
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

❥ 
 



 

 

2 

 

  گه اون روز برفی..ا نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 سرابيان مهال

 
 
 

 : مقدمه
 .نوشتن تو از به کنم مي شروع
 .گردد مي مست کاغذ

 .آيد مي در رقص به قلم 
 ... دانم نمي
 ...بنويسم تو واز بياورم کاغذ روي بر تو از چيزي خواهم مي وقت هر چرا

 وجد به همه و همه وجودم،قلمم،کاغذم

 .آييم مي 
 .گريستم خيالت در شب تمام!عزيزم
 ...را چشمانت پاييز هنوز

 .کنم مي جستجو انتظار سرد هاي شاخه روي
 . ام تو محتاج چقدر داني نمي
 .زند مي پس را کاهي رنگ نگاهت شوق به کاغذهايم هنوز
 .شوند مي روان هايم اشک ها دريا گذرندوبه مي يکي يکي ها، ثانيه وتمام شب تمام

 .دارد تنگي دل تو بي زود،کوچه برگردي ،کاش ندارد را چشمانت پاييز ديدن ،تاب انگار 

 . دارد حالي چه تو بي دلم که  ببيني و زود برگردي کاش
 ...برميگشتي زود کاش دارد مرا تنهايي داغ خورشيد ،زرد هاي حلقه هنوز که ببيني

 .شود پر تو واسم ونگاه حرف از دفترم صفحات وتمام. نباشد تو چهره از تهي ديوار روي عکس قاب تا 

 ..گشتي مي بر کاشزود 

 ... برگردي اگر تو 
 احساس تمام با را ياس گل هاي شاخه تمام من

 .کنم مي تقديمت
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W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 سرابيان مهال

 .گرفت فرا و تئاتر امفي سالن اي همهمه استاد، نباشيد خسته صداي با
 .بشن خارج سالن از بقيه از تر زود داشتن قصد طريقي هر به همه

 وسايلمونو و کيف  شد؛ جمع تر تمام چه هر سرعت با صندلي و شديم؛ بلند مون ها صندلي روي از ترالن با
 .شديم خارج سالن از و برداشتيم

 ؟ اخه ميشه چي کنن صبر يکم حاال خبرشونه چه نميدونم من - 
 .گرفتن تماس باهاشون جمهوري رياست از يا مونده، بچشون غذاي انگار ميکنن، خورد بر جوري يک

 ...که نداره عجله ديگه بخورين شيرتونو و کيک تريا برين ميخواين خوب
 .خنديدم مي ترالن غرغراي به اروم

 .بزنه غرشو و بگيره ترالن رو چيزي هر دنبال که بودم کرده عادت ديگه
 :گفت و زد بازوم به اي ضربه خورد، مي حرص که همينجور

 ؟ ميگم دروغ مگه خوب بخند همش که هم تو هر هر هر -
 ميگي دروغ نگفتم که من عزيزم نه - زدم لبخندي

 .نخوردم چايي صبح از ميشم کالفه دارم که بخوريم چيزي ي بريم بيا بخوري حرص که اين جاي به
 :گفت و کرد فوت نفسشو

 .ندارم حوصله خونه بريم بيا شلوغه خيلي تريا االن -
 .نداشتم غرغر ي حوصله اصال چون کردم گوش حرفش به بود؛ شلوغ حسابي تريا و بود، ١١ ساعت ميگفت راست
 .افتاديم راه هم با گفتمو اي باشه

 رفتيمو بودم کرده پارك دانشگاه از دور خيلي شلوغي خاطر به که رنگم قرمز ٢٠٦ سمت بِه شديمو خارج دانشگاه از
 .شديم سوار

 :گفت ميکرد، پايين و باال و ضبط که همينطور

 ميگما نفس - 
 هوم؟ -

 .کن باور کمه خيلي تا١٦ برداريم واحد بيشتر ديگه ترم از بيا - 
 ؟ رسيدي نتيجه اين بِه ترم ٤ از بعد -

 .شدم خسته ايم خونه همش ما اخه - 
 قبل ترم االن تو کردنه پاس مهم نيست، مهم که برداشتن واحد شدم، خسته گفتي مي داشتيم واحد ١٩ دو ترم -

 !کردي پاس تاشو ٨ داشتي واحد ١٦
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  گه اون روز برفی..ا نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 سرابيان مهال

 .بخون درس بشين يکم

 .داري قبول خودتم کنم پاس نميتونستم بود، سنگين درسا خوب - 
 .من خواهر ميکني خرج پولتو فقط نميخوني تو خوندم، چون ؟ کردم پاس چرا من -

 .نيست حسش نفس نميتونم - 
 يادت چي همه و ميشه عيد کني عادت شرايط بِه يکم مياي تا. خوند درس نميشه زوج ترماي واقعا! ميگفت راست
 .ميره

 از صداشو و کرد، گوشيش صفحه بِه ،نگاهي زد زنگ ترالن گوشي که بوديم، رسيده اينا ترالن ي خونه به تقريبا
 من سمت کرد رو و کرد قطع ـغلش*بـ
 ؟ نداري کاري عزيزم مرسي -

 .پرسيدم بودم شده کنجکاو کامال که من
 ميزنه؟ زنگ داره کيه ترالن؟ -

 از يکي ؟ اين ؟ ها ؟ کي - گفت سريع که بود شده هول حسابي. ديدم هاش چشم تو و کاري پنهان و ترديد حس
 شناسي نمي تو فاميالمونه

 .کرد اشاره گوشيش به بعد و
 .کرد قطع بيا ها اينا

 .ميکنه پنهان و چيزي يک که فهميدم
 .نکردم کنجکاوي ديگه نبودم فوضولي ادم ذاتا که جايي اون از ولي

 .رفت خونه داخل و کرد خداحافظي
 .خونه رسيدم و رفتم دقيقه ٨ بِه و ربع ي راه کشيدم، تيکافي گرفتم ماشينو گاز

 .شدم حياط وارد زدم و ريموت
 .رفتم خونه سمت به و کردم پارك بون سايه زير و ماشين

 و اوردم در کفشامو داريم، مهمون فهميدم در جلوي کفشاي از. بود کرده پر رو خونه تمام مامان سبزي قرمه بوي

 .شدم مواجه بود کرده پر رو خونه کل که نورا صداي با که کردم، باز  رو خونه داخل بزرگ چوبي در
 .دوييد طرفم بِه من ديدن با و ميکرد فرار داشت ادرين،
 :گفت گونش بچه لحن همون با زنان، نفس

 بخوله و من ميخواد مامانم تن کمکم نفس خاله -
 .بود شده تنگ وروجک اين واسه دلم چقد که اخ
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  گه اون روز برفی..ا نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر
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 .عزيزم سالم خاله  جون اي -
 رسيد راه از خواهرم که کردم، ـوسش*بـ لپ از محکم و کردم ـغلش*بـ
 

 االن پايين بزارش توئه، ـغل*بـ وروجک اين عه - وايستاد ديد و من تا ميکرد، ادرين دنبال که طور نوراهمون
 .ميکنه جيش

 ميگه دلوخ. ندالم، ژيش خاله نخيلم - 
 .بره قربونت خاله که اخ
 :گفتم و ادرين بِه کردم رو
 ها گنده شکالت اون از واست من تا بگي مامان به بري داشتي، جيش وقت هر ندادي قول من بِه شما مگه خاله -

 ؟ هوم بخرم

 .ميشه ژيشي جا همه دالم ژيش بگم ميام تا من خاله بابا - 

 ..کلدم ژيش من مامان ميگه مياد ميريزه جيشش وقتي سوخته پدر -  گفت مادرانه عشق با نورا
 .کردم ـوسش*بـ دوباره و خنديدم

 :گفت مي و  خنديد مي بود، کرده پيدا گاهي تکيه انگار که ادرينم،
 ديده کلدم ژيش خوب -

 .پرسيدم و ندادم ادامه و بحث
 ؟ کجاست ماماني خاله -

 .ميکنه نجس خونرو. کنم بي بي ماي اينو برم من اشپزخونس، تو مامان - نورا
 ميزد غر سرش به که همينجور و ـغلش*بـ زير زد و ادرين

 .شد دور پذيرايي از
 .رفتم اشپزخونه سمت به

 .ميچيد قابلمه ته رو ها زميني سيب داشت و نبود؛ من به حواسش مامان
 جان مامان سالم -

 .قشنگم دختر سالم - ميومد بهش ابي چقدر برگشت طرفم به 
 :گفتم بدجنسي با خنديدم

 کردي درست و دخترت اون ي عالقه مورد غذاي باز -
 :گفت حرصي و کشيد گوشمى
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 .اينجا اومده بچه اين روز يک بکش خجالت خانوم حسود- 
 داري دوست بيشتر اونو تو نميخوام،- گفتم و کردم لوس واسش خودمو

 .مادر ندارم دوست تو ي اندازه به و هيچکس من ماماني،  تغاري ته تو -  زد مهربوني لبخند
 داري دوست که و ادرين - گفتم خنديدمو

 .ديگست چيز يک اصال اون برم، قربونش اخ - گفت و زد سينش به دستشو 
 کم کم بچين و ميز بيا کن عوض لباساتو برو مادر برو
 :گفتم پر دهن با و کندم ميز روي نُون از اي تکه

 ؟ نمياد شايان مگه وا -

 .نمياد داشته کار که اين مثل نه -  انداخت باال اي شونه
 رفتم اتاقم سمت به و شدم، خارج اشپزخونه از گفتمو اي باشه

 .شدم اتاقم وارد و رفتم باال ها پله از

 جلو مانتو و کشيدم اي شونه بلندمو موهاي. ايستادم دراور ي اينه جلوي  و دراوردم سرم از  و مشکي ي مقنعه

 .داخل پريد نورا و  شد، باز شدت با در که اوردم در  و  بازم
 .کردم نگاهش تر تمام چه هر افسوس با

 :گفت حال بي بود من به توجه بي که درحالي 

 ؟ چته چيه- 
 .کردم نگاش عصبي

 مردم؟ اتاق تو بياي بزني در بايد نميکشه شعورت هنوز ميشه، سالش چهار داره بچت کشي؟ نمي خجالت تو -
 :گفت خنديد مي که حالي در

 متاهلي، زندگي نميدوني تو گذشت؛ سال چهار  ميگي راست نفس واي ها اره دوما، نيست مردم خواهرم، که اوال -
 .ميگذره خوش چقد
 .نفس داره لذتي چه بچه نميدوني گذشت؛ سال ٦ اين کي نفهميدم اصال
 .چيه منظورش فهميدم که فهميد. کرد شروع باز کردم، نگاش چپ چپ

 ؟ کني ازدواج بايد که باالخره چيه خوب -  کرد نگام بيخيال
 :گفتم شدم بلند تخت روي از که همينجور

 .ندارم حوصله اصال! نورا نکن شروع لطفا -
 ايستاد روم به رو و زد گوشش پشت بلوندشو موهاي و شد بلند حرصي
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 .ميموني خونه تو بدبخت ديگه، کني ازدواج بايد سالته ٢٢ چيه دردت تو ندارم؟ حوصله چي يعني - 
 ؟ خواستگار کو اصال ميکنم؛ ازدواج حاال سالمه ٣٠ انگار سالته ٢٢ ميگي جوري يک او -

 ؟ باشه بکشن صف اينجا ميکنم، کاري يک من بده، رضايت تو - 
 ؟ نميفهمي چرا بزارم؛ تنها و مامان نميخوام من نورا - گفتم کالفه

 مي رو خونه مونه، نمي تنها مامان بعدشم بزاري، تنها و مامان بايد که باالخره ؟ کي تا ؟ چي يعني - شد جدي 
 .تو پيش هم باشه من پيش هم فروشيم

 .ميخونم درس دارم هنوز من که اوال - گفتم کالفه
 .کنم کار دارم، دوست من دوما
 .م ر ا د ن ازدواج قصد من سوما
 .ديگه بفهم

 .کاري اهل تو که چقدرم دوما بخون، درستو که اوال -  داد جواب و دوخت بهم و درشتش چشماي خودم مثل 
 .ميخواد خواستگار نميخواد، قصد ازدواج من خواهر سوما

 .کردم استفاده حرفش از و خنديدم
 !لطفا شو من بيخيال بس ندارم خواستگار که منم ميخواد خواستگار اره عاقل، ادم قربون اخ -

 :گفت تر تمام چه هر حرص با 

 ؟ نداري خواستگار تو دهنتا، تو ميزنم نفس - 
 .نميتونم اينطوري من من، خواهر نه کنم؟ ازدواج سنتي تو مثل منم داري انتظار نکنه -

 .... ميدوني که تو بعدشم: گفتم و انداختم پايين سرمو

 .راضيم زندگيم از هم کلي چمه؟ من مگه - گفت جانب بِه حق 
 بِشم عاشق دارم، دوست من خوب -

 کنه چيکار رو رمانا، ي نويسنده اين بگم خدا که اخ -  گفت حرصي 
 .خنديدم بلند

 ؟ داري چيکار بدبختا اون به -
 ...داد ادامه
 .عالي پسر يک با داره، خواستگار عالمه يک که خوشگل دختر يک ازدواج شده، رمانا ي همه اخه

 خوشتيپ دار، مايه و خوشگل بوده پريون شاه دختره  مينويسه، طرف
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 و مغروره هم خيلي و ميزنه گيتارم قضا از که ميشه، چهارشونه و بلند قد ابي، چشم عسلي، چشم پسر ي عاشق
 .ميميرن هم واسه ولي ميرسن بهم هم سخت
 .کتابه روشه اسمش داستانه همه اينا من، عزيز من، خواهر

 اخالقه، ميمونه که چيزي ،اون ميشه طبيعي هم واسه قيافشون سال يک از بعد شوهر و زن
 . اخالق
 اخه؟ ميخوره دردي چه به باشه هم انريکه باشه، نداشته اخالق که مردي

 بفهمي؟ ميخواي کي
 .نفس خوردي رو قيافه گول بار ي که تو

 :گفتم و کردم فوت نفسمو
 ؟ کنم فکر اخالق و قيافه به که زدم، شوهر حرف اصال من -

 :گفت  و کشيد پايين کمي شو قرمز تيشرت بود شده عصبي کامال ديگه که 

 .ميکردم مجرديم دوران تو من که فکرايي چيه؟ فکرت تو ميدونم من د نه د - 
 ؟ بگي ميخواي چي ؟ چي که حاال خوب -

 :گفت و شد حال خوش گذاشته تاثير من روي حرفاش کرد فکر که نورا 

 بببين شايان کار دفتر برو فردا بيا اومده خوشش تو از حسابي و ديده رو تو عکس شايان، همکاراي از يکي ببين- 
 پسررو
 ؟ ميگفت چي اين خدايا

 بدوش؟ ميگي تو نره ميگم من نورا پاشو -
 .ميگم بهت چشم کردم پيدا احتياج وقت هر نميخوام، شوهر بنده من خواهر

 :گفت و شد بلند نااميد 
 .نيستي من خواهر ديگه خانم، نفس باشه-
 .بود لوس هنوز دختر اين. خنديدم دل ته از
 ؟ کردم غلط بگم شبم ترس از قهرم بگي تا که شايانم، منم کردي فکر چيه -

 .کرد نثارم لب زير حيايي بي و کرد پرت  گلبهيم تخت رو بالشت ميگزيد؛ زدشو رژ لب که همونجور 
 .رفت بيرون اتاق از و

 .رفتم پايين ناهار صرف براي و کردم عوض سبزي شلوار تاپ با لباسمو منم
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 وسط و قاشق و بود نشسته اشپزخونه داخل ميز، صندلي روي وادرينم بودن ميز چيدن حال در مامان کمک به نورا،
 .کوبيد مي اعتراض نشانه بِه بشقاب

 :گفتم و شدم اشپزخونه وارد
 .کمک بيام کردين، مي صدا منم خوب عه -

 د جواب تلخ و بود ناراحت ازم نورا

 ؟ کني کار شما مامانتي،  تغاري ته شما هستين، سر تاج شما دارين، اختيار خانوم نه -  
 .خنديدم

 :گفتم بياد، در بيشتر حرصش، که اين واسه پره، کجا از دلش دونستم مي
 سفيد دندونام رنگ موهام تا بمونم مامانم تغاري ته همينجوري ميخوام نعمتيه بودنم تغاري ته ديگه اره اوهوم، -

 .بياد در بعضيا چشم تا بشه؛
 .اومد در مامان صداي بدم جواب اومدم تا رفت بهم اي غره چشم نورا

 .بکشيد خجالت ها بچه عه -
 . من به کرد رو
 .گرسنس ادرين نفس بيار رو غذا حرفا اين جاي به-

 .ادرين کنار نشستم و ميز وسط گذاشتم و کشيدم ديس داخل و برنج و گفتم چشمي
 ؟ ميخوري سبزي قرمه هم شما مگه بره قربونت خاله -

 .خانوم خاله نيستم دوست تو با من - 

 ؟ فسقلي کردم چيکار من مگه ؟ خاله چي واسه - کردم  نگاش متعجب

 کلدي؟ ناناحت مامانمو، چرا - 
 ....جونم اي

 :دادم جواب خودش مثل 
 . ميدونه خودشم ميگه زور مامانت خاله نکردم ناناحت مامانتو من -

 :گفت بود شده تازه دلش، داغ که انگار ادرين

 .تن دعواش ميتونه، اذيت منم ميگه زور خيلي خاله اره -  
 .وروجک کرد عوض طرفشو سري چه خنديديم هم با همه

 .رفتيم خواب اتاق به استراحت براي و کرديم جمع هم ظرفارو و خورديم ناهارو

 .شدم بيدار خواب از موبايلم  زنگ صداي با
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 .بود شده تاريک هوا

 :دادم جواب کيه ببينم که اين بدون و  گشتم؛ تخت کنار ميز روي گوشيم دنبال به دست با

 عزيزم سالم - 
 تو دست از واي

 ؟ نداري خواب تو ترالن سالم-
 بيرونم بابا، چيه خواب -

 کردم باز چشممو
 ؟ کجايي افرين عه -

 .بگم بهت چيزايي يک جايي، يک بريم هم با دنبالت بيام ميخوام! شو اماده پاشو ولي هيچي، که هنوز - 
 .پرسيدم سريع داد قلقلک و فوضوليم حس

 ؟ اونوقت کجا -

 .اونجام ديگه ربع يک بپوش پاشو فقط باش، نداشته کار کارا اين به تو - 
 .شد قطع ارتباط گفتمو اي باشه
 !بود کرده کنجکاوم جوري بد بود کسي چه صبح تلفن و ببره ميخواد و من کجا ترالن که اين حس

 !پايين رفتم و شدم بلند تخت از
 .بود کردن صحبت تلفن حال در مامانم و بود رفته نورا

 .باال رفتم دست به ليوان و ريختم چايي خودم واسه
 ....و کردم باز و کمد در

 .بگيره و من مياد کي وضع اين با شدم، دفن لباسا زير تقريبا واويالا
 !ها خوشه دلش هم ما خواهر اين

 . زدم کنار و جالباسي سر لباساي

 .کردم ستش مشکي کالج کفش و کيف و مشکي، شال و شلوار با و  برداشتم لجني سبز اسپرت ي مانتو ي
 .دورم ريختم بقيشم و کردم باز وسط فرق موهامم،

 ميکردم احساس ميکنم، احترامي بي مقابلم شخص به دارم ارايش بدون ميکردم احساس بودم کردن ارايش اهل

 .نزاشتم وقت براش و نبودم قائل اهميت براش  ميکنه فکر
 .انداختم خودم به اينه تو و اخر نگاه

 .شدم ترالن منتظر و پايين رفتم که بود ديگم، دست تو شده سرد چايي ليوان و دستم، يک به کفش
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 .کرد نگام سوال عالمت مثل من ديدن با بود؛ کرده قطع تازه تلفنشو که مامان

 :گفتم سريع گرفتمو و موضوع خودم  
 .باشم خونه ١٠ از قبل تا ميدم قول جوونم، مامي -

 .دادم تحويلش ژکوندي  لبخند بعدشم،

 .کرد نگام غضبناك و کرد عوض قيافشو 
 :دادم ادامه منم

 ؟٩ -
 اومد در صدام که کرد، نگام دوباره

 بابا اي زبانه؟ کالس مگه بيا ٩ ميگي بيرون، ميرم دارم ٨ ساعت بچم؟ من مگه چي يعني اصال عه -

 :گفت و کرد نگام چپ چپ 
 ؟ شدي متوجه اي خونه ١٠ نفس -

 .شدم خارج خونه از و بستم محکم و در حرفش، به توجه بي
 ميکرد درست اينه تو موهاشو داشت و بود کرده پارك خونه جلوي ترالن

 :گفتم و نشستم رفتمو اروم
 ؟ کردم دير سالم-

 دير؟ چرا عزيزم نه سياهت، چشمون بِه خواهر، ماهت روي به سالم - 
 اوردم زبون بِه و کردم فکر که چيزي بود، عجيب ترالن از حالي خوش همه ،اين کردم تعجب

 ؟ چيه موضوع ؟ شادي اينقد چيه -

 : گفت و کرد نگام چپي، چپي 
 حالم؟ خوش بار يک من ببيني نداري چشم -

 .هست خبرايي يک بله، بعدشم
 :گفت و کرد نازك چشمي پشت بعدشم

 فنجون؟ شاپ کافي بريم -
 .کردم نگاش متعجب

 ..خودمون شاپ کافي ؟بريم فنجون چرا ؟ فنجون -
 قشنگه جاش اينجا بريم شدم، خسته اونجا از ديگه نه -ال

 .سپردم ترالن دست به خودمو و گفتم اي باشه
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 شايد و چيزها خيلي نگران زندگيش، ،نگران ترالن نگران بودم، نگران ولي چرا نميدونم بود، درگير خيلي فکرم
 . خودم نگران

 .شديم پياده  ماشين از و رسيدم ميني چند از بعد
 اينگليسي به و داره قهوه مثال توش که بود، کشيده و فنجون يک عکس تاپلوش روي بود، قشنگي شاپ کافي
 . فنجون بود، نوشته

 :گفتم نشستيم که اين محض به. نشستيم پنجره کنار دنجي، ي گوشه شديمو وارد
 ؟ خبره چه کن تعريف خانم ترالن خوب، -

 :گفت و زد لبخندي 
 .ميگم چشم بخوريم، چيزي يک برسيم، بزار خانم فوضول-

 .ميشدم عصبي داشتم ديگه
 .داد سفارش شکالتي کيک يک و قهوه تا دو و کرد، صدا گارسونو

 اومد در صدام و بودم؛ شده کالفه ديگه
 ؟ برم پاشم نميگي اگه ترالن -

 .اومديا دنيا بِه ماهه ٦ نفس - 
 :گفت که کردم نگاش چپ چپ

 ميگم باشه بابا خوب خيله  - 
 اوردن سفارشامونو، لحظه همين تو

 .کرد شروع کردن فکر کمي از بعد و  کرد نگاه توشو باري چند و گرفت دستش و قهوش ليوان 
 .کنه تکيه بهش که باشه نفر يک داره دوست داره سر باال اقا يک به احتياج ادم وقتايي يک نفس، ميدوني

 :گفتم فوري حرفش به توجه بي
 بعدش؟ خوب، -

 :گفت و کشيد عميقي نفس و کرد مکثي
 شدم عاشق من،...من نفس -

 ؟ کي عاشق ؟ تو ؟ شدي عاشق - کردم تعجب
 :گفت و خورد قهوش از کمي

 ...!ميشناسيش خوب تو -
 :گفت که کردم عوض کردن، فکر ي نشونه بِه قيافمو
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 .اترينه منظورم بياري، فشار فندقيت مغزه اون به نميخواد، - 
 ؟ کي - گفتم بلند شد گرد چشام خدا يا

 زند اترين اترين، ،ميگم چيه نفس هيس، - گفت اروم بود، شده هول که ترالن
 .شده عاشق ميگفت ،که بود ترالن ؛اين ميزد رو حرفا اين که بود ترالن اين نميشد، باورم
 .زند اترين ؟عاشق کي عاشق اونم

*** 

 ؟ بياي نميخواي مگه نيستي، حاضر هنوز که تو  نفس -
 :گفتم کردمو، فوت حرص با نفسمو

 نريم ،بيا اترين...حاال تا نرفتم مهمونيا اين از من اخه نميخوره من درد به مهموني اين کن قبول اترين ببين -
 . ميکنم خواهش

 زود  ،خانومم، عشقم عزيزم -  ،گفت کرد خرماييش موهاي داخل دستشو بود، شده کالفه  واقعا ديگه که اترين

 پشتت هستم من وقتي ،اصال اخه ميبرم بد جاي عشقمو من مگه نداره؛ ناراحتي همه ،اين برميگرديم  ،زودم ميريم
 .راحت خيالت کوهه به

 اترين اخه ولي - گفتم ناچار
 .گرفت ازم و صحبت ي ،اجازه لبام روي بر اشارش انگشت گذاشتن با

 يعني مهموني اين به رفتن ميدونستم
 .چيزا خيلي دادن، دست از

 . دادم بابام به که قولي دادن، دست از يعني

 .مادرم اعتماد دادن دست از يعني 
 . دادن دست از قيمت، به شايد و

 .بود بلد خوب خيلي کارشو، اترين ولي
 .دادم انجام سالگي ١٨ سن در زندگيمو اشتباه بزرگترين رفتمو من ؛ رفتم
 .نوجواني دوران در عشق گفت بشه شايد
 .داشت سن سال ٢٦ اترين و بود، سالم ١٨ فقط من موقع اون

 .باشه ناك خطر ميتونه حد چه تا پسر ،يک نميدونستم موقع اون من اما تره، بزرگ خيلي ازم ميدونستم،
 . نميفهميدم نميدونستم بودم، مشکيش چشماي غرق

 .بود افتاده اشتباه اين دام به ؛که بود ترالن اين حاال و
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 : گفت ،ميخورد شو قهوه که همونجور ترالن،
 ؟ اخه ديدي چي اترين از تو ؟ نفس -

 .نيست موجهي پسره اون نميخوره تو درد به اترين ترالن، ببين - خوردم قهوم از کمي

 :پرسيد کاراگاهانه و کرد نگام ،مشکوك 
 ؟ ميدوني چي -

 بفهمه نميخواستم. بودم شده  پسر اون عاشق که بودم من اين خودش قبل که يفهمه ،نميخواستم بگم نميخواستم
 دادم پس ،اشتباهمو تاوان سخت چقد

 قلبي داشت؛ کينه از قلبي اون بود، ظاهرش فقط زيبايي اون اما بود، زيبا خيلي واقعا اترين داشت حق ترالن البته 
 .دشمني از ،قلبي نفرت از

 ؟ ميکني فکر چي به نفس - 
 اومدم بيرون فکر از
 ؟ داري دوسش که مطمئني ،تو ترالن ببين -

 نکن شک - ترالن
 ؟ داره دوست که مطمئني -

 دارم شک -ترالن
 : گفتم و دادم تکون سري

 يک اون ميکنه فرق ،خيلي ميشناسي ديديو که پسرايي تمام با ،اون نشو نزديک بهش خيلي حداقل ترالن ببين -
 .داره سنگ از قلب

 .ميکنم حسودي بهش دارم من ميکرد فکر شايد بود نگران ؛شايد بود شده مشکوك حسابي ترالن
 داره حالي چه ميدونستم داشتم، من خود که حسي

 و اومديم بيرون شاپ، کافي از
 برميگشتيم خونه سمت ،به داشتيم

 .بود اترين و خورد زنگ ترالن گوشي که
 :گفت ذوق با
 اترينه نفس واي -

 بيروني نگو ولي بده، جواب - گفتم اروم
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 من حرف به توجه بدون و کنه کنترل نتونست تلفن زنگ خاطر به  خوشحاليشو ،اما کرد نگام وار سوال عالمت
 .داد فشار و ارتباط دکمه

 

 عزيزم سالم - 
 ؟ خوبي تو خوبم اره -
 خونه نزديک من اره -
 .بودم بيرون دوستام از يکي با -

 شنيدم که من  با بگه ترسيدم پريد، رنگم
 ؟ عزيزم فردا -
 .باشه ميام حتما اره -

 .عشقم بخوابي خوب
 .چشم ميدم خبر خونه برم

 .فعال بخير شب
 
 .صداشم ،عاشق نفس واي -

 :گفتم تلخ اومد سراغم عجيبي غم
 .ميدونم -

 :کرد نگام متعجب 
 ؟ ميدوني کجا از وا-

 :گفتم ،خنديدمو ميدادم سوتي نبايد شدم، هول
 .شد باز کجاها تا نيشت که اين از معلومه -

 .داشت شک هنوز 
 !نميگي من به ولي ميدوني چيزي يک ،تو نفس-

 :گفتم اروم کنم، رفتار طبيعي گرفتم تصميم

 .عزيزم بشي خوشبخت که ايشاهلل چي بابا نه - 
 :گفت بزرگي لبخند با کردن، اب قند دلش تو انگار ، کرد ذوق ترالن

 .بِشم  اترين زن من کن فک نفس واي -
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 .ميشه عوض چيزا خيلي ديگه، ماه ٢، ماه ٢ فقط -گفتم دلم تو خنديدم
 .ميزد رغم اي ديگه جور زندگيشو سرنوشت شايد که بود، سپرده کسي به دل که بود، من ي سأده دوست اين اما
 .شدم خونه وارد انداختمو کليد بود ١٠ نزديک ساعت رسيدم، خونه به

 .خوند مي نماز داشت و بود انداخته پذيرايي وسط سجادشو مامان
 .شدم اتاقم وارد و شدم رد کنارش از

 .کشيدم دراز تخت روي و. کردم عوض قرمز شلوار تاپ با لباسامو
 يادم داشتم دوستش چقدر که اومد يادم شنيدم صداشو که امشب بودمش، نديده بود وقت خيلي افتادم اترين ياد

 .بودم ساده چقد که اومد
 .کرد پاره و افکارم ريشه مامان صداي

 .ام تو با  نفس ؟ نفس -
 .وايستادم ها پله پاگرد باآلي و شدم بلند تخت روي از
 ؟ مامان جان -
 ؟ باال رفتي چرا چيشده -
 .بخوابم ميخوام دردم سر ذره ي -

 کرد نگام مشکوك 
 ؟ باز چيشده -

 .همين بخوابم ميخوام  من، مادر هيچي - گفتم فکر بي
 ؟ خوردي شام -

 ميپرسيدا سوالي پوووف
 بخير شبت خوردم، شامم جونم مامان اره -: گفتم کالفه

 .داد بهم و استراحت ي اجازه اما بود، مشکوك بهم هنوز که اين با 
 کشيدم دراز تخت روي

 .بود حال خوش االن چقدر افتادم ترالن ياد
 کرد پرواز دورم نچندان ي گذشته به فکرم و کشيدم دراز

 .بود تجربي رشتمم و بودم دانشگاهي پيش خونه، برميگشتم دبيرستان از داشتم
 .نداشتم مخالف جنس به توجهي زياد ها موقع اون و بود خوب درسم

 .زد ترمز پام جلوي اي مشکي پرادوب يک برميگشتم مدرسه از داشتم که روز ي
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 مزاحمتا اين بِه بودم کرده عادت
 .بودم داشتني دوست هم مدرسه لباس تو نباشه خود از تعريف
 ندادم محلش زد بوق خيلي
 زر خونه راه و ميکردم محلي بي دفعه هر منم ميشد مزاحم و ميومد روزشو ٥ هفته در تقريبا ولي رفت و روز اون

 .گرفتم مي پيش

 .ميشدم نگرانش  نميومد اگه که بود شده جوري يک ديگه بود، گذشته ماه يک
 :گفتم و ماشينش جلوي وايستادم بودم شده عصباني واقعا که روز يک

 ؟ ميخواي چي اقا چيه -
 .شد پياده ماشين از اترين
 .سست پاهام شد تار چشام

 .بودم نکرده نگاه  شو ماشين توي بار يک حتي ماه يک اين تو چرا که فرستادم؛ لعنت خودم بِه قيافش ديدن با
 و بود کرده کوتاه و هاش کناره که خرمايي موهاي مردونه، عقابي بيني درشت، مشکي چشماي برنزه، پوست

 .چهارشونه و بلند قد.بود شده بلند حسابي وسطش
 .شدم مشکيش چشاي خام شدم، خام

 برسونمتون شُيد سوار بفرماييد برداشتيد بنده کردن نگاه از دست اگه -
 اومدم خودم به

 .چي ببينن مدرسه هاي بچه اگه ميکنه دعوام مامانم ميگه؟ چي بابام ؟ من ؟ شم سوار

 شدم رد کنارش از حرف وبي ندادم محلش  سختي به
 .ماشين بدون اما دنبالم اومد

 .ميرفتم پياده هميشه منم و بود مدرسه نزديک خونمون
 .اومد دنبالم

 .وايستاد جلوم خونه نزديکاي
 گرفت دستمو مچ که و شدم رد کنارش از و پايين انداختم سرمو نکردم نگاه بهش
 .شدم ميخ
 .بزنه دست بهم مرد يک دادم نمي اجازه بودم معتقدي دختر من

 :گفت که کشيدم محکم دستمو
 باش اروم نفس -
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 .بود شده گرد چشمم تا ٦ گرفتم قرض تا ٤ بود کم تا ٢ چشام
 :گفت و خنديد بلند خنديد

 ؟ بشيني ماشين تو لحظه يک و بياي ميشه حاال ميدونم اسمتم حتي که ميبيني -
 : پرسيدم هنگ

 ؟ ميدوني کجا از اسممو -
 . ميدم توضيح چيو همه بياي باهام اگه -

 :گفتم و کردم کج راهمو و کردم فکر کمي
 .نميخوام توضيحي نه -

 .کرد نگام ملتماسانه
 ...ميکنم خواهش -

 :گفتم کالفه
 .خونمونم نزديک من اخه -

 :گفت و خنديد
 !وروجک نشي خسته که ميرسونمت من بعدشم بريم پياده من ماشين جاي تا کنيم کاري ي بيا پس -

 .دادم تکون سرمو
 کردم زندگيمو گناه اولين ولي چرا نميدونم رفتم

 .شدم همقدم باهاش
 !همينطور منم گفت نمي هيچي راه توي
 زد و کولر و شدِيم ماشينش سوار
 .بود کرده ديوونم راه کل تو که عطري همون بود، پيچيده عطرش بوي ماشينش توي

 کردن صحبت به کرد شروع
 زند، اترينه اترينه اسمم من

 .نيس بد ماليم وضع هستم دارو صادرات واردات کار تو  يک و سالمه ٢٦
 .تنهام اينجا من و ميکنن زندگي لندن نيستن ايران خواهرم و مادر و پدر
 ديدم رو تو که ميشدم رد اينجا از داشتم روز يک

 شدم بيرون بود زده مغنعه از که بلندت موهاي و مشکيت چشاي عاشق چرا،ولي نميدونم
 !فکرتم بِه وقته خيلي
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 .بود چي نميدونم نيس يادم اسمش گرفتم صميميت دوست اون از سراغتو نبودي که روز يک-
 .دادم تکون سرمو

 .فهميدم و اسمت و کرد صدات دوستات از يکي که بودم اينجا-
 موذبم خيلي من. ميشه نگران مامانم ؟ خونه برسوني و من ميشه باشه خوب اوهوم، -زدم لب اروم

 نه که چرا عزيزم اره - گفت  سريع خودم مثل
 !افتاد راه خونمون سمت به

 ؟ بدي بهم شمارتو  کنم خواهش ازت ميشه - 
 نميشه نه - گفتم تلخ

 ها ميشکنه دلم کردم خواهش من ولي - 
 بکنم کارو اين نميتونم من بشکنه خوب -:گفتم لجبازي با

 .خونتون بزارمت نميتونم منم باشه اا - گفت وار تهديد اترين
 .پريد رخم از رنگ ترسيدم هم خيلي ترسيدم

 .عزيزم ندارم بدي نيت من نفس ميکنم خواهش ازت - 
 !بِشم رو زيبا پسر اين خام که داشتم دوست خودم يعني شدم خامش دوباره

 .شدم پياده ماشينش از و دادم شمارمو
 .من بدبختي اغاز بود اين و

 .کردم نگاه گوشيمو ساعت
 .نميومد خوابم هم اصال و بود، شب ٢ ساعت

 .بود اومده سرم باليي چه نميدونم
 تنگ ميدادم جوابشو شوق با و ميزد، زنگ گوشيم به که هايي موقع اون واسه دلم خيلي اترين، صداي شنيدن با

 ..بود شده
 ..کرد بدي خيلي من حق در اترين ولي
 .کشتم خودمو شب اون بلکه دادم، دست از و مادرم و پدر اعتماد تنها نه مهموني اون به رفتن با من

 .کشتم وجودم در و نفس
 نکردم خوشبختي احساس ها موقع اون مثل وقت هيچ سال ٤ اين تو
 .کردم نمي خوشبختي احساس ولي کردم زندگي سال ٤

 !بگذره تا گذشتم
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 .بِشم عاشق دوباره ندادم اجازه و. کشتم خودم تو و عشق
 ؟ چي اترين اما

 ؟ شکست من مثل اونم
 ؟ داشت و من حال اونم

 .زدم پوزخند

 .نبود سخت واسش من از شدن جدا ميداد، ادامه  کثيفش کاراي و هاش بازي دختر به هنوز  اون نه که معلومه
 ...! من طفلکي
 .سوختم اترين نبود غم در چقدر ،که من طفلکي

 .شدم اب شمعي مثل
 !کنم فکر گذشته به نه و اترين به نه کردم، سعي و بستم چشمامو،

 !؟ ميشد مگه ولي
 .بود صبح ٦ ساعت

 .نيومد چشمام به خواب هم دقيقه يک حتي شب اون
 ....سپردم گرم اب و حمام به و خودم و برداشتم حولمو ،و شدم بلند تخت از

 اومدم بيرون اي دقيقه ١٠ نميکشيد، طول ،زياد حمامم
 ....نداشتم کشي سشوار ي ؛حوصله بستم نمناك همونجور و کردم خشک حوله با کمي موهامو
 کردم ترك و اتاق و پوشيدم لباسمم

 ...! نميکرد ترکم که بود خيال و فکر اين اما
 رفتم پايين ها پله از
 .کردم نگاه پذيرايي داخل بزرگ ساعت به

 ..ميداد نشون دقيقرو ٦:٤٥ ساعت
 .ميرفتم و ميشدم اماده نور سرعت به و ميشدم بيدار ٩:٣٠ ساعت ديگه روزاي داشتم، کالس ١٠ ساعت

 .ميکرد فرق چي همه امروز ولي
 .چي همه
 ....زندگي به ديدم حتي
 .بود کرده رخنه وجودم تمام در ، انتقام حس شدم، بلند که امروز

 کي؟ از انتقام اما
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 ؟ بود زندگيم تمام روزي يک که کسي از 
 ؟ ميکردم زندگي ديدنش عشق بِه روزي يک که کسي از

 .نميشه اول عشق عشقي هيچ ميگن راست
 ...ميده جون ميده، روح بهش ميکنه، زندگي اولش عشق با ادم
 .ميده دست از و اولش عشق ،وقتي ولي

 . ميکنه مقايسش قبليه همون با بشه زندگيش وارد کي هر بعد، به اون از
 . گرده عجيب زمين ميبينم ميکنم فکر دارم که االن

 .کردم حاضر اروم خيلي  رو صبحانه
 .بدم پس جوابي ديشب بابت و کنم بيدار و مامان نميخواستم

 کردم نگاه ساعت به دوباره و چيندم و ميز
 . بگذره نداشت قصد امروز ساعت، اين نخير
 .گذشت ربع يک همش کردم، کار همه اين

 .بودم شده کالفه ديگه
 گرفتم رو نورا ي شماره کنم فکر ساعت به حتي که اين بدون
 .بوق دو بوق يک

 .داد جواب گرفته صداي با که ميکردم قطع داشتم ديگه
 سالم -

 ؟ صبح اول شده چي سالم - گفت نگران
 :گفتم ريلکس نزدم، دامن نگرانيش به
 .زدم زنگ بود شده تنگ واست دلم هيچي -

 : گفت و کشيد عميقي نفس
 ؟ بيداري االن چرا اصال تو دختر کشتيم-

 دادم تکيه مبل بِه سرمو و بستم چشمامو
 .ديگه نبرد خوابم -
 ؟ شده چي چرا -
 :گفتم بغض با

 .گرفته دلم هيچي - 
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 حاال بيا نرفتي، اومده خوشش تو از پسره اين شايان، دفتر برو بيا گفتم که موقع اون ديگه، بله - گفت عصباني 

 ؟ ميخواستي همينو ميکنه ازدواج داره  پسره
 .اخه چه ما به من خواهره بشه خوشبخت- گفتم کالفه

 .کن فکر ديگه يکم بود، حيف پسره نفس مخت تو خاك - 
 زدم زنگ بهت کردم غلط نورا واي

 ؟ نداري کاري
 :گفت دلخور

 نداشتم اولم از - 
 .خنديدم

 کن ـوس*بـ و ادرين پس باشه -
 .شد قطع ارتباط و گفت اي باشه اونم

 و خوردم صبحانه تنهايي بود، خواب هنوز مامان
 . شدم حاضر رفتن براي
 .کردم سرم مغنعمو و پوشيدم همونو بود افتاده صندلي روي مشکي مانتوي يک

 .شدم خارج خونه از کالسورم و گوشيم و سوييچ برداشتن با
 .شدم ماشين سوار و رفتم پارکينگ سمت به

 .سپردم گوش يگانه محسن ميدم قول بهت اهنگ  به و کردم روشن ماشينو ضبط
 ميسوزه دلت اما شى خاطره برى ميخواى خودت
 روزه هر بازى اين عاشقمى ميکنى تظاهر
 ميگيره دلشوره همش رفتن دم آدم نترس

 ميره خاطرت از ها دلشوره اين بگذره روز دو
 تو براى الاقل نيست سخت ميدم قول بهت

 تو دنياى و تو از دورم باش راحت 
 تو نميادجاى هيچکس باش راحت

 تو فرداى واسه من دارم دلشوره
 

 .زد زنگ گوشيم که بودم، دانشگاه نرديکاي
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 .اومد سراغم غمي ترالن  اسم ديدن و گوشيم ي صفحه به کردن نگاه با
 .دزديده ازم قبلمو ميکردم احساس

 .داشت وجود من در حسادت حس اين بازم اما نداشتم؛ اترين به حسي اصال من که اين وجود با
 :شدم رو به رو ترالن ي خنده صداي با که دادم جواب گوشيمو

 ؟ ميخندي چي به چيه سالم، -
 ديوونه اترين اين به - ترالن

 :پرسيدم حرفش به توجه بي بستم، چشمامو ميکني، نابود و من داري نميدوني که ،اخ، ترالن اخ
 ؟ کجايي -
 اترين ي خونه -

 کجايي؟ ؟ چي - زدم فرياد تقريبا

 نيم تا نرو هم تو يوني، نميام امروز من کن ولش رو اينا عشقم، خونه ميگم: گفت اي ناراحتي هيچ بدون و ريلکس 
 . فعال نکني دير دارم مهمي خيلي کاره باش، دانشگاه شاپ کافي جاي ديگه ساعت
 . کرد قطع بعدشم
 .کردم اسمون به نگاهي
 ..!خدايا

 کني؟ ثابت ميخواي چيو ؟ من با ميکني چيکار داري 
 بشنوم؟ اسمو اين بايد دوباره چرا اخه ميکردم، فراموشش داشتم

 .کشيدم أهي
 .رفتم شاپ کافي سمت بِه و شدم رد کنارش از کردمو، دانشگاه ورودي در بِه نگاهي شدم، پياده ماشين از و

 . شدم ترالن منتظر و نشستم اي گوشه
 .شد شاپ کافي وارد کرده ارايش و مرتب خيلي ترالن که نکشيد طولي
 .کردم نگاه تعجب با پاشو سرتا

 :گفت و خنديد که
 .برم راه اينجوري داره، دوست ارتين -

 :گفتم و انداختم باال اي شونه
 ؟ نرم کالس گفتي داشتي چيکارم خبر؟ چه خوب -
 .گرفت سفارش و اومد؛ گارسون موقع همين تو
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 داد سفارش قهوه ترالنم و سيب پاي با چاي من
 .داد ادامه و بره تا کرد صبر

 .باشه بگي بدي قول بايد نميگم نه، بگي و بگم قراره اگه -
 :گفتم و دادم باال ابروهامو از يکي

 .بدم انجامش داري شک که نيست خوبي چيزه پس -
 .کردم نصارش چشمکي بعدشم

 .داد ادامه و گذاشت ميز روي و کرد قفل هم در دستاشو و کرد نگام چپي چپي 
 درسته؟ ندارم دوستي تو جز من ميدوني که تو نفس ببين -

 .داد ادامه دوباره مکث کمي با دادم تکون سرمو
 .ميگم تو به بکنم کار هر بخوام که ميدوني اينم -

 .دادم تکون سرمو دوباره
 .نگو نه بهم لطفا پس -

 .اترينه دوستاي از يکي تولد امشب
 :گفتم و پريدم حرفش وسط و فهميدم تهشو تا

 !نده ادامه ترالن نه - 

 : شد هول 

 .نيس مهموني اخه کن گوش تو نه نه 
 :گفتم فوري

 .نکن بحث! نميام من ترالن -

 ! بابا اي بگم کن صبر خوب  نه- گفت کالفه 
 : داد ادامه و زد گوشش پشت و شالش

 !لطفا ديگه بريم بيا ؟ ميکني اذيت چرا نفريم پنج  همشم رستورانه يک داخل دوستانه مهموني يک-
 : گفتم و کردم اخمي

 .ندارم مهموني حوصله من نميشه، ترالن نه -

 : گفت و کرد نگام ملتمسانه 
 .نفس ميکنم خواهش نميشناسم رو اونا چون ميکنم تنهايي احساس بعدشم ببرم ندارم و کسي تو جز که من ولي
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 اون ديدنش با دوباره نميخواستم بِشم کالم هم بآهاش نميخواستم. ببينم پسرو اون نميخواستم عنوان، هيچ بِه
 .همين براي بياد چشمم جلوي لعنتي روزاي

 ...کردم رد شد مي ناراحت که اين وجود با و ترالن خواست در

 .خورد و قهوش سکوت در و شد؛ ناراحت خيلي 
 .شديم خارج شاپ کافي از و رفتم صندوق به کردن حساب ي واسه منم

 .نشستيم ماشين  داخل.  رسوندش اترين که ميگفت و بود نياورده ماشين 

 .هم منم نميگفت هيچي 
 .پرسيدم و بود کرده گير در ذهنمو خيلي که سوالي

 ؟ رفتي که بود خبر چه اترين خونه -

 .رفتم کرد اصرار هيچي - گفت ميکرد نگاه خيابون به که همينطور و نکرد نگام 
 :گفت که کردم نگاش متعجب

 .نبود ميکني فکر که خبري اون نکن، نگاه اونجوري -
 ؟ گويا نمياد بدت همچينم -

 !نفس - گفت عصبي 
 ؟ بودي کجا ديشب ميدونه مامانت نفس و مار زهر - گفتم خودش از تر عصبي

 شما ي خونه اره - گفت ريلکس 
 خنديدم

 .ميگم مامانت به من اما -

 کرد نگام عصبي 
 .نفس اي بچه واقعا -

 .زدم فرياد تقريبا
 ؟ دختر رفته کجا حيات ؟ خوابيدي مردم پسر خونه ،شب نکشيدي خجالت تو اي بچه و کوفت -

 .بود شده تنگ براش دلم خوب - ترالن
 دادم تکون تاسف ي نشونه به سري
 .نگفتم چيزي هم ديگه

 خداحافظ گفتم و خونشون در رسيدم

 .بريم بيا ميکنم خواهش نفس - 
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 نه ترالن نه - کردم فوت نفسمو

 ؟ نميرفتي بآهاش بره ميخواست نورا اگه االن پشتمي، خواهرم مثل هميشه بودي گفته تو اما -  گفت دلخور 
 ميرفتم بآهاش بره ميخواست نورا اگه واقعا چرا،

 .کرد تکرار دوباره سوالشو  
 ؟ نمياي نفسي -

 کردم نگاش
 نفس ميکنم خواهش - گفت دوباره

 ؟ چند ساعت- گفتم دفعه يک اما چرا نميدونم

 و کرد حلقه دورم دستاشو کرد ذوق حسابي  بعدش اما ، داشت حق کردم تعجب خودمم  کرد تعجب خيلي اولش 
 .کرد ـوسم*بـ
 عاشقتم خواهري نفسي -

 :گفتم و زدم لبخندي
 .برده التاري انگار بابا خوب -

 ؟؟ چند ساعت گفتم
 :گفت دوق با کنه کنترل شو حالي خوش نميتونست

 . عشقم باش ناردون رستوران ٨-

 .بود حال خوش خيلي ميکرد باي باي  با و شد پياده ماشين از  گفتمو اي باشه
 .رفتم خونه سمت بِه و گرفتم و ماشين گاز

 مهموني اين بِه ميخواستم شب که داشتم جالب حس ي نه که حال خوش يعني  بودم حال خوش ولي چرا نميدونم
 . دگرگون حس يک. برم

 .نبود من مال ديگه که اتريني ببينم و اترين ميخواستم که بودم حال خوش شايد
 . بود واسش قلبم که زماني يک اما نداشتم دوسش درسته
 .شدم خونه وارد و کردم پارك ماشينو

 .برم ميخوام کجا شب که بگم مامان به چجوري که  نميدونستم

 :گفت متعجب و بودم  شده  خونه وارد تازه ديد اشپزخونه تو از و من مامان که بودم فکرا همين تو
 نداشتي؟ کالس ١٢ تا امروز مگه اومدي زود چه -

 :گفتم طبيعي مياوردم در سرم از مغنعمو که همونجور،
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 .نشد تشکيل ولي چرا -
 .شد شروع دوباره ، پيچوندن گفتن، دروغ کاري، رَيَا شد شروع

 .برم اترين ديدن واسه که نيس ممکن ديگه و باره ي همين فقط که دادم، دلگرمي خودم به
 . کرد پاره افکارمو رشته مامان صداي

 ؟ نفس -

 .مامانم شدن مشکوك قيمت به  حتي بيرون بيام امشب و اترين فکر از نداشتم دوست
 ؟ مامي جانم -

 ؟ رفتي کجا ؟ديشب مامان شده چي خودتي تو  ديشب از -
 .مادري حس اين دست از امان زدم، لبخند
 بهش ريختمو چشمام توي و محبتم تمام
 :گفتم و کنارش رفتم و کردم نگاه

 .که ميدوني درگيرم شده زياد درسام يکم نيست ،هيچي خوشگلم مامان نه -
 .داروسازي نرو گفتم بهت چقدر مادر -

 .نداريم احتياجي خداروشکر که ما  نکردياخه گوش ميشي اذيت سخته ها رشته اين
 .خنديدم دل ته از
 .ميزنيا حرفايي نرو ميگي شما بعد بخونه داروسازي دخترشون ارزوشونه همه من مادر -

 :گفت و کرد نگاه اسمون سمت به مامان
 .ندارم کم دنيا اين تو هيچي داده، بهم چي همه خدا که اهلل الحمد -

 .نشستم اشپزخونه تو مامان کنار و مبل رو گذاشتم و اوردم در همونجا مو مانتو
 : گفتم ميداشتم بر چاييو که همونطور و گذاشت ميز روي چايي تا ٢ مامان

 .دعوتم مهموني شب من راستي مامان -
 :گفت و کرد نگام متعجب مامان

 ؟ کرده دعوت کي ؟ کجا -

 : گفتم و کردم مني من. بودم نکرده فکر  اينجاش به شدم هول
 .کرده دعوت ترالنم و من تولدشه، دانشگاه هاي بچه از يکي چيزه-

 گفت؛ و انداخت باال ابرويي
 خونشون؟ ؟ هست کجا -
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 .راحت خيالت نميشه، دير ميام ١٠ تا ميرم ٨ رستورانه بابا نه - گفتم سريع
 : گفت ميشد بلند جاش از که همينجور و کرد نگام مشکوك مامان

 ؟ اي متوجه  نفس بشه تکرار دوباره چيزا خيلي نميخواد دلم -
 .انداختم پايين سرمو

 .ميکني گوشزد بهش که ميکنه و اشتباه همون داره بازم دخترت نميدوني که واي، اي مامان واي اي
 .باال رفتم و برداشتم مانتومو و شدم بلند صندلي روي از

 .کردم عوض لباسامو
 .کردم نگاه ميکرد نگاه بهم داشت که دختري به اتاقم اينه تو

 .ميرسيد کمرش تا که بلند موهاي با ساله ٢٢  دختري
 اي قلوه لباي و کرده عمل بيني و مشکي درشت چشماي

 .نبودم درشتم ولي نداشتم ريزي اندام
 .بود استخونم به گوشت مامانم قول به

 گرفتم اينه از چشممو 
 دوست برو نميخوامت برو نبينمت برو: گفت بهم بار اخرين که اتريني ديدن واسه داشتم که بودم من اين واقعا
 ؟ ميرفتم ندارم
 ؟ شده مهم واسم ديدنش چرا
 ميشکنم؟ بازم خودمو دارم چرا

 نبودم؟ متنفر  ازش دلم ته  از مگه

 نميگفتم؟ راه بي و بد  بهش هميشه مگه
 .کنن منصرفم مهموني اين به رفتن از نميتونستن ذهنم توي ديگه سوال هزاران و سواال اين

 .کنم مقاومت نميتونم اترين برابر در که بودم کرده قبول
 .نميشناسمش ديگه که اتريني چند هر

 .نيست من واسه االن که اتريني
 . باشه من واسه نميخواستمم چند هر
 ...اما

 .بود ٢ نزديکاي  کردم نگاه ساعت بِه
 .نميگذشت اصال امروز ولي چرا نميدونم
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 .بخوريم ناهار تا بچينيم ميزو که کردم کمک مامان به
 :گفت مامان که نشستيم ميز دور

 .خواهرت خونه ميرم ظهر از بعد از من نفس -

 .ميزنم نورا بِه هم سريع يک ميره سر حوصلم خونه تو. دنبالم بيا خونه  برميگردي که شب
 .اومد در مامان صداي که گفتم اي باشه پر دهن با ميخورديم، غذا که همونجور
 : گفت بهم عصباني

 .نزن حرف پر دهن با گفتم بهت دفعه صد -
 .چشم گفتم پر دهن با دوباره و خنديدم

 .خنديد و کرد نگام چپ چپ

 .رفتم خواب اتاق به و کردم تميز رو اشپزخونه منم بخوابه که رفت مامان و  خورديم ناهارمونو
 .تخت روي کشيدم دراز

 .بود تکراري حالت اين از زندگيم اوردن در ببينم، و اترين ميخواستم که داليلي از يکي شايد
 .بود شکسته دلمو خيلي اترين اما

 .کنم فکر بهش نميخواستم بستم چشمامو
 . بودم نخوابيده ديشب

 . کردم خواب خودمو زور به و کردم کوك ٧ ساعت واسه گوشيمو
 .کردم باز چشمامو گوشيم االرم صداي با

 .بود داده بهم لرزي احساس ذوق و استرس حس
 .ميکردم سرما احساس

 نشستم تخت روي
 نه؟ يا برم نميدونستم داشتم گمي در سر احساس
 نه؟ يا داشتم و اترين ي دوباره ديدن جرات نميدونم

 .شدم بلند تخت از

 .کردم انتخاب مشکي شلوار با طالئي روسري و اي کتي مشکي مانتوي و  زدم کنار لباسامو و کردم، باز کمدمو
 .برداشتم طالييمم بلند پاشنه کفشاي

 .ميشد قشنگي ست
 .ايستادم اينه جلوي
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 .بستم سرم باآلي محکم و بلندم موهاي
 .ميداد نشون تر کشيده چشمامو و ميمومد بهم خيلي مو مدل اين

 کيفم و گوشيم و سوئيچ برداشتن با و  و زدم کرمي لب رژ و زدم ريمل و بلندم هاي مژه و کشيدم پهني چشم خط
 . شدم خارج اتاق از اينه در نگاه اخرين و
 .رفتم پايين ها پله از

 .بود دقيقه ٧:٤٥ ساعت

 نورا ي خونه  بود رفته مامانم
 شدم ماشينم سوار و کردم قفل خونرو در

 ...نبود دور خيلي ناردون رستوران

 .بِشم منتظرشون که برسم زود  نداشتم دوست ولي
 باشه أرتين باشه، منتظر قراره که کسي اون ميدادم ترجيح

 . کردم پارك رستوران جلوي. رسيدن که گفت و زد زنگ ترالن ،که بودم رستوران نزديکاي
 .کردم نگاه اينه تو صدم بار براي خودمو

 .ميزد تند تند خيلي قلبم
 .برداشتم گام رستوران سمت به شدمو، پياده ماشين از نشدم اروم بازم ولي کشيدم عميقي نفس

 . وايسته جا از قلبم ممکنه لحظه هر ميکردم احساس رستوران به شدن نزديک با
 . شدم وارد و شد باز ورودي در
 .اومد صحبت گرم سرش حسابي گشتم ترالن دنبال به چشم با

 .شدم اترين متوجه  من و من متوجه ترالن که رفتم، ميزشون سمت بِه

 .شد تار و تيره برام لحظه چند براي دنيا  اترين ديدن با
 .نخورد جا اصال چون بيام ميخوام من ميدونست اون

 .کردم سالم و کردم نگاه ميکرد، نگاه بهم که هايي چشم به لبخند با
 .پيشم اومد و شد بلند ميز پشت از ترالن

 .روش روبه نشستم
 بود دنيام همه چشماش زماني يک که کسي روي روبه
 .کردن معرفي خودشونو ها بچه
 حسين امير
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 ارمان
 مهسا
 .رسيد اترين بِه نوبت
 .کرد نگاه عميق چشمام توي

 .ميشناسين خوب که و من - گفت بم صداي با
 . بود شده تنگ صداش براي دلم چقد که واي انداختم پايين سرمو
 .بود خوشحال ميکرد صحبت ترالن

 .ميکرد نگام غم با گهگاهي که ميديدم مشکي چشم تا دو فقط من ولي
 :گفت بود کرده معرفي حسين امير خودشو که پسرا از يکي
 ؟ ميشناسين کجا از و اترين شما خانم نفس - حسين امير
 ؟ ميگفتم بايد چي ؟ خوردم جا
 .شد حسوديم بگم بهتر يا گرفت دلم ميکرد نگاه ترالن به عشق با و عميق داشت کردم نگاه اترين بِه

 .بود کرده رخنه وجودم در انتقام حس ميکرد درد قبلم
 : گفتم ريلکس و کردم حسين امير بِه رو
 ً بود سالم ١٨ بودم بچه چجوري نمياد يادم -

 خوش ديدمشون ترالن کنار در که امشب اما نديدمشون که ميشه سالي ٤ کردم فراموش نيس يادم زيادي چيزه
 .ميان بهم خيلي شدم حال

 . کرد نگام  متعجب اترين و خنديد ترالن
 :پرسيدم حسين امير از و انداختم پام روي پامو ريلکس

 ها گرسنمه من بخورين؟ شام نميخواين شما -
 :گفت و کشيد شکمش بِه دستي حسين امير

 .گرسنمه منم اره واي -
 : گفت و کرد نگاه امير به چپي چپي اترين

 .نشه کشيده باريک جاهاي بِه دارين هم با تفاهمي چه -
 .کرد صدا گارسونو و زد پوزخندي بعدشم

 .اومد گارسون

 همينطور ارمان و  مهسا هم، با خانواده پيتزا يک ترالن و اترين دادن پيتزا سفارش ها بچه
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 : گفتم و کردم امير به نگاهي منم
 ؟ بگيريم هم با دارين ميل پيتزا اگه

 .بگه چي نميدونست من، به امير و کرد نگاه امير به اترين
 . زد لبخندي اخر در و کرد جمع فکرشو

 .رفت و نوشت سفارشارو گارسون
 رفت باال ها بچه صداي دوباره گارسون، شدن دور با

 و کرد بهم رو ايناس ارتين ي دسته و دار از بود مشخص و ، بود رسيده خودش بِه هم حسابي که دخترا از يکي
 :پرسيد

 چطور مامان چيکارن؟ باباجون ؟ سالته  چند جون نفس -
 :دادم جواب کردم نگاه چشماش تو خنديدم،

 هستن دار خونه مامانم و کردن فوت پدرم ، ساله ٢٢، هستم فر اريان نفس -
 .پريد ارتين گلوي به نوشابه
 .ميکرد سرفه هم سره پشت

 .ميکنه نوازش موهاشو ،و ميزنه پشتش به داره اروم و شده بلند ترالن ديدم که کردم، نگاه بهش نگراني با
 :گفت و کرد نگام متعجب اترين

 ؟ کردن فوت پدرت -
 .انداختم پايين سرمو

 .شدم ناراحت واقعا بيامرزشون خدا - گفت دلگير و ناراحت خيلي  اترين
 .نگفتم چيزي وديگه زدم لبخندي

 :گفت و کرد نگام شرمندگي با مهسا
 .کنم ناراحتت نميخواستم نفسي، ببخشيد -
 .چيد ميز روي رو ها غذا گارسون موقع همون و خنديدم بهش رو

 نبود صحبتي ديگه و کردن خوردن غذا به شروع
 .شدم بلند و خوردم جا حسابي ساعت ،به کردن نگاه با

 .کردن نگام متعجب ها بچه
 : گفتم ميکردم جمع وسايلمو که همينطور

 .ميشه دير منتظره مامانم شرمنده -
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 .بيايم تو با ميخواستيم اترين و من نفس عه -  گفت و شد بلند جاش از سريع ترالن
 باال رفت ابروم
 .ميريم امير با نميشيم خانم نفس مزاحم خانومم نه - گفت سريع اترين
 . گرفت درد قلبم

 ؟ اره ؟ خانم نفس ؟ خانومم
 :گفتم دراري لج لحن با اترين، روبه

 .ميرسونم خانومتونو من بياين امير اقا با شما نيست، مشکلي خوب -
 .کردم تاکيد خانوم روي
 :گفت شيطوني لحن با و داد، باال ابروهاشو از يکي اونم

 ؟ نه مگه نميشه جدا من از خانوممم اخه -
 .کرد نصارش چشمکي بعدشم
 .ميخوردم حرص من و ميکرد ذوق ترالن
 .اجازه با.  بياين امير اقا با خانومتون با پس اوکي -: گفتم و برداشتم، ماشينمو سوييچ

 .کردم خدافظي ديگه پسر تا ٢ از ،و دادم دست مهسا با
 :گفتم خاصي لحن با. کرد نگام ناراحتي با ترالن

 کنم چيکار نميشي جدا اقاتون از تو عزيزم خوب -
 .خونتونه نزديک اترين ي خونه - گفت و کرد نگام چپ چپ ترالن

 . کردم نگاه ترالن چهره بِه و گفتم ميدونمي دلم تو
 .کردم قبول اکراه با اخرم در
 .بود خدام از چند هر

 .افتادن راه من دنبال و کرد خداحافظي دوستاش با أرتين
 .عقب هم اترين و نشست شاگرد صندلي روي من کنار ترالن
 افتاديم راه و کرديم روشن و ماشين

 :گفتم ترالن به رو
 ؟ نياوردي ماشين چرا -

 :گفت و کرد نگاه اترين به ترالن
 .برنداشتم ديگه دنبالم اومدن امير با اترين بودم، خونه من -
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 نگفتم چيزي ديگه و گفتم اوهومي
 گفت و اومد حرف به اترين

 .ميشه دور راه برسونين و ترالن اول
 :گفت اترينم و کرد نگاش اخم با ترالن

 .شده ديرشون عزيزم -

 .رسوندم و ترالن اول و کردم گوش اترين حرف به ولي  نميشد دور راه نميکرد فرقي واسم

 . بزنه حرف باهام بخواد  اترين شايد اينکه اميد بِه
 .خونشون رسوندم و ترالن
 .نشست جلو اومد و شد جا به جا اترينم
 :گفت ميکرد نگاه و بيرون که همينجور اترين که بودم شده دور اينا ترالن ي خونه از تقريبا

 .شدي عوض خيلي -

 :گفتم تلخ و  کردم عوض دندرو
 !ميشي عوضي نشي عوض ميشن، عوض همه وقتي -

 :گفت مقدمه بي و کرد نگاه بهم 
 بياي نميکردم فکر -

 :گفتم سوالش به توجه بدون
 ؟ کردي پيدام چجوري -

 :گفتم که کرد نگام متعجب
 .شدي ترالن عاشق که کنم باور نميخواي -

 :وگفت کشيد موهاش بِه دستي و خنديد بلند

 .ايه ساده  و مهربون دختر -
 .کردم نگاش نگران

 .داره دوست واقعا رو تو اون ؟ ميکني اذيتش چرا خوبيه دختر ترالن اترين ببين -
 ميخاره تنش خودش بعدشم ؟ نداشتي تو مگه - گفت سريع

 ... من ميکنم فرق من -
 : گفت اروم و گرفت دستمو

 .بود شده تنگ برات دلم نفس -
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 .کردم خارج دستش از فوري دستمو
 .بود شده طبيعي واسم حرفا اين نخوردم جا اصال
 دروغاش به بودم کرده عادت

 : گفتم ميزدم دور و ميدون که همينطور
 .بودي شده خفه بود وقت خيلي حاال تا داشت اگه چون نداره، استخون دروغ که خوبه -

 :گفت اي مردونه لحن با و کرد نگام اترين
 .عاشقمي هنوز تو چون تويي ميشه ناراحت که کسي اولين بميرم من اگه -

 خنديدم بلند
 :گفتم و کردم پارك خونش در
 توهمه -

 :گفت و کرد باز و ماشين در 

 .ترالن با ازدواج قيمت به حتي عاشقمي هنوز که  ميکنم ثابت بهت -

 شد پياده ماشين از و زد  چشمکي کردم نگاش گرد چشماي با
 .شدم پياده سريع

 دور ازت نخواستي ازم خودت مگه برو نگفتي بهم خودت تو مگه ؟ چرا - گفتم بهش شکسته دلي با و دلخوري با
 ؟ نکردي خوردم مگه شم؟
 ؟ رفته يادت ؟ نکردي بيرونم ماشينت از مگه
 بود؟ شده تنگ دلت ميگي اومدي سال ٤ بعد حاال
 ؟ بودي کجا سال ٤ اين تو اره؟

 : گفت بم صداي با و انداخت پايين سرشو
 .يادمه نه -

 .دادم باال ابرومو تاي يک
 چي؟ پس ؟ خوب -

 :گفت و کرد نگاه عميق چشمام تو جلو، اومد

 .عاشقتم هنوز  من من نفس -
 .خنديدم

 ميگي دروغ -
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 .خنديد
 .ميکنم ثابت بهت -

 زدم پوزخندي
 پاي ؟ باختم تو پاي بابامو، و شرفم و زندگيم اينکه بودي، مست اونشب که اين ؟ ارتين کني ثابت ميخواي چيو -

 اشتباه يک پاي حماقت، يک
 .اترين بودي زندگيم اشتباه بزرگترين تو

 .ميدم و تاوانش دارم هنوز سال ٤ بعد که اشتباهي
 .نميخوام ديگه کنم تکرار و اشتباه اين نميخوام ديگه

 .باش مطمئن اينو بياري ترالنم سره و اوردي من سره که باليي، نميزارم
 شدم سوار و رفتم ماشينم سمت بِه

 :زد داد اترين
 نفس مني عاشق هنوز تو -
 نميومدي نفس، نميومدي امشب نه اگر ميميري من واسه هنوز تو

 .شدم دور ازش ديگه
 خدا ندارم دوسش من نيستم عاشقش من نه

 .نميخوامش من
 زندگيم از نميکني حذفش چرا خدايا

 ؟ چرا خدا چرا
 .بود خراب حالم ميکردم گريه بلند بلند

 .بود ،مامانم ميزد زنگ مداوم گوشيم 
 . بود شب ١٢ ساعت

 ؟ بهش ميگفتم چي خونه ميرفتم االن
 ؟ بودم کجا ميگفتم

 خونه رفتم و گرفتم ماشينو گاز
 .کنم نگاه مامان چشماي تو ميتونستم نه و داشتم شدن پياده حال نه

 . باال رفتم اروم اروم کردم پارك و ماشين
 .شدم رو به رو مامان ي نشسته خون به چشماي با که کردم باز خونرو در
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 ...جلو اومد پايين انداختم سرمو
 بود سنگيني سکوت
 : گفت و شکست و سکوت

 ؟ بودي کجا -
 .... طول مهموني - گفتم اروم

 .بزنم حرفمو بقيه نزاشت سوخت صورتم
 ؟ ميکرد بلند دست من روي که بود مامان اين نميشد، باورم

 : گفت کردم نگاه بهش متعجب چشماي با 
 ؟ پسره اون ديدن رفتي -

 .ميشد بيشتر لحظه هر تعجبم
 پيشش؟ رفتي بازم ؟ کرد خوردت کم ؟ نداري غيرت تو -

 .نداشت  حاشاجايي و کاري پنهون پس بود، کرده تعقيب و من مامان ظاهرا نداشتم گفتن واسه حرفي

 .ميدونست چيو همه  اون
 . بود خجالت عالمه يک بود مونده واسم که چيزي تنها
 ؟ واسش ميميرم هنوز سال ٤ بعد که اين زيره ؟ ميزدم چي زيره

 .باال رفتم و گذشتم مامان کنار از
 اومد دنبالم

 :گفت و  برد تر باال صداشو
 ؟ اره ؟ ميپيچوني و مادرت سر؟ خيره ي دختره نيستم تو با مگه -
 ام تو با نفس د -

 زدم داد شدم کالفه
 ؟ چيه ؟ مامان چيه -

 ؟ کني چيکار ميخواي چي که.  ببينمش رفتم ديدنش رفتم اره
 احمقم من اره خرم، من غيرتم، بي من اره

 بزنم؟ گول خودمو چقدر دارم، دوسش اونو من ولي 

 تا نميتونم اون بدون من مامان نبينمش نميتونم ولي  کرده، لهم اره کرده خوردم اره ؟ نميخوامش بگم چقدر 
 ميفهمي ببينمش ديگه يکي کنار نميتونم ميزنه قلبم مياد اسمش
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 .گريه زير زدم 

 نميکني؟ درکم چرا مامان دارم دوسش من 

 .ميگذرونم  روزامو دارم سال ٤ و زندگي اين نميخوام اترين بدون من
 ؟ مرگمه چه پرسيدي ازم اصال

