؟تو کجایی که د -

یهو می ري و دیگه پیداتم نمی شه ما رو هم که اصال آدم حساب نمی کنی ببینی هستیم؟ . شما سایه ات سنگین شده خانم. واال بال ما هستیم-

مرده ایم؟ زنده ایم؟ م؟ینیست

.تو بکشهدونه چی می خواد از دست  یبیچاره اون تیام که خدا م! اي واي نازنین بسه -

:اي کرد و گفت خنده

.هرچی بگرده فکر می کنی مثل من پیدا می کنه؟ خودتم می دونی نه. دلشم بخواد -
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حاال کجایی که سر و کله ات پیدا نیست؟. فهمیدم عتیقه اي! خب بابا یخیل-

.سرم که هنوز رو تنمه، کله ام هم داره فکراي خوب خوب می کنه -

.خدا کنه -

پدرت برگشتن؟راستی مادر و -

.آره مامان که چند روز پیش اومد و بابا هم دیشب-

حاال کی میاي سر ساختمون؟. از تنهایی هم در اومدي! خب به سالمتی -

:جوابی ندادم و ازش پرسیدم -

؟یباالخره این شازده شرفیاب شد حضور پدر و مادر محترم براي امر غالم -

.چه شبی بود! واي نگو سها -

لی بهت خوش گذشته؟حتما خی -

حوادث اون شب و برام بازگو کنه، براي همین  يدونستم نیشش حسابی باز شده و با یادآوري شب خواستگاري می خواد دونه دونه  می

:پیش دستی کردم و بهش گفتم

.اگه طاقتت تموم شده و می خواي یکم جلوي من ندید بازي در بیاري بدو بیا خونمون تا نظرم عوض نشده-

مرگ سها بیام؟ -

داري شوهر می کنی، هنوز آدم نشدي؟! اي درد -

.نه به جان تو تازه دارم خل می شم -

.می دونستم دلم براي همین کاراشم تنگ می شه ولی چاره دیگه اي نداشتم. تماس و قطع کرد. بلند زد زیر خنده و

تنها امیدم پدر بود که هنوز باهاش حرف نزده بودم و می . کرد این چند روز و با مادر حرف زده بودم و اون به شدت مخالفت می تمام

مخصوصا که می دونستم فریبرز دست رو دست نذاشته و ننشسته و به خواست خودم . خواستم هر جوري شده امشب باهاش حرف بزنم

.دنبال کارهامه

!شاد و سرزنده و خوشحال. فکر می کردم اومد مثل همیشه زودتر از اون چیزي که. اتاقم و مرتب کردم و منتظر اومدنش شدم کمی

چایی که نریختی رو پاش؟. خب تعریف کن -

.تازه من که چایی رو نبردم! نه بابا -

پس کی برد؟ -

.اون قدر هل بودم که همش یه گوشه کز کرده بودم. یادم نمیاد جان سها -

.کمتر خالی ببند. آره اونم تو یه گوشه -

خوب؟ دروغم چیه آخه دختر -

خب آخرش چی شد؟ -

.هیچی دیگه قراره همین پنجشنبه تو یکی از باغ هاي عموي تیام مراسم عقدمون و بگیریم -
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:چایی پرید تو گلوم و با چشماي گشاد شده ازش پرسیدم یهو

قدر زود؟ نیچر ا ا -

به نظرت زوده؟ -

.نه، مثل این که دو تاتون بد ترمز بریدین -

.ند سالی هست که می شناسم غریبه نیست که بگم یه مدت نامزد بمونیمسها من که تیام و چ-

.حاال چند سال یا یه روز در هر صورت آدم باید کمی محتاط باشه-

:دلخوري از کنارم بلند شد و به طرف پنجره رفت و چتري هاش و با دست عقب داد و گفت با

.از دست می دادماگه می خواستم محتاط باشم که باید مثل تو همه چی رو  -

:ناراحتی از جام بلند شدم و به طرفش رفتم و گفتم با

منظورت چیه؟ -

:دست ضربه آرومی به شونه ام زد و همون طور که به طرف تخت می رفت گفت با

.یهیچ -

یا به زور از دهنت بکشم بیرون؟ یمی گ -

:و با حالتی عصبی حرکتی داد و به چشمام خیره شد و با غیض گفت سرش

.اگه خانم کمتر عشوه می اومدن و یکم با دل بعضیا راه می اومدن دیگه الزم نبود حاال حسرت بخورن -

.به قول خود داري خل می شی. دیگه داري چرت و پرت می گی براي خودت -

من دارم خل می شم یا تو؟ -

:پوزخندي زد و با افسوس گفت. طرفش و تو چشماش براق شدم برگشتم

چیش از تو سرتر نیست ولی بیا ببین برنا چه ها که براش نمی کنه، اون وقت تو این جا نشستی و منتظري که از آسمون نامه دختره هی -

فدایت بشوم برات بیاد؟

باره حتی قادر به بیان جمله اي نبودم و باورم نمی شد که نازنین داره در. حرف نارنین یه لحظه گنگ وسط اتاق ایستادم و بهش خیره شدم با

.برنا حرف می زنه

چی شد؟ تازه هوشت اومد سر جاش؟ حاال که همه چی تموم شده؟ -

:حالتی عصبی چند بار پلکام و باز و بسته کردم که دست دراز کرد و حبه اي از انگور و از خوشه جدا کرد و گفت با

با این که تیام بهم گفته بود ولی . که گفت دود از کله ام بلند شدبه من . واال منم باور نمی کردم تا وقتی که تیام بهم گفت برنا نامزد کرده -

.تا با چشماي خودم ندیده بودم نمی خواستم باور کنم

.اصال سر ساختمونم نیا. حاال هی ناز کن و با همه قهر باش. ییه دختره سبزه رو و الغر مردن. هر جا که می ره دختره هم باهاشه، عینهو کنه-

:کیفش و کارتی رو به طرفم گرفت و گفت دست کرد توي بعد

.اینم کارت دعوت براي پنچشنبه، حتما بیا -
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:تو بهت بودم که گفت هنوز

.نمی خواستم ناراحتت کنم ولی از روزي که رفتی و خبري ازت نشد با خودم گفتم حتما موضوع رو فهمیدي که حسابی کشیدي کنار -

:ه ام گذاشت و با مهربونی گفتشد و به طرفم اومد و دستش و رو شون بلند

.لجباز نبودین تونییکاش یکم دو تا-

:بعد در حالی که مانتوش و تنش می کرد و پشتش به من بود با صداي ناراحتی گفت و

.مثل اینکه تازه از خارجم برگشته و این آقا برناي ما رو تور کرده. تیام می گه دختر یکی از دوستاي پدر برناست -

دیگه مهم نبود نازنین چی می خواد بهم . آرومی به طرف صندلیم رفتم و روش نشستم و سرم و با ناباوري به سمت پایین گرفتمقدم هاي  با

.اون همه چی رو می دونست و من فهمیده بودم که دیگه کسی به اسم برنا نخواهم داشت. بگه و چه فکرایی کنه

چه . دستم بود زل زده بودم يکه تو ینشسته بودم و به کارت يمن هنوز همون جور یداد ول یم نیبسته شدن در خبر از رفتن نازن يصدا

 وونهیداشتم د. کار کنم یچ دیدونستم با ینم. کاخ آرزوهام شکسته شده بود. خودم ساخته بودم يبرا ییاهایکه داشتم، چه رو ییها الیخ

رفتم و . گلوم رو گرفته بود يبغض بد. پرتابش کردم يم به گوشه ام به سراغ کتابخونه ام رفتم و کتاب فروغ رو درآوردم و محک.شد یم

 ایرفتم  یم دیبا. رو روش نوشته بود امیو ت نیکردم؟ کارت رو باز کردم، با خط خوش اسم نازن یکار م یچ دیبا ایخدا. گوشه تخت نشستم

دو تا دستام گرفتم و  نیسرم رو ب. دونستم یخودمم نمقدر تحمل داشتم؟  نیا نم؟یتونستم برم و اون دختر رو کنار برنا بب یم اینه؟ آ

 نیا یکه دلم شکسته بود ول نیخسته شده بودم با ا. دفعه به مغزم هجوم آورده بودن کیعذاب آور بود  يفکرها یهرچ. محکم فشار دادم

قرار بود توش برام  یم چه سرنوشتدونست یبرم که نم يکشور يبه سو. دل بکنم و برم مبتون رانیکارش باعث شد مصمم تر از قبل از ا

. روش افتاده بود ییشماره نا آشنا. از سرِ جام بلند شدم و به سمتش رفتم. باعث شد از فکر خارج بشم لمیزنگ موبا يصدا. رقم بخوره

:جوابش رو دادم

د؟ییبله، بفرما -

.برزمیسالم سها، فر: ناشناس شخص

؟یخوب. نشناختمت دیسالم، ببخش -

؟یتو خوب ،یسمر: برزیفر

چه خبرا؟. آره منم خوبم -

رو برات  نایمن همه ا. زاتیو يدنبال کارا يبر هیو قبول کرده فقط کاف رشتیکارات درست شدن و دانشگاه هم پذ. بده یمژدگون: برزیفر

.کنم یم لیم

:زد، گفتم یتوش موج م یکه خوشحال ییبا صدا. نبود يخبر شیپ قهیچند دق یناراحت از

.يخوشحالم کرد یلیخ برزیفر یرسم! يوا -

.نمتیب یم يکنم، به زود یخواهش م: برزیفر

:ادامه داد یآروم يبا صدا و

!خانمم -



نودهشتیا کاربران انجمن Tikooliو آیال و... نیال – سها                   کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٧٤

. دلم مونده بود يهنوز تر و تازه رو یزخم اول. دل ببندم یخواست دوباره به کس یدلم نم. اوردمیخودم ن يبه رو یبودم ول دهیکه شن نیا با

 یم شیهرجور شده بود راض دیرفتم با یبه سراغ مادر م دیبا. تخت انداختم يرو قطع کردم و رو ین گوشحرف زد قهیبعد از چند دق

.که بود یمتیکردم، به هر ق

.مامان مشغول درست کردن شام بود. اتاقم خارج شدم و به سمت آشپزخونه رفتم از

م؟یشه با هم حرف بزن یمامان م -

.بعد، دستم بنده يبذار برا: مامان

.مامان جان واجبه -

:دست هاش رو شست و به سمتم اومد و گفت مامان

شده؟ یچ -

.رو گرفتم که برم میمن تصم دیدون یمامان خودتون م -

.یدون یآره و جواب من و هم م: مامان

؟یکن یآخه چرا مادر من؟ چرا مخالفت م -

...بیکشور غر يدختر تک و تنها تو هی: مامان

:و گفتم دمیحرفش پر نیب يزود

 یاز کارا کمکم م یلیهست و تو خ برزیبعدشم اون جا فر. داره یشما بستگ میتصم نیمن به ا ندهیکنم آ یخواهش م. نیمامان نگران نباش -

.ستمیتنها هم ن يجور نیا گهید رمیاصال ممکنه بتونم خوابگاه بگ. کنه

:گفت از اشک چشم هاش رو پر کرد و يبه صورتم چشم دوخت و هاله ا مامان

از تو رو  يدلم طاقت دور یروش فکر کردم ول یلیخ یموضوع رو گفت نیکه ا یچند وقت نیا يتو. یو گرفت میتصم نیدونم چرا ا ینم -

.ازت دارم یخواهش هی یبدم ول تیمجبورم رضا لمیبرخالف م ،یقدر مصمم نیا نمیب ینداره اما حاال که م

؟یچ -

.ياریدرن يبچه باز گه،ید زیچ هیو  یباش شهیخوام مثل هم یم. که مراقب خودت باش نیهم ا وقت ما رو فراموش نکن و چیه: مامان

.ارمیدر نم يهم بچه باز گهیچشم حتما، د ؟يزیچ نیفراموشتون کنم؟ اصال مگه امکان داره همچ یچ يبرا ه؟یچه حرف نیمامان جان ا -

 یلیمدت خ هی يدونستم ممکنه برا یم. و تو آغوش گرم مادرم جا دادمخودم ر لیآغوشش رو برام باز کرد و من هم با کمال م مامان

.آغوش محروم بشم نیاز ا یطوالن

؟یبه بابات گفت: مامان

.گم ینه هنوز، امشب م -

:من رو از آغوشش جدا کرد و گفت مامان

.باشه برات ریخ دوارمیام -
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از  ،يدلم پر بود از نامرد. هیگر ریو همون جا پشت در نشستم و زدم ز در رو پشت سرم بستم. به روش زدم و به سمت اتاقم رفتم يلبخند

خودم بود  ریتقص دیشا نیبه قول نازن. خانواده ام رو رها کنم و برم دیرو نداشت با زیچ چیکه ارزش ه یکه به خاطر فراموش کردن کس نیا

. کرد یو نم يکار نیداد اگر واقعا عاشق بود همچ یم میبازاون داشت ! آره. اون روز خودش گفت فراموشش کنم. من نبود ریصنه، تق یول

آروم صافش . برش داشتم، جلدش جدا شده بود. بلند شدم و به سمتش رفتم. از اتاق افتاده بود نگاه انداختم يبه کتاب فروغ که گوشه ا

قطره اشکم . کتاب بود رو باز کردم يکه ال يکاغذ. هم گوشه اتاقم افتاده بودن شونییچند تا. خشک سرِ جاشون بودن يکردم هنوز گل ها

. رفتم زمیاز سرِ جام بلند شدم و به سمت م ؟یتو؟ عاشق چ ییوفا یبمونم؟ عاشق ب یعاشق چ. افتاد» !تا ابد عاشق بمان«  يکلمه  يرو

.نوشتم يریمش دونیحرف دلم بود از فر يشعر که به گونه ا کیدرست پشت همون شعر 

ز درد عشقکه ا دیدل از سنگ با «

ـستیدلم سنـگ ن ـایخدا ننـالد

عشق او چنگ اندوه ساخت مرا

ستیچنگ آهنگ ن نیجز غم در ا که

نبود دمیلب جز سرود ام به

چنگ خاموش کرد نیبانگ ا مرا

دل به آهنگ او خو گرفت چنان

آهنگ خود را فراموش کرد که

سرنوشت یچنگ نیدانم ا ینم

خواهد از جان فرسوده ام یم چه

نغمه ها نیکشانندم ا یم اکج

دم نخواهند آسوده ام کی که

غیجهان بر گرفتم در نیاز ا دل

به جان آتش عشق اوست هنوزم

یلحظه زندگ نیواپس نیا در

آرزوست کی نهیس نیدر ا هنوزم

شراب يکرده امشب هوا دلم

که از جان برآرد خروش یشراب

در آن رقص مرگ نمیکه ب یشراب

بهوش مابیکه هرگز ن یشراب

وا رهم از غم عشق او مگر

چنگ را نینشنوم بانگ ا مگر



نودهشتیا کاربران انجمن Tikooliو آیال و... نیال – سها                   کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٧٦

نغمه ماتم است یزندگ همه

».ناخوش آهنگ را نیخواهم ا ینم

 نیا. شد ینم یعشق با اشک شسته بشه و بره ول نیتمام ا اها،یرو نیخواست تمام ا یدلم م. کردم هیگذاشتم و آروم گر زیم يرو رو سرم

بابا  دیامشب حتما با. کنم دایپ ینیتونستم براش تسک یم دیدوونده بود و فقط با رفتن و با دور شدن شا شهیربند بند وجودم  يعشق تو

با سرعت از  دم،یدر رو شن يصدا یوقت. رو با راه رفتن و فکر کردن گذروندم ادیتا بابا ب دیکه طول کش یدو ساعت نیا امزدم تم یحرف م

.لحظه رو هم از دست بدم کی یخواست حت یدلم نم. اتاقم خارج شدم و به سمت بابا رفتم

!سالم بابا -

شده؟ يزیچ. سالم دخترم: بابا

نه، چطور مگه؟ -

.جا نیا يبا عجله اومد يجور نیا: بابا

.مهم باهاتون حرف بزنم زیچ کیدر مورد  دیبا! آهان -

.امیباشه من برم لباسام رو عوض کنم و دست و صورتم رو بشورم االن م: بابا

به خاطر من از  یدونستم ناراحته ول یم. گفت ینم يزیبود و چ دهیحالم رو فهم یمامان هم به خوب. دلم نبود يکه بابا برگرده دل تو یزمان تا

.خواسته دلش گذشته

.من در خدمتم: بابا

 بایدانشگاه قبول کرده و تقر هیرو  مرشیگفته پذ برزیکه داشتم کردم و اضافه کردم که فر یمیکردن تصم فیزدم و شروع به تعر يلبخند

.طیو بل زایبرم دنبال و دیفقط با ست،ین یاون جا انجام شده و مشکل يتمام کارها

ندارم، چون  یمن مخالفت. يایکوتاه نم متیکه معلومه از تصم يجور نیو ا یراه رو رفت شترینصف ب بایتو تقر. بگم یدونم چ یدخترم نم: بابا

 شهیمثل هم دوارمیدم و ام یبرات انجام م ادیاز دستم بر ب یخوبه پس هر کمک یلیخ نیو ا یات گرفت ندهیآ يبرا یخوب میدونم تصم یم

.ینسربلندم ک

افتاد که  ادمیحرف ها تازه  نیبعد از همه ا. دمیگنج یپوست خودم نم يتو یاز خوشحال. قبول کرده باشه یراحت نیشد بابا به ا ینم باورم

 ادمی یاون قدر فکرم مشغول بود و اون قدر از دست برنا حرص خورده بودم که همه چ. بذارم نیعقد نازن انیرو در جر مامان و بابا دیبا

ناراحت کننده از فکرم پرواز  يدوشم برداشته شده بود و همه فکرها ياز رو يحرف بابا و اعالم موافقتش انگار بار نیبا ا یرفته بود ول

پنجشنبه آماده باشن و به بابا هم بگه و ازش خواهش  يگذاشتم و بهش گفتم برا هیقض انیفتم و اون و در جربه سراغ مامان ر. کرده بودن

.رمیبگ يزینداشتم که بخوام براش چ يادیچون وقت ز رهیخودش بگ قهیبه سل نینازن ياز طرف من برا ییکادو هیکردم 

گرفتم و به  عیدوش سر هی. آماده کنم نیرفتن به عقد نازن يو براساعت وقت داشتم تا خودم ر کیگذشت و االن  یبه سرعت م زمان

مخصوصا برنا و در ظاهر بهش ثابت کنم نبودنش برام  امیخواست به چشم همه ب یدلم م. شکل ممکن خودم را درست کردم نیباتریز

مامان  شیحاضر و آماده رفتم پ یت داده وقترو از دس یخواستم بفهمه ک یم. داره تیبرام اهم یلیخ بودنشنداره هر چند در باطن  یتیاهم

:مامان گفت نا،یا
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.خودت یعروس... انشاا! سها يچه قدر خوشگل شد: مامان

اکتفا کردم و بعد به سمت باغ راه  يظاهرم رو حفظ کردم و به لبخند یول دیرس یروز نم نیوقت ا چیه دیشا. حرف مامان دلم گرفت نیا از

مشغول صحبت  يرفتم که با دختر نیبه سمت مادر نازن. نبود امیو ت نیاز نازن يهنوز خبر ین ها اومده بودن ولمهمو شتریب بایتقر. میافتاد

:و گفتم دکردن بو

!سالم خاله جان -

.زمیعز يچه قدر خوشگل شد يوا ؟یخوب. سالم سها جان: خاله

ومدن؟ین نایا نینازن. نیممنون، لطف دار. خاله جان، منم خوبم یمرس -

!یآرزو جان نامزد عل. کنم یرفت معرف ادمی یراست. رسن یم گهید قهیزنگ زد و گفت تا چند دق امیت ینه هنوز ول: هخال

 یدختر خوب. جوابم رو داد یگفتم و اونم به گرم کیکردم و بهش تبر یبود دست دادم و اظهار خوشحال ستادهیکه اون جا ا یدختر جوان با

نظر استقبال کرد و با هم مشغول حرف  نیگرفتم باهاش بمونم و اونم از ا میکردم و تصم یم یساس راحتاومد و منم باهاش اح یبه نظر م

 یبه سمت ما اومد به آروم یوقت. دیدرخش یفرشته ها م نیرنگش ع یتو اون لباس نبات نینازن! يوا. اومدن امیو ت نیازنتا ن میزدن شد

:و گفتم دمیصورتش رو بوس

.يخوشگل شد یلیخ -

.ياریچشم همه رو درم. طور نیتو هم هم ،یمرس: نیازنن

:آروم از بازوش گرفتم و گفتم شگونین هی

؟يتو هنوز آدم نشد -

.بار گفتم نه هی: نینازن

:گفتم امیرو ندادم و رو به ت نینازن جواب

.نیاشمراقب خودتون ب شتریبگم ب دیالبته با نیدوست من باش نیمراقب ا نیقول بد یمبارك باشه ول -

:با خنده گفت امیت

چرا ؟ -

.نیش یمتوجه م گهیچند وقت د هی -

.جا نیهم امیکنم با مهمونا بعد م کیسالم و عل هیخودت؟ بذار من برم  يتو برا یگ یم یچ: نینازن

:انداختم و گفتم دیخند یبود و م ستادهیا يبه آرزو که گوشه ا ینگاه نیاز رفتن نازن بعد

؟يخند یچرا م -

.نیاز دست تو و نازن ،یچیه: آرزو

.میکرد تیجا رعا نیحاال ا میبدتر نیاز ا. يدیتازه ما رو ند -

خاله  يا قهیبعد از چند دق. اون طرف تر نشست یهم چند تا صندل امیاومد و کنار ما نشست و ت میکه نشسته بود ییبه سمت جا نینازن

.چون عاقد اومده بود میخواست که به اتاق عقد بر
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رو  ییباینشونه ز چیشد ه یدختر الغر و سبزه رو که نم هیگفته بود  نیکه نازن يهمون جور. دمیفره عقد بود که برنا رو با نامزدش دس سر

قلبم  يتو يکلمه انگار خنجر نیبا گفتن ا. رو به عنوان همسر قبول کرده یکس نیدونستم برنا چطور همچ ینم. دمیکرد، د دایتو صورتش پ

انداختم و با نوك انگشتام  نییسرم رو پا عیسر. آوردم یخودم م يبه رو دینبا یچشمام حس کردم ول يشش اشک رو توجو وشد  دهیکش

از مراسم عقد  یچیه. مونه یبرنا دور نم نیزبیت دیکارم از د نیدونستم ا ینم یاشک رو گرفتم ول يپاك نشه قطره ها شمیکه آرا يجور

 یحت. کرد باعث شد از فکر خارج بشم و به همراه مهمون ها به سمت باغ برم یبه باغ دعوت م رو هخاله که هم يو فقط صدا دمینفهم

.داده نیمن رو به نازن هیهد یبودم مامان ک دهینفهم

 يدختره . ستمین دید يتو ادیکردم که ز یخدا رو شکر م. گشتم یدنج کنار آرزو نشستم و در سکوت با چشم به دنبال برنا م يا گوشه

 رتیتونستم بگم؟ نه به اون غ یم یواقعا چ. داره یزنه انگار نه انگار که خودش همراه یکه داره با چند تا پسر گپ م دمیاندام رو دالغر 

. هم اون موقع با من نداشت االن که زنش رو ول کرده با پسرا گپ بزنه یصنم چیخوبه ه. سر من درآورد، نه به االن نینازن ولدکه تو ت يباز

و  میاثبات خوشحال يبرا ینداشتم ول یلیکه تما نیبا ا. میشروع شده بود و آرزو از من خواست که با هم به وسط مجلس بر یکوبیرقص و پا

از . که برنا و اون دختر کنارم ظاهر شدن دمیرقص یداشتم با آرزو م. کردم یکار رو م نیا دینسبت به حرکات برنا با میتفاوت ینشون دادن ب

 دنیوسط رقص. ادیقدر ادا و اطوار ن نیسرش بکوبم که ا يتو يزیچ هیخواست با  یشد و دلم م یاومد حالم بد م یختره مکه د ییعشوه ها

تفاوت  یو ب يعاد يکردم با ظاهر یسع. خواستم برم که با گرفتن دستم مانعم شد یم. من قرار گرفت يبرنا رو در رو هویکه  میبود

:با طعنه گفتم. شستن یدلم انگار رخت م يبشم اما تو دنیدوباره مشغول رقص

!یباش قهیقدر خوش سل ــنیکردم ا یفکر نم -

:که متوجه منظور من نشده بود، گفت برنا

؟يدر چه مورد -

:سر به دختره اشاره کردم و گفتم با

.گم یرو م شونیا -

.نهیب یچشمات قشنگ م: برنا

.نهیب یرو قشنگ م یقشنگ همه چ يباشه چشما ادتیو  ستین دنیقابل د شونیوگرنه ا نهیب یچشمام که قشنگ م -

:زبون من تعجب کرده بود، گفت شیکه از ن برنا

.یدار حرف بزن شیقدر ن نیکردم ا یفکر نم -

.یفکر کن یتون یحاال م -

 يزیچ یمهمون هیبق از گهید. ها برگشتم و روشون نشستم یو به سمت صندل دمیکش رونیآهنگ بود که خودم رو از دست برنا ب يآخرا

.بود هم دست نزده بودم دهیکه مامان برام کش ییبه بشقاب غذا یحت. دادم یکوتاه م يجواب ها نینازن يبه حرف ها یو فقط گاه دمینفهم

.دنیوسط و شروع کردن به رقص دنیآهنگ بلند شد و همه انگار که منتظر باشن پر يکه شام تموم شد، دوباره صدا نیاز ا بعد

.بپره نییاون وسط باال پا یهم که انگار به خودش قول داده بود تا آخر مهمون نینازن
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از سرِ جام بلند . برم ششیکه چشمش بهم افتاده بود، با اشاره ازم خواست پ نینازن. لبم اومد يناخود آگاه لبخند رو شیخوشحال دنید با

.شدم و آروم آروم به سمتش رفتم

.و دستم رو گرفت و مجبور به رقصم کرد کمیاومد نزد عیکه برداشت سر يرسم که با قدم بلندچند قدم مونده بود بهش ب هنوز

:بلند بلند با خواننده شروع کرد به خوندن و

کن و بــرو شونیباز دل و پر ایب! موهات و افشون کن-

...شو دایش

:گفتم دنمیخند نیب. دمیخند یبلند بلند م یاون لحظه غافل از همه چ تو

.فهمن ین همه ماال -

:بلند گفت نیهم يبرا د،یرس یضبط بلند بود که صدامون به هم نم يقدر صدا اون

؟یچــ -

:رو بلندتر کردم و گفتم صدام

.يد یوسط قر م نیا يدار يطور نیشوهر کردن ا یفهمن که از خوشحال یاالن همه م -

:بلند گفت اورد،یوقت کم نم چیهم که ه نینازن

نه؟یز اا ریخب مگه غ -

:خوند یبرد و م یم نییمن و باال و پا يباز قر دادنش رو شروع کرد و دستا نینازن. دنیبلند شروع کردم به خند بلند

!کن و برو یباز دل و راض ایکن و ب يکن و ناز يباز وونهید -

:حال و هوام رو عوض کرده بود که شروع کردم به خوندن نیاون قدر نازن منم

!حالم و دگرگون کن و برو این و داغون کن و بستاره بارون ک -

که پشتش بهمون بود رو گرفت و به سمت ما  یکیکت  اممیت. رو گرفت امیاز دستام و ول کرد و دست ت یکی نینازن. اومد کنارمون اممیت

:میخوند یبلند بلند م ایهم فارغ از دن نیمن و نازن. اون رو گرفت ياز دستا یکیو  دیکش

!برو ست،یموندگار ن حس هی نیا -

!برو ست،یعشقا اعتبار ن نیا به

.میحلقه درست کرد هیدستش گذاشتم و  يفقط دستم رو تو ه،یکردم بغل دستم ک ینگاه نم اصال

:خوندم یطور م نیو هم هیدستم تو دست ک نمیبرگشتم بب. خوندم یبود آهنگ رو م دیکه تمام دندونام در معرض د یدرحال

!جا نینمون ا... وجا بر نینمون ا -

!جــا نینمون ا... جا برو نیا نمون

 یکه در حال خاموش شدنه، صدام کم کم داشت کم م یمثل ضبط. دیلب هام ماس يخنده رو. دستش بود يبهش افتاد که دستم تو چشمم

:شد

.جا نینمون ا... جا برو نینمون ا -
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که  يبا لبخند. شده بودم رهیلحظه چشمش بهم خورد که مات و مبهوت بهش خ هی. خوند یانگار نه انگار دست من رو گرفته داشت م اونم

:نگاه کرد و خوند کمیداشت، بهم 

.جا نینمون ا... جا برو نینمون ا -

که حس و حالم رو نفهمه  نیا يبرا. لبخندش رو پر رنگ تر کرد. نگاه کردم نینگاهم رو از برنا گرفتم و به نازن نیفشار دست نازن با

گذاشتم و بلند  دیدوباره تمام دندونام رو در معرض د یشد؟ الک یچ ،یعنیچشمش رو جمع کرد که  هی.دادم لشیجون تحو یب يدلبخن

:خوندم

تو رینه گناه منه نه تقص -

برو ستیزمونه سازگار ن نیا

.لبش اومد و شروع کرد به خوندن يراحت شده بود دوباره لبخند رو الشیکه انگار خ نینازن

.رقصن یچرخن و م یبزرگ تر دورمون دارن م يحلقه  هیو  میهست یوسط کیکوچ يما حلقه  دمیودم اومدم، دخ به

.مهمون ها آهنگ از اول شروع شد يدوباره دوباره  يکه تموم شد، با صدا آهنگ

.شد که برنا محکم دستم رو تو دستش فشار داد یدست برنا بود، کم کم داشت شل م يکه تو یدست

.کردم بلند بخونم یسع یول ستیبغض ن نیا يدونستم خنده ام پاسخ گو یم. بغض کردم یو خوشحال ينم چرا وسط اون همه شاددو ینم

حالم و دگرگون کن و برو ایستاره بارون کن و داغون کن و ب -

کن و برو یباز دل و راض ایکن و ب يکن و ناز يباز وونهید

:لب تکرار کردم ریز

...برو -

.يبر دیسها با. ستیتو ن يجا رانیا گهید. فتم، سها برودلم گ تو

و خوندم و خدا رو شکر کردم اشک تو  دمیتا آخر آهنگ رقص. نزنه رونیکه تو چشمام جمع شده بود از تو چشمام ب یکردم اشک یسع

.نذاشته بود رونیچشمام خشک شده بود و پاش رو از چشمم ب

:گفت نیکه نازن ارمیدست برنا درب که تموم شد، خواستم دستم رو از تو آهنگ

!دیصبر کن! دیصبر کن -

:که ادامه داد مینگاه کرد نیتو دست هم به نازن دست

.تانگو برقصه شیبا بغل دست یهر کس کنمیازتون خواهش م -

.نییانگار از چند طبقه افتاد پا دلم

.حس شده بهش چشم دوختم یب يدست ها با

:چشمک زد و بلند گفت بهم

ــد؟یـــه آماده اهم -

:بلند گفتن يبا صدا هیبق و
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!بلــــه -

.بلند شد غیسوت و ج يصدا و

.بود و منتظر بود آهنگ شروع بشه سادهیخودش وا ییروبرو اریمقابل  یهر کس. نگرفته بودم نینگاهم رو از نازن هنوز

مقابل هم قرار  هیو در صدم ثان دیرو به سمتش خودش کش که دستم ارمیکه به برنا نگاه کنم اومدم دستم رو از تو دستش درب نیا بدون

.میگرفت

.زنه یهم توش موج م يروزیپ يکردم رگه ها یاحساس م. لبش نشسته بود يگوشه  يلبخند. رو آوردم باال و نگاهش کردم سرم

:هم فشار دادم و گفتم يرو رو دندونام

د؟یرقص یچرا با همراهتون نم -

:پوزخند زدم و برگشتم سمتش و گفتم. دمید گهید يجمع مقابل پسر نین رو بچرخوندم و او کمیرو  سرم

.که جاش امنه نیمثل ا-

.چشمام رو بستم و لبم رو گاز گرفتم.کمرم يرو گذاشت رو دستش

.عطرش تو دماغم بره يبودم که بو کشیرو باز کردم و سرم رو آوردم باال اون قدر نزد چشمام

:زد و گفت يپوزخند

.اش راحتهاون ج -

:شدم و گفتم رهیزدم و تو چشماش خ يپوزخند منم

!رتیجونم غ -

:زد و گفت يشده بود؟ لبخند رهیدونم چرا انقدر مات به چشمام خ ینم

.نداره رتیبه غ يازین -

.مینیرو بب گهیشد هم د یرو خاموش کردن و فقط نور ماه بود که باعث م اطیدور ح يموقع چراغ ها همون

:د زدم و گفتمپوزخن بازم

... يدار رتیهمه غ يبرا-

.حرفم رو ادامه بدم نذاشت

.کنه یجاشون تو دلم فرق م هیبق -

:زدم و گفتم يپوزخند

فرق؟ -

:زدم و گفتم گهیپوزخند د هی

.سوزه یدلم براش م -

:خنده گفت با

.يزدیا دایجد يدل نازك شد -
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:دم و گفتمبود زل ز داینور ماه پ ریبه چشماش که ز یگستاخ با

.طرفه یدونه با ک یآخه نم-

:هم بودن که گفت کیصورت هامون نزد بایتقر گهیحاال د. دستش فشار داد يرو تو دستم

.اون بسوزه يخواد دلت برا ینم -

:زد و گفت يپوزخند

.خودت بسوزه يدلت برا ،یدل بسوزون يدوست دار یلیاگر خ-

:گفتم میبود رهیهم خ يکه تو چشما يخودم رو نباختم و همون طور یزده بودن ول خیکه دستام از استرس  نیا با