 . ميکنم شب صبحمو ديدنش بار يک اميد به دارم ساله ٤
 ؟ کي کنار ميدوني ولي ديدمش حاال
 ؟ ميفهمي دوستم ترين صميمي کنار

 .نيستي من جاي چون نميدوني نه ؟ کشيدم چي ظهر از بعد از ميدوني
 ؟ کجايي ؟ دخترتو ببيني کجايي بابا؟ کجايي ميخوام رو بابا من
 .بودم زده زانو

 .ميکرد گريه پام به پا و بود نشسته کنارم
 .گرفت باال هقم هق کرد ـغلم*بـ

                         ************ 
 خلوت کنج يک و موندم من حاال
 کرده چکه غريبي سقفش از که

 جدايي امواج هاي تالطم
 کرده تکه صد کاشونمو زده
 شيرين خواب اون از پس ميخواست دلم

 شد نمي وا دنيا به چشمم ديگه
 شد نمي پيدا خاطره از ديگه نشوني متروکم قلب ميون
 .کردم گريه بس از غمگينه صدام

 نيست اي اوازه هيچ اسمو هيچ ازم
 ؟ حالي چه در هي کسي نميپرسه

 .نيست اي تازه اشناي از خبر
 .بودم گفته ها صفت پروانه به
 نيست من خاموشي ميل شمعم که

 . کن اشيون درختم رو پرنده
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 . نيست من فراموشي وقته حاال
 .کردم باز چشمامو

 . بودم هنگ اي ثانيه چند
 .بودم تخت رو و بود شده عوض لباسام کردم، نگاه خودم به

 .شدم بلند
 .داشت عجيبي درد سرم

 پايين رفتم و گرفتم ديوار به دستمو لنگون لنگون
 . بودن اشپزخونه تو نورا همراه به مامان،
 .گفتم بخير صبح و کردم سالمي

 :گفت باز روي با و برگشت طرفم به ميکرد، مامان کمک که همينطور نورا

 .بخير ظهرت  خوشگلم خواهر نشستت روي به سالم -
 .بود ١ ساعت کردم نگاه ساعت به

 .زد لبخند و کرد نگاه بهم مامان
 ! شدن مهربون همه چقدر
 .نبود خوب اصال حالم کشيدم، سرم بِه دستي
 نشستم اشپزخونه صندلي روي

 ؟ مادر چيه ؟ نفس - مامان

 . کردم زمزمه خوبمي  لب زير کنم نگاه بهش ميکشيدم خجالت

 :  کردم نورا بِه رو
 ؟ کجاست ادرين ؟ ميکني چيکار اينجا تو -

 :وگفت کشيد هم توي أخماشو، 
 باباش پيش -

 ؟ کردين ؟دعوا باباش پيش چي يعني:  پرسيدم متعجب
 داد تکون سرشو

 ؟ چي سره - پرسيدم کنجکاوانه
 نيست مهم -

 . ندادم ادامه منم کنم دخالت زندگيش تو نداشت دوست شايد. نزدم حرفي ديگه
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 .کشيد اتاق تو خودش دنبال به و ومن گرفت دستمو مچ 
 :گفتم و کردم ازاد دستمو

 ؟ ميکني اينجوري چرا چيه؟ -
 .تخت رو نشست

 .گفت هم تو أخماي با
 .کردي خاك و گرد شنيدم -

 .شدم بلند تخت روي از نداشتم حوصله اصال
 .کردم پاك و خاك و گرد من نکردم؛ خاك و گرد گفته دروغ اورده، خبر برات کي هر من، خواهر نه -

 :داشت نگهم صداش که ميرفتم در سمت به داشتم
 ؟ خاك و گرد کردن پاك يعني اترين، ديدن به رفتن -

 .طرفش برگشتم

 دلم کردن زنده يعني  نه - گفتم تلخ ولي مکث با 

 .وايستاد جلوم اومد شد بلند تخت رو از 
 ..بابا که بود اترين خاطر به رفته؟ يادت نفس -

 : گفتم عصبي حرفش تو رفتم
 ....نداره و نداشته اترين به ربطي هيچ بابا، مرگ گفتم، بهت ها بار -

 :گفتم بزنه حرف اومد تا 
 بخوابم ميخوام ، نورا نيست خوب حالم من -

 . بيرون برو لطفا
 .بست سرش پشت محکم و در و داد تکون سرشو

 برداشتم گوشيمو
 ناشناس ي شماره يک از کال ميس تا ٢ و ترالن از کال ميس تا ٣
 زدم زنگ ناشناس ي شماره به

 .داد جواب بوق تا ٢ از بعد
 )بله -

 بودين گرفته تماس من با شما   ببخشيد سالم -
 .حسينم امير خانم نفس بله-
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 .رفت هم تو اخمام ديشب اوري ياد با

 ؟ شده چيزي جانم  نشناختم ببخشيد اها -

 :وگفت کشيد عميقي نفس 
 .خانم نفس بزنم حرف شما با بايد من -

 .رفت باال هام ابرو کردم احساس
 مورد؟ در -

 ؟ بياين ميتونين کي  ببينمتون بايد - 

 ؟ خوبه فردا  ندارم مساعدي حال امروز حقيقتش - گفتم و کشيدم دراز تخت روي
 ببينمتون ميخوام امروز من اما - حسين امير

 ؟ مهمه اينقد يعني- گفتم تعجب با 

 :گفت بهم و شاپ کافي يک ادرس و اسم و گفت اوهومي 
 منتظرم. بياين ظهر از بعد کنيد لطف -

 .شدم تسليم

 شد قطع ارتباط خداحافظي  و باشه گفتن با

 .باشه اورده واسم خبري اون از شايد ميرفتم بايد پس بود که اترين دوست اما نمشناختمش درسته 
 .تباهيه تهش ميدونستم نيست هيچي تهش ميدونستم که بودم گذاشته مسيري تو پا

 ... بودم عاشق يک فقط من اما

 .زده و من ،قيد  ديگه ،مامان ميکردم احساس
 . ميزدم و ميشد خام بازم تحقير همه اون وجود با که احمقي دختر قيد بودم منم

 پدر  از توجهي بي  اصال ،يا توجهي ،کم اترين به من بستن اترين،دل با من شدن دوست داليل از يکي شايد ولي

 .بود  مادرم
 . نداشتن دوستم شايد و بايد که اونقدري شايد

 وقت هيچ و وقت هيچ و وقت ،هيچ نباشه محبت ي تشنه وقتي باشه سير محبت از وقتي دختر يک من نظر به
 .نميره مخالف جنس سراغ

 . ميکشونه جاها خيلي به و ادم محبت کمبود و کسي بي ، تنهايي وقتا بعضي
 .بودن سهيم من بدبختي اين تو مادرمم و پدر ولي نيست من کاراي براي توجيهي اين البته
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 . ميزنه رقم سرنوشتشو خودش کسي هر اشتباهه، من نظر به نوشته  پيشونيت روي ،و سرنوشت ميگن همه که اين

 نبود اتريني بريزم اشک اينقدر خاطرش به که نبود اتريني االن نميشدم اترين ماشين سوار اونروز، اگه ، من  شايد
 .باشه بد حالم اينقد خاطرش به که

 .رحم بي تو رحميي بي رحمانه بي ،چه زندگي  . بشه تلخ زندگيم خاطرش به که نبود اتريني

 باشه   نوشته سرنوشت منو خراب حال اين قراره اگه بازم ولي

 بگم بايد  

 ...! بدنوشت  عجيب سرنوشت،
 .نرفتم پايين ناهارم، واسه حتي اونروز

 و کنه بيدارم نيومد دلش گويا اونم و زدم خواب به خودمو اما  کنه؛ صدام ناهار واسه که باال اومد نورا باري چند
 .ميرفت

 .باشم اترين پيش همش ميخواست دلم ولي چرا نميدونم
 .نداشتم و چيزي هيچ و کسي هيچ ي حوصله

 .شدم بلند که بود ٥ ساعت حدوداي
 .سپردم حمام به بهتر حالي واسه خودمو برداشتم حولمو نداشتم، رفتن راه حس بود شده کرخت بدنم

 .اومدم بيرون حمام از
 ...کردم سرم هم مغنعه و زدم دانشجويي تيپ ندن گير بهم اينکه ي واسه

 نه ارايشم
 .داشتم ابرو پسره اين جلوي درسته

 .نداشتم حوصلشو و حال!  نه االن ولي 
 .رفتم پايين ها پله از

 .ميکرد تعريف کامل نورا واسه و من موضوع داشت که ميومد مامان اروم صداي
 شدم رد کنارشون از توجه بي
 :گفت طلبکارانه مامان که
 کجا؟ -
 :گفتم بود، بهش پشتم که همونطور بودم دلگير ازش برنگشتم طرفش به
 .دانشگاه که ميبيني -

 .نداري کالس گقتي صبح که تو ولي -  گفت سريع فوضوال مثل نورا
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 نگو دروغ اينقد - گفت سرش پشت سريع مامانم
 :گفتم دلخور شايد و کنايه و گوشه با برگشتم طرفشون به عصبي

 !مياد؟ کي با مياد کي ميره کي با  ميره کجا ببين دخترت دنبال بيوفت بلدي خوب که شما -
 :گفتم و زدم چشمکي بعدشم

 خودتون واسه اين گجتي دختر و مادر -
 .دادم تکون تاسف ي نشونه بِه سرمو
 .شدم خارج در از و شدم رد کنارشون از اي ديگه حرف بدون
 .شدمو ماشين سوار

 شد پلي مسيح پيشم نيستي که تو اهنگ
 ميگم هرچي پيشم نيستي که تو
 بمونه من با که ميگم کي هر به

 من دل از ميره ميذاره
 ميشم ديوونه

 ميمونه تنها خيابون توي
 من عاشق و سرد دستاي

 و بينم مي رو تو وقتي
 گرمت دستاي تو ميکشم پر

 ميشم بچه قديما مثل
 باشم تو با ميخوام

 ندارم جايي دنيا تو
 ميگم اينو تو دل جز به
 بموني ميتوني تو

 بسازي ميتوني
 بشن حسودم همه که اونجوري منو

 شهر اين آدماي
 بموني بده قول

 بسازش قلبمو
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 کني آروم منو ميتوني تو فقط
 .قهر اين ديگه بسه نرو

 .ميکردم نگاه بود فرستاده واسم حسين امير که و ادرس گوشيم روي از که همينطور
 ...! خيسه هام گونه کردم احساس

 .نداشت تعجب...  طبيعيه گريه ديگه هه
 . شدم پياده و داشتم نگه شاپ کافي کنار و کشيدم اهي و دادم تکون سرمو
 .بود نشسته دنج اي گوشه و بود اومده امير

 .کرد سالم و شد بلند جاش از رفتم، طرفش به
 .نشستيم اتفاق به
 :گفتم و خنديدم که ميکرد، نگاه بهم تعجب با
 .ندارم ارايش اخه شدم زشت ميدونم نکن نگام اينجوري -

 :گفت و کرد نگام مهربون و خنديد
 ؟ ميشه باورت تري خوشگل ارايش بي بگم اگه -

 :گفت تعجبم به توجه بي که کردم نگاه بهش متعجب
 ؟ ميخوري چي -
 :گفتم و کردم نگاهي منو به
 هيچي که اگرنه ميدم سفارش ميشي، من مهمون اگه کردي حساب ديشب شما و من غذاي -

 .داد سفارش بستني تا ٢ و کشيد دستم از رو منو و کرد اخمي
 :گذاشت ميز روي و کرد قالب هم تو دستاشو

 :گفت و کرد نگاه ارايشم بي چشماي بِه و
 . ميشنوم خوب -

 :داد ادامه که دادم باال ابروهامو
 .و اترين و شما موضوع -

 . بزارم دستش کف جلسه يک با چيو همه که نميشد ولي ميداد دلگرمي حس بهم ولي چرا نميدونم
 .نيست موضوعي اترين و من بين -
 :گفت و کرد نگاه ميز به
 .نگو دروغ بهم لطفا پس بيزارم دروغ از من ميگم بار اخرين و بار اولين براي -
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 .گذاشتم نمايش به گونمو چال و رديفم، دندوناي که جوري خنديدم
 .دوستتون عکس بر درست -

 .کرد نگام حسين امير

 :گفت غمگين چشماي با و داد تکون سرشو 
 بده حق بهش ، شده ميبيني که ايني تنهايي از اترين -

 .خنديدم بهش
 ؟ ميشناسي و ارتين ساله چند -

 ميشه سالي ٢ - داد ادامه و کرد فکر کمي
 . بود گرسنم حسابي. خوردم بستنيم از کمي

 .نکن معرفي و اترين من به لطفا پس ميکنم، زندگي بآهاش سال ٤ميشناسم، و اترين سال ٤ من -
 .لرزيد دلم که جوري کرد ،نگام

 .کن معرفي من بِه و اترين تو پس خوب، -
 شدم جوري ي

 .بستم ثانيه چند واسه چشمامو 
 ؟ داره اي فايده چه من حرفاي - گفتم مکث با

 بشناسم دوستمو ميخوام کن فک کن، فک - گفت و کرد فکر کمي
 ؟ بشناسيش نتونستي سال ٢ اين تو بگي ميخواي يعني -: گفتم و انداختم ديگم پاي روي پامو و زدم لبخندي

 ...دادم ادامه طلبکارانه
 ؟ درسته کني گوش شما بزنم حرف من که اين نه بزني، حرف شما بيام من بود قرار بعدشم
 : گفت و کرد ريز و چشماش و داد تکون سرشو

 کنم؟ شروع چي از ميگم باشه خوب -
 اولش از - گفتم درنگ بي

 گفت کردو فکر کمي
 .بود ساختگي ديشب مهموني که اين همه از اول -

 .دادم تکون سرمو

 .بود تو دنبال اون  .ساختگيه ترالنم با اترين دوستي اووم-
 .دادم تکون سرمو بازم
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 :گفت و شد عصبي 
 بگم؟ چي من ميدوني چيو همه که تو خوب -

 :گفتم جدي و کردم ريز چشمامو

 اترينه هاي نقشه از يکي اينم  ميدونم چند هر نميدونم و اينجايي االن شما چرا که  ايني ميدونم چيزارو اين اره -
 ؟ ميکنه پيدا ارتباطي چه شما به موضوعات اين که نميدونم اينم البته و

 .زد دست برام و خنديد بلند
 .هستي رکي و زرنگ دختر افرين -

 .کردم نگاه بهش جدي
 .بگو راست چيورو همه زرنگم، ميبيني، که حاال پس خوب -
 کرد شروع اروم اروم و کرد، فکر کمي زد زل چشام تو کامل، صداقت با
 ، داري دوست و اترين تو ميدونم من نفس ببين -

 ، همينه دخترا شما ذات اصال دارن، دوست اونو همه ، داري حق يعني ميزنه داد چشمات توي اترين بِه تو عشق
 و ميزنه و اول حرف غرور توي که کسي سراغ ميرين ميزارين، پاتون براتونوًزيره ميميره عاشقتونه که پسري

 !داره دوستون که نيستين مطمئنم
 ؟ داري دوست و اترين هنوز چرا پرسيدي، خودت از حاال تا ؟ چرا

 :ميگم بهت من حاال
 .ببينمت نميخوام ديگه گفت بهت و کرد، خوردت که بود اون اخر، باره چون

 !نرو و داره دوست ميگفت اگه باش مطمئن
 ؟ درسته نميکردي فکر بهش هم ديگه و ميکردي ترکش که بودي تو اين

 :گفتم بهش مغرورانه بود اترين دوست چون ولي داشتم قبول کامال حرفاشو دادم، تکون سرمو
 ... درسته دخترا راجب حرفات ي همه -

 و اترين از حالم بخونمن دوستت گوش تو هم و خودت گوش تو هم اينو ولي تو واسه شناسي دختر مدال افرين
 .ميخوره بهم اترين، امثال

 حيوون و تر پست ادم اين از ديگري به رسيدن واسه ميکنه خودش بالي سپر و گناه بي إنسان يک که  آدمي
 .نداره وجود تر صفت

 .نداره واسم اهميتي هيچ نديدنش و ديدن بگو بهش اومدي اترين طرف از اگه
 !افتاد سرفه به خنده از که جوري بلند بلند خنديد
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 کردم نگاهش گرد چشماي با
 ؟ داري دوسش ديدي ديدي:  گفت خنده وسط

 نميکني قبول چرا ، نفس اوني عاشق تو نميريختي، بهم داري دوسش گفتم که اين سره اينقدر نداشتي دوسش اگه
 ؟

 .کردم نگاش  کالفه و عصبي
 . نداد بهم زدن حرف فرصت

 .گذاشت منو داخل و  اورد در پولش کيف از پولي و شد بلند ازجاش
 :گفت بهم رو
 .بکنم واست نميتونم کاري هيچ من داري، دوست و اترين کني قبول نخواي که زماني تا -

 ؟ کجا تا غرور  ؟ولي داري غرور ميدونم
 ؟! ميشي دلت مديون فردا ميدوني

 .اترين طرف از وسيلم، يک فقط من نداره، ارتباطي هيچ من به ميگي، راست اره
 .بدي پس بايد ترالنم ي شکسته دل تاوانه خودت، ي شکسته دل بر عالوه فردا که بدون اينو اما

 .باشه اترين و تو هاي بازي مسخره ي بازيچه که نکرده گناهي اون
 .هستم تماست منتظر کن فکر حرفام به

 .باشي داشته خوبي شب
 .شد خارج شاپ کافي از و کرد، ترك و من کنه نگاه سرشو، پشت ديگه که اين بدون

 .بود گذاشته تأثير روم حسابي حرفاش
 بازيچس ميفهمه ترالن باالخره ميگفت راست

 .دوستي جاي بِه کردم، نامردي حقش در ميفهمه

  
 کردم فکر حسين امير حرفاي به و نشستم اونجا ديگه ربع ي

 .بود اون با حق شايد
 .بودم اي کينه زيادي من شايد
 .شد اميخته هم در هم با اهم و نفسم

 .شدم خارج شاپ کافي از و برداشتم کيفمو،
 .کرد پرواز خونه به فکرم فرمون پشت نشستن با
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 .الکي دادناي گير باز
 .جنجال و دعوا باز
 . بودم دانشگاه بگم ميتونم و نشده دير هنوز که دادم اميد خودم بِه و روندم خونه سمت به

 .شدم خونه وارد و کردم پارك و ماشين که بود ٨ نزديک ساعت
 .بود در جلوي شايان ماشين

 .شدم خونه وارد
 .بودن نشسته پذيرايي داخل شايان و نورا و مامان
 :گفت لبخند با و شد بلند جاش از من ديدن با شايان

 ؟.نديدمت بودي کجا  گرام زن خواهر به به -

 واقعا دوختش خوش  اي سرمه شلوار کت تو که کردم، نگاه قيافم خوش و تيپ خوش خواهر شوهر به لبخند با
 .ميدرخشيد

 .بود سر برابر ها صد ازش شايان ولي داشتم دوسش و بود خواهرم نورا که اين با
 :گفتم ،و دادم دست بآهاش لبخند با
 .غايبي هميشه شما هستم، که من خواهري شوهر سالم -

 :گفت و کرد فرمش خوش موهاي، داخل دستي و خنديد شايان
 ميکشم کارا اين از ميکشم، چي هر نفس واي -

 .خنديدم
 کردم احساس خودم روي و مامان سنگين نگاه

 .نکردم نگاه بهش
 .کردن کم زحمتشونو و نشستن، ديگه کمي شايانم و نورا

 .شد شروع بازجويي در شدن، بسته و نورا کردن بدرقه با
 :گفت وايستاد جلوم مشکوك و کمر به دست مامان

 ؟ بودي کجا بگو خوب -
 :گفتم استرسي، هيچ بدون و طبيعي

 دانشگاه که گفتم -
 : گفت و کرد، عوض و بحث

 .اومده خوشش تو از دوستاش از يکي ميگه، شايان -
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 شدم بلند و کردم اخم
 .نديد ادامه لطفا نميخوام، شوهر من -

 داد ادامه حرفم به توجه، بي 

 .دادم خواستگاري تايم بهشون هفته اخر واسه منم  هستش اي کرده تحصيل و خوب پسره خيلي  ميگه شايان -
 .نفس کن اماده خودتو

 زدم زل بهش متعجب
 .مامان ولي -

 .کني فکر ميتوني نداره إشکالي کنم بازت سرم از ميخوام کني فکر ميخواي اگه نداره ولي - گفت رك و سريع
 زدم زل چشماش تو و ايستادم روش به رو
 زوريه؟ ندارم ازدواج قصد اصال من!  من مآدر -

 زوره اره.ميکني پيدا - گفت بيخيال
 :گفت که بزنم حرف دوباره اومدم

 .بخير شب بخور، تنهايي خودت خوردم شام من -
 .بودم وايستاده پذيرايي ،وسط گنگ و متعجب

 ؟ ميکرد اينجوري که بود من فکر روشن مامان اين نميشد، باورم
 نميکرد فرقي واسم بود، گذشته سرم از اب که من

 .رفتم خوابم اتاق به و انداختم، باال اي شونه
 .انداختم بهش نگاهي و اوردم، در کيفم از گوشيمو

 .داشتم ترالن از کال ميس تا ٢

 :داد جواب  طلبکارانه بوق تا چند از بعد گرفتم، شمارشو
 ؟ کجايي معلومه خانم، نفس عجب چه -

 .کشيدم دراز تخت روي
 ؟ جان! ترالن سالم -
 ؟ هست معلوم کجايي؟ دختر -
 ؟ کجايي شما خونم که من -
 .خونه ميرم دارم بودماالن اترين با آالن تا من -

 .گرفت ازم شمارتو بده کار پيشنهاد بهت شرکتش تو ميخواست اترين راستي



 

 

50 

 

  گه اون روز برفی..ا نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 سرابيان مهال

 :کردم تعجب
 ؟ من به کار؟ پيشنهاد -

  .کرده دعوت تو و من از هستش، دارو واردات و صادرات ي درباره شرکتشون کردم قبول منم اره -
 ؟ شرکته ي چيکاره اترين -گمکني رد البته و کردم فضولي
 :گفت ،خاصي عشوه با ترالن

 ؟ اخه ميشم مدير جز کسي، زنه من مگه -
 .اترينه خود واسه شرکت اون که ميدونستم چند هر. خنديدم ترالن براي
 .نشست دختر اين سادگي از بزرگي غم دلم تو ولي

 .ميشه چي ببينيم تا عزيزم باشه -
 ؟ که يوني مياي فردا - ترالن
 .کردم فردام ي برنامه راجب فکري

 .داشتم کالس تا ٣
 ميبينمت ١٠ ميام اره -

 .شيک شب پس عشقووولي باشه، - ترالن
 .بخير شب -

 .کردم قطع و تلفن
 .گفتم دروغ کامال ناراحتم گرفته، شمارمو اترين که اين از بگم اگه

 .بزنم حرف اترين با قديم مثل ميخوام که داشتم، ذوق خيلي

 . باشه بار يک  همين قراره اگه حاال
 .ميکردم نگاه تلگرامشو عکساي روزم هر و داشتم و اون ي شماره که من
 .نه اون اما

 .بودم کرده عوض خطمو ماجرا اون از بعد من چون
 اومد در گوشيم صداي که بود، ١٢ تقريبا ساعت
 .بودم کشيده دراز فقط نبودم خواب

 .کردم بازش و برداشتم گوشيمو

 .داشتم پيام يک اترين از 
 .نگفتم دروغ مياوردم در بال داشتم بود، افتاده گوشيم روي دوباره اترين اسم که لحظه اون بگم بخوام اگه
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 ..کردم باز پيامو
 .بود نوشته

 ؟ بيداري
 بگذره اي دقيقه چند گذاشتم همين براي ميکنم، زندگي دارم خاطراتش با و دارم، شمارشو هنوز بدونه نميخواستم،

  کنم حفظ خودمو کالس تا
 .نوشتم شمايي براش دقيقه چند از بعد

 .زد برق روش اترين اسم و شد روشن گوشيم ي صفحه که بودم پيامش منتظر دست به گوشي
 .دادم جواب گوشيمو
 :پيچيد گوشي توي مردونش و گرم صداي

 سالم -
 .نلرزه صدام تا کنم، کنترل خودمو کردم سعي

 ؟ شما بفرماييد سالم -

 .داد ادامه و کرد مکثي  بزني حرف خونه تو نميتونستي موقع اين پيش سال ٤ يادمه -
 .شدي بزرگ خيلي

 زده زنگ شدم ناراحت کنه فکر مثال که زدم حرف رك و عصبي و تلخ
 .زند جناب بفرماييد امرتونو -

 :گفت حرفم به توجه بدون
 ؟ نفس خوبي -

 ممنون - گفتم کوتاه
 .قديما مثل کشيد عميقي نفس

 :گفت خاصي لحن با 
 .بود شده تنگ تلفن پشت باهات، زدن حرف واسه دلم -

 .بود شده تنگ واست منم دل  اره کشيدم اهي
 : گفتم رحمانه بي حرفش جواب در بود دلم حرف فقط اين اما
 .بگو و موضوع اصل اترين شنيدم زياد رو حرفا اين -

 .ببينمت ميخوام ميگم، رو موضوع  اصل باشه - گفت رك و سريع
 :وگفتم گرفتم گاز تعجب، ي نشونه به پايينمو، لب گوشه
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 ؟ چطور -
 .نداره استرسي هيچ و ريلکسه خيلي که بود معلوم اترين

 .ميبرمت ميام خودم نياي اگه چون نه نگو ببينمت، فردا بايد حتما نفس، دارم مهمي حرفاي باهات -
 .زورگويي اين از ميکردم کيف

 .نشست لبم روي لبخندي
 :گفتم اکراه با
 .ببينم رو تو نميخوام من -

 :گفت قديما مثل امري و کرد، فوت نفسشو
 .خوش شب. بخواب کن فکر من به.  بشنوم نميخوام هم ديگه هيچي دنبالت؛ ميام ٨ ساعت فردا

 .بستم وچشمامو دادم فشار سينم به گوشيو
 .ميزدم حرف بآهاش وقتي ميشد، جوري يک دلم

 .دارم دوست اينقد پسرو اين من چرا! خدايا
 .نميشه اول عشق عشقي، هيچ که ميگن راست اره اما

  .ميزنه پر ديدنش لحظه يک واسه دلم بازم ديدم، ازش که  نامردي و بدي همه اون وجود با
 .نميتونم ديگه که خودمو ولي بزنم؛ گول بتونم بقيرو شايد

 .ميکشم نفس که اترينه کشيدن، نفس عشق به من اره
 .مخالفن اترين با دنيا همه که درسته
 . عقايدم از خيلي گذاشتن پا زير يعني اترين انتخاب که درسته

 .همينه عشق قشنگي ولي
 .ميخوامش بگي فقط دلت ته و نکني؛ گوش اطرافت مخالفتاي تمام به:  که اين يعني عشق

 .مادرم واسه ميسوخت دلم
 ..کردم خرج ديگه جاي عشقمو من ولي کرد بزرگم عشق با مادري واسه
 بودن؟ ناسپاس من ي اندازه به ها بچه ي همه واقعا

 .کردم فکر استرسم پر فرداي به و گرفتم؛ اترين از و فکرم و
 اترين با قرار ٨ و داشتم کالس ٢ تا ١٠ ساعت از

 .برد خوابم راحت خيلي بخوابم نميتونم  ميکردم فکر اينکه خالف بر و بستم چشمامو
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 .کردم باز چشمو گوشيم االرم صداي با

 .کردم نگاه اطرافم و دور بِه و کردم قطع صداشو 
 .برم بيرون اترين با بار اولين واسه ميخواستم که داشتم پيشمو سال ٤ حس

 .شدم بلند جام از و زدم لبخندي
 .پايين رفتم و کردم، حاضر دانشگاهمو لباساي
 .بود اشپزخونه تو مامان

 .داشتم احتياج اعتمادش به ظهر از بعد واسه اما بودم ناراحت دستش از
 .ـوسيدم*بـ وگونشو پيشش رفتم

 :گفت و کرد نگام تعجب با
 ؟ خانم نفس اومده در طرف کدوم از افتاب -

 :گفتم عشوه با و خنديدم
 .خوشگلم مامان شمايي، من زندگي افتاب -

 .ميشد تر گرد و تر گرد چشماش، لحظه هر
 دادم ادامه

 ؟ برم مامانم ي صدقه قربون نميتونم چيه -
 :گفت وار کنايه مامان

 .نباشه هفته اخر مهمونيه زدن بهم خاطر به زبونيا شيرين اين اميدوارم اما ميتوني، چرا -
 .داد تحويلم چشمکي بعدشم

 .نياوردم خودم روي به ولي شد گرفته حالم
 .خنديدم و
 . ميکنيم فکري يک بشه، هفته اخره تا حاال -

 .نفس نداره فکر - گفت عصبي کمي و رك

 .ميشه چي ببينيم مامي بخوريم  صبحانه بيا حاال - گفتم بيخيال

 .نگفت چيزي و داد تکون سري 
 .کردم ترك خونرو دانشگاه، رفتن قصد به شدن حاضر از بعد و خوردم صبحانمو منم
 .رسيد راه از ترالن که ميکردم بازي گوشيم با و بودم نشسته کالس سر

 .نشدم اومدنش متوجه
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 .کرد سالم و نشست کنارم

 و داشت ارايش هميشه از بيشتر اما بود،  تنش اي ساده مشکي مانتو.دوختم چشم وبهش گرفتم گوشي از نگاهمو
 .بود هميشه از تر سرحال
 عشقم سالمم - ترالن

 .کردم نگاش چپ چپ

 ؟ سرحالي ؟ باز چيه سالم عليک - 
 :گفت عشوه با و انداخت ديگش پاي روي پاشو

 ؟ ميشه هوم؟ ؟ نباشه حال سر و  باشه داشته اترين ادم ميشه مگه -
 : گفتم تعجب با اومد در شاخام

 ؟ بودي اترين با -
 :گفت سرخوش و ريلکس

 .ميميرم که نبينمش روز هر اگه اره اوهوم -
 :گفت و طرفم چرخيد بده و مهمي خبره ميخواد انگار که جوري يک بعد
 نميبره خوابش نزنه، حرف باهام شب ي ها همينطوره اونم ولي نميشه، باورت نفس البته -

 .بستم چشمامو افسوس با اومد سراغم اشنايي غم
 .افتادم يادش
 ؟ نفس - اترين

 ؟ نفس جون -
 ؟ ميکنه ارومم صدات ميدونستي - اترين

 ميخندم دل ته از
 ؟ چطور-

 .نميبره خوابم باش مطمئن نزنم حرف باهات، شب يک اگه - اترين

 .دادم تکون  راست و چپ به سرمو
 ميلي بود ديگرانش با اگر
 ليلي بشکست مرا جام چرا

 .نشد وبدل رد بينمون حرفي  ديگه استاد اومدن با 
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 صحبت بينتش مي و خوشه بآهاش که هايي ساعات و اترين راجب کسي نميخواست دلم خودم اصلش در يعني
 .کنه

 .نفهميدم هيچي  هم ديگه کالس تا ٢ از بلکه اول کالس از تنها نه روز اون

 .نه يا برم ظهر از بعد که  بود اين فکرم همه
 ميزاشت؟ قرار ترالن با همش بايد چرا ميخواست و من واقعا اترين اگه
 ميديدن؟ همو همش چرا

 بود؟ راضي ازش اينقد که بود مهربون ترالن با اينقد چرا تر مهم همه از
 بکشم عقب پامو و بِشم سست کمي رفتن ي واسه که ميشد باعث ديگه سواالت خيلي و سواال أين
 ارادشو؟ داشتم واقعا ايا ولي

 .بود شده تموم کالسامون و بود ٢ ساعت
 .دارم قرار اترين با که نه يا بگم ترالن به نميدونستم

 .کنم رفتار طبيعي و نگم بهش چيزي که ديدم اين در و صالح اما
 شکونده؟ دلمو عمر ي که دارم قرار کسي با ميگفتم. بودم خودم ميشد خورد که کسي اولين گفتم مي اگه چون
 :گفت مقدمه بي ترالن که بوديم نشسته ماشين توي

 ؟ خوابيدي کي ديشب خبر چه -
 .انداختم باال اي شونه خيال بي
 چطور؟ نميدونم -

 .کرد نگام موشکافانه
 ؟ زد زنگ بهت اترين ديشب نفس -

 :گفتم ثانيه چند از بعد کنم فکر يکم تا کردم پرت رانندگيم به سرمو و کردم نگاش گيج و مات

 اگه البته. بودم خواب من زده زنگ ديشب که اين مثل گوشيم؛ رو بود صبح ناشناس شماره يک نميدونم چيزه  -
 .باشه اترين اون

 :گفت خودشه تو انگار که جوري يک اي ملتمسانه لحن با. کشيدم  راحتي نفس داد تکون سرشو 

 ؟  ميگي راستشو بپرسم سوال يک ميگما نفس -

 .بلندش هاي مژه و بارونيش عسلي چشماي تو  کردم نگاش
 .داشت قشنگي صورت
 .دادم تکون سرمو
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 خوشگلم؟ من -
 .خنديدم

 هان؟ -
 ؟ داره عالقه من به اترين نظرت به خوشگلم؟ من واقعا نه - گفت جدي

 .کردم نگاش مهربون
 به ساله ٤ که مني به حتي بلکه تو به نه. نداره بهت اي عالقه هيچ که بستي کسي به دل من ي ساده دوست

  .نداره اي عالقه هم کشم مي نفس عشقش
 ؟ نااميد يا ميکردم ميگفتم؟اميدوارش بايد چي

 :گفت که انداختم باال اي شونه
 ؟ ميکني فکر چي تو نه خوب -

 .زدم لبخندي
 !بهتر اين از ميخواد چي داشتم دوست بودم من اگه يعني نميدونم، يعني داره، دوست من نظر به ميدوني خوب-

 .دارم خوشگلي اين به دوست

 .شنيد نمي صدامم کنم فکر حتي بود درگير حسابي فکرش 
 .:گفتم و بردم باال صدامو

 ؟ شده چيزي! اما تو با ترالن هوووي -

 .گرفت دندون به  زدشو رژ لب گوشه و کرد نگام  و داد تکون سرشو و اومد خودش به

 ... اترينه گوشي  توي تو هاي بچگي از عکس يک-
 ؟ نفس اورده کجا از

 .افتادم سرفه به پريد گلوم به دهنم اب
 :گفتم تعجب با
 ؟ من عکس -
 .کرد نگام منتظر و داد تکون سرشو بود چشماش توي که خاصي غم با

 .بود توصيف قابل غير لحظم اون حال
 .داشته نگه سال ٤ از بعد و من عکس اترين اينکه شوق

 .بفهمه چيو همه ترالن نکنه اينکه ترس و

 .کرد فوت نفسشو 
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 .جوابه منتظر که فهميدم
 ميکردم پارك خونشون جلوي که همونطور

 :گفتم
 .بوده کسي خالش دختر خواهرش نبودم من شايد ميکني اشتباه سرت به زده تو -

 :گفت عصبي و مشکوك غمگين ترالن

 بودي، تو مطمئنم  بودي تو نه-
 .نباشه ميکنم فکر که چيزي اون اميدوارم فقط

 .بست سرش پشته و ودر شد پياده ماشين از بعدشم
 .کردم نگاه شون خونه در هنگ همونجور دادم ارور
 فهميد؟ مي چيو همه اگه
 ؟ گفتم دروغ بهش فهميد مي اگه
 قراردارم؟ باهاش فهميد مي وقتي تر مهم همه از

 .اورد درد سرمو فکرشم حتي خدا واي
 .کردم اسمون بِه نگاهي

 اترين به و ترالن به من بِه کنه، رحم خودش خدا
 . بود ترالن حرفاي و امروزم قرار فکرم تمام ولي افتادم راه خونمون سمت به و دادم حرکت و ماشين

 .بودم  ايستاده قرمز چراغ پشت
 .داد مي و چراغ شدن سبز ي نشونه ماشينا ممتد بوق

 .شد پرت جلو بِه ماشين و پيچيد ماشين داخل  ناکي هول صداي کنم، حرکت اومدم تا
 .شدم پياده ماشين از

 .بود رفته عقب نصف تقريبا...  بله
 .کردم نگاه سرم پشت پرادوي ي راننده به

 !مشکي؟ پرادوي
 .کردم ماشينش سپر به نگاهي و دادم تکون سرمو

 .بود نشده کار هيچ ماشينش
 .ميخوريا آش بدي پول چي هر ميگن درسته واقعا

 .اومد جلو شد پياده ماشينش از
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 .ايستاد روم به رو بلند قد و هم در اي قيافه با ساله ٢٨ تقريبا پسر ي
 .گرفتي معرکه که نشده چيزي خانوم - گفت طلبکارانه

 .بشر اين داشت رويي شدچه مرغ تخم مثل چشمام
 :گفت که کردم نگاش همينجور

 ؟ خوبه ميدم و خسارتش حاال خوب -

 ميکشيد؟ من رخ به پولشو 
 :گفتم عصبي

 ؟ کجاست  حواست داده ياد رانندگي تو به که اموزشگاهي اون در بگيرن گل اقا بخوره سرت تو پولت -
 .کرد نگام خشم با
 :گفت و کرد جيبش تو دستشو بعدشم شم رد ميخوام لگنتو کن جمع بفهما دهنتو حرف -
 .ميدم خسارتشو کنن، درست ببر ماشينتو کارتمه، اينم -

 .رفت ماشينش سمت به بعدشم
 .افتادم راه دنبالش

 ... اخ! ماشين لگن - زدم داد
 .شد خورد تقريبا زدم، ماشينش به که لگدي از پام

 .زد پوزخندي
 .کوچولو خودتو نکشي -

 .گرفت درد حسابي پام
 .بود اومده در حسابي حرصم البته و اشکم

 : گفتم شمرده شمرده اوردم باال تهديد ي نشونه بِه انگشتمو

 ؟ شدي متوجه مياد، افسر ميکني صبر 
 .خنديد بلند

 : گفت خودم مثل و
 .نباشه معلوم تصادف نتيجه که بياد افسر ميگن زماني کوچولو، خانوم -

 .شده ديرم مادرت جون برو ؟بيا چيه دردت ديگه ميدم باشه، چي هر پولشم دارم، قبول خودمم منم، مقصر االن
 :گفتم و انداختم باال اي شونه

 .اقا نداره ارتباطي هيچ من بِه -
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 .پليس ميزنم زنگ يا ميکني درست ماشينمو مياي، من با االن همين يا
 :گفت و کرد، موهاش تو دستشو کالفه

 ؟ اصال چند ماشينت-
 . برو بيا خدا بِه شده ديرم

 .گرفت خندم کردنش غرغر به
 .کشيدم بيرون دستش از وکارتشو گرفتم گاز لبمو

 کرد نگاه بهم متعجب
 .زدم زل چشماش تو

 ...بود زندگيم همه االن که ديدم کس چشماي تو پيش سال چهار درست و ديدم چشماش تو که چيزي
 .شدم سوار و رفتم ماشينم سمت بِه گيج و مات

 بود ايستاده جاش سره هنوز کردم نگاش اينه تو از
 !داشت عجيبي برق چشماش

 بستم سرم پشت و در و شدم خونه وارد
 . کرد جلب توجهمو اشنايي صداي که
 .دراورد شاخ سرم تقريبا خونه توي ترالن ديدن با

 .داشتما متعجبي زندگي چه

 .هست خبرايي يک بود مشخص  بود کفري حسابي مامانم
 .رفتم سمتشون به
 ؟ ميکني چيکار اينجا تو سالم -

 :گفت بلند صداي بود هم عصباني حسابي که ترالن

 .کنم روشن مامانت با رو چيزا خيلي تکليف اومدم - 
 .زدم زل بهش تعجب با
 چي؟ تکليف مثال -

 :گفت و کرد رو بهم عصباني مامانم
 ؟ داري رابطه اترين با دوباره تو نفس؟ ميگه چي ترالن -
 خدا يا

 .کشيد سووت سرم
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 بود؟ گفته چي نميشدترالن باورم 
 .بود شده قفل زبونم کردم نگاه ترالن به زده بهت

 .دارم دوست و اترين من ميدونستي توکه ؟ نفس ميخواي چي من زندگيه از -
 اترين؟ با دوباره ميگه مامانت چرا
 ؟ نداشتي اي رابطه هيچ اترين با نگفتي تو مگه
 گفتي ميشناسي گفتم وقتي چرا نگفتي، هيچي چرا پرسيدم ازت همه اين گفتم، بهت همه اين که من لعنتي اخه
 ...عکست گفتم امروز وقتي چرا نه؟

 .بلند بلند ميکرد گريه
 .سوخت حالش به دلم
 زد پسم که کنم ـغلش*بـ خواستم رفتم طرفش به

 داري اترين با اي رابطه چه بگو  بگو فقط نفس نزن دست من به -: گفت ميکرد هق هق که همونجور
 داره؟ دوست رو تو گفت من به ديشب اترين چرا بگو

 .زد فرياد

 چرا؟ بگو  لعنتي بگو د -
 .کردم بد بهش من داشت حق ترالن
 .بود شده خيس اشک از صورتش تمام
 .نبودم مقصر من ولي
 .بگير فاصله پسر اون از گفتم بهش من

 .زدم زل بارونيش چشماي توي و ايستادم روش روبه
 .بود نامزدم جورايي ي نه که دوست بوديم، دوست هم با پيش سال ٤ اترين و من ترالن اره -

 گفتم نيست، ادم  گفتم ببندي دل بهش که نيست کسي اون گفتم نيست موجهي پسر اترين گفتم  گفتم بهت من
 نياري بهش من مثل قلبتو بگم خواستم.نکني و من اشتباه که بگم خواستم کثيفه، اون
 ميکنم حسودي بهت ميکردي فکر نذاشتي تو اما

 .بگيرن ازت و اترين ميخوان همه ميکردي فکر
 .ميکنم زندگي خاطرش با دارم ساله ٤ من
 .اوردي زندگيم تو و اترين دوباره که بودي تو اين
 .انداختي يادم گذشتمو تلخ زندگي دوباره که بودي تو اين
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 :گرفتم سمتش به دستمو

 .نباش طلبکار ازم پس  من؛ نه تويي مقصره که کسي اون پس-
 .خودتي فقط و فقط خودت، تنهايي مقصر
 .کردم پاك و اشکم

 .خودمم بدبختياي ي همه مقصر من که همونجور -

 !شکسته دلشو کردم  احساس. کرد نگام 
 : گفت بغض با
 ...اون هم تو نفس، معرفتي بي خيلي باشه يادت -

 .داد قورت بغضشو
 .نيستم تو مثل من بدون ولي کردي، نامردي حقم در باشه يادت-

 .نميبينم و اترين ديگه من.نميکنم فکر اترين به ديگه من
 . نميشناسم و اترين ديگه من.مرد من براي اترين

 .رفت در سمت به و برداشت کيفشو

 .شد ساکت خونه 
 .مامان و موندم من
 .داشتم بدي حس خيلي لحظه اون

 .بگه ميخواد چي مامانم ميدونستم
 .ترم کم ترالن از که واسم متاسفه بگه ميخواد
 .کنم فراموشش نميتونم که واسم متاسفه بگه ميخواد

 .ميکرد نگام خيره همينجور
 .پايين انداختم سرمو

 .اومد جلو

 .باال  اورد و  سرم. گرفت چونمو دستش با
 .گفت و شکست و سکوت

 ؟ داري دوسش -
 .ازش ميکشيدم خجالت

 .نکردم نگاه بهش
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 .هوا پريدم متر ٦ تقريبا که زد داد سرم
 ؟ داري دوسش پرسيدم نفس، ام تو با-
 .کردم نگاه چشماش تو

 .بود رسيده ارث به هم نورا بِه که مامانم خوشگل عسلي چشماي
 .رفت ها پله طرف به ساکت و حرف بي چون خبره چه فهميد کنم فکر

 .چرخيد مي سرم دوره خونه نشستم فرش گل وسط موندم گم در سر حال وسط
 .گرفت باال هقم هق

 .زدم فرياد
 ؟ روزارو اين نميکني تموم چرا خدا

 .زد زنگ بهم که بود اترين  اين نکردم کاري که من
 .کن تمومش خدا رو تو خدايا و بار نکبت زندگي اين کن تموم خدايا

 "خدا رو تو خدايا ميگي خدا به که وقتيه بدبختي اوج"
 .بودم نشسته پذيرايي وسط ساعت چند دقيقا نميدونم

 ...بود بس کردن ناله واسه حالي نه و داشتم و کردن گريه واسه نايي نه ديگه اما
 .باشم قوي بايد من

 ؟ بشنوم سرکوفت قراره کي تا
 بِشم خورد انتخابم بابت بايد کي تا

 .بسمه ديگه
 .جنگم مي دنيا همه با خاطرش به و دارم دوست و اترين من
 .دادم پس و زيادي تاوان داشتنش و اترين خاطر به چند هر

 .شد تموم گرون برام خيلي دوستم، بهترين و مادرم اعتماد پدرم دادن دست از درسته
 .ببازم راحتي اين به و اترين نميخوام اينبار اما
 .شدم بلند جام از
 کردم خارج کيفم از گوشيمو و رفتم اتاقم بِه

 ...اترين از مسيج يک
 .کردم بازش

 .نره يادت  دنبالت ميام ٨ ساعت بود نوشته
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 .گذاشتم عسلي روي و گوشي و ندادم بهش جوابي
 .سپردم خواب به خودمو بپرسم و مامان حال اينکه بدون و ناهار بدون
*** 
 .بودم کشيده دراز تخت روي و بودم شده بيدار که بود ساعتي يک

 .تونست نمي اما شم بلند ميخواستم
 .ميداد نشون رو دقيقه ٧:١٥ کردم نگاه گوشيم ساعت به

 .نشدم متوجه اولش
 .شدم بلند جام از برق مثل ديدم و ساعت که دوباره
 برم؟ ميخوام کجا بگم مامان بِه حاال
 .پايين رفتم
 .بود زده زل بابا عکس به و بود نشسته اتاقش توي

 .نشستم تخت روي و پيشش رفتم اروم شد حس بي پام و دست

 :گفت  مياره ياد بِه و چيزي داره انگار که جوري خودش حال توي کنه نگام که اين بدون
 گفت؟ چي بابات يادته ؟ نفس يادته -
 ؟ کردي فراموشش ؟ کردي چيکار تو اما
 .گفت خدايي هي و کشيد عميقي نفس دل ته از
 .کرد نگاه بهم و

 گفتم؟ مي بايد چي انداختم پايين سرمو
 .شد بلند کنارم از

 :گفتم و کردم استفاده فرصت از سريع
 .دارم کار بيرون من مامان -

 .کرد ترك و اتاق و داد تکون سرشو
 . بِشم اماده که رفتم اتاقم به و شدم بلند جام از حال بي
 .کردم باز بودم کرده مرتب تازگي به که کمدمو در

 .زدم ورق لباسامو

 .کردم ست کرم  ٥ پاشنه کفش و دستي کيف و کرم بزرگ باروسري بودم گرفته جديد که اي سرمه کتي مانتو يک
 . کردم لباسم با هم متناسبي ارايش



 

 

64 

 

  گه اون روز برفی..ا نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 سرابيان مهال

 پايين رفتم و گذاشتم کيفم توي گوشيمو
 نميدونستم و دقيقش علت و بودم حال بي

 .داشت نگهم مامان صداي که ميرفتم بيرون در از داشتم
 .نميکنه خفه بوش بايد که اونجور ميزدي عطر خودت به ديگه يکم -

 .گرفت خندم
 .سمتش برگشتم

 .بده عطر بو هميشه دخترت بده حاال -
 :گفت و داد باال ابروشو تاي يک

 ...! کنه مست قراره کيو دخترم عطر بوي که داره بستگي -
 .کردم نگاه بهش انداخت، تيکشو

 :گفت حرفش از دلخورم که اين به توجه بي
 ؟ زدي کجا و ماشين -
 .نزدم من -
 :گفت و داد تکون سرشو مسخره حالت به

 ميگي راست  خورده خودش ماشين اها -
 .گفتم کالفه

 . بگو راست رو ميزنيحرفتو کنايه اينقد نميشي خسته زد، حرف باهات دقيقه دو نميشه، مامان واي -
 :گفتم و رفتم در سمت به

 . زده سر پشت از کسي.نخورده هم خودش نزدم من و ماشين نخير بعدشم
 .خداحافظ رفتم من
 .کردم ترك رو خونه و بستم و در

 .داره نگه و ماشين تر پايين و نمونه منتظر خونه جلوي که بودم گفته اترين به.بود دقيقه ٨:١٤ ساعت
 . رفتم طرفش به و ديدم شو مشکي پرادوي ميرسيدم، کوچه انتهاي به همينجورکه

 .بود داده تکيه صندلي پشتي به سرشو و بود نشسته ماشين توي
 .نشست صاف و کرد باز چشماشو که کردم باز و در
 .برگشتم طرفش به
 ؟ اومدي چرا بودي خسته که تو -
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 .زد لبخند اترين
 .سالم که اوال -

 . کوچولو خانوم تنده زبونت که هنوزم دوما
 داد ادامه و افتاد راه و کرد روشن و ماشين

 .نيستيد اماده موقع سره وقت هيچ خانما شما که ميدونم کردم کسب خانما شما از که اي تجربه طبق -
 :گفت و زد چشمکي بعدشم

- on time ؟ کيه من 
 : گفتم ريلکس و کردم نگاه بهش

 افتخاره واست تجربياتت خوبه افرين -

 :گفت و کشيد هم تو اخماشو 
 جفتمون شب و حال تو بزني گند اخالقت اين با قراره اگه دارم، مهمي حرفاي باهات امشب من نفس ببين -

 خونه بزارمت
 .کردم نگاه بيرون به ماشين ي پنجره از

 :گفتم ميومد در چاه از که صدايي امابا ميشدم کوچيک چند هر خونه برم نميخواستم
 !باشه -

 .نشد بدل و رد بينمون حرفي ديگه
 : گفت و داشت نگه شيکي العاده فوق رستوران جلوي

 شو پياده -
 .بودم بازيهاش غد همين عاشق

 .ميداد دستور هميشه ميکنم خواهش مثال لطفايا نميگفت وقت هيچ
 .ميکرد جذابش که بود همين و

 .ديدم تنشو لباساي تازه شد پياده ماشين از وقتي
 بود باکالس و شيک هميشه مثل

 .گلد ساعت و  طوسي شلوار و زده باال استيناي با مشکي پيراهن ي
 .داد حرکتم رستوران در طرف به و ايستاد کنارم

 .رفتيم باال ها پله از 
 .بود مشخص گارسون حرکات از اين و بود شده رزور قبل از ميز
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 .نشستيم دنج اي گوشه
 . بود شده ريزي برنامه کامال چي همه بودند شده هاانتخاب نوشيدني حتي و ها غذا

 . انداخت بهم خيره نگاهي و نشست
 . نفس مياد بهت خيلي اي سرمه

 .شدي تر خوشگل واقعا که شدي تر چاق سال ٤ اين تو اينکه ضمن در
 .کردم نگاه بهش

 .اوردم زبون به فکرمو نبودم اينجا حرفا اين زدن و شنيدن واسه من
 :گفتم و کردم قالب ميز روي دستمو

 .بگو و چي همه موضوع اصل سره برو...  نيومدم حرفا اين شنيدن و زدن واسه اترين ببين -
 .ندارم چيني مقدمه حوصله اصال خودم من باشه - اترين
 ميگم کلمه يک

 .خواستگاري بيام ميخوام
 .کردم کردن سرفه به شروع پريد گلوم به دهنم، اب

 .گرفت سمتم به و ريخت اب گيالس داخل برام سريع
 .بشه سبز سرم رو خوشگل شاخ تا دو ممکنه لحظه هر ميکردم احساس

 .گفتم اومد اشک چشمم از و کردم سرفه حسابي اينکه از بعد
 ؟ نميگي که جدي -

 :گفت و کرد نگاه ساعتشو ريلکس
 .باشم نداشته تعارف و شوخي ي حوصله حال که هستم، خسته اينقد -

 نفس ميگم جدي کامال
 .ميشي زنم هم تو و شي زنم تو ميخوام من

 .چيد ميز روي رو ها ،غذا گارسون موقع همين
 ؟ ميگه چي پسره اين خدا واااي

 .گفتم رفت گارسون اينکه محض به
 ؟ ميکنم ازدواج باهات من ميکني فکر چرا -
 .زد زل چشمام تو
 .نفس گفتم بهت توماشين هام تجربه راجب -
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 .کرد نگاه بهم خاص جوره يک و کرد مکثي بعدشم
 نميگه دروغ من به وقت هيچ چشما اين -

 .زد چشمکي بعدشم
 .خنديدم مسخره بهش

 .داري خوبي نفس به اعتماد -
 .نميزاره تو دوش روي جنازمم مامانم، نيستم که باشم، راضي اگه منم

 .ها خيالي خوش
 پاش روي ديگش دست و بو ساالدش ي تو چنگال بِه دستش يک کرد نگاه بهم

 .ميکنم راضيش من يعني ميشه، راضي مامانت -
 .نميشم تو زن من بشه راضي مامانمم، -

 شو زنم ميگي من به نشستي اينجا اومدي، رويي چه با تو نميفهمم من اصال
 ؟ نميکشي خجالت واقعا
 شم؟ زنت واقعا داري انتظار کردي که اي کاري کثافت همه اين از بعد
 .نميشم تو مثل اي هرزه ادم زن من

 .کرد پرت ظرف تو و چنگال
 .کردن نگاه بهمون همه و شد توجه جلب باعث صداش

 ...غريد دندوناش بين از
 گفتي؟ چي بگو ديگه باره يک -
 .کردم تکرار حرفمو دوباره و دادم نشون، ريلکس خودمو دلم توي وحشت خالف، بر
 نميشم تو مثل اي هرزه ادم زن من گفتم -

 .دادم ادامه
 .ميشناسنش بدي به شهر دختراي نصف که پسري نيستي؟ ميکني فکر چرا -

 .نبوده سرش باآلي مادر پدر که پسري

 .داشته خالي خونه  که پسري
 ؟ شممم زنت واقعا داري انتظار چي؟ داري انتظار

 .نه اترين اقا نه
 .نميکنم و کار اين احمق، نه خرم، نه من
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 .نمياره خودش روي به اما شده عصباني حسابي بود معلوم
 :گفت و کرد نگام شيطون

 ؟ نميشي زنم بازم. مهموني تو شب اون که بفهمه مامانت اگه ميدوني چيزي يک نشوفقط زنم نداره اشکالي باشه -
 .ميشد حس کامال اين و رفت روم از رنگ پريد سرم از برق

 ...گفتم لکنت با
 ؟؟ بگي نميخواي که تو.ت -

 :گفت و کرد نگام مهربون
 . نه که معلومه شي زنم اگه -

 اين من ، ببينمت همش ميخوام. باشي پيشم ميخوام کنم، زندگي باهات ميخوام دارم، دوست رو تو من نفس ببين
 . نميزنم همه به رو حرفا

 کردم نگاش
 . نميزاره مامانم -

 :گفت رك
 !شو صيغم خوب -
 .زدم فرياد تقريبا و کردم نگاه جذابش مشکي چشماي توي تعجب با
 ؟ اترين ميگي چي ميفهمي خودت چيييي؟ -

 :گفت و خورد غذاش از کمي ريلکس، خيلي
 . همينه حلت راه تنها بشي عشقت زن نميده اجازه مادرت وقتي...  طبيعيه چيزه يک -

 .بشي خالص بارت نکبت زندگي اين از ميشه باعث فوت گواهي يک کردن، فوت که پدرت
 

 نميشد باورم
 ؟ ميزد زو حرفا اين که بود اترين اين واقعا
 کردم؟ اذيت مادرمو ادم اين خاطر به من

 .ميشم خورد زيادي دارم کردم احساس
 :گفتم و برداشتم کيفمو

 .توهمه صد درد صد عاشقتم من ميکني فکر اينکه -
 .شدي درست ميکردم فکر شدي ادم تو ميکردم فکر اينکه اومدنم، دليل تنها اينجام ميبيني هم اگه
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 نيستي قبل اترين اون ديگه ميکردم، فکر
 .متاسفم خودم واسه

 چرا؟ ميدوني

 .نفهميدم من و اي کي تو فهميدن همه چون 
 .نيس مرده توش ميکني گريه سرش باال که قبري اين اترين، اقا نه

 .دادم دست از زنديگيمو شخص ترين، عزيز مدت اين تو نيستم؛ پيش سال ٤ نفس اون من
 ديگه که شدم، بزرگ اونقدري. شدم افعي االن که خوردم نيش کافي ي اندازه به کشيدم زياد سختي مدت اين تو

   .نخورم گولتو
 .شمارتو نه و خودت نه نبينمت ديگه لطفا

 .گذاشتم ميز روي و اوردم  در تروالي کيفم از و شدم، بلند جام از
 .نکردم اطرافيانم و ميکرد نگاه مهبوت و مات که اترين بِه توجهي و
 .دادم ريختن ي اجازه اشکام به و شدم خارج رستوران در از
 .داشت قشنگي هماهنگي خيسم اشکاي با بارون، نم نم

 .نميشد باورم

 .خوردم زخم اترين از ديگه بار يک ميکردم، احساس شکسته دلم ميکردم  احساس
 . بستم چشمامو و دادم تکيه شيشه بِه سرمو و گرفتم، تاکسي

 .. خوردم هوا حسابي خونه جاي ،تا کوچه اول از
 ...ميکردم فکر و وايميستادم جام سر لحظه هر و بود؛ درگير فکرم چون... بود زيادي راه من واسه اما بود کمي راه

 ...شدم خونه وارد و انداختم کليد
 .کرد ريختن به شروع اشکام مامانم، ديدن با

 ...داره تعارف بآهاش حسابي بود معلوم که بود شخصي با کردن صحبت و تلفن بِه سرش و نديد ،و من مامان اما
 ...رفتم باال و گرفتم پيش در رو ها پله راه ،سريع نبينه اشکامو اينکه براي

 ...کردم پرتش تخت ي گوشه و برداشتم سرم از روسريمو
 ...کردم وحشت اينه توي خودم، ديدن با

 ؟؟ شدم شکلي اين چرا من
 .بود انداخته اشک ،خط چشمم ارايش تمام
 ...بود سياه صورتم تمام
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 ...کردم تميز صورتمو ،و کردم پاکن شير بِه اغشته پنبرو
 ...زدم نهيب خودم به دلم توي
 ؟؟ کني چيکار ميخواي دلتو...  ميکني پاك صورتتو..  هه

 ؟ کني پاك ميخواي اونم
 ؟؟ ميکني چيکار قلبتو
 ...شد باز در که کردم مانتوم هاي دکمه کردن باز به شروع اروم، اروم

 ؟؟ اومدي کي -
 نباشه توش بغضي ،که کردم صاف صدامو

 ....االن همين -
 .... بود مادر...ميکنه تحملم داره که بود ؛مشخص بود ناراحت خيلي

 ؟ کردي گريه -
 :گفتم رك و گرفتم، ازش چشممو

 نه -
 زد زل چشمام توي و اومد، جلو

 ....ميگه اينو که چشمات ولي -
 ....انداختم پايين سرمو

 نفس نياوردم، راه سره از چشارو اين من -
 ؟ مادر نميکني فراموشش چرا

 ؟؟ سختيه کاره اينقدر
 ...کرد ولش ترالن ببين
 ... توعه نوبت االنم

 ....پسري اين درگير ساله ٦ تو مادر کن بس نفس سالته، ٢٣
 ميومد پايين هم سره ،پشت همينجور اشکام

 گفتم بغض با
 سخته نميتونم...  مامان نميتونم -

 ....کن ازدواج ميگي بهم
 ؟ ميکنم مقايسه اون با همرو وقتي کنم ازدواج
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 ...اونه واسه قلبم وقتي کنم ازدواج
 ....ميکنم فکر بهش هنوز وقتي کنم ازدواج چجوري

 : زد فرياد تقريبا و پريد حرفم وسط
 داري؟؟ دوسش ميگي وايميستي من روي تو که شدي وقيح اينقد -
 ؟ نفس شدي پرو اينقد کي تو

 ....خواستگاري ميمومد ميخواست رو تو اگه ،اون بدبخت
 االن؟ سالشه ٣٢ ميفهمي
 ؟ ديده دختر جور همه ميفهمي
 ؟ دارين سن اختالف باهم چقدر ميفهمي

 ؟ نبوديم ادم ما مگه ؟ نبوديم عاشق ما مگه
 ؟ کردي کشف و ،عشق خودت کردي فکر

 ..... خانم نفس نه
 ....بياد پسر اين اسم ديگه باره يک ميخواد، دلم فقط

 .. دادي دست از همرو بدبخت
 ؟ اوردي اطرافيانت و خودت سره باليي چه ببين کن فکر يکم
 ؟ نميشي بزرگ چرا

 احمقييي چون ميکنن خطابت احمق ميفهمي...  أحمقه نفس ميگه همش خواهرت..  کرد ولت ترالن..  رفت بابات
 ... ديدم چشماش توي و اشک برق
 ... داد ادامه
 نداري خونرو از رفتن بيرون ،حق ديگه حتي
 ...دادم أزادي بهت که ،بس شد تموم ديگه
 ... .. جلوشون مياي ادم عين. داري خواستگار ٧ ساعت هم فردا

 ...نفس نشنوم هيچي  هم ديگه
 ....کوبيد هم به و در و رفت و بيرون اتاق از و کرد نگام عصبي بدو، خيلي

 ...شد اکو سرم تو در صداي
 ...ريختن براي اشکي نه داشتم، گفتن براي حرفي نه

 ...!گرفتم بر در و هام زانو و نشستم زمين روي
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 سرابيان مهال

 
 نده فشار و ناخونات ميکني سوراخ بازومو داري نفس -
 :گفتم بسته چشماي با
 ....هوايي ترن نيار و من گفتم بهت ميترسم من اترين -

 ميدادم فشار اترين بازوي و ميزدم جيغي
 ....بود گرفته درد بودن بسته فشار شدت از چشام

 ...اومديم پايين هوايي ترن از

 ...ميخنديد مردونه و بلند ،که ميکردم  بازوش و سينش ي حواله ،مشتارو کوچيکم دستاي با
 :گفت و کرد نگاه چشمام تو
 نميگيره تو اين جاتو کسي باش مطمئن -
 ...کرد اشاره قبلش به

 .داد فشار و گرفت دستمو

 هااا واسته قلبم کوچولو  اهاي -

 نره بيرون  هقم هق صداي تا گرفتم دهنم و جلوي و بالشت 
 ميزدمم فرياد بالشت توي
 ......... خداااا

 
 داره نفس رابطمون عکس قاب تو هنوزم

 
 ماره پاره کاغذاي جز مونده چي من واسه

 
 داره ادامه من عذاب ميريم پيش که اينجور

 
 نميزاره گذشته کنم فراموشت ميخوام

 
 يادگاري جهاني مهدي
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 ؛نگاه بود نشسته کنارم که نورايي ،و دستم توي سرم و ابي هاي پرده و رنگ سفيد اتاق به ،و کردم باز چشامو

   .کردم
 ..کرد نگاه بهم و شد متوجه نورا ؛که دادم تکون ،دستمو اروم

 ..ـوسيد*ــ*بـ و گرفت دستش ،توي بود وصل سرم بهش که دستمو

  .!چشاتو اين کردي باز ،باالخره خوشگلم خواهر عجب چه -
 ...اينجام وقته، چند مگه ؟ باالخره

  :گفت ميکردم، نگاش که همينجور
 ....بيهوشي که ساعت ٦ تقريبا -
 ،گفتم؛ اومده در چاه ته از صداي با
 ؟؟ چرا -
 ...زد لبخند بهم رو
 ؟ بودي اتاقت تو بيهوش چرا بگي بايد تو ؟ چرا ميپرسي من از -

 نداشتم دارم نگه باز ،چشامو اينکه حال
 ..کردم فکر ،و بستم چشامو

 ...گريه و بود گريه اومد، يادم که چيزي تنها ولي
 ؟ من خواهر ميکني اينجوري خودت با چرا ؟ نفس چرا ، کردي گريه ميگفت مامان -

 ...کردم نگاه بهش و کردم، باز چشامو
 ....بود بزرگ خيلي غم يک يا ناراحتي شايد دلخوري ،ي نگاهم توي

 ...پايين انداخت سرشو
 ...رفت بيرون اتاق از و شد بلند کنارم از و

 ..شد اتاق وارد پرستاري که نکشيد، طول چيزي
 ...! نگراني از مردن که خواهرت مامانتو خوشگله خانوم عجب چه -

  ، پرسيدم حرفش به توجه بي
 ؟؟ برم ميتونم کي ببخشيد -

 : گفت و کرد شيريني اخم
 ؟ بري ميخواي و نکرديم پذيرايي ازت خوب بگي ميخواي يعني -

 :گفت و زدم بهش لبخندي
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 ...! بري االن همين ميتوني خوبه حالت ، عزيزم کردم شوخي -
 ممنون -

 ...رفت بيرون اتاق از و کرد خارج دستم از ،و انژوکت و زد لبخندي بهم
 ...شدن وارد نورا همراه به مامانم که نشستم ،و شدم بلند اروم اروم

 .نکردم نگاش ،منم نکرد نگام مامان
 ....کرده گريه بود معلوم ولي

 ... نداشت من از کمي دست حالشم بودن؛ قرمز ،حسابي بينيش چشماشو،
 ...شديم خارج بيمارستان از و پوشيدم ،لباسامو نورا کمک به

 بياره و ماشين ،تا رفت ما از تر جلو نورا

  ...!ميزد چشممو بود بدي افتاب

  ...!بود صبح ٨ ساعت
 ...کرديم حرکت خونه سمت به ،و شديم بود اورده بيمارستان به نورا ،که خودم ماشين سوار
 ....نميشد زده ظهر از بعد خواستگاري کردن کنسل جز حرفي ،هيچ راه توي

 ...! داشت مراسم برقراري به پافشاري نورا ؛اما بشه کنسل ميکرد اصرار مامان
 ..رسيديم خونه به

 ..کنه کمکم اينکه بِه نورا زياد، اصرار خالف بر ؛و بود خوب حالم
 .!سپردم حمام به خودمو

 .!دروغه نميکردم، فکر اترين به بگم اگه
 ...!بهش کردن فکر و اترين از بودم خسته ديگه که بگم، ميتونم ولي
 ...سپرده سرنوشت به چيو همه شايد ،که آدمي يک بودم شده

 ..ميزد رقم بد واقعا من ،براي که سرنوشتي
 ...اومدم بيرون حمام از و گرفتم و دوشم

 کاري هر اومدنم بهوش براي و ترسيدن حسابي اينا ،مامان ديشب که ميداد نشون شلوغم و ريخته، هم به اتاق
 .. کردن

 ...پوشيدم مشکي پا تا سر
 ...کردم اينه به نگاهي

 ..بود شده سياه و گود حسابي چشمم، زير
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 ...!!بود شده محو تقريبا لپام و تر کشيده صورتم،
 ...پايين رفتم و بستم سرم به حولرو

 .. ميخواست قهوه عجيب دلم

 تا ميگشت خواستگار ي شماره دنبال ،تلفن کالر ايدي در داشت مامان  ..!بودن نشسته پذيرايي داخل نورا، و مامان
 ...کنه کنسل و بزنه زنگ
 :گفت خاصي ذوق به ديد و من نورا وقتي

 ...اومد خودش ،نفس خانم مامان بيا -
 :گفت و من به کرد رو بعدم

 ؟ نداري مهمون امادگي ،تو ،خواهري جونم نفس -
 ...داشتم دوست و نفر ٢ اين من ،چقدر کردم نگاه بهش

 :گفت نورا که بودم زده زل بهشون مهربوني، با
 ؟؟ کنيم کنسل ميگم ؟؟ کجايي دختر اووي -
 ...بود کرده بند تلفن به سرشو اخم با که کردم، نگاه دلخورم مامان به
 :گفتم لبخند با
 ...بگه مامان چي هر -

 :گفت نورا و کرد نگام مامانم
 ... ديگه بيان حله پس خوب -
 کال أصال ،يا بعدا واسه باشه... نيست خوب حالت و نميخواي واقعا اگه نيس زوري چيزي هيچ نفس ببين.  نورا نه -

 ؟؟ خوبه نميکنم عروس دخترمو من ميگم
 ...کردم نگاه مهربونم مامان به

 ...بود حالم نگران چقدر
 ..!!شيد راحت همتون برم من شايد..  بيان بگو جان مامان نه -

 ..نکن شروع نفس - نورا
 ...زدم لبخند حال بي
 شدم خسته جنگيدن از ديگه..  شمام فرمان به گوش بعد به اين از من ، شروعي چه خواهري نه -
 :گفتم و کردم مامانم به رو
 ..!سرنوشته از بخشي ي اينم شايد بيان بگو -
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 رفتم اشپزخونه بِه ،و شدم بلند کنارشون از
 ...قهوه کردن درست براي

 ...باشه پايدار ظهرم از بعد مراسم و نزنن، زنگ گرفتن تصميم ؛که بود مشخص صداهاشون از
 ...باال رفتم و خوردم قهومو
 ...داشتم احتياج خواب بِه شديد خيلي
 ...کردم چک گوشيمو خواب قبل
 ...نبود توش خبري هيچ
 ...ندارم اونم حتي که االن داشتم، و ترالن حداقل قبال

 .ميومدم در کسلي حالت اين از ذره ي شايد کردم، خواب خودمو و بستم چشمامو
********************************** 

 ...شدم بيدار دستي، دادن تکون با
 .بود شده خوشگل هم حسابي و بود مامانم

 :گفتم و شدم بلند جام از تعجب با
 ؟؟ شما يا منه خواستگاري ؟ خبره چه الال او -

 ...خورده حرص عالمه ي بود معلوم ،و بود حرصي حسابي مامانم
 تو؟؟ ميخوابي چقد..  ٥ ساعت دختر ببينم پاشو -

 .. بکش خجالت بخور غذا پاشو
 ...اينا ميان ٧ ساعت

 ببينه زنشو که بود؛ خالي بابام جاي واقعا
 ... بود شده خوشگل چقدر
 ...ميزد ورق لباسامو ،و رفت کمدم سمت به مامان
 :گفتم نشستمو تخت روي

 ...نميپسندنا و من کردي خوشگل اينقدر مامان ميگما -
 :گفت باشه ديده چيزي انگار دفعه يک و کرد پرت طرفم به لباسامو از يکي