.کنم يخودم دلسوز يکه برا نمیب ینم یلیدل-

.نمیب یم یروشن لیمن دل: برنا

...شه یم -

:وسط حرفم و گفت دیپر. حرفم رو بزنم نذاشت

.ودت تموم شهخ يآرزوت بود اتمام کارش با امضا يکه روز یبرج. برج ياز پروژه  دنتیکنار کش -

از  یکیکرده بودن و  سشیکه قطرات بارون خ ییبرنا. چشمام رد شد يدانشگاه از جلو يکش مکش هامون تو يلحظه صحنه ها کی

:گفت یصداش تو گوشم بود وقت. بود نمیسقف ماش يدستاش رو

...تیموفق يباخت رو مثل پله ها نیمن ا -

دونستم  یرو م نیاالن فقط ا یعقب تا بتونم جبران کنم ول میماه هم که شده برگرد کی یخواست حت یدلم م. اون روزا يبرا دیپر کش دلم

.شده ریعقب تر د يا هیبرگشتن ثان يبرا یشده، حت رید گهیکه د

برنا  کرد و اگر ریباغ گ يچمنا يفرو رفته تو ي کهیت هیکفشم به  يپاشنه . دیکش ینگاهش پر م يشدم در همون حال دلم برا رهیبرنا خ به

.بودم نینبود پخش زم

بند انگشت با هم فاصله  هی يبه اندازه . کم بود یلیصورتامون خ يفاصله . من و تو آغوشش گرفته بود و به سمت من خم شده بود محکم

.میداشت

تر  کیش رو نزدصورت. شد رهیلب هام و دوباره به چشمام خ يرو دیو رس دیصورتم لغز يشد و نگاهش از رو رهیبه چشمام خ کمی برنا

.کردم یصورت خودم حس م يصورتش رو رو يگرما. آورد

آروم دستم رو از تو دستش . شدم رهیبا ترس بهش خ کمی. هم بودن که چراغا روشن شدن يمتر یسانت کی يهامون در فاصله  صورت

.وردکمرم سر خ يدستش از رو. عقب دمیدو تا شونه هاش گذاشتم و خودم رو کش يو رو رونیب دمیکش

.فتهیب نمونیقرار بوده ب یشد چه اتفاق یدومون باورمون نم هر

رفتم عقب و دور زدم و  گهیقدم د هی. شده بود رهیمات و مبهوت بهم خ. رفتم عقب گهیقدم د هی. هنوز چشمم بهش بود. قدم رفتم عقب هی

.دوست داشتم فرار کنم یول یدونم از چ ینم. دنیشروع کردم به دو

.کرد یکه تکون بخوره بهم نگاه م نیبود و بدون ا سادهیهنوز همون جا وا. برگشتم عقب رو نگاه کردم دنیحال دو در



نودهشتیا کاربران انجمن Tikooliو آیال و... نیال – سها                   کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٨٣

 يداده بودم و با ناباور هیتک واریبه خودم اومدم که تو سالن رختکن به د یوقت یول ،يچطور دمیاصال نفهم. ادامه دادم دنمیو به دو برگشتم

.شده بودم رهیخودم خ يروبرو ي نهیبه آ

انداختم  نیخودم رو تو ماش عیسر. کردم یخوشبخت يگفتم و براشون آروز کیکردم و به هر دوشون تبر یرو بوس نیرفتن هم با نازن وقت

.نمیرو نب یکردم کس یو سع

.گرفتم طیپنجشنبه شب دو هفته بعد بل يو برا طیاون روز رفتم دنبال بل يفردا

با نگاهی به . حسی که هم بهم می گفت برو، هم بهم می گفت بمون. وجودم رخنه کرده بود تمام این مدت یه حس ناشناخته به تمام در

گذشته ام می دیدم که باید هر چه زودتر از این جا برم اما تا این تصمیم و تو وجودم قطعی می کردم به یاد حرفا و برخوردهاي آخر برنا 

.و تردید لحظه اي من و رها نمی کرد کمی افتادم و ش

***

که گرفته بودم طوري بود که اصال نمی خواستم کسی از قضیه بویی ببره تا وقتی که من از ایران برم و هر چی مادرم اصرار کرد که  تصمیمی

.براي رفتنم اقوام و فامیل رو دعوت کنه من مانعش شدم

 يم و گول بزنم چون تو رفتنم هیچ شادي امی خواستم دور بشم و همه چی رو فراموش کنم پس لزومی نداشت با گرفتن مهمونی خود من

.در کار نبود و این تنها غم و اندوه و حسرت بود که تو دلم جوالن می داد و من و فرسنگ ها از آرزوهام دور می کرد

***

ازنین بود، که اونم با تنها کسی که خداحافظی کرده بودم ن. روزي که اصال فکرش و نمی کردم که از راه برسه. روز رفتن فرا رسید باالخره

باهاش تماس گرفتم و بهش گفتم که می خوام برم و حاال به جز پدر و مادرم و نازنین که براي بدرقه ام به . یه شب قبل از رفتنم بود

.خبر نداشت یبود، کس ومدهفرودگاه ا

.ن دارم می رم و اون براي بدرقه ام اومدهدوستی که هنوز باورش نمی شد م. نگاه هاي خیره اش و می دیدم تو دلم بهش می خندیدم وقتی

شاید هم می خواست با . با ناراحتی روي صندلی نشسته بود و پدرمم که انگار خارج از عالم ما بود و به تابلو اعالنات چشم دوخته بود مادرم

تی یه شوخی خشک و خالی هم که ح. نازنین به شدت عصبی بود و دیگه مثل گذشته با من حرف نمی زد. این کار ناراحتیش و بروز نده

.کرد یچهره هممون کمی شاد بشه هم نم رفتنباعث بشه دم 

انگار تازه داشتم پشیمون می شدم که چرا دارم . طوري مهار کنم هیبهانه گرفتن مجله از جمعشون جدا شدم تا بغض نشسته توي گلوم و  به

محسوب می شد و همین امر من و تو رفتن مصمم می کرد اما ته دلم به هیچ می رم اما از نظر خودم عقب گرد و نرفتنم برام نوعی ضعف 

.نبود رفتنعنوان راضی به 

انتظار دیدن چهره ي آشنایی . رو روي خودم حس کردم و توي یه حرکت به عقب برگشتم یحساب کردن پول مجله سنگینی نگاه هنگام

براي . هیچ اثري از نگاهی که فکر می کردم داره من و نگاه می کنه نبود. درو داشتم اما انگار فقط یه حس بود که بهم تلقین شده بو

.و با چشم گشتم تا چیزي ببینم اما دریغ از اون چیزي که انتظارش و داشتم طرافچندمین بار تمام فضاي ا

.به گلوم چنگ انداخته بوداحساس خفگی توام با غم و اندوه . ناراحتی مجله رو توي دستم فشردم و به طرف پدر و مادرم رفتم با
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با این که می دونستم هیچ کسی جز این سه نفر از رفتن من اطالعی نداره ولی باز . اعالم شماره پرواز فهمیدم وقت جدا شدن فرا رسیده با

دنش رو توي ذهنم آخرین بار همون طور که مادر من و به آغوشش کشیده بود، به در ورودي با نا امیدي خیره شدم و هزاران بار اوم يبرا

به بهانه دوري از پدر و مادرم همچنان که تو آغوششون بودم، به اشکام اجازه دادم فرو بریزن تا . مجسم کردم اما انگار همش خیاالت بود

.کمی از این بار سنگین بغض کاسته بشه

.کرد و همچون من بناي گریه سر داده بود پر حرف درست شده بود یه عروسک خاموش که با ناباوري به تمام صحنه ها نگاه می نازنین

نازنینی که همیشه برام نه تنها . کردم با لبخندي اون و تو آغوشم بگیرم و اصال به این فکر نکنم که شاید تا چندین سال نتونم ببینمش سعی

.یه دوست، بلکه برام خواهر نداشته اي محسوب می شد که در تمام این سال ها در کنارم بود

.دوست داشتم اتفاقی بیفته و چیزي مانع رفتن من بشه اما همه چی دست در دست هم داده بودن که من و راهی یه دیار دیگه بکنن قدر چه

.راهنمایی مهماندار سرِ جام نشستم و با ناراحتی سرم و به عقب تکیه دادم با

قدر با خودم کلنجار رفتم با این وجود قطره اشکی از چه . دلم می خواست اشک بریزم و کسی رو مقصر رفتنم بدونم اما نمی شد همش

گوشه چشمم سر خورد که سریع با سر انگشتم قطره اشک و از گوشه چشمم محو کردم و نفس عمیقی کشیدم که صداي زنگ گوشیم 

.تنفس کشیدن عمیقم و نصفه کار گذاش

:صفحه خیره شدم و با دیدن شماره دکمه سبز رو فشار دادم و گفتم به

.سالم -

هنوز پرواز نکردي؟. سالم -

:نگاهم و از مسافرا گرفتم و بهش گفتم. به مسافر و مهماندارا کردم که هنوز در حال جا به جا شدن بودن نگاهی

.فکر کنم تا یه ربع دیگه پرواز کنیم -

:شادش و از پشت گوشی به راحتی می تونستم تشخیص بدم صداي

تو خوبی؟ چرا صدات گرفته؟ -

.بم، فکر کنم کمی سرما خورده باشمخو -

:اي سر داد و گفت خنده

.خودت و خوب بپوشون که سرما نخوري. هنوز نیومده آب و هوا بهت نساخته -

چرا که انتظار داشتم این حرفا از زبون یه نفر دیگه بهم گفته بشه؟ کسی که می تونست براي . هم فشار دادم يهام و با ناراحتی رو لب

.لبم بمونه و من و به آرامش برسونههمیشه توي ق

!الو؟ الو؟ -

:خودم اومدم و جوابش و دادم به

بله؟ -

.یه لحظه احساس کردم قطع شد -

!نه -
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.دادن جواب هاي طوالنی رو نداشتم و دلم می خواست هر چه زودتر تماس و قطع کنه حوصله

.من تو فرودگاه منتظرت هستم -

:دهنم و قورت دادم و گفتم آب

.مهماندار ازم می خواد گوشیم و خاموش کنم ؟يباشه، کار ندار -

!فعال. من دیگه باید برم. نه عزیزم، مراقب خودت باش -

.تماس قطع شد و

انگار هیچ چیز دست خودم نبود و می خواستم براي آخرین . رو توي دستام گرفتم و ناخود آگاه شروع کردم به گرفتن شماره برنا گوشی

.اصرار داشت که این کار رو کنه شیچه قدر مبارزه می کردم که دکمه سبز رو فشار ندم اما دلم بیش از پ. بشنومبار صداش و 

در آخرین لحظه که خواستم . به وضوح رنگم با هر بوق کشیده اي که زده می شد، می پرید. و بستم و دکمه سبز رو فشار دادم چشمام

:د و من رو آروم کرد و این صدا فقط این بودتماس رو قطع کنم صداش گوشم رو نوازش کر

چرا سها؟ -

 یمن بدون این که بدونم به کجا نگاه می کنم و در حالی که چشمانم فقط به نقطه نامعلومی خیره بود چیزي نگفتم و منتظر شدم که حرف و

:با صداي گرفته اي گفت. بزنه

.یامیدوارم هر جا که هستی مثل همیشه موفق و سربلند باش -

.تماس قطع شد و

.لحظه من و رها نکرد و در میان بهت و ناباروي همسفر کناریم بهشون اجازه دادم که صورتم و خیس بکنن هیاشک به چشمام  هجوم

***

دم توي حاال دیگه ایران نبودم و تک و تنها بین این همه آدم بیگانه پا گذاشته بو. زمین ته دلم خالی شد يمحض فرود آمدن هواپیما رو به

بعضی از مسافرین که مثل من اولین بارشون بود، با بی قراري در حال بلند شدن و جا به جا شدن بودن و بعضی ها هم که . یه مسیر دیگه

.خونسرد بودن یلیمسیر هر روزشون بود خ نانگار ای

یی و غربت باعث شده بود که حاال حضور بی کسی و تنها. تحویل گرفتن چمدون هام و وارد شدن به سالن با چشم به دنبالش گشتم با

کمی که چرخ رو حرکت دادم، باالخره دیدمش و ناخواسته لبخندي . فریبرز بیشتر از گذشته به چشم بیاد و بی صبرانه به انتظارش بایستم

.آشنا در دل غربت بود، بر روي لب هام جا خوش کرد هکه حاصل از یافتن ی

سفید و یک دستش و به نمایش گذاشته بود به سمتم اومد و با هیجان دستش و به طرفم دراز کرد و  دیدنم با لبخندي که دندون هاي با

:گفت

.باالخره اومدي؟ خیلی خوش اومدي -

:دست دراز شده اش مقابلم خیره بودم که ادامه داد به

.یباید حسابی خسته شده باش -
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و ظریفم و کامل تو دستش گرفت و فشار داد و  کیم که اون دست کوچو بلند کردم و سعی کردم با سر انگشتام بهش دست بد دستم

:گفت

.بریم -

چشم ازم بر نمی داشت و لحظه اي . با قدم هاي اهسته به دنبالش راه افتادم. خودش چرخ و جلوتر از من به حرکت در آورد و به راه افتاد و

.لبخند از لب هاش نمی رفت

خُب نظرت چیه؟. نداشت خدا رو شکر پروازتون زیاد تاخیر -

:به اطرافم انداختم و شونه هام رو با بی قیدي باال انداختم و گفتم نگاهی

.فعال که تازه رسیدم وقت براي نظر دادن زیاده -

:و با حالت با نمکی تکون داد و گفت سرش

.آره -

.جایی چمدون ها شدخارج شدن از سالن چرخ و به سمت ماشین مدل باالیی حرکت داد و مشغول جا به  با

.سردي که به صورتم می خورد باعث شد یقه پالتوم رو کمی باالتر بدم و به فریبرز خیره بشم سوز

.خیلی از دخترهایی که از کنارمون رد می شدن با نگاه هاي خیره فریبرز رو برانداز می کردن. از تیپ و قیافه کم نداشت چیزي

:عقب به طرفم اومد و در جلو رو برام باز کرد و گفت از قرار دادن چمدون ها توي صندوق بعد

.بدتر بشه تیبشین هوا سرده، ممکنه سرما خوردگ -

.و تکونی دادم و سوار شدم سرم

.با حرکت کردن ماشین انگار زبونشم تازه به کار افتاده بود. در و بست و رفت که پشت فرمون بشینه خودش

.واقعا از اومدنت خیلی خوشحالم. ن کاري رو که می تونستی، کرديیعنی بهتری. خیلی خوشحالم که اومدي -

.براي گفتن نداشتم و ترجیح دادم که فقط به حرفاش گوش بدم چیزي

خونه ام یه عالمه اتاق خالی  يباور کن تو. هر چند هرچی که اصرار کردم حاضر نشدي بیاي خونه من. یه خونه خوب برات اجاره کردم -

چون از  یاستراحت کن یتون ییعنی بهتره بگم یک هفته م. امروز و بهتره بري کمی استراحت کنی. یجور که تو راحتهست اما بازم هر 

.می شن شروعهفته آینده کالسات 

.طول مسیر سعی کرد که من و به حرف بیاره و من در تمام جواب هاش فقط از دو گزینه استفاده می کردم، بله و نه تمام

خونه . دقیقه باالخره به جلوي یه خونه کوچیک ویالیی دلباز رسیدیم که با تصورات من زمین تا آسمون فرق می کرد ستیاز گذشت ب بعد

اي که چیزي از زیبایی کم نداشت و من و به فکر می انداخت که من یه واحد کوچیک توي آپارتمان می خواستم و حاال این خونه با این همه 

ود؟که در مقابلم ب دزیبایی چی بو

دونستم چه  یخونه بمونم، نم نیدرون ا دیدونستم چه مدت با ینم. گذاشتم که فقط متعلق به من بود يشدم و قدم به خونه ا ادهیپ نیماش از

 يخونه ا. من کنارم باشه يها يمن رو پر کنه و با غم ها و شاد ییکه قرار بود تنها يخونه ا. خونه برام رقم خواهد خورد نیدر ا یسرنوشت

دو اتاق . که کنار هال قرار داشت به سمت باال رفتم یبه سر تا سر خونه انداختم و از راه پله کوچک ینگاه. من بود يها ییتنها منه ماک
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کردم  یم لشیتکم دیکه با لیوسا یبا اندک ینفره کوچک کیتخت . باز کردم یرو به آروم شونیکیدر . کردن یم ییخواب کنار هم خودنما

از پله ها به سمت . اصال متوجه نبودم اون کجاست. حد کمکم کرده بود نیممنون بودم که تا ا برزیتو دلم از فر. بود تهگرف اتاق قرار يتو

کردم  یتصنع يتک سرفه ا. گفتم یم يزیچ دیبا. انداختم یاز مبل ها نشسته بود نگاه یکی يکه متفکر رو برزیشدم و به فر ریسراز نییپا

.به سمت من برگرده زبریکه باعث شد نگاه فر

؟یهست یراض: برزیفر

:کردم تو صدام نشون بدم، گفتم یم یکه سع يا يشاد با

.ازت تشکر کنم يدونم چه جور ینم. هیعال یهمه چ یمرس! يوا -

:جوابم رو داد یمصنوع يکرده بود، با لبخند رییدفعه حال و هواش تغ کیدونم چرا  یهم که نم برزیفر

که بود باهام تماس  یهر ساعت ،یداشت اجیاحت يزیهر موقع چ يشماره ام رو که دار. برم دیبا گهیمن د. بود فهیوظ ست،یبه تشکر ن يازین -

.زنم یم يبشم بهت سر کاریشم و البته خودم هم هر وقت ب یخوشحال م. ریبگ

که  لمیموبا یگوش. به سمت چمدون ها رفتم زبریفر یتوجه به ناراحت یب. زد رونیاز در ب یبه روش زدم و اون هم بدون خداحافظ يلبخند

گذاشته  زیم ياون رو رو برزیافتاده و فر فمیکرد؟ حتما از ک یکار م یجا چ نیا ن،یا. افتاده بود، توجهم رو به خودش جلب کرد زیم يرو

:ن کردمشروع به خوند. دمیبودمش رو د دهیاس ام اس باز شده که خودم ند کی. صفحه اش انداختم به ینگاه. بود

قدر تو رو از  نیباعث بشه ا یو هم با من، هم با خودت رو راست باش ارهیکه تو رو به خودت ب نیا يبچگانه که برا يباز هیدونستم  ینم «

».ذاشتم یدونستم نم یاگر م. يکرد یباورش م یکاشک. احساس من به تو واالتر از عشق بود. من دور کنه

واقعا دوستم داشت؟ آخه  یعنیداده بود؟  ياون مسخره من و باز یعنی. گلوم رو گرفت يبد یبغض. بود برنا. به فرستنده انداختم ینگاه

که انتخاب کرده بودم  یموندم و به راه یم دیبا. بازگشت نبود يبرا یشده بود و راه رید یلیاالن خ یکارا رو با من کرد؟ ول نیچرا؟ چرا ا

که بود از پله ها باال بردم و تو دلم  يا یچمدون ها رو به هر سخت. کردم فراموش کنم یرو خاموش کردم و سع یگوش. ذاشتمگ یقدم م

اون اس ام اس ! آره. ذهنم خورده بود يتو يمعلوم نبود چش شده و بعد انگار جرقه ا. نه ایرو باال ببرم  نایتونم ا یم دیگفتم، اصال ازم نپرس

خواستم  ینم یدونستم چرا، ول یدلم خوب م يتو. رهیگ یهم م افهیمن ق يچه اصال؟ برابه اون ! فضول يپسره . بود کردهباز  برزیرو فر

.کردم یم یو حال نیا برزمیبه فر يجور کی دیو با نمیبب میخواستم اون رو به عنوان مرد زندگ یاصال نم. باور کنم

 ینم. دلم نبود يدل تو. اومد یاصال خوابم نم یلخسته شده بودم و یکه حساب نیبا ا. کردم لمیوسا دنیوقتم رو صرف چ یچند ساعت هی

حس  یکه گشنه ام بود ول نیبا ا. انواع و اقسام فکرها به مغزم هجوم آورده بود. کرد یخوابم م یب نیکشه و ا یانتظارم رو م یدونستم چ

خواستم به  ینم. ختمیر یم يبرنامه ا هیهفته  کی نیا يبرا دیبا. شدم رهیروبروم خ واریرو تختم نشستم و به د. غذا درست کردن نداشتم

 يتو. خوردم یم يزیچ دیبا. قار و قور شکمم بلند شده بود يصدا. بکنه يخودیب يخودش فکرها يخواستم اون برا یکنم، نم هیتک برزیفر

. بودمش رفتم دهیاومدن د قرار داشت و موقع نییاز جام بلند شدم و به سمت آشپزخونه که در طبقه پا. نزده بودم يزیکه لب به چ مایهواپ

 یبا کم ارشوریگوجه و خ يمقدار. قرار داشت خچالی يتو زیدر کمال تعجب همه چ یکنم ول دایتوش پ يزیکردم بتونم چ یفکر نم

 نتیخودم درست کردم و همون جا به کاب يبرا کیکوچ چیساندو کیقرار گرفته بود برداشتم و  نتیکاب يکه رو یکالباس، به همراه نون
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 يدلم برا. مبل نشستم يو کالباس رو سرِ جاشون گذاشتم و به سمت هال رفتم و رو ارشوریگوجه و خ. دادم و مشغول خوردن شدم هیتک

...یکاشک. مامان و بابا تنگ شده بود

کرد، پس  یا نماز من دو يدرد چیه یناراحت. خواستم ناراحت باشم ینم گهید. خواست شاد باشم یدلم م. ندادم يرو شیفکرم اجازه پ به

به . نداشت یخواب به چشمام راه یکه خسته بودم ول نیبا ا. از جام بلند شدم یناگهان میتصم نیبا ا. کردم یم يو شاد دمیخند یم دیبا

حدس زدم . دونستم از کجا اومده ینم. کنارش قرار داشت يد یس يسر کی. از اتاق قرار داشت رفتم يکه گوشه ا یسمت دستگاه پخش

. رو انتخاب کردم و درون دستگاه گذاشتم یرانیآهنگ ا يد یس نشیبازم ازش تشکر کردم و از ب. من گذاشته يکه برا برزهیکار فر

 يتمام انرژ. گرفته بودم يانرژ. لب شروع به خوندن کردم ریبا خواننده ز. بود دیام از ام هخواننده شروع به خوندن کرد، آهنگ مورد عالق

کرد، شروع به  یم دنیآهنگ شروع به رقص نیبا ا شهیکه هم نینازن ادیبا . ها از سرم پرواز کرده بودن الیفکر و خ از دست رفته ام و تمام

تا آخر . عاقل بودنه خسته شدم یاز هرچ. آره، خل شدم. گفت حتما خل شدم یم د،ید یحالت م نیمن و تو ا برزیاگر فر. کردم دنیرقص

در هر  نینازن ادی. شده بود انیلبم نما يرو يلبخند. مبل انداختم يتموم شدن آهنگ خودم رو رو بعد از. دمیآهنگ باهاش خوندم و رقص

.بود شهیبار هم مثل هم نیآورد و ا یلبم م يلبخند به رو یحالت

بعد از چند . کنه انتظار داشتم مامان بره در رو باز. دونستم کجام ینم. شدم داریدر از خواب ب يصبح با صدا یخوابم برد ول یدونم ک ینم

. و از جام بلند شدم و به سمت در رفتم و بازش کردم دمیکش یقینفس عم. ستمین رانیاالن ا گهیکه من د دمیبه خودم اومدم و فهم قهیدق

.ودب برزیفر

.سالم: برزیفر

!تو ایب. سالم -

 يپا يو خودم رو نمیرو نب شونیا گهیستم دخوا یخودم گفتم من که م شیپ. تعارف من داخل شد و به سمت مبل رفت و روش نشست با

.بهم کمک کرده بود یلیراه خ نیاون در ا. شدم یانصاف م یب دیالبته نبا. آقا ول کن نبود نیشد و ا یانگار نم یول ستمیخودم با

ه؟یامروز برنامه ات چ: برزیفر

:و گفتم دمیکش يا ازهیخم

.ا شهر و مردمش آشنا بشمب شتریخواد ب یدلم م. ندارم یبرنامه خاص ،یچیه -

.که شهر رو نشونت بدم نیهم ا م،یخور یم يصبحونه ا هیهم . رونیب میپس حاضر شو بر! خُب: برزیفر

 نیهم يبهش نبود، برا يازیو ن امیتونستم از پس کارام بر ب یخودم م گهیچند روز د یداشتم ول اجیاحت برزیروز بود پس به کمک فر نیاول

رو برداشتم  فمیو ک دمیکفشم رو پوش. در منتظرم بود يجلو. برگشتم برزیفر شیحاضر شدم و پ عیت اتاقم رفتم و سربه سم یبدون مخالفت

.رونیم بیو از در زد

. هام بود ییفرار از تنها يجا برا نیمن بهتر يبرا فلیبودم و برج ا دهیشهر رو د یدنید يجاها شتریب بایهفته تا کالس ها تقر کی نیا يتو

بود که  دهیاز رفتارام فهم یهم از بعض برزیهفته خود فر کی نیتو ا. اومدم یخودم از پس کارام بر م گهیگرفته بودم و د ادیچاه رو راه و 

!همراه نه یدوست چرا ول کی. خوام ینم دیکنم و همراه جد یخوام تنها باشم و تنها بمونم و تنها زندگ یم
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دانشگاه  طیمح يقبال پام رو تو نکهیبا ا. کرده بود دایپ انیوجودم جر يتو يد و حس ناشناخته ادو روز به شروع کالس ها مونده بو بایتقر

و فکر برنا رو از سرم دور  میاز دلتنگ يداد و مقدار یم يبهم انرژ نایهمه ا دیشهر جد کی يو تو دیجد طیمح ياالن تو یگذاشته بودم ول

هم نتونسته بود  امیازدواج با ت. نکرده بود یفرق چیهنوز همون بود و ه. رده بودمصحبت ک نیبا نازن يمدت چند بار نیتو ا. کرد یم

.درستش کنه

***

با خوندن . گذاشتم يدیجد طیپام رو درون مح میدرس يو با در دست گرفتن کتاب ها دمیکش یقینفس عم. روز اول دانشگاه بود امروز

دختر جوون  هیها کنار دست  یاز صندل یکی يرو. دانشجوها اومده بودن ترشیب بایتقر. خودم شدم یشماره کالس ها وارد کالس درس

:گفت یمتوجه نگاه من به صورتش شد به سمتم برگشت و به فارس. داشت يا یشرق افهیق. دبو یساکت یلیدختر خ. نشستم

.سالم -

:پاسخش رو دادم یبا گرم م؟یرانیبود ا دهیاز کجا فهم. کرده بودم تعجب

.سالم -

.ییآشنا يقدم شدم برا شیخودم پ نیهم يحرف بزنم، برا شتریخواست باهاش ب یدلم م. به روم زد يندلبخ

.هیزدیاسم من سها ا -

.هیاسم منم نسترن صالح: ناشناس دختر

م؟یرانیمن ا يدیتونم بپرسم از کجا فهم یم -

 ینگاه دنید يدلم لک زده بود برا. بودم دهینگاه رو ند نیاوقت بود که  یلیخ. آشناست یلینوع نگاه برام خ نیاز نوع نگاهت، ا: نسترن

.یباش یرانیکردم که ا یخدا خدا م يشد رهیبه صورتم خ دمید یوقت. آشنا

.کردم دایو مهربون پ یرانیدوست ا هیخوشحالم که  -

.يمنم خوشحالم که من رو به عنوان دوستت قبول کرد ،یمرس: نسترن

نسترن به همراه  دمیشد، فهم رمیمدت دستگ نیا يکه تو ياون طور. میو نسترن مشغول حرف زدن شدمن  اد،یکه استاد ب یزمان تا

که مجبور شده بود  نیا شیکی. براش افتاده بود يادیمدت اتفاقات ز نیا يشد که اومده بودن فرانسه و تو یم یدو سال بایبرادرش تقر

که برادرش ازدواج کرده بود و رفته  نیو بعد ا ارهیکه از دست داده بودن، به دست برو  یکار کنه تا بتونه پول ور یدرسش رو ول کنه و مدت

.کرد یم یخوابگاه زندگ يو االن تو گهیشهر د کیبود 

 یسیدانشگاه به زبان انگل نیا يخوشبختانه استادا. همه حواسم رو به سخنان استاد جمع کردم. میحرف بزن مینتونست گهیاومدن استاد د با

که بتونم با مردم حرف بزنم و ارتباط  نیا يگرفتم برا یم ادیزبان فرانسه رو هم  دیالبته با. مشکل زبان نداشتم گهیکردند و د یم سیتدر

:پس به نسترن گفتم م،ینداشت یکالس گهیاون روز د. بود که که کالسمون تموم شد کی يکایساعت نزد. برقرار کنم

ناهار؟ میبا هم بر يایم -

ستم؟یحمت نمزا: نسترن

.حرف ها رو نزن نیا گهیدختر؟ د هیچه حرف نیا -
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.یمرس: نسترن

.میگوشه دنج نشست هیبعد از سفارش دادن غذا . میدانشگاه قرار داشت رفت يکه روبرو يا یخنده به سمت غذا فروش با

؟یاز خودت بگ يخوا یسها تو نم: نسترن

بگم؟ یچ -

.يخودت دوست دار یهرچ: نسترن

که تو دلم بود رو بدون کم و کاست  يزیشد تمام چ یداد که باعث م یم يحس اعتماد هینسترن بهم . کردن کردم فیبه تعر شروع منم

.بهش بگم

:حرفام تموم شدن، رو به نسترن گفتم یوقت

!من یزندگ نمیا -

.غذات رو بخور ایب: نسترن

آوردن؟ یرو ک نایا -

.و حست نیرفته بود یکه جنابعال یموقع: نسترن

.میبه روش زدم و مشغول غذا خوردن شد يلبخند

کرد؟ يکار نیچرا برنا همچ یراست: نسترن

.ظرف گذاشتم يکه دستم بود رو، تو یچنگال

.دونم یدونم، واقعا نم ینم -

؟یش یبگم ناراحت نم يزیچ هی: نسترن

!نه، راحت باش -

.خودت بود ریتقص شترشیبه نظرم ب يکرد فیکه تو تعر يطور نیا: نسترن

.سکوت کردم يلحظه ا چند

.خودم بود يبچگانه  يکه برنا کرد عکس العمل رفتارها ییکارا شتریب. کنم یباره که دارم اعتراف م نیاول يبرا. آره، موافقم -

.يدیخوبه که فهم: نسترن

.تکون دادم و دوباره شروع به غذا خوردن کردم دییرو به نشونه تا سرم

؟یکار کن یعاشق چ يآقا نیبا ا يواخ یحاال م - نسترن

عاشق؟ يآقا -

.گم یخان رو م برزیفر. گهیآره د: نسترن

.یچیه -

.سوزه یدلم به حالش م: نسترن

چرا؟ -
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.یبش شیهم سفر جاده زندگ یجا، بعد بتون نیا يایو آرزو اومده کارات رو درست کرده تا ب دیبه هزار تا ام: نسترن

!کرده خودیب -

:زد و گفت شیشونیکه دستش بود رو متفکرانه به پ یلچنگا نسترن

.هیمناسب سیک یول -

!مال تو -

.کنم یروش فکر م: نسترن

.ساعت پنج بود که از نسترن جدا شدم و به خونه برگشتم يکاینزد. میخودم تموم کرد ینسترن و گاه يها يرو با مسخره باز ناهارمون

ذره  کیصداش  يدلم برا. بعد از خوردن چند تا بوق برداشت. گرفتم به مامان زنگ بزنم میکوتاه تصم یاز گرفتن دوش و استراحت بعد

با بابا حرف زدم و قول دادم مراقب  يمشغول حرف زدن شدم و بعدش چند کلمه ا یبا خوشحال. کردم نفهمه که بغض کردم یسع. شده بود

.نکنم مه یطونیخودم باشم و ش

.فرو رفتم قیعم یکه به خواب دیطول نکش شتریب يا هیچند ثان. تخت انداختم يتاقم رفتم و خودم و رواز قطع کردن تلفن به سمت ا بعد

***

که  یاز وقت. از اون کالس ها بود یکیکالس هم  نیکالس هام با نسترن مشترك بود و ا شتریخوشبختانه ب. ساعت ده کالس داشتم صبح

بعد از . خواست زودتر کالسش تموم بشه یدلم م یدونم چرا ول ینم. بهش نداشتم یوباستاد پاش رو درون کالس گذاشته بود اصال حس خ

.میدانشکده رفت اطیو به سمت ح میتموم شدن کالس با غرغر از کالس خارج شد

چته تو ؟: نسترن

.یچیه -

.کامال معلومه: نسترن

.دونم چرا ینم. استاد بدم اومده نیاز ا -

کجاش بده؟ یخوب نیه ااستاد ب! یخُب چون خل: نسترن

.بچسبون به قلبت! مال تو -

پس مال خود خودمه؟! آخ جون: نسترن

.آره -

.به خودش گرفت و شروع به خوندن کرد يحالت خنده دار بعد

...یآرومه تو به من دل بست یهمه چ -

!وونهید -

.یچه قدر خوبه که تو کنارم هست نیا: نسترن

.خوره یدردت م استادم به نیهم. گهید يخل شد -

.ــدنیآرومه، غصه ها خواب یهمه چ: نسترن
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.زنم یبا تو دارم حرف م -