 ...کردم پيدا ايناااهاا -
 :گفت و گرفت سمتم بِه و لباس ،که شدم بلند کنجکاوي با
 ..بپوش اينو -
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 ..تخت روي گذاشت ابي و سفيد کوچيک روسري و داشت زيرش که ابي تاپ ،با سفيد شلواره کت يک
 :گفت بعد و
 ...شو حاضر بيا ،بعد بخور ناهار بيا اول -

 ....نمياره خودش روي بِه ولي ناراحته ؛ازم بود مشخص کامال
 ... بشه ختم بيمارستان بِه دخترش کاره ،بازم ميترسيد شايد چميدونم

 ...پايين ؛ ورفتم داشت الزم بدنم ولي نداشتم، غذا بِه ميلي اصال
 ...بود کشيده غذا برام مامان و بود کاري تميز حال در نورا
 ... شدم بلند و خوردم قاشق سه ،دو نداشتم غذا به ميلي هيچ

 .. نفس بخور غذاتو ي همه. -
 :گفتم ،و رفتم ها پله سمت به
 ...شم حاضر ميرم من نميتونم -

 ...ميمومدن ديگه ساعت نيم و بود دقيقه ٦:٣٠ ساعت

  ..!!نداشتم بازيا مسخره اين ،واسه اي حوصله هيچ
 پوشيدم ،و بود گذاشته مامان که لباسايي

 ...کردم پام هم شيري ١٠ پاشنه کفش ي و
 ...بستم سرم باآلي و کردم جمع همشو براي کنم اتو ،موهامو نداشتم حوصله

  ..!بستم دار مدل روسريمو ،و کردم هم اي دخترانه ارايش
 ... داشتم هم اي انگيزه واقعا کاش ولي شدم؛ خوب خيلي
 ..! شدم مهمونا منتظر و نشستم پذيرايي، داخل و پايين رفتم
 .زد برق ،چشاش من ديدن با نورا
 :گفت و شد بلند

 .. واهلل حول ال -
 پووووف
 .صورتم ،تو کردم فوت بعدشم

 .خنديدم کارش به
 : گفت و مامان بِه کرد رو
 ؟؟ نخوردي من سره چرا ؟ ميخوردي چي بودي حامله اينو که اي موقع ،خدايي مامان -



 

 

78 

 

  گه اون روز برفی..ا نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 سرابيان مهال

 ...! کرد زده هيجان هممونو أيفون صداي ؛چون نبود جوابش براي مجالي ،اما خنديديم حرفش به
 .باال فرستادن منم و شدن هول حسابي نورا و مامان

 .بود شده مهيج فضا ،خيلي بود گرفته خندم  استرسشون بِه
 بودن اومده مهمونا ،که بود اي دقيقه چند
 .شدم اشپزخونه داخل و رفتم پايين ها پله از و شدم، خسته انتظار از منم
 .بود کردن درست قهوه حال در نورا

 :گفت ديد و من تا
 نگووو ،که خوشگله پسره اينقدر ، نفس -

 .کردم نگاه بهش
 ؟ بود مهم برام مگه

 :گفت و داد دستم رو قهوه سيني

  .خانم شانس خر برو بيا -
 شدم پذيرايي وارد و اومدم، بيرون اشپزخونه از

 .شدن بلند جاشون ،از مامانش با پسره
 .بودم نديده پسررو هنوز

 : گفت لبخند با مامانم
 .اومد دخترمم بفرمايين -

 .کردم تعارف ؛قهوه ايستادم جلوشون
 :گفت و برداشت مامانش

 ،شاديار محشره سليقت که الحق -
 .گرفتم پسره جلوي سيني
 بيرون ،زد پنگ پينگ توپ مثل چشام

 ؟؟ ميکرد چيکار اينجا اين
 .زدم زل بهش تعجب با

 :گفت و کرد؛ نگام شيطون
 .کوچولو خانم نکردي درست و ماشين که هنوز -
 نشستم مامانم کنار و زدم ،زل بهش حرص با
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 .عوضي ي پسره

 :گفت و خنديد ،چون چيه جريان  ميدونست پسره مامان گويا ميکردن نگاه واج و هاج نورا، و مامانم
 .کردم تعجب اولش شما مثل منم -

 .مياد خوشش خانم نفس از و ميکنه، تصادف خانم نفس با ما شاديار اقا اين پيش، روز چند: گويا
 ديگه خانم دختر يک ،بعدش دقيقه ١٠ تقريبا خونه ميان خانم نفس که اين از بعد ،و ميکنه تعقيبشون روز همون

 . ميگيره ايشون از شمارتونو شاديار ؛و بيرون ميان خونتون از اي
 .بيرون رفت خونه از من اومدن از بعد دقيقه ١٠ ترالن درسته و بود خونمون ترالن اونروز کردم فکر يکم

 
 .داد ادامه مامانش

 نفس ماشاهلل ، پسنديديم حسابي رو شما خانم دختر که هم ما ، من پسر اين ، شديم شما مزاحم امروز ما حاال -
 .!ندارن کم هيچي کماالت توي خانم
 .شدم خيره شاديار به حرص بِا دوباره ،و کردم تشکري لب زير

 :گفت لب زير و کرد، اشاره بهم دستش با
 .کوچولو -

 .بود فهميده و من ضعف نقطه اينم
 خنگول
 :گفت و زد لبخندي مامانم

 .کردم بزرگ سختي به و دخترم تا ٢ اين ،من نميدونم من واال -

 .کرد تار و تيره من براي و زندگي  ،و شما به داد عمرشو پيش ساله ٤ پدرشون
 .هستن شما خدمت در االن و کردم بزرگ دخترمو تا ٢

 .داره خوبي زندگي اهلل الحمد داره، ساله ٣ پسر ي دخترم اين
 :گفت شاديار مامان و زدن لبخندي همه

 .ها بچه کنن صحبت هم ،با ميدين اجازه اگه خوب -
 .اخه پسره اين ،به بگم چي برم من پريد سرم از برق

 :گفت ريلکس خيلي مامانم
 .نيست مشکلي منم نظر از -

 :گفت و من به کرد، رو بعدشم
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 .کن راهنمايي و شاديار، اقا عزيزم -
 .شدم بلند جام از و کردم ،بهش نگاهي

 .شدم ها پله راهي و پايين انداختم گاو، مثل سرمو خودم، جون از دور
 اقتاد راه دنبالم ميوفتن، راه مامانشون دنبال ،که زشت اردکاي جوجه اين مثل اونم
 .شدم اتاقم وارد
 .نشست اتاق کاناپه روي اونم و تخت، ي لبه من

 .شنيدم مردونشو صداي که ميکردم؛ بازي ناخونام با داشتم
 ...! ميدادي قورت درسته و من داشتي که اونروز ، باشي خجالتي اينقدر نمياد بهت -

 .اوردم باال سرمو
 .ميکنم دل رو تلخي گوشت ، ندارم شما به ميلي من نه -

 بيرون پريد چشماش جفت شاهده، خدا
 .کردي رد حدش از ديگه تو ديدم، دختر همه اين ، جوابي به حاضر خيلي تو دختر -
 :گفتم خودم با و خنديدم دلم تو

 ديده دختر عالمه يک ميخواد رو ما کي ،هر ببين رو ما شانس
 :گفت ؛که گرفت خندم حرفم از
 ؟ کردي تعريف جوك خودت واسه -

 :گفتم و ،انداختم ديگم پاي روي پامو
 ؟ اومد خوشت من از چرا -

 :گفت راحت خيلي
 .لجوج خيلي والبته ، مغروري ، خوشگلي چون -
 ؟؟ خوبه دختر يک صفات اينا واقعا -

 :گفت و داد تکون سرشو
 ميشنوم خوب -
 :گفت ،که کردم نگاش باال هاي ابروي با
 ؟ شوهرت از تو ها خواسته -

 .خنده زير زدم
 بشر اين داشت نفسي به اعتماد چه
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 ؟؟ ميکنم ازدواج باهات ميکني فکر چرا -
 :گفت و کرد خودش به نگاه ي
 ؟ دارم کم چي مگه -

  . دارم هم ديگه محاسن عالمه ي و مهندسم ، خوبه وضعمم ، تيپم خوش ، خوشگلم
 ؟ بشي زنم نبايد چرا
 .داري خوبي نفس بِه ،اعتماد تر مهم همه از - گفتم رك

 :داد ادامه و کرد؛ نگام شيطون
 .دادن بهم خودت جنساي هم و نفس ،به اعتماد اين -

 ميزد؟ حرف اينجوري من با رويي چه با شدم عصبي
 .بخورم پاتو زير ماشين و قيافه گول که نيستم دخترايي اون از ،من محترم آقاي ببين -
 .کني صحبت درست بايد من با

 .نميشه عوض هم عنوان هيچ به ،و منفيه شما راجب نظرم من
 :گفتم و کردم اشاره در به
 .بفرماييد -
 :گفت و شد بلند جاش از
 .مياره دست به بخواد چي هر شاديار ، کوچولو خانوم ديد خواهيم -

 .شد خارج در از و زد چشمکي بعدشم

 . نشستم تخت روي و  دستم توي گرفتم ،سرمو کشيد سوت سرم پووف

 ! ميداد نشون رو مهمونا رفتن  در شدن، بسته صداي
 باال ميومدن داشتن که ميومد، مامان و نورا پاهاي صداي
 .بود کرده پر و صورتش تمام اشک هم نورا و کرد؛ ـغلم*بـ خوشحالي با مامان

 .کردم نگاشون تعجب با
 گفت؛ و زد زل چشمام توي ،و دستاش توي گرفت هامو شونه و أورد، در ـغلش*بـ از و من مامان

 ، اي عاقلي دختر ميدونستم -
 ..!مادر بشي خوشبخت

 .بگم چي نميدونستم بود، مونده باز دهنم
 گفت تبريک بهم و کرد، ـغلم*بـ نورا مامان بعد
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 .بود شده قفل زبونم
 ميبينم، خواب دارم کردم فکر واقعا لحظه يک

 .پايين رفتن ميخنديدن که همينجور و بودن حال خوش حسابي نورا و مامان
 .بودم وايستاده جام سره واج و هاج همينجور

 :ميگفتم خودم با همش
 ؟ شد چي آالن

 . داده اب به گلي، دسته چه که بپرسم شاديار خود از که رسيد ذهنم به ناخوداگاه
 .بود داده بهم کارتشو تصادف روز

 ،گشتم کيفم توي کارتش دنيال به سريع
 .نبود خداا واي
 .کردم نگاه ديگمو کيف توي

 ؟  کجاست بابا اي
 .زد برق چشمم جلوي مشکيم، مانتوي
 کردم نگاه مانتومو جيب ،و شدم بلند سريع
 .بود اونجا کارت درسته
 .گرفتم دستم به و کارت

 (نژاد اريان شاديار) 
 :داد جواب مودبانه بوق تا چند از بعد و گرفتم شمارشو سريع

 ؟ بفرماييد سالم -
 :گفتم و سرم به انداختم، مو جيغو جيغ صداي سريع

 توهمي ي پسره ؟ دادم مثبت جواب تو به کي من ؟ گفتي چيه حرفا اين -
 : گفت بعد کيه ببينه. کرد فکر يکم چون داد؛ ارور اولش کنم فکر

 ؟ خوبين شما صالحي خانم ممنونم -
 .کردم هنگ

 ؟ رفتي اونم خواستگاري ؟ کيه صالحي خانوم -
 :گفت بود خنده از هايي ،رگه صداش توي که حالي در
 .ميگيرم تماس ها نقشه بابت ، منزل بزارم و مامان من صالحي، خانوم چشم -
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 .کرد قطع بعدشم
 .بزنه حرف نميتونه مامانش جلوي بيشعور، ي پسره

 .ماماني کوچولوي
 .ميکردم ولز ،جلز اتيش روي اسپند، مثل

 .کنم چيکار نميتونستم
 .داشتم استرس
 .شد بلند گوشيم صداي ،که کردم متر باري چند و اتاق عرض
 .بودمش انداخته تخت روي که گوشيم، روي زدم شيرجه

 ؟ الو -
 .ميومد طرف اون از شاديار، ي خنده پر صداي

 ؟؟ صالحي خانم جونم -
 اين به بگم چي من خدايا اخ
 ؟ دادم مثبت جواب تو به کي من ؟ گفتي وريارو دري اين چرا -

 :گفت ،و خنديد شاديار
 .که ميارم دست به بخوام چي هر من گفتم بهت -

 .بشيم آشنا هم با بيشتر و بيرون بريم که دنبالت ميام، ظهر از بعد فردا که گفتم مامانت ،به نداري خبر تازه
 .زد خشکم تعجب از

 .زدم فرياد تقريبا
 کردي؟ چيکار تو چييي؟؟ -

 :گفت و زد قهقهه
 . کوچولوو ،خانم ميبينمت فردا -

 .نشستم تخت روي کالفه و ناچار ،و گرفتم دستام توي سرمو
 ؟ کنم چيکار من اخه خدايا

 . دامنم تو ميزاري ديگه درد ،يک نشده تموم دردم اون تا هنوز چرا
 .کشيدم دراز تخت ،روي خراب حالي با و کالفه

 . بود ،شده حال خوش اينقدر ،وقتي مامانم به ميگفتم چي
 .ميکرد ،گريه شوق از وقتي نورا، به ميگفتم چي
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 .ميومد بچه يک ،گفتن خاله ، خاله صداي
 .رفتم صدا سمت به و شدم بلند تخت روي ،از ها زده جن اين مثل

 .کوچولويي اينقدر که خاله، بره تو قربون الهي،
 . ميومد باال يکي به يکي رو ها پله داشت

 .بود پاش دار lED، کفشاي اين از
 .ميکرد کفشاش دور تا دور به نگاه ،يک ميزاشت کي اي پله هر رو پاشو
 .ميدونستن هم همه و اين داشتم، دوست خيلي بچه
 کردم ـغلش*بـ و ،پايين رفتم رو ها پله تند تند

 .کرد هنگ بچه
 .بود ،مونده اسمون و زمين بين

 :گفتم و کردم ـوس*بـ لپشو
 ؟؟ چطوره خاله عشق -
 : گفت گونش بچه لحن همون با

 .خليده کفشايي چه بالم بابام تن ندا ، زمين بزار و من  خاله اا -

  .باال أورد پاشو بعدشم
 ؟ پايين بزارمت داره شرط ي ولي خوشگله، کفشات خيلي خاله اره -

 :گفت خودش بگم، شرطمو بخوام، اينکه از قبل
 ؟ نه مگه بلم بعدش ،کنم بوشت بايد اول ،ميدونم خودم اها -

 .بودن شيرين ها بچه اين ،چقد خنديدم بلند بلند
 :گفتم و باال اوردم دستمو

 .قدش بزن خاله اره -
 .پايين بزارمش که بود، منتظر دستامو به زد شو ،کوچولو دستاي حالي خوش با
 .پايين گذاشتمش پذيرايي توي و رفتم، پايين ها پله پاگرد از

 .بودن ادرين و من ي ،مکالمه شاهد نورا و مامان
 .حالم خوش چقدر ،من ميکنن فکر خودشون با االن
 .کنم چيکار بايد نميدونستم حتي

 نه؟ بود خوب خيلي پسره نورا، - مامان
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 :،گفت نره ها پله سمت به که بود بچش به چشمش که حالي، در نورا
 .مامانش ،هم خودش هم ماشاهلل اره -

 .برد باال شکر اللهي ي نشونه ،به دستاشو مامان
 .گرفت خندم لحظه يک

 .بودم مونده خونه تو ،واقعا کردم احساس
 :گفت ،و کرد من به رو مامان

 ؟ اومد خوشت پسره از که چيشد -
 .کردم نگاه مامانم، حال خوش چشماي تو
 .!داشت خاصي برق عسليش چشماي بود، حال خوش وقت هر

 ؟ بگم ميتونستم چي انداختم، پايين سرمو
 ؟ کنم شون اميد ،نا ميومد دلم مگه

 . ميشه چي ببينيم تا بشيم آشنا هم با مدتي ي ، اومده خوشم ازش نگفتم که من -
 :گفت و کرد ـغل*بـ ،و ادرين نورا

 ..! باشه مبارك که ايشاهلل ، حال هر به  -

 . کردم ترکشون  درس و امتحان ي بهونه بِه ،و نشستم کنارشون ديگه کمي
 .نميخواستم پسرو اين من

 کنم ازدواج بآهاش نميتونستم يعني
 . نه باشم داشته دوست و اترين هنوز اينکه نه

 . نيستم عاشقش ميدونم که باشم کسي ،عاشق  کنم سعي نميتونستم اما
 .گذاشتم روم ،جلوي دانشگاهمو هاي جزوه

 .شدم خيره بهشون و
 نميفهميدم ازشون چيزي واقعا ولي

 إفتاد ها برگه از يکي کنار نوشته به چشمم
 :بود نوشته ترالن که
 .ميزنه فک استاده اين چقدر که واي -

 .زدم اگاهي ناخود لبخند
 .بود شده تنگ واسش دلم چقد
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 .نه يا بزنم زنم بهش که بودم، اين فکر تو و برداشتم تخت کنار عسلي روي از گوشيمو،
 .کرد اونجوري باهام که بودم، نکرده گناهي من

 .زدم ورق جزرو و گذاشتم عسلي ،روي گوشيو دوباره
 .ميکردم نگاه جزوه به که همينجور

 .گرفتم شمارشو سريع ،و برداشتم گوشيمو دوباره
 .شدم پشيمون ،کامال خودم ي کرده ؛از شد قرار بر تماس ، که اي لحظه اون

 .پيچيد گوشي توي ترالن ي الو الو صداي
 کردم سالم و گذاشتم گوشم روي و گوشي
 :گفت کوتاه و سرد خيلي، ترالن

 داشتي؟ کاري سالم -
 .بگه اينجوري بهم نداشتم، انتظار ،اصال خوردم جا

 .داد ادامه
 ؟ کنم قطع نداري حرفي اگه نفس -

 :گفتم و اومد در صدام
 خانم، ترالن نميزنه حرف ،اينجوري خواهرش خودت قول بِه يا دوستش، با ادم -

 ؟ رفته کجا أدبت
 .بزنه حرف ميخواست و بود و گرفته دلش خودشم، کنم فکر

 :گفت و زد پوزخندي
 ؟ ميکني و کار همين هم نورا با تو ؟ خواهر -

 .شدم عصبي

 اگه ، زدم زنگ که بود شده تنگ واست ؛دلم  کنم اوري ياد گذشترو اتفاقات که نزدم، زنگ من ترالن ببين -
 .ميکنم قطع االن همين ناراحتي
 .شکست منم بغض خط طرف اون ،از هقش هق صداي

 .بوديم خورده نيش مار ي از ،که بوديم خواهر تا دو ما
 :گفت گريون صداي با
 بزني؟ زنگ منتظرم کي از ميدوني -

 :خنديدم بهش
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 .اينقدر نکن گريه کن جمع خودتو پاشو ، ميزني حرف ميزنن حرف شوهرشون، با که اينايي مثل چرا -
 :گفت و خنديد گريه وسط

 .بچه نميشي درست تو -
 .داد ادامه

 ؟ خبر چه -
 .کشيدم ،دراز تخت روي و بستم جزورو

 دارم حرف عالمه ي باهات ببينمت زياده خيلي که خبر -
 .ميبينمت فردا پس اها -
 ..!بخير شب اوهوم -

 .بودم نکرده کاري منً واقعا ولي بود، ناراحت ازم ،هنوز بود مشخص
 .زدم زل سقف به و بودم کشيده دراز تخت روي

 بود؛ داده پيام که کسي ديدن با ،و برداشتم گوشيمو. کرد پاره افکارمو رشته گوشيم، مسيج صداي
 .شدم عصبي و هول
 ... شاديار از جديد پيام يک
 .بود نوشته کردم باز پيامو

 ادم ،خيلي شاده که کسي اون ، ميخنده همش که کسي اون ميکنه فکر ادم وقتا، بعضي ، نفس ميدوني -
 ..نديدم اي زيبايي هيچ زندگي از من ولي ، خوشبختيه

 ... خيلي ، نفس کرده بد خيلي من با زندگي
 .ميگفت ،راست افتادم خودم ياده

 .نداشت منم واسه اي قشنگي ،هيچ زندگي
 . گذاشتم تخت کنار عسلي ،روي گوشيو و ندادم بهش جوابي
 .کرد پرواز گذشتم به فکرم

 .شد پير عمر، يک ي اندازه بِه بابام ،که اونشبي
 .خونه بياره زبان کالس از و من اترين ،که بود اين بر قرار ،که بود زمستون سرد هاي روز از يکي
 .داشتم بدي لرز و بود سرد حسابي هوا
 .نرفت که نرفت خرجش به کنه پياده و من خونه از تر دور ،که کردم اصرار اترين به چي هر

 ...ميخوري سرما و سرده هوا ميگفت
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 .داد دست از من به شو اعتماد کلي طور به بابام که شبي. بود ،زندگيم شب ترين ،بد شب اون
 .شدم پياده ماشين از سريع خونه جلوي
 .بود پنهون تقريبا اهنگ صداي ،بين خداحافظيش و بود بلند اترين ماشين اهنگ صداي

 .کردم امضا خودمو بدبختي سند لحظه همون ،و کردم باز خونرو در
 ...نشنيده صدايي که ميکردم گمان من و بود در پشت بابام
 .کردم سالم بهش هميشه مثل جلو رفتم
 :گفت و کرد نگاه بهم

 ؟ بابا بودي کجا -
 : گفتم جوابش در
 داشتم، زبان کالس ،ديگه جونم بابا زوجه روز امروز -
 :گفت ،که کردم حرکت خونه سمت به
 ؟ برگشتي کي با -

 ...باشه شتيده و ماشين صداي شايد که اين به کردم شک
 . سرده هوا ميرسونمت گفت داره ماشين ، دوستم با -

 .داد تکون سرشو
 .داخل رفتم و کشيدم عميقي نفس، منم

 .ميرفت نورا کمک به مامانم و بود، اومده دنيا به ادرين تازه موقع ،اون بود نورا ي خونه مامانم
 .داخل اومد بابام که بودم لباس تعويض حال در اتاقم، تو رفتم
 :گفت مکثي هيچ بدون

 ...!بده گوشيتو نفس -
 موندم مهبوت و مات

 کنم چيکار بايد نميدونستم
 کردم من من
 ؟ چي واسه گوشيم -
 زمين به چسبيدم، بابام فرياد صداي از
 ...گوشيت گفتم -

 .نميکرد فرقي هيچ ديوار گچ رنگ با ؛رنگم بودم ترسيده حسابي
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 .دادم بابام دست به و اوردم در کيفم از گوشيو
 .بودم بابام فرياد منتظر لحظه هر بستم، چشمامو

 .بزنه فرياد بخواد ميومد پيش کم خيلي بود أرومي، مرد پدرم
 .کردم باز چشمامو چيزي شدن، خورد صداي با

 .شد تموم برام دنيا تمام لحظه اون
 .شد خالي پام زير لحظه اون
 .شد تار و تيره دنيا تمام لحظه اون

 نگفت چيزي بهم کلمه يک حتي ، نکرد بلند دخترش روي دست ، نزد فرياد پدرم
 ...کردم نابودش ، شکستم پدرمو من ، شد خورد پدرم

 .کرد نابود و نفس هميشه ،براي ريخت چشمش ي گوشه از که اشکي
 .شد تموم گرون ،خيلي بود پدرم زندگيم تمام که مني ،براي اشکش ديدن
 ... رفت و کرد ترك و اتاق
 ...کنم چيکار بايد نميدونستم لحظه ،اون کردم گريه و زدم زانو

 . نداشتم ؟قرار بودم کالفه
 .گشتم بابا دنبال و رفتم بيرون اتاق از

 .بود ،نشسته تاريکي توي اتاقشون توي
 .کردم روشن و برق
 :گفتم اروم

 با با -
 کرد نگاه بهم نشسته خون به چشماي با

 :گفت تلخ و کلمه يک فقط

 . باشي جا  اين نميخوام ،  خواهرت خونه برو مدتي ي -
 کردم پاك و ريخت چشمم از که اشکي قطره

 ؟ کردم چيکار پدرم با من

 خورد چشمم بِه که چيزي اولين تلگرام رفتم ،و برداشتم گوشيمو گريه و ،گريه بود شده همش کارم روزا اين 
 بود اترين بودنه ،انالين

 ؟ اخه باشم انالين من نباشه انالين اون
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 ؟ بود معرفت بي اينقدر پسر اين چرا

 ... ديگه خوابيده حتما، االن تا و بوده انالين پيش مين ٢٠، کردم نگاه هم و شاديار last seen کنجکاوي روي از
 نبود چيزا جور اين و سلفي کدوم هيچ و بود اي اتليه عکساش ي همه کردم، باز عکساشو

 و دوربين، عالمه يک اطرافش و بود ،نشسته بزرگ ميز يک پشت و بود تنش مشکي شلوار کت عکساشم از يکي.
 .حجاب بدون دختر تا چند

 .داشت و اروپايي هاي کنفرانس حالت نبود، ايران واسه عکس
 ... اترين اندازه به نه اما بود خوشتيپي پسر شاديار
 گذاشتم کنار گوشيو و کشيدم عميقي، نفس

 ...برد خوابم چطور که نفهميدم و
 
 ؟ نداري کالس مگه تو پاشو ؟ نفس -

 .ميومد ها پله پايين از که بود مامان ،صداي کردم باز چشمامو
 ...پايين رفتم کنم نگاه اينه به اينکه بدون و شدم بلند تخت روي از

 ...گفت الهي بِسْم من ديدن با و بود نشسته اشپزخونه، توي مامانم
 گفت؛ کردم نگاش تعجب با
 .کردم ،وحشت بشور و صورتت برو بيا ؟ اي شکلي اين چرا تو دختر -

 .رفتم دستشويي سمت ،به شدم کنجکاو
 .کردم نگاه خودمو اينه تو
 .داشت حق مامانم بدبخت، خدا يا

 صورتم ،تمام بود داده رنگ لبم دور ديروزم ساعته ٢٤ لب رژ سياااه حسابي چشمام دور و بود ريخته ،بهم موهام
 .بود ارايش لوازم

 .ميخورم هوا دارم کردم، احساس شستم و صورتم
 :گفت ميکرد حاضر رو صبحانه که ،همينجور برگشتم مامان پيش

 ميزنه عطر ميپوشه، قشنگ لباس ميکنه، ارايش ذره ،ي ميکنه تميز صورتشو اول ميشه پا خواب از وقتي دختر -
 ...ميکنه بيدار شوهرشو. ميره بعد
 .خنده زير زدم

 ؟ ميکنه چيکار ديگه جان مامان خوب -
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 .مهمه اين کنيم، تور شوهررو بايد چطوري ،بگو ازدواجه بعد هاي توصيه که اينا
 :گفت و کرد نگام چپ چپ

 ؟ ميکني مسخره و من -
 :گفتم و زدم چشمکي بهش

 ؟ اره بودي کرده ديوونه رو ،بابا کارا همين با شيطون-
 ... حيا بي ميزني حرف زيادي ،داري نفس پاشو -

 .خنديدم بهش
 ؟ شاديار به بگي چي ،ميخواي ظهر از بعد خوب -
 :گفتم و کردم نگاش گرد چشماي با
 ؟ اينجا ،بياد ميخواد شاديار مگه -

 :گفت ،و کرد نگام متعجب مامانم
 ؟ نزاشتين قرار عصر هم با شما مگه واا -

 .حاال بپيچونمش چجوري اينو ،خدايا بود رفته يادم پاك اووه
 :گفت و ترسيد مامان که گفتم، هيني

 ؟ نه بدي سکته و من قراره امروز، تو ؟ دختر چيه -
 ...ميترسونمش دارم پاشدم که صبح از ميگفت راست. خنديدم

 ؟ شاديار با بيرون برم ،چجوري دارم امتحان فردا من -
 :گفت أورد ،باال وار تهديد انگشتشو

 و بدبخت پسره اون نه کن اذيت و من نه ، بگو االن همين کني، خودت مسخره و من قراره اگه نفس ببين -
 .کني اذيتش نداري ،حق ميخواي هم ،اگه نميخوام ،بگو نميخوايش اگه
 اون؟ يا مني مامان شما ، بده شانس خدا -

 :گفت و برد باال صداشو
 ؟ گفتم چي فهميدي -
 .بودن گرفته جدي ،زيادي و موضوع اينا اينکه مثل نه

 شدم بلند و دادم تکون سرمو
 ...نخوردي صبحانه کجا -

 :گفتم و ،رسوندم بهش صدامو
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 .شد صرف ممنون خيلي -
 .کردم اي دخترونه ارايش و ايستادم اينه جلوي

 ...! بکنم ظهر از بعد ،براي فکري ي و برسم کالس به که رفتم، و پوشيدم لباسمم
 .بوديم نشسته ، سلف داخل

 حرف کلمه ٣ از بيشتر اما نشستيم هم کناره رفتيم؛ کالس سره هم با بوديم ناراحت هم ،از ترالن ،هم من هم

  :گفت ترالن ،که ميخوردم بود داغ حسابي که قهومو ،داشتم نزديم
 ؟ چي تو نيست ،کامل هامم جزوه از کدوم هيچ ، نفس ميشه شروع امتحانا ديگه ي هفته -

 .بودم کرده کنسل کال و درس شاديار يا اترين فکر تو يا بودم گذاشته کنار رو دانشگاه و درس پاك. ميگفت راست
 ...انتشارات برم ،بايد نيست کامل هام جزوه منم -

 .نزديم حرفي هم ديگه و گفت اوهومي
 :گفت کنه نگاه بهم اينکه ،بدون دقيقه چند از بعد
 ؟ خبر چه اترين از -

 :گفتم و زدم لبخندي
 مرده واست اترين گفتي که تو -

 :گفت و کرد نگاه چشمام توي
 ؟ ميدونستي ، داره دوست -

 ...کردم نگاه بهش تعجب با و گرفتم گاز لبمو ي گوشه
 داد ادامه

 .زدم زنگ بهش شب اخره ، نزديم زنگ بهم اون نه من نه شب تا بيرون، اومدم خونتون از که اخري روز -
 :گفتم سريع

 ؟؟ خوب -
 زد لبخند

 ؟ نه داري دوسش هم تو-
 :،گفت ندادم جواب و خوردم قهومو

 تنها بودم مجبور ،گفت سمتم اومدي نفس خاطر به بهم نگفتي چرا گفتم ،ميدونم گفت معرفتي ،بي گفتم بهش -
 .کرد قطع بعدشم. متاسفم بودي تو کردنش پيدا راه

 :گفتم و زدم دريا به دلمو انداختم، پايين سرمو 
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 ...شو صيغم گفته بهم -
 کرد نگاه بهم تعجب با
 ؟ گفتي چي تو خوب -
 ...نه گفتم معلومه خوب -

 :گفت و داد تکون سرشو
 ؟ داري دوسش واقعا نفس-

 :گفت زبونم اما  ميميرم، اترين بدون من گفت ، اره گفت. زد فرياد قلبم
 نه -

 :گفت رك و سريع ترالن
 ميگي دروغ -
 ؟ ميکردي چيکار بودي من جاي تو

 گفت و زد زل چشمام توي
 . ميشدم صيغش بايد...  اگه حتي ميموندم پيشش طريقي هر به خوب بودم عاشقش واقعا اگه -

 ...کردم نگاش گيج و هنگ
 هموني قيمت به شده ،حتي وايسي پاش ،بايد داري دوست و اترين واقعا اگه تو ، نفس نکن نگاه و من اينجوري -

 .ميگي که
 ؟ چي مامانم ترالن -

 ...انداخت پايين سرشو
 ؟ داري دوست و اترين چقدر تو ميدونه مامانت -

 : داد ادامه و گذاشت دستم روي دستشو
 ؟ نه ميشدي اذيت خيلي بميرم الهي ؟ خواهري ميکشيدي چي تو ميزدم حرف اترين از من که موقعي اون -

 ...شکست بغضم
 ، نورا و مامانم ديگه طرف ي ،از اترين طرف اون ،از ميکشم چي دارم نميدوني ميشم، له دارم من ترالن -

 ؟ ميدونه اترين و پدرم مرگ علت، ،هنوز نورا ميشه، باورت
 ...بيزاره اترين از مامانم
 .بيارم جلوش ،نميتونم اسمشم حتي

  ؟ وايسا پاش ميگي تو بعد



 

 

94 

 

  گه اون روز برفی..ا نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 سرابيان مهال

 .اترين بدون نميتونم من ؟ چي خودم ترالن اما

 ... ميزنه اون خاطر به فقط و فقط قلبم اما  گرفته، ازم زندگيمو  ميدونم، اورده وجود بِه ،برام مشکالت خيلي ميدونم
 ...ترالن ميشم رواني ،دارم ندارم خبر ازش روزه ٢ االن

 :گفت و کرد نگام مهربون ترالن

 ترالن ، شده انالين ببين ترالن که ميداد pm من به بودي انالين تو که ديشب کل ، داره و حال همين اونم -

  ... باشه نداشته دوست و من ديگه نفس که نکنه ترالن ، ميزنه حرف کي با داره
 ... نميدونستم من و بوده خبر همه چه ، بود چي همه جريان در ترالن پس ميشد بيشتر تعجبم لحظه هر
 ؟ گفت چي ديگه خوب -

 :گفت و برداشت کيفشو
 ميگم بهت راه تو بريم شو بلند -

 ،جلوي بود اومده خودش ماشين با ترالن ، رفتيم دانشگاه خروجي در سمت به و برداشتم و کالسورم و کيف
 :گفت و گذاشت شونم روي دستشو و کرد ،صبر ماشينش

 خيلي ، ميکنم حسودي بهت دارم االن که منم اين باشه يادت ، داره احتياج واقعا بهت اون نفس بزن، زنگ بهش -
 ...نفس باشن، تو جاي دارن دوست ،که هستن دخترا از

 .ميدوني خودتم اينو ، داره دوست واقعا تورو اترين
 .کرد خداحافظي ازم و زد چشمکي

 بزنه خشکم همونجا بود شده ،باعث سردرگمي و تعجب حس

  ؟ بود زده رو حرفا اين اترين واقعا
 .گرفتم پيش در ماشينمو راه ،و اومدم خودم به ماشينا بوق صداي با

 بزنم؟ زنگ بهش و کنم ،گوش ترالن حرف بِه بايد واقعا ،که بود اين  فکرم ي همه
 .کردم حرکت خونه سمت به و شدم، ماشين سوار
 ،دانشگاه، ،خونه بودم شده خوبي دختر چه

 .خونه دانشگاه،
 ...اي مسخره ،و تکراري زندگي چه

 .کنم چيکار بايد نميدونستم،
 .ترالن حرفاي بود شده فکرم ي همه
 ؟ ميکرد اينجوري باهام ،چرا داشت دوست و من اترين واقعا اگه
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 ؟ ميکنه اذيت عشقشو ادم مگه ؟ ميکرد اذيتم اينقدر چرا
 کنم؛ تکيه بهش ميتونم ،و داره دوسم اترين اره ،که بدم دلداري خودم به ميخواستم تا

 ميومد چشمم جلوي ، شاديار به الکي مثبت جواب خاطر ،به مامانم حال ،خوش چشماي
 ؟ ميکردم چيکار بايد واقعا
 ...اترين به ميشد خيانتي بيرون، برم شاديار با ظهر از بعد که اين
 .ميکرد ناراحت حسابي مامانمو نرفتنمم، اما

 ....پوووف
 .کردم عوض دندرو و کشيدم، عميقي نفس
 .ميشد اکو ترالن، حرفاي همش فکرم توي

 ... نفس بزن زنگ بهش
 ... نفس داره دوست رو تو اون
 دلجويي ازم چرا پس بودم مهم واسش من ؛اگه شدم ناراحت من که ،فهميد ،حتي شو صيغم گفت من بِه اون

 ؟ نميکرد
 ؟ شم قدم پيش من هميشه چرا
 ..ميکنه خواهي عذر ازم که باشه ،اون شده که بارم يک براي داره دوسم اگه

 .زد زنگ گوشيم که ،  بودم فکرا همين تو
 .رفت هم توي اخمام گوشي روي شاديار، اسم ديدن با

 .ندادم جواب و کردم ريجکتش
 باال رفتم و کردم پارك پارکينک توي و ماشين
 .بزنه سر بهش رفته و خورده سرما ادرين ،که بود گذاشته کاغذي يخچال روي و نبود، خونه مامان
 ...ميزدي ،زنگ من مادر خوب. بود کرده عمل دقيانوس قرن مثل. گرفت خندم

 .شدم اتاقم هاي پله وراهي ،ميزدم  گاز و سيب که همينجور و برداشتم يخچال توي از سيبي
 ...شد ،نوراني شاديار اسم به گوشيم دوباره ،که بودم لباسم کردن عوض حال در

 .دادم جواب گوشيو ،ميلم خالف بر و کردم صاف صدامو
 سالم -
 ؟ ميکني ريجکت و من که رسيده جايي به کارت ، سالم عليک -

 ...ال ال اوو
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 پرو بچه ، شده شاخ ما واسه اينم
 ؟ داشتيد امري -
 ...ميکنيا ،قطع من رو گوشيم باشه اخرت ،دفعه داشتم امري که بله-

 خنديدم
 .بزنم حرف باهات ،که باشه اخري دفعه کنم فکر -

 خنديد اونم
 ؟ بگذره شاديار از که هست کسي مگه ، ديگه اي ساده -

 نفسه به اعتماد خداي ميرسه من به کي هر چرا ، خدا اي
 ؟ نميگذرن ازت که ،ادمايي همون سراغ ،بري کنم خواهش ميشه محترم آقاي -

 :گفت و خنديد
 ...دارم دوست رو ها نيافتني دست ، ،اويزوونن ندارم دوست اونارو نوووچ -

 گفت و خنديد دوباره که کردم فوت حرص با نفسمو

 ،پس کردم اجازه کسب محترمتونم  مامان ،از دنبالت ميام اينا ٦ ساعتاي شب بگم ،که زدم زنگ کوچولو خانوم -
 ؟ اوکي ، نداري مخالفت واسه دليلي

 :گفتم حرص با
 ؟؟ اي متوجه نميام نخوام اگه ميام بخوام ،اگه ميگيري اجازمو مامانم از ،که نيستم بچه من ولي ببخشيدا -

 :گفت جدي خيلي
 هيچي مياي که بياي بخواي اگه ديگه نه -

 ... ميام من که موقعس اون نياي و بياي نخواي اگه ولي
 ... نه رو خنده و خوش زبون اين با البته

 ؟ اي متوجه
 .بود اومده در حرصم حسابي

 ؟ کني چيکار ميخواي مثال -
 :گفت عصبي و کالفه

 ي خونه تو عمر ي کني قبول خواستي ميزنم بهت ميام ظهر از بعد که دارم حرف سري ي من جان نفس ببين -

  .نميکنم نگاه سرمم پشت ،ميرم نيست حرفي باشه ،که نخواستي اگرم ، ميکني خانومي من
 ... ،فعال ميبينمت ظهر از بعد ، اعصابشو نه دارم ،رو کردنا کل کل اين ي حوصله نه من
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 .کردم نگاه گوشي بِه هنگ ميني چند
 .اومد لبم روي اي موزيانه لبخند بعدش
 .نميکنم زندگي بآهاش و نميشم، شاديار زن من که معلومه اين خوب
 ؟ چي مامانم خوب ولي
 ؟ دارم اترين جز اي بهونه دلم ته مگه

 ؟ بگم بايد چي نورا و مامانم به
 .ميشد منفجر داشت واقعا سرم که واي
 .ميگرفتم دندون به فکر ي نشونه به لبمو ي گوشه گهگاهي و کشيدم دراز تخت روي
 ؟ شه تموم راحت چي همه که بيارم اي بهانه چه که بود، شده اين فکرم ي همه

 ...نداشت عيبي هييچ شاديار نورا و مامانم نظر از

 ... کني صاف بآهاش دلتو نميتوني  نيست، يکي با دلت وقتي ولي نداشت ،مشکلي شاديار هم واقعا حقيقت در البته
 .کردم باز تابمو لب و شدم بلند

 .بودم نرفته داخلش بود وقت خيلي و بودم کرده هيدنش که رفت اي پوشه سمت ،بِه دستم اگاه ناخود
 .کردم خارج هيدن حالت از و کردم باز پوشرو

 ...روزا اون به پرکشيد دلم اترين ،خودمو قديمي عکساي به چشمم افتادن با
 .بودم خوش اترين با واقعا من

 .ميکردم سپري عمرمو روزاي بهترين واقعا سأختم ،بآهاش زندگيمو که سالي ٢
 ...نميکرد درك هيچکس اينو ولي

 .بود من زندگي تمام واقعا اترين ،که نميفهميد هيچکس
 و شاديار ،جواب منطقي ظهر از بعد امروز ميخواستم ، باشه بد حالم بازم ،نميخواستم نکردم دقت عکسا جزئيات به

 .باشه خودم حرف ،حرف دارم دوست فقط که لجبازم و مزاج دمدمي، دختر ي من کنه فکر نميخواستم. بدم
 .کنه ياد خوبي به من از هميشه ميره زندگيم از اگه ،حتي دارم دوست
 .نميومد خوابم اصال و بود ظهر از بعد ٣ ساعت

 .کنم نگاه نميکردم وقت اما بودم ،گرفته بود وقت خيلي رو عاشقانه فيلم
 .کردن نگاه به کردم شروع و کردم پلي و فيلم
 ،بازم داشتم دوست اما( پگاه) مغرور ي دختره اون از زيادم خوردن حرص وجود با و فيلم از بود، گذشته ساعتي چند
 .کنم دنبال و فيلم
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 .شدم بلند جام از و نداد بهم و مجال اين ديگه ساعت اما
 .برم بايد ٦ ساعت که گفتم مامانم به و گرفتم نورا ي خونه با تماسي، اول

 بود، حال خوش هم حسابي و بود موضوع اين درجريان مامانم که بود پسري ،با مالقاتم قرار ،اولين بود گرفته خندم
 .نبودم رفتن به راضي عنوان هيچ به خودم اما

 .کردم شدن اماده به شروع و کردم خشک و بلندم موهاي هم دقيقه ١٠ ،و گرفتم اي دقيقه ١٠ دوش
 .داشتم تايم ساعت نيم از کمتر و بود ٥/٥ ساعت
 .کردم غليظي ارايش ،و زدم قرمزي لب رژ ريختم دورم باز و همش ،و کشيدم اتو موهامو

 ؟...ميداد گير ها تيپ جور اين به اترين مثل شاديارم که بدونم داشتم دوست خيلي ميکردم؛ رو کارا اين چرا نميدونم
 .کردم ،سرم ابي سفيد روسري و رسمي کيف و بلند پاشنه کفشاي ،با کوتاهي سفيد ي مانتو

 . داشتيم بدي دعواي باهم حتي ،شايد بود شاديار جاي به اترين االن اگه ،ولي بودم العاده فوق تيپي نظر از
 .نشستم حياط توي و بيرون رفتم و انداختم باال اي شونه چيزا اين به بيخيال

 ،..بودند کرده رشد گلدون توي هاي گل و بود خوب حسابي هوا
 کردم هام ريه داخل رو هوا و کشيدم نفسي
 .گرفت تماس شاديار و شد ٦/٥ ساعت که نکشيد، طولي

 ..! هه

 ... نبود هم on time اترين مثل حتي
 شدم سوار و رفتم ماشينش سمت بِه

 .کرد سالم و انداخت بهم تفاوتي بي نگاه
 .کردم سالم و کردم رفتار خودش مثل منم

 مياد بهت سفيد -
 ...مياد بهتم حتي ميگه اين أما..  بود گوشم بدنم ي بزرگه تيکه بود اترين اگه االن...  زدم پوزخندي

 :داد ادامه که دادم تکون سرمو
 ... ميدوني که ترافيکم و بودم ،شرکت کردم دير ببخشيد -

 : گفت عصبي که نگفتم چيزي بازم
 ؟ گرفتي سکوت ي روزه ؟ چيه -

 :گفتم قاطع و زدم زل چشماش توي
 نداره، اهميتي ،واسم ميزني که حرفايي ، نه -
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 .بشنوم مهمتو حرفاي منتظرم
 :گفت و نباخت خودشو اما. بود نمايان چهرش حالت از کامال اين ؛و خورد بر بهش

 ؟ زدن حرف واسه باشه قشنگ ،که داري سراغ رو جايي -
 ... داشت سراغ رو ها رستوران ترين شيک و بهترين بود اون اگه ، اترين ،پيش رفت دلم ته دوباره

 .ندارم وقت خيلي من که ميدونيد ، ميدم ترجيح و ماشين من-

 دلخور و قاطع شد رو روبه ماشين چند بوق با و زد کنار جا همون عصبي و  ماشين بود شده کفري و ناراحت حسابي
 : گفت

 .ميکنم شروع پس مايلي جور هر -
 دادم تکون سرمو
 :گفت و چرخيد طرفم به کمي

 ؟ حله ميگي و نظرت شما بعد ميگم و چي همه من بشنوم حرف کلمه ،يک ندارم دوست حتي صحبتام پايان تا -
 .کرد فوت عصبي نفسشو و شد عصبي ،که دادم تکون سرمو دوباره
 .بود کرده ،پيدا خوبي تناسب تلخش عطر با ،دهنش نعنايي ادامس بوي

 :گفت که کرد خارجم فکر از صداش
 هم قيافه و تيپ نظر از ، ندارم مشکلي هيچ ميبينيد که همينطور درامدي و مالي نظر از من ، خانم نفس ببينيد -

 ...ميزارم ازاد خانومم هستم أزادي پسر کال من که اخالقم نظر از ، ميبيني خودت که
 ...اخالقتون و شما ميمونه اما

 توي موردي نميدونم اگه بگين من ،بِه داريد دوست رو اي ديگه شخص اگه ؟ چيه من با مشکلتون دقيقا شما
 من و نيست هم اگه بگيد من ،به هست اي عالقه هم شما طرف از و هست ديگه جاي هر يا فاميل ، دانشگاه

 ؟ چيه مشکلتون بگيد بهم بازم که ميکنم اشتباه
 ...بهش من زياد عالقه و بود اترين بهش گفتنم نه دليل ؛تنها نداشتم مشکلي شاديار با من ،واقعا کردم فکر خودم با

 :گفتم ،گذار تأثير و اوردم پايين صدامو
 ؟ باشه داشته دوست رو اي ديگه شخص ،بايد نکنه انتخاب همسر عنوان بِه رو شما که کس هر ميکنيد فکر چرا -

 ...دوخت فرمون به و گرفت ازم نگاهشو
 اينقد که دختري ي ديدم دورم زيادي دختراي ،و شدم بزرگ دخترا توي سالگي ١٨ ،از سالمه ٣٠ نزديک من -

 ؟ درسته داره بهترشو يا پره چشمش يا ، نه بگه من مثل پسري به قاطع
 .زدم زل چشماش توي و برگشتم، سمتش به
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 بزرگ دخترا فالن با من که ميگين ،راحت خيلي دارين االن همين شما ، شماست کالم صراحت اين مشکل -
 .ديدم زياد دختر ، شدم
 تصميم امر ظواهر روي از و بسته چشم بخوام که نيستم؛ بچه ؟دختر گذشته ازم ،سني شما مثل هم ،من اريان آقاي

 .کنم گيري
 :گفتم و انداختم پايين سرمو

 . کنم فکر شما به حتي بخوام ،که ميگيره من از اجازرو اين ،که هست هم چيزايي ، بله ضمن در -
 :گفت و پريد حرفم وسط

 ؟ ميونه در اي ديگه کسي پاي -
 :گفتم و کردم نگاه بهش دوباره

 سال ؛که دارم دوست و شخصي من چرا دلم توي اما ، نيس کسي زندگيم توي ، نه ميخواين حقيقتشو اگه -

  باشه داشته نميخوام و نداره خبر مامانم ضمن در و ميکنم زندگي هاش خاطره با دارم هاست
 ؟ ميبينيش هنوز -:  گفت و داد تکون سرشو

 :گفتم و دادم تکون سرمو خودش مثل
 نيست؟ اينطور کنه فرقي شما واسه ،بقيش نميکنم فکر ديگه -

 :گفت و زد استارت و ماشين
 .نگرفتم جوابمو هنوز من ، نه -
 :گفت که کردم نگاه بهش تعجب با
 ؟ نه بره، ديده از کي هر ميره دل از ، نيس زندگيت توي ،ولي دلته توي کسي ميگي شما -

 :گفتم محکم و قاطع
 ...متاسفانه نه -

 :گفت ميزد دور ميدون از که همينطور و داد تکون سرشو
 ؟ چي کني فراموشش که کنم، کاري من اگه -
 کردم نگاه بهش تعجب با
 ؟ بزني و حرف اين ميتوني چجوري واقعا -

 ؟ نداره اشکال ميگي تو ميخوام ديگرو نفر ي ميگم دارم من
 :گفت و کرد نگاه بهم

 ...کني فراموش که ميکنم کاري گفتم من دلته توي کسي گقتي تو ، نداره اشکال نميگم من -
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 کنم فراموش نميتونم من خوب -
 بيا راه باهام هم تو و نکن انصافي بي که کنم کاري تونستم اگه بده وقت بهم -

 ؟ باشه  سالمت به و من بخير رو تو هيچي که نتونستمم اگه
 .ميکنم کن،خواهش فکر اول بگي چيزي بخواي اينکه، از قبل ، ضمن در

 ...کردم سکوت
 ...راهي دو سره بودم مونده

 .ميشد مربوط اترين به ديگه راه اخره و راه يک ،که اي راهي دو
 ...بمونم دلم پاي ميخواستم من کنم انتخاب شاديار و اترين ،بين نميخواستم من

 .کردم نگاه و ،اطرافم اومدم خودم به ماشين توقف با
 .بود داشته نگه و ماشين خونمون، جلوي شاديار

 .کنم چيکار بايد نميدونستم
 ...پيچيد ماشين، توي شاديار صداي که رفت ماشين ، در سمت به دستم
 .کردم نگاش حرف بدون

  ندارم زدم بهت که حرفايي واسه إصراري هيچ -
 کردي زندگي بآهاش و دادي فرصت شخص اون به که هاست، سال گفتي ،خودت نفس فقط
 بده فرصت من به هم هفته ٢ فقط هفته ٢ هست امکانش اگه

 ..  نشي پشيمون که کنم کاري ميکنم سعي
 .شدم خونه وارد و شدم پياده ماشينش از

 .بود هويدا خونه روشن هاي چراغ از اين ؛و بود خونه مامان
 .شدم سالن وارد و گذشتم حياط از

 :گفت و اومد سمتم ،به زده شوق من ديدن با مامان
 ؟ کردي چيکار نفس -
 ؟ کنم کور و ذوق ،اين ميتونستم مگه. کردم ،نگاه خوشحالش چشماي به

 :گفتم و ،زدم اي اجباري لبخند
 .جونم مامان فکره حد در هنوز -

 :گفت قبليش هيجان با و نشوندم سالن وسط ،راحتي هاي مبل روي و گرفت دستمو
 ... بندازي جا چيزيو که اين ،بدون بگو و شد که چي هر -
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 و سريع دخترش که ميزد پر دلش که بود، بيزار اترين از اونقدر بودم، کرده اذيتش چقدر ، سوخت مادرم براي دلم
 .کنه ازدواج تر سريع

 :گفتم و گرفتم دستشو
 جديدي زندگيه قراره اگه نميخوام ، داشتم زندگيم تو بزرگ خيلي خيلي شکست ي ،من جونم مامان ببين -

 .بشناسم و شاديار تا بده فرصت بهم پس بِشم؛ مواجه شکست با دوباره بدم؛ ،تشکيل

 .همين بدم زمان بهش ميخوام ولي ندارم دوسش ،  نميخوام ولي دارم؛ دوسش که بگم دروغ بهت ميتونم
 . کرد نگام مادرانه عشق با

 .گرفت ـغلش*بـ توي سرمو
 .کردم وجودم تمام وارد بدنشو عطر ،و کشيدم عميقي نفس
 ؟ بهتر حس اين از داريم مگه

 اومدم بيرون ـغلش*بـ از
 ؟ بود چطور ادرين حال -

 :گفت ميشد بلند جاش از ،که جور همين مامان

 ... نگو که گرفت و سراغت اينقدر  ، داشت تب ذره يه خوبه-
 خنديدم

 .داشتم بزرگي غم دلم ته اما
 .بکنم نميتونستم هم کاري ،اما ميشدم منفجر بغض از ،داشتم کنم چيکار بايد نميدونستم

 .رفتم لباس تعويض واسه اتاقم سمت به و شدم بلند جام از
 ...کردم پرت اي گوشه بِه و کيفم و مانتو و شال

 .افتادم صورتم جون به و برداشتم پاکني ،شير حرص با و ايستادم اينه جلوي
 .بود شده سرخ صورتم تمام که بودم کشيده صورتم روي و ،دستمال محکم اينقدر

 .انداختم اشغال سطل داخل و دستمال
 .ميکردم خفگي احساس

 .کردم ازاد کمي لباسمو يقه ،و کردم باز و اتاق ي پنجره
 ...ميده فشار گردنمو داره کسي ميکردم، احساس
 کردم و کار اين چرا نميدونم، گرفتم اترين ي شماره و برداشتم اگاه، ناخود گوشيمو

 . نبودم پشيمون ولي
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 .... بوق... بوق
 ؟ بله-

 .بگم ميخوام چي که بودم نکرده ،فکر اينجاش به شدم هول
 ...شنيدم صداشو

 نفس الو -
 .کردم صاف صدامو

 سالم -
 .کشيد عميقي نفس کردم، احساس

 .بزني ،زنگ منتظرم وقته خيلي -
 ميکنم گريه دارم که نفهمه کردم سعي کرد، خيس و صورتم تمام ؛اشکام شکست بغضم
 :گفتم قبلم از تر اروم

 ؟ خوبي -
 کرد، مکث کمي

 خوبم االن ، اره االن -
 ...داد ادامه نگفتم چيزي

 زدي؟ زنگ من به که شد چي -
 ...کاري پنهون و فرار کي تا ، کاري ريا و دروغ کي ،تا زدم دريا به دلمو

 ؟ نزدي خودم به حرفاتو چرا ؟ گفتي چي ترالن بِه تو ، کنه پيدا ادامه وضع اين قراره کي تا -
 ...نگفت چيزي

 ام تو با اترين -
 مگه؟ ميکني باور ؟ نفس بگم چي -

 ...ميکنم گريه دارم بفهمه نبود مهم برام ديگه، بود بد حالم
 :گفتم و بردم باالتر صدامو

 خوردم ميخواي بازم ، ميدي بازيم داري بازم چون ، ميکني آذيتم داري چون ميگي دروغ چون ، نميکنم قبول نه -
 .... من مگه کني،
 ...کردن ريختن به شروع قبل ،از تر راحت اشکام و کردم قطع گوشيو. گرفت أوج هقم هق نداد، امونم ديگه گريه
 .کردم بيرون پنجره از سرمو
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 .ميکوبيد صورتم روي و اب هاي قطره و مياريد تندي بارون
 .بودن شده هماهنگ باهم اشکم، هاي قطره و بارون هاي قطره

 زندگيم به زدي گند ، اترين ازت بيزارم ؛ديگه نميخواستم اما. بود اترين شک بي ميومد، گوشيم زنگ صداي
 ... نفس بِه زدي گند
 . جوونيم به زدي گند

 .بشنوه صدامو مامانمم حتي که ، نبود مهم برام ديگه
 :گفتم اسمون به رو بود بيرون پنجره از سرم که همينجور

 ميشم؟ ديوونه دارم ؟ميبيني ميبيني خدايا -
 ؟ دارم حالي چه ميبيني

 ؟ نيستي بزرگ مگه ؟ نيستي خدا مگه
 ؟ نميکني کمکم چرا چراا
 نميزاري پام جلوي راهي چرا

 زدم فرياد
 ؟ نميزاري پام جلو راهي چرا د -

 . ميزد زنگ داشت ترالن برداشتمش. بود بريده امونمو ديگه، گوشيم صداي
 .کردم فکر زندگيم به و کشيدم دراز تختم ،روي بدم جواب حال اين با نميتونستم

 زنگ بهت بايد کردي قطع گوشيو حال اون با اينکه از ؛بعد ميخواست رو تو اترين ،اگه نفس ،ببين گفتم خودم با
 .ميزد
 بده زجرت ميخواد بازم ، حرفه همش ببين ، دروغه همش ببين ، نداره دوست ببين
 نميسپاري؟ خدا دست به و سرنوشت چرا
 ؟ ميخواد بد کسي واسه مگه خدا
 ...! تو اميد به خدايا بگو و دريا به بزن دلتو

 ... بشي عاشق ديگه بار ي شايد ، بده فرصت شاديار بِه
 . ميکرد اذيت چشمو ،حسابي افتاب نور

 .شدم بلند جام از ، نداشت فايده خواب ديگه ببندم، پنجررو بودم، کرده فراموش ديشب
 ...شده توپ ي اندازه سرم ميکردم، احساس

 .ميکرد درد حسابي سرم
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 .ميکرد خس خس گلوم
 .بودم خورده سرما ديشب

 . انداختم بهش نگاهي و برداشتم گوشيمو
 ...داشتم شاديار از کال ميس دو

 .کشيدم پووفي
 .شد شروع دوباره
 .گرفتم شمارشو. گذاشتم خودم با ديشب که قراري طبق

 .بود شلوغ بود که جايي حسابي ولي داد، جواب گوشيشو
 ؟ جانم الو -
 سالم-

 بودم کرده ناکي وحشت  صداي چه ، خدا يا
 :گفت شده نگرانم انگار که جوري ي شنيد صدامو که شاديار

 ؟ کردي گريه گرفته، صدات چرا ؟ نفس -
 ؟ مياد بدت من از اينقدر

 . مياد بدم ازت اره بستم چشمامو
 خوردم سرما بوده باز پنجره ديشب - گفتم کنم دلجويي ازش اينکه بدون

 ؟ دکتر بريم بياي ميخواي -
 .زدم لبخند

 .بودم نديده اينجوري محبت حاال تا
 ممنون خيلي ميشم خوب ميخورم قرص نه -

 شد گرفته يکم ،صداشم شد ناراحت
 .ميگيرم تماس باهات بعدا دارم کار مقدار ي من ولي عزيزم باشه -

 .کردم قطع رو گوشي گفتمو اي باشه ، من واسه مهمه که چقدرم ، هه
 .بود برداشته خونرو کل هام سرفه شدم،صداي بلند جام از
 .رفتم پايين اتاق هاي پله از

 .بود کمدش توي لباساي کردن جور و جمع حال در مامانم

  ...رفتم سمتش به متعجب
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 بري؟ ميخواي کجا مامان -
 .برگشت طرفم بِه و کشيد کارش از دست

 ؟ خوردي سرما ؟ صداييه چه اين -
 .نشستم تخت روي و دادم تکون سرمو

 نفس، أصفهان برم ميخوام روزي چند من -
 .نداره خوبي ،حاله مريضه مقداري يه سرور خاله
 .بودن سوا مادر از و يکي پدر از که بود، مامانم نأتني ي خاله سرور خاله

 .برن بقيه بگو ؟ بري چرا شما خوب -
 :گفت ميبست چندونشو که همونجور

 ببينه رو شما ميخواد گفته مامانم گفت زد زنگ بهم ،دخترش بود ٨ ساعتاي صبح -
 امروز ١٢ ساعت واسه گرفته هواپيما بليط برام داييت به زدم زنگ ديگه

 .ميداد نشون ١٠:١٥ ساعت که کردم، ديوار روي ساعت به نگاهي
 .ديگه بري بايد که االن خوب -
 :گفت و رفت مانتوش سمت به
 .بزن زنگ اژانس به برو اره -
 .ميبرمت خودم ، چي واسه اژانس -

 .وضع اين بِه داشتم عادت
 . بودمش نديده ببشتر بار ٣ من ،که ميرفت سروري خاله ديدن به مامان بار ٣-٢ سالي
 . ببرم فرودگاه به و مامان و بِشم اماده که باال رفتم و ريختم خودم واسه چايي
 .داد بهم خونرو کليد مامان و شديم ماشين سوار
 . کنم نگران يا ناراحت مامانمم نميخواستم ولي نبود، خوب اصال حالم

 .شکست و ماشين سکوت، مامان صداي ،که ميرفتيم فرودگاه سمت به
 .نمونياا تنها خونه تو وقت يه ، نورا ي خونه برو نيستم؛ من که روزي ٣ اين -

 .برگشتم طرفش به و کردم عوض دندرو
 ؟ مني نگران هنوز واقعا ؟ جان مامان -

 .ميکنم خودم واسه فکري ي من ، برگرد سالمت به برو سالمت به شما
 :گفت مکث، کمي با و کرد نگاه بهم
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 .بشين آشنا هم با بيشتر قراره گفت ديشب مامانش ؟ کردي چه شاديار با -
 .برگشتم طرفش به و باال رفت ابروم تاي يک

 واقعا اه اه ؟ ميگه مامانش به چيو همه ميره ها ننه بچه اين مثل شاديار بعدشم ؟ ارتباطي در مامانش با شما مگه -
 ....که

 :گفت و کرد نگام چپ چپ مامانم
 ؟ نفس بشي درست ميخواي کي واقعا -

 .بگذرونيم وقت هم با بايد حاال گفته کرده اصرار مامانش ، نزده مامانش به ، ،ديشب راجب حرفي اصال بچه اون
 ؟ داره کردن داغ اين.  همين
 .نگفتم چيزي و کردم گرم اهنگا به سرمو
 . بودم کرده قضاوت زود بازم نداشتم، زدن واسه حرفي يعني
 :گفت مامان که بوديم رسيده فرودگاه به تقريبا

 دنبالم بياين...  هم با شاديار ،با برميگردم وقتي دارم دوست -
 بود سرد حسابي دستش دستم، توي گرفتم دستشو

 مادر داري تب چقدر نفس -
 .ـوسيدم*بـ صورتشو و رفتم جلو

 .باشه راحت من بابات از خيالتم سالمت به برو ، نباش من نگران اينقدر -
 :گفت که شدم پياده ماشين از خواستم

 .ميزنم زنگ بهت برم که اين قبل برس زندگيت به مادر برو ميشي ، االف ساعت ٢ مياي کجا تو -
 .بايستم پاهام روي حتي که نداشتم حالشو ،چون کردم قبول خواسته خدا از
 .فرودگاه سالن داخل رفت و کرد خدافظي ازم اونم و کردم روبوسي مامان با

 .شدم نورا خونه راهي و شدم ماشين سوار رفته مامان شدم، مطمئن اينکه از بعد
 .کرد خارجم سکوت و فکر حالت از گوشيم زنگ صداي ،که بودم نورا ي خونه نزديکاي

 .کردم پيداش شاگرد صندلي روي ،گشتمو گوشيم دنبال به
 .دادم جواب گوشيو کيه کنم نگاه اينکه بدون

 .رفت هم ي تو غليظ ،اخمام خط پشت صدا شنيدن با
 .کنم ادمش و اين يکم که خوبيه وقت نيست مامان که االن

 ؟ نژاد اريان آقاي بله -
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 ؟ بهتري جان نفس سالم -
 ترحم حس اين از بودم متنفر

 ؟ داره ربطي شما به ، بد يا خوبم من که اين -
 .کرد سکوت اي ثانيه چند

 :گفت اي گرفته صداي با بعدش
 ؟ شده چي باز -

 :گفتم عصبي و رك
 کنم فراموش و دارم دوسش که کسي شايد تا بدم وقت بهت من گفتي، من به شما -

 .باشه گفتم منم
 .کنم فراموش نميتونم من خوردم شکر کردم، اشتباه من اقا ولي
 .شو من بيخيال ديگه پس

 ؟ اوکي
 :گفت من حرفاي به توجه بدون

 دکتر؟ بريم بيام ، گرفته خيلي صدات -
 پووووف

 ؟ ميگم چي من نميفهمي تو که اين مثل نه -
 .دکتر بريم دنبالت ميام ديگه ساعت نيم من -

 کردم مصلحتي ي سرفه تا چند نکنه شک که اين واسه اما ، نشست لبم روي اي موزيانه لبخند که نه بگم خواستم

  :گفتم و
 .ميرم خودم نه -

 :،گفت ميکنم تعارف دارم من کرد فکر اونم
 فعال.  دکتر بريم دنبالت ميام ديگه، ساعت نيم گفتم -

 داخل، رفتم و کردم پارك ماکرتي، هايپر جلوي حال خوش سرخوش و کردم قطع گوشيو
 .کردم حساب و برداشتم داشت دوست ادرين که خوراکي چي هر ها قفسه جلوي از
 . شدم خواهرم ي خونه راهي اومدم بيرون دست به بزرگ پالستيک تا دو

 .دادم فشار رو نورا ي خونه در زنگ و کردم پارك و ماشين
 .شدم پياده ٥ ي طبقه ؛در زدم و اسانسور ي دکمه و شد باز در
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 ...عجب چه خانم نفس سالم -
 :گفتم و کردم روبوسي بآهاش

 .اينجا اومدم منم ديگه أصفهان رفت صبح مامان ، سالم -
 :گفت و داد تکون سرشو

 . بره ميخواد گفت بهم ،صبح مامان اره ، اومدي خوش ، کردي خوبي کاره خيلي -
 :گفت و باال برد صداشو بعدش

 . اومده نفس خاله بيا...  ادرين -
 .اومد طرفم به بدو بدو ادرين ،که نکشيد طولي

 .خاله شالم -
 برم، قربونت خاله جون -
 :گفتم و دادم دستش به و پالستيک تا ٢
 توء واسه اينا -

 :گفت و کرد نگاه پالستيکارو توي
 ؟ همش ي همه -

  .همش برم قربونت اره -
 .رفتم اشپزخونه به و شدم بلند: بود کرده حلقه گردنم دور دستاشو که حالي در و کردم ـوس*بـ ادرين

 ؟ نورا -
 : برگشت طرفم به بود، غذاش کردن درست به حواسش که همونجور

 جان؟ -
 .گرفتس حسابي و ناراحته ،خيلي ميکردم احساس

 ؟ شده چيزي -
 :گفت عصبي و رك

 شده چيزي نفس اره -
 .کردم تعجب بودنش عصبي از
 ؟ شده چي خوب -
 ؟ کنه پا به اشوب ما زندگيه توي پسره، اين قراره کي تا -

 .دادم تکيه اپن به و ،پايين گذاشتمش و کردم باز گردنم، دور از و ادرين دستاي
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 پسره کدوم ؟ پسره ؟ ميگي چي -
 :گفت و ادرين به کرد رو نورا

 .کن بازي اتاقت تو برو مامان ادرين -
 .رفت اتاقش سمت به و داد تکون سرشو ادرين

 .نفس ميگم کيو ميدوني خوب -
 :گفتم عصبي

 ...ميزني حرف کي راجب بگو کلمه ي ، مياري در چه بازيا مسخره -
 :گفت و زد زل چشمام توي

 اترين راجب -
 شد سبز سرم باال شاخاي

 ؟ داري چيکار اترين به تو نورا؟ ميگي چي -
 :گفت و نشست اشپزخونه داخل صندلي، روي نورا

 .کنه ايران وارد ألمان از براشون رو دارو سري ي که ميبنده، داد قرار دارو شرکت ي ،با شايان پيش ماه چند -
 صحبت هم ساز دارو دکتر تا چند با ميگيره، هم رو کاال ترخيص گواهي حتي ميده، انجام کارارو اين ي همه شايان
 .ميزاره قرار باهاشون و ميکنه

 بعد ؛که ميبندن داد قرار و شايان به ميده ،و ميکشه چک ميليون ٢٠٠ ميبنده داد قرار بآهاش شايان که فوق شرکت

  .بده و بعدش ميليون ٣٠٠ ها دارو تحويل از
 کرده هزينه ميليون ٥٠٠ نزديک شايان حاال

 ...نميده شرکتشو و شايان پول شرکت اون اما داده، شرکت تحويل رو ها دارو و
 کردم اناليز يکم و کردم فکر حرفاش به

 داره اترين به ربطي چه نفهميدم ولي

  : گفتم و اوردم زبون به فکرمو
 چه اترين ،به چيزا اين خوب ولي ، ميشه درست که ايشاهلل شدم ناراحت خوب -

 ؟ داره ربطي

  :گفت و شد بلند جاش از نورا

 . اترينه  فوق شرکت اون عامل مدير -
 ...نميشد باورم
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 .نبود خور مردم مال ولي بود، کاره همه اگه اترين
 .بود بعيد اترين از کارا اين
 .برداشتمش و رفتم کيفم سمت به

 ...سمتم اومد، زده وحشت نورا
 ؟ نفس کني چيکار ميخواي -
 .رفتم در سمت بِه
 !چيه؟ دردش ببينم ، شرکتش برم ميخوام معلومه -
 .ميکنه لج ميشه تر بد نکن، و کار اين اصال ، نفس نه -

 :گفتم و پوشيدم کفشامو
 .داره نسبتي من با و منه خواهر شوهر شايان ميدونه اون ، نورا نه -

 .بزنه ضربه من به ميخواد فقط و فقط اون
 .نيست پولي واسش پوال اين که داره اينقدر اون اگرنه،
 ...دادم ادامه و گذاشتم شونش روي دستمو

 .چيشد که ميدم بهت خبرشو شب تا -
 .رفتم و کردم نگاه عميق نگرانش چشماي توي و ـوسيدم*بـ گونشو
 .ميزد زنگ مداومم کيفم توي گوشيم
 .کاشتي اينجا و من ساعته ١ چرا بگه ميخواست و بود شاديار

 .ميکرد خفم داشت که بود وجداني ،عذاب بود مهم واسم که چيزي تنها االن اما

 .بود پام که اي طوسي شلوار و طوسي شال با و بلند مشکي مانتو  .کردم اينه توي صورتم و لباسام به نگاهي
 .نداشت ارايش اصال صورتم ،اما بود خوب لباسام
 راه اترين شرکت سمت بِه سرعت بِا و کشيدم صورتم و سر به دستي ي و اوردم در کيفم توي از ارايشمو کيف
 .افتادم

 .ميکردم درست و مشکل اين ميشد جوري هر بايد
 . بياره زندگيشم و خواهرم سره مياورد خودم سره باليي هر اترين اين ،اگه نميخوام