.آرومه، من چه قدر خوشحالم یهمه چ: نسترن

.یزن یکامال معلومه شاد م -

.خونما یشعر م هیدارم . یگ یا؟ چه قدر چرت و پرت م: نسترن

.رم تو شعرت رو بخون یباشه، من م -

 یم نینازن ادیکارهاش من رو به . خوند، پشت سرم راه افتاد یکه م ینسترن هم در حال. در دانشگاه به راه افتادم حرف به سمت نیبا ا و

.کنه میاز قبل بهش عالقه مند بشم و دلم بخواد که همراه شتریشد ب یباعث م منیانداخت و ه

بالم یحاال، به خودم م یهست شمیپ -

ـهاز چشات معلومــ ،یبه من دل بست تو

آرومه یچه قدر خوشبختم، همه چ من

کن رابــــمیچشماتم، من و س ي تشنه

دوباره خوابـــــم کـــن ،یـــیو با الال من

آرامــــــــش، تا ابد پابرجــــاست نیا بگو

داستیکه برق عشق، تو نگاهت پ حاال

آرومه، من چه قدر خوشحالم یچ همه

بالــم یحاال، به خودم م یهست شمیپ

از چشات معلومـه ؛یبه من دل بست تو

آرومه یچه قدر خوشبختم، همه چ من

یآرومه، تو به من دل بستــــ یچ همه

یچه قدر خوبه که، تو کنارم هستــ نیا

ــــــدنیآرومه، غصه هــا خواب یچ همه

تو به احسـاس مـــن گه،ید يندار شک

آرومه، من چه قدر خوشحالم یچ همه

بالم یخودم مــ حاال، به یهست شمیپ

. آورد یکه در م ییدلم مرده بودم از خنده مخصوصا با اداها يتو یآوردم ول یکه به روم نم نیبا ا. نسترن خنده ام گرفته بود يکارا از

.خوند یشعر رو نم نیوقت ا چیه دید یطالب زاده اگر نسترن رو م دیبدبخت حم

تو  شتریزدم و جزوه هام رو ب يکه از دهنم خارج شد نگاه کردم و لبخند يبه بخار. نرویو باز دمم رو از دهنم دادم ب دمیکش یقیعم نفس

.آغوشم جمع کردم
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 ي هیجزء اون رفتارهام بود که از بق نمیگرفت و خب ا یخانواده ام رو ازم م یداد و دل تنگ یاز همه بهم آرامش م شتریب سیپار يابر يهوا

.کرد یدخترا جدام م

شه؟ یدلت باز م يابر يتو هوا یکیاون وقت تو  ره،یگ یدلشون م يابر يفته بود مردم تو هوابار مامانم گ نیچند

زدم و رفتم  يلبخند. دمید يگوشه ا هیوارد کالس که شدم، نسترن رو . و به سمت ساختمون دانشگاه راه افتادم دمیکش گهید قینفس عم هی

.کنارش نشستم یصندل يرو

.اصال انگار نه انگار یصدام رو صاف کردم ول. شده بود رهیخ نیزم يرو ینامعلوم يبود و به نقطه چونه اش گذاشته  ریرو ز دستش

:گفتم هوی یشوخ به

!پـــخ -

:و کسل بهم نگاه کرد و گفت رونینفسش رو داد ب. دیپر هویاز خواب بلند شده باشه  انگار

؟ياومد یک ؟ییسها تو! ا؟ -

. باشه یمدل نیبودم ا دهیبود، اصال ند نینسترن هم مثل نازن. خسته و کسل بود یلیخ. هش نگاه کردمگذاشتم و و ب زیم يرو رو کتابام

:گفتم نیهم يبرا نمش،یدوست نداشتم ناراحت بب

نسترن چته؟ -

.که کرد من و ترسوند یبغض. نییکرد و سرش رو انداخت پا بغض

:کامال به سمتش برگشتم و گفتم ینگران با

!نسترن؟ -

:شونه اش گذاشتم و گفتم يدستم رو رو. کردن يدستش باز يتو چشماش جمع شد و شروع کرد با انگشتا اشک

دختر؟ يشد یچ -

.قطره اشک از چشمش سر خورد و افتاد هی

:که به شدت بغض داشت، گفت یحال در

.تونم برم خوابگاه  ینم گهید -

:ه کردم و با تعجب گفتمبهش نگا کمی. رو جمع کنم میروز بهم فرصت دادن زندگ چند

چرا؟ -

.ستیخوابگاه مشخص ن تیوضع-

:گفت د،یلرز یکه صداش م یاز چشمش افتاد و در حال گهیقطره اشک د هی

.ستیداشته باشه بد ن رتیذره غ هی یگم نباشه ول یمنم نم. شده زنش شیتمام زندگ. نگرفت لمیداداشم اصال تحو -

.شد یم شتریهر لحظه داشت ب اشکش
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گم  یبهش م ست؟یتو وجودش ن رتیذره غ هیاالن چرا . آورد یبرام درم يباز یرتیفقط غ ماینداشت، ن يپدرم باهام کار رانیو ات -

 يگه، کار یحالت با منت م هیبا . بکن يکار هیدونم، خودت  یگه، من نم یم لَکسیر یلیکار کنم؟ خ یخوابگاه تا چند وقت رو هواست، چ

.شن یها فقط نگران م یطفلک نا،یتونم بزنم به مامانم ا یهم نم زنگ اد؟یاز دست من بر م

.بهش چشم دوختم یبا ناراحت. کردن هیصورتش و شروع کرد به گر يتا دستش رو گذاشت رو دو

:محکم زدم به بازوش و گفتم. لبخند کل صورتم رو گرفت. به سرم زد يفکر هوی

.افتاده یاتفاقکه فکر کردم  يکرد هیگر نیهمچ. گهید يا وونهید-

فتاده؟ین یاتفاق! سهـــا: نسترن

:و گفتم دمیخند

.معلومه که نه -

:رو برگردوند و گفت روش

.ندارم یحوصله شوخ! اه سها -

.من يخونه  يایم. هم خوب شد یلیخ وونه؟یآخه د يا یچه شوخ-

:ابروهاش رو انداخت باال و گفت. تعجب سرش رو بلند کرد و بهم نگاه کرد با

!نچ -

:زدم به بازوش و گفتم گهید یکی

...نچ و-

:گفتم یم یدستش رو گرفتم و از سر جاش بلندش کردم و بلند بلند به فارس. بودم رهیچپ بهش خ چپ

.من يخونه  میر یو م يدار یرو برم لتیاز خوابگاه وسا میر یم یش یاالن بلند م نیهم -

:گفت یداشت و م یبه زور خودش رو نگه م یهم ه نسترن

.صبر کن! نه، سها -

اش رو  افهیروز ق هیشم  یشه؟ من که واال خوشحال م ینم ،یاز جانت نباش زتریروز سر کالس استاد عز هیرو صبر کن؟ حاال  یچ یچ-

.نمینب

 یو با تعجب نگاهم مابروش رو داده باال  هی دمیسرم رو گرفتم باال و د. شدم نهیبه س نهیس یکیرفتم با  یم رونیکه از در کالس ب یحال در

.کنه

به  یچشم ریکه ز میچند قدم با نسترن در سالن تو سکوت راه رفت. متعجبش کنار رفتم يچشما ياز کنارش رد شدم و از جلو دیببخش هی با

.میریخندمون رو بگ يجلو میهر دومون نتوست گهید. کرد یبه من نگاه م یچشم رینسترن نگاه کردم، اونم داشت ز

:خنده هاش گفت نیخنده که نسترن ب ریز میددومون ز هر

.ستین یرانیبرو خدا رو شکر کن که طرف ا -

:که از خنده اشک تو چشمام جمع شده بود، گفتم منم
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.از آب در اومد یرانیا يدید هوی م،یواال ما که شانس ندار-

***

.دمیکش یقیفتم و نفس عمدماغم گر کیرو نزد ییچا وانیگذاشتم و ل یصندل يرو آوردم باال و رو پاهام

.کرد یمن و آروم م شتریبودن ب نهیکه تو شوم ییو صداش خش خش سوختن چوب ها ییچا يگرما

.در آورده بود ییمن اومده بود و من رو از تنها شیبود که نسترن پ يبه سه هفته ا کینزد

.شدم رهینشستن خ یم نیزم يکه آروم آروم رو ییبرف ها به

؟يالزم ندار يزیچ رون،یرم ب یسها دارم م: نسترن

.خوش بگذره! نه -

.اومد کنارم نسترن

سها؟ -

:زدم و گفتم یچشمک. نییلبش رو گاز گرفت و سرش رو انداخت پا. نگاه کردم بهش

.از تو نمیا ن،یاون از نازن. اوردمیکه من از دوست شانس ن نمیبدو بدو بب -

:و بلند شد و لپم رو بوس کرد و گفت دیخند

.سها یماه یلیخ -

:بهش چپ چپ نگاه کردم و گفتم یشوخ به

.شیبپا نخور -

:و گفت دیپر نییباال و پا کمیذوقش  از

.نه، مراقبم -

:بست بهش نگاه کردم و گفتم یکه شالگردنش رو م یدر، در حال يجلو. به سمت در رفت و

.نباش يخوا ینه، حاال م-

:هوا بوس برام فرستاد و گفت رو

.خودت باشمراقب  -

:بست، بلند گفتم یکه درخونه رو داشت م یحال در

.تو هم مراقب خودت باش -

.و سرم رو تکون دادم دمیخند کمی. رو بست در

.فشن شو دعوت کرده بود هیو من و نسترن رو به  شمونیاومده بود پ برزیفر شیروز پ چند

امتحانات رو بهونه کرده بودم و خواسته بودم نسترن  یمن خستگ یاشم ولخواد که من اون جا ب یمن و دعوت کرده و م شتریدونستم ب یم

.همراهش باشه

.شده بود نگاه کردم شتریبرف که حاال شدتشون ب ينصفه رو تو فنجون گذاشتم و به دونه ها ییچا
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هم  يچشمام رو، رو. باشم ششیپ شیخواد تو عروس یچه قدر دلم م. شد یعروس م گهیافتادم که تا چند روز د نینازن ادیآگاه  ناخود

.گذاشتم

.کرد به گذشته یپرت م یبود که من و ه يدونم چه جاذبه ا ینم

***

.و خنده تو گوشم پر شد غیج يصدا

.يمحکم زد! آخ سها-

:رو تو دستم فشرده کردم و به سمتش پرت کردم و گفتم يبعد یِبرف ي گلوله

.اومد شیکه بعد ریبگ -

برف جمع  نیزم يشده بود، با حرص بهم نگاه کرد و شروع کرد از رو یبه آدم برف هیشب شتریات محکم من بکه به خاطر ضرب نینازن

.کردن

:گفتم نیبه خاطر شدت سرما شروع کردم ها کردن دستام و در همون ح. جا گذاشته بودم نیهام رو تو ماش دستکش

!صبر کن يناز -

:ادامه دادم. خنده ام گرفته بود. شد یتر م که تو دستش بود، هر لحظه داشت بزرگ يا گلوله

.شه یحس م یمن دستام داره از سرما ب ،يتو دستکش دار! هینامرد. با تواَم يناز-

کرد،  یشد اضافه م یخودش م يکله  يکه کم کم داشت اندازه  يکرد و به گلوله ا یجمع م نیزم يکه برف ها رو از رو یدر حال نینازن

:گفت

.یدستکش سالم یب يو تو یاالن من با دستکش شدم مثل آدم برفواال  ؟ينامرد -

فاصله  یبرنا و با کم. سرم رو بلند کردم. يزیاومدم فرار کنم که محکم خوردم به چ. رو به سمتم نشونه گرفت یطرفم و گوله برف برگشت

.بود ستادهیا امیاز برنا، ت

بلند . بهش نگاه کردم و نتونستم خنده ام رو کنترل کنم کمی. خورد تو سر برنا محکم نینازن یبرف يکه گوله  میبود رهیتعجب به هم خ با

:بلند شد نینازن يخنده که صدا ریبلند زدم ز

د؟یکن یکار م یجا چ نیشما ا! فرهمند يآقا يوا -

:گفت امیت که

.خانم نیجاست نازن نیا میبلد يبرف باز يکه برا ییتنها جا -

وسط سرما رنگ صورتش  نیحدسم درست بود، نازن. نیبرگشتم سمت نازن عیسر. کرد یرو به اسم صدا م نیزننا ام،یبار بود که ت نیاول

.محکم خورد به شونه اش یگلوله برف هیشده بود مثل لبو که 

.منم برگشتم سمت برنا. شد رهیشونه اش رو گرفت و با اخم به من خ نینازن

مشت برف  هیو منم خم شدم و  دمیخند. پرت کرد نیبا دستش گرد کرد و محکم به طرف نازن گهیگلوله د هیدوباره خم شد و با خنده  برنا

.برداشتم و تو دستم گرد کردم نیزم ياز رو
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:گفت برنا

آماده؟ -

.شده بود رهیشد با دهان باز بهمون خ یم یآدم برف هیهم که باز داشت شب نینازن. دمیخند یبلند بلند م منم

!پرتاب: برنا

:اومد امیت يکه صدا میبرف رو به سمتش پرت کرد ونهردوم

.دیصبر کن د،یصبر کن! نشدا -

:و گفت دیدستاش رو به هم کوب سادیکنارش وا یو وقت نیسمت نازن دیدو امیت

.میطلب یم فیحر -

!هه هه هه: برنا

که برف رو  يدیفهم یرو م نیفقط ا ،يریگ یکجا رو هدف م يدیفهم یکم کم نم گهید. خوش نگذشته بود يحاال اون قدر بهم برف باز تا

.یکن یو پرت م یکن یتو دستت گلوله م

چشمم  يبردارم که دو تا دستکش جلو نیزم ياز رو يا گهیقرمزم رو ها کردم و اومدم برف د يدستا کمیبه شدت سردم بود  یحال در

:وم گفتمسرم رو بلند کردم و آر. برنا دستکش هاش رو به سمتم گرفته بود. ظاهر شد

؟یپس خودت چ -

:بهم نگاه کرد و گفت کمی

.ستیفعال سردم ن-

نکردن و تا تونستن بهمون برف  ينامرد امیوت نیتو اون لحظه هم نازن. رمیتعارف دستکش ها رو از دستش بگ یقدر سردم بود که ب اون

.پرت کردن

***

دونستم با  یم. به سمت اتاق خوابم رفتم. کلک زدم یبه ک ایتعارف داشتم  یدونم با ک ینم. بلند شدم یصندل يو از رو رونیرو دادم ب نفسم

و تو دستم  رونیب دمیرو باز کردم و دستکش ها رو کش رونشیب پیو ز رونیب دمیرفتم و از تو کمد چمدونم رو کش. خودم آوردمشون

.نگهشون داشتم

.دستام رو کم کرد يرنا رو داشت و سردب يدستا یدستکشا رو دستم کردم، گرم یاون روز وقت ادمهیهم  هنوز

.هست شمیپ ینموند که دستکش ادمیوقت  چیه گهیبرنا رو بهش پس بدم و د يرفت دستکش ها ادمیاون قدر حواسم پرت شد که  ادمهی

که برام آرامش  یقدم زنان رفتم به سمت. رونیلباسام رو عوض کردم و از خونه زدم ب. برام بزرگ بودن یلیرو تو دستم کردم، خ دستکشا

.آورد یرو م

.اون يشونه ها يخودم بردارم و بذارم رو يشونه ها يرو از رو میتونستم با نگاه کردن بهش دلتنگ یم انگار

اونا هم مثل من عاشقن؟  يشهر هست؟ همه  نیتو ا بیتو دلم گفتم، چند نفر دلتنگ و غر. و بهش نگاه کردم سادمیوا فلیبرج ا يروبرو

آره؟
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اشتباه کردن؟ سرم رو  دنیهمه اونا هم فهم. نییقطره اشک از چشمام اومد پا هی. بار بود که غرورم رو فراموش کرده بودم نیلاو يبرا

.در آوردم و به دستکش ها نگاه کردم بمیو دستام رو از تو ج نییانداختم پا

تو  یه. دمید فلیاحساس کردم برنا رو کنار برج الحظه  هی. صورتم بود رو باهاشون پاك کردم و سرم رو بلند کردم يکه رو ییاشکا

.دمیند يزیچ یچشم چرخوندم ول یبا سرگردون تیجمع

.یش یم وونهید يها رو تو دستم جمع کردم و تو دلم گفتم، سها دار دستکش

.و به سمت خونه راه افتادم نییرو انداختم پا سرم

شال گردنم رو آروم از گردنم کشیدم پایین و هم زمان به ساعت چشم . ام شدرو که باز کردم گرماي مطبوعی مهمان صورت سرما زده  در

.از تاریکی خونه فهمیدم نسترن هنوز نیومده. دوختم

هر کاري می کردم نمی تونستم . طور که پالتوم و در می آوردم به طرف کاناپه کنار شومینه رفتم و خودم و روش رها کردم همون

غرق افکارم بودم که صداي توقف ماشین رو از بیرون . ویر صورتش تو ذهنم بود و مدام عذابم می دادهنوز فکر و تص. فراموشش کنم