 .بودم رسيده شرکتش بِه تقريبا
 ....!!اووالال

 .بود شده عوض شرکتش چقدر 
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 . بود کرده باکالس و جو حسابي، بلند لوستراي و بود اي قهوه کرم شرکتش تمام
 داخل رفتم و کردم باز و بزرگ چوبي در

 .بودن نشسته ميز چند پشت بودن رسيده خودشون به حسابي که دختر تا چند
 ببينم و زند آقاي ميخواستم من ، نباشيد خسته سالم -

 :گفت ،و زد گوشش پشت شو بلوند موهاي
 ؟ داشتين قبلي وقت -
 .کنم لهش بزنم ميخواست دلم که اخ
 هستم اشناهاشون از من گلم نه -

 گفت و خنديد

 .داخل بفرستم رو شما نميتونم من و ميشه اداره مقررات و قوانين طبق اينجا ولي ، خانم  متاسفم -
 .کردم اطرافم و دور به نگاهي

 بود نوشته رنگ طاليي ي تابلو ي روي درا از يکي کنار
 ... مديريت.... 
 .کردم باز و در و رفتم اتاق در طرف به

 .بود برداشته و شرکت کل منشي، خانم کجا صداي
 :گفت و اومد بيرون اترين

 ؟ خانوما خبره چه اينجا -
 :گفتم و کردم نگاه چشماش توي

 دارم کارت ، اترين سالم -
 .ميشدن منفجر حسودي از داشتن ديگه دختر تا چند اون

 . کرد هدايت اتاقش سمت به و من ،و گذاشت کمرم پشت دستشو اترين
 .کردم اطرافم و دور به نگاهي و شدم اترين اتاق وارد
 .بود داده اتاق بِه محشري جذابيت و بود سفيد و اي سورمه اتاقش، ست تمام

 .وسط تقريبا أستيل مبل دست ي و داشت قرار اتاق باآلي در بزرگ، ميز ي
 .بود پهن باريک تقريبا، قرمز فرش ي ميرسيدي مبال به که جايي تا هم ورودي در از

 .بود محشر خيلي کارش دفتر کال
 . شکست و سکوت صداش



 

 

113 

 

  گه اون روز برفی..ا نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 سرابيان مهال

 ...کردي دير ، بودم منتظرت اينا از تر زود -
 .دوختم بهش چشم و گرفتم أطراف از نگاهمو

 :گفتم و دادم باال ابرومو تاي ي
 ؟ نکردي تسويه شايان با چرا -

 ؟ چيه مشکلت ؟ ميکني اذيت چرا داري پولشو تو ميدونم که من
 .نشست روم به رو اومد و شد بلند ميزش پشت از

 :گفت و زد پوزخندي
 ... ؟الهيي اومده ،دردش پوله خيلي براش ميليون ٥٠٠ ميدونستم ؟ گفت بهت باالخره -

 :گفتم و زدم پوزخندي

  . اوره درد براش بخوره، دست رو تو مثل فطرت، پست و نامرد ادم ي از اينکه ، اتفاقا نه -
 .أورد باال تهديد ي نشونه به انگشتشو و رفت هم تو أخماش

 .ميبيني بد کني عصبيم اگه ، نفس کن صحبت درست من با -
 :گفتم و انداختم پام روي پامو

 ؟ هستي کي تو مگه اصال ؟ کني چيکار ميخواي مثال ؟ تو ؟ کي -
 ؟ کشکه چي همه کردي فکر ، ميکنه شکايت ،ازت ندي پولشو داره قانون مملکت

 گفت؛ و خنديد بلند

 . کرده  بازي رول قشنگ افرين نه -

  : گفت عصبي ولي أميز ،تمسخر شد خم زانوش رو بعدم

  ...بکنه ميخواد غلطي چه ببينم ، کنه شکايت بره بگو -
 شدم عصبي

 چيه؟ دردت بگو کلمه ي ، اترين بفهم دهنتو حرف -
 :گفت و صندلي روي داد لم کمي و داد تکون سرشو

 خوب دختر شدي حاال افرين -
 .بيام راه شايان با اينکه واسه داره وجود راه ي فقط

 .گفتم سريع
 ؟ چيه راهت خوب -

 :گفت و انداخت ديگش پاي روي پاشو ريلکس
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 که گفتم -
 ؟ چي -

 :گفت راحت و رك
 شو زنم -

 بود؟ اترين اين خدايا.  کردم نگاش ناباورانه
 :گفتم و شدم بلند جام از عصبي

 باشي عوضي و نفهم اينقدر نميکردم فکر وقت هيچ ، اترين متاسفم واست -
 ...ايستاد روم روبه و شد بلند جاش از
 .نفس همينه راهت تنها ولي ، نفهم هم هم عوضي هم من اره -

 . ميزنم زمين بد ،زندگيشو خواهرتو شوهر نکني کارو اين اگه
 .اومدم بيرون شرکتش از[

 ...ميوزيد بدي باد
 ... ميخوردم تلو تلو و بودم کالفه
 .بود شده پريشون موهام
 .بود افتاده شالم

  : گفتم ميکردن نگام ،که مردمي و خيابون بِه توجه بدون و بلند و گرفتم اسمون روبه سرمو
 ؟ کنم چيکار من بگي ميشه خدايااا
 ؟ کني کمکم ميشه بابايي
 .ميکنم خراب دارم ديگتم، دختر اون زندگي بابايي
 و وضع اين کني تموم ميشه خدايا

  ... بسمه خدااا

  .پوله خييلي کرده شروع صفر از که شاياني واسه ولي نباشه ،پولي اترين واسه پوال اين شايد
 .شدم سوار و افتادم راه ماشين سمت به

  اهنگ و کردم روشن و ماشين

 . شد پلي ، اشوان  تو دوباره
 
 سردي بهم نسبت ميکنم حس وقته چند يه
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 کردي ول دستامو راه بين تو
 کندي دل خاطره همه اون از
 بنده مو تار به رابطه اين وقته چند يه

 خندهنمي عکسامون تو چشات
 آينده تو با ديگه تاريکه

 ...خوابه همش بگو

 کرد تر بد خيلي حالمو ، ميزد زنگ  داشت که شخصي، ديدن و گوشيم زنگ صداي
 ؟ نورا جونم -

 .بود مضطرب حسابي صداش
 .نيست خوب شايان حال ؟ ما ي خونه بياي االن ميشه نفس -

 شدم نگران
 .اونجام ديگه مين ١٠ ميام االن خواهري اره -
 

 .کردم قطع گوشيو
 .ميشد ،بيشتر شايان به نسبت لحظه هر شکم

 . نيست پول ،موضوع ميديدم ميکردم، فکر هرچي 
 .ميگه دروغ شايان يا نميگه من به نورا يا که هست، موضوعي ي
 ...افتادم اترين حرف ياد
 .کرده بازي رول خوب -

 ؟ کرده بازي رول ميگه اترين که کرده، چيکار شايان مگه
 .بود مشغول حسابي ذهنم

 .رسيدم نورا ي خونه به که شد جوري چه نفهميدم اصال و

 .زدم خونشو زنگ  و باال رفتم يکي تا٢ رو ها پله و کردم پارك و ماشين
 .کرد باز و در نورا

 نداشت رو به رنگ خواهرم بميرم الهي

   .إفتاد لبش ي گوشه خون به چشمم
 .،کشيدم لبش روي خون به و دستم نگران
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 . کردم نگاه دستمو ناباوري با
 :گفتم گرد چشماي با
 ؟ چيه خون اين نورا -

 .داد هل داخل به و من و گرفت دندون به لبشو
 کردم وحشت واقعا شايان ي نشسته خون به ي چهره ديدن با و شدم پذيرايي وارد

 :گفتم لکنت با
 ؟ خبره چه.. جا...  اين..اين -

 :گفت و أورد هجوم طرفم به و شد بلند مبل روي از شايان
 ؟ ببيني و من بدبختي اومدي ؟ ميکني غلطي چه اينجا ؟ چيه -
 .إفتاد خونيش دست به چشمم وقتي اما شدم، ناراحت حرفش از

 وايستادم جلوش رفتم و شد چي نفهميدم
 ؟ خونيه دستت چرا -

 .برگشتم نورا طرف به هنگ و گيج
 .نبينم من مثال که بود گرفته دست با که إفتاد، گردنش به چشمم
 .کردم نگاه گردنشو و گرفتم باال سرشو و زدم پس محکم دستشو

  بود شايان انگشتاي رد گردنش تمام
 . نميشد باورم

  : گفتم شايان روبه
 ؟ کردي بلند دست من خواهر رو تو..  تو -

 :گفت و کرد سپر سينشو
 ؟ کني امتحان هم تو ميخواي ، اره -

 ...زدم داد عصبي
 ، مرتيکه کردي غلط خيلي تو -

 !؟ ميکني بلند دست من خواهر رو 

 اوردي؟ گير يتيم بچه 

  :گفتم و اوردم باال تهديد ي نشونه بِه دستمو

 ...قانوني پزشکي ميبرمش ميگيرم دستشو االن همين ، قران به 
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 .ميارم در پدرتو بعد
 ؟ کاره و کس بي من خواهر کردي فکر تو

 کردي؟ بلند دست من خواهر رو حقي باچه
 ؟ اوردي گير مظلوم اينجا و من خواهر

 گفتم و گرفتم باال رو نورا سر
 بود شده خفه االن ميدادي فشار ديگه يکم ببين بيشعور عوضي -
 ؟ من خواهر با ميکني غلطي چه وحشي حيوون -

 أورد باال دستشو
 .زد جيغ ترس از نورا

 :گفتم و گرفتم هوا رو دستشو

 ميارم در که پدرتو  حيوون خوب -
 ؟ ميکني بلند زن رو دست که وزکه وز شاه عهد مگه نفهم ي مرتيکه

 ؟ مهندسي مثال تو
 :گفتم و کردم نگاه پاشو تا سر دادم تکون تاسف ي نشونه به سرمو

 ؟ مردي مثال تو -
 . پستي خيلي شايان صورتت تو تف -
 .هست که پچت مادر ، هيچي زنت حيوون -

 .گشتم نورا دنبال و گرفتم ازش رومو و دادم تکون سرمو
 .ميکرد گريه بلند بلند و بود کرده ـغل*بـ و ادرين و بود نشسته ادرين اتاق تو

 :ميگفت همش ادرينم
 .ميزنم رو بابا ميرم االن نکن گريه ماماني -

  : ميگفت هقش هق همون با و  ـوسيد*ميبـ سرشو مدام هم نورا
 مامان بود خودم تقصيره -

 بود پوشونده و صورتم اشک سيل
 ؟ کنه بلند من خواهر رو دست ميکرد جرات کي بود بابام اگه

 .کشيدم و ادرين دست و اتاق توي رفتم
 .خاله پيش بريم ميخوايم کن جمع و وسايلت خاله
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  :گفت و شد بلند ازجاش و کرد فيني فين و کرد نگام نگران نورا
 ؟ کني چيکار ميخواي ؟ نفس -

 : گفتم و گذاشتم شونش روي دستمو
 . نيست اينجا ديگه تو جاي ، نورا کن جمع و وسايلت پاشو -

 .گذاشتم نورا جلوي و چاي ليوان
 ... ميکني گريه چقدر کني؟ تمومش ميشه ، نورا اه -

 .انداخت پايين سرشو و کشيد باال بينيشو
 .بود درگير حسابي خودم فکر چون نگفتم، چيزي

 .ديگس چيزه ي موضوع و نيست پول ماجرا که شدم، مطمئن شايان خود و نورا وضع و سر ديدن با

 :گفتم نورا به کردم رو 
 . ميشه درست نباش نگران شو بلند ، خواهري شو بلند -

 .کردم خاموش و المپ و خوابوندمش تخت روي و مامان اتاق تو بردمش و گرفتم دستشو
 .رفتم باال اتاقم هاي پله از

 .ميکرد بازي داشت من اتاق تو ادرين
 .زدم زل سقف به و کشيدم دراز تخت روي
 ؟ کرده چيکار شايان يعني
 .نميرسيدم جا هيچ به ميکردم، فکر چي هر پووف

 ؟ خاله -
 .کردم نگاه ادرين بِه و خوابيدم پهلو به
 ؟ خاله جونه -
 ؟ چي يعني خالف خاله -

 شدم خيز، نيم و کردم جمع هم توي هامو ابرو
 ؟ خاله شنيدي کي از و حرف اين -
 ميشن محتاد همه خالفت کاره اين با:  گفت بابام به مامانم -
 :گفتم و دادم باال ابرومو تاي ي
 ؟ خاله شنيدي همينو ؟مطمئني محتاد -

 .داد تکون سرشو



 

 

119 

 

  گه اون روز برفی..ا نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 سرابيان مهال

 ؟ خاله چي يعني ، اوهوم -
 کشيدم دراز تخت روي دوباره
 جريانه در هم نورا که کرده خالفي کاره ي شايان خوب

 افتادم ادرين حرف ياد
 محتاد
 بود؟ چي محتاد خدايا
 :گفتم و شدم خيز نيم دوباره

 ؟ گفتي چي بگو ديگه بار ي ادرين -
 :گفت و شد عصباني

 محتاد محتاد محتاد -
 زد اي جرقه ذهنم

 ؟ معتاده منظورت نکنه -
 . شد بازيش ماشين سرگرم و نرسيد جايي بِه فکرش و گفت و معتاد کلمه لبش زير و کرد نگام هنگا اين مثل ادرين
 .شد اکو سرم ي تو ادرين حرف

 ميشن؟ معتاد همه خالفت کاره اين با -
 ؟ بود کرده چيکار شايان خدايا
 بود موضوع فهميدن واسه که راهي تنها

 ..بود اترين
 .نشستم تخت روي و کردم خارج کيفم توي از و گوشيم و شدم بلند

 ... خدااا يا
 خبره چه اينجا

 ؟؟؟...!!! کال ميس تا ٤٥
 کردم نگاه و شون يکي يکي

 شاديار اخرم در و نورا تا چند و اترين تا چند و ترالن هم چندتايي و بود مامانم بيشترش
 کردم باز رو ها مسيج

 اصال تو بعد ، دکتر ببرم رو تو اومدم پاشدم زدم زندگيم کارو از شهر، سره اون از من ، نفس زشته کارت واقعا -
 ؟ نيستي خونه
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 . نداشتم انتظار ازت اصال
 منتظرتم.  بزن زنگ بهم و بکن فکراتو ، نفس همونه داري که راهي تنها -
 ؟ کجايي مامان نفس -
 ؟ نميداري بر گوشيتو چرا نفس -
 ميکنم تلگرام واست ميگيرم عکس.  گرفتم زو ها جزوه من ؟ عشقم خوبي نفسي سالم -

 .بود شده تموم ها مسيج
 . بودم کرده اماده فوشي و حرف گونه هر شنيدن براي خودمو ، بود مامانم ي شماره گرفتم که اي شماره اولين
 داد جواب سريع خيلي

 ؟ برنميداري اون چرا ؟ کجاست نورا ؟ ميشم نگران من نميگي ؟ کجايي معلومه تو ؟ نفس الو -
 ؟ شايان از خبر چه

 .گرفت خندم ناراحتي همه اون وسط
 ؟ همينجوريه شمام مامان

 خوبم من.  خوشگلم مامان سالم -
 ؟ رسيدي راحت ؟ خوبي شما

 گفت و کشيد راحتي نفس
 ؟ نميده جواب گوشيشو ميزنم زنگ صبح از چي هر ؟ کجاست نورا ، خوبم من اره -

 .بود بازي مشغول حسابي، که کردم ادرين بِه نگاهي
 .درسته چي همه.  نباش نگران شما ، مياد شايان شبم ، من پيش ،اومده ادرين با نورا -

 .کردم قطع و ارتباط و کردم صحبت مامان با ديگه کمي
 .انداختم ديوار ساعت به نگاهي

 .شدم بلند جام از متعجب
 .ميداد نشون و ظهر از بعد ٤ ساعت

 ؟ شد ٤ ساعت کي
 ؟ خوردي ناهار تو خاله ادرين -

 :گفت مهيج و کشيد بازي از دست
 . شکست ظلفامونو بابا بخوليم ناهار اومديم ما خاله نه -
 .کردم نگاه بهش ناراحتي با
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 ...خاله برات بميرم الهي
 :گفتم و زدم بهم دستامو

 ؟ کنيم درست ماکاروني بريم هم با مياي -
 :گفت و شد بلند جاش از حال خوش

 ماکاروني جون اخ -
 : گفت ذوق با بعدشم

 . بريم -
 روي از ،و بود زده حرف که ،بس بود برده سرمو که ادريني و چيندم؛ رو عصرانه ميز کنم، عرض چه که ناهار ميز
 .گذاشتم پايين اپن

 : گفتم و ـوسيدم*بـ لپشو
 .کن صدا و مامان برو بدو خاله -

 . رفت مامان اتاق طرف به و گفت چشمي
 . برگشت تنها ادرين که ،ميکشيدم بشقابا داخل غذارو داشتم

 .بخوليم ما بيا کن ولش ، نميخوله ميگه ، نمياد مامانم خاله -
 ... گرفت خندم

 .بشر اين داشت اي عاطفه چه
 .گذاشتم جلوش و بشقابش و نشوندم صندلي روي و ادرين

 .بيارم و مامان برم من بخور تو خاله -
 . نميخوله اون کن ولش -

 . رفتم نورا سمت به و شدم خارج اشپزخونه از و خنديدم

  :گفت و زد چشمشو نور ،که کردم روشن و اتاق المپ
 نفس کن خاموشش -
 نشستم تخت روي حرفش به توجه به
 .بخور غذاتو بيا پاشو ؟ نورا مياري در چيه بازيا مسخره اين -

 ؟ ميشه عوض چيزي نخوري غذا االن
 :گفت و کشيد خودش روي بيشتر رو پتو
 .گرسنس شايانم االن ندارم، ميل -
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 .کردم نگاش چپي چپي

 .ميگم بهت پاشو - 
 :گفت که شدم، بلند تخت روي از
 ؟ نفس -
 .برگشتم طرفش به
 ؟ جان -

 :گفت و زد زل چشمام توي ملتمسانه،
 تو حرف به اون ، بزن حرف اترين با ، نفس تويي کنه کمکمون ميتونه که کسي تنها ، بده حالش خيلي شايان -

 .ميکنه گوش
 . ميکنم خواهش.نفس ميکنم خواهش

 ...انداختم پايين سرمو
 ....ميدونستي کاش

 . باباعه وصييت به نکردن ،عمل شايان و تو ،به کردن کمک راهه تنها 

  :گفتم و رفتم در سمت به
 شد سرد غذا ، نورا شو بلند -

 . خورديم غذامونو سکوت در و نشستيم ميز سر
 .ميکنه اذيتم حسابي داره، وجدان عذاب حس ي ميکردم احساس ، بود جوري ي حالم
 باال رفتم دوباره و کردم، جمع رو اشپزخونه منم و بخوابه يکم تا برد و ادرين نورا

 ...بود شب ٧ ساعت
 ...ساکت خونه
 ...تاريک هوا

 . زدم زل سقف به کشيدم دراز تختم روي
 ؟ ببيني و من بدبختي اومدي چيه -
 ؟ چي يعني محتات خاله -
 نفس تويي کنه کمکمون ميتونه که کسي تنها -

 پووووف
 ميزنم زمين بد زندگيشو و خواهرت شوهر نشي زنم اگه -
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 .چرخيدم پهلو به و دادم تکون سرمو
 ؟ ميکني فکر چي به -

 ...کشيدم کوتاهي جيغ
 :گفتم و گذاشتم سينم روي و دستم و دادم بيرون نفسمو،

 ...دختر ترسيدم نورا واي -

  ،نشست صندلي روي و گفت أرومي ببخشيد
 .نشستم تخت روي و شدم بلند منم

 .بود گرم انگشتاش به سرش 
 .بود شده شکسته مدت اين تو چقدر کردم، نگاه بهش
 .پرسيدم و زدم دريا به دلمو

 ؟ کرده چيکار شايان نورا -
 ...أورد باال سرشو
 :گفت و ريخت پايين چشمش از اشکي قطره

 ...! همش ، نفس بود من تقصيره همش -
 ...کرده بزرگي اشتباه چه شايان که فهميدم و شنيدم رو نورا حرفاي که وقتي
 ...ميکردم فکر من حتي که چيزيه اون از تر سخت خيلي سزاش که فهميدم وقتي
 .ديدم و خواهرم اشکاي سيل که وقتي
 .ديدم کبودشو و سياه بدن وقتي
 .کردم نگاه خواهرم زندگي به وقتي

 .نداشت کارش و اترين ،به ارتباطي هيچ که اين وجود با
 ...! اما

 ...گرفتم تصميم

 .بدم نجات هالکت اين از خواهرمو زندگي ،و بدم تن اترين ي خواسته به 
 .کردم خودم بِه نگاهي
 .بشه تر دخترونه قيافم و بياد تر پايين سنم بود شده ،باعث بودم کرده که کمي ارايش
 تر کشيده و تر الغر بود شده ،باعث ميرفت طرف اون و طرف اين باد وزش هر با ،که حريرم بلند اي سرمه مانتوي

 .بيام نظرم به
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 .اوردم در صدا بِه و در زنگ
 .شد باز در مين چند از بعد و

 .گذشتم البي از و بستم اروم و  طالئي مشکي سنگين در
 .کردم وارسي اينه توي خودمو ديگر بار و فشردم و اسانسور ١٧ ي دکمه

 ...شدم خارج اسانسور از و اومدم خودم ،به اماديد خوش صداي با
 .بود باز خونه درب
 .شدم وارد اروم و زدم در به اي تقه چند

 .نبود پذيرايي توي کسي
 .کردم نگاه عميق بود قسمت ،اون مبلمان ست که بزرگش عکس بِه
 ...اومدي خوش -
 .برگشتم صدا طرف به
 .کردم نگاه بود، ايستاده روم جلوي که اي قيافه خوش و تيپ خوش مرد به
 .کرد نشستن بِه اشاره دست با

 .نشستم خانومانه و گذاشتم کنار کيفمو
 ؟ ميخوري چي -

 .کردم نگاه بهش
 .کنم صحبت باهات اومدم اترين، ندارم ميل چيزي من-

 نشست و داد تکون سرشو
 ...بود زندگيم ي همه چشما اين روزي ي کردم؛ ،نگاه مشکيش چشماي به

 .ميزد سرخي بِه چشماش سفيدي
 ؟ ميکنه درد سرت -
 :گفت و ،گذاشت چشماش روي انگشتشو تا دو
 ؟ قرمزه چشام-

 .دادم تکون سرمو
 ...خستگيه از نيست مهم -

 .کردم بازي مانتوم ي گوشه با و انداختم ديگم پاي روي پامو
 :،گفتم بود پايين سرم که همينجور
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 ...بياي راه شايان با يکم نميخواي-
 .نداد جوابي و بست چشماشو و گذاشت مبل تاج روي و سرش و شد ولو مبل روي يکم

 :گفتم و اومدم حرف به دوباره
 ؟ نيست راهي اترين -

 :گفت بسته چشم همونجور
 ؟ ميزني خودتو حرف داري باز ، نفس -

 ...نگفتم چيزي
 :گفت و شد بلند جاش، از دفعه ي خيلي که
 ؟ بيزاري ازم اينقدر يعني ؟ بدم اينقدر من يعني -
 خنديدم بهش دلم تو

 .بودن کنارش و بودن بآهاش ،واسه ميزد پر دلم
 .کرد نگام منتظر
 :گفتم و زدم دريا به دلمو

 نميکنه، فراموش اولشو ،عشق وقت هيچ ادم -
 زد قشنگي لبخند، بعدشم و کرد نگام يکم
 :گفت اروم

 .شد راحت خيالم -
 :گفت که کردم سکوت کمي

 ؟ کني درست چاي بري ميشه -
 .شد جوري ي دلم

 .داد دست بهم خوبي حس
 .شدم اشپزخونه راهي و شدم بلند

 .ديدم خودم روي به رو اترين که ميگشتم چاي دنبال داشتم
 ؟ باشي اينجا ساعت نيم فقط ارزومه وقته، چند ميدوني -

 .زدم لبخند بهش
 ؟ محضر بريم کي -
 .برگشتم طرفش به تعجب با
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 ...بودم شده شوکه
 ... اترين ببين -

 : گفت و گذاشت لبم روي دستشو
 ... ظهر از بعد فردا ، هيييس -

 ..... شما ايا فر اريان خانم سرکار
 بله-

 ... زند آقاي جناب
 بله -
 مادرم ي اجازه بدون ،امروز مخالفت و گرفتاري و کشمکش همه اون وجُود با فر اريان نفس ، من که شد اينگونه و
 .اومدم در اترين موقت عقد به خواهرم حتي و

 ...نبود بچه دختر اون ،از خبري ديگه
 . بود مخالف بآهاش جوره همه مادرم ،که بود مردي ،به من تأهل ي دهنده نشون کاغذ يک حاال
 ...کنه ازدواج اينجوري نداره، دوست دختري هيچ

 .کردم و اينکار من اما
 .بودم مجبور من

 ...ماه ٦ براي حداقل
 ..بوده ارزو واست اترين به رسيدن ديروز تا که تو که بگين، خودتون با شايد

 ...درسته بله
 .قيمت اين به نه ولي ميخواستم و اترين من

 ...بدبختن خيلي دارن و بس خون نقش که هايي دختر اين ميکردم، فکر هميشه
 .نداشتم اونا با فرقي خودم االن اما

 .کلماته با بازي تو فقط و فقط اونا با من فرق
 .بزاره تنها و من عقد از بعد کردم، خواهش اترين از

 .کرد ،قبول باالخره من هاي اصرار و زياد هاي مخالفت وجود با اونم
 .شدم خونه وارد و چرخوندم قفل توي و کليد
 :گفت و اومد استقبالم به سريع نورا

 ؟ کرد قبول اترين ؟ چيشد نفس -
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 ؟ قيمتي چه به ميدوني ولي کرد قبول اره:  گفتم دلم توي
 .بود متفاوت اسمون تا زمين دلم حرف با اوردم، زبون به که حرفي ولي

 ...ميريزه و پول شب تا گفت ، کردم صحبت اره -
 .کرد نگام هنگ ثانيه ،چند گرد چشماي با و ناباورانه نورا

 .کشيد کوتاهي جيغ اومد، خودش به وقتي
 .کرد ـغلم*بـ محکم و أورد هجوم طرفم به و
 ممنونم خدايااا ، شکرت خدايا ، ممنونم ازت ، دختر واااي -

 ...زدم بهش مهربوني لبخند
 ؟ کردي راضيش چجوري -: گفت هاش خنده وسط

 :گفتم و شدم بلند مبل روي از
 .شده حل که اينه مهم ، نيست مهم ديگه -

 نداري رفتن حق نکرده، خواهي معذرت ازت و اينجا نيومده، شايان که زماني تا نورا فقط
 ؟ باشه

 :گفت و انداخت پايين سرشو
 سرم باالي و سايت هميشه ولي ، تري کوچيک ازم درسته کردم، اذيتت خيلي درسته ، نفس هستي که مرسي -

 .کردم حس
 ...خواهري پشتمي، هميشه که مرسي
 . رفتم باال ها پله از و زدم لبخند بهش
 .بياره هجوم چهرم بِه که دادم اجازه ناراحتيم، بِه و شدم ولو تخت روي

 ...شدم پاسخش منتظر و گرفتم و شايان ي شماره
 شايان الو -
 سالم -
 .بودم ناراحت دستش از
 :گفتم دلگيرم و ناراحت لحن همون با
 .کردم صحبت اترين با من -

 .نبينه نورا که بودم کرده ،پنهانش، مشتم توي که  کردم انگشتم داخل ي حلقه به نگاهي

 ...دادم ادامه 



 

 

128 

 

  گه اون روز برفی..ا نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 سرابيان مهال

 .خونه ببرشون بگير بچتو و زن دست بيا ، ميريزه برات پولتو شب تا شده، حل چي همه -
 ...منتظرته نورا

 گذاشتم، تخت کنار عسلي روي و کردم قطع و تلفن
 .زدم زل سقف به و کشيدم دراز
 .بِشم ارتين همسر عالقه و عشق با ميخواست، دلم چقدر زماني ي
 .فروختم خودمو ميکنم احساس االن اما
 .فروختم اترين به شايان ،از جنس يک مثل خودمو ،من اره

 .نبودم مامانم خوب دختره اون ديگه
 .بود شده عوض چي همه ديگه
 .ميدادم واسش جونمو جوره همه روزي ي ،که بود اومده سرم باالي مردي اسم و سايه

 .بود شده باز ،برام زندگي از جديد صفحه يک االن اما
 .کشيدم عميقي نفس
 .بود شده أميخته هم در اهم و نفسم
 .بود شده تنگ براش دلم چقدر گرفتم، و مامان ي شماره
 .داد جواب گوشيشو فوري

 مامان الو -
 ؟ مامان خوبي ، قشنگم دختر سالم -
 ؟ خوبي شما خوبم اره -
 خوبه؟ نورا خوبم من-

 :وگفتم بستم چشمامو
 خبر؟ چه شما خوبيم همه ما اره -
 :گفت قبل از تر اروم کمي و کنجکاوي با
 ؟ خبر چه شاديار از -

 ... من ي ساده مامان ، ريخت پايين چشمم از اشکي قطره
 :گفتم کوتاه

 ؟ چطوره خاله خوبه، -
 ...ديگه روز سه دو تا حداقل باشم اينجا فعال کنم فکر من نيست خوب سرور خاله حال هيچي -
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 . شد قطع ارتباطمون ، ديگه صحبت کمي از بعد و گفتم بهش اي باشه
 ؟ رفته يادت دادي، قول من به تو اترين ولي -

 :گفت و داد لم کاناپه روي ريلکس
 ...ميگيرم پس و قولم حاال خوب ولي نرفته يادم نه-

 باال بردم صدامو کمي و نشستم کنارش ،عصبي نميشد باورم
 ؟ اترين چي يعني -

 گفت و کرد نگاه بهم خودم از تر عصبي

  نفس نکن ترم عصبي -
 .کردم استفاده بودنم زن ،از کردم فکر کمي

 .گرفتم دستم توي گرمشو دستاي
 ...بزنم حرف بآهاش مهربون و باشم خونسرد کردم سعي

 ...بب جان اترين -

  :گفت اروم و کرد نگاه خيره، خيره چشمام توي و کشيد بيرون دستم از و دستش و پريد حرفم وسط
 ؟ ميکني عوض و من نظر زنونگيت، با داري تو -
 :گفت زد فرياد و شد بلند جاش از
 ؟...ميکردن ياد بدي به ازم شهر دختراي نصف ،که نبودم پسري همون من مگه د -

 ؟...نبوده سرم باالي مادر و پدر که نبودم پسري مگه
 داشتم مجردي خونه که نيستم، پسري مگه

 ..!جان اترين شدم حاال چيشده
 ؟ نفس داره ارزش اينقدر پول

 ...داد ادامه و کرد ،هم توي اخماشو
 .نکردي اينکارو پول خاطر به تو نه چند هر

   ؟ داري دوسش اينقدر ، نشه وارد اي لطمه شايان اون به که کردي، و اينکار تو

 پره بازيا زنونه اين از چشمم من 
 بابا کن جمع پاشو
 .نميشم خر کارا اين با من

 ...کردم نگاش مهبوت و مات
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 .يادشه خط به خط همشونو که بوده، سنگين براش حرفام چقد
 : گفت اروم و داد تکيه سرشو و نشست مبل روي

 خرج واست که عشقي همه اون ،بعد بودم کشيده واست که زحمتي همه اون بعد رستوران تو شب اون يادته -
 زدي؟ بهم حرفايي چه ؟يادته کردي چيکار باهام ، بودم کرده

 شنيدم؟ تو دهن از رو حرفا اون وقتي کشيدم چي ميدوني
 :گفت قبل از تر بلند و أورد باال سرشو

 لعنتي رفته يادم کردي فکر -
 ...داد ادامه و زد پوزخندي

 چرا دادي رابطه اين به تن عوضي شايانه أون و خواهرت خاطر به فقط و فقط ، نميخواي و من االنشم همين تو -
 کردي تحقيرم بلند بلند ادم همه اون جلوي رستوران توي که نيستي دختري همون مگه ؟ نفهميدم کردي فکر

  زدي سرم توي و پنجاهي تراول که نيستي دختري همون مگه
 ؟ شدي زنم نکشيده هفته ي به برگرد برو بي که چيشد حاال
 زد فرياد

  ؟ بچم من کردي فکر تو
 شهر ي ،شهره غرورش که پسري ،اون ،اترين نميکردم فکر وقت هيچ شدم پرت طرف اون به متر نيم دادش از

 .بزنه من به رو حرفا اين امروز بود؛
 .نشستم زانو با جلوش کنارشو رفتم
 ...کرد نگاه بهم

 ؟ ترحم اومدي باز ؟ چيه هان -
 :گفتم و زدم زل چشماش به
 ...اترين -

 :گفت و شد بلند
 . نباشي اينجا ميدم ترجيح برگشتم شرکت، ميرم دارم من ، نفس نگو هيچي-

 .ميزنم زنگ بهت کنم، هضم کثيفتو کار ،اين تونستم وقت هر
 :گفت و برداشت کتشو

 ...! برو اينجا از لطفا پس -
 ... سرم تو صداش أکوي و در شدن، بسته صداي با
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 .زدم گندي چه فهميدم و اومدم خودم به تازه
 .خوردم گول اترين از ديگه باره ي فهميدم
 .باختم چيو همه ديگه بار ي فهميدم

 .نداشتم فرار راه دفعه اين اما
 ...نميبخشيدم بابام زاري و گريه و کلي با قبل ي دفعه مثل

 .ميکرد فرق چي همه ايندفعه
 . شدم بلند جام از
 .موندم خونه توي و نکردم گوش اترين حرف به
 ...بده و شايان پول کنم راضي و اترين که ميشدم موفق حتما بايد مامان نبود تو

 .باشه کارم واسه خوبي ي بهونه اين فردا شايد
 ... نه شايدم

 .خونه کردن جور و جمع به کردم شروع و اوردم در مانتومو
 .کردم شروع اترين خواب اتاق از
 .باشه ست ايش قهوه کرم اتاق با که کردم پهن اي قهوه کرم ي پتو و کردم، عوض نفرشو دو تخت تختي رو

 .کردم تميز هم و پذيرايي و مهمان اتاق

  ...اخر در و
 .کردم درست ساالد و دسر و سبزي قورمه
 .بود شب ٩ ساعت

 . أينام ترالن ي خونه گفتم و گرفتم تماس نورا با بِشم، اماده خودم اينکه از قبل
 سبزي قرمه بوي که زدم عطر. بود تنم که قرمزي تاپ همون به نداشتم لباس چون و کردم اي دخترونه ارايش

 ...نده
 جلب اترين به توجهمو قفل درون کليد چرخوندن، صداي که ميزدم سر غذا به داشتم و بود شده تموم کارام تقريبا

 . کرد
 . کردم گرم غذا به سرمو و موندم اشپزخونه داخل

 ؟ نباشي اينجا اومدم نگفتم مگه -
 برگشتم طرفش به

 .زدم خستش ي چهره به مهربوني لبخند
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 اومدي خوش عزيزم سالم -
 : گفت و داد باال ابروشو تاي ي
 ؟ جديدته ي نقشه -

 گذاشتم مبل روي و کشيدم دستش از کتشو
 .کردم نگاه بهش منتظر و نشستم مبل روي و گذاشتم ميز روي ريختمو براش چايي

 .اومد سمتم به و برداشت اپن از تکيشو
 کرد نگاه چاييش به و نشست مبل روي
 :گفتم اروم

 ؟ خوبي -
 .کرد نگام و أورد باال سرشو کرد مکث کمي

 نفس؟ -
 .کردم نگاه بهش منتظر

 ؟ ميکني اينجوري باهام چرا -
 :گفت و کرد خونه أطراف و دور به نگاهي

 قيافه ،اين ها غذا اين کاريا، تميز اين -
 ؟ چيه واسه اينا... اينا
 ؟ داري عالقه بهم که کنم باور
 ؟ کني خامم نميخواي که کنم باور
 .... که کنم باور

 :گفتم و پريدم حرفش وسط
 اترين؟ -
 .کن صبر نه -
 .بزنم حرف که منه نوبت ،ايندفعه کن صبر تو -

 راه باهام خوب ولي بودي تر بزرگ خيلي ازم تو ديدم، رو تو و کردم باز ،چشم شدم اشنا باهات که بود سالم ١٨
 .اومدي

 وايستادي پام و گرفتي ناديد و بازيام بچه
 وايستادم، تو پاي منم
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 :گفتم و کردم نگاه چشماش توي
 دادم انجام واست خواستي که کاري هر -

 داشتم دوست چقدر نفهميدي... نفهميدي
 ...زندگيم از تو خاطر به نفهميدي

 . کردم نگاه دستام به کردم مکث کمي
 .کردي تحريک و من ترالن با شدن دوست با سال ٤ از بعد ؟ چي تو اما گذشتم پدرم از شرفم، از -

 .گرم دمت افرين
 ... و شم دوست پيشم فرستادي که پسري همون حسين، امير با راحت خيلي ميتونستم منم ؟ اينه مردونگي

 شو خفه نفس شو خفه - زد فرياد
 .زدم پوزخند

 .... ترالن با تو فهميدم که لحظه اون ؟ حالتو ميفهمي -
 داشتم و حال همين منم

 . دادي قول مردونه مردي، تو
 .دادي قول من به تو

 . اترين نيستم پشيمون ام تو زن االن اينکه از من
 .ندارم گله من
 .ندارم دعوا من
 .ندارم دلخوري من
 .نکردم ازدواج تو با شايانم خاطر به

 . کردم ازدواج تو با من
 ...دوست چون...  چون

 !بسه -
 .کردم نگاه بهش و اوردم باال سرمو

 . نده ادامه ديگه -
 .داد ادامه و شد بلند جاش از

 ...ولي ميدم و شايان پول من
 :گفت ،و زد زل چشمام توي و کرد مکث کمي
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 ... ميشه فسخ صيغمون 
 . ندارم کاري هم با ديگه ما

 ميشه؟ فسخ صيغمون که چي يعني
 ؟ بگير طالق فردا کن عقد امروز که بازيه مسخره زندگي مگه
 :گفت و خورد بود شده سرد ديگه که چاييش از کمي

 باور منم داري دوست و من ميگي تو  گفتم، که همين.  ميکني فکر که چيزيه اون از تر بچه خيلي زندگي-

  .نميکنم
 ؟ بيرون برو زندگيم از گفتم بهت يادته

 . انداختم پايين سرمو و رفت، هم توي اخمام روز اون اوري ياد با
 .زد زل چشمام توي و أورد باال سرمو و برد چونم زير دستشو

 ؟ يادته پس -
 .کردم نگاه بهش خيره

  :؛گفت بوديم خيره هُم چشماي تو که همونجور
 نفس ميخوام همينو االنم -

 :گفت گرفته صداي با گرفت، تعجب رنگ چشمام
 .ببينمت زندگيم توي بار ي حتي نميخوام ديگه ، بري ميخوام ازت االنم -

 ...خانوادش يا خواهرش خاطر به که دختري
 .کرد مکث
 .بشه مرد ي...!  ي صيغه

  !من مثل يکي... مردي چه اونم
 .نميخوره من درد به
 ميومدم کوتاه من ميگفتي واسم خواهرت زندگي از ميزدي، حرف من با کمي اگه تو
 .ميدادم بهش پولشو و ميگذشتم بود، کرده شايان که گناهي از

 .نداشتم نگه دستم و شايان پول بِشم نزديک تو به که اين خاطر به اصال من
 ؟ برسم تو به خواهرت شوهر طريق از که ناچيزم و بدبخت اينقدر من کردي فکر واقعا تو

 :گفت و گذاشت شونم روي دستشو
 .باشي اينجا ميخواستم ،اگه نکن فراموش -
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 ...کرد قبلش به اشاره
 :گفت و زد چشمکي

 .ميومدي در من دائم عقد به تو قانوني پزشکي ي نامه ي با -
 :گفت و داد باال ابروشو تاي ي

  !؟ که ميدوني -
 ... داد ادامه

 . ميکنم فکر حتي من که هستي چيزي اون از تر بد خيلي تو ؛ولي نفس متاسفم
 :گفت و داد دستم به مانتومو

 . ببينم رو تو نميخوام ديگه واقعا من.  برو اينجا از لطفا -

 .شدم جدا کلي طور به اترين از من که روزيه پنجمين و ،سي  امروز
 .ندارم زندگي براي اميدي هيچ ديگه روزه، پنج و سي

 .تلگرامش last seen بِه کردن نگاه و خواب شده زندگيم ، روزه پنج و سي

Last seen بود نشده عوض بود روز پنج و سي که اي. 
 .بودم شده بيدار خواب از که بود ساعتي نيم
 .کردم فکر گذشته روزه چند به

 .شده واريز شايان حساب به پول گفت و گرفت تماس نورا اومدم اترين خونه از من که شبي همون
 ... نزده قولش زير و بوده مرد چقدر اترين فهميدم که بود شب اون
 .مرد سرور خاله

 .نبود ديگه اترين
 .نداشتم ازش خبري هيچ و بود خاموش گوشيش

 .ببينمش بخوام وقت هر ميتونم که ميتونستم اما نداشتم، ازش خبري بِشمم زنش که اين قبل تا شايد
 !؟.. چي االن اما
 .زدم خواب به و خودم و بستم چشمامو ، ميومد راهرو از که پا صداي شنيدن با
 .ظهره ١٢ ساعت پاشو مامان!  جان نفس -

 .بزنم خواب به اين از بيش خودمو و ندم جوابي نيومد دلم
 .کردم نگاه بهش و کردم باز چشمامو

 بخير صبح -
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 :گفت لبخند با و کرد هدايت گوشم پشت پريشونمو موهاي و کشيد صورتم به دستي
 . قشنگم دختر بخير ظهرت -

 .شدم بلند جام از زدمو لبخندي
 ؟ نداري دانشگاه مگه تو -

 .بستم موهامو و برداشتم عسلي روي از کليپسمو
 ندارم تابستوني ترم نه -
 ؟ نورا پيش بريم ميخواي -

 : گفتم و کردم بهش نگاهي
 ندارم حوصله نه -
 ؟ بياد ترالن بگم ميخواي -
 .افتادم اترين ياد بازم ترالن اسم شنيدن با

 . بود عاشقش مدتي اونم بود پيشش مدتي که بود اون
 .نشستم تخت روي دوباره کشيدمو أهي

 ؟ چته بگي بهم ميخواي نفس -
 .دادم تکون نيست، چيزي ي نشونه به سرمو ميکردم بازي انگشتام با که همونجور

 ؟ ميشه مربوط اترين به بازم -
 .بستم ثانيه چند چشمامو اسمش شنيدن از
 !؟ کجايي...  اترين اخ

 : گفتم صريح و کردم ،نگاه عميق چشماش توي و اوردم باال سرمو
 ! نه -

 : گفت ذوق با دفعه يه و کرد نگام کمي
 ؟ شمال بريم نفس واي -
 : گفتم بلند و کردم نگاش گرد چشماي با
 !؟... شمال -
 . نداريم ويال از هم خبري ، نرفتيم وقته خيلي نفس اره -

 ... ميشه عوض مونم هوا و حال ، روز چند ميکنيم استراحت ميريم
 .کنم کور و ذوقش نيومد دلم
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 . ميشد بهتر حالم کمي شايد داشتم، احتياج سفر اين به خودمم چند هر
 ...نيومده بدم همچينم پيشنهادش از ، ديد وقتي مامان

 . کرد وسايلش کردن جمع بِه شروع و شد حال خوش حسابي
 .گرفتم و ترالن ي شماره و برداشتم گوشيمو

 جونم نفسي سالم الو -
 :گفتم خودم با زدمو لبخند شنگولش و شاد صداي به

 ...! کردي فراموشش زود اينقدر که حالت به خوش
 ؟ خبرا چه ؟ ترالن خوبي -
 .نيست اثارت از اثري هيچ تو خوبم که من -

 : گفتم و زدم پوزخندي
 .خونم همش ماهه يک از ببشتر االن که من -
 ...!نکردي گوش دبي و کيش بريم هم با بيا گفتم بهت چقد ، خنگي که بس خوب -

 .... بود خيال خوش چقدر
 که ميدوني ، نميزاره مامانم ايا ديوونه-

 .ميکنم راضيش من ، من با خاله - گفت بيخيال
 ...خنديدم

 .شمال بريم ظهر از بعد ميخوايم که فعال -
 .نگفت چيزي اي ثانيه چند

 ؟ الو -
 ؟ من بدون ، الو کوفت -
 ؟ چي ميام منم بگه االن اگه ؛ شدم پشيمون خودم ي گفته از
 ؟ بياي ميتوني تو مگه خوب -
 .اخه خرابه ويلچرم نه -

 :گفتم و خنديدم
 .باش حاضر ٨-٧ ساعتاي ظهر از بعد مياي اگه پس خوب -
 ...که ميخوري شب به -

 .گذاشتم تخت روي و کشيدم بيرون تخت زير از و چمدون



 

 

138 

 

  گه اون روز برفی..ا نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 سرابيان مهال

 .دارم دوست و شب توي ، رانندگي که ميدوني -
 ؟ ميريم کي با خوب -
 .ديگه مامانم تو و من -
 :گفت بلند صداي با
 نميگذره خوش که اينجوري بيار بردار خودت با پسر تا چهار ، بابا برو -

 ... تو از تر بد هم خاله ، زهرماري برج که خودت
 :گفتم و خنديدم

 گمشو برو. نميشي ادم تو ترالن سرت تو خاك -
 ميگم راست خوب -

 ؛ گفتم کوتاه خنديدمو

 . دنبالت ميام ٨ ساعت 
 .شد قطع ارتباطمون و خنديد
 . بياد قراره ترالنم اينکه از نيستم ناراضي ميبينم ميکنم، فکر دارم که االن
 بياره لبم بِه لبخند ميتوني که کسي تنها اون
 ! ميتونه...  اونم چندم هر

 .گذاشتم هم مناسبشون شال و روسري تا چند و گذاشتم چمدون ،داخل کوتاه و تابستوني مانتوي تا چند

 .گذاشتم دستيم کيف توي عينکمم و ،هدست شارژرو 

 ...پايين رفتم ناهار صرف براي  و کردم تميز اتاقمو کمي
 .بود نورا با کردن صحبت حال در مامان

 .چيندم و ناهار ميز
 . افتاد قور و قار به شکمم قابلمه توي ماکاروني ديدن با و برداشتم قابلمرو در
 گفتم؛ و برگشتم مامان طرف به
 ؟ نورا ميگفت چي-

 :گفت و انداخت باال اي شونه
 .بياد نميتونه داره کار شايان ميگه بريم بيا هم تو ميگم بهش چي هر -

 :گفتم زدمو دلم توي پوزخندي
 ... داره کار خيلي اره
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 بياد نميخواد شايد نکن اصرار جان مامان خوب-
 :گفت و کرد فکر کمي

 .نفس خبريم بي ازش ما که.  افتاده اتفاقاتي ي -
 .گذاشتم ميز روي و کشيدم ها ظرف داخل غذارو

 مامي بگن ما بِه زندگيشونو چيه همه که نيست قرار -
 . بود مشغول حسابي فکرش اما.  نگفت چيزي ديگه و شد خوردن غذا مشغول

 . نشستم فرمون پشت و بستم و عقب صندوق در[
 ؟ برداشتي چيو همه -

 ...کردم نگاه بهش مهربون
 ؟ پرسيدي دفعس چند و سوال ،اين جان مامان -
 ؟ بگو من جون نه

 :گفت و خنديد
 .بزاريم جا و چيزي ميترسم جان مامان خوب -

 .شدم اينا ترالن ي خونه راهي و خنديدم
 زد زنگ بهم که بودم، خونشون نزديکاي تقريبا

 .بيرون بپر ؟ تري جونم -
 .ميشد عصبي تري ميگفتم؛ بهش که دفعه هر مثل

 :گفت و کرد فوت حرص با نفسشو
 بدبخت ي هوا تري، و کوفت تري و مار زهر -

 . گذاشتم کنار گوشيو و خنديدم
 . کنه استراحت عقب خودشم بشينه من پيش ترالن که نشست عقب رفت و شد بلند مامان
 .اومد بيرون خونشون در از خندون و شاد ترالن

 .بزاره چمدونشو تا زدم براش و صندوق
 :گفت مامانم بِه بشينه اينکه از قبل

 نشستين؟ عقب چرا جون خاله عه -
 ؟ تري کو سالمت-
 خاله سالم راستي عه-
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 .نشست و کرد نثارم لب زير فوشي بعدشم
 . داد دست و کرد پرسي احوال سالم ترالن ؛با بود گرفته خندش ما حرفاي از که مامانم
 افتادم راه و کردم روشن و ماشين

 ؟ خوبه مامانت ؟ خاله خوبي -
 :وگفت چرخيد مامان طرف به کمي مؤدبانه ترالن

 .... بهتون رسوندن سالم جون خاله اره -
 :گفت و من به کرد رو
 بري اروم بگم تو به گفتن -
 :گفت مامانم به کرد رو بزنم حرف اومدم تا
 بود شده ديرمون دانشگاه اونروز نبودي خاله -

 اسمش ، هس ها گنده ماشين اين زير بريم بود نزديک بار چند ، ميکردم سکته داشتم من ، ميرفت سرعت تا ٢٠٠
 ؟ چيه

 :گفت و کرد فکر کمي
 تريلي اها -
 کردم نگاش گرد چشماي با

 :گفت و زد دستش روي ترس از گفت هيني مامان
 ... برو اروم بگم بهت چقدر ؟ نفس اره -

 :گفتم و کردم نگاه ترالن به چپي چپي

 ... نميره راه  تا ٢٠٠ ماشين اين اصال.  ميگه دروغ من مادره -
 :گفت و خنديد بلند

 ... تري بگي من بِه باشي تو ديگه -
 :ميگفت همش و بود نگران هنوز گفته دروغ ترالن بود نشده باورش که مامانم

 .ميگيرماا ازت و ماشين نفس...  نرو بيشتر ١١٠ نفس...  اروم نفس -

 .بود مونده بابلسر تا کيلومتر ٥٠  بودم رفته و راه از خيلي
 .ميکشيد خميازه کنارم خرس مث ترالنم و بود خواب عقب مامان کردم اينه به نگاهي

 :گفتم اروم
 . ميگيره خوابم ميکشي ،خميازه بکپ بگير خوب -
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 ؟ کنم چيکار مياد خوابم خوب:  گفت خيال بي
 بخواب که ميگم خوب:  گفتم و خنديدم

 نميره؟ سر حوصلت -

 ... تر مهربون  نورا از  شايد حتي بود مهربون چقدر ، کردم نگاه بهش
 ! نمونده چيزي بخواب عزيزم نه -

 .برد خوابش نرسيده دو به يک داد تکيه سرشو
 .نکنه اذيتشون که کردم کم و موزيک صداي کمي

 .رسيديم باالخره و بوديم راه تو ديگه مين ٢٠
 ... کرد جلب توجهمو ويال در جلوي اشنا ماشيني و شديم ويال وارد

 !؟...کيه  واسه شده اسپرت ماشين اين که کردم فکر کمي
 :گفتم بلند ناباوري ،با کيه ماشين صاحب اينکه اوري ياد با
 ......! مامان -

 ...گرفتن و من نگاه رد و پريدن، خواب از هم با ترالن و مامان
 :گفت ريلکس و کرد باز و در
 .] کردم دعوتشون من چيه خوب -

 بستم محکم و در و شدم پياده ماشين از عصبي
 . بود کرده دعوت اينارو مامان نميشد باورم

 : گفت و ايستاد کنارم بود شده کنجکاو حسابي که ترالن
 ؟ مگه کيه ؟ شده چي نفس-

 و ندادم جوابي بهش
 . کردم نگاه بِهشون و دادم تکيه ماشين به سينه بِه دست
 .بود باهاشون احوال و حال حال در مامان

 ؟ رسيدين کي شما -
 : گفت و خنديد

 نکرد گوش ، مهمونيم اونجا ما ، برو اروم پسر گفتم چي هر ، پسر اين دست از واي -
 ... خودتونه منزل...  دارين اختيار بابا ميکنم خواهش -

 . ندونستم جايز و موندن اين از ببشتر
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 .رفتيم ،جلو باهم و گرفتم و ترالن دست و برداشتم ماشين از تکيمو
 سالم -

 اومد سمتم به و زد کنار و مامان
 ... نباشي راه ي خسته ، قشنگم دختر به به -

 ؟ عزيزم خوبي
 .گفتم ممنوني و گرفتم جا ـغلش*بـ تو زور به

 .بود انداخته پايين سرشو و بود هم توي اخماش کردم نگاه بهش
 .شديم ويال وارد هم با همه و کرد سالم ترالنم ايستادم مامان کنار و نکردم سالم بهش
 . کردم روشن رو ها چراغ و کردم باز و در و إفتادم راه همه از تر جلو و بود من دست کليد

 : گفتم ايستادمو ويال چوپي در جلوي
 . اومدين خوش خيلي ، بفرماييد -
 ديده مارو نشده حال خوش جون نفس کنم فکر-

 ... فهميدي خوب خيلي افرين.  خنديدم
 :گفت مامان

 ...يکم درده سر... شده اذيت اينجا تا تهران از کرده رانندگي  جان نفس بابا نه-
 :گفت و چرخوند طرفم به باش ادم ي نشونه به چشماشو

 ؟ عزيزم نه مگه-
 .ميگن درست جون خاله اره -:  گفت بود شده هول که ترالن
 :گفت و کرد ترالن به رو مامان

 لطفا کن روشن و جوش قهوه خاله ترالن -
 شد بلند جاش از و گفت چشمي

 .شديم اشپزخونه وارد باهم افتادمو راه دنبالش به منم

 .لبم پوست کندل کردم ،شروع عصبي و اپن به  دادم تکيه سينه به دست زدمو برق بِه و جوش قهوه
 :گفت هيجان با و زد بازوم به مشت با ترالن

 ؟ اينا اومدن از شدي ناراحت چرا ديوونه  -
 تيپه خوش و خوشگله چقدر دختر واي
 ؟ اين کيه
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 شو خفه ترالن -
 . پرسيد دوباره لجوجانه ترالن

 ؟ کيه پسره اين نفس -
 . خانوم هستم نژاد اريان شاديار -
 .برگشتم صدا طرف به

 . بود ايستاده ترالن روي به رو و من سره پشت سينه به دست شاديار
 .نکرد نگاه من بِه اونم گرفتم ازش نگاهمو

 ؟ بديد من به اب ليوان ي کنم خواهش ميشه خانم ترالن -
 .داد دستش به و کرد اب يخچال از ليواني ترالن

 .شد خارج و رفت در سمت به
 اوردم هجوم ترالن طرف به عصبي

 ؟ شي الل مين دو نميتوني -
 :گفت بود گنگ حسابي که ترالن

 ميزنه أشنا  اينقدرقيافش چرا ؟ کيه اين خوب -
 :گفت و کرد جمع فکر ي نشونه به لباشو کرد فکر خودش با کمي

 ديدمش؟ کجا خدايا -
 :گفتم و کردم نگاه بهش چپي چپي

 ديديش ما ي خونه جلوي نابغه-
 کرد نگاه بهم تعجب با
 ؟ شما ي خونه جلوي -

 .دادم تکون سرمو
 :گفت باشه اومده يادش چيزي انگار دفعه يه
 ... بودم کرده دعوا اترين با!  اها -
 نفهميدم و ترالن حرف بقيه ديگه شدم خود بي خودم از اترين اسم شنيدن با
 نه يا شده انالين ببينم نکردم چک افتاديم راه رقتي از

 کردم نگاه سريع و برداشتم گوشيمو وحشيانه
 ... شد بلند نهادم از اه
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 سرابيان مهال

 . نديدم چيزي  قبل تاريخ همون اجز

 .گذاشتم اپن روي گوشيمو اميد نا 
 .شدم خارج اشپزخونه از ريختمو قهوه فنجون تا ٥
 .نشستم مامان کنار کردمو تعارف همه بِه

 .نشست شاديار روي به رو ترالن
 .ميکنه نگاه بهش کي که نبود مهم برام پس نداشتم؛ بهش حسي

 .خوردم قهوم از کمي و انداختم پام روي پامو بهشون توجه بي
 .ميداد نشون و شب ١ کردم نگاه ساعت به

 ... بشه تموم صحبتشون کردم صبر
 وقته دير ديگه بخوابيم بريم ميدين اجازه اگه -

 :گفت و کشيد خجالت کمي و کرد نگاه ساعت به مامانش
 . گرفتيم استراحت از هم شمارو نکرديم نگاه ساعت به اصال ببخشيد واي اي -

 .کرد من به رو و گفت ميکنمي خواهش مامان
 ...کن اماده رو باال خواب اتاق جان مامان -
 .جان نفس ميشه زحمتت -

 . زدم مهربونش ي چهره به لبخندي
 .زدم بود شاديار غرق که ترالن به پوزخندي و شدم بلند جام از

 !خدا رو تو ببين رو ما دوستاي
 .کردم روشن و اتاق چراغ و رفتم باال ها پله از

 .شدم خيره دريا به و کردم باز پنجررو
 . بود ناك وحشت شب ي تو دريا ،چقد کردم نگاه دريا به ميني چند

  . بود شرجي  حسابي سال موقع اون شمال هواي کردم روشن و کولر و بستم پنجررو
 گذاشتم، تميز دمپايي و حوله و کردم عوض هارو تخت تا دو تختي رو

 ... زدمو اتاق توي هوا ي کننده بؤ خوش کمي
 ممنون خيلي -

 کردم نگاه بهش ايندفعه
 .خورد گره هم نگاه توي نگاهمون
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 سرابيان مهال

 بود من اترين چشماي رنگ چشماش
 ... اون مثل درست مشکي مشکيه

 ... نداشت و برق اون فقط
 :گفتم و انداختم پايين سرمو گرفتم ازش نگاهمو و اومدم خودم ،به که کرد صاف صداشو

 . ميکنم خواهش -
 . کشيد عميقي نفس و کشيد دراز تخت روي

 .شنيدم صداشو که ميشدم خارج در از داشتم
 ...کرد اصرار خيلي مامانم نداشتم اومدن بِه اي عالقه من -

 .بشيم اذيت که نميديدم همو االن اگرنه
 :گفتم برگردم اينکه بدون

 نيستم اذيت من -
 : گفت رك و سريع خيلي

 هستم من ولي -
 :گفتم و دادم باال ابرومو تاي ي برگشتم طرفش به
 ...ندارم حسي هيچ شما به نسبت من -

 کردم مکث

 .نداره واسم اهميتي هيچ نبودتون و بود که همينه واسه 
 : گفت و شد خيز نيم و زد لبخندي بود پيدا کامال صورتش از اين و خورد جا
 ( کرد تاکيد تو روي)  تو به نسبت من حس -

 ... تنفره
 . زد چشمکي بعدشم

 :گفتم  ريلکس خودش ،مثل زدمو بهش داري معنا لبخند
 !حسه ي خودش تنفر -

 .. تو.. به نسبت من ولي
 : گفتم زدمو زل چشماش توي

 . ندارم همونم
 .شدم خارج در از زدمو مهبوتش و مات ي چهره به چشمکي
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 . کردم بود خواب غرق که ترالن به نگاهي
 ؟ نميبرد خوابم چرا

 . ميداد نشون و صبح ٤:٣٠ ساعت
 . بودم شده خسته شدن پهلو به پهلو از

 .کردم ترك دريا سمت به رو ويال و شدم بلند جام از اروم
 بود ميش و گرگ هوا

 تميز هواي
 تميز درياي
 ... بود ناك وحشت سکوت اين توي که هايي سگ پارس صداي

 . کردم ـغل*بـ هامو زانو و نشستم ها ماسه روي و رفتم دريا سمت به
 ؟ داشتم کردن زندگي واسه اترين از بعد اي انگيزه چه واقعا

 .کردم دست دور به نگاهي
 ...اب و بود اب فقط

 . کردم پلي و فرزين فرزاد عاشقانه اهنگ و برداشتم گوشيمو
 افتممي تو ياد وقتي
 بگيره بغضم نفس هر تو بايدم

 بگيرم فراموشي من
 نميره يادم رو خاطره همه اون
 عشقم ام تو با جا همه
 هميشه واسه کنارمي جا همه
 باشيم که دنيا جاي هر
 نميشه عوض هم به حسمون که ما

 باشي جا هر دارم دوسِت دونيمي
 شي جدا اگه من، از حتي
 و صدامه تو بغضت بازم

 همهگا تکيه تنها عشقت
 ...اترين واي
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 ؟ اخه ميکني اينجوري من با چرا
 ؟ داشتم دوست اينکه جز کردم گناهي چه من مگه
 ؟ کردم اعتماد بهت اينکه جز کردم گناهي چه مگه
 ؟ کجاست االن يعني
 کن بيرون دلم از و عشقش يا برسونش بهم يا خدايا
 ... ميکنم خواهش خدايا

 بيرون ميان عاشقا فقط شب موقع اين -

 کردم نگاه سرمو پشت شدم بلند جام از  و کردم پاك اشکامو وحشت با
 ؟ ميکني چيکار اينجا تو -

 .نشست کنارم
 ؟ اينجايي کي از تو نبرد خوابم -
 بود نشده روشن هنوزم هوا کردم نگاه اطرافم دور به

 .کردم پرت موج طرف به و گرفتم مشتم توي رو ها ماسه از کمي
 نميدونم -

 : گفت و کرد نگاه بهم

  ؟ نه عاشقي -
 ... بودم شده خسته دعوا و جنگ از ديگه

 .بودنش با تا دارم خاطره ببشتر نبودش  با که کسي عاشق اره - گفتم و کشيدم أهي
 .داد تکون سرشو و انداخت باال هاشو ابرو

 .!حالش به خوش -
 برگشتم طرفش به
 ؟ حالش به خوش چرا -
 :گفت و کرد هم توي کمي اخماشو و کرد نگاه دريا به
 ! باشه داشته دوست اينجوري و من نفر ي داشتم دوست هميشه -

 مشترکي حس چه
 . کشيدم أهي و انداختم پايين سرمو

 ... باشه داشته دوسم دارم دوسش که اونقدري دارم دوست منم -
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 : گفت اروم کنه نگاه بهم اينکه بدون

    ؟ داره -
 ! شد اکو سرم توي حرفش

 ؟ داره دوست و من اترين واقعا
 ... نه منم ي اندازه به اصال

  ؟ داره دوسم ذره ي اصال
 . گذاشت تنها شک و فکر کلي با و من و شد بلند جاش ،از باشه جوابم منتظر اينکه بدون
 .کردم صداش شه دور ازم خيلي اينکه از قبل

 ؟ شاديار -
 .ايستاد اي ثانيه چند برگرده اينکه بدون

 ايستادم روش روبه و رفتم تر نزديک
 ... زدم زل چشماش توي

 . متاسفم خيلي روز اون خاطر به -

 بعد و کرد  نگاه عميق چشمام توي ثانيه چند
 . زد اي مردونه لبخند
 شد دور ازم و کرد کج ويال سمت به راهشو
 شاديار
 . شدم ويال وارد و شدم دور ازش
 . کشيدم دراز تخت روي
 دوست رو تو همونقدر من بگم باشه، داشته دوسش داره دوست ميگفت داشت که موقعي اون ميخواست دلم چقدر

  .!ديوونه دختر دارم
 ... داري رو اينا از بهتر لياقت تو بگم
 ... حيفي تو بگم

 .کنم ـغلش*بـ ميخواد دلم چقدر
 . زدم زل سقف به و کشيدم عميقي نفس

 ؟ بگذره نفس از اومده دلش چجوري
 ؟ داريم ترم خواستني و تر خوشگل اين از دختر مگه
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 کرد پاك اشکاشو و ترسيد که اي لحظه اوري ياد با
 .ريخت بهم اعصابم

 ؟ بريزه اشک که کنه کاري بايد اون چرا
 .کردم نگاه مامان به و دادم تکون سرمو
 ...بود خواب خواب

 رفتم فرو خواب بِه چجوري نفهميدم و شد گرم چشمم کم کم و بود شده روشن هوا
*** 

 رفتين خوابن همه ديدين ؟ خوابين ظهر ١٢ ساعت تا جفتتون که پسره اين با بودي رفته کجا سر خيره ي دختره-
 ؟ ديگه حال و عشق

 .نميشنيديم نفسو صداي
 کردم تيز گوشمو کمي

 ... ميگي راست که تو اره-
 . نشنيدم چيزي در صداي جز ديگه

 .انداختم گوشيم ساعت به نگاهي
 ...سايه از کال ميس تا ٣ و شرکتو از کال ميس تا چند

 نداشتم دعوا و جنگ ي حوصله
 .شدم پاسخش منتظر و گرفتم شمارشو

 ؟ کجايي معلومه تو شاديار -
 .شد شروع پووف

 سالم -
 ؟ نميدي جواب ميدم ام پي ميزنم زنگ چرا سالم عليک -

 نميخواد دلم چون
 شمال اومدم دارم کاري قراره ي عزيزم -

 گفت؛ و زد پوزخندي
 ... دختراي با ؟حتما ميشه برگذار اب کنار کاري قراراي حاال تا کي از -

 : گفتم عصبي
 سايه -
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 .دادم ادامه نداد جوابي

 ...  بفهم دهنتو حرف -
 . همين شمالم من

 . بستم زور به چشمامو و کردم قطع گوشيمو
 ؟ شه باز دختر اين پر بايد چجوري

 .شم بلند جام از کرد مجبورم در تق تق صداي
 . نشستم تخت روي پوشيدم و شرتم تي
 بفرماييد -

 : گفت و کرد نگاه چشمام توي ريلکس خيلي
 .بکشين شما و امروز ناهار زحمت نميشه زحمتتون اگه گفتن مامانتون ببخشيد ، بخير ظهرتون ، شاديار اقا سالم -
 .کردم نگاش گرد چشماي با
 !؟ من -

 :گفت و زد لبخندي
 ... فرمودن مامانتون -

 کردن اماده دريا کنار وسايلشم
 . گذاشت نمايش به رديفشو، دندوناي و زد لبخندي بعدشم
 صميمي پسر ي با راحت خيلي که بود دخترايي اين از بود مشخص قشنگ ، بگيرم گرم بآهاش نميومد خوشم
 .ميشد

 ... دوستي همچين بود بعيد نفس از
 . شدم بلند جام از دادمو تکون سرمو اخم با

 نفس
 .شدم بلند جام از و دادم بدنم به قوسي و کش

 .إفتاد شاديار و ترالن به چشمم و رفتم پايين ها پله از

 . ميخنديد مردونه و بلند شاديار و ميگفت چيزي ترالن 
 .کرد صدام ترالن که شدم رد کنارشون از توجه بي
 ؟ شدي بيدار ؟ نفس -

 .برگشتم
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 :گفت و گرفت سوالشو جواب خودش کردم نگاه بهش چپي چپ
 ؟ عزيزم خوابيدي خوب -

 ميومد بدم خيلي  ميداد رويه تغيير سريع پسر ي خاطر به که اخالقش اين از
 نداره برنجوني دوستتو بخواي اينکه ارزش پسري هيچ نظرم به

 ! داره....  اون ولي

 .شدم خارج ويال از  شاديار هاي نگاه به توجه بدون دادم تکون سرمو
 . بودن نشسته ساحل کنار تخت روي مامانش و مامان

 .نزدم حرف هم کلمه ي حتي مامانم با
 . بياره درمون تنهايي از و بزنه بهم مونو قراره نداشتم انتظار اما نبودم دلخور ازش

  . کرده دعوت هم مامانشو و شاديار که ميگفت بهم حداقل يا
 .گرفتم و اترين کار دفتر ي شماره مدت اين توي بار مين هزار براي و کردم کج ساحل طرف بِه راهمو

 ...جا همه از اميد نا
 ... بوق بوق بوق
 . نداد جواب کسي بازم

 ! بيزار.  بودم بيزار بوق اين شنيدن از
 ! خيلي!  زندگي رحمي بي خيلي

 .  گذاشتم مانتوم جيب توي و گوشي
 .انداختم دريا توي پا با سنگي
 ؟ نيست بس نفس
 ؟ نيست بس تحقير همه اين
 نيس؟ بست خواري و خفت همه اين شکستن همه اين

 ؟ نفس شکست غرورتو چقدر
 !؟ چقدر المصب چقد

 . کردم فوت نفسمو
 ... داشتم فاصله باهاشون راه مين ٢ تقريبا.  کردم کج طرفشون به راهمو شنيدم مامانمو گفتن نفس نفس صداي

 ؟ مامان جانم -
 ! بخير ظهرت قشنگم دختر سالم -
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 سرابيان مهال

 . نشستم تخت ي گوشه مامان کنار و کردم سالم زدمو لبخندي
 ... نخوابيده ديشب کنم فکر ، نيستا خوابالو اينقدر من دختر - مامان
 ... زن اين ميکنه فکر راجبم چي نبود مهم واسم
 ! بس و بود اترين مامان بود مهم من واسه که زني تنها

 . نبود چيزي لبخند جز جوابم
 . گذاشت تنها شاديار مامان با و من و شد بلند تخت روي از مامان

 ...بودم زده زل دريا بِه
 ؟ عزيزم کردن فکر واسه ميخواي فرصت ديگه چقدر ، جان نفس -
 :گفتم تعجب با گرفتم دريا از چشم دادمو باال ابرومو تاي ي
 چي؟ بِه کردن فکر ببخشيد -

 زد لبخندي

  ازدواج به...  زندگي به ، عزيزم ديگه من پسره به -
 ... نميشد باورم

 . شده تموم چي همه و گفته چيو همه شاديار ميکردم فکر من
 : گفتم جديت با

 ... دادم شاديار اقا به جوابمو من ولي
 : گفت و کرد ـغلم*بـ زوري و زد مهربوني لبخند

 . مبارکه!  خودمي عروس ميدونستم
 ؟ مبارکه چي ببخشيد - گفتم عصبي

 : گفت کنان من من بود خورده جا من بودن عصبي از انگار که مامانش
 مثبته جوابت گفته شاديار... اخه-
 .کردم نگاش گرد چشماي با
 ؟ زدم و حرف اين کي من -
 .نفس گرفتيم تصميمنو خانم فاطمه و من ولي باشي نزده و حرف اين شايد تو_
 .بياين در هم عقد به شاديار و تو داريم تصميم ما