هر دوشون . ماشین فریبرز بود که جلوي خونه ایستاده بود. و به طرف پنجره رفتم و پرده رو کنار زدم دمبی حال و کسل بلند ش. شنیدم

.توي ماشین بودن و هنوز با هم حرف می زدن

چند دقیقه بعد صداي حرکت در ورودي به گوشم رسید و . رو رها کردم و به طرف آشپزخونه رفتم و زیر کتري رو روشن کردم پرده

.چشمام و بستم و باز کردم و نفسم و بیرون دادم و سعی کردم صدام دلگیر و بغض دار نباشه. پشت سرش صداي قدم هاي نسترن

خوش گذشت؟ -

:لبخندي زدم و گفتم. نیدمقدم ها رو دیگه نمی ش صداي

.معلومه زیادي خوش گذشته -

. سریع از آشپزخونه خارج شدم و به باالي پله ها خیره شدم. با تعجب برگشتم و به جاي خالی نسترن خیره شدم. قدم ها ازم دور شدن که

.صداي بسته شدن در اتاقش رو که شنیدم بیشتر نگران شدم

پرده رو که . گاهم به طرف پنجره کشیده شد و قبل از رفتن به باال دوباره از پنجره به بیرون نگاه کردمبرم باال که ناخود آگاه ن خواستم

. نور داخل خونه باعث شد که سرش و برگردونه و به من نگاه کنه دنیکنار رفتن پرده و د. هنوز همون جا بود. کنار زدم، ماشینش و دیدم

.دم دستی برام تکون داد و ماشین رو روشن کرد و حرکت کردواضح صورتش و ببینم، فقط دی نستمنمی تو

با صداي گرفته اي . بار دیگه در رو زدم. جوابی نداد. از رفتار دو نفرشون به سرعت به طبقه باال رفتم و ضربه اي به در اتاقش زدم گنگ

:گفت

خسته ام سها، کاري داري؟ -

با چشماي . به طرفش رفتم و آروم صداش کردم. هاي بیرون رو تخت دراز کشیده بودطاق باز با همون لباس . حرفی در و باز کردم بدون

.گریون سرش و به سمتم چرخوند و بهم خیره شد

.تو چت شده؟ موقع رفتن که خوب بودي -

:تخت نشستم و لبخندي زدم و گفتم يلبه . و ازم گرفت و باز به سقف خیره شد و حرفی نزد نگاهش
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ه؟کسی چیزي بهت گفت -

:با سر انگشتم اشکاي رو صورتش رو پاك کردم که گفت و

.اون من و دوست نداره -

:شدم و با تعجب ازش پرسیدم ساکت

کی؟ کی تو رو دوست نداره؟ -

.فریبرز -

چی؟ -

.کسی که خیلی به من نزدیکه و تو هم خوب می شناسیش. اون یه نفر دیگه رو دوست داره -

کی؟ -

.داره سها اون تو رو دوست -

:پوخندي زد و گفت. این حرفش نتونستم جلوي خودم و بگیرم و بلند زدم زیر خنده با

.اگه منم جات بودم شاید این طوري می خندیدم -

.چرا چرت می گی؟ من از این خنده ام می گیره که فکر هر کسی رو می کردم اال خودم -

.پس خیلی خوشحال شدي -

:از جام بلند شدم و بهش گفتم ي آرومی به پیشونیش زدم و ضربه

مگه هرکی . خوبه از اول زندگیم و برات تعریف کردم که این طوري غمباد گرفتی دختر. من و باش رو دیوار کی یادگاري می نوشتم -

گفت دوستم داره باید سریع جوابش و بدم و بگم منم دوستت دارم؟

پس چرا اون مطمئنه که جوابت آره است؟ -

:گشاد شدن و گفتم تعجب چشمام از

خودش بهت گفته؟ -

.صراحتا که نه، ولی از حرفاش چنین برداشتی کردم -

من موندم تو با این ضریب هوشیت چطور تا حاال دووم آوردي دختر؟ -

یعنی دوستش نداري؟ -

:تو جاش نیم خیز شد و گفت. حالت طلبکاري دستام و به پهلوم زدم و بهش خیره شدم با

این خونه نبودي  يحتی می تونم قسم بخورم اگه تو، تو. نیومدنت ناراحت بود که اصال صداي من و نمی شنید و حرفی نمی زداون قدر از  -

.تا این جا هم من و نمی رسوند

.قدرم پسر بدي نیست که بخواد از این کارا کنه نینه دیگه، ا -

:به بینیش کشید و گفت دستی

.وشش میاد؟ نه چهره جذابی دارم و نه چیزي تو خودم می بینم که کسی رو به خودم جلب کنمکی از من خ. خوب البته حقم داره -
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:ناراحتی رفتم و کنارش نشستم و گفتم با

آخه دختر خوب بهتر نیست یکم اعتماد به نفس داشته باشی؟ حاال می خواي . هدقیقا همین کارا رو کردي که کسی دور و برت نمی چرخ -

بگی هر پسري که عاشق کسی شد اون دختر باید خیلی خوشگل باشه؟

:با حالت با نمکی گفتم بعد

ا می زد که یه نفر مثال دوست من همونی که بهت گفتم اسمش نازنینه، اون قدر زشت بود که مادر بیچاره اش هر روز دست به نذر و دع -

.بزنه به سرش و بیاد دخترش و بگیره

:یادآوري چهره نازنین خنده ام شدت گرفت و ادامه دادم با

.واقعا نمی دونم پسر به اون خوش تیپی رو چطور تور خودش کرد که یک دل نه صد دل عاشق نازنین شد -

قدر زشته؟ نیا -

:اشم و گفتمکردم جلوي خودم و بگیرم که سوتی نداده ب سعی

.اوهوم، فکر کنم -

فکر کنی؟ -

:خنده گفتم با

.تو که چیزي کم نداري. با این وجود که تو از اون صد مرتبه قشنگتري، نمی دونم چرا انقدر از خودت ضعف نشون می دي نسترن -

:به گوشه لباش اومد که زودي محو شد و گفت لبخندي

.چند بار خواست صدام کنه که اشتباهی اسم تو رو گفت حتی. در هر صورت اون فقط تو رو می بینه -

.من اول و آخر فقط یه عشق دارم اونم کسی نیست جز برنا. براي خودش گفته -

.منی که دو دستی برنا رو از دست داده بودم حاال راحت می گفتم عشقم اونه. قدر مطمئن می گفتم برنا چه

:جام بلند شدم و در رو باز کردم و گفتم از

.بدو یه چیزي برام درست کن. بدو بیا من گشنمه -

مگه شام نخوردي؟ -

.نه، منتظر خانوم بودم که بیاد و یه چیزي برام درست کنه -

:خنده اي از جاش بلند شد و اومد کنارم و گفت با

.باشه، همین االن برات یه شام خوشمزه درست می کنم -

براي چی اومدي این جا؟ پس چی که باید درست کنی؟ یادت نرفته که -

قبل از برخورد بالش جا خالی دادم و . این و گفتم سریع از کنارش در رفتم که با بالش دنبالم افتاد و از باالي پله ها به سمتم پرت کرد تا

:گفتم
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.عمرا بتونی من و بزنی -

.باالخره یه روز که می زنمت -

.ید به اون روزم رسیديشا. حاال تا اون روز گنجشکات و بشمر که کم نشن-

***

این که می دونستم باالخره یه روزي این موضوع چه از جانب فریبرز و چه از جانب کس دیگه اي گفته می شه ولی نمی دونم چرا با مطرح  با

.شاید به خاطر این که واقعا انتظار چنین حرفی رو نداشتم. شدنش به شدت دچار استرس و نگرانی شدم

.و آغاز یک روز جدید دیگه دست از خواب نازم کشیدم و بدون خوردن صبحانه از خونه زدم بیرونطلوع خورشید  با

.امروز رو بر خالف من کالس نداشت و تخت گرفته بود و خودش و با خواب سیراب می کرد نسترن

ه قهوه دعوت کنم، پس مسیرم و به سمت از اتمام کالس ها از دانشکده که بیرون زدم تصمیم گرفتم کمی خودم و تحویل بگیرم و به ی بعد

.پاتوق همیشگیم که بیشتر وقت ها به تنهایی اون جا می رفتم تغییر دادم

آروم و بی تفاوت سرم و برگردوندم که چشمم به ماشین فریبرز . یه خیابون مونده بود که صداي بوق ماشینی نظرم و جلب کرد هنوز

.خورد

جواب . شیشه رو داد پایین و بهم سالم کرد. به ماشین نزدیک شدم. هم اشاره کرد که به طرفش برمپشت فرمون لبخندي زد و با سر ب از

:سالمش و دادم و ازش پرسیدم

شما این جا چی کار می کنید؟ -

.جلوي دانشگاه هم اومدم ولی ندیدمت خواستم برم که کمی جلوتر دیدمت و اومدم. کارِت داشتم -

بفرمایید؟ امرتون؟ -

شه سوار شی؟می  -

:به اطراف انداختم و بهش گفتم نگاهی

.اون جا نیمن داشتم می رفتم یه قهوه بخورم، اگه مایلید شما هم بیا -

زیاد که دور نیست؟. باشه، پس سوار شو -

.میرس ینه، همین یه خیابون و که رد کنیم، م -

نسترن می دونستم حرفایی که می خواد بزنه حول و حوش چه با توجه به حرف هاي دیشب . و تکونی داد و در و برام باز کرد سرش

.می زدم رو با خودم مرور می کردم که نه خودم و عذاب می دادم و نه اون رو دیچیزاییه، پس باید قبل از رسیدن به اون جا حرفایی که با

***

معلوم بود دنبال کلمه ها یا جمله هایی . بیرون بودنگاهش متوجه . از سفارش قهوه و کیک دست به سینه منتظر شدم که حرفاش و بزنه بعد

:وقتی دید هنوز بهش خیره ام، برگشت و لبخندي به صورتم پاشید و گفت. می گرده که بتونه از طریق اون ها راحت تر حرفاش و بزنه

.شاید گفتنش خیلی دیره یا شایدم خیلی زود اما خودم فکر می کنم دیره -

.شم بهش دوختمدهنم و قورت دادم و چ آب
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.احتماال باید خودت هم تا االن فهمیده باشی -

:گفتم. کردم آروم باشم سعی

چی رو باید فهمیده باشم؟ -

:به صورتش کشید و همون طور که سعی می کرد نگاهش فقط تو چشمام باشه گفت دستی

.این که دوستت دارم -

.بند اومد و نگاهم و ازش گرفتم زبونم

.ی خوام این حرفا رو بهت بزنم اما تو انگار هیچ وقت براي من وقتی نداريخیلی وقته که م -

.دست چپم لبه فنجون و لمس می کردم و دست راستم رو بدون حرکتی روي میز قرار داده بودم با

.اگه می شه وقتی دارم باهات حرف می زنم به من نگاه کن-

:لبخندي زد و گفت. و آروم آوردم باال سرم

می تونم این قول رو بهت بدم که یه زندگی خوب و . شناسی یخودم و خانواده ام رو هم خوب م. وقته این جا زندگی می کنم من خیلی -

خُب . میاگه بخواي می تونیم برگردیم ایران و یا همین جا بمون. البته بازم همه چی بستگی به تو داره. بدون دردسر رو برات فراهم کنم

.جا خیلی بهتر از ایرانهاین  کاريمسلما موقعیت 

خیره بود ولی انگار چیزي از صورتش و نمی دیدم و حرفاش و نمی فهمیدم که احساس کردم دستش و آروم روي دستم که روي میز  بهش

دستم رو به آرومی از زیر دستش حرکت دادم و به زیر میز بردم. بود، گذاشت

:بلند شدم که گفت از جام. بهش کمی برخورده بود. نگاهم و ازش گرفتم و

نگفتی جوابت چیه؟ -

...من... من -

.نگو که هنوزم به کسی فکر می کنی که دیگه بهت فکر نمی کنه -

.حرفی براي گفتن به زبونم نمی اومد. چشماش براق شدم تو

وقته که دوستت دارم، از من خیلی . اگر هم فکر می کنی با فرستادن دوستت به جلو من ازت دست می کشم خیلی اشتباه می کنی سها -

.همون موقع که دیدمت یعنی از ایران

خواست حرف دیگه اي بزنه . نگاه مصمم و حرف زدن جدیش دلهره رو به جونم انداخته بود. سه قدمی عقب عقب از میز فاصله گرفتم دو

.که سریع ازش رو گرفتم و زدم بیرون و با گام هاي تندي از اون جا دور شدم

رو نداشتم که دست  نیقدرت ا. رو نداشتم زایچ یلیخ دنیطاقت د یدوست داشتم برگردم ول. ن من و به فکر برده بودنستر يها حرف

.که دو سال نبودنش رو تحمل کرده بودم نمیبب یرو تو دست کس یکس

...از دو سال بعد

 یحوصله ام سر م یلیدو، سه هفته تعط يتو. بود رانیجمعه تو ا يتنها بودن مثل غروب ها سمسیکر التیتعط يتو. سرِ جام بلند شدم از

.رفتم یور، اون ور م نیا یکالفه بودم و مثل مرغ سر کنده ه. قدم زدم کمی. رفت
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.کالس امسالش رو رفته بود و من و با حرفش تنها گذاشته بود نیهم آخر نسترن

:دیچینسترن تو گوشم پ يصدا

»؟ياینم. رمیبگ طیخوام بل یمن م. رانیا میرو با هم بر التیتعط نیا ایسها ب «

دستش رو  يسها دوست دار ؟يبر يتو دلم گفتم، سها واقعا دوست دار. به خودم نگاه کردم نهیو تو آ دمیدر و کاپشنم رو پوش يجلو رفتم

؟ینیبب يگریتو دست د

.ته دلم پوزخند زد يزیچ هی .نمیرم که اون رو بب یقانع کردن خودم گفتم، نم يتو دلم باز برا. نییرو انداختم پا سرم

.راه افتادم ییمایخونه رو باز کردم و به سمت آژانس هواپ در

***

:نسترن اومد يصدا. که مقابلم باز بود یرو تا کردم و گذاشتم تو چمدون يبعد لباس

؟يایعوض شد که ب متیتصم هویشد دختر که  یچ -

:و گفتم رونیرو با صدا دادم ب نفسم

.خانواده ام تنگ شده يدلم برا دمیم و دکه فکر کرد کمی-

فقط خانواده ات؟: نسترن

:از لباسام رو انداختم تو چمدون و گفتم گهید یکی

!نستـــــرن -

:داد و گفت هیچار چوب در تک به

گم؟ یمگه دروغ م -

:هام رو انداختم باال و گفتم شونه

!دونم واال ینم -

.هم دلم تنگ شده گهید یکی يمن به جز خانواده ام برا یول: نسترن

.ينگفته بود! طونیش يا -

:اش رو از چارچوب برداشت و گفت هیتک

.دلم تنگ شده نینازن يبرا. فکرت منحرف نباشه خانم-

:و گفتم دمیخند

.رو نشون نداد طونشیش ياونم که اومده بود ماه عسل اون رو. شیدیخوبه دو هفته د -

:و گفت دیخند نسترن

.میکرد یطونیهم شاون همه با -

.نشه مونینکرد که شوهرش پش یطونیش ادیز -

.میقشنگ با هم جور بود. خوش گذشت یلیخ یول: نسترن
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:انداختم تو چمدون و گفتم گهیلباس د هی دوباره

.يگروه ما تو بود يگم شده  ي مهیاصال ن -

.اومد یم نییصداش از پا. نییرفت پا نسترن

.نیکرد داشیپ بیتو مملکت غر ؟يدیآره د -

.برداشتم گهیلباس د هیزدم و  قهقهه

:دیچیخودم تو گوشم پ يصدا. تو فکر رفتم

».شه دایدم بهتر از من برات پ یقول م برزیفر «

:با خنده جوابم و داد برز،یفر

.یجواب گذاشت یکه تو کافه من و ب یاومد؟ اون روز برف ادتیحرف من  نیا يسال و خرده ا کیشد بعد از  یچ -

:لب هام اومد و گفتم يتلخ رو يلبخند

.شه یعوض نم ممیمن تصم. یدوست ندارم منتظر بمون برز،یفر -

.عوض بشه يروز هیمونم تا  یمن منتظر م. گم یباز هم بهت م یول: برزیفر

:گفت ینیکردم که فربربز با لحن غمگ کیرو به گوشم نزد لمیموبا یزدم و گوش يلبخند

رم؟یبگ طیبرات بل -

:و گفتم رونیرو دادم ب نفسم

.نه، گرفتم -

؟یک: برزیفر

.امروز، امروز صبح -

؟يگرد یبرم: برزیفر

:و گفتم دمیخند کمی

.درسم که هنوز تموم نشده عاقل-

:گفت. که زده بود، خنده اش گرفته بود یاز حرف اونم

.یداشت ازیسفر ن هیبه  ،يکرد يخوب کار-

:نگفتم که گفت یچیه

.ره بهتخوش بگذ -

:گفتم آروم

.یمرس -

.نکنم ییاحساس تنها بیکرده بود که تو مملکت غر يکار. برام کم نذاشته بود یچیدو سال ه نیواقعا تو ا. دمیکش یخجالت م ازش