 .  بست کامل طور به دهنمو که بود مامان قاطع صداي اين 
 . بودم هنگ هنگ و بودن شده گرد اندازه از بيش چشمام نميشد باورم
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 سرابيان مهال

 .شدن بلند تخت روي از و گرفت و شاديار مامان دست مامانم

  !؟... بازيه بچه مگه
 .ميکردم نگاه شدنشون دور به باز دهن با

 ؟ شد چي االن
 ؟ گفتن چي االن اينا

 .نميشد باورم
 . ميکردم نگاه خاليشون جاي به ناباوري با

 . نيست خوب حالش مامان
 .نيست خوب حالش صد در صد
 . ؟ نيست خوب حالش اصال نه

 خنديدم بلند
 خنديدم وار ديوونه

 ؟ ميشه مگه
 .بودم داده دست از و عقلم
 ؟ چي اترين
 ؟ کنم چيکار حاال خداا واي

 .گرفتم اترين ي شماره اشک با و برداشتم گوشيمو وار ديوانه
 ... بودم زده وحشت.  بودم هول

 بار دو نه بار ي نه
 بار صد

  .زدم فرياد و زمين روي کردم پرت گوشيو  عصبي
 .لعنتي بده جواب
 .. بده جواب
 ... بده جواب لعنتي
 زدم فرياد
 ؟ ميکنن چيکار باهام دارن ببين
 نميخوامش که ميارن در کسي عقد به و من دارن



 

 

154 

 

  گه اون روز برفی..ا نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 سرابيان مهال

 .. نميخوامش من لعنتي
 زدم زار

 کجايي لعنتي اترين
 ها ماسه روي زدم زانو

 خدا رو تو اترين
 برگرد اترين
 ندم گير بهت ديگه ميدم قول اترين
 باشه تو حرف حرف ديگه ميدم قول اترين
 نميکنم خستت ديگه اترين
 ميکنم خواهش اترين
 ؟ داشتي دوسم چقد يادته اترين
 ؟ ميگذشت خوش بهت بودن من با چقدر يادته
 ميگفتم؛ ميزدمو فرياد
 ؟ لعنتي يادته
 گفتم؛ تر بلند

  ؟ يااادته
 .بود گرفته و صورتم تمام اشک

 .زدم زار و گرفتم و صورتم دستام با
 .کردم گريه زارم حال به

 .ميزدم فرياد و ميزدم چنگ رو ها ماسه
 ... کجايي لعنتي

 .زدم فرياد و کردم گريه اسمون به رو
 نيستي بزرگ تو مگه ؟ نيستي خدا تو مگه خدايا

 ميکشم زجر دارم من نميفهمي چرا
 ميشم له دارم من نميبيني چرا

 کوبيدم زمين به مشت با
 ... خدا نميبيني چرا
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 سرابيان مهال

  ...اخه نميبيني چرا زدم فرياد
 نفس ميبينه خدا -

 اوردم باال سرمو

  .کردم نگاه بهش ناباوري با اشک سيل وسط

 ؟  ميکني گريه  داري تو شاديار...  شاديار-
 زد زانو روم روبه

 ... نفس ميبينه خدا -
 دارم دوست هنوز من که ميبينه

  . ميزنه برات قلبم هنوز که ميبينه
 .ميبينه نفس ميبينه نشده کم بهت عالقم ديگه يکي واسه هات زجه ديدن وجود با که ميبينه
 زد فرياد بلند خيلي و کرد نگاه بهم عصبي

  ميبينه.  لعنتي ميبينه -
 .نکن خون دلمو لعنتي نريز...  اشکاتو اين نريز لعنتي
 : گفت تر اروم کمي انداخت پايين سرشو

 ؟ دارم دوست چقدر نميفهمي چرا -
 زد فرياد

 ؟  نميفهمي چرا د -
 .ميکردم نگاه بهش همينجور بود شده خشک اشکم فريادش صداي از

 .چيشد دفعه ي نميدونم
 .ديد نگام تو چي
 .شد دور ازم و برداشت محکم هاي قدم

 ميزد صدا اسمشو  ماشين سره پشت که مادري و بود ماشينش الستيکاي وحشتناك صداي شنيدم که صدايي تنها

   .ميدويد دنبالش و
 ... کردم باز چشمامو

 بود شده تاريک هوا
 نميومد بيرون از صدايي هيچ

 ... زدم زل سقف به
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 بزنم داد ميخواد دلم
 بزنم فرياد اسمتو

 شهر ي کوچه پس کوچه تو
 بزنم جار رو تو عشقِ
 ميخوام ميخندي تو وقتي
 بکنم جاش از دلمو
 برات ميده جون که اوني
 منم آره منم آره

*** 
 شدم خسته ديگه خدايا
 نميکشم ديگه
 شده رد حدش از ديگه
 کردم صبر واسش زياد ديگه
 اومده بند نفسم ديگه
 نميخوام ديگه
 گذشت ديگه

 کشيد بايد و لق دندون
 ميکشم
 ميکنم فراموشت و ميکشم

 اترين نميکنم فکر بهت ديگه امروز از
 بسمه ديگه
 . خستم چي همه از...  خستم زيگه

 کردم باز و اتاق در و شدم بلند تخت روي از اميد نا
 .گذاشتم چشمم روي دستمو زد چشممو سالن داخل نور
 ؟ مامان -

 !نشنيدم صدايي
 ؟ ترالن -
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 سرابيان مهال

 . کردم صداشون دوباره و کردم باز پنجررو کجان؟ اينا بابا اي
 ... نبودن کدومشون هيچ شدم نگران

 . گرفتم و ترالن ي شماره و برداشتم گوشيمو
 ؟ نفس الو -
 ؟ کجايين ترالن -
 . نشستيم ساحل کنار ما -

 .  صاف کمي لباسامو و کردم قطع گوشيو
 شدم رو به رو شاديار با کردم باز که و در

 ... نداشت رو به رنگ
 .شد وارد و گرفت در دستگيره به دستشو

 .انداخت خودشو مبل روي 
 .رفتم کنارش

 ؟ خوبي ؟ شاديار -
 : گفت گرفته خيلي صداي با کرد باز چشماشو

 ؟ مهمه -
 .نشستم مبل دسته روي

 !نميپرسيدم نبود مهم اگه -

 : گفت و بست چشماشو دوباره 
 ؟ زدي زنگ بهم هم دفعه ي حتي رفتم حال اون با وقتي همين واسه -

 ... انداختم پايين سرمو
 ؟ شدي اينطوري چرا -

 ...داد جواب کالفه
 ؟ بخوابم برم کني کمکم ميشه خوردم سرما ميکنم احساس -
 .گرفتم دستشو اکراه با و شدم بلند جام از

 ... داغ خيلي بود داغ دستاش
 اتاق تو بردمش و گرفتم و بازوش زير

 .نشست تخت روي
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 سرابيان مهال

 ؟ خوردي شام بيارم قرص برات تا نخواب-
 .کرد نگام حال بي
 . گرفت خندم سوالم از
 ... بخوريم هم با بيارم غذا کن صبر -

  !ها نخوابي
 . شدم بلند جام از سريع و زدم لبخندي

 ...اشپزخونه توي رفتم

 .بود کرده درست سوپ مامان 
 . گذاشتم تزئين ي نشونه به جعفري برگ چند روش و کشيدم سوپ ظرف تا ٢

 . کرد تکميل چيو همه ابليمو و فلفل و نمک و نوشابه

  . پيشش رفتم و گذاشتم سيني کنار خوردگي سرما قرص با و ريختم ليوان توي پرتقالي اب
 بود بسته چشماش

 ؟ خوابي شاديار -
 . گذاشتم ميز روي و سيني

 ... ميکنه نگام داره ديدم که برگشتم طرفش به
 . داد تکيه تخت به پشتشو و نگفت چيزي کردم نگاهش سوالي
 . دادم دستش به و سوپ

 کرد نگاه سوپ روي هاي جعفري به
 ؟ کردي تزيين مثال االن -

 خنديدم
 . رسيد فکرم به که بود چيزي تنها اين -

 ... کرد بازي سوپش با کمي
 : گفت اروم

 ؟ کردي تزيينش چرا -
 ... بخوري غذا بياي اشتها به ميخواستم خوب -

 کرد نگاه چشمام توي
 ؟ داره واست اهميتي چه!  نيام خوب -
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 چيه منظورش ميدونستم
 انداختم پايين سرمو

 . نميدونم -

  .کرد نگاه سيني به دوباره
 . ميخوردم قرص اب با ؟ پرتقال اب چرا -

 انداختم پايين سرمو دوباره
 ؟ ميکنم فکر چي به ميدوني -
 ؟ هوم -

 زد لبخند
 . ميکني کارا چه ؛واسم باشي داشته دوسم اگه که اين به -

 . کردم نگاش مهبوت و مات
 . کرد خوردن غذا به شروع و زد چشمکي

 ... بودم گيج
 !؟ چرا واقعا

 . گذاشتم سيني توي و گرفتم ظرفشو
 .دادم بهش قرصي و دادم دستش و پرتقال اب ليوان
 . کشيد دراز خورد و قرص
 .رفتم در طرف به برداشتم و سيني

 ؟ نفس -
 ...کردم نگاه بهش
 ... کرد نگاه بهم کمي

 . نکن گريه اونجوري وقت هيچ ديگه -
 !؟ باشه

 ... شد جوري ي دلم ته
 کردم نگاه چشمش توي

 ... عميق

  .بود مهربون



 

 

160 

 

  گه اون روز برفی..ا نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 سرابيان مهال

  .بود مهربون خيلي
 . رفتم بيرون و کردم خاموش و برق زدمو بهش لبخندي

 ... گذاشتم اشپزخونه داخل و سيني
 ميدم خودمو عطر جز بويي ميکردم احساس
 .کردم بو دستمو
 .زدم لبخند
 ! بودم گرفته عطرشو بوي

 . رفتم ساحل طرف به و شدم خارج ويال از
 . رفتم طرفشون به داد تکون دستي برام ترالن

 سالم -
 ... خانم نفس خواب ساعت - ترالن

 .کردم نگاه خانم فاطمه به بهش توجه بي
 :گفتم و زدم بهش لبخندي

 اومدن شاديار اقا -
 .گذاشتم شونش روي دستي شد بلند جاش از سريع و شد هول

 ... ميکنن استراحت دارن االنم دادم شام بهشون -
 کرد نگام مهربون

 ! دخترم مرسي -
 بود ناراحت ازم مامانم

 ...داشت حق
 .بودم شده خسته خودم از خودمم حتي ديگه

 ؟ داشت و  کشيدن انتظار همه اين ارزش اترين ميکردم فکر خودم با همش
 ؟ عزيزم مونده واحدت چند شما جان نفس -
 کردم نگاه بهش اومدم بيرون فکر از
 ! ميشه تموم درسم ديگه سال ١ ايشاهلل خانم فاطمه هستم ٦ ترم من -
 ... دخترم أنشاهلل -
 ... ميکرد نگام خاصي غم ي با
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 ! اترين چشماي رنگ دقيقا داشتم دوست چشماشو
 . بود برده ارث به مامانش از شاديار پس
 .بود تاريکي به رو کمکم هوا

 . افتاديم راه ويال سمت به و برداشتم و شکالت و چايي سيني شدن بلند جا از همه
 .کرد جلب توجهمو اي گوشي زنگ صداي
 .گشتم صدا دنبال به کمي

 .بود افتاده مبل زير که بود شاديار گوشي
 کردم نگاه صفحشو

Saye 
 !؟ کيه سايه
 ... اترين مثل نکنه
 .دادم تکون راست و چپ به سرمو
 ... شايد يا شرکتشه منشي حتما
 ... انداختم باال اي شونه

 . گذاشتم اپن روي و.  کردم قطع کنارش از و گوشي صداي
 .گفتم دروغ کيه سايه که نبود مهم واسم بگم اگه
 .بپرسم شاديار از که نبود مهم هم اونقدري ولي

 . نداشت ربطي من به يعني
 ... بخوابن که رفتن بقيه و نشستيم پذيرايي توي ترالن با

 . کرديم کردن نگاه به شروع و کرد وصل تلويزيون به گوشيش توي از عاشقانرو فيلم ترالن
 ؟ نداري کرن پاپ نفس -

 کردم فکر کمي
 ...اونجاس باشه اگه ببين برو ، گذاشته گاز باالي کابينت توي خريده چيزايي ي مامان -
 شد بلند جاش از

 . زد زنگ دوباره شاديار گوشي موقع همون
 : گفت و برداشت گوشيو سريع

 ؟ بدم جواب...  سايه نوشته نفس -
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 .گرفتم ازش و گوشي و شدم بلند وحشت با
 ... باشه کسي اي منشي دختري دوست شايد احمق ؟ شدي ديوونه -
 ... داره ربطي چه ما به

 . گذاشت اپن روي و گوشي و کرد نگام متعجب ترالن
 بود زبونم حرفاي فقط و فقط اينا اما

 ... کيه اون که بدونه ميخواست شديد خيلي دلم
 . نشست و أورد و ريخت ظرفي داخل و کرن پاپ

 ... خوابه باال شاديار ، کن کم صداشو ترالن -

 کرد نگام متعجب 
 کردم تعجب حرفم زدن از خودمم
 : گفتم و پيچوندم و موضوع سريع

 ترالن پرووعه پگاه اين چقد-
 کرد نگاه بهم چپ چپ

 ؟ چيه موضوع بگو سريع تند زود! نکن عوض و بحث -
 ...کردم نگاه بهش
 ؟ ميگفتم بايد چي

 ؟ داري دوسش -
 انداختم پايين سرمو

 ... ترالن ندارم دوسش -
 شدم خسته ديگه ولي

 ! خيلي...  ام خسته
 ؟ ميکنم صبر خاطرش به دارم وقته چند ميدوني
 ؟ خون چشم ي اشکه چشم ي وقته چند ميدوني
 کردم؟ اذيت مامانمو چقدر ميدوني
 کشيدم چشمام به دستي
 نميکشم واقعا ديگه...  ترالن خستم خيلي
 ... نااميدي از ام خسته
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 ! نيست مرده توش که قبري سر باالي کردن گريه و تنهايي از ام خسته
 ؟ ميفهمي

 بود فکر تو ترالن
 ؟ نفس چيه ميدوني -

 کردم نگاه بهش و اوردم باال سرمو
 ! گذاشت تنها بايد و اترين -

 ؟ چي واسه ميدوني
 کردم نگاش سوالي

 ! مياد سمتت به ميري و ميزاري تنهاش وقتي که ادماييه اون از -
 کردم نگاش مشکوك

 ؟ ميدوني کجا از -
 .داد تکون پايين و باال به سرشو

  ... فهميدم تازه -
 .شدم بلند جام از ترالن حرفاي بِه توجه بي

 .بودم شده  بيزار ميشد زده اترين از که حرفي هر از و اترين از ولي چرا نميدونم
 .داشتم بهش نسبت منفي حس ي
 ؟ ميري کجا -
 ميکنه چيکار ببينم مامانم پيش ميرم - برگشتم طرفش به

 : گفت و داد تکون سرشو
 !بخوابم ميرم منم -
 .رفتم مامانم اتاق سمت به

 بود خاموش اتاق چراغ
 :گفتم اروم

 ؟ خوابي مامان -
 شد پهلو به پهلو

 بيدارم نه -
 . نشستم کنارش تخت روي.  بستم و در و کردم روشن و چراغ
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 ... کردم نگاه بِهش
 !؟ کردي گريه مامان -

 :گفت و گرفت اونطرف سرشو
 چيه گريه بابا نه -

 شيطون کرديا گريه ولي - گفتم و خنديدم
 : گفت و زد زل چشمام توي

 کردم گريه تو بخت به -
 انداختم پايين سرمو

 کشيد سرم روي دستشو
 ؟ مادر ناالني چي از تو -

 أورد هجوم گلوم به بغض

 مامان کنم چيکار نميدونم - 
 .بکشم دراز کنارش منم تا رفت اونطرف کمي

 .شديم خيره سقف به هردو و خوابيدم کنارش
 .داشتم دوست خيلي و پسري ي بودم که ،جوون نفس ميدوني -
 .برگشتم طرفش به کنجکاوي با

 ميکرد اذيتم خيلي ؛اما داشت شايدم نميدونم يعني نداشت دوست  و من اون ولي -
 ميکردم فکر بهش روز و شب

 ... نه بابام اما ميدونست مامانمم

  خواستگاريم اومد بابات که بود سالم ١٩
 .ميرسيد سرانجام به ازدواجا بيشتر بود راضي دختر پدر وقتي نبود االن مثل ها موقع اون

 ...دار رسم و اسم و بود پولدار بابات
 اومده فرش تاجر اکبر علي پسر خان محمد که شد منفجر بمب مثل فاميل کل تو من خواستگاري اومد وقتي

 .علي دختر خواستگاري
 ميکردن حسودي و بودن راضي همه
 نبودم راضي من اما ميرسه سرانجام به ازدواج اين که بودن مطمئن همه
 .ميفروخت فخر همه به حسابي بابام
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 .داشتم دوست داييمو پسر من...  من
 کردم نگاه بهش باز دهن با
 '؟ ميومد بدش ازش اينقدر بابا همين واسه-

 ...داد ادامه و داد تکون سرشو
 .کنم ازدواج بابات با که کرد مجبورم بابام -

 . نميخوردم هيچي و ميکردم گريه همش بود سخت خيلي
 بود دعوا و جنگ همش زندگيم اول ماه دو يکي
 ... بود صبوري ادمه بابات

 وايستاد من بازياي بچه ي همه پاي کرد صبوري
 .شد خسته کم کم اما
 . بزنه دست بهم نميزاشتم حتي اما نيستي بچه ديگه که تو
 .کرد تعريف واسش و ماجرا مامانمو پيش رفت کارش سره بره اينکه قبل صبح روز ي

 .کرد دعوام کلي و خونمون اومد نرسيده ظهر به مامانمم
 ميکني اينجوري تو و شوهري همچين ارزوشونه مردم که

 ... ديگه حرف کلي و ميشي مطلقه و ميگيرن ازت و شوهرت
 چي همه موقع اون و ميگه بابام به و چي همه نيام راه بابات با اگه که کرد تهديدم و کرد دعوام حسابي خالصه
 . ميرسيد حسابمو بابام و ميشد خراب

 . پوشيدم هم قشنگي لباس و چيندم قشنگي سفره کردم درست غذا ظهر اومدم راه پدرت با اروم اروم روز همون از
 بود مونده باز دهنش تعجب از اومد راه از که بابات
 .گذشت منوال همين به هفته دو يکي
 شدم مند عالقه و کردم عادت بهش کم کم

 کنم زندگي بابات بدون نميتونستم کم کم و شد بيشتر خيلي عالقم شدم همبستر بآهاش وقتي
 : گفت بهم پيشش رفتم که اخري روز شد مريض مامانم بودم حامله رو نورا که وقتي

 ... ببينه اشکتو نتونه که بده کسي واسه و دلت هميشه
 کني التماس خاطرش به که نخواه و کسي وقت هيچ

 چيه منظورش فهميدم انداختم پايين سرمو
 :گفت و کشيد سرم به دستشو
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 ... مادر نديدم بدي مادرم حرف از من -
 نکردي گوش حرفم به بار ي اما سالته اي خورده و بيست

 کن گوش مادرت حرف به شده  که بارم ي واسه 
 . جان مادر که نميخوام رو تو بده من

 کنم تهديدت مادرم مثل نميخوام کنم مجبورت نميخوام
 خوبيه پسره شاديار اما

 ... راهيه به سر پسره

 .قلبت نه کن گوش عقلت حرف به اما خبره چه دلت ته  ميدونم
 . نيستم پشيمون اصال االن که من ،مثل نميشي پشيمون ديگه سال چند هم تو باش مطمئن
 ...کردم باز چشمامو

 . بودم تنها تخت روي و نبود کنارم مامان
 . شدم بلند جام از و دادم بدنم به قوسي کشو داشتم خاصي ارامش ي

 . گرفتم دوش اتاق مستر حمام داخل
 شالي کردمو پام مشکيمو جين شلوار کشيدم بيرون کوتاهي سبز مانتوي چمدون داخل از و کردم خشک موهامو

  . انداختم بودم بسته سرم باالي محکم که موهام روي هم مشکيمو
 ...زدم ارايشي کرم کمي
 زدم ريمل و بلندم هاي مژه و کشيدم چشمي خط
 . زدم اي اجري لب رژ

 . کردم نگاه اينه توي خودمو
 !بودم شده خوشگل

 . بودم رسيده خودم به کمي که بود روزي اولين امروز روز سه اين توي
 .شدم خارج در از گردنم و دست مچ به عطرم زدن با و کردم مرتب و تخت
 بودن خوردن صبحانه حال در همه شدم اشپزخونه وارد

 بخير صبح سالم -
 کرد نگام و کشيد خوردن غذا از دست خانم فاطمه

 ... ميشه قلم به دست خداوند وقتي -
 .نشستم مامانم کنار زدمو لبخند
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 ... ميکرد نگاه بهم حرص با ترالن و محبت با مامانم
 نبود ميز سر شاديار

  نشستم مامانم کنار و ريختم چاي خودم براي
 شد وارد در از هم شاديار موقع همون

  !کردم تعجب لباساش به کردن نگاه با

 ... مشکي ورزشي شلوار با سبز  جذب تيشرت ي
 ! کردن نگاه شاديار به محبت با مامانم و مامانش

 : گفت کنايه با و کرد نگاه بهمون حرص با ترالن
 ؟ بودين کرده هماهنگ -

 : گفت و نشست ميز سره ريلکس شاديار
 ؟ نميره سر حوصلت تنها اينجا شما -

 . شد بلند جاش از و کوبيد ميز روي و ليوان و شد ناراحت حرفش شنيدن از ترالن
 کنه خراب امروزمو خوب حال چيزي هيچ و کسي هيچ نميخواستم

 . نشستم ميز سره ترالن رفتن به بيخيال
 ؟ داري چيکار مردم دختر به تو شاديار -

 : گفت و خورد داغش چاي از کمي بيخيال
 مردم دختره همس دختره برگرده که نباشه خيالشم عين و بياد مسافرت مادرش پدر بدون راحت اينقدر که دختري-

 ... من مادر نيس
 ؟ چيه من با مشکلت تو -

 .کردم نگاه  بود داده تکيه در ،به سينه به دست که ترالن طرف به
 ...نداد جوابي و ماليد تستش نُون روي و کره بيخيال خيلي شاديار

 برگشتم طرفش به
 بخور صبحانه بيا عزيزم -

 کرد نگاه بهم چپ چپ
 تهران برگردم ميخوام من باش راحت شما -

  ! برگردم نميخوام من اخه ولي -
 : گفت کنايه با
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 ... ميگذره خوش شما به بله -
 : گفت و زد پوزخند

 داره بويي ي گلي هر -
 شدم خارج اشپزخونه از شدم بلند جام از کردم ترالن به بدي نگاه و کوبيدم ميز روي و ليوان عصبي
 شديم خارج ويال از اومد دنبالم

 :گفت تمسخر حالت به
 ؟ ديدي خوب پسر ي باز! ؟ چيه -

 داد ادامه بلند
 ؟ خبره چه -

 .اوردم هجوم بهش و برگشتم طرفش به و ايستادم
 ؟ چيه دردت ؟ چته ؟ چيه -
 چسبيدي؟ يکي اين به نيست خبري اون از ديدي -

 أورد هجوم صورتم به خون
 خوابيد صورتش توي چجوري دستم نفهميدم

 . افتاد سوزش به دستم که بود محکم ضربه اونقدر
 غرديم دندونام بين از
 !؟ گفتي چي بگو ديگه دفعه ي -
 :گفت بهم پوزخند با
 ... افتادي خودت به چيه -

 : زدم فرياد قبل از تر عصبي
 شو خفه ترالن -
 ... داد ادامه و زد زل چشمام توي مسخرش پوزخند همون با

  !؟ بدبخت ميميري واسش و داري دوست و اترين که ميدونه شاديار -
 ... ميدونم اره -

 .کرديم نگاه ميومد سمتمون بِه و  بود کرده شلوارش جيب توي دستاشو که شاديار طرف به دوتايي
 .کرد نگاه ترالن چشماي توي ريلکس خيلي

 ...!ميدونم اره-
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 ... که ميدونه نفس فقط 

 :گفت و ترالن به  شد خيره دوباره و کرد من به نگاهي تک شاديار پريد ترالن رنگ
 !؟ بودي من اتاق تو ديشب که -
 کردم نگاه بهشون گرد چشماي و باز دهن با

  :گفت و اومد خودش به سريع خيلي ترالن

 ...  رفتم بعدشم اوردم واست خواستي اب ازم يادمه -
 :گفت و زد پوزخندي شاديار

 ...اوردي اره -
 .داد ادامه و کرد ريز چشماشو

 ... باشي رفته نمياد يادم ولي-
 .... سکوت

 !شکستم ديگه بار ي کردم احساس
 کرد نگاه شاديار به مبهوت و مات ترالن
 ؟ بازم ؟ خدايا
 ... بست نقش صورتم روي اروم أروم شکست و نااميدي لبخند

  !دادم تکون تاسف ي نشونه به سرمو و کردم نگاه ترالن به لبخند همون با
 .گرفتم فاصله ازشون

 .کردم اسمون به رو لبخند همون با
 ...بگم چيزي نبود احتياج

 .است شده ومنتشر  ساخته دانلود نگاه سايت در کتاب اين

www.negahdl.com 
 ! ميخورم گول...  من که باريه چندمين اين که ميدونست خودش خدا

 .ميرم کجا نميدونستم
 .بودم گرفته فاصله خيلي ويال از

 .نبود خوب حالم
 .... نميکشيدم واقعا ديگه
 ميرفتم راه گرما اون توي که بود ساعتي ١ تقريبا
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 .... نبود شدني تموم دريا
 ... گذاشتم داغ هاي ماسه روي پاهامو و اوردم در کفشامو و نشستم ساحل نزديک

 شدما خسته.!!  پووف -
 . کشيدم راحتي سره از نفسي شاديار ديدن با و کشيدم کوتاهي جيغ صدا شنيدن از

 .نشست کنارم
 ؟ رفتي راه اينقدر نشدي خسته -
 کردم نگاه دريا به
 !؟ اومدي دنبالم راه همه اين نشدي خسته تو -

 :گفت و کرد نگام شيطون
 داشتم هدف من خوب -

  کردم فوت نفسمو و خنديدم
 ميشي پشيمون... منم هدفت که ميکني اشتباه -

 عميق...  کرد نگاه بهم
 !؟ نشم پشيمون بدم قول اگه -

 نگفتم چيزي و انداختم پايين سرمو
 پرسيد دوباره

 !؟ بدم قول اگه اره -

  ! کردم نگاه دريا به بار اين و نگفتم چيزي بازم
 : گفت و کرد ساعتش به نگاهي

 .... بلند ديره -
 : گفت زده وحشت دفعه يه
 نفس مياد خون داره بينيت از -

  .بينيم سمت بردم دستمو
 .... خون بازم اه

 .شدم بلند و بينيم روي گرفتم و اوردم در مانتوم جيب از دستمالي

  !ميکرد نگام نگران

 ... نديدم ديگه جاي مادرم نگاه تو  جز و نگاه اين
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 :گفتم و کردم بهش مهربوني ي خنده
 ! ميشم اينجوري افتاب تو نباش نگران -

 ...داد عصبانيت به جاشو و شد کمرنگ کم کم نگرانش نگاه

 !؟ بيرون مياي ظهر سره چرا  !ميدوني که تو -
 دادم ادامه برگشت راه به کنارش در و نگفتم چيزي

 ...ميخورد مخمو بدجور سوال تا دو

  .شدم بيخيالش و بپرسم نتونستم اخرشم اما  رفتم، کلنجار خودم با اينقدر
 :گفت شاديار که بوديم ويال نزديکاي

 ؟ نفس -
 گرفتم سرم روي بون سايه مثل دستمو شد جمع افتاب نور از چشمام ، کردم نگاه بهش

 !؟ بله -
 :گفت سريع

 ... بپرس -
 : گفتم گيج

 !؟ چيو -
 کرد نگام مهربون و خنديد

 ... ميگم خودم -
 کردم نگاش سوالي و نشدم متوجه بازم

 ... اورد اب من براي ديشب ترالن -
 کرد مکث

  ! ميکنه نگام چشمي زير داره اونم ديدم که شدم بقيش منتظر و کردم نگاش چشمي زير

 ...خنديد  بلند بلند و کرد نگام شيطون

  افتاد سرفه به که اينقدر
 :گفتم حرص با
 !؟ ميخندي چي به -

 : گفت هاش خنده وسط
 .... ممکنه غير فوضولي از حجم اين -
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 . کردم خنديدن به شروع بعدش اما نشدم متوجه اولش

  ! بشه عوض نگاهش رنگ شد باعث که ؛ گفتم اي ديوونه خنده وسط
 ! دوخت بهم عصبانيشو چشماي و شُد جمع اروم اروم خندش
 پرسيدم سريع

 !؟ چيشدي-
 : گفت و کرد موهاش توي کالفه و دستش

 !؟ ديوونه ميگي همينجوري....  اونم به -
 ؟ داره ربطي چه! ؟ شاديار ميگي چي -

 شد ويال وارد  عصبي و انداخت بهم بدي نگاه
 کردم نگاه رفتنش به گرد چشماي با

 زدم پوزخندي
 !؟ نشي پشيمون ميخواستي همينجوري هه

 انداختم در جلوي به نگاهي
 نبود ماشينم

 بود شاديار مامان با صحبت حال در مامانم و رفتم داخل
 ... نبود ترالن

 !؟ کجاست ترالن مامان -
 گفت و زد لبخندي و کشيد صحبت از دست

 !نيس خوب يکم باباش حال گفت زد زنگ مامانش -
 ... رفت و برداشت و ماشينت و شد نگران اونم

 انداختم باال اي شونه
 . نبود چيزيش که ترالن باباي

 رفتم اتاق سمت به
 .شد بلند گوشيم مسيج صداي

 برداشتم گوشيمو و نشستم تخت روي
 ... رفتم من -

 .کنم نگاه چشمات توي نميشد روم چون



 

 

173 

 

  گه اون روز برفی..ا نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 سرابيان مهال

 .شکستم دلتو چون رفتم
 . ميبخشيم بازم ميدونم چون رفتم
 . ميشم شرمندت بازم ميدونم چون رفتم
 ...نفس بگم چيزيو ي ميخوام فقط

 !داره فرق ديدم که پسرايي تمام با شاديار
 .داره فرق خيلي
 .... حتي
 ...! اون با حتي

 ...! داره لياقتتو
 ( معرفت بي ترالن) 

 گوشي ي صفحه روي ريخت چشم از اشکي قطره
 .کنه خوبم نميتونست چيزي هيچ و کسي هيچ که بود شکسته اينقدر دلم

 . باهاش بودن و برگشتن فقط شايد
 ... شايدم
 کنم پاك اشکمو سريع شد باعث در تق تق صداي

 ؟ تو بيام ميتونم-
 زدم لبخند مؤدبانه و شدم بلند

 بفرماييد بله -
 . نشست تخت روي کنارم

 ؟ بشنوي داري حوصله...  مادر دارم باهات حرف سري ي-
 .زدم مهربونش ي چهره به لبخندي

 حتما بله-
 موضوع اصل سره رفت حرف بدون

 بشيد اشنا هم با بيشتر ، ببينيد همو شاديار و تو کنيم کاري که اومديم و مسافرت اين مامانت و من-
 داره دوست خيلي رو تو شاديار قشنگم دختر
 .دارم دوست خيلي منم

 ... باشي داشته دوسش تو اينکه نه باشه داشته دوست که باش کسي دنبال هميشه
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 ميگم اينجوري پسرمه شاديار چون نکن فکر
 مهربونه خيلي اون اما

 ...مادر کن فکر ديگه يکم
 ! کن فکر من خاطر به ايندفعه
 . ـوسيد*بـ پيشونيمو و گرفت دستش توي دستمو

 ... زن اين داره ارامشي چه بستم چشمامو
 بست اروم خيلي و در شد بلند جاش از

 .... خدايا
 جمله اين بازم

 داره دوست که باش کسي دنبال
 .... داري دوسش که کسي نه

 . زدم زل سقف به و کشيدم دراز تخت روي

 مقصره  نکنه قبول طرف که بياد أفسر ميگن وقتي -
 ميدم پولشم مقصرم من االن

 ... شده ديرم مادرت جون برو بيا
 إديسون ي ننه رو ما ميگيره برق همرو خدا اي

 ... کوچولو خودتو نکشي
 کوچولو خانم کنن درست ندادي و ماشين که هنوز
 کشيدم عميقي نفس

 ؟ بخوابم برم ميکني کمکم
 ؟ کردي تزيين سوپمو چرا

 !؟ پرتقال اب چرا بخورم قرص اب با ميتونستم خوب
 نکن گريه اونجوري وقت هيچ ديگه

 ... ميدونم اره
 !؟ بيرون مياي ظهر سره چرا ، ميدوني که تو خوب

 داره فرق همه با شاديار
 داره لياقتتو
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 مادر داره دوست خيلي رو تو شاديار
 ... داره دوست که باش کسي دنبال
 رفتم فرو عميقي خواب به و شد گرم چشمام اروم اروم

**** 
 بودم خوابيده که بود ساعت چند نميدونم

 ... کردم باز چشمامو گرم دستي نوازش با
 !؟ نميخوري ناهار مگه -

 نشستم تخت روي و دادم بدنم به قوسي و کش
 !؟ خوردين شما -
 کرد نگام لبخند با
 نه شاديار ولي...  اره ما -

 پرسيدم بيخيال
 !؟ خوب چرا -

 : گفت و کرد نگام چپي چپ
 ... زاييدم من احساسيه بي ي بچه چه اين خدايا-

 :گفت حرص با بعدشم
 . کنه کوفت تو با ميخواست چون-

 ... ميشد عصبي سريع چقدر خنديدم
 .رفتم در سمتبه و شدم بلند جام از
 کجا؟ -
 :گفتم و کردم نگاش متعجب برگشتم، مامانم طرفبه
 .گرسنمه مامي ديگه، ناهار -

 :گفت و کرد نگام چپ چپ
 ؟ جورياين -

 .که بودم خوب کردم؛ لباسام به نگاهي متعجب
 .آوردم زبون به رو حرفم

 !چشه؟ مگه -
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 : گفت و کرد نگام عصبي
 .ناهار برو بعد و کن مرتب رو موهات کن، آرايش کميه برو بيا -
 . نداشتم رو بحث يادامه يحوصله اصالً چون کردم؛ گوش حرفش به

 .بود مونده صبحم آرايش از يکم. بستم دوباره و کردم باز رو موهام و ايستادم آينه جلوي
 .شدم خارج اتاق از حرفاش يبقيه به توجه بدون
 .رفتم پايين هاپله از آروم

 .دادمي نشون رو بعدازظهر چهار ساعت،
 .ديگه ميام اومده، پيش واسم کار کميه خوب عزيزم، -

  .ايستادم ديوار پشت آروم. اومدمي داشت که بود شاديار صداي اين
 .ميام ديگه روز سه دو تا پس ميام، گفتم بهت نده، گير انقدر سايه واي -
 .عشقم دارم دوست منم پوف، -

 ديگه شدن فرض خر. ليلي بشکست مرا جام چرا ميلي، بود ديگرانش با اگر. کردن داغ حرف اين شنيدن از گوشام

 :گفت و کرد نگام ريلکس. ايستادم جلوش و اومدم کنار ديوار پشت از. بسه
 .سالم عليک -

 ميز روي و کردم آماده غذا خودم يواسه و شدم آشپزخونه راهي بهش بيتوجه. باشم تفاوتبي گرفتم تصميم
 .گذاشتم

 آره؟ بخورم؟ کوفت که منم نگذره، بد -
 :گفتم کنم، نگاه بهش اينکه بدون

 .نداره ربطي من به خوراکت و خورد -
 :گفت شمرده شمرده و دستوري و کرد نگام عصبي

 !بکش غذا منم يواسه شو بلند -
 :گفتم و دادم باال رو ابروم تاي يه
 ...ثانياً سياه، غالم بابات نوکر که اوالً -

 .دادم ادامه و زدم پوزخندي
 .کنه حاضر غذا برات داري دوسش که هموني بگو -

 .کرد نگام متعجب
 !ميگي؟ چي -
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 : گفتم و کوبيدم ميز روي رو دستم عصبي

  .کردي فرضم خر که بس ديگه بسه -

  :گفتم و ايستادم روشروبه
 !نه؟ کالمه؟ تيکه يه واست دارم دوست -

 :گفت و گرفت محکم رو مچونه

 .نکن جوسازي بيخود و دونينمي که چيزي ثانياً بيار، پايين رو صدات که اوالً -
 .کردم بهش تفاوتيبي نگاه

 ...بدون رو اين فقط. کارتهچي و کيه زنيمي حرف باهاش که کسي اون بدونم که نداره اهميت من واسه -
 :دادم ادامه و بردم باال رو صدام کمي

 . نميشم خر من -
 .کرد ترك رو آشپزخونه و داد تکون تاسف ينشونه به رو سرش. کردمي نگام هنگ

 .بود شده کور اشتهام. انداختم ميز روي غذاي بِه نگاهي
 .شدم خارج آشپزخونه از و کردم ول جورهمون رو غذا

 رو اين ارزش دريا اما بود؛ بدي آفتاب. کردمي آرومم که بود چيزي تنها دريا. بردم پناه دريا به هزارم بار براي
 .زدم زل دريا به و نشستم ساحل کنار. داشت
*** 

 .ها دستت رو افتممي خورممي سرما وروجک، نريز -
 .ميرم سمتشبه بدو بدو و کنممي آب از پر رو مشتام

  .ميشم معلق آسمون و زمين بين بريزم، روش رو آبا اينکه از قبل

 و خنديدمي بلند و مردونه. خندهمي و زنهمي دست شوق از مردَم. دارهبرمي و ساحل کل خندم و جيغ صداي
 :گفتمي
 آره؟ وروجک؟ ريزيمي آب من رو -
 .زنممي پشتش بِه رو کوچولوم مشتاي و خندممي دل ته از

 تو که بدونم و بمونم باال اين هميشه خواممي بيام، پايين خوامنمي وقتهيچ دلم ته اما پايين؛ بذار و من ميگه زبونم
 .مني واسه

 .عاشقمي بگو بزن داد -

 .کنهمي کَر و فلک گوش فريادم. خندممي دل ته از
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 . آترين عاشقتم -
 .زندگيتم بگو بزن، داد -

 .کنهمي گل شيطنتم
 .زندگيتم -

 .ديوونه زندگيتم من ميگه و خندهمي
 .نميگم نميگم، نميگم، -

 !نميگي؟ ميگه تهديدوار
 :زنممي فرياد دوباره

 .زندگيتم -

 سرد، آباي تو ـغلش*بـ تو. ميايم فرود سرد درياي آب تو
 .ميشيم منفجر داريم خنده از جفتمون

 .ريزيممي آب هم روي و نيستيم بردار دست هم لحظه همون
 ـوسيدنم*بـ بِه کنهمي شروع آبا همون وسط
*** 

 کني؟مي گريه داري که باز -

 . بود کرده عادت اونم که بودم کرده گريه جلوش انقدر. بود شده طبيعي واسم ديگه
 .شدم بلند جام از کنم، نگاش اينکه بدون و کنم پاك رو اشکام اينکه بدون

 .گرفت رو دستم مچ که شدم بلند. ببينه رو ضعفم همش خواستمنمي کنم، صحبت باهاش خواستمنمي

 :گفت چينيمقدمه بدون. نکردم نگاه بهش بازم
 .بدم توضيح سايه راجب خواممي -
 !هه -

 :گفتم و کردم نگاش تحقيرانه زدم، پوزخند
 !مهمه؟ واسم کنيمي فکر چرا واقعاً -

 .انداخت پايين رو سرش
 .مهمه من يواسه تو ناراحتي ولي -

 .بستم رو چشمام
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 رو جلوم تونينمي هم تو برم، رو مهموني اين دارم دوست من ولي شو؛ ناراحت هم بشي ناراحت خوايمي -
 .بگيري

 .ايستادم کنارش رام و دادم تکون رو سرم
 :گفت کنه، نگاه بهم اينکه بدون اونم

 که بودن کنارم دخترا خيلي. کردمنمي هم نگاه حتي دختري هيچ به من. بود کرده فوت بابام تازه هاموقع اون -
 کاري يه نيومدي، سمتم چون بود؛ همين اومد خوشم تو از که داليلي از يکي. چيزا خيلي از اومدنمي بدشون خب،

 که دختري يه بود، چشماش عمق تو بزرگ غم يه که دختري يه نيافتني، دست دختر يه. بيام دنبالت من که کردي
 نداشتم؛ خوبي روز و حال هاموقع اون نفس،. بود کشيده زيادي سختي که دختري شکست،مي کوچيک حرف يه با

 صداش با و خوابيدممي صداش با کردم،مي زندگي بابام با من ولي ندوني؛ شايد. بود دنيام بابام بود، کرده فوت بابام
 .نبود ديگه ولي شدم؛مي بيدار
 .نشست ساحل کنار

 مست حسابي و خيلي بودم، خورده مشروب روز يه که بود روزا همون. باشه وپناهمپشت که نبود کسي ديگه -

. شرکت رفتم خونه، نرفتم. بودم شده آشنا مهموني همون تو سايه با. بود سخت واسم رانندگي حتي بودم،

 ...و شرکت رفتيم. کرد آرومم خيلي روز اون اما دونم؛نمي رو دليلش هنوز
 .مشابهي سرنوشت چه هه -

 :خنديد و کرد نگاه بهم
 .ديوونه نيست کنيمي فکر که چيزي اون -

 .انداخت پايين رو سرش

 بره، اون اگه اينکه خاطربه کنمنمي ول رو سايه که هم دليلي تنها. ندارم هاخاطره اون از دختري هيچ با من -
 .کار و کار ميشه فقط زندگيم. کنه آرومم که نيست کسيهيچ ديگه

 بخورم؟ رو زودم قضاوت چوب بايد چقدر. انداختم پايين رو سرم
 :گفت و کرد اشاره قلبش به و شد بلند جاش از
 .باش اينم فکر به -

 .شد دور ازم و دادم تکون رو سرم زدم، لبخند
 !شاديار -

 :گفت و زد چشمکي. کنم صداش خواممي دونستمي انگار که جوري برگشت، طرفم به سريع
 شاديار؟ جونه -
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 .شد جوري يه دلم ته
 .زدنمي حرف جورياين من با آترين -

 ... .اما گفتم؛ رو اين چرا نفهميدم
 .کنه حالمخوش تونهمي که گذاشته راهم سره رو نفر يه خدا که حالمخوش -

 .اومد جلو و زد ايمردونه لبخند. انداختم پايين رو سرم
 .آورد باال رو سرم و گذاشت مچونه زير رو دستش

 کنار و آورد جلو رو سرش. زدم لبخندي ريخت، صورتم روي باروني قطره. کرديم نگاه عميق هم چشماي توي
 :گفت گوشم

 ...کوچولو خانوم که حالمخوش منم -
 :داد ادامه و کرد نگام شيطون

 .بشه زندگيم يهمه قراره -

 بار اولين مادرشوهرش که بود گفته و بود کرده دستم شاديار مامان که ايحلقه. کردم نگاه انگشتم توي يحلقه به
 يا بودم کرده درستي کار دونمنمي. بود ايالعادهفوق انگشتره بود، ياقوت نگينش که برليان انگشتري کرده؛ دستش

 شايد باشم، داشته خوبي زندگي مدتي يه که بود حقم ديگه شايد. بود گرفته برام خدا که بود تصميمي اين اما نه؛
 .کرد اعتماد بهش شدمي که بود کسي تنها شاديار شايد بود، بس آترين براي ناله و آه و زاري و گريه ديگه

 اين شايد. بمونم کنارش در بعد به اين از تونستممي که بود کسي تنها بودم، ديده نارو همه از که مني براي شاديار
 !بود من سرنوشت

 کني؟مي فکر چي بِه -

 :گفتم و دادم تکيه صندلي پشتي به رو سرم و اومدم بيرون فکر از
 .گردمبرمي دارم متأهل شمال، اومدم مجرد اينکه بِه -

 :گفت آروم و زد چشمکي و خنديد مردونه
 .خوابنا -

 بودن زده خواب به رو خودشون البته بودن، خواب شاديار مامان و خودم مامان. کردم نگاه رو سرم پشت و برگشتم
 .بزنيم حرف راحت ما تا

 .بود مشخص کامالً اين و اومدمي خوابش شاديار
 بشينم؟ من شو پياده مياد خوابت اگه -

 :گفت و خنديد شيطون
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 نگرانمي؟ -
 :گفتم سريع

 .خوشگل و جوونم نکه خودمم نگران نه، -
 :گفت و داد باال رو ابروش تاي يه
 !چيَم؟ من وقتاون -

 :گفتم و انداختم باال رو مشونه
 .نيستي که من حد در -

 :گفت نااميد و کرد نگام چپ چپ
 !ببين رو ما يآينده همسر -

 :گفتم ريلکس و بيخيال
 بشينم؟ من ايخسته اگه حاال -

 .شد خيره روروبه به و نگفت چيزي
 هوم؟ -

 :گفتم آروم و کردم زياد رو موزيک صداي کمي هابچه اين مثل و خنديدم. نگفت چيزي بازم
 قهري؟ مثالً االن -

 .نداد محلي و نگفت چيزي بازم

 و زدم لبخندي. داشت نگه بده، تکوني حتي اينکه بدون و حالبي رو دستش. گرفتم رو بود کاربي که ديگش دسته

 .نگفت چيزي بازم اما اومد؛ لبش روي لبخند. کردم قفل رو انگشتاش و دادم جا دستش توي رو دستم
 .کن بيدارم کردي آشتي هروقت خوابم،مي من -

 . دادم تحويلش ژکوندي لبخند بعدشم

 :گفت و کرد نگام عصبي که خنديدم. کشيد بيرون حرص با رو دستش و رفت هم توي اخماش
 !کنهمي هم هرهري چه! نکشيا؟ منت وقت يه -

 .کردم نگاه بهش و خنديدم بازم
 .بگير رو دستم -
 : گفتم لجبازي با
 ...خبرا اين از ديگه کشيدي، رو دستت خودت -
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 چشم لبش روي لبخند به و کشيدم عميقي نفس. موند نصفه حرفم. گذاشت پاش روي و گرفت محکم رو دستم
 .دوختم

 .سپرد من به رو رانندگي و مياد خوابش که کرد اعتراف شاديار ناهار، صرف از بعد
 .سپرد خواب دست به رو خودش هم شاديار و نشستم رول پشت

 بهش شاديار کردن بزرگ تو چقدر و بوده خوبي زن چقدر که کردمي صحبت شوهرش مادر راجب داشت مامانش

 اينکه از شاديار، افسردگي از گفت،مي شوهرش مرگ از. شده ناراحت چقدر کرده، فوت که وقتي و کرده کمک
 .بره روانپزشک پيش که کرده مجبورش چقدر
 .بود خوابيده مظلوم چقدر کردم، نگاه بهش

 حرفاي از ديگه و کرد پرواز ذهنم لحظه چند براي. بود بسته آروم رو چشماش و بود ريخته صورتش توي موهاش
 .ديدمنمي رو شاديار ديگه و شنيدمنمي چيزي شاديار مامان
*** 

 آترين، خوامتنمي ديگه گفتم بهش. کردم قهر باهاش هميشه براي گوشيش، توي دختر يه هايمسيج ديدن از بعد
 از بعد نديدنش، هفته دو از بعد اما ببينمت؛ خوامنمي ديگه گفتم گذاشتم؟ کم چي مگه گفتم بيزارم، ازت گفتم بهش

 .گذاشتيم قرار هم با و زد زنگ بهم غصه، و غم هفته دو از بعد توجهيش،بي هفته دو

 اون به ايعالقه هيچ که بود شده ثابت بهم اما ديدم؛ ازش چي که بودم کرده فراموش و کشيدمي پر براش دلم
 .نداره

 زدنم نفس نفس به توجهي و دويدم آسانسور بدون رو طبقه بيست رفتم، فقط. شدم حاضر جوريچه دونمنمي
 پس يکي رو هاپله فقط و فقط. کردمنمي قلبم تند ضربان به توجهي کردم،نمي گلوم خشکي به توجهي کردم،نمي

 محکم. کردم پرواز ـوشش*غـ*آ به و کردم فراموش رو چي همه ديدنش محض به. کردممي طي ديگري از

 .کشيدمي نفس و کردمي موهام توي رو سرش  .شد قطع ثانيه چند براي نفسم که جوري کرد، ـغلم*بـ
 .بشم دور ازش ذاشتنمي فقط گفتنمي هيچي
 .کردم نگاه صورتش به و دادم فشار سينش به رو دستم
 .کردمي نگام انتهابي و بود زده حلقه چشماش توي اشک

 .گذاشت پام روي رو سرش نشستم، مبل روي

 نخوابيدم؟ روز چند دونيمي نخوردم؟ چيزي روز چند دونيمي منتظرتم؟ که وقت چند دونيمي -

 .کردم نگاه شاديار بِه و کردم پاك آروم رو اشکم اومدم، خودم به اشکم يقطره ريختن با

 .انداختم پايين رو سرم. بود زده زل بهم عصبي
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 داشتم؟ زدن حرف واسه جايي مگه گفتم؟مي بايد چي
 بگم؟ چيزي بهش تونستممي مگه

*** 
 .بشين طرفاين کنار، بزن -

 .داشتم نگه رو ماشين و کردم گوش حرفش به. بود هم توي عجيب اخماش بود، عصبي خيلي .کردم نگاه بهش
 .طورهمين اونم شدم، پياده ماشين از

 .نشست فرمون پشت و گذشت کنارم از حرفي بدون
 .انداخت وحشت به رو همه ماشين الستيکاي صداي

 !خبره؟ چه آروم، مادر، شاديار -
 :گفت کوتاه و تلخ

 .شده ديرم دارم، کار شرکت -

 کردم ماشين سرعت به نگاهي. کردمي پرواز ماشين
١٨٥... ١٨٠. ... 

 !شاديار؟ -

 بوديم؛ ترسيده واقعاً ديگه. داد فشار گاز پدال روي ترمحکم رو پاش و انداخت بهم رو وحشتناکش نگاه
 .من و مامانش مامانم،

 برو؟ آروم نميگم مگه بچه؟ خبرته چه -
 .زد کنار رو ماشين و کرد فوت حرص با رو نفسش
 .شد متوقف خونمون جلوي ماشين

 ...و آورديد تشريف که شدم حالخوش خيلي خيلي نژاد،آريان خانم خب -

 ماشين از و نکردم توجهي ها،تعارف يادامه به. بود مشخص چهرش از اين و بود عصبي کردم، شاديار به نگاهي

 مانع و گرفت قرار دستم روي گرمي و مردونه دستي اما برداشتم؛ رو چمدون و کردم باز رو عقب صندوق. شدم پياده

 .گذاشت پايين رو چمدون اونم و کشيدم رو دستم. شد برداشتنم از
 :گفت لب زير
 .سنگينه برات -

 .دارم دوست بازم و بخشيدم بازم يعني حرف، اين
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 گره هم در اخماي با سر دادن تکون لبخندم جواب اما زدم؛ بهش لبخندي و دادم تکون تشکر ينشونه به رو سرم
 .بود خورده

 من که حالهخوش حسابي که گفت و گرفت ـغلش*بـ تو رو من حسابي اونم و کردم خداحافظي هم مامانش از
 . شدم عروسش

 .کرديم باز رو خونه در رفتنشون از بعد و برن تا مونديم منتظر

 .بود خودمون واسه بازم که ويال همون حتي نميشه، آدم يخونه جاهيچ واقعاً که آخ

 اتاق اين توي برم، اينکه از قبل. انداختم خونه اطراف و دور به نگاهي و نشستم تختم روي و بردم باال رو چمدون

 .بود بانشزندان آترين که داشت رو زنداني نقش خونه اين برم، اينکه قبل. ريختم اشک هاساعت آترين براي

 .نامرديه و خيانته گناهه، هم آترين بِه کردن فکر حتي بعد بِه اين از اما کردم؛ نگاه انگشتم درون يحلقه به
 نه؟ قشنگيه، انگشتر -

 :گفتم نااميد و دادم تکون رو سرم. دوختم مامانم بِه و گرفتم انگشتر از رو چشمم
 .باشه قشنگ بختم کن دعا -

 .نشست کنارم

 .بوده تفاهمسوء همه اون، قبل هايعشق که فهميمي و ميشي عاشقش آروم آروم. خوبيه پسره شاديار نفس، -
 :گفتم حرفش به توجهبي
 داري؟ ازش خبري زدي؟ زنگ نورا به -
 :گفت و شد بلند جاش از

 .بخوابم يکم ميرم من نفس،. ببيندمون که اينجا مياد گفت آره، -

 .دادمي نشون رو شب يدقيقه ٨:٣٥ کردم؛ نگاه ساعت به و دادم تکون رو سرم
 .زدم سر شاديار پروفايل به ناخودآگاه و شدم آنالين تلگرام توي. برداشتم رو گوشيم و کشيدم دراز تخت روي

 .بود بعدازظهر يدقيقه ٥:٧ بازديدش آخرين و بود نکرده عوض رو عکساش. کردم نگاه رو عکساش دوباره
 ...و بود کرده پاك رو اکانتش ترالن

 .نشستم تخت روي سريع و شدم هُل شد،نمي باورم خدا، واي
 !بود... آنالين... آترين... آترين! ميشه؟ مگه

 نامردي نداد اجازه بهم بزنم، زنگ بهش که نداد اجازه بهم بود، انگشتم توي که ايحلقه و سرهممپشت هاياشک
 .باشم معرفتبي نداد اجازه کنم،
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 رو غرورم شده که بارم يه براي. شدنمي ولي زد؛مي پر صداش شنيدن براي دلم کردم،مي گريه بود، گرفته دلم
 .رفتم مامان اتاق به و گذاشتم اتاق توي رو گوشيم نزنم زنگ بهش اينکه براي. کردم حفظ

 داشت و بود نخوابيده هنوز. رفتم اتاقش سمتبه توجهبي اما شد؛ سياه چشمام تخت روي از شدن بلند محض به
 .ديدمي تلويزيون

 :زدم حرف زور به
 بخوابم؟ اينجا من ميشه مامان -

 .داد تکيه تخت به رو پشتش و شد خيزنيم
 !شده؟ چي -

 .شد بلند نگران. شد خارج دستم از اشکام کردن حفظ کنترل
 !شده؟ چي نفس، -

. کشممي وجودم تو دارم رو آترين کردممي احساس. بود غيرممکن حالم وصف. زدم گريه زير و ترکيد بغضم
 .بود گرفته رو دامنم عشقش يشعله

 .کنم فراموشش بايد من نه،. کنم فراموشش تونمنمي من نه،

 بود قولي دونستممي که چيزي تنها لحظه اون. بود مامانم نگران و مات يچهره ديدممي که چيزي تنها لحظه اون
 .بودم داده شاديار به که

 .کرد پاك رو اشکام و گرفت رو دستم
 آترين؟ بازم -
 . گرفت شدت گريم دوباره اسمش شنيدن از
 .بسه خدايا -

 .زدم فرياد
 .بسه خدايا -

 .بود گرفته لرزم و بودم افتاده نفس نفس به گريه شدت از. گرفت ـغلش*بـ توي رو سرم
 و شدم حسبي شد، گرمم ديگه دقيقه چند از بعد

 .رفتم فرو طوالني خوابي به و نفهميدم چيزي
*** 

 .بود شده روشن هوا اما بودم؛ خواب که بود ساعتي چند دونمنمي



 

 

186 

 

  گه اون روز برفی..ا نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 سرابيان مهال

. افتادم تخت روي دوباره و شد سياه چشمام اما شدم؛ بلند تخت از. زد رو چشمم خورشيد نور کردم، باز رو چشمام
 يلبه به رو دستم و شدم بلند آروم آروم باراين. نداشت رو وزنم داشتن نگه توان پاهام بازم اما کردم؛ سعي دوباره
 . کردم تعادلم حفظ و شدن بلند سعي و گرفتم تخت

 .برم خودم اتاق که نداشتم دوست. شدم خارج اتاق از لنگانلنگ و کشيدم زمين روي رو پام

 شد باعث و خورد صندلي به پام شدم، اشپزخونه وارد آروم. کردمي درست چيزي داشت مامان. شدم اشپزخونه راهي
 .برگرده طرفم به مامان که
 .افتادم زمين روي و رفت سياهي چشمام ديگه بار فريادش صداي شنيدن از
 !نفس! مادر نفس. کن کمکم خودت زهرا فاطمه يا -

. شدمي اکو هاحرف بود، صدا سرم توي. نداشتم رو خوردن تکون و زدن حرف حس. شنيدممي اما بود؛ تار چشمام
 .نشنيدم رو صداش و نديدم رو مامان لحظه چند براي
 بودم حالت همون به دقيقه چند دونمنمي

 .کشيد خودش در رو من گرم ـوش*غـ*آ يه آشنا، بوي يه آشنا، عطر يه که

 .دستم توي سرم و آبي يپرده و سفيدرنگ اتاق کردم؛ نگاه اطرافم دور به و کردم باز رو چشمام

 .نوشتمي چيزي ايبرگه داخل رسيد،مي نظر به دکتر که سفيدپوش بلندقد، مرد يه. ديدمي تار چشمام
 .بود مرد همون صداي شنيدم که چيزي تنها

 .پايينه خونشم قند نخورده، چيزي ماهه دو انگار ضعيفه، خيلي -

 !مطلق سياهي دوباره و نديدم دوباره نشنيدم، دوباره
*** 
 کل داناي

 .کردنمي اون از يادي حتي شايد که بود داده کسي براي رو قلبش که بود دختري شهر اون در
 شکسته، دلي با تنها و ساده دختري

 گيريتصميم ياجازه اما کرد؛مي فکر درست شايد که دختري  .ديدنمي او جز رو چيزيهيچ و کسيهيچ که دختري
 .نداشت

 خواهري. ديدنمي عذاب خواهرشون و دختر غم و تنهايي از که بودند کشيده رنج خواهري و مادري شهر اون در

  .کشيد گناه منجالب به رو خواهرش زندگي خودش، زندگي خاطربه که بود
 . کرد درندهگرگ يطعمه رو خواهرش و بست همسرش گناه روي چشم که خواهري

 .نبود او براي قلبش که بود باخته دختري به رو قلبش که بود پسري شهر اون در
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 . داشت رو هابهترين لياقت شايد که پسري
 .داشت را بودن اول عشق لياقت شايد که پسري
 .ماند مندعالقه او به و بست زندگيش عشق هاينداشته و خودش هايداشته روي چشم که پسري

 .کردمي وارد ما يقصه گناهبي دختر به بزرگي هايلطمه شمارشبي هايحسادت با که بود دختري شهر اون در 
 .بود بره لباس در گرگي که دختري

 .کردنمي ياد بدي به ازش همه اشتباه، به شايد که بود اميدنا و ديده غم پسري شهر همون در و
 .بود شده سنگدل روزگار هايسختي يواسطه به شايد که پسري
 .بود گناهبي شايد که پسري
 .بود ما يقصه دختر عاشق واقعاً شايد که پسري

 .کردم باز رو هامچشم شديدي، درد بدن احساس با
 .بود آخراش دستم توي سرم

 .کردمي کالفم داشت ديگه آشنا، عطر بوي همون بازم خدا، واي
 .بود دستش توي منم دست و بود گذاشته دستش روي رو سرش کسي کردم کنارم به نگاهي

... اين... اين نه،. شدنمي باورم کشيدم، هيني تعجب از. کرد نگاه بهم و کرد بلند رو سرش دادم، دستم به تکوني
 !کرد؟مي کارچي اينجا

 :گفتم باز دهن با و لکنت با

 !آترين؟... ات  -
 :گفت مهربون و داد فشار کمي رو دستم

 دلم؟ عزيز جونم آترين؟ جونه -
 .شدمي بيشتر لحظه هر تعجبم

 :گفتم ناباورانه! بود؟ من با االن اين
 !اومدي؟ کي تو -

  :گفتم گيج و دادم تکون رو سرم

  !اومدي؟ کجا از يعني جوري،چه يعني -
 :گفت و انداخت پايين رو سرش و کشيد بلندش ريش به دستي

 .زد زنگ بهم شايان -
 .داد ادامه و کرد اخمي
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  .بود اينجا هم ديگه پسر يه البته -
... شايد... شايد خوري،دل احساس يه سرد، احساس يه. داشتم بهش نسبت خاصي احساس يه ولي چرا دونمنمي
 .دادممي ترجيح بهش رو شاديار االن شايد

  .شد زده اتاق در موقع همون و شنيد رو دلم آه خدا
 جلو و زد لبخندي بازم چشماي ديدن با. شد شکفته گلم از گل شاديار قامت ديدن با کردم، نگاه در به باکنجکاوي

 و من يخوردهگره دستاي به داشت کردم، دنبال رو نگاهش رد. پيچيد هم توي عجيب اخماش دفعه يه اما اومد؛
 .کردمي نگاه آترين
. نشد من منظور متوجه اما کرد؛ نگام هنگ آترين. کشيدم بيرون آترين دست از محکم رو دستم ولي چرا؛ دونمنمي

 :گفت و کرد نگاه چشمام توي ايستاد، تخت کنار شاديار
 بهتري؟ -
 لبخندي. بود من خاطربه غم اين شدنمي باورم. شدم غرق چشماش توي. بود خاصي غم يه چشماش عمق ته

 .کردم نگاش مهربون و زدم بهش
 :گفت و زد پوزخندي آترين

 !خبره؟ چه هه، -
 :گفت و انداخت پايين رو سرش شاديار

 .هيچي -
 :داد ادامه آروم بعدشم

 .نيست هيچي هيچي، -
 :گفت و زد چشمکي و کرد نگام بيخيال آترين

 کارته؟چي -
 :گفت اروم بزنم حرفي اينکه قبل بگم، چيزي من نذاشت کردم، نگاه شاديار به
 .پسرعموشم من،! من؟ -
 .گذاشت تخت کنار ميز روي رو بود خريده که چيزهايي و انداخت پايين رو سرش. کردم نگاه بهش تعجب با
 :گفت بغض با و ناراحتي با
 .برم ديگه من نداري، کاري من با اگه. بهتري که حالمخوش جان، نفس خب -

 کنم؟ تحمل نگاهش توي رو غم اين تونمنمي چرا! شده؟ چم من خدا، واي
 :گفت و ـوسيد*بـ رو پيشونيم و کشيد موهام روي دستي شد، بلند جاش از آترين. گرفت دلم
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 .خانومم ديگه برم بايد منم -
 .کنهمي طورياين آترين چرا که دونستممي. ديدم رو شاديار يشده مشت دست وضوحبه

 : گفت داشت کردنش کنترل به سعي که خشمي با و دراومد صداش شاديار
 !بذاري؟ تنها خوايمي رو نفس -

 :گفت بهش حوصلهبي و برداشت رو کتش آترين
 .مياد داره مامانش -

 :گفت دوباره شاديار
 موقع؟ همون تا خب -

 :گفت و کرد نگاش عصبي و شد کالفه آترين
 .بمون خودت نگراني، خيلي اگه شما. دارم کار من -

 :گفت ناراحتي با و لب زير و آروم. انداخت پايين رو سرش شاديار
 .بموني شما داره دوست -
 .زدم صداش ناخودآگاه. گذاشت صندلي روي دوباره رو کتش خيالبي هم آترين. رفت در سمتبه
 !شاديار -
 :گفت چهرش تو غم همون با و برگشت طرفم به
 جانم؟ -

 .کردم فکر شچهره توي غم به. آترينم عاشق که کردم فراموش و بستم رو چشمام
 بموني؟ پيشم... کنم خواهش ميشه -

 :گفت و زد پوزخندي آترين
 !بموني شما که نمياد بدش هم همچين نه، -

 غم بازم اما... اما ميشه؛ خوب حالش حرف اون زدن با کردممي فکر. دوختم چشم شاديار به آترين حرف به توجهبي
 .نرفت بين از چهرش
 . شنيدم رو دارش بغض صداي

 .مونممي من بخواد نفس اگه باشه -
 :داد ادامه و کرد نگام مهربون

 .ندارم نفس از ترمهم کاري من -
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 جاي اما شد؛ خارج اتاق از و کرد من به نگاهي و برداشت رو کتش دوباره بشه هم عصباني حتي اينکه بدون آترين
 .بود داده ديگه کسي به قلبم توي رو جاش. نشد احساس اصالً خاليش
 .نشست صندلي روي تخت کنار شاديار

 خوري؟مي چيزي -
 .زدم لبخند

 .نه -
 .کردم صورتش به اياشاره

 .مياد بهت ريش ته -
 :گفت حرفم به توجهبي
 دونستي؟مي اينجايي، روزه سه -
 :گفتم فرياد با تقريباً و کردم نگاه بهش تعجب با
 !روزه؟ سه -

 :گفت حال همون در انداخت، پايين رو سرش
 .بيفتي حال اين به که باشه زجرآور برات انقدر من تحمل کردمنمي فکر -
 .کردم نگاه بهش شده گرد چشماي با
 ...شاديار -

 :گفت رك
 .بيام کنار خودم با بذار! نفس نده ادامه -

 !گرفته؟ و آترين جاي شاديار واقعا يعني بود؛ شده تنگ ننر و لوس پسر اين براي دلم چقدر
 .گرفتم رو دستش حساس اين و حرفا اين به توجهبي

 .داشت خفيفي لرزش دستش
 :گفتم مهربون و زدم زل بهش و آوردم پايين رو صدام

 توعه؟ خاطربه من حال اين گفته کي-
 .کردنمي نگام و بود پايين سرش هم باز
 :گفتم ايبچگونه لحن با
 !کني؟نمي نگام که شدم زشت انقدر -

 .زد لبخندي اومدمي پايين چشماش از که هايياشک قطره ميون. اورد باال رو سرش
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 !بود؟ من واسه اشکا اين شد،نمي باورم

 بغض با شد باروني منم چشماي. دزديد ازم رو نگاهش و گرفت طرفاون رو سرش. کردم نگاه بهش تعجب با
 :گفتم بهش

 .ها ميگيره گريم منم کنيمي گريه -
 همون در. کرد نگام و شد گريم متوجه. چکيد دستش روي اشکم يقطره. بشکنه بغضم و بلرزه صدام شد باعث که

 :گفت حالش
 !بگذرم؟ تو از جوريچه من آخه -
 .کردم نگاه چشماش تو
 !بگذري؟ من از قراره مگه -
 .کرد موهاش توي دستي کالفه و شد بلند جاش از
 .کشهمي نفس ديگه نفر يه عشق به دارم دوسش که کسي عاشقشم، کهکسي تو، ببينم تونمنمي نفس، تونمنمي -

 قبول رو خودم حرف خودمم وقتي نيست، جورياين که گفتممي بهش بايد جوريچه. انداختم پايين رو سرم
 .بزنم رو حرف اين بخوام که نميشه باورم خودمم وقتي نيست، مهم برام اون گفتممي چجوري. نداشتم

 مردم؟نمي آترين عشق از من مگه! شد؟ جورياين چرا

 دادم؟مي ترجيح رو بودن شاديار کنار چرا کنم؟ تحمل تونمنمي رو بودن کنارش االن چرا

 .نبود شاديار آوردم، باال رو سرم
 !کجاست؟ مامانم
 !نورا؟

 !شايان؟
 .شد وارد پرستاري و شد باز در موقع همون و کشيدم عميقي نفس

 .خوشگل خانوم سالم -
 نباشيد خسته سالم، -

 :گفت و کرد سرمم به نگاهي
 بهتري؟ -

 .دادم تکون رو سرم
 :گفت و کشيد رو سرمم

 .شده تموم که سرمتم عزيزم، ديگه خب -
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 .مرخصي کنم فکر کجان؟ اينجا مامانت

 .ببين رو ما يخانواده! مردم پسراي معرفت بازم. زدم پوزخندي
 .بگيرين تماس باهاشون!  دونمنمي -

 .رفت بيرون در از و داد تکون رو سرش
*** 

 موبايلشون نه خونه، تلفن نه. شدممي نگران داشتم ديگه. نبود نورا حتي يا مامانم از خبري اما گذشت؛ ساعتي چند
 .دادننمي جواب رو نورا يخونه تلفن حتي نه و

 .دونستمنمي و دليلش که ترحمي کردن،مي نگام ترحم با پرستارا و دکترا

 بايد چرا شايان بيمارستانم؟ من فهميد کجا از آترين نيست؟ خوب نورا حال يعني نيست؟ خوب حالش مامانم يعني
 بزنه؟ زنگ آترين به

 .دونستمنمي رو جوابشون حتي که هاييسوال از بود پر ذهنم

 اين شر از  حداقل شايد. بياد دنبالم اون که بگم و بزنم زنگ شاديار بِه که بود اين رسيد ذهنم به که فکري تنها
 .شدممي راحت پرترحم هاينگاه

 .نشستم تخت روي آماده و پوشيدم لباس و بودم کرده جمع رو وسايلم پرستار کمک به
 .کرد مرخص رو من و اومد شاديار ساعت نيم از بعد

 دخترش رفته يادش مامانم گفتممي بهش. کشيدممي خجالت ازش. شديم سوار و کرد باز برام رو ماشين در
 !کرده؟ فراموش رو کوچيکش خواهر خواهرم گفتممي! دنبالش؟ بياد که بيمارستانه

 .زدنمي حرفي اونم بود پايين سرم

 :گفتم و دراومد صدام بود، پايين سرم که جورهمون.  بوديم خونه نزديکاي
 .نذاشتي تنهام تو حداقل اينکه از ممنونم -

 نکردم، نگاش بازم اما کردم؛ حس رو نگاهش سنگيني
 .دادم ادامه

 .ممنونم. کنممي پرداخت کمال و تمام شب تا بگو بهم شده، هرچقدر هم بيمارستان يهزينه -
 :غريد دندوناش بين از و چرخوند خودش طرفبه رو سرم و گرفت باال رو چونم

 گفتي؟مي بهش جوريهمين بود، هم مرتيکه اون اگه  -

 :گفت خودش با و کرد ول رو سرم. کردم نگاش گنگ
 .بدي زجر رو من قراره فقط تو کردي،نمي رو کار اين که معلومه نه، -
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 .کوبيد فرمون روي رو دستش و زد داد عصبي بعدشم

 .بدي عذاب رو من خوايمي فقط... فقط  !لعنتي توي -

 .نداشتم فرياد و داد شنيدن تحمل. بستم رو چشمام
 .داشت نگه رو ماشين خونمون جلوي

 .متشکرم چي همه بابت ازت -

 .نکرد نگام حتي. داد تکون اخم با رو سرش

 کشيده سرم تو جيغي مثل الستيکاش صداي شد، باز در که وقتي. برم داخل تا کرد صبر. کردم باز رو ماشين در
 بود، ساکت جاهمه. کردم باز رو خونه داخل چوبي در و گذشتم حياط از و شدم خونه حياط وارد بستم، رو در. شد

 .بود کور و سوت
 . کرد جلب رو توجهم مامانم بلند صدايي کوري و سوت همه اون تو
 داده؟ راه اينجا رو تو کي -
 کردم نگاه بهش تعجب با
 !؟ چي يعني -

 : گفت و کرد باز و در و ايستاد کنارم عصبي
 . شنيدي که همين -

 ...! هري
 .بود شده گرد اندازه از بيش تعجب از چشمام

 ؟ مامان خوبه حالت -
 کاري؟ طلب شما باشم کار طلب من اينکه جاي به

 !؟ گرفتي پيش دست
 .کرد ريز چشماشو و زد کمرش به دستشو

 اونوقت؟ باشي داشته طلب بايد چرا شما ببخشيد -

  . بوده بيهوش روز سه دخترت اينکه مثل ؟ بيمارستان دنبالم نيومدي چرا -
 . چرخيد طرف اون به سيلي خوردن از سرم
 .گرفت دردم خيلي...  گرفت دردم
 نميدونستم دليلشو که سيلي

 ... داشت درد
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  ! خيلي
 .گذاشتم صورتم روي و دستم و بستم چشممو

 .ريخت پايين چشمم از اشکم قطره
 زدم زل بهش گريون چشماي همون با
 !کردم؟ چيکار من مگه! ؟ ميزني چرا -

 .نشست صورتم روي که دومي سيلي
 ! کنه ريختن به شروع بيشتري شدت با اشکام شد باعث

 زدم زار
 !؟ کردم چيکار بگو مامان خوب -
 !؟ اره ميشي مردم پسر ي صيغه -

 اي شرافتمندانه شغل چه

   ! افرين

  .برگشتم صدا طرف به
 ... بود نورا

 . کردم نگاه بهشون باز دهن با
 کردم هنگ

  ... موندم گيج
 !؟ گفته بهشون کي يعني...  يعني

  .ميکردم نگاشون هنگ

  . بود افتاده لرز به بدنم استرس از
 : گفت و اومد جلو گريون چشم با مامان

 ؟  گذاشتم کم برات چي -
 ؟ کردي اينجوري من با چرا
 ؟ ميدادم بهت ميخواستي چي هر که بود اين جز
 ؟ گذاشتم پات جوونيمو که بود اين جز

 :گفت و انداخت پايين سرشو
 !؟ کنم نگاه خانم فاطمه صورت تو رويي چه با -
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 اعتماد خانم نفس به ما نه گفت بامهربوني و ميگيريم، سالمت برگه براتون گفتم ،وقتي کنم نگاه بهش رويي چه با

  .داريم
 :گفت فرياد با و گرفت و صورتم خشم با
 ؟ کني نگاه ميخواي چجوري شاديار صورت تو-

 !؟ ميمونه إبر پشت ماه هميشه کردي فکر
 ... حتما بوده کمش يکي خانم -
 . برگشتم نورا طرف به

 . کرد ترم عصبي جانبيش به حق اين
 .کردم نگاه دختر اين وقيحي و پروويي به
 : گفتم و ايستادم روش به رو
 . نورا اي عوضي واقعا -

 ... پستي واقعا
 زدم داد
 ... وقيحي خيلي تو دختر -

 ؟ خورده شايان پول اترين زدي زار من جلوي اومدي رفته يادت
 ؟ بود خون پر دماغت و دهن تمام که بود زده کتکت اينقدر شايان يادته

 !؟ رفته يادت هات زاري گريه بدبخت
 زدم داد

  !کرده؟ غلطي چه شوهرت رفته يادت اينکه مثل نه -

  : برگشتم مامانم طرف به

  .گذاشتين بار و من پاچه کله اينجا نشستين -
 !کردم؟ اينکارو من چرا پرسيدين خودتون از دفعه ي

 !؟ بوده چي دليليش پرسيدين
 ... من مادر نه د
 . کردم اينکارو چرا من که ميپرسيدي نشناست نمک دختره اين از

  ...نه يا
 . ميپرسيدي خورت حروم داماد اون از
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 : کردم نورا به رو
 ! بيوه خودت بود شده يتيم بچت االن که نميکردم کارو اين من اگه
 !؟ دستمزدم اينه
 !؟ اخرش اينه
 ؟ تو کاره خالف شوهره حساب به بريزه و پول تومان ميليون ٥٠٠ که بود ابروم و چشم عاشق اترين کردي فکر

 : گفتم و زدم دهنم روي محکم
 ! بمونه بسته صاحاب بي اين بزار -
 ...نفس ببينم وايسا -

  : گفت و کرد نورا به رو
 !؟ نورا کرده چيکار شايان مگه -

 :گفت لب زير و کرد بازي دستش انگشتاي با و انداخت پايين سرشو نورا
 ! که نکرده کاري شايان!  هيچي -
 !؟ ميگه چي دختره اين پس -
 : گفتم بغض با برگشتم طرفش به
 !؟ دختره ميگي من به -

 : گفت من بِه توجه بدون
 ! ام تو با نورا -

 ! کنه جلوه طبيعي و نلرزه صداش کرد سعي
 : گفت و گرفت باال سرشو

 .! کرد درستش شايان ، بود کرده کاري ي اترين پسره اون ، هيچي -
 . زد بيرون حدقه از چشمام

 !؟ بازي ملق و قاصي جلو
 . بود گو دروغ چقدر دختر اين

 : گفت و زد پوزخندي مامان
 همونه چي همه عامل ، ديگه بله!  هه -

 . نميوفتاد اتفاقا اين  نميکرد؛ زندگيمون وارد و شيطان اون  ، دختره اين اگه
 : گفت و زد پوزخندي نورا
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 جان مادر بله -
 ميشدم منفجر حرص از داشتم که واي
 ميسوختم داشتم که واي
 کردم داغ که واي
 ... داغ
 . بابا ببينم کنين جمع -

 اترين ، بدبختي عامل
 اترين ، بيچارگي عامل
 اترين ، بابا مرگ عامل
 اترين ، ارامش شدن شکسته عامل

 زدم داد
 !؟ بندازي اون پاي شوهرتم هاي کاري کثافت ميخواي حاال -

 بخورم؟ گول که مامانم منم کردي فکر ؟ نميکشي خجالت
 : گفت و کرد من بِه رو مامانم

 !؟ نفس کرده چيکار  شايان -
 اومد جلو و شد هول نورا

 ... ميکنه گندش الکي اين!  جان مادر هيچي -
 .انداختم پايين سرمو

 !؟ نيس گنده أفغانستان از ، جنس جاي به مخدر مواد کلي کردن وارد -
 دارو کردن وارد براي گمرگ اجازه گرفتن

 مخدر مواد کردن وارد جاش به ولي
 !؟ نيست جرم
 !؟ نيست جرم جوون عالمه ي کردن معتاد

 : گفتم کردمو ريز چشمامو
 !؟ چيه جرمش ميدوني -

 : گفتم زدمو داد
 ...اعدام -
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 !؟ ميفهمي
 . اعدام

 .دادم ادامه و کردم مامانم به رو
 !؟ يتيم نوت بود بيوه دخترت االن ، نبود شيطان اترين همين اگه ميدوني -

 ؟ بودي شده بدبخت االن نبود دختره همين اگه ميدوني

 . گرفت شايان از و کرد  واردايران   شرکتش و خودش اسم به مواد اون ي همه و گذاشت مرام اترين ميدوني
 !؟ داد خورت حروم شوهر بِه شرکتش اسم خاطر به تومان ميليون ٥٠٠ ميدوني
 ؟ زد بهش خسارتي چه شوهرت ميدوني
 !؟ ميچرخه راست راست داره شوهرت االن صيغه همون خاطر به و من خاطر به ميدوني

 !؟ ميکني راست و کج دهنتو وايميستي من جلوي مياي بعد

 : گفت و گذاشت  قلبش روي دستشو مامانم
 دادي من به که هايي بچه چه اين!  بدبختم چقدر من خدايا -

 ...!!خدا
 !؟ کردم درگاهت به گناهي چه من
 . کرد نگام غضبناك نورا

 !؟ انداختي حال چه به و مامان ببين!  پررويي خيلي -
 : گفتم و زدم بهش پوزخندي

 !؟ زدي حرفارو اين وايستادي من جلوي رويي چه با واقعا -
 !؟ شدي مرتيکه اون ي صيغه رويي چه با تو -
 !؟ ميداد و شايان پول اترين نميکردم اينکارو اگه نظرت به -

 : گفت و شد بلند جاش از عصبي مامانم
 !؟ کنه اذيتمون اينجوري که بکني زندگيمون وارد و آدمي همچين چرا -

 : گفت لب زير و داد تکون سرشو
 کردي بدبخت خودتو -

 : گفت بلند يهو
 . بيرون خونه اين از برو بيا -

 ... داد ادامه
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 سرابيان مهال

 شده مرتيکه اون ي صيغه رفته حاال  پاکم دختر من دختر!  خدايا
 ؟ بود اين تو لياقت

 !؟ بود اين بابات وصييت
 ... بزن حرف د

 ... بياره هجوم ذهنم توي خاطراتم دادم اجازه و انداختم پايين سرمو
 : گفتم اروم

 ... نبود اين من لياقت!  نه -
 . کنين اينجوري باهام نبود هم حقم ولي
 !؟ بود سالم چند من مگه
 !؟ ميفهميدم چقدر من مگه
 .بکنين رفتارارو اون باهام سالگي هيجده سن تو نبود حقم
 !؟ بودم کرده جرم مگه
 نورا ي خونه برو بگه بابام بود حقم
 !؟ بود حقم
 !؟ نبودي مادر تو مگه
 !؟ نزدي حرف شوهرت با چرا
 کرده بچگي نگفتي چرا!  جووونه نگفتي چرا
 زدم داد
 !؟ کرده غلط...  نگفتي چرا اصال -

 . اوردم پايين صدامو

 !گمشه بره دختره اين  ميشه کي ميگفت لبش زير روز هر که ، خواهري ي خونه برم نبود حقم
 !؟ اينجاس هنوز نفس نورا بگه و خونه بياد خواهرم شوهر که نبود حقم
 !؟ کنين بيرون خونه از و من که بود حقم
 !؟ داشتم شما جز و کسي من مگه
 !؟ بندازين گردنم بابارو مرگ بود حقم
 اورد هجوم صورتم به اشک سيل

 بودم رفته ديگه که من نامردا اخه -
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 .بودم نديده بابامو ديگه که من
 . نشستم زمين روي
 !؟ هميشه براي بره بعدش و نبينم ماه سه بابامو بود حقم
 !؟ کنين معرفي ننگتون مايه فاميل کل به و من بود حقم
 .شدم قبول سازي دارو گفتم اومدم حالي خوش با که روزي اون بود حقم

 :  بگه بهم نورا همين
 !؟ کني پاك چجوري ميخواي و ننگ ي لکه

 !؟ نورا و من بين فرق همه اين ، بود حقم مامان
 !؟ ميدادي راه خونه توي من کردن باز سر از واسه که خواستگاري همه اون بود حقم
 ؟ ميره يادم کردي فکر

 کردي بيرونم خونه از بار چند حاال تا
 !موندم دفعه هر غيرت بي من...  من ولي

 ... مادره گفتم هردفعه
 . داشتنه دوست رو از گفتم دفعه هر

 : زدم پوزخندي
 . نبود داشتن دوست روي از ولي -
 نبود عالقه روي از
 . نبود مادري عشق روي از
 . بود کردن باز سر از روي از

 ! مرد بابا
 . ميشد دياليز اخر ماهه دو اون چون
 .داشت مشکل هاش کليه چون ، مرد
 ! مرد

 ... داره کليه نارسايي ميدونستين همتون چون
 . دياليزيه ميدونستين خودتون

 ... نامرد دختر و مادر شما ولي
 .ميديدين هامو أرومي نا و ها اشک و ها کابوس
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 ... مرده بابام که منه خاطره به ميکردم فکر بابا سال تا احمق من چون

 ! مرد ، ميکردم اذيتش من  چون  ميکردم فکر
 ميشده دياليز ساله چند بابام فهميدم بعدش

 ... نگفتين من به شما اما
 نگفتين و ميدونستين
 . کنين تنبيهم ميخواستين

 ! نداشتين دوسم چون نگفتين
 ! کردين نامردي
 ...! نامردي

 : گفتم مامان به رو
 !؟ کردي مادري برام بازم ، اوردي دنيا به و من اينکه جز -

 زدم داد

  !؟ اره -
 : گفتم باشم جوابش منتظر اينکه بدون

 . برم که ندارم جايي من ميدوني ولي!  برو خونه اين از گفتي بهم -
 کرد نگاه بهم
 : گفتم و زدم زل چشمش توي

 ... ميرم اما -
 کجا نميدونم

 ! نيا دنبالم

 نمياي ميدونم  ، چند هر

 . نيا  هم بياي ميخواي اگه
 کردي حقم در نامردي چقدر هر بسمه

 ...  بسمه ديگه
 رفتم در سمت بِه و کردم کج راهمو
 . نيومد دنبالم کسي
 نرم که بخوان ازم بيان دنبالم داشتم انتظار درسته
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 .نشد اينطور اما

  ... نميگرده من دنبال کسي
 .شدم خارج و بستم و داخل چوبي در

 . شد اکو سرم توي در صداي
 ... کردم نگاهي خونه کل به افسوس با

 ميکردم نگاه که و حيات طرف هر

  ...داشتم خاطره نورا با
 تاب روي
 چمنا روي
 ها پله روي حتي

 کردم نگاه عميق ديگه بار ي و کردم پاك اشکامو
 ! نه

 . نبود اين من لياقت
 شدم خارج بستم و در

  !داشتم رفتن هتل براي پولي نه

  !رفتن راه براي حالي نه
 کردم دستم بِه نگاهي

 ! هه
 ... مياد خون داره انژوکتم جاي از

  !دادم ادامه راهم به و نکردم توجهي
 ميرم کجا نميدونستم
 برم ميتونم کجا نميدونستم

 !؟ داشتم جايي مگه
 . برگردم خونه اون بِه دوباره پول برداشتن براي نميخواستم

 ... وزيد بادي
 !کردم احساس گردنبندمو سردي

  ...کردم لمسش
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 ! اهلل
 . کشيدم پايين گردنم از و گردنبد

  ... کردم اطرافم به نگاهي
 . بود فروشي طال جا همون

   . فشردم دستم توي اللهمو پالك و زدم لبخند
 شدم مغازه وارد

 ! بفروشم و زنجير اين ميخوام من ببخشيد ، اقا سالم -
*** 

 . ميومد بدي باد
 ! ماه شهريور اخر هاي شب
 ... بودم نشسته اتوبوس ايستگاه توي

  . ميومد و ميرفت زيادي هاي ماشين
 ... زيادي هاي ادم
 بود شده تاريک هوا

  . ميکردم نگاه که چيزي تنها به من اما
 ! بود روم به رو

 انداختم گوشيم ساعت به نگاهي
 ... ميداد نشون رو شب ٩

 !؟ برم کجا بايد حاال
 . ندارم و هتل پول

 .ندارم مسافرخونه به رفتن براي هم اي شناسنامه
 بود سردم
 . نشستم همونجا پيچيدم خودم به و شالم

 شب نيمه به شدن نزديک با
 . شدن کم هم ادما کم کم

    ... هم ماشينا اروم اروم

  .ندونستم جايز و موندن اين از بيشتر
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 . گرفتم پيش راهمو و شدم بلند
 ... ميشه ختم کجا به نميدونستم که راهي

 .اومدم که راهي همه اون ته
 . شد ختم اينا ترالن ي خونه بِه

 . فشردم و در زنگ و بودم کرده فکرامو
 !؟ بله -
 !؟ هست ترالن ، شدم مزاحم شب موقع اين ببخشيد جون خاله سالم -
 . باال بيا عزيزم اره!  جان نفس سالم -

 . شد باز  تيکي صداي با در
 . فشردم و ٦ ي طبقه و رفتم اسانسور داخل
 .بودم کرده فکرامو تمام

 . بدم انجام کارو همين ميخواستم
 .امديد خوش!  ٦ ي طبقه

 . شدم خارج اسانسور از و اومدم بيرون فکر از
 . بود منتظر خونه از بيرون ترالن

 ترالن سالم -
 برگشت طرفم به
 ... سالم-

 ؟ نفس
 ؟ خوبه حالت دختر
 : گفتم و دادم تکون سري

 ؟ بدي ماشينمو سوييچ ميشه -
 ... تو بيا خوب ، عزيزم اره -

 : گفتم و کردم اخم
 بيار سوييچمو لطفا.  ممنون نه -

 : گفت و داد تکون سرشو
 . دارم حرف باهات -
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 : گفتم و دادم باال ابرومو تاي ي
 ؟ راجب -

 :  گفت رك
 . اترين -

  .کردم اخمي
 . ترالن سوييچمو بيار برو -

 داخل کشيد و گرفت دستمو

   ! شد بلند  آخم فرياد
 . پيچيدم خودم به درد از

 . ميکرد درد هنوز دستم توي انژوکت جاي
 . نشستم زمين روي درد از

 کرد نگام گيج ترالن
 !؟ نفس چيه -

 .شد گرم دستم کردم احساس
 .کردم مانتوم به نگاهي
 . بود شده خوني
 . نشستم تختش روي گرفتم و ترالن دست اروم

 .کرد تميز و دستم و اورد دستمالي ترالن
 !؟ شده چي! ؟ نفس -

 . کشيدم دراز تختش روي اروم
 .نداشتم نشستن حال

 خوبم هيچي -
 !؟ خوردي چيزي -

  .کردم بهش نگاهي
 ! نه -
 .بستم چشمامو منم شد خارج اتاق از

  .شد اتاق وارد بدست سيني مين چند از بعد
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 . بخور غذا يکم بيا ، نفسي بيا-
 .شدم بلند کمکش به

 . انداختم سيني توي مرغ به نگاهي
 . ميرفت ضعف دلم اما نداشتم اشتها
 .کردم خوردن غذا به شروع اروم اروم

 !؟ بگو خوب -
 : گفت و انداخت پايين سرشو

 ! نه يا بگم بهت نميدونم هست موضوعاتي ي -
 کشيدم خوردن غذا از دست

 : گفتم و کردم هم توي هامو ابرو
 !؟ شده چي -

 : گفت شمرده شمرده کرد ريز چشماشو و  أومد جلو کمي
 !؟ شدي اترين ي صيغه تو...  تو -

 بشقاب توي کردم پرت و قاشق
 !؟ بشنوم و حرف اين همش بايد چرا
 !؟ ميکنم غلطي چه من داره ربطي چه کسي به

 !؟  من زندگي داره ربطي چه کسي به
 !؟ نميداره بر سرم از دست هيچکس چرا

 ! خواسته دلم اصال 
 !؟ داشت ربطي چه کسي به

 .کردم نگاه چشماش توي طلبکار

 ؟ چي که!   شدم اره -
 !؟ بدم پس جواب بايد هم تو به

 کرد نگام عصبي
 ...منو بخور بيا -

 :  داد ادامه و زد پوزخندي
 !؟ زنشي هنوز ميدونستي -
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 !؟ نکرده فسخ صيغرو هنوز ميدونستي -
 .کردم نگاه چشماش توي

 !ميدونم...  اره -
 : گفت و نکرد نگام تلخ

 !؟ داره دوست خيلي که ميدوني اينم -
 .کردم نگاه بهش عصبي

 !؟ ميرسي کجا به حرفا اين زدن از! ؟ ترالن چي که خوب -
 : گفت و بست چشماشو

 . باشم جات داشتم دوست هميشه -
 .داد ادامه و کشيد أهي

 .کنم پر براش جاتو نتونستم وقت هيچ اما -
 . انداخت پايين سرشو

  .اوردم زبون به بود کرده گير در ذهنمو خيلي که هايي سوال از يکي ، بهش توجه بي
 !؟ شدم اترين ي صيغه من گفته مامانم به کي ميدوني تو -
 ! خودش -

 ...کردم نگاش هنگ

  !؟ چي يعني -
 : گفت و کرد نگاه بهم

 نورا و مامانت به و خونتون رفته اترين ، بودي بيمارستان تو وقتي -

 . گفته  
 . کردم نگاش گيج

 !؟ خونمون بره اترين بايد چرا خوب -
 !؟ بيمارستانم من فهميده اترين کجا از -

 کردم ريز چشمامو
 !؟ بيمارستانم من فهميدي کجا از خودت تو اصال...  اصال -

 . نشست تخت روي کنارم
 . بود شمال اترينم ، بوديم شمال که ما -
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 .زدم زل بهش متعجب
 !؟ هان -

 : گفت و انداخت پايين سرشو
 ... ميشي ناراحت دستم از ميدونم -

 ! شماليم ما که گفتم اترين به من ولي
 : گفتم و کردم ريز چشمامو

 !؟ کردي چيکار تو! ؟ چي -
 : گفت و کرد نگام جانب به حق

 !؟ داره شرط ي فقط ميگم بهت رو ماجرا تمام من نفس ببين -
 : گفتم و شدم بلند عصبي

 !؟ ميزاري شرط هم ، ميزني گند هم واال خوبه -
 ايستاد روم بِه رو طلبکارانه

 ! بنداز راه دعوا بعد بگم بزار کن صبر -
 نشستم تختش روي اروم

 .نشست تحريرش ميز صندلي روي روم به رو ترالنم
 . کني قضاوت بعدش بشنوي اول ميخوام نفس -

 . دادم تکون سرمو
 شد دعوامون هم با و خونتون اومدم من که روزي اون -

 .نميارم و اترين اسم ديگه گفتم که روزي همون و داره دوست رو تو اترين گفتم که روزي همون
 داره دوست اترين گفتم دانشگاه توي که روزي اون

 .گرفت فاصله بايد اترين از گفتم بهت شمال توي که روزي اون حتي و
 ميزنم بهت رو حرفا اين دارم که امروز و

 ... نشده قطع اترين با رابطم هنوز
 . ميرم بيرون باهاش و ميزنم حرف اترين با روز هر هنوز
 .کرد نگاه بهم

 . ميبينم تو واسه و اترين هاي گريه هنوزم

 زدم پوزخند 
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 . بود حرفا اين از تر شکسته دلم
 !؟ خوب -

 کنم کوچيک و اترين که نميزنم رو حرفا اين - 
 .بزنم گولت که نميزنم رو حرفا اين

 : گفت و شد عصبي
 . بپرس خودش از برو اصال -

 : گفتم محکم و بستم چشمامو
 بقيش!  ترالن -
 . بوديم شمال ما -

 بيينه و من ميخواد که گفت و زد زنگ بهم اترين
 . بودم نگفته چيزي بهش موقع اون تا مادرم جون به

 . کردم نگاش منتظر حرفش به توجه بدون
 ... داد ادامه

 !؟ چرا گفت ببينه، و من نميتونه گفتم بهش -
 ... نميشه گفتم

 . نميشناسه ، نه ميشناسي که و اترين اما
 کجام بگم که کرد مجبورم
 . نفس کرد مجبورم

 .کردم نگاش و اوردم باال سرمو
 کرد نگاه چشمام توي

 ! تو با ، شمالم گفتم -
 . کرد قطع و گوشي
 زد پوزخند

 کرده قهر باهام و شده ناراحت مسافرت اومدم بگم بهش اينکه بدون اينکه خاطر به کردم فکر خيال خوش منه -
... 

 .ريخت پايين چشمش از اشک ي قطره
 . داد ادامه و برد باال کمي صداشو
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 ! نفس نبود اينجوري ولي -
 . نميخواست و من لعنتي اترين

 .ببينه رو تو و شمال بياد سريع تا کرد قطع و تلفن... اون
 . گذشت ساعتي چند ي

 ميگفتم و ميدادم ام پي بهش هي منم
 !؟ قهري من با جونم اترين
 . نميشنيدم جوابي اما ميزدم زنگ بهش

 . زد زنگ بهم ساعت چند از بعد
 : گفتم و دادم جوابشو شوق با

 !کردي؟ اشتي باهام عزيزم

  :گفت و داد جوابمو سرد
 .دارم چيکار تو به من بابا ميگي چي

  . شمالم من
 ...اومده تو خاطر بِه نميدونستم هم لحظه همون حتي نفس -[

 . ببينه و من اومده که ميکردم فکر و بودم حال خوش ؛ نداره دوست و من نميدونستم هم موقع همون حتي
 : گفت باناراحتي و انداخت پايين سرشو

 . نبود اينجوري ولي -
 . کردم نگاه چشماش توي

 : گفتم بغض با

 ميديد  و من هاي قراري بي اون تمام ها ضجه  اون تمام ها گريه اون تمام  ، ،اترين بگي ميخواي يعني...  يعني -
 !؟ نميومد جلو و

 : گفتم و زدم پوزخند
 !؟ عشقه اين واقعا!  هه -
 دادم ادامه ناراحتم لحن همون با
 !؟ ترالن هستي دوستي چجور واقعا تو -

 کردي؟ اينجوري باهام که بودم کرده چيکار من مگه
 . زد زل بهم متعجب
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 !؟ کردم چيکار من مگه -
 . گرفت حرصم بودنش جانب به حق از

 . بردم باال صدامو کمي
 !؟ کردي چيکار ميگي واقعا! ؟ کردي چيکار -
 !؟ ميشدم کوچيک چقدر من ، ميديده و من اترين و ميکردم گريه داشتم من که هايي لحظه اون تمام ميدوني تو

 . دادم تکون تأسف ي نشونه به سرمو
 ... داشتم اعتماد هم خيلي.  داشتم اعتماد تو به من!  ترالن متاسفم واست -

 .اومدم بيرون اتاقش از و برداشتم ماشينمو سوييچ
 . رسيد بهم ها پله پاگرد توي و اومد دنبالم

 ، نفس متاسفم واست منم -
 . برگشتم سمتش به

 داد ادامه
 ... دادي اترين واسه جوونيتو ، عمرتو ، زندگيتو ، عشقتو تو -

 !باشي خوش اترين کنار در ميتونستي که اي زندگي
 . نکردي اما ، بزني رقمش خودت براي شکل بهترين به ميتونستي که اي زندگي

 ! من نه ، بودي اترين دنبال که بودي تو اين ، نره يادت وقت هيچ ولي..  باشه تو با حق شايد
 . اومدم پايين ها پله از

 . بودم ترالن حرفاي درگير
 . روندم نامعلومي مقصد به و شدم ماشين سوار
 ... بود ترالن با حق شايد
 . ميزدم و اترين قيد اينها از تر زود خيلي بايد من شايد
 . بود مامانم با حق شايد
 . کردم زندگيمون وارد و اترين که بودم من اين شايد
 . سوخت خودم حال به دلم
 . قرمزي شنل مثل بودم شده

 . ميخوردم گول کس همه و چيز همه از
 . نميکردم پيدا مادربزرگمو ولي
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 . ميروندم معلومي نا مقصد به
 . ميومدند پايين هم سره پشت اشکم هاي قطره

 ... نداشتم غم
 . داشتم درد
 .داشتم انتها بي درد ي و مرحم بدون درد ي ، بزرگ درد ي دلم ته

 . ميرفت کجا ماشين نميدونستم
 .ميرفتم فقط
 ... مستقيم ، راست ، چپ

 . کشيد پر دلم ، صالح زاده امام به چشمم افتادن با
 . کردم پارك کجا و ماشين نميدونم

 . رفتم زاده امام سمت به و شدم پياده فقط
 . شکست صدا پر بغضم ضريح به چشمم افتادن با

 . نميکردم برم و دور هاي نگاه به توجهي
 . ميگرفتم و ضريح و ميکردم گريه
 ... زيادم هاي درد خاطر به ميکردم گريه
 بابام خاطر به ميکردم گريه
 شاديار ي شکسته دل خاطر به ميکردم گريه
 خواهرم نامردي خاطر به ميکردم گريه
 . اترين نامردي خاطر به ميکردم گريه
 . کشيدم که دردي همه اون خاطر به ميکردم گريه
 . نديدم خوش روز اينکه خاطر به ميکردم گريه

 . بودم همونجا بود ساعتي چند نميدونم
 . بود ميش و گرگ هوا

 . ميداد نشون کم کم خودشو داشت صبح
 . داشت سردي هاي صبح پاييز أوايل و شهريور آخراي
 . رفتم فرو خودم توي کمي
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 نشستم زمين روي و رفتم حرم صحن به و شم بلند جام از شدم مجبور نخوابيد اينجا گفتن و خادم شدن نزديک با

.  
 !؟ برم داشتم رو کجا
 ؟ بيارم پناه بهش داشتم و کي
 !؟ ميرفتم کجا
 . کردن بيرون خونه از کوچولوتو دختر ببيني کجايي بابا

 . نداره رفتن واسه جايي دخترت ببيني کجايي
 . ميکنه خفه داره و دخترت بغض ببيني کجايي

 . کردن ريختن به شروع اشکام هم باز
 . کردم نگاه مردمو هام اشک بين در و گذاشتم و دستم روي سرمو
 . بود گرفته عجيبي درد سرم

 . بود سردم
 . دادم تکيه ديوار بِه سرمو و کردم جمع خودمو

  ... کوچولو خانوم!  ميکني گريه داري که بازم -
 . شدم بلند جام از سريع اشنا صداي شنيدن با
 . کردم نگاه بارونيش چشماي به
 : گفتم بغض با
 ! شاديار -
 !؟ ميکني چيکار اينجا تو...  تو -

 ... بود باروني چشماش
 : گفت بعض با
 !؟ دنبالتم کيه از ميدوني -

 . کردم نگاه بهش ضجه با  ميريختند تند تند هام اشک
 . ندارم عشق همه اين لياقت من خدا به ؟ داري دوست و من چرا لعنتي -
 کردم اشاره خودم به
 . تنهام ادم ي من ، ببين و من -

 . ندارم هيچکسيو من
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 . زده پسم خواهرم!  کرده بيرونم مامانم
 . گذاشته تنهام بابام

 ... بيزاره ازم ، داشتم دوسش عمر ي که پسري
 . نشستم زمين روي

 !؟ شاديار داري دوست چرا و ندارم و کسي خدا جز که بدبختي منه اخه -
 !؟ کني زندگي نميري چرا
 !کردن؟ بيرون خونه از و من و چرا ميدوني اصال ، تو

 . گرفتم پيراهنشو و شدم بلند
 !؟ لعنتي ميدوني -

 زدم ضجه.  زدم داد
 !؟ ميدوني -

 : گفتم لب زير
 . شکستم دلتو ببينم ندارم طاقت من -

 بخواد اينقدر و من يکي ببينم ندارم طاقت
 کردم اشاره خودم به انگشت با
 . شاديار ندارم عادت عشق همه اين به لعنتي من اخه -

 . نشست روم به رو زمين روي
 . بودن کرده خيس و صورتش اشکاش

 . گرفت سينش توي محکم سرمو
 . همينطور اونم.  ميکردم گريه
 . ميکرد زمزمه لب زير
 . نفس نميگذرم ازت من -

 کردم نگاه بهش
 زديم زل هم چشماي توي

 . نفس وايميستم پشتت همه جاي به من -
 . عزيزم نميزارم تنهات

 قول...  نفس ميدم قول
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 . کردم نگاه اطرافم دور به و کردم باز چشمامو
 ... شيک خيلي ي خونه ي ، جديد جاي ي

 اندامي و سفيد پوست با مشکي درشت هاي چشم ، زيبا العاده فوق دختري قدي عکس و اتاق مشکي تمام ست

  ... پر کمي
 . کرد جلب توجهمو

 شدم بلند جام از
 . انداختم بود شده چروك که لباسام به نگاهي

 . شدم خارج و کردم باز و اتاق در
 .بود درست حدسم
 . بود برده خوابش کاناپه روي و تلوزيون روي روبه شاديار
 ... کردم خونه أطراف به نگاهي

 . بود وصل خونه ديوار و در به که خودش از عکس چند
 . بود چشم تو خيلي خونش طاليي مشکي ست

 شويي ظرف و کانتر روي کثيف ظرف و ليوان عالمه ي
 ... کنتاکي و پيتزا ي جعبه کلي

 بود ريخته ها مبل روي تماما لباساش
 . بود ناك وحشت

 . کجاست وسايلش نميدونستم
 . ريختم داخلش رو ها اشغال و برداشتم و بود افتاده جا همون که پالستيکي

 ... چي همه از کامل اما مجردي کامال ي خونه
 . گذاشتم شويي ظرف ماشين داخل رو ها ظرف

 . کردم روشنش و کردم شويي لباس ماشين داخل لباساشو
 . گشتم شکالتش يا قند دنبال و کردم درست چايي

 . گذاشتم ميز روي و کردم قند از پر و قندون
 !؟ اومدم اشتباه...  ميگما -
 . برگشتم صدا طرف به

 .بود ديدني قيافش من خداي واي
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 پايين نصفش بود باال نصفش تيشرتش
 . بود ريخته صورتش توي و بود ريخته بهم حسابي موهاش
 . بود کرده موهاش داخل دستشو

 خنديدم صدا با

 کرد ريز چشماشو 
 !؟ ميخندي چي به -

 : گفت باشه شده متوجه خودش انگار که جوري بعدم
 ... ديگه خستس بچه خوب -

 . شد بيشتر لبخندم
 :گفت و نشست صبحانه ميز صندلي روي روم روبه

 .خودت واسه هستي داري خونه خودمونيما، -
 : گفتم و خنديدم

 . خودت واسه هستي اي شلخته هم تو ، خودمونيما -
 : گفت و خنديد

 . باش نداشته بودن تميز انتظار پسر ي از -
 . دادم تکون سرمو
 . بود شلخته هميشه اترينم

 ؟ خوابيدي راحت ديشب -
 . دوختم چشم بهش و اومدم بيرون فکر از
 مرسي اره -

 انداختم پايين سرمو
 . شدم مزاحمت که ببخشيد -

 زد زل بهم و کرد شيريني اخم
 ؟ باشه ، نزن و حرف اين ديگه -

 . اوردم زبون به بود کرده درگير ذهنمو خيلي که سوالي و زدم لبخندي
 ؟ ميکني زندگي تنهايي اينجا تو -

 . رفت هم توي و خورد گره چهرش
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 : گفت لب زير
 ساله سه -

 : گفت و کرد نگاه چشمم توي بعدشم
 . ميکنم زندگي تنها که ساله سه اره -

 . پرسيدم جاش به و نکردم فوضولي اما باکي قبلش بدونم داشتم دوست خيلي
 . تنهاس که اونم ؟ نميکني زندگي مامانت با چرا -

 : گفت و خنديد
 . نميشه خوب -

 : گفتم متعجب
 !؟ چرا -

 کرد نگام شيطون

 . نيس خلوت اينقدر  که هميشه اينجا -
 . کردم نگاه بهش خنده با
 : گفت لبخندش همون با
 .کنم زندگي مامانم با نميشه شوخي از دور حاال نه -

 . کرد زندگي مامانا با نميشه کال يعني
 ... نگرانه نمياي ، نگرانه مياي زود ، نگرانه مياي دير شُب
 لشه تنه ميگه ميخوابي زياد ظهر
 پوله فکره به همش ميگه ميخوابي کم

 نميکنه کار اصال ميگه خونه مياي ظهر
 . رفته اي دختره کدوم خونه نيست معلوم باز ميگه خونه نمياي

 . ميخنديدم ميزد حرف که مدتي تمام
 . بود ديدني قيافش
 : گفت و کشيد زدن حرف از دست

 ؟ وروجک ميخندي چي به -
 شد صدا با خندم

 . داري کم سبزي کيلو يک فقط اينکه به -
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 . زد بلندي ي قهقهه
 .خوردم چاييم از کمي و خنديدم منم

 : گفت و شد جدي  

 ، اينجايي تو بدونه نيس قرار کسي نفس  راستي -
 ... بگم مامانم به نيست قرار منم

 بموني اينجا ميتوني بخواد دلت که وقتم هر تا
 زد زل بهم

 ... فقط -
 . کردم نگاه بهش

 ؟ چي فقط -
 . زد زل بهم

 ؟ کردن بيرونت خونه از چرا بگي بهم اينکه -
 .زدم زل بهش عصبي

 . کنه بازي احساساتم با نداشت حق ، بياره روم به نداشت حق اون
 : گفتم شمرده شمرده و زدم زل چشماش توي

 . بفهم دهنتو حرف ، محترم آقاي نکرده بيرون خونه از و من کسي -

 . برداشتم گام اشپزخونه خروجي سمت بِه و شدم بلند جام از 
 . گرفت دستمو مچ

 کرد داغ سرم
 لرزيد دستم
 کرد پرواز ذهنم
 . اترين با اشناييم روز اولين به کرد پرواز
 .اومد دنبالم خونه نزديک تا مدرسه از که روزي اون

 ... گرفت دستمو که روزي همون
 . شد شروع هام تنهايي ، هام کسي بي ، هام بدبختي که روزي همون
 . گذاشتم زندگيم هاي تعهد همه روي پا که روزي همون
 .شدن جاري بازم هام اشک
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 ؟ بودم کرده چيکار من مگه خدايا
 . بودم کرده درگاهت به گناهي چه مگه

 . کرد مشت دستشو عصبي
 . نکن گريه ، بگي نميخواد خوب خيله -

 . ميريختند پايين معطلي بي اشکام
 . زد زل چشمام توي و گرفت دستاش توي صورتمو
 :گفت مهربون

 . نکن گريه ؟ باشه.  کردم غلط ، نفس -
 . شد عصبي

 ؟ نکن گريه نميگم مگه!  نکن نگام اينجوري المصب د -
 . نشستم مبل روي

 : گفتم اروم و زدم زل زمين بِه
 ؟ بشنوي ميخواي -

 . کردم نگاه بهش
 . ميگم باشه -

 ... بستم چشمامو
 . شدم اشنا اترين با که بود سالم ١٨ من
 . نيست مهم چجوري و چطور که اين

 داشت فرق همه با اترين
 خاص پسر ي
 غيرتي حال عين در مهربون پسر ي
 .ميداد گير کردنم ارايش بِه ، پوشيدنم لباس به

 ... بزنم قرمز رژ ندارم حق ميگفت
 . بپوشم کوتاه مانتوي ندارم حق ميگفت
 ؟ داره ربطي چه چيزا اين ميگفتم
 . ندارم دوست ميگفت
 کردم باز چشمامو
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 ... بودم تنها من -
 . بود نورا روي خانوادم توجه تمام ، تنها خيلي
 کنه ازدواج ميخواست موقع اون
 ... بره بده دخترشو نميخواست بابام
 نبود راضي مامانم ، ميکرد گريه
 نداشت کاري من به کسي

 . نميفهميد کسي ميرفتم زود...  خونه ميرفتم دير
 .ميکني چيکار نميپرسيدن کجايي نميپرسيدن اصال

 ... نميرفتم مدرسه
 . بودم اترين پيش صبح
 . خونه ميزاشت و من اترين ظهر

 . شدم خيره دست دور بِه
 ... ميکرد خريد برام

 ... ميرفتيم شهربازي
 . مهموني

 ... حتي
 . بدونه ميخواست خودش اما ، بود عصبي کردم نگاه بهش
 دادم ادامه

 . رفتم شمالم باهاش حتي -
 شوهر بود شده اون و زن و بودم شده من

 بوديم هم با جا همه
 ريختن اشکام

 . ميزدن صدا داداش زن و من دوستاش ي همه -
 . خونش رفت نورا ديدم کردم باز چشم
 خنديدم گريه ميون

 ... که بود برگشته بهم خانوادم توجه يکم تازه -
 . شد سياه زندگيم شب ي که
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 کردم نگاه بهش
 . بود هم توي ناجور اخماش

 . بود حرفام بقيه شنيدن اماده  خشمش از پر صورت و شدش مشت دست
 . ندادم ادامه من اما

 .. مهموني رفتم بگم نميتونستم چون ندادم ادامه
 ... بود مست زندگيم عشق بگم نميتونستم
 . شدم زندگيم عشق ي صيغه بگم نميتونستم

 . دوختم چشم بهش و شدم ساکت
 . دوخت بهم قرمزشو چشماي

 : گفت گرفته صداي با
 !؟ باهاش داري خاطره حسابي پس -

 ؟ داري دوسش حسابي پس
 بزنم حرف که کردم باز دهن

 ايستاد روم روبه و شد بلند جاش از عصبي

  :  غريد دندوناش بين از فرياد با و عصبي و زد زل چشمام توي و گرفت لباسمو ي يقه
 . داري دوسش اونو هنوز لعنتي توي...  تو -

 . انداختم پايين سرمو
 . برد چونم زير وحشيانه دستشو

 !؟ اره -
 زدم زل چشماش توي
 . کرد ولم بعدش کرد نگام ثانيه چند

 . رفت اتاقش سمت به
 . نرفتم دنبالش

 . باشه تنها کمي داشت احتياج شايد
 . بود طبيعي ديگه من براي
 ... من
 زندگيم عشق از من
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 پدرم از
 مادرم از

 . گذشتم
 .... گذشتم همه از من

 . بگذرم شاديارم از بود قرار شايد
 ... کشيدم دراز کاناپه روي

 ميريختند معطلي بدون اشکام
 . بود چم نميدونم

 . داشتم عجيبي حس ي

 ،  کاش که بود اين ميکردم فکر که چيزي تنها به

 . بود ادم اترين  کاش اي
 ... کردم باز چشمامو

 . بود برده خوابم کاناپه روي
 بود شده کرخت بدنم

 . کردم نگاه اطرافم و دور به
 . بود شده تاريک هوا

 . موند ثابت شاديار عکس روي نگاهم
 ... استخونيش مردونه صورت روي
 بود اترين با شباهتش بيشترين که مشکيش چشماي روي
 ... ورزشکاريش هيکل روي
 ؛ شدم خيز نيم
 . شد بلند نهادم از اه

 . بود گرفته گردنم
 . شدم بلند جام از و کشيدم گردنم به دستي
 . کردم روشنش و گشتم برق کليد دنبال

 . نبود اما گشتم دنبالش چشم با 
 انداختم اينه کنار ديواري ساعت روي نگاهمو
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 . ميداد نشون و شب ٧:٠٠ ساعت
 . زدم سر ها در تک تک به
 دستشويي اول در
 حمام کنارش در
 خوابيدم ديشب که بود اتاقي همون رويش روبه در
 ... بعدي در و

 شاديار اتاق
 . شد روشن جا همه و زدم و کليد

 . نبود هم اينجا اما
 . بستم و در و کردم خاموش و چراغ کردم فوضولي کنه فکر نداشتم دوست

 . بست نقش ذهنم توي اتاقش ست اما
 !؟ مشکي ست
 !؟ مشکيه خونش جاي همه چرا

 . انداختم باال اي شونه
 !؟ فوضولي تو مگه
 . ميکرد صدا و سر حسابي معدم
 . بود خانوادم گير در اون از ببشتر و زدم بهش که حرفايي درگير ، شاديار درگير فکرم
 . نميدونستم جايز شاديار ي خونه تو و موندن اين از بيشتر ولي چرا دروغ

 . نميزنه زنگ بهم مامانم چرا که بودم نگران
 ! کرده غلط ميگفت بابام به بايد که موقع همون مثل بازم چرا

 ... کرده غلط نميگه
 . کنم چيکار بايد نميدونستم

  . بود هندي خيلي بيارم در دلش از شب و بپوشم خوشگل لباس و کنم درست غذا شرايط اين توي بخوام که اين
 . ندارم کشيدن انتظار و نشستن جز حلي راه

 . نشستم بودم خوابيده که مبلي همون روي و برداشتم گوشيمو و شدم معدم بيخيال
 .بود نزده زنگ بهم نفرم ي حتي ميکردم فکر که چيزي خالف بر اما

 !؟ خانم نفس شدي تنها اينقدر کي
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 !؟ شدي کس بي اينقدر کي
 ؟ بودن زده قيدتو اينقدر کي

 . گذاشتم مبل پشتي روي سرمو
 کردن خيس و صورتم اشکام ديگه باره

 ... ميخوابه خونه از بيرون شبه دو ، دخترت ببيني کجايي ، بابا کجايي
 .... بابا
 !؟ بخوابه خونه از بيرون نبايد شب دختر نميگفتي مگه بابا
 !؟ باشه مادر پدر سايه زير بايد دختر نميگفتي مگه بابا

 . ترکيد بغضم
 . کردن بيرون خونه از تو تغاري ته زنت و دخترت ببيني کجايي بابا
 !؟ رفتي چرا بابا

 بيام خودم به شد باعث قفل توي کليد چرخش صداي
 . شدم بلند و کردم پاك دست با اشکامو ببينه اشکامو شاديار اينکه از قبل
 . ايستادم رويش روبه

 ... کجا گشتم دنبالت خيلي ، سالم -
 : گفت کنه نگام اينکه بدون و پريد حرفم وسط

 . داشتم کار -
 .نشستم جام سره دوباره و کشيدم هم توي اخمامو

 : گفت و گذاشت کانتر روي دستشو هاي پالستيک
 . گرسنگي از ميوفتم دارم کن رديف چيزي ي شام واسه پاشو -
 : گفتم طلبکارانه و دادم باال ابرومو تاي ي
 ؟ مني با -

 : گفت بلند صداي با و کرد نگام عصبي
 .عمم با نه -

 : گفت خسته و گرفت روم روبه دستشو کف که بزنم حرف اومدم
 . ندارم اعصابشم ، ندارم بحث و جر و کل کل حال اصال االن من ، نفس ببين -

 . داد تکيه مبل پشتي به سرشو و شد ولو مبل روي
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 . بياره چي ي بزن زنگ ؛ هست فود فست و اشپزخونه ي شماره چندتا مايکروفر روي -
 رفتم اشپزخونه داخل و شدم بلند جام از

  .کنم کل کل باهاش نبود درست ديگه شايد
 . کردم بود خريده که چيزايي به نگاهي

 ... اماده نيمه الزانياي بسته چند ، اماده سوپ پسته چند
 .... و شکالت ، شير ، ابميوه
 داره دوست الزانيا ميگفت فکرم
 . کردم خارج گوشت هم فريزر داخل از و برداشتم قارچشو و گوشت هاي بسته از يکي

 ... کردنشون کش اب و الزانيا کردن درست به کردم شروع
 . کردم تنظيم دماشو و گذاشتم فر داخل

 . بود کشيده دراز و بود گذاشته سرش روي دستشو انداختم بهش نگاهي اشپزخونه تو از
 . کردم اماده هارو ظرف و انداختم باال اي شونه

 . شد بلند گوشيم زنگ صداي که بودم کردن کار حال در

  . دادم جواب گوشيمو سريعا کيه ببينم اينکه بدون نشه بيدار خواب از شاديار اينکه براي
 !؟ الو -
 !؟ گفته من به اومده در دهنش از چي هر زده زنگ مامانت که کجايي مگه تو -

 : گفتم بهش عصبي
 . ميکردي االنشم فکر بايد ميزدي گند که موقعي اون -
 . زدن گند يعني حقيقت گفتن نميدونستم -

  . خودشه منفعت و سود فکر به فقط که آدمي ي ، کثيفي ادم ي تو...  حقته گفته بهت چي هر مامانم -
 !؟ مياد سرم باليي چه بگي و گفتي مامانم به که چيزايي اين اگه پرسيدي خودت از هيچ

 : گفت و زد پوزخندي
 ؟ تورو يا کشت خودشو مامانت! ؟ شد چي گفتم حاال -

 : گفتم تلخ
 ... اوارم االن من ولي!  هيچکدوم -

 . زدم تکيه اپن بِه و کردم قطع گوشيو
 .گرفتم دندون به لبمو ي گوشه
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 ... ميگرده دنبالم داره مامان پس
 . چکيد پايين اشکم ي قطره

 . شد بلند فر زنگ صداي

  . رفتم فر سمت به و کشيدم دست فکر از
 ! بشه سرد کمي گذاشتم و کردم باز درشو
 . رفتم شاديار سراغ و کردم پاك و اشکم

 ... شاديار -
 ... شاديار
 ! حاضره شام شاديار

 . پريد خواب از که دادم تکونش دست با
 . کرد نگاه چشمام تو

 : گفتم اروم
 . حاضره شام -

 . شد بلند جاش از و داد تکون سرشو
 .شد خورده سکوت با شاممون
 . نگفت هيچي دستپختم راجب انتظارم برخالف

 . نپرسيدم چيزي و نکردم کوچيک خودمو منم
 . شد بلند جاش از و خورد غذاشو
 . رفت خروجي سمت به حرفي هيچ بدون

 . زدم صداش و شدم بلند جام از
 . ايستاد برگرده اينکه بدون
 . ايستادم روش روبه و رفتم تر جلو

 . بود خيره  ديوار روي عکسش به و نميکرد نگاه چشمام توي
 : گفتم و زدم دريا به دلمو

 . ميرم اينجا از صبح فردا من -
 . نکرد نگام بازم

 !؟ کجا -
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 . انداختم باال اي شونه
 . جا هر -

 . کرد نگام عصبي و تيز
 . نکن هستم که ايني از ترم سگ ، نفس جات سره بشين -

 . نشستم حرف بدون
 . نشست روم به رو اونم

 ... باشه اروم کرد سعي
 ... نميدونه تو ماجراي از هيچي من مامان ، نفس بيين -

 . کني ازدواج من با قراره تو ميکنه فکر هنوز مامانم
 . بشناسيم همو ببشتر تا رفتيم بيرون هم با بار سه دو گفتم روزم چند اين تو

 . نکن خراب مامانم جلوي خودتو پس
 . شه پخش بوش ببشتر زدي که گندي اين نزار

 . ميگه چي نميفهميدم دقيق ، نمياوردم در سر حرفاش از
 . کردم نگاش هنگ

 !؟ چي يعني حرفات اين االن -
 . زد زل چشمام تو
 . بيام کنار ميتونم گفتي بهم که حرفايي تمام با -

 !؟ فقط
 :گفتم ترديد با
 !؟ چي فقط -

 : گفت گونه تهديد
 خودت زبون از چه بفهمم من و باشه مونده سينت توي باشه داشته ربط پسره اون تو به که ديگه راز ي فقط اگه -

  ... بقيه چه ،
 . زد زل چشمام تو
 . بشي پشيمون کردن زندگي از که ميکنم کاري ، نفس ميکنم سياه روزگارتو -

 !؟ مفهومه
 . دادم تکون سرمو بود قلبم توي که هايي راز تموم وجود با اما بودم ترسيده
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 ... ارامش ذره ي اميده به فقط
 . عشق با زندگي ذره ي اميده به
 ... نه يا داري دوست و من تو نيس مهم واسمم ، دارم دوست رو تو من -

 . کني فراموشش که ميکنم کاري که بودم داده قول بهت هم قبال
 . هستم قولم سره هنوزم

 . شد بلند جاش از
 ، زدم صداش
 . ايستاد

 . ايستاده اون و نشسته من
 ! نميکنم فکر اون به ديگه ، من -

 . کرد نگام کمي
 ... عميق

 . اومد لبش به لبخند کم کم
 : گفت اروم و داد تکون سرشو مردونه

 ! خوبه -
 . کشيدم دراز بود گذاشته اختيارم در شاديار که اتاقي تخت روي

 . کردم سقف به نگاهي
 ... خدايا

 . افريدي خوشبخت و من اينقدر اينکه از مرسي
 . چرخيدم پهلو به و زدم پوزخندي

 . نميکرد ارومم هم خدا با زدن حرف ديگه
 داشتم غم بايد که چيزي اون از ببشتر
 . بود شکسته دلم بايد که چيزي اون از بيشتر

 ... شدم خيره ديوار روي عکس به
 . بود خوشگل دختر اين چقدر
 !؟ سايس اين يعني
 . شدم انالين تلگرام و برداشتم گوشيمو و انداختم باال اي شونه
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 ... ترالن
 ... اترين
 ... شاديار
 ... شايان

 . بود انالين نورا حتي و
 ! هه

 ... بيچاره نفس
 . ميپيچيدم خودم تو بود ساعتي چند نميدونم
 . شد بلند گوشيم صداي

 . باش بيدار ٩ ساعت صبح فردا -
 . داريم خريد سري ي بريم هم با بايد

 ... شاديار
 . نوشتم براش

 ؟ خريد -
 ... ميفهمي فردا!  کوچولو خانم نکن فوضولي -

 . گذاشتم تخت کنار عسلي روي گوشي و شدم افالين
 . برد خوابم و شد سنگين چشمام

***** 
 ... بودم کرده باز بود وقت خيلي چشمامو

 . بود خواب مغزم اما
 .. دقيقه ٩:٣٥ انداختم گوشيم ساعت به نگاهي

 شدم بلند جام از ناباوري با
 . شو بيدار ٩ نگفت شاديار مگه

 . شدم بلند زدمو پيشونيم بِه محکم دستمو
 . رفتم بيرون در از و پوشيدم لباسامو سريع

 . ميکرد صحبت تلفن با داشت و بود نشسته مبل روي شاديار
 . شد بلند جاش از و ايستادم جلوش
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 ...اوووالال
 ؟ ميگفت چي مشکي کراوات و شوار کت

 : گفت و کرد قطع تلفنشو
 . بريم بخور چيزي ي برو -

 . کرد نگام چپ چپ بعدشم
 . خيز سحر خانم -

 . کردم نگاش گيج
 ؟ داماديته ؟ خبره چه -

 :گفت و خنديد شيطون
 . خانم عروس بله -
 ... کردم نگاش گرد چشماي با
 ؟ شاديار ميگي چي -

 : گفت و کشيد بينيمو
 . بيرون بيا بخور چيزي ي برو زود فنچولک -

 . ماشينم تو من
 . کردم نگاه رفتنش به هنگ
 .. خدايا

 !؟ سرش بِه  خورده چي اين
 . گذاشتم ظرفشويي داخل شو ليوان و خوردم شير ليوان ي

 برداشتم کيفمو
 . بيرون رفتم از سريع
 . بود نشسته ماشينش توي در جلوي

 . گرفتم جاي کنارش و کردم باز درو
 . بود کرده پر و ماشين تمام تلخش عطر بوي

 . کردم اينه توي خودم به نگاهي
 . نداشتم ارايشي کوچکترين

 ... نداشتم کردن ارايش براي لوازمي يعني
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 . سپردما بهت کار ي ، فرزاد واي -
 . ميام فردا ديگه خوب -

 : گفت عصبي

 .  ميکنم امضا ميام فردا -
 . کرد قطع گوشيو

 ... انداختيمونا زندگي و کار از چجوري فسقلي توي ببين -
 . زدم زل بهش متعجب

 . کرد نگاه صورتم تو
 ؟ سفيدي خيلي ميدونستي -

 . بود گفته بهم خيلي...  اره
 . زدم لبخند

 ؟ ميريم کجا نگفتي -
 . بود گوشيش به حواسش
 : گفت بود زده زل اون به که همونجور

 ؟ هان -
 . کردم فوت حرص با نفسمو

 ... کجا گفتم -
 ... مدارك سري ي نعيمي خانم ، الو -

 . دوختم پنجره به و گرفتم ازش رومو کالفه
 بهتره نزنم حرف من

 . شد پخش ضبط از عالقم مورد اهنگ
 . کردم زيادش کمي

 ... شعبانخواني سينا از نباشي اگه
 . بودم اهنگ اين عاشق

 نرفته يادم از هنوزم دريا موج کنار خاطراتت ياده
 . نرفته يادم از هنوزم ، بوديم باهم وقتي رفته روزاي فکر

  بموني من با که ميشه چي ، لبامي روي حرف  ، شبامي ماه تو
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 ... شي وفا بي اگه
 ... شي جدا و بري
 ... ميشکوني رو نازکم دل
 . ميشم ويرونه ي ، ميشم ديوونه نباشي اگه

 ... نميشم عاشق ديگه
 ... ميشم ديوونه من
 ؟ نه قشنگه -
 . اومدم بيرون اهنگ متن به فکر از
 ؟ چي -

 . کرد نگام عميق
 . شد خيره رو به رو به بعدش
 پرسيدم دوباره

 ؟ بگي ميخواستي چي ؟ چي -
 . کشيد هم در و اخماش
 . داشت نگه خريد مجتمع کنار و ماشين

 ... شو پياده -

 . بردم  دستگيره سمت به و دستم

 . شنيدم  ارومشو صداي
 ... بدي ادامه کاراتو اين اگه -

 ميارم کم  ، جايي ي ، روزي ي
 زدم زل بهش

 . نفس بيارم کم نزار -
 بيا کنار خودت بِا

 ... مياري کم هم تو بيارم کم من
 ؟ بياري کم که کنم کاري بايد چرا -
 . شد پياده و کرد نگام عصبي شدن پياده از قبل و کرد باز حرکت ي با و ماشين در

 . شدم پياده اون از تبعيت به انداختم باال اي شونه
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 . ايستادم کنارش
 ؟ شاديار -
 . ميکرد نگاه ها مغازه به
 ؟ بگو -

 : گفتم دوباره و کردم اخمي
 ؟ شاديار -

 . داشتيم هم با زيادي قد اختالف.  کرد نگاه بهم و کرد خم سرشو
 . بود کالفه و عَصبي چشماش

 ! نميزاري.  نفس باشم خوب باهات نميزاري ، بگو ميگم کني صدام ديگم باره هزار اگه -
 : گفت و کردم نگاش کمي

 . کن انتخاب خودت واسه کامل لباس دست ي -
 : گفتم دستپاچه و شدم هول

 . نيس همرام عابرم کارت من ، شاديار ولي -

  . کرد فوت نفسشو. کرد نگام عصبي
 . باش ادم ، نفس -

 . زد داد
 ؟ ميتوني
 . دوختم چشم ها مغازه به اي ديگه حرف بدون و دادم تکون سرمو
 . نميکردم پيدا چيزي

 . بود اي ديگه جاي فکرم ، نميکردم نگاه اصل در

  . شنيدم و صداش که گشتيم و پاساژ ديگه کمي
 ؟ قشنگه اون -
 . گرفتم نگاهشو رد
 . کرد اشاره اي کتي اسماني ابي مانتوي به
 . بود خوشگل نهايت بي

 . زد برق چشمام
 . محشره شاديار واي -
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 . بردم مغازه سمت به و گرفتم دستشو ناخوداگاه
 . کردم حس دستشو خفيف لرزش
 . ميکردم حس و لرزش اين که بود باري اولين
 ... وقت هيچ اترين

  : گفت اروم و اورد گوشم کنار سرشو
 ؟ داري خاطره بازار تو اونم با -

 . داشت عجيبي همخوني تلخش عطر با داغش نفساي
 ... نه

 .نميارم کم ايندفعه

  . گرفتم دستم توي و دستش تا دو و ايستادم روش به رو مغازه تو برم بخوام اينکه از قبل
 . کردم نگاه چشماش توي و زدم لبخند

 . بسازم خاطره تو با ميخوام بعد به اين از -
 . خورد جا حرفم از

 : گفت تلخ و داد تکون سرشو اخر و کرد نگام کمي
 . داخل برو -

 .تو رفتم و خنديدم
 . شد بلند نهادم از اه بود خانوم ي که فروشنده ديدن با

 ؟ ميوفته اتفاق کلي که جوونه پسر ي رمانا اين تو چجوري
 گفتم کالفه

 . لطفا ٣٨ سايز مانتو اون از -
 . شدم خيره خودم بِه اينه توي و کردم پرو رو مانتو

 . ميومد بهم حسابي
 . ميکشيد رخ بِه خوبي به سفيدمو پوست

 . زدم صداش
 ؟ شاديار -

 . بود تلفنش درگير
 ؟ بله -
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 . پوشيدم -
 . نکرد باز پرو در
 . ديگه بيرون بيا اومده خوشت اگه خوب -

 ... همين
 . شکست دلم

 . ميداد نظر و ميديد اونم داشتم انتظار
 ؟ شه مرگ ذوق ببينه تنت تو رو مانتو بياد االن داري انتظار اوردي سرش که بالهايي اون با

 . دختر نباش رويايي اينقدر

  . بگيرم طبيعي قيافمو کردم سعي و اوردم در لباسو ، بود گلوم توي بدي بغض اينکه وجود با
 . زدم لبخند مهربون ي فروشنده روي به
 ؟ دخترم بود خوب -
 . خيلي بله -

 . شديم خارج و کرد حساب رو مانتو
 . چميدونم من اينا روسري و شال ي با کن انتخاب کفشم و کيف ي خوب

 . بود شکسته کارش از دلم
 . ندارم احتياج ديگه چيز من -

 ... کرد نگام متعجب
 . کرد اشاره سرم روي مشکي شال به
 ؟ بپوشي اين با و اين ميخواي چي يعني -

 .انداختم پايين سرمو
 . دارم چي همه خونمون -

 . زد پوزخند
 ! نداري جايي اونجا ولي -

 . شکستم
 . بزنه شاديار و حرف اين نميشد باورم
 : گفت عصبي و شد خم صورتم توي بگم چيزي بخوام اينکه از قبل کردم نگاه صورتش توي

 بدم انجام من داري انتظار که اصواليي ادا اون -
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 ... که تو مثه يکي نه.  عاشقه ادماي واسه
 . داد ادامه و خورد حرفشو

 . خونه ميريم!  درك به ؟ نميخواي چيزي -
 . برداشت قدم پاساژ خروجي سمت به

 . نميشد باورم
 . بود بد واقعا حالش
 . شدم راهي سرش پشت
 ؟ داشتم اي چاره مگه

  . کردم نفرين و اترين بار هزاران دلم تو
 . شديم ماشين سوار

 . بود عصبي و کالفه
 . داد تکيه صندلي پشتي به سرشو

 .کرد خارج پولش کيف از کارتشو مين چند از بعد
 : گفت بهم رو اروم
 . بخر داري الزم چي هر برو تو ميشينم اينجا من

 . زد زل بهم مهربون
 ؟ باشه -

 . کردم اخمي
 . نه -

 ... شد تبديل عصبي حالت به مهربون حالت از قيافش
 : گفت و کوبيد فرمون روي شدشو مشت دست

  . چي همه به ميزني گند باشم مهربون باهات يکم ميام تا ، نفس باشم خوب باهات نميزاري -
 : گفت و داد تکيه صندلي به سرشو

 ؟ باهام ميکني اينجوري چرا ، لعنتي اخه د -
 ؟ راحته واسم ميکني فکر

 ... روز نه دارم خواب شب نه
 . ميکنم چيکار دارم اينکه به ميکنم فکر همش
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 ... نه بکشم دست ازت ميتونم نه
 . زد زل صورتم توي

 و من نشکن اينقدر ،  نفس بيام کنار خودم با بزار -
 . سخته مرد ي واسه

 . سخته خدا به

 . سخته خيلي نفس 
 . کرد روشن و برداشت ماشينش جلوي از سيگارشو
 . کشيد پايين شيشرو و گذاشت ماشين پنجره روي ارنجشو
 . ميشد خارج دهنش از دود و اه با نفسش

 ؟ بود کرده گناهي چه مگه
 ؟ عاشقي جز داشت گناهي چه مگه

 ؟ سختي اينهمه بود حقش
 . کردم نگاش

 ؟ ميگفتم بايد چي
 بگم؟ چيزي ميتونستم مگه
 . بودم شکسته همرو من
 . کردم بد همه با من
 ... مرد اين با بيشتر همه از

 : گفت اروم ، شنيدم رگشو دو صداي
 . مامانم پيش ببرمت بخريم لباس هم با بيايم گفتم امروز بدبخت من -

 . بودن فاميلمونم بقيه  بود؛ کرده دعوتت شام مامانم
 ... بده نشون همه به و زنم ميخواست مامانم

 ؟ کردي چيکار تو اما
 . چي همه به زدي گند

 . کردم نگاه بهش باز دهن با
 ؟ برداشتي چه من و داشت نيتي چه طفلک
 ؟ بخورم زودمو قضاوت چوب کي تا خدايا
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 ؟ شاديار -
 . بود کالفه

 ... باشم تنها دارم احتياج ، نفس نگو هيچي -
 . کرد نگاه صورتم تو
 . مهمه خيلي واسم شب مهموني -

 . خونه برو بعدشم ، بگير داري الزم شب واسه که چي هر برو و بگير و کارت اين
 : گفت شمرده شمرده

 . بِشم خورد شب من نکن کاري ي ، خونه برو بعدش ميکنم خواهش نفس -
 . دنبالت خونه ميام ٨ ساعت
 . برگردوند پنجره طرف به سرشو

 . بشي اماده راحت که  نميام خونه شب تا من ، نداري زيادي وقت ، برو هم حاال -
 . نميشد باورم

 ؟ چي مامانم
 .کرد گوشزد بهم دلم توي ندايي

 . نفس کردن بيرون خونه از رو تو اونا
 ! شادياره داري که کسي تنها
 . کردم نگاه چشماش توي

 : گفتم زدمو لبخند بهش
 . کنم فراموش و کردي حقم در که محبتايي که نيستم معرفت بي اونقدري ، نباش نگران -

 . کشيدم بيرون انگشتاش بين از کارتشو
 . منتظرتم شب ، ممنون کارتتم بابت-

 .انداختم اينه توي نگاهي
 . ابي کوچيک روسري و اون از تر پررنگ کمي لي شلوار با روشنم ابي مانتوي
 . ميومد خيلي لباسام به داشتم که مليحي ارايش
 ... بودم نکرده ارايش بود وقت خيلي
 . گذاشتم کنار بلندش پاشنه کفشاي با و بودم گرفته که سفيدي کوچيک کيف

 . نداشتم کردن دست براي چيزي
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 ؟ نداشتم هم حلقه حتي که بودم نامزدي چجور
 . زدم دستم مچ گردنمو به کمي بود کيفم توي که عطري از و کشيدم أهي

 ... کردم دستم ساعتمم
 . کنم ازدواج اينجوري بود قسمتم شايد
 ميکني؟ چيکار داري ميدوني نفس

 . ميکنم چيکار دارم نميدونستم واقعا نه
 . بيام خودم به شد باعث در شدن بسته صداي
 . اومدم بيرون اتاق از و گرفتم اينه از چشم

 ... مرتب و کشيده اتو
 . مرتب و شده اصالح موهاي و شده شيف صورت
 . بود کرده فراموش چيو همه شايد که بود اين ي نشونه لبش روي لبخند

 . ايستادم جلوش
 . سالم -

 . کرد نگاه چشمام توي
 . دلم عزيز سالم -
 . داره حقيقت شاديار طرف از حرفا اين ميدونستم چون شايد ، شد گرم دلم ته

 : گفتم و زدم لبخندي
 . شدي تيپ خوش خيلي -

 . زد اي مردونه لبخند
 . نگفت هيچي من از اما
 ؟ بريم که اي اماده -

 . دادم تکون سرمو
 . کرد هدايتم خروجي سمت به و داد هول کمرمو

 . شديم خارج در از
 . بود پارك در جلوي رفتش کارواش ماشين
 . گذشت کمي
 . داشتم دوست و شعبانخواني سينا صداي چقدر
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 . بود اترين با شاديار فرق تنها اين
 . ميداد گوش خارجي هميشه اترين

 همه بيخيال همه مال دنيا

 فقط  خوبه حالم تو با من
 بهته حواسم من چته راحت بگو
 ازت مو تار يه نشه کم

 دلتنگمي وقتي عالمي هرجاي
 ميرسونم بهت خودمو من

 حساب بي ميخوامت
 بخواب تو بيدارم من

 بپوشونم روتو بشه سرد
 ها ديوونه مثل يعني کجا ميپرسم تو از عمدا

 بيا من با برو من با
 عجيبه رفتارم عاشقم بس از

 دلم ميره خودش تو دلم ميگيره تو از عمدا
 دلم ميگيره بفهم

 عجيبه دارم دوست رو تو که جوري
 ... وقتاي يه بهت يعني عاشقتم

 ؟ شاسي يا داري دوس کوپه ماشين تو -
 . خوردم جا کمي سوالش از
 : گفتم ذوق با و کوبيدم بهم دستامو و کردم فکر اما

 . کوپم عاشق من  واي-
 . خنديد

 . مشخصه-
 . ميشد جذاب ميخنديد وقتي چقدر

 . کردم نگاش مهربون
 شاديار -
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 . کرد نگام
 : گفتم مکث بدون

 . بخند هميشه -
 .کرد نگام عاشقونه

 : گفت و کرد نگام چپ چپ و اومد خودش سريع به اما
 ؟ ميزاري نکه -

 : گفتم شيطوني با و بردم هم توي اخمامو
 ! فوضولي زيادي ، خودته تقصيره -

 : گفت و داد لم کمي ، حرفم به توجه بدون و انداخت باال اي شونه
 ... نگو که خستم اينقدر نفس واي -

 . دادم ماساژش اروم و بردم گردنش سمت به دستمو
 ؟ داري دوست-

 . زد لبخند اولش
 : گفت عصبي و رفت هم توي اخماش يهو اما
 ! نکن-

 . کردم نگاش متعجب
 ؟ چرا وا -

 . کرد نگاه بهم عصبي
 ... اونم با-
 ! اه

 . کردم فوت عصبي نفسمو
 . نيومده من بِه خوشي
 . نگفتم چيزي و گرفتم پنجره سمت به سرمو
 . نميگفت چيزي اونم
 . ميپيچيد ماشين توي عميقش نفساي ثانيه چند هر فقط
 . شد متوقف ماشين بعد لحظه چند

 . کردم اطرافم به نگاهي
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 . بردم دستگيره سمت به دستمو
 . گرفت چپمو دست

 . برگشتم سمتش به
 . داد قرار چپم انگشت توي رو اي حلقه ريلکس خيلي

 . بود خوشگل العاده فوق حلقش

 :  گفتم اشک از پر چشمايي و ذوق با
 شاديار-

 . کرد نگاه مهربون و گرفت دستاش بين و صورتم و زد لبخند
 . پيچيد ماشين توي ارومش صداي

 ... داشتي کم حلقرو ي همين فقط  ، شدن محشر براي -
 ! خانومم

 . گرفت فرا وجودمو سرتاسر بدي استرس ماشين از شدن پياده با
 . نداشت کندن براي پوستي لبم
 . ميشه خوني بکني لبتو ديگه يکم اگه-