:دیکش رونیب االتمیمن و از خ صداش
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سها؟ -

بله؟ -

:من من کرد و گفت کمی

؟يبر يخوا یکه نم ینیبب دیکه نبا ییزایبه خاطر چ -

.برنا انداخت ادیمن و  حرفش

:داد ادامه

.ستیهم ن ادشیتو رو  گهیاالن د -

:وسط حرفش و گفتم دمیپر یآروم يبا صدا. گلوم رو گرفت بغض

.نمیرم خانواده ام رو بب ینه، دارم م -

:و گفت رونینفسش رو داد ب برزیفر

.دوارمیام -

.قطع کرد و

!سها -

:قلبم و گفتم يدستم رو گذاشتم رو. دمیراز جام پ هوینسترن  يصدا با

!نسترن يوا -

.هست یدونم تو مارك چ ینم. به مارك اون لباس يشد رهیدو ساعته خ. یسکته کرده باش دمیترس! زهر مار: نسترن

.کردم یقلبم بود و چپ چپ نگاهش م يدستم رو هنوز

:رو به کمرش زد و گفت دستش

.شم یمعذب م یکن یهم نگاه م يخب اون طور یخوشگلم ول یلیکه خ بهم؟ درسته يمثل مجسمه زل زد هیچ -

.دمیکه دستم بود رو به سمتش پرت کردم و به طرفش دو یلباس. رمیخنده ام رو بگ ينتونستم جلو گهیحرف رو که زد، د نیا

***

 يرو فراموش کردم و دوباره شدم اون سهاهام  یدلتنگ يانگار همه . تو وجودم اومد یبیشد، شور و شوق عج رانیکه وارد خاك ا مایهواپ

.یچ يدونم برا ینم. هم داشتم یبیاسترس عج. رفت رانیاز ا شیساله که دو سال پ شیو ش ستیب

گرفتم، هر چه قدر نسترن اصرار  لیچمدونم رو که تحو. از اومدنم بهشون نداده بودم یاطالع چیکردن خانواده ام هم ه زیسورپرا يبرا

.راحت ترم یرو برسونن قبول نکردم و گفتم با تاکسکرد که اونا من 

.چشم دوختم رونیو به ب نیماش ي شهیدادم به ش هیسرم رو تک. یچ یعنی یدلتنگ دمیگذاشتم، تازه فهم یرو که تو تاکس پام

.دلم گفتم، حاال خدا رو شکر دو سال اون جا بودم تو

دلم تنگتـــــه ،یبیبا حال غر ،یبیحس عج با

ق و عادت، بدون حسادت، دلم تنگتهاز عش پر
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دلم تنگتـــــه ـــــه،یبدون کنا ـــــه،یگال یب گله

، دلم تنگتـه یجور قشنگـ هی ،یاز فکر رنگـ پر

یشکــــیواسه ه یشکـــیکه ه یـــیجا تو

دلم تنگتــــه شــــن،یو همه دل پر ســــتین

ـــــشنیواســــه خاطراتت که کهنه نم تنـگه

لحظــه کنار تو بودن هی ينگه، تنگـــه برات دلم

شب شد هزار شب، که خاموش و خوابـن هی

فکر خسته نیمن دل شکسته، با ا! روشن يچراغا

 دلم تنگتـــه! و پاك ينمنـــاك ، تَر و ابر يِچشما با

که چه ساده، بدون اراده، دلم تنگتــــه نیبب

 ترانه ، چقدر عاشقانه ، دلم تنگته نیا مثل

 ماه قرار بوده باشه يِشب شد هزار شب که دل غنچه  هی

 به سازم نرقصه، به کامم نباشه ایکه دن یستین تو

يریبگ یعشق سراغ نیاز ا دیمنتظر شم که شا چقدر

يریپذ یکدوم روز؟ من و با تمام دلت م ؟کجا؟ کی 

فکر خسته، دلم تنگته نمنِ دل شکسته، با ای 

و پاك، دلم تنگته يابرنمناك، تَر و  با چشمايِ 

که چه ساده، بدون اراده، دلم تنگتـــه نببی 

ترانه، چقدر عاشقانه، دلم تنگتـــه نیا مثل

روز اول افتادم که بعد  ادی. انداختم یخوند گرفتم و به سر تا سر اتاقم نگاه یم يبلند يام رو از ضبط که داشت آهنگ و با صدا رهیخ نگاه

که چرا بهشون  نیناراحت به خاطر ا. خوشحال بودند، هم ناراحت دنمیمامان و بابا هم از د. خونه گذاشته بودماز مدت ها پام رو درون 

.ارمیو بهونه مختلف تونسته بودم از دلشون در ب لیباالخره با صد تا دل. ودمنگفته ب

هر روز  بایتقر نیبا نازن. به روال سابق برگشت زیهفته از برگشتنم همه چ کیبعد از گذشت . گذشت یماه از اومدن من م کی بایتقر االن

با . تونست همه وقتش رو با من بگذرونه یزن متاهل بود و نم کیاون االن . بشم شیکردم کمتر مزاحم زندگ یم یسع یزدم ول یحرف م

.کردم یباز من ناخود آگاه مراعات م یبا اون موقع ها نکرده ول یفرق چیه فتگ یکه خودش م نیا

 شتریگرفته بود ب میمدت کم تصم نیا يتو. سرش شلوغ بود یاون که حساب. بودمش دهید يچند بار. خبر نبودم ینسترن هم ب حال از

.سرك بکشه ییو به هر جا ارهیسر درب ییاون دوست داشت از هر جا. هم موفق شده بود بایو تقر نهیرو بب رانیا يشهرها

 ایمدت بهشون سر زده بودم  نیا يتو. من تهران رو انتخاب کرده بودم یبرن شمال ول یزندگ يگرفته بودن کال برا میهم تصم نایا مامان

.کشه یکه همه وجودم توش نفس م یکه عشقم، کس ییجا. خواست تهران باشم یمن دلم م یول شمیاومدن پ یاونا م یگاه
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شد با اون ژست  یم ادهیپ نشیداشت از ماش یقتدر شرکت و يبار جلو کی. بودمش دهیمدت دو بار از دور د نیا يتو! اما برنا و

و  هیعشق فراموش نشدن نیام لرزوند و مطمئنم کرد ا نهیس يتو دمشیکه د يبار نیباز هم دلم رو مثل دو سال قبل و مثل اول شیشگیهم

 چیتونستم بگم تا اون روز ه یم بایرتق. روز بود نیتونم بگم برام بهتر یاون روز م. دمشید نایا نیخونه نازن يلوپنجره ج يبار دوم از باال

 یکس يخواستم بمونم و برا یم. که بمونم مصمم شدم نیا يتو دمیکه شن ییاز اون روز با حرف ها ینداشتم ول شتریموندن ب يبرا یمیتصم

.بودم نیبرگشتم که خونه نازن شیناخود آگاه به دو روز پ. نگمکنه بج یکه تمام لحظاتم رو پر م

***

.به خدا يا وونهیسها تو د ياو: نینازن

چرا؟ -

.يداد یجواب رد نم برزیبه فر یداشت یاگر عقل درست حساب: نینازن

...اگه -

که اون پشت بود در رو باز  یشخص ریرفت و بدون نگاه کردن به تصو فونیبه سمت آ نینازن. زنگ در باعث شد حرفم نصفه بمونه يصدا

. شد یپر م ادشیکه همه لحظه هام به  دمیرو د یکس امیکنار ت نییم و به پشت پنجره رفتم و اون پاناخود آگاه از سرِ جام بلند شد. کرد

کردم تک تک  یم یکردم و سع یبودم و به برنا نگاه م ستادهیزنن فقط همون جا وا یحرف م يدر چه مورد ایگن  یم یدونستم چ ینم

کنار برنا  نییلحظه خودم رو اون پا کیچشمام رو بستم و . تونم تجسمشون کنمب مییاوقات تنها يذهنم ثبت کنم تا برا يحرکاتش رو تو

.شدم نیبودم که باعث تعجب نازن التح نیدونم چه قدر در ا ینم. تصور کردم

؟یکن ینگاه م یبه چ: نینازن

.پرده رو انداختم عیآورد و من سرلحظه سرش رو باال  کی. نبود امیاز ت يخبر یهنوز اون جا بود ول. انداختم نییبه پا ینگاه دوباره

چت شد دوباره سها؟. با تواَم: نینازن

:برگشتم و گفتم نیبه سمت نازن یمصنوع يو با لبخند دمیکش یقیعم نفس

.خوبم ،یچیه -

.بهم بده یتونه اطالعات خوب یم نیدونستم نازن یم. در مورد برنا بدونم شتریخواستم ب یم

بود؟ یک -

!امیت: نینازن

!هانآ -

.کردم یسر حرف رو باز م يجور کی دیبا. گرفته بودم برگشتم و روش نشستم و به فکر فرو رفتم يکه قبال روش جا يا یسمت صندل به

!سالم سها: امیت

.دوباره از فکر خارج شدم امیت يصدا با

؟یسالم، خوب -

؟ياز ما کرد يادیچه عجب  ؟یتو خوب ،یمرس: امیت
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.مزاحمتون شدم یمدت حساب نیمن که تو ا ه؟یچه حرف نیا. منم خوبم ،یمرس -

.میدیما که ند: امیت

.مونه یکنه م نیدختر ع نیا امیت ؟يدیرو ند یچ یچ: نینازن

!ییپررو یلیخ -

ومد؟یچرا برنا باال ن یراست. به تو رفتم: نینازن

:به صورت من انداخت و گفت ینگاه امیت

.گفت کار دارم ،یچیه -

:دمیپرس ياز ناز نیهم يبود، برا تیقعمو نیبهتر االن

کردن؟ یفرهمند عروس يآقا یراست -

رو هم  ياالنم تک و تنهاست و هر دختر. رو بهم زد یدو، سه روز بعدش برنا همه چ یکه تو رفت نیبعد از ا. دلت خوشه ها! نه بابا: نینازن

.گه نه یذاره روش و م یم یبیع هی میکن یم یکه بهش معرف

:گفت نیتو فکر بودم که نازن. ارمیخودم ن يکردم به رو یم یسع یکرده بود ول دایپ انیدرونم جر یوبخ یلیخ حس

؟يگرد یبرم یک یگفت یراست -

.فعال قصد ندارم برم -

؟یچ یعنی: نینازن

.از کارام برسم يسر کیبه  دیبا. مونم یم گهیچند مدت د هی -

***

. نسترن بود. از سرِ جام بلند شدم، ضبط رو خاموش کردم و به سمت در رفتم.ان حال برگردوندزنگ در خونه من رو از گذشته به زم يصدا

.مطلع کنم ممیتا اون رو از تصم شمیپ ادیازش خواسته بودم ب

.سالم -

!معرفت یسالم سها خانوم ب: نسترن

شه؟ ینم داتیو اصال پ يبه گشت و گذار یتو که ه ایمعرفتم  یمن ب -

ا؟یبهت گفتم تو هم پاشو با من بمن کم : نسترن

.باهات حرف دارم یکه کل نیبش ایحاال ب -

.میتخت نشست يو رو مینسترن به سمت اتاقم رفت با

ارم؟یبرات ب يخور یم يزیچ -

.کن فیو تعر نینه، بش: نسترن

:کردم و بهش گفتم فیبودم رو تعر دهیکه شن ییزایاتفاقات و چ همه

.رو به طور کامل با برنا روشن کنم فمیتکلبمونم و  شتریخوام ب یم -
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؟یکن یکار م یرو چ دیترم جد: نسترن

.کنم یرد م یمرخص -

.یعاقالنه گرفت میتصم هیبار  نیاول يبرا. هیباشه، کار خوب: نسترن

:زدم و گفتم يلبخند

.هم هست گهید زیچ هی -

؟ یچ: نسترن

دنبال  يو بر یبجنگه و بهتره فراموشش کن شهیکه تمام زندگ یکس يخواد برا یرو گرفته و م مشیسها تصم یبگ برزیخوام به فر یم -

.تیزندگ

.چشماش روشن شد يتو يحرفم برق شاد نیا دنیدونم چرا حس کردم با شن ینم. به صورت نسترن انداختم ینگاه

.باشه، حتما: نسترن

اون شب . نمشینب یمدت طوالن هی يدونستم ممکنه برا یم. مونهب شمیازش خواستم پ نیهم يدونستم نسترن پس فردا پرواز داره، برا یم

نسترن رو  یشدم ول داریبود که از خواب ب کیساعت  کینزد. میفرو رفت یقیصبح بود که به خواب عم يکایو نزد میحرف زد یاز همه چ

.دمیکنارم ند

؟یینسترن کجا -

.آشپزخونه: نسترن

.به سمت آشپزخونه رفتم دمیمال یرو م که چشمام یسرِ جام بلند شدم و در حال از

!ایمراقب خودت باش. دمیصبحونه رو برات چ. برم دیسها من با: نسترن

؟يشب بر یتون ینم -

.موندم یم شتیپ شتریتونستم حتما ب یاگر م: نسترن

:گرفت، گفت یکه در آغوشم م یسمتم اومد و در حال به

.يارخبرم نذ یو ب یبهم قول بده مراقب خودت باش -

.باشه، حتما -

 یم یداشتم ول شیدر پ یراه سخت. در همون حال موندم و بعد به خودم اومدم یبعد از رفتن نسترن کم. میکرد یاز هم خداحافظ هیگر با

باهاش  دیبا. کرد رفتم یکه برنا کار م يبه سمت دفتر عیبعد از شستن دست و صورتم و خوردن صبحانه سر. شم یدونستم که موفق م

 یهمه چ. روبروم نصب بود انداختم واریکه به د يقد نهیبه آ یدر دفتر رو باز کردم و نگاه. شدم یقدم م شیپ دیاحاال من ب. زدم یف محر

من رو  دیزدم که نبا یحدس م. طور نیهم هم یعوض شده بود و منش زیهمه چ. رفتم یمنش زیزدم و به سمت م يلبخند. خوب بود یلیخ

.بشناسه

نم؟یتونم مهندس فرهمند رو بب یم. سالم -

؟... شما خانمِ. اوردندین فیهنوز تشر شونیبله، فقط ا: یمنش
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.مونم یمنتظرشون م. هستم يزدیا -

قدم  يدونم چه قدر منتظرش اون جا نشسته بودم که صدا ینم. که اون جا قرار داشتن رفتم ییها یبه سمت صندل يا گهیحرف د چیه بدون

به سمت من متوجه شدم که  یاز اشاره دست منش. زد یحرف م یخودش بود که داشت با منش. رمیبه سمت باال بگباعث شد سرم رو  ییها

.دمید یبار در عمق نگاهش عشق رو م نیا یبه سمت من برگشت، با همون نگاه آشنا ول. از جام بلند شدم. گه من منتظرشم یداره م

.سالم -

رو تو  فشیک. دیچشماش د يشد تو یرو م يقبل االن فقط دلخور يعشق چند لحظه  يبه جا شد اما رهیو مبهوت چند لحظه بهم خ مات

ته دلم فرو  يزیچ هیدونم  ینم. کردم یرفتنش رو نگاه م. گفت و به سمت اتاقش رفت يزیچ یدستش محکم گرفت و برگشت به منش

.دادم یبه خودم م نبودشکه تمام مدت تو  يدیمثل ام خت،یر

:من و از جا پروند یمنش يقش بودم که صدابه در اتا مات

!خانم؟ -

:رو داد باال و ادامه داد نکشیترس برگشتم سمتش، که ع با

...خانمِ -

:شد و گفت رهیدفتر جلوش خ به

.امروز مهندس فرهمند وقت ندارن يزدیخانم ا! يزدیا -

:گفتم يگرفته ا يوب ا صدا ستادمیا زشیقدم رفتم جلو و مقابل م دو

.نمشونیبب دین بام -

:باال و گفت دیصورتش بود رو کش يکه رو یبزرگ نکیهاش رو انداخت باال و دوباره ع شونه

. ستیدست من ن -

:گفتم یگذاشتم و عصب زیم يرو رو دستم

.کارم واجبه یعنی د،یگم با یم یخانم وقت -

.تونم بکنم ینم يکار گهیمن د. دونم، مهندس فرهمند گفتن وقت ندارن یخانم من نم: یمنش

:اشاره کردم و گفتم شیگوش به

.نیاطالع بد شونیبه ا-

.گفتن نه: یمنش

.نیگفتم اطالع بد -

...چند بار بگم يزدیخانم ا -

 رهیکه جلوم رو بگ نیقبل از ا. رهیمن و بگ يکرد جلو یسع یمنش. رفتم سمت اتاقش عیبرگشتم و سر تیبا عصبان. دمیحرفاش و نشن هیبق

.رو باز کردمدر اتاق 

:گفت عیدهنش رو باز کنه، سر یکه منش نیبهمون نگاه کرد و قبل از ا. داده بود هیتک واریبود و به د سادهیبه پنجره وا کینزد برنا
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؟ینیخانم ام -