 . دوختم چشم بهش مضطرب
 . اورد در صدا به و أيفون زنگ

 ... باش اروم -
 . شديم وارد هم دست به دست و شد باز تيکي صداي با در
 . دادم قورت صدا پر دهنمو اب ترس از جمعيت اون ديدن با

 : گفتم لب زير اروم
 . شاديار کنه چيکارت بگم خدا -

 : گفت اروم و زد لبخندي باشه طبيعي ميکرد سعي که حالي در 
 . نيومدن همشون هنوز تازه -

  . شديم رو به رو مامانش شاد و مهربون ي چهره با که داد سر اي قهقهه شاديار پريد رخم از رنگ
 اومدي خوش خيلي ، قشنگم دختر سالم -

 . گرفتم جاي اغوشش ودر کردم سالم شاديار مامان خانوم فاطمه به ،  پريده روي و رنگ همون با
 ... زن اين ميداد عشق بوي
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 .  رفتيم مهمونا سمت به و گرفت دستمو

  ... فاميلش معرفي به کرد شروع
 ... خواهرم دخترم-
 ... خاله دختر ، شاديار دايي پسر ، برادرم دخترم -
 ... جان عمه ، جان عمو -
 . کردمً پرسي احوال و سالم همه با

 . نشستم حوالي همون مبلي روي
 . داشتم بدي حال

 . بودم معذب بودن دوخته چشم بهم همشونم که جمعيت همه اين ديدن از
 : گفت خالشه شدم متوجه شاديار مامان به شباهتش از که خانوم يک

 . باشه خوب اينقدر سليقت نميکردم فکر - 
 . برگردوند و روش و زد پوزخندي بعدشم

 ؟ شد چي نفهميدم
 .کردم نگاه شاديار به

 : گفت و نشست کنارم ريلکس خيلي

  ! جان خاله يکيه قلبم تو دنيا تو خانومم -

 ي شونه به دستي  و نداد خواهرش به صحبت اجازه خوبيه خيلي مرد بود مشخص بود مسن حسابي که داييش

  : گفت و کشيد شاديار
 . باشه مبارکت ، دايي مياين هم به -
 . ميزدم لبخند فقط ها تعارف اين تمام جواب در
 ؟ کرد اينطوري حالش چرا نميدونستم اما

 . اومد در صدا به در زنگ
 أيفون سمت به در کردن باز براي خانم فاطمه
 .رفت

  ؟ مامان بود کي - شاديار
 : گفت بود لبش روي دراري حرص لبخند که حالي در خالش

 ! بارانه -
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 . کردمً نگاه خونه به در پشت شخص به توجه بي
 . بود العاده فوق خونشون اي قهوه کرم ست
 . کرم و اي قهوه هاي رنگ با مبل دست سه

 ... و بلند هاي لوستر
 ... بلندشدم جام از ناباورانه

 . بود ، عکس توي ،  دختر همون اين
 ... کرم روسري با ، مشکي مانتوي

 ... همه به سالم-
 .شد دور جمع از و گفت ببخشيدي سريع خيلي شاديار
 . کردم نگاه شاديار رفتن بِه هنگ
 . اومد جلو و کرد سالم يکي يکي

 . ايستاد روم به رو
 . انداخت پام سرتا به نگاهي

 ! تويي نفس پس -
 . خوردم جا لحنش از

 . ايستادم سينه بِه دست
 . هستم نفس من بله -

 . شد دور و زد پوزخندي و انداخت پام تا سر به اي ديگه نگاه

 ؟ اينجا خبره چه 
 . بود هم توي حسابي اخماش خانم فاطمه

 . گشتم شاديار دنبال چشم با

  نبود اما
 . بودن باران با صحبت درگير همه
 . گشتم شاديار دنبال به و شدم بلند اروم

 ؟ عزيزم ميري جايي -
 ... خانم فاطمه ميگردم شاديار دنبال -

 . انداخت پايين سرشو
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 . عزيزم اتاقشه تو -
 زدم لبخند

 ؟ کجاست-
 . باال ي طبقه -

 . رفتم ها پله سمت به و زدم لبخندي
 . شنيدم و شاديار مامان اروم صداي

 ؟ من خواهر کردي بود کاري چه اين -
 ؟ کردم چيکار مگه وا -
 ؟ اوردي و باران چرا -
 . رسيدم ها پله باالي به

 . بود در تا سه
 گرفتم پيش در و سالن ي گوشه در

 ... زدم در أروم
 نشنيدم صدايي

 کردم باز و در

  . بود کرده تکيه بهش سرشو و بود گذاشته پاش روي ارنجشو ، بود نشسته تخت روي شاديار
 . شدم اتاقش وارد
 . کردم صداش أروم

 ؟ شاديار -
 . نداد جوابي
 . نشستم روش روبه زمين روي

 ... بياره باال سرشو شد وادار و گرفتم دستشو
 .زد زل چشمام توي

 !؟ خوبه حالت -
*** 
 . کرد پرت مبل روي عصبي کتشو
 . ميکردم نگاه بهش هنگ



 

 

246 

 

  گه اون روز برفی..ا نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 سرابيان مهال

 . بيرون زديم و کرديم خدافظي چجوري نفهميدم واقعا
 . نميداد بهم و سوال پرسيدن ي اجازه شاديار برزخ ي قيافه

 . ميزد قدم عصبي خونرو عرض
 .بود بودنش عصبي ي نشونه شدش مشت دست

 . شد خيره چشمام توي عصبي
 . غريد دندوناش بين از
 . زندگيم تو اومدي لعنتي توي وقتي از...  وقتي از -

 . ريخته بهم چي همه
 . زد داد
 . ريخته بهم چيم همه ؟ لعنتي ميفهمي -
 . کردم نگاه چشماش تو بغض با
 ؟ کردم چيکار من مگه ، مگه -

 . نشست مبل روي عصبي
 ! نميفهمي -

 زد داد
 ... نميفهمي لعنتي د -
 : گفتم بغض با
 خواستي خودت تو ، برم ميخواستم که من ولي -

 . پريد حرفم وسط
 : گفت و کرد ريز چشماشو و زد زل چشمام تو وقيحانه

 ؟ هان ميگيرت کي ، نکنم ازدواج باهات من اگه ، بدبخت اخه -
 کرد مکث

 . داد ادامه رحمانه بي

  ؟ بري که داري جايي ، بيرون بندازمت اينجا از اگه ببينم بگو اصال -
 . چکيد أشکي ي قطره چپم چشم از

 . لرزوند دلمو که أشکي ي قطره
 ... بمونم بند پام روي نداد اجازه
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 . نشستم أروم اروم
 ... شکست قلبم

 ! نه نه
 . شکست دنيام

 . ميديدم چيزي نه ، ميشنيدم صدايي نه
 . بودم کرده گير توش که بود کمايي مثل اطرافم

 ... اومدم خودم به در محکم شدن بسته صداي با
 . ميداد إزارم گلوم ته بغض
 ...زدم فرياد وار ديونه

 ؟ چرااااااااااااااااااا
 . شکست بلند صداي با سينم توي بغض
 . شکست دوباره شکستم قلب
 . شدم خورد ايندفعه ولي

 ؟ نيست بس خدايا -
 اترين نگذره ازت خدا

 زدم فرياد
 ! اترين کنه لعنتت خدا

 . بود بريده و امونم بغض و اشک
 . اومدم بيرون در از و برداشتم ماشينمو سوييچ
 ....بود معلوم مقصدم

 ! خونه
 ؟ چرا بگم بهش برم ميخوام

 ؟ گذاشتم کم چي مگه ؟ مامان چرا بگم
 ببخش و من مامان بگم ، کردم غلط مامان بگم
 ... کرد غلط دخترت خوشگلم مامان بگم

 . شکست بغضم
 ... خونه بيام بزار مامان بگم
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 کسيو ندارم تو جز مامان بگم
 بود من از اشتباه مامان بگم
 ... خوبن همه بگم
 بدم من
 بمونم خونه تو بزار بگم
 .... مامان ندارم اونجا جز جايي من بگم

 . شدن سرازير بار هزارمين براي اشکام
 ... خونه بيام بزار بگم ، کردم غلط مامان بگم -

 . کردم پارك خونه در جلوي و ماشين
 . شدم پياده ماشين از خراب حالي ي با ، شکسته دل ي با ، عصبي

 . فشردم و در زنگ
 . نبود جوابگو کسي
 ... نبود کسي نه ولي زدم زنگ ديگه دفعه چند
 ! نبود کسي نه اما ، کردم صبر ميني چند
 بود سرد و تاريک هوا

 . داشت لرز بدنم
 . برگشتم ماشين طرف به

  . کردم روشن و بخاري و نشستم ماشين توي
 . کردم نگاه حسرت با خونه ي بسته در به

 . ميشد دعوامون نورا با زنگ زدن سره چقدر
 . گرفت خندم گريه وسط
 . ميشد دعوامون بگيره هارو خوراکي و کنه باز زودتر و در کي اينکه سره ميومد بابا وقتي چقدر
 ... چکيد اشکم
 . ميبافت موهامونو مامان چقدر
 . ميخريد هم عين لباساي واسمون چقدر
 ... چقدر
 . نميشه خشک که اشکي از أمان
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 . نميشه خوب که غمي از أمان
 . نميشه تموم که دردي از أمان
 . دادم تيکه صندلي پشتي به سرمو

 ! بود سخت خيلي حالم کشيدن تصوير به
 ... خيلي
 . نداشت وجود اتريني وقت هيچ کاش خدايا
 ... برنميگشتم ميکرد صدام وقتي وقت هيچ کاش خدايا
 ... نميکردي خلق و اترين کاش اصال خدايا
 ! اترين
 ... ميوفته لرز به دلم اوردنش از هنوزم که اسمي

 . خدا به دارم دوست دلي من
 . خدا به دارم دوست خيلي من
 . بخدا نشد کم هيچي قلبي ي عالقه اين از

 . زدم زار بلند و گرفتم دستام توي و صورتم
 ! شکست شکستم بغض بازم
 ! شکست شکستم قلب بازم

 .بستم و چشمم ، چشمم توي ماشين نور افتادن با
 . کردم نگاه شد متوقف خونه جلوي که پرادويي به

 ... يعني
 .کشيدم خودم طرف به و ماشين ي دستگيره هنگ
 . بود باور قابل غير واقعا هم کنار تا دو اون ديدن

 . اورد درد به قلبمو لحظه اون مامانم ديدن اما
 ... کردم پرواز اغوشش طرف به

 . گذشت عمر ي برام رسيدم بهش و دويدم که اي فاصله اون
 ... مامان-
 ... بود سخت بود کرده بيرونم خونش از که مادري ، بود گذشته ازم که مادري گرفتن اغوش در
 . نميکردم فکر مادرانش اغوش جز ، گرمش اغوش جز هيچي بِه لحظه اون اما
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 . نميدادن بهم زدن حرف امون اشکام
 ... ميکردم گريه فقط بزنم حرف نميتونستم

 . ميداد شدت دلتنگيمو احساس ميشست موهام صورتو روي که هايي بؤسه
 ميزد زجه گريه بين مامان

 ... تو بدون ميکنم دق من نميگي.  بگرده دنبالت بايد کجا مادرت نميگي ؟ دختر بودي کجا تو -
 . تغاريم ته بدون ميميرم من نميگي

 ؟ نفس بودي کجا -
 . گرفتم فاصله مامانم اغوش از
 : گفتم خشم با و کردم نگاه خيره چشمش تو
 ؟ اينجا اومدي رويي چه با -

 . اومد جلو عصبي
 ؟ گشتيم دنبالت چقدر ميدوني ؟ بودي کجا ميگم ، بزن زر کم -

 . زدم پوزخندي
 . ميکنم زندگي راحت من زندگيم از شي گم تو اگه ، تويي من اوارگيه عامل -

 نفس:  گفت کوتاه و اومد جلو مامان
 ! ،بسه مامان بسه -

 مرگمه چه بگم بزار ، بگم دردمو شده بارم ي بزار 
 ... دادم ادامه عصبي

 ؟ مرگشه چه ببينم بزار ، باهام ميکنه اينجوري چرا ميخواد و من اگه بپرسم لعنتي اين از بزار -
 ... رفتم تر جلو
 ؟ نميخواي و من نگفتي مگه

  هان؟
 ، نکردي بيرونم خونت از مگه ؟ ميکني چيکار اينجا پس
 زدم داد
 ؟ لعنتي ميکني غلطي چه اينجا پس -

 . خونه تو بيان بزنين حرف ميخواين اگه ، باش ساکت نفس - مامان
 . کردم نگاه بهش هنگ
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 ؟ شدي ماشينش سوار ؟ شدي خوب باهاش االن ، ميگفتي که اي بدبختي عامل همون اين!  اترينه اين مامان -

  !؟ شده چي
 .خونه داخل بردم و گذاشت پشتم دستشو

 ! تو بيا پسرم اترين -
 . دوختم چشم بهش تعجب با

 !!! پسرم
 . شديم خونه وارد و بستيم و در

 . بود شده تنگ پدريم خونه واسه دلم چقدر که واي
 . شديم وارد و کرديم باز و چوپي در
 . نشستيم سالن تو

 . بود عصبي اترين
 ؟ نه يا بودي کجا ميگي -

 . زدم پوزخندي
 ؟ ميکنه فرق واست واقعا -

 . کرد بلندم مبل روي از و گرفت لباسمو ي يقه اومد جلو
 . غريد دندوناش بين از و شد خيره چشمم توي

 ، ميپرسم ديگه بار ي -
 . زد داد
 ؟ نفس بودي گوري کدوم -

 . دادم هلش عقب به دست با.  زدم پوزخندي دوباره
 ؟ ميشي غيرتي داري بگي ميخواي مثال االن ، ها ها -
 : گفتم و زدم زل چشمش ي تو
 . نيست مربوط تو بِه -

 . رفت باال شدش مشت دست
 . زدم زل چشمش توي جسارت با
 . شم سيلي منتظر که دادم نشون چشم با

 . گرفت قرار کنارش و شد مشت هوا تو دوباره دستش
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 : گفتم و زدم پوزخندي
 ! ديگه بزن -

 ؟ نزدي چرا
 . خوردم تو از جوره همه که من ، هه
 ، باختم زندگيمو تو خاطر به من

 . بردم باال صدامو
 . خوردم خونمم هم از من ، تو از فقط نه البته -

 ، شدم صيغت و بودنم دختر به زدم گند ، ايندم به زدم گند ، زندگيم به زدم گند ، معرفت بي نورا اون خاطر به من
 ... نگفت حتي ، مديونتم زندگيمو نفس نگفت حتي ، گرم دمت نفس نگفت حتي ، نفهميد حتي اون اما

 . کردم پاك سريع و چکيد چشمم از که اشکي ي قطره
 ... چيه دل نميدونه اصال اون که داد کسي به دل که بدبختي ي ، بدبختم ي من اره -
 . زدم زل صورتش تو باروني چشماي با

 ... چي همه از فارغ ، وايستاده اونجا که مادري از فارغ ، غرور از فارغ
 ! دريا به زدم دلمو

 . کردم کارايي چه تو به رسيدن واسه نفهميدي وقت هيچ ، داشتم دوست چقدر من که نفهميدي وقت هيچ...  تو -
 . اوردم پايين صدامو

 ... داشتم دوست واقعا من اترين -
 اون حتي ، کردي بيرونم خونت از که موقعي همون حتي ، بيرون کردي پرتم ماشينت از که موقعي همون حتي

 . رفتي و گذاشتي هميشه واسه و من که روزي اون  حتي ، ديدمت ترالن با که روزي
 . انداختم پايين سرمو

 . بودم بأخته بهت قلبمو من -
 ، نکردي درکم وقت هيچ ، نپرسيدي وقت هيچ ، نفهميدي وقت هيچ اما

 ... ميرفتي اما ، ميومدي
 ... کردي لهم ، شکستي ، کردي خوردم

 . داشتم دوست من ولي
 . بودم رام هميشه مقابلت در

 . شکست بغضم
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 . نداشتم و هيچکس تو جز من هايي موقع ي اترين -
 ؟ کردي چيکار واسم تو ؟ چي تو ولي

 اخرش کردو فکر حرفام به کلي ، داشت غم چشماش

 : گفت ميداد شدت گريمو که لحني با و اروم 
 . ميرم ولي ، ميکشه طول چقدر نميدونم ، کي تا نميدونم ، مامانم پيش ميرم ، ميرم ايران از دارم من -
 . بود خودت خاطر به زدم پست که دفعه هر ، نفس نکردم بد تو به من -
 ... من واسه بودي حيف تو
 ، حيفي هنوزم ، من واسه حيفي تو
 . باشي داشته هارو زندگي بهترين داشتي حق تو
 . باشي خودت مثل يکي با داشتي حق تو

 ! نفس کن زندگي
 . کني زندگي حقته تو
 . گذشتم ازت اول روز از که کردم اشتباه ، کردم اشتباه من اره

 ... باشي راحت که ميرم ، ميرم ديگه
 ... بکشي زجر خاطرش بِه که نداره وجود اتريني ديگه ، کنه اذيتت نداره وجود اتريني ديگه نفس

 هنوز شدت ضبط صداي که دارم دوست اونقدري ، ميخوابم عکسات با هنوز سال ٤ بعده که دارم دوست اونقدري
 ... شبامه ي غصه
 . چکيد چشمم از اشکي ي قطره

 ... شرکت نميرفتم نبينمت اينکه قبل روز هر که دارم دوست اونقدري
 . ميپوشم ساله چهار و خريدي واسم تو که لباسي که ميخوامت اونقدري

 . خنديد گريه وسط
 

 ؟ اينجاست هنوزم....  جات که ميدوني
**** 

 پريشون روح ي ، شکسته قلب ي
 مجنون ي کس بي ي تنها ي عاشق ي
 مونده ديوونه ي مغرور مرد اون از
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 مونده خونه اين از تو بي ويرونه ي
 مأتم بِه سپردي بردي دينامو تو

 باهاتم هنوزم خيالم تو ولي
 تر مبتال کم ي همونم هنوزم
 ... تر وفا بي کم ي هموني هنوزم

 . ندارم اترين از خبري که هست ماهي سه و اذره ام سي  امروز
 . بود شده ترم کننده خسته ، هيچ برنگشت که طبيعي حالت به زندگيم اترين رفتن از بعد

 . بشينم انتظارش به که بود جايي نه و داشتم ديدنش به اميدي نه ديگه
 . بود ساخته برام خودش که غمي غبار زير غم از گلوله ي شد برام اترين
 . بود گلوله تحمل از تر راحت غبار کردن تحمل
 . داشتم ديدنش به اميدي ها موقع اون حداقل

 ؟ چي حاال اما

 . خوردم بود شده سرد ديگه که اي چايي از کمي 
 . دادم ادامه ميگذروندن زندگيشونو چهارگوش ي پنجره پشت از که هايي ادم ي روزه هر ديدن به و

 . داشت اي مسخره سرماي هوا

 . بود پر من مثل دلش هم  اون
 . نداشت بارشي اما بود دلگير

 . کردم سرم مغنعمو و برداشتم مشکيمو پالتوي
 ؟ ميکرد ارايشي مارکت سوپر به رفتن براي حتي که نفسي اون بود کجا

 .بود نزده کرمي کوچکترين به دست که بود ماهي دو

 ... اترين  زنگ به اميدي هميشه مثل و برداشتم گوشيمو
 . نبود چيزي شاديار خواهي عذر هاي پيام جز هم باز اما

 مطلب عمق متوجه هم باز خوندم پيامو بار چند اينکه با اما بود داده روزش اون رفتار بر مبني اي توضيح باري چند
 . بودم نشده

 ؟ ميري داري نفس -
 . اومدم پايين ها پله از و برداشتم کيفمو

 مامان اره-
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 . اومد دنبالم و داد تکون سرشو
 ... باري چند شاديار مامان -
 ! مامان -

 . زد زل حالم بي چشماي توي
 ؟ بموني منتظر ميخواي چقدر -

 . انداختم پايين سرمو
 . نداشتم جوابي

 ؟ کشيدن انتظار يعني حال اين

 . بود جدايي درد از  تر سخت ببشترو مراتب بِه انتظار درد ، بگم بايد انتظاره اين اگه
 . رفتم در سمت به و شدم رد کنارش از

 . شنيدم صداشو

 تا شب  ، خوابي شب تا ظهر ، دانشگاهي ظهر تا صبح ؟ مادر کردي درست خودت واسه اي زندگي چه اين اخه -

  . ميريزي اشک و سرت به ميندازي رو ها نديده خير اون صداي صبحم
 . شدي داغون ماه دو اين تو ، بنداز خودت به نگاه ي

 : گفتم  اروم لب زير
 ... روز ١١ و ماه سه -

 . شدم خارج و کردم باز و در بگم چيزي حتي يا برگردم اينکه بدون

  .بود سخت اترين نبودن تحمل
 ! تر سخت حرفا اين روز هر شنيدن تحمل

 . اومدم بيرون در از و شدم ماشين سوار
 . ميکرد تر بد حالمو گوشيم زنگ صداي

 ؟ سارا جانم -
 سرما از مردم ؟ دختر کجايي نفسي سالم -
 .زدم پيشونيم به اي ضربه دست کف با

 ... باشه پايين بعد مين ٥ بودم گفته سارا به پيش ساعته نيم که بودم کرده فراموش پاك
 نفس؟ الو -

 : گفتم هول
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 . ميام دارم ميام دارم -
 . برسم بهش زودتر تا کردم بيشتر سرعتمو

 . بود خورده سرما حسابي طفلي
 . ميگذروندم باهاش روزامو و بودم شده اشنا باهاش تازگي به.  بود اي ساده دختره سارا

 . نيست خبري ترالن از وقته خيلي
 . نديدمش عنوان هيچ به ترم اين چون ميکنه فرق باهم درسامون کد يا نميبينمش من يا

 . داشتم نگه سارا جلوي و ماشين
 . بود شده ناز امروز چقد

 . شد سوار و اومد ماشين سمت به
 سالم -

 : گفتم شرمنده
 . بود شده پرت حواسم ، سارايي شرمنده -

 : گفت و کرد مرتب مقنعشو و پايين داد جلوشو گير افتاب
 . نداشتم حواس و هوش بودم اترين مثل پسري ي عاشق منم اگه واال -

 . زدم غمگيني لبخند
 : گفت هول

 ؟ شدي ناراحت -
 : گفتم بعض با
 . بشنوم بقيه زبون از تعريفشو دارم عادت! نه -

 . عذابم در خاطرش به که ساله ٥ و داشتمش سال ٢ فقط که کسي تعريف
 ! نفس -: گفت ناراحتي با

 : گفتم و کشيدم عميقي نفس
 .مياد بهت خيلي کرم ، امروز شدي خوشگل چقدر -

 . شد بسته وچشماش زد لبخند
 . بود اي بامزه دختره
 . متوسط قدي با ، تپل ،کمي سبزه پوست

 ؟ شاديار از خبر چه -
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 . خواهيش عذر اماي پي جز ، ندارم خبري -
 . کوبيد بهم دستاشو ذوق با
 . بخونم دارم دوست چقدر واي -

 : گفتم و زدم لبخند
 . صفره تا ٦ پسشم ، کيفمه تو گوشيم -

 تشنجي پر دوران که من مثل کسي واسه اما ، بده درسته ميشه روزمرگي به تبديل نواختي يک از زندگيت وقتي

 . بود راحت و خوب  شدم اذيت حسابي و داشتم
 ! الکيه داشتن اميد از بهتر خيلي خيلي پاشي خواب از اميدي نا با روز هر که اين

 . نميکرد خوشحالم هيچي ديگه که بود شده جوري زندگيم
 ! نورا ي دوباره شدن مادر حتي
 .. نبودم بِند پام روي حالي خوش از و بودم دوخته اسمون به و زمين بود باردار و ادرين وقتي يادمه
 . کشيدم أهي
 . داشتم داشتي چشم هيچ بي و اترين موقع اون

 . چکيد چشمم از اشکي ي قطره
 ... بود زنده بابامم موقع اون

 . بود مامانش و شاديار اشغال خونه تلفن
 توضيحاتي و ها ببخشيد

 . ميبردم اسم و ترالن ي خونه دفعه هر منم و بودم کجا روز چند أون که بود خواسته توضيح ازم ها بار مامان
 . شم بلند جام از و بيام خودم به شد باعث ايفون زنگ اومدن در صدا به
 : گفتم ميرفتم ها پله طرف به که همونجور و کردم باز و در
 . نيستم من که ميدوني ، نوراس مامان -

 . ببينمش ثانيه يک حتي نميخواستم عنوان هيچ بِه چون نميکرد ماجرا تو فرقي گفتنش نفس نفس صداي
 . نميکرد حالم خوش ديگه اون حالي خوش

 . نميخواستم اونو بد من اما
 ؟ خواست چرا اون

 . بود موضوعي افتادن اتفاق ي دهنده نشون کردنش صدا و سر صداي
 . بستم چشمامو و کشيدم دراز تخت روي
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 . بود شده تنگ ادرين کشيدن اغوش به واسه دلم چقدر

 . بودمش نديده که بود ماه ٤  به نزديک
 ... پسر يا دختره بچش بدونم داشتم دوست خيلي بود کرده حقم در که هايي بدي تموم با

 . داره دوست دختر نورا و پسره عاشق شايان که ميدونستم هميشه
 . ميکرد اذيتم ادرين صداي رفتم ها پله سمت به اروم و شدم بلند تخت روي از

 . بود سخت برام نديدنش تحمل
 . اومدم پايين ها پله از

 . افتاد ادرين به چشمم که بودم ها پله بين
 . کرد پرواز طرفم به و کشيد پايين مامان ـغل*بـ از خودشو

 !نفس خاله -
 . گرفت جا ـغلم*بـ توي و دوييد طرفم به کردم باز واسش اغوشمو و نشستم زمين روي

 . بوديم نشسته دانشگاه ي محوطه توي و بود شده تموم فيزيولوژي کالس
 . ميکردم نگاه و اترين تلگرام معمول طبق و بود دستم گوشي

 ؟ عزيزم کي تا نفس -
 . بودم داده انتقال همه به و افسردم حال

 . دادم تکون سري
 . پرسيد و کشيد جلو مقنعشو کمي

 ؟ بگم چيزي ي -
 . دادم تکون سرمو

 ؟ گذاشتي قرار شاديار با امروز چرا -
 . کردم نگاه رومون به رو خالي صندلي به

 . ميخورم و  شکستم  که دلي چوب دارم ميکنم احساس وقتايي ي ، سارا ميدوني -
 ؟ شکستي و کسي دل -
 . شکستم شايدم نميدونم ، شکستن زياد دلمو ولي نه -
 ؟ داره ربطي چه خوب -

 . دادم تکون سرمو و کردم فوت نفسمو
 . دادم تلفنشو جواب ها ماه از بعد ، زد زنگ شاديار -
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 .ميزد حرف ديگه جور ي ، بود شده عوض صداش
 اترين به ميزدم زنگ که افتادم وقتايي ياد شنيدم صداشو وقتي

 ، بگو ميگفت بهم  

 ... دارم کار بگو زود ميگفت يا 
 . چکيد اشکم ي قطره

 . اترينيم رل ما يا خوابه ميگفتن ، ميدادن جواب تلفنشو که دخترايي يا
 ... سارا ميگرفت درد قلبم

 . انداختم پايين سرمو
 . دادم ادامه گرفته صداي با

  .بشه خورد غرورش من مثل  مرد، يک ، کرده خلق خدا که موجوداتي از يکي ، ديگه ادمه ي نميخواستم -
 . بياد ديگه يکي سره کشيدم من که دردايي نميخوام
 . نکنم کسي با اينکارو من حداقل
 . گرفت دستمو

 ! نفس -

 :  بگم خنده با کردم سعي با و دادم قورت بغضمو
 . چله و خل شادياره همين منم قسمت شايد -

 : گفت و خنديد
 . تره خوشگل اترين از که شاديار -

 . خنديدم
 . ميکني فکر -

 . انداخت باال شونشو
 . نيار يادت غماتو اينقدر ، دختر بريم پاشو -

 . افتاديم راه دانشگاه خروجي سمت به و برداشتم کيفمو خنديدم
 ؟ داري قرار چند ساعت -

 . کردم فکر کمي
 ٨ کنم فکر نميدونم -

 :گفت  هول باشه اومده يادش چيزي انگار يکدفعه
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 ؟ بگي ميخواي چي مامانت به نفس واي -
 .زدم لبخند

 . باهاش گذاشتم قرار که گفتم بهش ، دختر گذشته پيچوندن من از ديگه -
 . کرد نگام هنگ

 ؟ کرد موافقت -
 . دادم تکون سرمو

  . کنم ازدواج شاديار با من خداشه از مامانم -
 . نشست کنارم هم سارا و کردم باز و ماشين در

 . زد زنگ گوشيم
 ؟ ميدي کيفم تو از و گوشيم جون سارا -

 . کرد خارج ازش گوشيمو و برداشت عقب از کيفمو
 ؟ کيه -
 . خواهرته ، نورا نوشته -

 . بستم حرص با چشممو
 . نيس مهم کن ولش -

 .کردم پارك خونه جلوي ماشين و رسوندم و سارا
 . شدم خونه وارد و چرخوندم قفل توي و کليد
 . بود برداشته خونرو کل بود کرده درست مامان که حلوايي بوي

 . انداختي راه بويي چه ، مامي واااي -
 . چرخيد طرفم به
 . کردم درست بابات واسه.  قشنگم دختر سالم -

 : گفتم و دادم تکون سرمو
 . کرد بدبخت رو ما و رفت.  بيامرزش خدا -

 . کوبيد قابلمه روي و قاشق عصبي مامان
 ! نفس -

 . رفتم باال ها پله از و زدم پوزخندي
 . شنيدم صداشو
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 ! نباش افسرده اينقدر -
 . اوردم در مقنعمو

 . بودم درد سر
 ؟ ميکنه درد سرت-
 ؟ قرمزه چشام -

 . دادم قورت عميق نفس با بغضمو
 . انداختم اتاق ي گوشه کرم مبل روي و کردم باز و بارونيم هاي دکمه

 . انداختم بهش نگاهي و برداشتم گوشيمو
 . نيست خبري بازم

 ! حيفي خيلي ، نفس حيفي من واسه تو
 . نيستم حيف خدا به -

 . کردم پرت گوشيمو
 . نيستم حيف من لعنتي -

 . کشيدم دراز تخت روي
 . خسته خيلي ، بودم خسته

 . سپردم خواب دست به و خودم و بستم چشمامو
 

 : شاديار
 .بودن رفته کارمندا همه و بود ظهر از بعد ٣ ساعت

 ... دادم تکيه بهش سرمو و بودم داده لم چرخدار صندلي روي
 . گذاشت قرار باهام و داد تلفنمو جواب ها ماه از بعد

 .بگم چيزارو خيلي بهش چجوري
 تو عکسش که دختري اون بگم چجوري ، رفت و گذاشت و من که ، هميشگيمه عشق همون باران بگم چجوري

 ! معرفته بي همون باران همون خونمه
 بگم بهش چجوري ، زدم پوزخند دلم توي خودم و ، رود ديده از إنکه هر برود دل از گفتم بهش وقتي بگم چجوري

 ... عاشقشي همه اين تو که اترين حال به خوش
 . بود من عاشق همينقدر عوضي اون کاش بگم چجوري
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 ...بگم بهش چجوري

 . دوستمه اترين گفتم و کردم صحبت مامانش با که بودم من اين 
 ، نکرده خودش ي صيغه و نفس هيچوقت اترين گفتم مامانت به بگم بهش چجوري
 ... کردم خوب مامانت جلوي من و اترين بگم بهش چجوري

  رفت دوباره و گرفت ازم رو تو ، زد اتيش قلبمو دوباره برد دينمو و قلب که معرفتي بي همون ، باران بگم چجوري
 . بودم زده مامانش به اترين راجب الکي حرفاي چقدر بگم چجوري
 ... گذشتم ازش من بگم بهش چجوري
 . کردم باز چشمامو
 . انداختم عسلي روي ساعت به نگاهي

 . ميداد نشون و ظهر از بعد ٥
 . نشستم تخت روي

 . ميام خودم که بودم گفته و نکردم قبول من اما دنبالم بياد خودش بود خواسته ازم شاديار
 . داشتيم قرار باهم شرکتش تو

 . گذاشتم بيرون مشکي شال و کفش و کيف و مشکي شلوار با مشکيمو باروني
 . ميبودم اونجا بايد ٨ ساعت

 . رفتم پايين ها پله از
 . بود دستش توي قران و بود نشسته سجاده روي مامان
 منم شکست باصدا هقش هق و کرد سجده که وقتي. بود کرده خيس و قران صفحات تمام اشکاش ي قطره

 .شکستم
 . کردم اذيتش خيلي.  نکردم حالش خوش وقت هيچ.  نبودم براش صالحي ي بچه ، نبودم براش خوبي ي بچه

 . گرفتم دستشو و کردم سجده کنارش
 شکستم قلب با بيام کنار ، بيام کنار بتونم کن دعا ، مامان کن دعا واسم -

 . شکست بغضم
 خستم ، زندگيو اين نميخوام ديگه که کن دعا ، مامان کن دعا ، شده خورد دخترت که کن دعا ، مامان کن دعا

 ... خسته خيلي ، مامان
 . خنديدم گريه وسط

 ... نمونده واسم هيچکس تو جز که کن دعا



 

 

263 

 

  گه اون روز برفی..ا نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 سرابيان مهال

 ... رفت عشقم ، رفت بابام ، کرد نامردي حقم در دوستم ترين صميمي ، زد نارو بهم خواهرم
 موندي تو فقط
 . گرفت شدت هقم هق
 . ميميرم بري تو ، ميشم له بري تو!  مامان نرو تو
 دل بي من قلب ساحل ترين دور تو "

 گل در کشتي زدن پارو غربت من
 دوخت دلم به نگاهت که بزرگي داغ از

 " سوخت دلش ديوانه من حال به شهر يک
 ؟ بري ميخواي اينطوري-

 . مشکي پا تا سر و ، ساده ، ارايش بدون ، انداختم اينه توي خودم به نگاهي
 : گفتم کالفه

 . ندارم حوصله من ميدوني که تو ، خدا تورو مامان -
 . اورد باال کنان تهديد انگشتشو

 . نداري رفتن حق ، بري اينجوري ميخواي اگه -
 . نشستم تخت روي کالفه

 .رفت کمدم سمت به
 . انداخت تخت روي کرم و مشکي شال با و کرم پالتوي
 . ايا قهوه همون ، بلندت هاي چکمه با ميپوشي اينارو

 .کردم فوت حرص با نفسمو
 . پوشيدم رو همونا و دادم تکون سري

 ؟ شدي راضي ؟ جان مامان خوبه -
 . داد تکون اخم با سرشو

 . ـوسيدم*بـ و گونش و رفتم سمتش به
 . خوشگلم مامان نوکرتم عمر يک -
 . کرد نگام اخم با
 .شد دير ببينم برو بيا ؟ اومدي ميدون چاله از مگه -

 . زدم استارت ماشين و کردم خدافظي
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 . بودم کرده دير ربعي ي تقريبا و بود دقيقه ٨:١٥ ساعت.  نبود دور خيلي شرکتش
 . شدم پياده ماشين از و داشتم نگه شرکتش جلوي

 . فشردم و در زنگ و برداشتم قدم خانومانه
 . شدم وارد و شد باز در

 . نميزد پر پرنده
 . خالي ميزا همه خالي اتاقا همه

 . سالم -
 . برگشتم سمتش به

 . زدم لبخند
 . شاديار اقا سالم -

 . زد لبخند
 ؟ اقا شدم حاال تا کي از -

 . نشستم اي قهوه چرم هاي مبل روي و خنديدم مهربون
 . بودي اقا اول همون از شما -
 . نشست روم بِه رو
 ؟ گرفتي رژيم ، شدي الغر چقدر -

 . کردم کوچيکي اخم

 ؟ بودم چاق مگه - 
 . خنديد

 بابا نه -
 . انداختم پايين سرمو

 . نميکنه اب ادمو غصه جز هيچي -
 ؟ خوردي غصه پس -

 . کنم عوض و بحث کردم سعي و. انداختم پايين سرمو
 ؟ خبرا چه ، بابا کن ولش -

 زد لبخند
 ؟ خوبه حالشون اينا؟ مامان از خبر چه -
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 . دادم تکون سرمو
 . رسوند سالم خيلي مامان اتفاقا اره -

 . خنديد
 ! دارن لطف -

 : گفتم فوري
 . ديگه کن شروع ببيني و من داشتي عجله همه اين خوب -

 : گفت و کرد نگام ثانيه چند
 . نفس بدم توضيح بهت بايد ، هست موضوعات سري ي -

 : گفتم و انداختم ديگم پاي روي پامو
 . گوشم پا سرا من -

 . زد لبخند
 . مطلب اصل سره ميرم سريع-

 . دادم تکون سرمو
 : کرد صحبت به شروع اروم صداي با

 . ميکنه ازدواج داره که رسيد خبر ، بود تر کوچيک سال ١ من از که خالم دختر باران بود که سالم ١٨  -
 . برادر و خواهر مثل حسي ي ، بودم شده بزرگ اون با اما نداشتم بهش حسي وقت هيچ من

 ... خيلي ، بوديم صميمي هم با
 اونا خونه ما يا بار شيش پنج اي هفته که جوري داشتيم ارتباط خيلي خالم ي خانواده با ، برد زنده بابام ها موقع اون

 . ما ي خونه اونا يا و بوديم
 ازم و شد جمع چشماش تو اشک.  گفتم تبريک ازدواجش خاطر به باران به ، خالم ي خونه بوديم رفته که روز ي

 . کرد تشکر
 . داد پيام بهم شب ي اينکه تا نشدم موضوع پيگيره.  بوده شوق اشک حتما کردم فکر خودم بِا
 . خونتون ميايم ما فردا که مضمون اين با

 . خوابيدم کنم فکر چيزي بِه اينکه بدون نبود مهمي موضوع
 . باران بدون اما خونمون اومدن فرداش

 . مياد داشته کالس گفت خالم گرفتم سراغشو
 . زد زنگ بهم که بوديم صحبت گرم
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 . دارم کارت من که نگو کسي به فقط پايين بياي ميشه خونتونم در جلوي من شاديار گفت
 . برميگردم بيرون ميرم گفتم مامانم به و کردم گوش حرفش به

 ... اووالال که ديدم سمتشو بِه رفتم.  نشسته ماشينش تو ديدم پايين رفتم
 . بود شده فرشته ي عين بود رسيده خودش به حسابي

 بودي؟ کجا پرسيدم تعجب با
 . بزنه حرف باهام که ميخواد گفت و کرد روشن و ماشين
 : گفت حرفاش ته و کردن صحبت به کرد شروع

 . کنه فکر حتي کسي به من جز نميتونه و کنه ازدواج کسي با من جز نميتونه گفت.  شاديار دارم دوست من
 .بگي نه بهش که نبود دختري بارانم ، بودم جوون منم خوب
 . داشتم بهش حسايي ي قلبم ته ميدونستم که خودم اما ميکنم فکر گفتم بهش شب اون

 . داد تکون سرشو
 . زد بهم شو نامردي اونم و ، بوديم دوست هم با نيم و سال سه ما خالصه نکنم خستت-
 . شدن شروع باران خواستگاراي اخر سال يک اما بود خوب اولش سال دو

 ... بگه نه بهشون نميشد که خوبي خواستگاراي
 . کنه ازدواج بايد ميگفت ، ميکرد اذيتش خالم
 ... خواستگاري بياي بايد که گذاشت فشار تحت و من بارانم
 ... سرباز ، بيکار ، دانشجو ، ساله ٢٢ جوون ي من حاال

 . نبودم ازدواجم ي اماده نداشتم هيچي
 . نميخواي و من تو پس گفت.  نيست خوب شرايطم گفتم بهش
 . انداخت پايين سرشو

 . بودم باران ي ديوونه من نفس -
 .ببينمش نزاشت ماه ٣.  خورد بهم دوستيمون

 .بود بد حالم
 . کشيد اه

 . بارانه ي ارثيه ميکشم. االن که سيگاري ، بودم بيزار دود از هميشه من
 . داره وجود تر عاشق منم از نگو ، عاشقم خيلي من ميکردم فکر هميشه.  گرفت درد قلبم
 . داد ادامه
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 طالقش همين واسه شوهرشم و داره رابطه پسري ي با که فهميديم بعدا ، شد جدا زود خيلي اما کرد ازدواج باران
 . داده

 . کرد نگاه چشمام تو قرمزش چشماي با
 من اينکه برخالف و بود شده دوست من با بزنه بهم اولشو نامزدي اينکه براي باران ، نفس بودم احمق ي من -

  . بزنه بهم نامزديشو بود داده أجازه همين واسه و ميدونست خالم ، هميم با ما نميدونه خالم ميکردم فکر
 . شد بيزار من از خالم خواستگاري نرفتم که من

 خاطرش به شوهرش که بود کسي همون با بود من با وقتي حتي اون اما ، نفس عاشقمه باران ميکردم فکر هميشه
 .داد طالقش

 . کرد فوت بابام که بعدشم داشتم افسردگي وقت چند تا ، نداشتم خوبي حال
 . کرد نگاه چشمام تو
 . نميديد هيچيو که مرده ي.  نفس بودم مرده من ، کردي زنده تو نشسترو جلوت االن که ايني -

 ... مادر ي و.  ميدادن واسش جونشونو که خوبي دوستاي ، جلوشو وارنگ و رنگ دختراي
 . کردم پير من و مامانم ، خورده و من غم خيلي مامانم
 . چکيد چشمش از اشکي ي قطره

 ؟ ميکنم زندگي تنها چرا پرسيدي ازم -
 تنها من.  شد داغون مامانم.  ميدادم دست از هم و مامانم بودم مامانم با ديگه کم ي اگه چون ميکنم زندگي تنها

  . ميشدم اب داشتم که بودم شمعي مثل جلوش که بودم بچش
 . بودم تنها ايران من و اونور بود رفته باران
 . ببينه و من ميخواد دلش و ايران برگشته که گفت بهم مامانم ي خونه ببرم رو تو اينکه از قبل

 . گذاشتم قرار اون با من و بودي خونم تو تو
 . زد لبخند
 . کردي درست الزانيا واسم که شبي همون

 . خنديدم
 . ميکنم ازدواج دارم گفتم منم ، پيشم مياد هميشه براي گفت ، کرده غلط که ، گفت بهم شب اون
 . ميزنه بهم و مياد که کرد تهديد اونم
 . شد بد من حال همين واسه.  اومد اونشب همين واسه
 ... نميفهمي تو گفتم همين واسه.  کنم چيکار ميدونستم نبودي تو اگه گفتم همين واسه
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 . شد خيره بهم دوباره
 . بگم نه باران به هميشه براي من شد باعث که کردي کاري من با تو نفس

 . کرد اروم صداشو کمي و انداخت پايين سرشو
 . کردم کارايي ي ، من نفس -
 . شدم خيره چشماش تو

 : گفتم اروم خودش مثل
 ؟ چي -
 . کرد نگاه چشمام تو
 . شکست دلم ميگفتي اترين هاي نامردي از بودي خونم تو که وقتي ، سوخت دلم....  من -

 کرد نگاه بهم
 . کردم صحبت اترين راجب مامانت با من-

 . کرد مکث کمي...  فقط

 . ميگشتن دنبالت اترين با مامانت زدي بيرون خونم از که اخرم شبه اون  -
 . انداخت پايين سرشو

 . اونجايي که ميدونستن قبلش چون -
 .زدم زل بهش گرد چشماي با
 ؟ نگفت هيچي و ميدونست يني ؟ ميکنم زندگي دارم تنها تو با خونه تو من ميدونست من مامان يني ؟ چي يني -
 . کرد تاييد سر با
 . ميکنم زندگي تنها من که نميدونه مامانت ، بوده هم مامانم ميکنه فکر ، بودي تنها من با نميدونه مامانت نه -

 . نشستم راحت و کشيدم عميقي نفس
 . بود سخت برام هم باشه اعتماد بي چيزي هر سره بهم دوباره مامانم اينکه فکر حتي

 . زد زل چشمام تو
 ... نداري خوبي دوستاي تو نفس -

 . کردي زندگي اترين با مدتي براي تو که ميدونستم دنبالت بيمارستان اومدم وقتي من
 . انداختم پايين سرمو

 . موند برام ننگ ي لکه اين اما نبودم اترين ي خونه هم پشت روز دو حتي وقت هيچ اينکه با
 : گفتم و کشيدم عميقي نفس
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 .کنم ثابت بهت خودمو ميخوام کني فکر نميخوام -
 . نرسيد هم شب ي به ي حتي يني.  نبودم اترين ي خونه مدتي من اما

 . زد لبخند
 نيست مهم واسمم و.  نميکنم دخالت من ، نفس داره ربط خودتون به ميشه مربوط اترين و تو به که و چيزي هر -

  ! نه يا بودي اصال يا بودي اونجا چقدر که
 ! شاديار -

 . پريد حرفم وسط
 . نفس کن صبر -

 : گفت شمرده و انداخت ديگش پاي روي پاشو مردونه و داد قورت دهنشو اب

  ... رفت اترين ، رفت باران -
 . کرد مکث کمي
 . ببندم تو رو چشممو نميتونم من نفس

 ، نيستي کنم فکر نميتونم
 کرد نگاه چشمام تو
 نميتوني اگه و بموني من با کني خاك و اترين ميتوني اگه ميخوام ازت ، کردم خاك و باران من -

 : گفت جدي خيلي
 ... بياي طرفم نه بزني زنگ بهم نه اورديم برات و شاديار ي جنازه گفتن و زدن زنگ اگه حتي -

 : گفتم  لب زير اروم
 . خدانکنه -
 :گفت خاصي لحن با و کرد نگام مهربون و لبخند با
 .ميکنه ديوونم که ميکني کارارو همين -

 . انداختم پايين سرمو و زدم لبخند
 : گفتم جدي

 . ندارم خوبي حال اصال لحظه اون من اورديم برات و شاديار ي جنازه بگن بهم اگه باش مطمئن -
 . کردم نگاه چشماش تو
 ! مهمي من زندگي تو ، تو -

 ... مهمي ولي ، اولويت نميگم
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 . پيشت نيام بده حالم بگي و بزني زنگ بهم اگه نميتونم ولي ، کنم خاك و اترين ميتونم نميگم
 . بستم چشمامو

 ... مهمي برام چون نيام نميتونم -
 . نگفت هيچي ثانيه چند و کرد نگام مهربون

 . انداختم پايين سرمو
 خستم انتظار از ، خستم من شاديار -
 . کردم نگاه چشمش تو
 !گذاشتي ولي ، بگذري نميتوني ازم گفتي بهم -

 : گفتم شمرده شمرده
 . گذاشتي باران خاطر به بگذري نميتوني ميگي که نفسي همين از تو -

 . زدم غمگيني لبخند
 !باران خاطر به کردي بيرون خونت از و من تو شاديار -

 . چکيد چشمم از اشکي ي قطره
 ! غرورم با تو ؛ کرد بازي من با قلب با اترين -

 . انداختم پايين سرمو
 اشنا اترين با ترالن که روزي از ، کشيدم سختي خيلي ، ديدم و اترين دوباره که سالي يک همين تو من شاديار -

   ...که بماند.  دادم دست از بابامو قبلش که بماند ، ميکشم اترين از دارم امروز به تا شد
 . کردم نگاه چشماش تو
 . کردي اذيتم چقدر تو -

 . شدم پير سال پنج ي اندازه بِه سال يک اين تو من شاديار
 باران ديدن با باشم مطمئن کجا از من ، طرفت بيام کنم خاك ميتونم اگه گفتي اخرش ، زدي برام حرف کلي

 ؟ نميکني خورد و من دوباره
 ؟ کرد له و غرورت که و کسي ميکردي قبول بودي خودت

 : گفتم و کردم ريز چشمامو
 ...حرفا اين از جدا -

 . کردم مکث کمي
 !زدي حرف مامانم با گفتي ندارم، خوبي دوستاي من گفتي، -
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 : گفتم مشکوك و کردم ريز چشمامو
 بود؟ شده خوب اترين با مامانم چرا ميدوني تو-

 . شد بلند جاش از و داد تکون سرشو اروم
 . اورد هجوم اتاق درون سرد ي هوا و کرد باز و اتاق ي پنجره

 :برگشت طرفم بِه
 نيست؟ که سردت -

 . زدم لبخند ميلم برخالف اما بود سردم
 . نه -

 .گذاشت پنجره روي دستاشو و کرد باز لباسشو ي دکمه
 . ميشم خفه دارم -

 . کردم نگاش نگران
 ؟ چيشدي -

 : گفت بود بهم پشتش که همونطور
 . شکستم سايرو دل ، شکستم مامانمو دل شکستم، رو تو قلب من -
 .برگشت طرفم به
 . بدم خيلي من نفس -

 :گفتم و نکردم اعتراضي هم باز اما بود گرفته فرا وجودمو سرتاسر لرز
 . بده جواب درست و من سوال دادي، جواب سوال با جوابشو ولي پرسيدم سوال ي تو از من شاديار ببين -

 . اومد سمتم به و بست پنجررو عصبي
 ؟ کرده خوب مامانت با اونو کي که ميکنه برات فرقي چه نميخواد، رو تو اون ؟ نفس ميگي چي -

 رفت اما اومد پيش براش موقعيتش رفت، بازم رفت، اون ؟ ميکنه فرقي چه
 ! رفت لعنتي
 : گفت زاري لحن با و اروم

 . وايستادم جلوت که مني ببين ببين، و من يکم ، لعنتي اخه -
 : گفت مقدمه بدون و نشست صندلي روي
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 که کردم صحبت ببخشه، رو تو مامانت که کردم صحبت کردم، صحبت اترين راجب مامانت با من اره،اره، -
 ، بودي دوست باهاش سال چند که گفت ، بود گفته من به چيو همه ترالن چون کردم صحبت نشه، ديده گناهت

 ... که گفت کردي چيکار نورا خاطر به که گفت ، بوده شمال اونم بوديم شمال ما که گفت
 : گفت و کرد ريز چشماشو ايستاد روم به رو
 کردم صحبت اترين با من گفتم نشدي، اترين ي صيغه تو که گفتم بهشون و مامانت پيش رفتم تو خاطر به من -
 . نرسونده تو به ضرري هيچ اترين گفتم کنه، اوکي و خواهرت شوهر ماجراي که گفتم و

 . انداخت پايين سرشو
 . نفسه ي ديوونه اترين که گفتم -

 . چکيد اشکم ي قطره
 . داد قورت اشکم ي قطره ديدن با حرفشو ي ادامه
 . ميکردم نگاش مبهوت و مات
 ... شاديار خاطر بِه نه خودم، خاطر به نه اترين، خاطر به نه بار اين
 ! ادم ي مهربون دل خاطر به
 . بود کاشته شاديار دل تو خدا که عشقي خاطر به

 ... مهربوني اينقدر که حالت به خوش ، پسر حالت به خوش
 .زدم زل بهش اشک از پر چشماي با
 . زندگيمي تو که ممنونم بگم ميتونم بگم؛فقط چي نميدونم.  شاديار ممنونم ازت -

 . زدم لبخند گريه ميون
 ! دارمت که حالم خوش -

 . کشيدم پايين و ماشين ي شيشه
 . کردم دفن هام ريه توي و بارون بوي و کشيدم عميقي نفس

 ! حالم خوش
 .بزرگ تصميم ي بگيرم، تصميم ميخوام

 . شدم پياده و داشتم نگه و ماشين صالح زاده امام روي روبه
 . دادم سالم بيرون از داخل نرفتم
 . گفتم دلم توي

 . نکنم فکر اترين به ديگه که کن کمکم نکنم، عوض تصميممو دوباره اينکه خاطر به!  کن کمکم
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 . کنم حال خوش مامانمو شده بارم ي براي کن کمکم
 ! کن کمکم...  کن کمکم. کنم حال خوش و شاديار ي شکسته قلب کن کمکم

 .ميسپارم تو به اترينمو امشب من زاده، امام يا
 . کردم پاك اشکمو
 .نميمونم منتظرش ديگه و نميکنم گريه براش ديگه

 . کردم پاك محکم دست پشت با اشکمو
 .ميريزم اترين واسه که اشکي قطره اخرين اين اره ، اره

 : گفتم زار حال با. نشستم زانو روي

 ... اخه  شده، تنگ براش خيلي دلم اخه -
 . کردم پاك اشکامو و. دادم قورت بغضمو
 . ميکنم خاکت ، اترين ميکنم خاکت
*** 
 به. باشه خواب مامان که ميدادم حتم و بود شب ١٢ ساعت شدم خونه وارد اروم و چرخوندم قفل توي و کليد

 . اومد طرفم به مامانم شدم خونه وارد اينکه محض
 : گفت عصبي

 .است شده ومنتشر  ساخته دانلود نگاه سايت در کتاب اين

www.negahdl.com 
 ؟ ديدي و ساعت ؟ کجايي معلومه تو دختر -

 ؟ نميدي جواب گوشيتو چرا نگراني؟ از ميکنم دق من نميگي
 . بود شده پير چقدر ، کردم نگاه صورتش به

 ... شکست قلبم
 . چسبوندمش خودم به و کردم ـغلش*بـ محکم

 همه اين که شرمندم مامان ريختي، پام به زندگيتو که شرمندم دادم، ازارت همه اين که شرمندم ، شرمندم مامان -
 . کشيدي سختي خاطرم به

 . شکست بغضم
 ،مامان نميکنم فکر بهش ديگه ميخواستي، که خوبي دختر همون ميشم ديگه ، کردم غلط مامان -

 . کرد جدام ـغلش*بـ از اروم
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 :گفت متعجب
 ؟ االن تا بودي کجا ؟ نميکني فکر کي به ؟ مادر ميگي چي ؟ خوبه حالت ؟ نفس -

 : گفتم و کشيدم باال بينيمو
 !مامان بودم شاديار پيش من -

 . داد تکون سرشو
 ؟ شب موقع اين تا -

 : گفتم اروم و کردم پاك صورتمو
 . صالح زاده امام رفتم نه،بعدش -

 : گفت و گرفت دستمو
 ؟ کردي گريه خيلي -

 . زدم لبخند
 !گفت؟ چي شاديار که نيست مهم برات -

 .  کرد نگام منتظر
 . گرفتم دستم توي دستشو

 ... من مامان -
 .کنم ازدواج شاديار با قراره

 . بسه ديگه موندن منتظر کردن، صبر مامان ميدوني

 ... ايميل ي  پيام، بود،ي زنگ ي  ميداد انجام من به رسيدن براي  که کاري حداقل ميخواست و من اترين اگه
 . نداد انجام اينارو از هيچکدوم اما

 پوش سر مدتشو اين هاي توجهي بي روي که ميگشت بهونه دنبال نيستم، حيف ميدونست حيفي؟ واسم گفت بهم
 . بزاره
 بهش حسم بي ولي دارم، دوسش نميگم ، داره دوست و من شاديار داره؟ دوسم که باشم کسي دنبال گفتي بهم

 . نيستم
 :گفت اروم و گرفت دستش توي و دستم. چکيد چشمش از اشکي ي قطره

 نفس، کني ازدواج اينجوري نداشتم دوست هيچوقت -

 .دخترته فرداي واسه قصه ي فقط اترين چون بمون، اترين منتظر بگم نميتونم 
 . کردم تعريف دخترم براي که موند قصش فقط ازش که من دايي پسر حسين مثل
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 نظر هر از و موفق پسر ي اون چون کني ازدواج شاديار با ميکردم مجبورت خوشحالي با نبود اترين اگه شايد
 . نداره مشکلي

 .کردم کمکت بودنم مادر ي اندازه به نفس، نميکنم دخالتي هيچ من
 . خودته با بقيش

 
**** 

 ميدرخشيد تنم توي بودمش بسته دار مدل که طاليي مشکي کوچيک روسري با مشکي دوخت خوش شلوار و کت
. 

 !عزاداره دفعه اين دلم چون پوشيدم مشکي پوشيدم، مشکي چرا نفهميد هيچکس
 . پوشيدم و اترين مشکي امروز من و مرده اترين چون

 . اومدن خواستگاري ي جلسه اخرين براي هم شايان و نورا  مامان، اصرار به
 خواهرم شوهر و خواهرم که زشته بودن خودش و مامانش فقط که شاديار ي خانواده جلوي که ميگفت مامان
 .نباشن

 . نباشه کي و باشه کي ميکرد برام فرقي چه ديگه ، بودم گذشته اترين از که مني
 . کرد خارجم فکر از در زنگ صداي
 . دوييد ها پله طرف به مامانم

 : گفتم و وايستادم ها پله پاگرد توي
 . ميام االن.  شدم متوجه نيا، باال جان مامان -
 . خورد جا حسابي ديدنم با

 . نداشت و بگه بهم چيزي بخواد اينکه وقت اما
 . شدم اشپزخونه وارد ببينن و من و بيان اينکه از قبل
 . بودن رفته در جلوي استقبالشون به مامان و شايان نورا

 . گذاشتم سيني توي و کردم درست رو قهوه
 .کرد جلب توجهمو صدايي

 !تنته؟ مشکي چرا تو سرم تو خاك -
 . گذاشتم تنها و بود خورده جا حسابي که نورايي و برداشتم و سيني برگردم طرفش به اينکه بدون
 !؟ باشم داشته باهاش که بود هم حرفي مگه
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 . شدم پذيرايي وارد اروم اروم و خانومانه
 . بود شده داشتني دوست و مهربون چقدر خانوم فاطمه!  عزيزم

 . بود مشخص همشون چشماي تو تعجب.  کردم سالم گرم و رفتم طرفشون به
 !!؟ بپوشه مشکي عروسي روز ، عروس بود ديده کي اخه

 . کردم نگاه بهش مهربون.  گرفتم شاديار جلوي رو قهوه سيني
 . بود شده جذاب اي سرمه شلوار کت تو چقدر

 . بود لبخند فقط جوابش.  کرد اشاره لباسم به سر با
 . نشستم شايان کنار
 : گفت گوشم زير اروم

 ؟ داري رنگي کور نفس -
 . زدم لبخند

 ؟ چطور نه -
 !؟ چرا مشکي خوب دختره -
 .بودم دار عزا من نميفهميد هيچکس. بود لبخند فقط جوابم هم بازم اما

 . کرد صحبت به شروع نفهميدم ازش هيچي که پرتي و چرت حرفاي و  قهوه خوردن از بعد خانوم فاطمه
 شاديار.  نميدونم دليلشو اينجاييم، مدت همه اين بعد االن اينکه ، بوديم کرده تموم و چي همه شمال تو ما -

 . بشناسيم ديگرو هم بهتر ميخوايم ميگفت
 . زد لبخند طرفم به
 ؟ شناختي و من پسر حاال -

 . زدم کوتاهي لبخند
 . کرد کردن صحبت به شروع شاديار

 گذاشتيم سر پشت شمال توي و زيادي مشکالت -
 . بود خانم نفس به من ي عالقه ، نشد عوض که چيزي ، گذشت چي همه

 . انداخت پايين و سرش و زد لبخند

 تو نميزارم بگم ميتونم کنه، گريه وقت هيچ نميزارم بگم  ميتونم اما ، ميکنم عالمش خوشبخت بگم نميتونم -
 . ميکنه سروري خونم تو بگم ميتونم بکشه، عذاب خونم
 . زدم لبخند
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 .کرد صاف و صداش و. خورد شدش سرد ي قهوه از کمي شايان
 . شما از بودن کرده تعريف زياد بقيه و خانومم شاديار، اقا بودم نديده شمارو حاال تا من -

 . داد ادامه و گذاشت پشتم دستشو
 . داره خواهرمونو حکم ما، نفس اين -

 . داد ادامه و گفتم داري لطف لب زير
 . نميکنم دريغ کاري هيچ از بهتون کمک ي واسه -

 . زد لبخند
 . کرد نفس خرج زندگيشو ، خانومم مادر اما و بود، خوبي مرد خيلي پدرش نيستم، پدرش جاي -
 . هست مردونه حرفاي سري ي

 ! بسه ما ي واسه داري دوست و نفس که ،همين مستقلي چقدر نميپرسم داري، درامد چقدر نميپرسم ازت
 !؟ شايانه همون شايان اين.  زدم لبخند
 . کرد تاييد و شايان حرفاي لبخندش با شاديار
 : گفت و کرد صاف روسريشو کمي خانوم فاطمه

 . گفتن احسنت شاديار ي سليقه به ،حسابي ديدن خانومو نفس که ما فاميل تمام اتفاقا -
 . کردم نگاه شاديار به هول.  پريد رخم از رنگ

 . پرسيد سريع و جدي مامانم
 ؟ ديدن و نفس کجا ببخشيد -

 . زد لبخند خانوم فاطمه
 ... بود مهموني ي ، نگفتن اا -

 . پريد مامانش حرف وسط هول شاديار
 . دادن نشون خانومو نفس عکس مامانمم بودن، فاميل تمام بود مهموني ي ميگن، درست مامان اره -

 . کشيدم راحتي سره از عميقي نفس

 .نگفت چيزي ديگه  و بود شده متوجه گويا اما کرد نگاه شاديار به متعجب خانوم فاطمه
 . گذشت مجلس تاريخ و مهريه سره مراسم ي ادامه

 . بشه گرفته نظر در  مهريه هم  سکه ١٣٠٠ تعداد و کنيم رزرو باغ نزديک عيد اولين شد قرار

 اتاقم سمت به و گرفتم پيش در رو ها پله راه  نورا حضور خاطر مامانم،به با روبوسي و مامانش و شاديار رفتن از بعد
 .رفتم
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 ؟ نفس -
 .ايستادم اما برنگشتم

 . کردم ناراحتت اگه ميخوام معذرت من -
 . زدم پوزخند

 !؟ اگه
 . دادم ادامه راهم به جوابي هيچ بدون

 . ميکنم خواهي عذر دارم نميبيني ام،مگه تو با نفس -
 : گفتم و کردم ريز چشمامو برگشتم، طرفش به اينبار

 !؟ خاطر به خواهي عذر -
 . کرد نگاه چشمام تو
 . کرده ناراحتت که چيزي هر خاطر به -

 . زدم لبخند
 . رفتم ميکردن نگاه مارو داشتن که مامان و شايان سمت به و اومدم پايين رو ها پله

 . بردم باال صدامو
 ! کرده ناراحت و من اگه که چيزي هر خاطر به ميکنه خواهي عذر ؟ ميگه چي ميبينين -
 . برگشتم طرفش به
 ؟ اگه ميگي رويي چه با -
 . دروغام خاطر به ميخوام معذرت نگي وقت ي
 صفتيم گربه بابت ميخوام عذر نگي وقت ي
 . زدم خنجر بهت پشت از من اما دادي نجات مرگ از و من که ممنونم نگي وقت ي
 . گرفتي ازم بابامو که ببخشيد نگي وقت ي
 . گرفتي ازم هم مامانمو که ببخشيد نگي وقت ي

 . شدن جاري اشکام
 . کردم اشاره قلبم سمت به
 . درده خيلي تو اين -

 . ميکنم ازدواج دارم
 ؟ تنمو لباس ميبيني ؟ حالمو ميبيني ولي
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 دخترا، باشن حال خوش خيلي بايد روز اين
 . زدم پس اشکامو

 ؟ حالم خوش چقدر ميبيني -
 . دادم تکون تاسف ي نشونه به سرمو

 . ندارم خواهر وقته خيلي من -
 : گفتم وار افسوس

 . ندارم و هيچکس من يعني -
 . کردم مکث

 ... گرفتينش ازم که ، داشتم بابا ي
 .ندارمش ديگه که. کرد نامردي حقم در بيشتر دنيا از که داشتم خواهر ي
 ! بره لباس در بود گرگ اونم که داشتم صميمي دوست ي
 ... شاديار ي ، دارم مامان ي

 . ندارم و کسي تا دو اين جز من
 . نيست مهم واسم...  باش شي ناراحت ميخواي االنم

 ! شکمت توي ي بچه نه ، مهمي واسم خودت نه

 ! ببينمت نميخوام  حتي عنوان هيچ به من اگرنه  اينجايي مامان اصرار به فقط االنم
 .برگشت طبيعي حالت به خونه وضيعت شايان و نورا رفتن از بعد

 . بودم راضي ازدواج اين از دلم ته دلم ولي چرا دروغ
 شايد داشتم که خوبي حس اين ولي سپردم فراموشي بِه هميشه براي زندگيمو عشق درسته نرسيدم اترين به درسته

 . ميداد بهم و خوب هاي روز نويد
 . بودم ايستاده پنجره کنار معمول طبق و بود باروني هوا

 از و ميگرفتن شون سره روي داشتن که چيزي هر يا چتر کتاب، هم ها خيلي ، ميبردن لذت بارون از زيادي ادماي
 .ميشدند رد اونجا
 ... بودن نشده عاشق هنوز ميشدن رد بارون اين کنار از تفاوت بي اينقدر که اونايي شايد

 ! داشتن عشق از تري مهم هاي مشغله شايد يا
 . بزنم قدم و برم بيرون داشتم دوست خيلي.  ميداد نشون و شب ١٢ کردم؛ ساعت بِه نگاهي

 . برداشتم گوشيمو و پوشيدم بارونيمو
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 .شدم خارج خونه از و نگفتم مامان به همين براي.  خونه از زياد بِشم دور نبود قرار
 .بود قشنگ واقعا ميومد که باروني
 بود داده هاش بنده به بارون افرينش توي نعمتشو بهترين خدا بگم شايد
 .گذشت کشيدنم نفس و رفتن راه از کمي

 .شد بلند گوشيم صداي
 . دادم جواب فوري باشه شده نگران ممکنه و مامانه اينکه ترس از
 . خونم نزديک ؟ مامان جانم -
 ؟ کجايي مگه -

 .کردم فوت نفسمو
 ! شاديار -

 : گفت عصبي
 ؟ کجايي ميگم شاديار، مارو زهر -

 . بستم چشمامو
 . بخورم هوا اومدم -

 کرد کر گوشمو فريادش
 ؟ شب موقع اين-

 . کشيدم خودم دور بارونيمو کمي
 . خوبه خيلي هوا اره -

 . کرد فوت عصبي نفسشو
 ! خونه ميري ميشمارم سه تا نکن سگم نفس -

 . دادم تکون سرمو
 . خونم ديگه مين ١٠ باشه -

 . برد باال صداشو
 !اي خونه ميشمارم سه تا گفتم ؟ ميگم چي نميفهمي اينکه مثل نه -

 : گفت فرياد حالت به بعدشم
 ... يک-

 . داشت غيّرت ، بود مرد ، داشت حق
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 . عزيزم چشم -
 . بود تلفن شدن قطع ي دهنده نشون بوق ممتد صداي و نگفت چيزي ثانيه چند
 . رفتم خونه سمت به و شدم حياط وارد

1 new massage from shadiar 
 . بيرون بيا زدم زنگ.  باش حاضر.  خونم در ديگه مين ١٠ -

 .نشست لبم روي لبخند
 . بودم شبگردي عاشق من
 .بود خواب تخت.  شدم مامان اتاق وارد
 : نوشتم براش کاغذ روي

 !نشي نگران بخورم هوايي ي  رفتم شاديار با من خوشگلم مامان -
 .ـوسيدم*بـ گونشو و کشيدم روش و پتو

 . کردم خودم به نگاهي اينه توي و اتاقم برگشتم
 . بستمش دار مدل و کردم سرم بلندي بنفش شال ققط و کردم بسنده همون به.  بود مونده ظهرم از بعد ارايش ته

 . پايين رفتم برداشتم هم مشکيمو کيف و بنفش و مشکي اسپورت هاي کفش
 . شدم خارج خونه از و رفتم در طرف به.  شد بلند گوشيم صداي دقيقه چند از بعد

 . بود خيره خونه در به و بود نشسته ماشين توي
 . نشستم اروم

 سالم -
 . کرد نگام چپ چپ

 ! عليک -
 . خنديدم

 ؟ بودي کي غيرتي -
 . کرد روشن و ماشين و کرد نگام چپ چپ دوباره

 : گفت لب زير
 . کنم چيکارت ديگه پرويي بچه -
 : گفتم شيطنت با
 اقا گفتياا چي شنيدم -
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 . کرد نگاه صورتم تو
 . بشنوي ميخواستم خوب -

 . کردم نگاش چپ چپ
 ؟ گفتي لب زير چرا پس -

 : گفت و زد شيطوني لبخند
 . ميدي گوش بهتر فوضولي رو از رو حرفا اينجور ، داري تشريف فوضول کمي أصوال شما چون -

 . دادم تکون سرمو متعجب
 . وارديا بابا نه -
 . داد تکون سرشو -
 ! نفس باشه اخرت دفعه -
 : گفتم لجبازي با
 . نيست -

 ؛ گفت بلند
 . نباشه هم اضافه حرف!  هست -

 : گفتم بعد کردم نگاش يکم
 ؟ ميگي زور يکم نميکني فکر -

 . کرد نگام چپ چپ
 ! نيست همينم فردا از بزني حرف زياد هست، که همينه -

 . کردم نگاش متعجب
 ! شاديار -

 . زد زل چشمم تو عصبي

 با اينکارارو نشم رواني ميخواي اگه ، نشم سگ ميخواي اگه ، باشم ادم من ميخواي اگه ، نفس نکن اينکاراتو  -
 بدون نداري حق ، بري جايي من بدون نداري حق ، بياي بيرون خونه از شب موقع اين نداري حق ، نکن من

 ... دانشگاه بري حلقت
 . زدم پوزخند

 ؟ گذشته ما از حرفا اين نميکني فکر -
 . زد زل بهم خشم با



 

 

283 

 

  گه اون روز برفی..ا نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 سرابيان مهال

 : گفتم بگه چيزي اينکه قبل
 ؟ کني دعوا باهام بيرون اوردي و من -

 : گفت و داشت نگه فروشي ابميوه جلوي و ماشين

 ! باشه چشم بايد هم تو جواب  باشه، اخرت دفعه گفتم کلمه ي کنم، دعوا نخواستم من -
 . شو پياده االنم

 . کردم بهش  نگاهي
 . نميخورم چيزي من -

 . کرد فوت نفسشو
 ! پايين بيا کن نگاه تو ميخورم من نداره اشکال -
 . شدم پياده ماشين از اکراه با

 .ميکردم گوش حرفش به عمر ي بايد ميدادم وا اگه ميدادم، وا نبايد

 .نبود من کاره دليل همش تو اخماي. نشستم روش به رو صندلي روي 
 . پرسيدم اروم

 ؟ ناراحتي چرا -
 . زد زل چشمام تو
 نميدوني دليلشو اصال که هم تو -

 . زدم لبخند
 . نيستم من ناراحتيت دليل ميدوني کامال هم تو -

 . کرد نگام متعجب
 ... کجا از اونوقت -

 . پريدم حرفش وسط
 گفتن؟ چيزي مامانت -

 . داد تکون نه ي نشونه به سرشو
 . کردم قفل هم توي دستامو

 ... ميشي پشيمون داري ميکني فکر که وقت هر شاديار ببين -
 : گفت عصبي

 ؟ نگي چرند اينقدر ميشه -
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 : گفتم کالفه
 ؟ چيه مشکلت پس -

 : گفت دفعه ي تامل کمي با و خورد ابمويش از کمي
 ! بارانه مشکلم -

 : گفتم جدي
 ؟ چيشده -

 : گفت کالفه
 .ميزنه عجيب حرفاي نفس، نميدونم -

 . داد ادامه خودش.  کردم نگاش متعجب
 .بيرون بريم زنت و تو با دارم دوسش که کسي و من که نميزنم بهم ازدواجتو شرطي به ميگه بهم -

 : گفتم هنگ
 ؟ هان -

 . داد تکون سرشو گيج
 .داده و پيشنهاد اين چرا اينکه از هنگيم ققط بزنه، بهم و من عروسي نميتونه که اون -

 کردم فکر کمي
 ... داده و پيشنهاد اين چرا

 . زد جرقه ذهنم در فکري
 . ميريم خوب -
 :گفت مسخرگي با
 . حتما اره -

 . زدم لبخند

. کني فراموشش نميتوني يفهمونه من به اينکه هدفش  کنه، کوچيک من جلوي رو تو ميخواد اون شاديار،ببين نه -
 .گذاشته ضعفت نقطه رو دست همين واسه ميشه بد حالت ميشه عوض حالت ببينيش تو ميدونه اون

 . دادم ادامه جدي

  !بريم بايد شاديار،يعني ميريم ما
 .کرد نگام غمگين

 : گفت اروم و گذاشت ميز روي  و داد تکون سرشو
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 . نفس ميميرم من -
 .کردم نوازش و موهاش و کشيدم سرش روي دستي. گرفت درد قلبم

 . زدم لبخند
 . داشتم دوست و لوس پسره اين من

 . بياره باال سرشو شد باعث که گرفتم دستشو
 ! عميق.  کردم نگاه چشماش تو

 . زدم لبخند
 . داريم همو کسي بي اوج تو ، تنهايي اوج تو ، تو و من شاديار -
 . شي رو به رو باهاش نميتوني ميگي االن اما ، کردي خاك و باران گفتي من به تو

 : گفتم و دادم فشار دستشو

 ي بياري فشار خودت به بار ي شاديار.  نميخواي اونو ديگه تو که بدي نشون بايد ولي  سخته، درسته ميريم؟ ما -
 . سربلندي عمر
 . دادم باال ابرومو کمي

 ؟... نکنه شاديار -
 . کرد نگام جدي

 . نميکنم فکر اون با بودن به لحظه ي حتي ،من نفس نکن فکرشم اصال -
 . ميشه درست تو وجود با شدنمم اذيت اون

 . زدم لبخند
 . ببينيم همو شاديار شرکت نزديک شاپ کافي توي روز همون فرداي شد قرار زد باران به شاديار که زنگي طبق
 . بودم شاديار زنگ منتظر حاضر و اماده
 . بريم باهم اونجا از و پيشش برم من بود قرار و بود شرکت اون

 . بودم تنها من و نورا ي خونه بود رفته مامان
 . کردم ارايشم به نگاهي و پوشيدم زرشکيمو باز جلو مانتوي

 . بودم کرده ارايش کامل زن يک مثل
 ... ميشدم زيبا بايد

 . کردم دستم و بود داده بهم شاديار که اي حلقه و زدم عطر خودم به ديگه کمي
 . بودم خوب.  کردم خودم به نگاهي
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 . شدم خارج و برداشتم و سوييچ
 . نبود زيادي راه شرکت تا خونه از

 . پايين بياد گفتم و زدم زنگ شاديار به که بودم شرکت نزديک
 . کردم بررسي دوباره خودمو اينه تو

 . بود مرتب چي همه
 . شد خارج در از بود زده که اي مردونه تيپ با شاديار
 . کردم نگاه ايندم همسر تيپ به لحظه چند براي
 ... اي معرکه که واقعا
 . بود ايستاده زيبايي به بلندش پاهاي توي دوخت خوش مشکي شلوار

 .ميومد بهش حسابي بود زده باال و استيناش که روشن خاکستري ي مردونه پيراهن
 . نشست ماشين داخل

 . خانومم سالم -
 . زدم لبخند

 ! تيپ خوش آقاي ، سالم -
 . کرد هم توي اخماشو

 ؟ کني ارايش اينقدر گفته تو بِه کي -
 . کردم روشن و ماشين

 ديگه مهمونيه شاديار وا -
 .زد پوزخند

 . کشونه شاديار اره -
 . کردم شيريني اخم

 ! همسر خدانکنه -
 . زد لبخند

 ! من به تو ، مياد تو به زرشکي -
 . بود قشنگي ي بداهه. خنديدم
 . داشتم نگه شاپ کافي جلوي

 ! اومده -
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 ؟ ميدوني کجا از -
 . کرد نگاه ماشين سمت به
 . اونه مال سانتافه اون -

 . شدم پياده و انداختم باال ابرويي
 . گرفتم و شاديار دست

 . برگشتم طرفش به نگراني با
 ؟ خوبه حالت سردي، چقدر -

 .  گفت اروم و کشيد موهاش به دستي
 خوبم اره -
 . شديم وارد شاپ کافي در از

 . شد مشت دستش و چرخيد شاديار نگاه
 . گرفتم نگاهشو دنبال
 !!؟ شادياره اليق دختر اين واقعا

 . بود چشم توي دور از قرمرش لب رژ ، بود ريخته بيرون تماما بلوندشو موهاي
 ... دندونش پرسينگ ، عملي بيني ، شدش کاشته ناخوناي

 ... من خداي واااي
 . رفتيم ميزشون طرف به

 . کردم کارو همين اون از تبعيت به منم و داد دست باران همراهي با شاديار
 ... من فقط اما دادم دست هم باران با
 . نشستيم روشون به رو

 : گفت کنان عشوه و داد موهاش به چرخي باران
 . بود سليقه بي أولم از شاديار اين -

 . زدم پوزخند
 . بودي تو اولش انتخاب گفته بهم اره -

 . گرفتم محکم شاديار دست و انداختم پا روي پا ريلکس.  کرد نگام مبهوت و مات
 : گفت بود ظاهرا خوبي پسره که باران همراهي اشکان

 ؟ ميخوري چي شما ميخوره ترك ي قهوه که شاديار اين -
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 . زدم لبخند
 . ميخورم بستني من -

 . برگشت طرفم به متعجب شاديار
 ؟ هوا اين ؟تو بستني -

 . زدم لبخند
 . دارم دوست خيلي رو اينجا هاي بستني من اره -

 . کرد نازك چشمي پشت باران
 . باشي جاها اينجور أهل نميخوره بهت -

 ( ميزنم لبخند فقط ها موقع اين من. ) زدم لبخند
 !! سالحه جور ي لبخند!! 