:گفت عیسر یمنش

...فرهمند گفتم بهشون که يآقا -

:وسط حرفش و گفت دیپر برنا

.دیبر دیتون یم د،یدارن ياگه کار. نداره یمشکل ینیخانم ام -

کدوممون  چیه. نییبودم و سرم رو انداخته بودم پا سادهیدم در اتاق وا. و در رو بست رونیگفت و از اتاق رفت ب یآروم دیببخش یمنش

.کرد ینگاه م رونیداده بود و از پنجره به ب هیتک واریبه د نهینگاهش کردم، دست به س یچشم ریز. میگفت ینم یچیه

پاکت  هیخاموش شده بودن و  زیم يبود که نصفه سوخته و رو ییگارهایپر از س زشیم يرو. رات دادم و دو قدم رفتم جلوخودم ج به

:گفتم نیهم يبرا. بود تا سکوت اتاق رو بشکونم یخوب يسوژه . له شده هم کنارشون افتاده بود گاریس

!ينبود يگاریس -

 نمونیسکوت ب يا قهیچند دق هی. دمیفهم یرفتارش رو نم یمعن. نییاره سرم رو انداختم پادوب. هم بهم نکرد ینگاه مین یحت. زد يپوزخند

.رو گرفت

؟يچرا اومد -

.کمرنگ بود یگشتم، بود ول یآشنا م زیچ هیتو نگاهش دنبال . بهم چشم دوخته بود یرو بلند کردم، با ناراحت سرم

؟یگ ینم یچیچرا ه -

:لب گفتم ریز

!برنا؟ -

:و دوباره بهم نگاه کرد و گفت دیکش یقینفس عم. از من گرفت حرص رو با

صدا کنه؟ کیمن و به اسم کوچ یکس ادیمگه قبال بهت نگفتم بدم م -

جا و  نیا امیمن دو سال صبر نکرده بودم که ب. رمیخودم رو بگ يکردم جلو ینگاه کردم و سع گهید يلبم رو گاز گرفتم و به جا ي گوشه

.میکن يمثل قبل، دوباره مثل قبل فقط لجباز دوباره بشه یهمه چ

:دیچیپ یبرنا بود که تو اتاق م يصدا دوباره

آره؟ ؟يخوش آورد يخبرا -

:کرد و گفت یعصب يخنده ا. زد و روش رو ازم گرفت يپوزخند

!هه هه -

.ستین يطور نینه ادوست داشتم بهش بگم، . بزنم ادیدوست داشتم حرف دلم رو فر. بهش چشم دوخته بودم يناباور با

:وقفه ادامه داد یب

.خوام یرو بشنوم که نم ییدوست ندارم حرف ها چیه! نیبب -

:هاش رو انداخت باال و ادامه داد شونه
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.خوام بدونم یو نم ییجا نیا یچ يدونم برا یاصال نم-

تو بگو، بذار برنا غرورش رو . سها یفهم یهش رو منگا یمعن. غروره يبرنا از رو يحرفا نیا. بزن، تو بگو ادیگفت فر یته دلم م يزیچ هی

!بزن ادیسها فر. بذاره کنار

:به زور لبم رو از هم باز کردم و گفتم. بود دهیفکم انگار به هم چسب. بزنم یتونستم حرف ینم

.یگ یدروغ م -

.زد گهید پوزخند هیدوباره . دستش رو به کمرش زد و بهم نگاه کرد. حرف رو زدم نیدونستم چرا ا ینم

:لرزون گفتم يبا صدا نیهم يداد، برا یگلوم رو فشار م يبغض بد. ادامه بده نذاشتم

.یگ یرو دروغ م یهمه چ -

:گفتم عیدهنش رو باز کنه که سر اومد

.ياز غرورت دوست دار شتریکردم من و ب یمن و باش که فکر م -

:تو چشمام جمع شد و ادامه دادم اشک

.ورت واجب ترهکه غر نینه، مثل ا -

:زدم و ادامه دادم يپوزخند. خواستم غرورم رو شکست بدم یبار بود که م نیاول. نییقطره اشک از چشمم افتاد پا هی

.يریاحساساتت جبهه بگ يجلو يفقط بلد شهیهم. یاز نگاهت بهم نگ گهیکردم حرف دلت رو د یفکر م ،يکردم عوض شد یفکر م -

:نگاهم رو ازش گرفتم و گفتم. دبهم چشم دوخته بو يناباور با

با خودم  گهیشهر د هیکه دو سال تو  نیدور، نه ا ختمیر یاحساساتم رو درباره ات م يهمه  يازدواج کرد دمیهمون روز اول که فهم دیبا -

. نمیشکستت رو بب جا نیا ومدمیبه غرورت بگو ن. رو از خودم دور کردم زایچ یلیبه خاطر همون احساسات خ. ور، اون ور بکشونمش نیا

 یرو بشنوه که نم ییخواد حرفا یاالن گفت نم نیدونم غرورت دوست نداره بشنوه، چون هم یم. خوش بهت بدم يخبرا ومدمین... ومدمین

 يبه هر بهونه ا شهیکه هم ییجا بهت بگم سها نیفقط اومدم ا. گم یدارم م یتا دلت بشنوه چ ریگوش غرورت رو بگ قهیپس دو دق. خواد

.دوستت داشت ،يکرد یردش مخُ

.بهش نگاه کردم، دوباره نگاهش پر از عشق بود. صورتم بودن رو با پشت دست پاك کردم يکه رو ییزدم و اشک ها يپوزخند

 يدستم رو، رو. روم رو ازش گرفتم و به سمت در راه افتادم. بدم که مثل امروز بشکونتم ییخواستم دوباره به خودم قول و قرارا ینم

:گذاشتم که صداش اومد رهیگدست

!سها؟ -

:دیچیفشار دادم که صداش تو اتاق پ رهیدستگ يدستم رو، رو. دوباره اشک از چشمام سر خورد. رو بستم چشمام

حرف  يکه بذار نیبود که بدون ا امیت یعروس. باهات حرف بزنم يبهت بگم، چطور يرفتم که چطور یچند روز بود با خودم کلنجار م -

زنگ  میگوش یوقت ادمهی. ارمیوقت نتونستم سر از کارات در ب چیه. ره یسها داره م دمیچند روز بعدش شن. يز مقابل چشمام دور شدبزنم ا

و چند بار بهت زنگ بزنم  نیدو سال خواستم چند نیتو ا. یهمه چ يچرا سوالم بود برا نیا. »چرا سها؟«تونستم بگم،  هکلم کیخورد، فقط 

تصور کردم،  گهید یهر بار که تو رو کنار کس یمنم با خودش برد ول یکه رفت زندگ ییندارم، خواستم بگم سها یدگو بگم بدون تو زن



نودهشتیا کاربران انجمن Tikooliو آیال و... نیال – سها                   کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢١٣

که بگم  ؟ياز من دار يجا چه انتظار نیا ياالنم بعد از دو سال اومد! گم سها؟ یم یچ یفهم یم. میشده بود کابوس زندگ. شدم وونهید

هان؟! ؟یو من و با کابوس هام تنها گذاشت یکه رفت یحرف دلم رو بزنم؟ مرس ینذاشت يلحظه ا یممنون که حت ؟یمرس

برگشتم سمتش، چند . در سر خورد ي رهیدستگ يدستم از رو. شده بود سیخ سِیصورتم از اشک خ. دیلرز یبلند بود و به شدت م صداش

 يا گهیچشم ازم گرفت و به سمت د. لوم بود بغض کردهاش مع افهیاز ق. کرد ینگاهم م يبود و با دلخور ستادهیا نهیمن دست به س یقدم

.نگاه کرد

:گفت يگرفته ا يصدا با

دونم چرا فقط  یکه نم يغرور هیکه هر لحظه با  ییبرنا ياتفاقات شد؟ فکر نکرد نیتو بود که باعث تمام ا يکه لجباز يتا حاال فکر نکرد -

تونست بگه، ممکنه عاشقت باشه؟ ممکنه  ینم یش رو کنارت بگذرونه ولدوست داشت همه لحظه ها شهیهم یول دیکش یتو قد م يجلو

کنه؟ ینتونه بدون تو زندگ

دستاش رو . قدم جلو اومد هیقدم رفتم جلو، برنا هم  کی. از دستم افتاد فمیک. رو آزاد کرد و من بدون اراده مسخش شده بودم دستاش

پر از  ییبو. عطرش تو دماغم رفت يبو. خودش و من و تو آغوشش گرفتسمت  دیجلو آورد و دستام رو تو دستش گرفت و من و کش

.کرد، از شونه هاش معلوم بود یم هیبرنا هم داشت گر. شکست و به هق هق افتادم بغضم. پر از انتظار ییخاطره، بو

:برنا گفت م،یکه تو آغوش هم بود يطور نیهم

.بگم يزیچ هیوام خ یچون م ،يریرو بگ تیحاال نوبت توئه که گوش لجباز -

:شونه هاش که ادامه داد يرو گذاشتم رو سرم

.یلیدوستت دارم، خ یلیخ -

***

لبم رو جمع . خنده ام گرفت. کرد یکار م يا گهید ينقشه  يداشت رو. کردم ینشسته بودم و نگاهش م یصندل يکار برنا رو زیم يروبرو

:گفتم هویکردم و 

!برنــا؟ -

:گفت یمصنوع ي هیکه برنا با حالت گر دنیشروع کردم به خند. سرش يداخت و دو تا دستش رو کوبوند رونقشه ان يرو رو خودکارش

!خدا يوا يا -

پنجاه  یِخب باالخره باعث و بان. دیبار یاز صورتش م یخستگ. چونه اش ریاز دستاش رو گذاشت ز یکی. رو بلند کرد سرش

.من بودم شیدرصدخستگ

؟يردهوس ک یباز چ ه؟یچ: برنا

:رو انداختم باال و با خنده بهش چشم دوختم که ادامه داد ابروهام

بچه لگد زد؟ -

:ابروهام رو انداختم باال که گفت دوباره

.ادیتو صدات در نم یگم جانم، ول یهم م يهر سر ؟يد یبار آالرم م کی قهیمن هر پنج دق يروبرو یدو ساعته نشست هیپس چ -
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.تمکارت داش يسر نیاتفاقا ا -

:و گفت دیصورتش کش يرو رو دستش

امرتون؟ د،ییخب بفرما-

:لبخند دور تا دور اتاق رو نگاه کردم و گفتم با

ساختم؟ يچه خونه ا یکن یحال م -

:داد، گفت یبه بدنش م یکه کش و قوس یدر حال برنا

کار و تالش منه؟ ي جهیو همه اش نت یساختمون نداشت نیتو ساختن ا يادیچند بار گفتم تو نقش ز زمیعز -

:رو دادم باال و گفتم ابروهام

.من بوده يساختمون پا ي هیزحمت اول. دمیساختمون رو من کش يتمام نقشه  یاگه دقت کن! اوهو -

:زد و گفت يکه دستش پشت گردنش بود، لبخند یدرحال برنا

.رو من درستش کردم شییامال ياز غلط ها یلیخ -

.وجود نداشت ییغلط امال -

؟يمهندس رو فراموش کرد يواژه : برنا

اسمت بود و پاك شد؟ يهمون که جلو -

.گم یاسم تو رو م ينه جلو-

همون که هنوزم هست؟ -

.ساختمون رو هم من تموم کردم نیا. گن، کار را که کرد؟ آن که تمام کرد یاصال م: برنا

.سپردم دست شپش یم دیمن، خب کار رو با يوژه وسط پر يشپش افتاد نیع. یتموم نکن یخواست یم! نه، تو رو خدا -

.اسمت رو پاك کنم يجلو ییخواد دوباره غلط امال یکه دلت م نیمثل ا: برنا

.عرق شرم روت ظاهر شه میخواد عال یکه دلت م نینه، تو هم مثل ا -

:برنا ابروهاش رو باال برد و گفت. رعد وبرق اومد يصدا

قت شب؟و نیا رونیب یکن یپرتم م یعنی -

:و گفت دیکش وارید يبرنا سرش رو تکون داد و دست رو. هم گذاشتم يرو رو چشمام

.یساخت یخوب يخونه  نمیب یکنم م یحاال که دارم دقت م -

:هم گذاشتم و گفتم يرو رو چشمام

.حاال درست شد -

:سر جام بلند شدم و گفتم از

.رم بخوابم یخسته ام، م یلیمن خ -

!خدا رو شکر: برنا
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:سمتش و گفتم برگشتم

؟یگفت یچ -

.زمیعز ریگفتم شب بخ: برنا

نتونستم ... گهیدرد د هیدوباره . دادم هیلبم رو گاز گرفتم و دستم رو به در تک. افتاد ردلمیز ییدرد گذرا هوی. و به سمت در رفتم دمیخند

.کنار در نشستم. ستمیسر پا با

.اریسها تو رو خدا باز ادا در ن: برنا

:هم فشار دادم و به زور گفتم يچشمام رو، رو ادمیدرد ز از

-نا... ر... ب!

:از جاش بلند شد و اومد کنار من و با اضطراب گفت عیسر برنا

شد سها؟ یچ -

:گفتم کهیت کهیت دوباره

!نا... بر... دلم -

.کار کنم یاالن چ: برنا

!تان... مـارسیب -

!باشه، باشه: برنا

.رسوند مارستانیربع من و به ب کیباالخره بعد از  و

***

:گفت یآورد و م یبچه ها رو درم يادا. برنا اومد يرو باز کردم، صدا چشمام

!گهیبلند شو د ؟یخواب یمامان؟ مامان؟ چه قدر م -

.تو بغلش بود یکیبود و نوزاد کوچ سادهیبرنا کنار تختم وا. سمت صدا برگشتم

.درست مثل باباممچه قدر خوشگلم،  نیمامان بب: برنا

:گرفته گفتم ییصدا با

.يبابات نشد هیشب يشانس آورد-

:برگشت سمتم و با تعجب گفت برنا

- د!

با  امیو ت نیپشت سرشون هم نازن. مادر و پدر من و مادر پدر برنا وارد اتاق شدن. سمت در میهر دومون برگشت. تا ضربه به در خورد دو

:با خنده گفتبرنا . سر و صدا وارد اتاق شدن

.گروه سرود اومدن -

:کرد، گفت یما نگاه م يخانواده  دیبود و داشت به عضو جد سادهیبرنا وا کیکه نزد امیکه ت میکرد یهمشون سالم و احوال پرس با



نودهشتیا کاربران انجمن Tikooliو آیال و... نیال – سها                   کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢١٦

قدر زشته؟ نیرفته ا یبه ک یفسقل نیا! يوا يوا يوا -

:گفتم عیسر

!به باباش-

:فتگ نیکه نازن دنیشروع کردن به خند همه

- یخوشگل نیبچه به ا ام؟یت! ا.

:گفتم عیسر که

.خب به من رفته -

:گفت نیذاشت، نازن یکه برنا بچه رو کنار من م یدر حال. دنیهمه خند بازم

ه؟یآقا پسرِ کوچولو چ نیخب حاال اسم ا -

.سها رو داشته باشه "س"تو اسمش  دیباشه، با یهر چ -

:حرفم رو ادامه داد و گفت برنا

.از برنا داشته باشه يزیچ هیتوش  دیبا ،یچیاال اون رو نداشت هح-

:گفت نیکه نازن دمیخند یم میداشت یهمگ

.برنا رو ي "نا "سها رو داره، هم  "س"سورنا چطوره؟ هم . هر دوش رو داشته باشه! اصال نه برنا، نه سها -

:برنا دستم رو گفت و گفت. میرو داشت میتصم نیخودمون هم هم. با لبخند بهم نگاه کرد برنا

.از من افتاد "ب"رو داره فقط حرف  "رنا". حرف از من اضافه داره هیتازه  -

:گفت نیکه نازن میسمتم به هم لبخند زد برگشت

!خاله يجونم سورنا يا -

:گوشم گفت کیو نزد دیرو بوس میشونیبرنا پ. میدیخند هممون

.نفسم یمرس -

.جا هست نیبچه ا د،یکنحاال دل و قلوه رو ول : امیت

 یزندگ ياز ته دل زدم و از ته دل خدا رو شکر کردم برا يلبخند. که کنارم بود نگاه کردم کمیبه سورنا کوچ. میدیهممون خند دوباره

.تر هم شد نیریکه با اومدن سورنا، ش ینیریش

انیپا

ب. بایز

ش. الیآ

م س. غزل

91بهمن  5

92ماه  يد: انتشار خیتار
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:اننویسندگ

...نیال

www.forum.98ia.com/member106728.html

Tikooli
www.forum.98ia.com/member138805.html

avazekhamoosh
www.forum.98ia.com/member24379.html  

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

:ویراستار

D o n Y a  

www.forum.98ia.com/member147236.html

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

:ناظر

سوداا

www.forum.98ia.com/member125532.html

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

:طراح جلد

#NEGAR#
www.forum.98ia.com/member56464.html
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