 . چيندن ميز روي و اوردن سفارشامونو
 .کرد قهوش خوردن به شروع پايين سره با و کامل سکوت در شاديار

 . ببينمش اينجوري نميومد دلم
 . بردم سمتش به بستنيمو اول قاشق

 عشقم -
 : گفت دار بغض صداي با و زد پس دست با
 . نميخورم دلم عزيز نه -

 . زد پوزخند باران
 نداري دوست بستني تو نميدونه حتي که داري تو عشقيه چه اين -

 . کشيد سوت سرم
 . کردم پر و قاشق دوباره و کردم جمع خودمو سريع اما ، دادم سوتي

 . نميکنه رد و من دست وقت هيچ شاديار نداشته، اي عالقه چون ميکرده رد رو شما دست خوب -
 . کردم فرو بود مونده باز دهنش که شاديار دهن توي محکم قاشق صحبت حال در و

 . خورد قهوش از کمي اون سره پشت و خورد شو بستني غريبي عجيب ي قيافه با شاديار
 . بود شده ها بچه اين مثل.  بود گرفته خندم
 . گرفت و اشکان دست و خنديد ريلکس باران

 : گفت ناز با
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 . اخه منتظرم موقع اون از ؟ بدي هديمو نميخواي عشقم اشکان -
 : گفت و زد لبخند اشکان

 . عشقم ميخوام که معلومه -
 . کرد اشاره گارسون به و شد بلند

 . اومد ميزمون سمت به گل از پر سيني با موقع همون گارسونم
 . گذاشت ميز روي و گل سيني و کرد تشکر گارسون از

 . ميکرد نگاه سيني درون زيبايي هاي گل به مبهوت و مات باران
 : گفت و گرفت دستشو اشکان

 . بگردي چيز تا دو دنبال بايد گال اين توي -
 . زد کنار رو ها گل هول و شد تر متعجب باران نگاه

 . بود قرمز مخمل ي جعبه ي کرد پيدا که چيزي اولين
 : گفت و گرفت اونو اشکان

 ؟ بعديش-
 . داد أشکان دست به و شکل اي دايره اي جعبه بار اين و کرد نگاه رو ها گل درون دوباره باران

 . زد زانو باران روي روبه و شد بلند اشکان
 . ميکرد نگاه اشکان هاي أصول و ادا به ريلکس شاديار و ميکرديم نگاش هنگ باران و من
 ؟ ميکني ازدواج من با -

 بلند و اشکان و شد بلند جاش از خوشحال باران و زدن دست اشکان براي شاپ کافي کل حرف اين گفتن از بعد

  . رفت اغوشش توي اروم و کرد
 . بود شده هم خيلي ، بود شده حسوديم اره ولي چرا دروغ

 . مياد پيش برات بهتر بدتري چي هر چون بود شده حسوديم
 . کردم نگاه شاديار به
 . بود زده زل بهشون غليظي اخم با
 . کردم نگاه دستش به

 بود شده خورد تقريبا دستش توي قهوش فنجون
 : گفتم ناباوري با
 !! شاديار -
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 . کرد رها و فنجون و اومد خودش به
 .پيچيد خودش به درد از

 . زد بيرون شاپ کافي از و شد بلند ميز سره از فورا
 . پريدم بيرون اونا به توجهي هيچ بدون برداشتم کيفمو
 ، ميدويدم شاديار دنبال.  بود دور شاپ کافي از ماشين

 . ميريخت زمين روي و ميچکيد دستش از خون
 . برسم بهش تا کردم بيشتر سرعتمو
 . نداشت زدن حرف واسه نايي حتي ، بود حال بي و بود پريده رنگش

 . داد دستم به ماشينشو سوييچ درد با
 . نشوندمش راننده کمک صندلي سمت و کردم باز و در

 . گرفتم دستشو.  گرفت بيرون دستشو و داد تکيه سرشو.  کرد زدن نفس نفس به شروع شد ولو صندلي روي
 . کشيدم بلندي هين

 : گفتم زده وحشت
 . شده فرو دستت عمق تو شيشه شاديار -

 . نداشت زدن حرف واسه نايي
 : گفت کشيده اروم

 بيرون... بکشش -
 : گفتم قبل از تر زده وحشت

 . ميخواد بخيه اين.  کنن جراحي دستتو بايد بشه خورد بيشتر اگه شيشس اين ؟ شدي ديوونه -
 : گفت حال بي
 ... .... بکش...  کم... محک...  نفس -
 ! ابولفضل يا

 ... خدا رو تو شاديار ؟ بزن حرف شاديار ؟ شاديار
 گريه زيره زدم

 ؟ شد چت شاديار
 . نداد نشون العملي عکس هيچ اما ، دادم تکونش محکم
 شاديااااار!!  شو بلند لعنتي شاديار
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 بيمارستان برسونيش بايد شده بيهوش درد از اون ، باش اروم نفس
 : گشتم بر صدا طرف به

 . زدم سينش به مشتامو
 .... اون شد اينجوري تو خاطر به اون عوضي ي دختره -

 . زد داد
 . ميره خون ازش داره اون ، نفسسسس -
 . برگشتم بود افتاده صندلي روي حال بي که شاديار طرف بِه

 . زدم استارت و شدم ماشين سوار فوري
 . رفتم بيمارستان سمت به و کشيدم ناکي وحشت تيکاف
 . گرفتم ديگشو دست

 ؛ گفتم ميکردم گريه که همونجور
 ... قشنگم شاديار ، شاديار-

 کشيدي عذاب اينقدر که واست بميرم الهي
 نزارم تنهات وقت هيچ خودم ميدم قول کن باز و چشمات تو شاديار
 . کشيدم باال بينيمو

 . کنيم شروع نو از ميتونيم که دوباره ، زده لطمه تو و من به کي هر باباي گوره شاديار اصال -
 ... شاديار...  خدا رو تو شاديار
 . داشتم نگه ماشين بيمارستان در جلوي

 . دويدم پرستاري ايستگاه سمت به
 .دويدن دنبالم برانکارد با هم اونا

 ! گريه و ميکردم بدو بدو تختش پشت
 . اورژانس بخش بردنش

 جاي اينقدر نميتونست هيچکس اون جز شايد ميبينم ميکنم فکر دارم که االن ، دوختم چشم بهش در پشت از
 ... از بيشتر حتي شايد دارم، دوست و شاديار ميبينم ميکنم نگاه دارم که االن.  کنه پر واسم و اترين

 . دويدم اومد بيرون که پرستاري سمت به
 ؟ خوبه حالش ، خدا رو تو خانوم ؟ خانوم -

 . کشوندم ها صندلي سمت به و زد لبخند
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 ؟ شي زن -
 ؟ بودم زنش.  کردم نگاش مات

 . زد لبخند
 سرم يک االنم کردن پانسمان دستشو ، رفته حال از درد خاطر به فقط ، نباش نگران نيست چيزيش دلم عزيز-

 رفته ازش که زيادي خون خاطر به فقط. ببينيش ميتوني.  مياد بهوش ديگه دقيقه چند تا ميکنن وصل بهش قندي

  ... همين.  باشي مراقبش بايد يکم
 !! پووووووف

 . کردم ولو ها صندلي روي و خودم و کشيدم راحتي سره از نفسي
 : گفتم و کردم نگاه اسمون به دل ته از
 ! شکرت خدايا -

 . نشستم تختش کنار و شدم اورژانس بخش وأرد
 . ميومدند پايين هم سره پشت اشکم هاي قطره

 ... شکستش دل واسه يا ، بود دستش توي که سرمي واسه يا ، حال بي شهريار واسه نميدونم
 . داشتيم هم به زيادي شباهتاي

  زدم لبخند.  ديديم خيانت اما بوديم عاشق بد جفتمون. بوديم داده دست از پدرامونو جفتمون
 .داريم دوست ديگرو هم جفتمون حاال و

 . گرفتم دستم توي دستشو
 . بوده رسيده اواسط به سرمش
 . پروندم متر دو جا از گوشيم زنگ صداي

 . دادم جواب گوشيمو فورا
 ؟ مامان جانم -
 . ديگه شاديارم با من جان مامان -
 ، شبه ٩ ساعت که هنوز -

 . کشيدم پوفي
 ، خونه ميرم من چشم -

 ؛ گفتم حرصي
 . دخترت اون ي خونه برو شما.  ميترسم چي از من مادره نه -
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 . بخير شب -
 نداد بهم کردن فکر ي اجازه شاديار باز نيمه چشماي
 .گرفتم محکم دستشو

 ؟ عزيزم ؟ شاديار -
 . موند ثابت من روي نگاهش و کرد نگاه أطراف و دور بِه.  کرد باز کامال چشماشو

 . گرفتم هم ديگشو دست و کشيدم موهاش به دستي
 . بست دوباره چشماشو

 . بود شده راحت خيالم
 . نشستم تختش کنار

 ؟ چنده ساعت -
 . خنديدم

 ؟ کجام من ميپرسن موقع اين معموال -
 : گفت اروم و زد حالي بي لبخند

 ... اما اره -
 . زد لبخند

 ! بعدا ، کن ولش -
 . عزيزم نميمونه برات زدن حرف واسه نايي که معلومه خوب. کشيدم موهاش به دستي

 ؟ نگفتي -
 . کردم نگاه دستم ساعت به
 ١٠ نزديک -

 : گفت و بست چشماشو
 . بياد بگو بزن زنگ دوستم...  به ، بردار گوشيمو -

 . کردم نگاش متعجب
 ؟ بياد چي واسه -
 : گفت و کرد جمع و صورتش درد از
 . بمونه بياد بگو ، بموني نميتوني که تو -

 . کردم اخمي
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 نيومدا خوشم اصال -
 ... که تو خوب -

 ؛ گفتم سريع
 . کن استراحت تو ، هيس -

 . بست چشماشو دوباره و زد لبخندي.  کنه بحث باهام بخواد که بود اوني از تر حال بي
 . ميزد زنگ مداوم گوشيش و بود خواب شاديار

 . ميکرد ترم عصبي لحظه هر گوشيش روي سايه اسم
 . دادم جوابشو ام ٩ بار براي زنگ دفعه ٧/٨ از بعد
 ؟ شاديار الو -
 سالم -
 ؟ شما ببخشيد -

 ؟ ميگفتم بايد چي.  کردم هنگ
 : گفتم و کردم فکر کمي

 . شرکتم کارمنداي از من -
 : گفت باري تاسف لحن با و زد پوزخندي

 ؟ بدي جواب و من شوهره گوشي گفته تو به کي اصال ، ببينم بهش بده گوشيو -
 . کردم قطع گوشيو فوري.  کردم نگاه شاديار به گيج
 ؟ اين با نميکنه تموم چيو همه چرا پس ؟ چرا پس

 . نشستم جام سره دوباره و دادم تکون سرمو بيخيال
 . نه يا هستم خونه من که نميدونست و نورا ي خونه بود رفته مامان
 . بستم چشمامو و نشستم دوباره تخت کناره

**** 
 ، کردم باز چشمامو تخت خوردن تکون با
 ؟ شدي بيدار اا -

 . داد تکون سرشو
 . بريم کن مرخص و من برو نفس -

 . انداختم ساعت به نگاهي
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 ! شد شب ١١ ساعت
 . ام تو با نفس ديگه شو بلند -

 . دادم تکون سرمو
 ؟ مطمئني ؟ خوبه حالت -

 . نشست تخت لب و. کرد خارج دستش از و انژوکت
 . کردم مرخصش و رفتم پرستاري ايستگاه سمت به
 . شه بلند که کردم کمک و برگشتم اتاق طرف به

 : گفت و گرفت طرفم به دستشو
 . خودم ميام ، خوبه حالم -

 . افتادم راه بيمارستان از خروجي سمت به و کردم اخمي
 ! عکسه بر چي همه ، واال خوبه

 . نشستم فرمون پشت و کردم باز براش و ماشين در
 . شد سوار و اومد ثانيه چند از بعد

 ، افتادم راه و کردم روشن و ماشين
 . بده گوشيمو -

 . دادم دستش به کيفم توي از گوشيشو و کردم روشن و ماشين بخاري ، نداشت رو به رنگ.  کردم بهش نگاهي
 . کرد صحبت و گرفت اي شماره

 ؟ جان الو -
 بودم بيمارستان من -

 . داد تکيه سرشو
 خوبه حالم االن -

 : گفت و کشيد پوفي
 . خوبم ميگم -
 . بيا فردا باشه-
 . خدافظ -

 . کردم نگاه بهش چپي چپ
 . ميکني نگاه اينطوري من به باشه اخرت دفعه -
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 . اومد سر صبرم ديگه
 ؟ چته بگي ميشه -

 . کرد نگام چپ چپ دوباره
 . شدم عصبي

 !؟ چته ميگم د -
 ؟ ميگفتي چي داره صندوق به -

 . برگشتم طرفش به هنگ
 ؟ کي به -

 . بست چشمامو عصبي
 . نگرفت پول ازت اومدي ابرو و چشم براش که هموني به -

 . ايستاد ناکي وحشت صداي با ماشين.  گذاشتم ترمز روي محکم پامو
 . زد داد عصبي

 ؟ مرگته چه -
 ... جلوش کردم پرت و اومدم در و بيمارستان فيش کيفم توي از

 . کرد نگاه و برداشت و فيش
 . زد پوزخند

 ؟ گرفتي تخفيف -
 . کردم روش و رنگ به نگاهي
 . کردم روشن ماشين دوباره و کردم فوت نفسمو

 . پيشت بياد شب بگو بزن زنگ دوستات از يکي به -
 . نگفت هيچي و داد تکيه سرشو
 . داشتم نگه خونش جلوي

 ؟ مامانت ي خونه ببرمت ميخواي -
 . کرد نگام

 . نيا ابرو و چشم مردم پسر واسه ، مني نگران اگه تو -
 : گفتم و گرفتم دستشو.  نبود دعوا وقت االن.  زدم زل چشمش تو
 ؟ کردم چيکار من مگه ؟ عزيزم ميکني اينطوري چرا!  شاديار -
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 ؟ خنديدم بهش ميگي تو بعد ، سالشه چند و شکليه چه ، داره صندوق نفهميدم اصال من
 . زد پوزخندي

 . ميگي راست که تو -
 . کردم فوت دوباره نفسمو

 ؟ مامانت خونه ببرمت يا ؟ خوبه حالت -
 . کرد نگام

 من خاطر به حاال ، بودي راحت من ي خونه که بود کرده بيرونت خونه از مامانت و بودي جا بي که موقعي اون -

  ؟ نميموني من پيش شب ي
 . بزنه سرم تو باشه قرار نميکردم فکر اصال ، کردم يخ ، شدم سرد.  خوردم جا

 . پارکينگ توي بردم ماشين و و شدم زدن حرف بيخيال
 . شدم پياده ماشينش از و برداشتم کيفمو

 . باش خودت مراقب -
 . خلوت تقريبا ها خيابون و بود شب ١٢ ساعت.  رفتم بيرون در از و ، افتادم راه خروجي در سمت به

 . کرد صدام که بودم کوچه وسط تقريبا
 ؟ نفس -

 . برگشتم و ايستادم
 . بردار و ماشين بيا -

 . چکيد اشکم ي قطره ، اورد فشار گلوم به بغضم
 . نميخوام نه -

 . انداختم پايين سرمو ، جلو اومد
 . باال بيا ، باشم تنها بخوام که نيست خوب حالم االن من -

 : گفتم بود پايين سرم که همونجور
 .بياد زودتر بگو بزن زنگ بياد صبح فردا گفتي که کسي همون به -

 . اورد باال دستش با چونمو
 . زد زل بارونيم چشماي توي

 . شم شريک  کسي با رو تو نميتونم من -
 . زدم زل چشماش توي
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 ؟ شي شريک قراره مگه -
 : گفت من من با و انداخت پايين سرشو

 ... سياه ي رزومه اون با کن قبول ولي ، نه خوب -
 . کردم اخمي

 ؟ نداري اعتماد من به تو-
 .بست چشماشو

 : گفت و گرفت دستمو
 . خونه ميبرمت فردا باال بريم بيا. وايستم نميتونم نيست خوب حالم من -

 . کردم نگاش چپ چپ
 . نيست درست ، بعدشم...  و بودي جا بي وقتي ، ميگفتي داشتي االن همين ، رسيده من به شما از مرسي نه -

 . کرد بهم نگاهي
 . بينم باال بريم بيا.  نيست درست ميگي تو بعد ، ميوفتم دارم همينجا من ؟ ميبيني من به حالي االن تو -

 . ميگفت راست دادم تکون سري

 . ايستاد کنار و کرد باز خونرو در.  باال رفتم و افتادم راه  دنبالش
 . بانو بفرماييد -

 . انداخت مبل روي خودشو کانترو رو کرد پرت کليدارو ، شدم خونه وارد و زدم بهش چشمکي
 . انداختم أطراف دور به نگاهي
 . بود ليوان و ظرف کانتر تمام ، بود شده دفن لباسا زير مبال تمام ، بود گرفته رو جا همه خاك
 . دادم تکون تاسف ي نشونه به سري

 . شاديار متاسفم واست -
 : گفت بيخيال و انداخت باال اي شونه

 . خوب کنم چيکار ، باش متأسف -
 : گفتم بيخيال خودش مثل.  دادم تکون سري

 . ميکنم فکري ي فردا ، بخواب برو حاال -
 . رفت اتاقش سمت به و داد تکون سرشو

 . اومدم اول روز که اتاقي همون توي رفتم منم
 . ميزد برق اونجا بود کثيف که جاها بقيه خالف بر ، کردم باز و در
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 . بستم سرم پشته و در و شدم وارد
 . ايستادم ميخ

 !!!!من خداااي
 ..... شده عوض عکس اين

 . کردم نگاه بود شده عوض باران عکس با که خودم عکس به ناباوري با
 : گفتم لب زير و زدم لبخندي

 .... شاديار
 . ممکنه غير برام داشتم حسي چه عکسم ديدن با لحظه اون که اين بيان

 . بود شده عوض باران عکس با ، بوديم پوشيده ست لباس هم با که روزي همون گرفتيم شمال توي که عکسي
 . بود کرده خاك و باران واقعا اون پس.  زدم لبخند
 . برداشتم گوشيمو فوري.  شد بلند گوشيم صداي

 . بودم افتاده خوب عکس تو خودم ، ها نداره برت هوا -
 . بود نزده عکسو اين من خاطر به بگه ميخواست مثال.  زدم لبخند

 . نوشتم واسش منم

 . چشمک استيکر عالمه ي با.   دادي اب و بند نداره فايده ديگه -
 . عسلي روي گذاشتم و کردم سايلنت گوشيو خنده با

 ... که نداره خبر.  خونم من ميکنه فکر االن مامانم طفلي
 نماند ناگفته.  رسوندم صبح به داشتم چيزا بقيه و نرفتن خونه از که هاي استرس وجود با شد طور هر و شب اون

  . نيومد چشمام به خواب هم دقيقه ١ حتي که

 . شدم خارج  اتاق از و کردم مرتب لباسمو.  شدم بلند و شدم خسته کشيدن دراز از ديگه که بود ٧ طرفاي ساعت
 . بود معلوم اب صداي از اين و بود حمام شاديار
 . کردم أطراف دور به نگاهي اشپزخونه توي رفتم

 . پسر نباشي خسته
 . بود کرده تميز شو بر و دور مثال خودش حساب به و بود گذاشته ظرفشويي ماشين تو رو ظرفا ي همه

 : گفت بهم ندايي که کنم تميز اومدم
 ؟ کثيفه اين ي خونه داره ربطي چه تو به.  کوزتي تو مگه ، نفس

 . نداد بهم و درونم نداي با بيشتر کردن صحبت ي اجازه در زنگ صداي
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 . شدم خيره بود ايستاده ايفون پشت که دختري به.  رفتم ايفون سمت به
 !؟ کرده دعوت و اين من وجود با شاديار يعني

 . باال بياد دختره که زدم و در
 .... بده جواب بهم که بود اين وقت االن

 . اومد سمتم به و اومد بيرون حمام از شاديار
 ؟ عزيزم بود کي -

 . کردم نگاش
 . باال مياد داره -
 . شد وارد لحظه همون ؟ کي گفت تا

 : گفتم پوزخند با منم

  . اين -
 . بست سرش پشت و در و رفت در سمت به ريلکس شاديار

 ؟ سايه ميکني چيکار اينجا تو -
 که سبزي مانتو.  متوسط قدي و پر تقريبا هيکل ، بلند خرمايي موهاي.  کردم نگاش برگشتم.  اينه سايه پس اا

 . ميومد بهش بود پوشيده
 : گفت و کرد نگاه من به چپي چپ

 ؟ نميدادي جواب چرا.  زدم زنگ بهت ديشب از همه اين -
 . نشست مبل روي شاديار

 ؟ چي که.  ندادم جواب که حاال -
 . انداخت من به نگاهي سايه

 ؟ کيه اين -
 . ايستادم جلوشون و اومدم کنار اپن پشت از

 : گفتم و زدم لبخندي
 . ميگن درخت به اين عزيزم ضمن در.  هستم نفس من -

 : گفت و زد پوزخندي
 ... جواب که داشتي برنامه ديشب پس ، ديگه همونه -

 . زد داد عصبي شاديار
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 . سايه شو خفه -
 . شرکت برم ميخوام دارم کار برو االنم
 . انداخت بهم نگاهي سايه

 ؟ اين با -
 . برداشتم کيفمو و رفتم اتاق سمت به حرفي هيچ بدون.  نبود جايز واقعا موندن اين از بيشتر.  کردم نگاش عصبي

 . ميرم دارم من شاديار -
 . کرد نگاه بهم

 . بياد بودم نگفته بهش من -
 . زد داد قبل از تر عصبي سايه

 ؟ ميکني مشخص و من امد و رفت ، نيومده هنوز که هستي کي شما ، خدا رو تو ببخشيد اوا -
 : گرفت سمتم به انگشتشو و اومد جلو

 ... و اومدن زياد شاديار زندگي تو تو أمثال ، خوب دختره ببين -
 . زنشم من -

 . کرد نگام مات
 : گفت هنگ

 ؟ چي -
 : گفتم ريلکس

 ؟ ميمونه اي ديگه حرف!  زنشم من گفتم ، هيچي -
 . کرد نگاه شاديار به گيج و مات.  برگشت شاديار طرف به

 : گفت کنان من من
 ؟ ميگه چي اين...  اين شاديار...  شاديار -

 . زد زل چشماش تو شاديار
 . بشي ناراحت ترسيدم اما ، سايه بگم بهت ميخواستم -

 . زد پوزخند
 کم ؟ بود اين من حق ، ريختم تو پاي به زندگيمو من شاديار ؟ همين فقط شاديار ؟ همين فقط ؟ بِشم ناراحت -

 و کيه نيست معلوم که اي دختره ي و اينجا بيام که اينه حقم ؟ اينه حقم حاال ، خندوندمت ؟کم بودم کرده ارومت
 ؟ درسته ؟ اره ؟ زنته بگه ، اومده کجا از
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 . نشست شاديار
 . گذاشت مبل تاج روي پيچيدشو باند دست

 ؟ شده چي دستت -
 . زدم پوزخند

 . دارم زياد عشقي رغيب من -
 :گفتم و کردم نگاه چشمش تو.  کرد نگاه بهم شاديار

 . باشي داشته اي منطقي دليل اميدوارم ،  االن از اينم ، ديشب از اون -
 .ايستاد جلوم سايه
 ! نگاه فقط.  کرد نگام ثانيه چند

 . زد پوزخند
 ؟ ميسوزم چي از ميدوني -

 . کردم نگاش
 از فقط.  منم نفر اخرين نفرو اولين اينکه از ، تنهام من سايه ميگه و ميشه پيدا کلش و سر ديگه ماه ٢ که اين از -

 . نميدونسته مهم بقيه ي اندازه به وقت هيچ و من که ميسوزم اين
 . رفت بيرون در از و برداشت کيفشو و انداخت شاديار به کوتاهي نگاه

 . شد بلند عصبي و کرد فوت نفسشو
 . ندارم دختررو اين حوصله من بابا ؟ کني باز و در گفت تو به کي اصال -

 . گفتم حرفي هيچ بدون.  بود شده تکميل ظرفيتم.  کردم نگاش
 ... اژانس يا ميرسوني و من -

 : گفت و پريد حرفم وسط  تلخ
 . ميرسونمت -

 . اومد پايين و کرد قفل و در سرم پشت اونم.  پايين رفتم و برداشتم کيفمو
 . سپردم گوش جهاني مهدي ام اي کينه من اهنگ به سکوت در و نشستم کنارش

 
 . داشت نگه خونه جلوي ماشين و.  گرفت دستمو که بوديم خونه نزديکاي

 . انداخت پايين سرشو
 . ميخوام عذر امروز و ديشب اتفاقات بابت ، من نفس -
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 . کردم نگاش
 ؟ نه ميشي ناراحت ميزنم اترين از حرف وقتي-

 . کرد نگام
 ندارم دوست سايرو من -
 . داري و باران ولي -
 .مرد باران -

 . کردم دستش بِه اشاره
 . زدم لبخند
 : گفت و زد لبخند

 . کنيم شروع نو از ميتونيم که دوباره ، زده لطمه تو و من بِه که کسي هر باباي گور ، نفس -
 : گفتم من من با و کردم نگاش هنگ

 ؟ نبودي بيهوش تو مگه -
 . گذاشت نمايش به برام رديفشو دندوناي.  خنديد

 : گفت و زد چشمکي
 دارياا دوست منم -

 . زدم زل بهش حرصي و عصبي
 . جنسي بد خيلي -

 .  برداشت و ماشين کل قهقهش
 ! کوچولو خانوم ، نخور حرص -
 .ميخنديد بلند بلند اونم.  ميزدم بهش مشتامو حرص با

 : گفت خنده وسط
 ؟ اخه ميشم بيهوش خون قدر اون با ، هيکل اين با من ، ديوونه ي دختره اخه -

  . ميخنديد اون و ميخوردم حرص من. کردم زدنش کتک به شروع بيشتر حرص با دوباره
 : گفت و زد چشمکي بهم دوباره

 نزاريااا تنهام دادي قول -
 . گرفتم دستم توي موهاشو دارم نگه خودمو نتونستم دفعه اين

 . شد بلند إخش صداي
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 ميگيره درد اي اي ، نفس اي - ميگفت خنده حال در
 ؟ اره ، گذاشتي کار سره و من ، بگيره درد بايدم:  گفتم حرص با

 : گفت جانبي به حق لحن با و. خنديد
 عه ، خوب بود بد حالم -

 . کردم نگاش حرصي
 .گذاشتي کار سره و من فقط ، بود بد حالم و کوفت -

 . واست خوردم غصه همه اون
 . کرد نگام مهربون و خنديد

 . کنيم شروع نو از هم با ميتونيم تو و من که معلومه.  من برم قربونت -
 : گفتم و خنديدم بگيره حرصم که اين بدون دفعه اين

 . نميزارم تنهات که معلومه -
 : گفت خاصي لحن با و زد زل بهم مهربون

 ؟ نفس -
 . کردم نگاش

  . دارم دوست خيلي -
 . کردم نگاش

 ؟ داري دوست و باران که همونجوري -
 . داشت نگه سرمو و گرفت دستش توي چونمو

 : گفت اروم و کرد نگام ثانيه چند
 ، برداشتم اتاقم از و باران عکس که وقتي من -

 . انداخت پايين سرشو
 . کشتم هميشه براي اونو -

 . کرد نگام دوباره
 ! تويي ، بره نميزارم و قلبمه تو که کسي تنها االن -

 . کردم نگاش اروم
 . شد تبديل خنده به لبخندم کم کم
 : گفتم و کردم نگاه چشماش تو ، گرفتم دستشو و دادم تکون سرمو عشق با
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 ! ميموني که مرسي ، هستي که مرسي -
 . زد لبخند

 کسي.  خودم واسه ميشي بعد به اون از ديگه ، که ميدوني نمونده چيزي ، کن اماده جمعه واسه خودتو کم کم-

  . خودت ي خونه خانوم ميشي.  ابروعه چشمت باالي بگه نداره حق کسي ، کنه نگات چپ نداره حق
 . زدم لبخند
 ؟ داشتم حسي بردن لذت جز مگه ؟ گفتن واسه داشتم چيزي مگه
 . بود چيزا خيلي نگاهم تو کردم نگاش فقط

 . کرد خارج قفس توي از و من شاديار اينکه مثل ، شدن ازاد حس مثل خاص حس ي ، تشکر حس ي
 . بچشم و خوشبختي طعم باالخره که منه نوبت ، منه نوبت ديگه اره
 . رفتم خونه سمت به و شدم پياده ماشين از

 . کردم باز و در و انداختم کليد
 .بود نشده من نبود متوجه هم حتما و نبود مامان
 . کردم عوض لباسامو باال رفتم

 . انداختم اينه به نگاهي
 . خنديدم

 . نيست کوچولو دختر اون از خبري ديگه!  خانم نفس شديا پير
 . شدي خاموش ديگه که بودي عشقي ي ، شدي تموم ديگه!  اترين

 ...ديدمت نمي روز هر اگه رو تو
 .... بشي تنگم دل ميزاشتم اگه

 ! بودي اينجا االن 
 . کردم نگاه اينه توي

 ... سفيد شلوار و رنگ صورتي روسري با ، بلند سفيد مانتوي
 .بود عقد روز امروز اره

 .بياد تر پايين سنم بود شده باعث بودم کرده که اي دخترونه ارايش
 .بود شده خوشگل واقعا مامانم. بود نورا منتظر و بود پوشيده کرمشو مانتوي مامان. رفتم پايين ها پله از
 .شد بلند مبل روي از من ديدن با
 .شدي ماه مثل الهي، بشه فدات مادر -
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 .رفتم سمتش به و زدم لبخند
 ؟ شدم خوب -

 .خنديد
 !شدي ماه -

 .بودم نکرده حسش وقت هيچ که حالي ي غريب، حال ي داشتم، عجيبي استرس
 .کردم خارج دستم سفيد کوچيک کيف توي از گوشيمو خورد، زنگ گوشيم

Shadiar 
 .دادم جواب گوشيو زدم، لبخند

 جانم؟ -
 ؟ حاضري نفسم، سالم خوشگلم، خانوم سالم -

 .خنديدم
 اره -

 .زدم زنگ وقت هر ، قيافه اون با  بيرون نياي االن  بيرون، بيا ديگه مين دو عشقم باشه -
 .خنديدم -
 !اقا چشم -

 .پوشيدم کفشامو و کردم قطع گوشيو
 .بياي زودي نکنيا، دير هم شما اومده، شاديار جان مامان -
 . بيرون رفتم و بستم و در
 .رسيد شاديار کردم باز و در که اين محض به
 . کردم باز و در و رفتم ماشين سمت به

 .خوشگل رنگي رنگي هاي بادکنک از بود پر ماشين عقب
 بيرون؟ نياي نزدم زنگ تا نگفتم شما به من مگه -

 . خنديدم
 .عزيزم اومدم االن همين -

 .زد لبخند و کرد نگام
 .کردم ريزي اخم

 نه؟ يا شدم خوشگل نميگي بهم هيچوقت چرا ؟ شاديار -
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 .کرد نگام عميق
 خوشگلي؟ که داري شک مگه -

 .کردم نگاش
 !نه يا شدم تر خوشگل که بگي بهم بايد تو خوب -

 .خنديد
 .نداره تعريف که خوشگل ادم ميگم، باشي شده زشت وقت هر من -

 .بود همه عکس بر چيش همه خنديدم،
 .داشت نگه محضر در جلوي

 .موندم منتظرش و شدم پياده ماشين از
 .اومد سمتم به و برداشت چيزي شد خم

 مگه؟ ميشه گل حلقه و گل دسته بدون عروس -
 .خنديدم

 .کرد محکمش و گذاشت موهام روي و گل ي حلقه
 .گرفت و دستم و داد دستم به و بود سرم گل ي حلقه ست که گلم دسته
 .کرد زمزمه گوشم کنار

 وروجک؟ نه يا فهميدي ميشي، خودم مال کامال ديگه دقيقه چند -
 .شديم محضر وارد هم بِا و گرفت دستمو

 .بود جذاب و قشنگ واقعا محضر درون آرايي گل
 ... شاديار مامان ، شايان ، نورا مامانم،

 .بودند شريک ما جشن در نفر چهار اين فقط
 .دادم دست و کردم روبوسي شاديار مامان با

 .بود گرفته خودش به پشيموني ي قيافه اما بود خوشحال نورا
 .نميکرد نگام اما بود خوشحال شايان

 .رفتم طرفش به
 شايان؟ -
 .کرد نگاه چشمام تو

 : گفتم و زدم لبخند
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 .نکردي خالي پشتمو برادر ي مثل و اومدي که ممنونم -
 . گرفت شادي رنگ و زد برق چشماش

 ...باشن حال خوش بايد همه اره
 .کردم خاکش امروز و شد تموم اترين که باشين شاد همه

 داشتيم؟ خانم نفس من؟ بدون ميکنين عقد -
 .برگشتم صدا طرف به

 .کردم نگاه بود چکيده ازش اشک قطره دو که خندونش صورت به باناباوري
 !ترالن -
 .کشيدمش اغوش به دويد طرفم به

 .چسبوند مي خودش به تر محکم و من و ميکرد گريه
 منه؟ عقد امروز که گفت تو به کي -
 .کرد نگاه شاديار طرف به
 من -
 .برگشتم شاديار طرف به
 مراسم تو که انصافيه بي داره، دوست خيلي رو تو اونم و داري دوست خيلي و ترالن ميدونم که اونجايي تا چون -

  .نباشه دوستش بهترين عقد
 ؟ نه

 .زدم لبخند
 .داشتن نگه و سرمون باالي پارچه هم ترالن و نورا و بشينيم جايگاه توي تا خواست ازمون عاقد
 . کرد شروع عاقد
 .... اهلل و الرسول قال

 شاديار آقاي جناب عقد به معلوم مهريه با را شما وکيلم بنده ،ايا ميپرسم اول بار براي فر اريان نفس خانم سرکار
 ؟ بياورم در نژاد اريان

 
 :گفتم و کردم صاف صدامو. زدم لبخند

 .بگيرم اجازه خيليا از ميخوام ميدم،من جواب اول بار براي که باشم عروسي اولين شايد -
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 با که مادري ريخت، پام به زندگيشو که ماماني کشيد، برام رو دنيا زحمت که ماماني مامانم، ي اجازه با همه از اول
 ...مادر هم بود پدر هم که مادري نکشيد، ازم دست بديم تمام
 . چکيد گونم از أشکي ي قطره

 خيلي بابايي  ببينه، دخترشو ازدواج نبود که بابايي ببينه، دخترشو شدن بزرگ نبود که بابام،بابايي ي اجازه با دوم

  ميخواستي، که شد هموني ولي نيستي بابايي کنم، وفا عهدم به تونستم که خوشحالم
 ... شده تنگ خيلي برات دلم خوشگلم بابايي
 ... خواهرم ي اجازه با سوم

 . گرفت شدت اشکم
 .بود همدمم ، بود زندگيم. بود دنيام که دارم خواهر ي

 . زدم لبخند گريه ميون

 ...نشکنم که وايستاد پشتم ، زمين نخورم تا گرفت  دستمو بود، بازيم هم
 . هستم عاشقش
 خنديدم
 . داره راه تو که کوچولويي پسرشمو عاشق

 ...نبود نامردي حقم. نبود اين حقم چون دلخورم
 .زدم لبخند

 :گفتم و کردم پاك اشکمو
 .نکرد ترکم ناراحتي اوج تو و کسي بي اوج تو دلتنگي، اوج تو که پسري ي اجازه با چهارم اما و

 .ميجنگم داشتنش واسه جنگيد، داشتنم واسه بمونه، دلم تو غمي نزاشت وقت هيچ ولي شدم ناراحت ازش
 .برگشتم شاديار طرف به

 .زندگيم مرد شدي که خوشحالم... زندگيم همه شدي که خوشحالم ، کردم تصادف باهات روز اون که خوشحالم
 ...بزرگترا ي همه ي اجازه با

 . بله
 

 . کردم نگاه شاديار صورت به و کردم پاك و صورتم اشک
 .بود شده نوراني مشکيش چشماي

 و بود خوشحال خانم فاطمه ميزد، دست و ميکرد گريه مامانم
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 ... نورا
 .ميکرد گريه فقط

 .داد دستم به و شکلي مربع مخمل ي جعبه شاديار
 .ـوسيدم*بـ گونشو خوشحالي با
 ...مرسي!  عشقم شاديار -

 :گفت و خنديد و داد قورت بغضشو
 ! که نداره و خانومم قابل -
 ... و کردم باز رو جعبه در

 شادياااار وايي
 .رنگ کم صورتي سنگاي با شيک خيلي جواهر ست نيم ي

 : گفت گوشم در و زد چشمکي
 .مياد خيلي سفيدت پوست به -
 .زدم لبخند فقط ها هورا و جيغ و دست همه جواب در

 .گرفت  اغوشم در گريه با و اومد سمتم به مامانم
 .بشي خوشبخت...  مادر بشي خوشبخت -

 .شدم خونه وارد و انداختم کليد
 .انداختم مبل روي و اوردم در شالمو

 .کردم گرم و بودم کرده درست ديشب که غذايي و رفتم اشپزخونه سمت به
 .کردم نگاه و يخچال

 .کردم تزئين خامه و ميوه با و کردم خارج يخچال از همرو بود شده اماده و بود بسته کامال هام دسر
 .گذاشتم ميز روي و کردم خارج يخچال از و ساالد

 .انداختم ساعت به نگاهي
 .ميومدن ديگه ساعت يک حدود مهمونا و ميداد، نشون و ظهر ١٢ ساعت

 تخت کفشاي با و بود مشکي دخترونه عروسکي لباس يک که بودم کرده اماده که لباسايي و رفتم باال ها پله از
 .کردم پام عروسکيم

 .کردم تکميل ارايشمو و گذاشتم باز شونم روي موهامو
 .انداختم ديوار روي عروسيمون عکس به نگاهي
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 .زندگيمون خونه سره بريم و بگيريم جزئي خيلي خيلي مجلس ي شد قرار من خواست در به چون نه که عروسي
 .کنه جا به جا من ي جهزيه با خونشو وسايل تمام داد قول شاديارم
 .انداختم صورتيم و سفيد پذيرايي به نگاهي

 .بود کرده پيدا قشنگي هارموني خونه صورتي و سفيد ديواري کاغذ با بودم خريده که حالي کم صورتي هاي مبل
 .بودم کرده درست سفيد و صورتي ست خونرو کال و بودم کرده انتخاب سفيد کامال هم رو اشپزخونه ست

 .کردم ميز چيدن به شروع
 .برم در سمت به و بکشم کار از دست شد باعث در زنگ صداي
 .کرد سالم برداره زمين روي از خريدشو هاي بسته تا بود شده خم که طور همون شاديار

 .عزيزکم سالم -
 .انداخت پام تا سر به نگاهي و زد برق چشماش دوخت، چشم بهم لبخند با

 :گفت و خنديد
 ما ي خونه بيان فاميل اين روز هر بگم من ميگم -

 .کردم نگاش متعجب
 ؟ چرا -

 خنديد
 .ديگه کني جيگر اينقدر شما که -

 .کردم شيريني اخم
 ...اقا ميکنم خوشمل شما واسه هميشه که من -

 .خنديد
 .حد اين در نه ولي اره -

 :گفت و انداخت باال شو ابرو و کشيد هم توي و اخماش يهو
 باشي؟ همينجوري قراره اقايون جلو شما ببينم، -

 .دادم تکون جدي سرمو
 :گفت شيطون و داد هلم اتاق سمت به

 .کن عوض و لباسات برو بيا ديدمت منم بود، من ديدن هدفت  ديگه خوب -
 .کردم نگاش حرصي

 ؟ زده و حرفي همچين کي -
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 .کرد نگام اخم با
 ... هدفت نکنه -

 .خنديدم
 .دقيقا -

 .کرد نگام عصبي
 ...يا ميري نفس - -

 :گفتم فوري
 .ميکنم عوض ميرم االن چشم نکن شروع شاديار -

 .کردم خارج کمد داخل از و بودم کرده اماده مهموني براي که هايي لباس و رفتم اتاقم سمت به سرخوش
 .بود شاديار از دلبري فقط هدفهم و. بپوشم اقايون جلوي رو لباسا اون نبود قرار که ميدونستم خودمم
 .پايين رفتم و کردم عوض لباسامو
 .کرد نثارم پرويي بچه لب زير و انداخت بهم داري معنا نگاه شاديار

 .رفتم ميخورد زنگ داشت دوم بار براي که ايفون سمت به و خنديدم فقط حرصش جواب در
 .کردم باز و در و کشيدم جلو کمي روسريمو

 ... و داييش خالش، شاديار، مامان
 .شدن وارد پرسي احوال و سالم با همه

 .کردم اماده تزئين با بودم، کرده حاضر که اي نوشيدندي
 :گفت و اورد گوشم کنار سرشو و گرفت کمرمو پشت از شاديار

 ؟ عاشقتم بگم چجوري-
 خنديدم

 . ببر و بردار سيني اين که اينجوري-
 زد لبخند

 .خانومم چشم به اي-
 .شدم پذيرايي وارد سرش پشت منم و برداشت سيني

 :گفت برداشت نوشيدنيشو که همينطور داييش
 .خانم نفس کشيدين زحمت حسابي-

 خنديدم



 

 

313 

 

  گه اون روز برفی..ا نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 سرابيان مهال

 .نکردم کاري زحمتي چه بابا نه-
 :گفت و خنديد جون مامان

 تکه چيش همه عروسم-
 :گفت ميخورد که حرصي وجود با خالش

 .کردم دعوت خودم طرف از  دخترمو خودم من اجازتون با جان نفس
 :گفتم و خنديدم و نياوردم خودم روي به اما پريد؛ رنگم
 .کنم دعوتشون بودم کرده فراموش من جون، خاله کردين خوبي کاره خيلي خيلي

 :گفت و زد پوزخندي
 کنه؟ هندستون ياد دوباره فيلش شاديار ترسيدي يا کردي فراموش

 .بودن ساکت همه. خورد بر بهم
 .نداشتم گفتن براي حرفي بود؛ سمتم به نگاها همه

 .شاديار خاطر به نکردم دعوتش  من! درسته
 .کردم سکوتش به دعوت دست با بزنه حرف تا کرد باز دهن شاديار
 :گفتم اروم نلرزه صدام کردم سعي

 وجود نيست قائل بودنش براي ارزشي کسي که آدمي ي مهم، شخصيت همه اين ميون گفتم من جون خاله نه

  .باشه نداشته
 :گفت و زد سرخي به عصبانيت از صورتش

  .نيست قائل من دختر بودن براي ارزشي کي ببينم مياد حاال 
 ...خيلي بودم، عصبي

 ناهاري وسايل که شدم بلند ميکردم کار تند تند و ميجويدم لبمو پوست بودم عصبي وقتي که رفتاريم عادت طبق
 .کنم تر اماده و بود اماده که

 متوجه و بودم شاديار جاي من اگه نبودم مطمئن چون شايد بزاره، اينجا پاشو باران نداشتم دوست اصال چرا دروغ
 !نه يا ميزاشتم تنها و شاديار ببينم و اترين ميتونم که ميشدم

 .داشت و حس همين قطعا هم شاديار پس
 .ميکرد تر نگران و من همين و بود زده بهم پسر اون با شو نامزدي باران ما ازدواج از بعد

 .چرخيدم طرفش به گذاشت، شونم روي دستشو خانم فاطمه
 :گفت و کرد نگام مهربون
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 .باشه تو جاي دخترش داشت دوست خيلي مادره دخترم، ببخشيد -
 :گفت و داد تکون تأسف با سرشو

 اين از که نبود پسري من شاديار اگرنه کاشت، شاديار دل تو خواهرم همين و باران عشق اصال عزيزم ميدوني -
 .واسش بگيرم اونو بخوام که نبودم کسي من تازه بياد، خوشش دخترا

 .داد فشار دستمو و بست چشماشو
 .گذاشتم شونش روي سرمو

 .کردم زمزمه لب زير
 .ميترسم مامان، ميترسم -

 .فشرد خودش به بيشتر و من و کرد حلقه کمرم دور دستشو
 داشت؟ ارامش همه اين چرا زن اين نميدونم

 ...کردينا خلوت هم با خوب شوهر مادر و عروس -
 .خنديدم و کردم جدا خانم فاطمه ـغل*بـ از و خودم

 .مادرشم من نفسم؟ شوهر مادر من گفته کي -
 .خنديدم

 .جون مامان همينطوره که معلومه -
 .رفت و گذاشت شونش روي دستشو و انداخت شاديار به عميقي نگاه ندونست جايز شايد موندن بيشتر
 پي ميکرد نگاه چشمم تو ثانيه يک فقط اگه چون کنه نگاه چشمام تو شاديار ميزاشتم نبايد کردم، بند کار به سرمو

 .ميبرد دلم اشوب به
 .داد تکيه اپن به
 خوبه؟ حالت نفس، -

 .کردم دسته رو ها بشقاب برگردم اينکه بدون
 .باشم بد چرا اره -
 .برگرد -
 شاديار دارم کار -
 .کرد نگاه چشمام تو و گرفت و بازوم و اومد طرفم به

 :گفتم و بستم چشمامو
 ...دا کار عزيزم -
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 ...بودم شده ها بچه اين مثل چرا نميدونم. شکست بغضم
 .کرد نگام متعجب

 نفس؟ شده چت -
 .کردم پاك فورا اشکمو

 .هيچي هيچي، -
 :گفت و کرد پاك گونمو روي اشک

 بارونيه؟ چشاش باز چرا من خوشگل خانوم -
 .کرد ايجاد دلم تو عجيبي وحشت زنگ صداي
 .پريد رنگم

 .بدم دست از و شاديار ميترسيدم ترسيدم، مي
 .داد تکونم شاديار

 اون؟ خاطر به ناراحتي؟ چي خاطر به ديوونه -
 .گذاشتم شونش روي دستمو
 :گفتم و کردم صاف لباسمو

 !بدتره اينجوري اومد، خالت دختر شاديار، بيرون بريم -
 .گذاشتم تنها و متعجب شاديار شدمو خارج اشپزخونه از

 .کرده تجربش بارها خودش شايد که ترسي چمه، من ميدونست اون
 .بود زنداييش و دايي با روبوسي حال در باران
 .بزنم لبخند کردم سعي

 .اومدين خوش خيلي سالم، -
 .کرد براندازي سرتاپامو. چرخيد طرفم به

 .باشه بوده اين عاشق روزي ي داره حق شاديار که الحق کردم نگاش منم
 .بود کرده رها ازادانه که ابي شال با زيرش، کمرنگ ابي شوميز با باز جلو سفيد مانتوي

 .دستش به ميومد اما نبود لباسش ست بود، زده زرشکي الك و شدش کاشته هاي ناخن
 .گذاشت شونم روي دستشو پشت از شاديار

 .خانم باران اومدين خوش -
 .بستم چشمامو
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 .انداخت بودم کرده ست شاديار کرم پيراهن و مشکي شلوار با کرممو مشکي شلوار کت که مني به باران
 .زد پوزخندي

 نه؟ بخوري، شاديار به که برسي خودت به کردي سعي خيلي -
 .زدم لبخند

 :گفتم خوشرويي با
 .باال ي طبقه ببرين تشريف کنين عوض لباستونو ميخواين اگه -

 .داد سر بلندي ي قهقهه
 ميکردم؟ زندگي اينجا سال يک من نگفتي خانومت به شاديار، -

 ....کردم نگاه شاديار به هنگ
 چي؟ يعني...  يعني
 ..... ؟ شده چي؟

 :گفت فورا خانم فاطمه
 .ديگه بشين خاله باران، -
 ....خوردم جا خيلي خوردم، جا

 ... دختر ي با سال يک خودش حاال ميکرد مسخره بودن اترين ي خونه بابت و من که شادياري
 ... بود کرده داغ سرم بودم عصبي

 .ميکردم خوشحال دشمنمو نبايد اما

 نداشتي، ارزشي واسم چون خوب ولي کنيم عوض رو خونه خواست ازم شاديار حتي  بود، گفته بهم عزيزم چرا -
 .کنم زندگي خونه همين تو گرفتم تصميم

 .بود کرده لرزيدن به شروع داخل از بدنم. بدم نميتونستم و نداشتم اين از بهتر جوابي هيچ حاضر حال در
 .ميرفت سياهي چشمام
 .نشستم فورا بفهمه کسي اينکه بدون و گرفتم مبل به دستمو
 .رفت اتاقمون به و کرد پرت ميز روي گوشيشو عصبي شاديار
 :گفت و خنديد کنه عوض و بحث ميخواست شايد و کنه تموم و بحث ميخواست چون داييش

 .امروز نداريم غذا...  ها گرسنمونه ما خانوم نقس -
 .زدم لبخند

 .امادست غذا بفرماييد شرمنده، -
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 .شدند متعجب بودم چيده که ميزي ديدن با همه و کردم باز و خوري غذا سال در
 .بود کرده بيشتر ميزو ي جلوه بودم گذاشته ميز روي که بلندي هاي شمعدوني

 .نشستن ميز دور همه
 :گفت و شد بلند باران

 .کنم عوض لباسامو ميرم من -
 .بودم ناراحت خيلي. بودم ناراحت شاديار دست از
 .بفهمه زندگيمو ضعف کسي ميزاشتم نبايد نبود قهر وقت االن اما

 :گفتم و کردم خواهي عذر

 .کنم صدا  و شاديار من -
 .رفتم باال اتاق هاي پله از
 .کردم باز و اتاق در

 .بود گذاشته صورتش روي دستشو بود کشيده دراز تخت روي

 .بخوريم ناهار ميخوايم پايين بيا شاديار- 
 .نداد جوابي

 .ام تو با شاديار -
 .کرد بلند سرشو
 .دويدم سمتش به هول

 قرمزه؟ چشمات اينقدر چرا -
 :گفت بمي صداي با
 !بده و سيگارم دردم، سر -

 :گفتم و گرفتم دستشو. کردم فوت نفسمو
 .ميشي بهتر ميخوري غذا عزيزم، شو بلند -

 .شد بلند درد با و ماليد سينشو
 .کردم نگاه رفتش هم توي ي چهره به
 داري؟ درد -

 .زمين روي کرد پرت عصبي و بود شده تموم که سيگاري پاکت داد تکون سرشو
 .بگيرم ناديده درداشو قلب اين نميتونستم اما بودم ناراحت ازش شدم بلند جام از
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 ... عصبي ي حمله بود گفته دکتر
 !بود؟ عصبي ي حمله براش باران اومدن االن

 .رفتيم غذاخوري ميز سمت به اتفاق به بره بيرون ذهنم از شوم أفکار تا دادم تکون سرمو
 . زدم لبخند

 .کشيد طول ، نبود خوب حالش مقدار ي شاديار ببخشيد -
 .کرد نگاه بده نشون خوب خودشو ميکرد سعي که رفته رو و رنگ شاديار به فورا خانم فاطمه

 ؟ خوبه حالت مادر؟ شاديار؟ -
 .کرد اکتفا سر دادن تکون به و نگفت چيزي و زد لبخندي شاديار
 :کرد نگاش باران

 ...ميپريد رنگت اينجوري وقت هر چون ؟ ميکنه درد قلبت دوباره -
 . زد داد عصبي شاديار

 !باران-
 .کرد ريز چشماشو

 ميبري؟ من زندگي زدن بهم از سودي چه -
 :گفت تر عصبي

 کنم؟ زندگي تنها من ميرسه بهت چي -
 ...نمياوردي در سرم رو بازيا مسخره اون که بودي حالم و من فکر بِه اگه تو نفهم اخه د
 . شد بلند جاش از
 ميشي؟ تر پرو نميارم روت به چي هر ؟ من ي خونه تو اومدي حقي چه با تو ببينم اصال -

 .زد پوزخند
 !نداشتي جايي خونتون تو چون بيرون، بود کرده پرتت مامانت چون ميکردي، زندگي اينجا اره -

 .کردم بيرونت خودم من زدي که گندي اون با که اخرشم
 .داد ماساژش اروم برد سينش سمت به دست

 .ناليد  عصبي
 وقته، خيلي شدم، عاشق من ؟ نميفهمي چرا نميخوام، رو تو ديگه من -

 .انداخت اطرافش و دور به نگاهي
 .نيست اينجا تو از اثري هيچ ميبيني -
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 .زد پوزخند
 .کردم پاك ازت ذهنم حتي -
 .ايستاد خالش به رو
 ...نميبيني خوش روز -
 .رفت خواب اتاق طرف به و کرد خواهي عذر داييش از

 .ميکرديم نگاه خاليش جاي به االن و شاديار حرفاي به هنگ همه
 .شدن بلند ميز سره از همه
 ...بود گيج ، بود مات باران
 .کرد نگاه بهم

 !نيست خوب حالش پيشش، برو -
 .زدم پوزخند و کردم نگاه بهش ممکن حالت ترين مسخره با
 .بود نشده هم چشيده که غذايي و بود نخورده دست که ميزي بِه افسوس با بيشتر همه از و

 جايز و موندن اما بمونن خواستم ازشون خواهش جور هزاران با منم و کردن تشکر ازم داييش زن و دايي
 .نميدونستن

 .کردن ترك خونرو حرفي هيچ بدون و پوشيدن لباساشونو مامانش و باران
 .نشستم زمين روي و خوردم سر در کنار غمگين
 .گذاشت زانوم روي دستشو. نشست سرد هاي سراميک روي روم بِه رو و اومد سمتم به خانم فاطمه
 .چکيد چشمش از اشکي ي قطره

 :گفت بغض با
 !مريضه شاديارم نميدونستم االن تا من -
 .کردم نگاه اسمون به بغض با

 نميکنه؟ اروم و من هيچکس چرا کنم؟ اروم همرو بايد که من از بختيه چه اين خدايا
 ...نميفهمه دلمو درد هيچکس چرا
 ...هيچکس چرا

 .انداخت بدنم به بدي لرز شاديار داد صداي
 کجاست؟ من سيگاراي اين نفس -

 : گفت هول و گرفت دستمو فورا مامانش که شدم بلند شاکي شدم، عصبي
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 .ميکنم خواهي عذر جاش بِه من مادر، کرد غلط نگو، بهش چيزي مادر پدرت، خاك ارواح -
 .کرد نگام مهربون

 .بکن بکني خواستي کار هر بعد بشه خوب حالش بزار -
 .بود اشوب دلم اما کرد، ارومم صداش

 .انداختم پايين سرمو -
 .برداشتم شو ماربرو سيگار ي بسته ميز کشوي از و کشيدم دستمو اروم

 .اتاق توي رفتم نبود خودم دسته که اخمي با
 سرش روي ديگش دست قلبشو روي دستش ي بود، کشيده دراز تخت روي و بود باز پيراهنش باالي هاي دکمه

 .بود
 .تخت روي کردم پرت و سيگار

 .برداشت سرش روي از دستشو
 .کرد نگاه بهم عصبي و برداشت زمين روي از سيگارشو پاکت شد خم

 ميکني؟ پرت چيزي سگ جلوي مگه -
 :گرفت سمتش به وار تهديد و انگشتم و نره پايين صدام تا بستم و اتاق در. دارم نگه خودمو نتونستم اينبار

 !ميرم ميکنم جمع وسايلمو تمام بزني، حرف ديگه کلمه يک شاديار -
 .دادم ادامه عصبي

 .بشه مشخص چيزا خيلي تکليف بايد موقع اون بره، مامانت تا باش ساکت پس
 ... بودم کرده تهديدت بازم باشه، اروم کرد سعي و شد بيخيال

 .کشيد دراز تخت روي و  کرد روش سيگاري
 .شدم خارج اتاق از و کردم خاموش و چراغ

 نميخورين؟ ناهار شما جون مامان -
 .کرد نگاه بهم نگران

 ؟ خوبه شاديار -
 .زدم بهش مهربوني لبخند

 بخوريم؟ ناهار ما ميخواين خوبه، اره -
 .شد بلند و گرفت مبل به دستشو

 .کن استراحت کم ي برو هم تو بخوابم، يکم ميرم ندارم، اشتها که من مادر نه -
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 :گفت افسوس با
 .کشيدي زحمت هم همه اين -

 .بردم مهمان اتاق به و جون مامان و زدم غمگيني لبخند
 .بخوابم کمي رفتم نخورده دست هاي غذا کردن جمع از بعد

 .بود شده تاريک تقريبا هوا و بود ظهر از بعد ٥ ساعت
 .کردم باز و اتاق در

 .بود ريخته صورتش توي موهاش و بود خوابيده شکمش روي برهنه شاديار
 .کردم نگاش
 .بود شده تنگ ـغلش*بـ براي دلم چقدر. داشتم دوست و پسر اين چقدر
 .دادم تکيه تخت پشتي به و نشستم تخت روي و کنارش رفتم

 .شدم خيره جذابش چهره بِه و زدم کنار صورتش از موهاشو
 .ميکرد ترش جذاب همين و بود شده سفيد کمي شقيقش کنار موهاي

 .کردم کردنش بيدار بِه سعي ممنوعه خوابيدن شکم روي که دکتر حرف اوري ياد با
 .نميداد جوابي اما کردم، صداش ى دادم تکونش کمي

 .کردم صداش دوباره
 :گفت اروم

 باهام؟ ميکني اينطوري چرا داري، دوست و من اينقدر که تو -
 .گرفت خندم

 ...بدجنس
 .بود بيدار
 :گفتم و کردم اي زورکي اخم

 .ميشي اذيت شو بلند نخواب؟ اينطوري نگفت دکتر مگه -
 .کرد باز چشماشو

 مهمم؟ واست من -
 .کردم مرتب و ريختش بهم موهاي کردم نگاش مهربون

 .مهمي که معلومه -
 .بست دوباره چشماشو
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 کني؟ ترکم ميخواستي چرا پس -
 :گفتم و گذاشتم گردنش روي دست

 کنه؟ ترکت ميخواست کي -
 .نداد جوابي

 :گفتم و گرفتم دستم توي موهاش از تاري -
 .بگي بهم و چي همه دادي قول من به تو -

 .خوابيد پشت به اينبار و شد جا جابه و کرد فوت نفسشو
 !من لوس

 :گفتم اروم و ـوسيدم*بـ گونشو
 !نگفتي؟ بهم چرا -
 : گفت و کشيد هم توي اخماشو بسته چشماي همون با
 .ميکرد اذيتت دونستنش -

 ...رو تو بودم اترين ي خونه من اينکه دونستن مگه - 
 .زد زل بهم عصبي

 !بدي ادامه منتظرم -
 .زدم لبخند

 ...خوب -
 :گفت و بست چشماشو

 .ندارم حوصله برو پاشو نگفتي، گفتي، چيزي نفس -
 .کردم متهم خودمو اشتباه به بازم کردم، دفاع خودم از اشتباه به من بازم و شد عصبي حرفا اين شنيدن از بازم

 :گفتم أرومي لحن با
 .نميکنم فکر اون به ديگه من ميدوني که تو -

 .خوردم جا و ترسيدم کمي البته و خوردم تکون جام از که طوري چرخيد طرفم به عصبي
 :گفت و کرد نگاه چشمام تو ميزد سرخي به حاال که مشکيش چشماي با
 نميکني؟ فکر اون به تو -

 .زد داد
 !هان؟ -
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 .شد بلند تخت روي از
 :گفت و کرد طَي و اتاق عرض عصبي

 !همينه منم درد خوب د -
 باران؟ پيش برگردم دوباره من که ميترسيدي چي مثل چرا پس نميکني فکر اون بِه اگه لعنتي توي

 هان؟
 .بستم محکم اتاق در و شدم بلند فوري فريادش صداي از

 :گفت عصبي صورتم توي و اومد طرفم به 
 فکر اينطوري من راجب نميدادي، خودت به و اون به کردن فکر ي اجازه اگه نميکني، فکر لعنتي اون به اگه -

 .نميکردي
 :گفت تمسخري حالت با نشست تخت روي

 شدم؟ عصبي دختره اون اومدن خاطر بِه من کردي فکر تو...  تو -
 .داد تکون تاسف با سرشو

 .دارم تو به نسبت تعهدي چه من نميفهمي که متاسفم! نفس متاسفم -
 .کرد جمع و صورتش درد از برد سينش سمت دست

 :گفتم نگران  و گذاشتم شونم روي دستمو. دويدم طرفش به
 خوبي؟ شاديار...  شاديار -
 .کشيد دراز و رفت باال تخت از زد پس دستمو اخم با

 .گرفتم سمتش به و برداشتم عسلي روي از قرصش همراه به و اب ليوان
 .کرد پرت عسلي روي هم و قرص و خورد ازش کمي و گرفت ازم و اب ليوان -

 .کشيدم دراز کنارش
 !پندارد خود کيش به را همه کافر. ميگفت راست

 .ناليد گرفته صداي با
 .کاناپه رو ميرم بخوابي اينجا بخواي اينجا، از شو بلند -

 .ندارم حال شو بلند

 .اومدم بيرون اتاق از و کردم خاموش و چراغ  و کشيدم روش رو پتو حرف بدون
 .بوديم گرسنه همه و بود شده ٦ ساعت

 .نداشتيم ظهر هاي غذا خوردن به اشتهايي
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 .گذاشتم فر داخل و کردم درست اي  شکالتي کيک
 .ريختم بيرون و بود شده خراب ديگه که هايي ساالد و کردم روشن و جوش قهوه

 خوابه؟ هنوز شاديار -
 .برگشتم جون مامان طرف به
 .بخوره چيزي ي کنم بيدارش برم ميخوام البته. ميکنه استراحت داره ، اره -

 .زد لبخند
 برم؟ من ميخواي -

 .کردم نگاش مهربون
 .برين باال ها پله از ميگيره درد پاتون شما ولي ميدونين خودتون -

 :گفت و نشست مبل ترين نزديک روي
 .بريده آمونمو درد پا اين بده، خيرت خدا مادر اره -

 .نشستم کنارش
 .کردم من من کمي

 :گفت و گذاشت پام روي دستشو
 بگي؟ ميخواي چي مادر، بگو -
 ... شاديار با اينجا باران...  که ميدونستين شما جون، مامان ميگم چيزه، ، اوووم -

 .گذاشت شونم روي دستي

 از بِه!خوبين هم با شکر، رو خدا دارين خوبي زندگي که االنه مهم. مادر نباشيد هم ي گذشته دنبال  دخترم ببين-
 .کنيد فکر بعدش به اين

 .انداختم پايين سرمو
 ...اخه ولي -

 .کرد نگاه چشمام توي
 ديگه من. کن دعوتش مهمونيات نه بيا هست خاله که هاي مهموني نه که ميگم تو به االن همين از من -

 .ندارم زهرا اسم به خواهري
 .زدم لبخند

 چرا؟ شما -
 .داد تکون تاسف با سرشو
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 .بخواد خواهرشو ي بچه بدي که و خواهري نميخوام-
 دادم تکون سرمو
 ...بچش خواهرمو خاطر به کردم بدبخت خودمو من بودم، خاله منم

 .شم بلند جام از شد باعث فر زنگ صداي
 .بشه سرد که گذاشتم و کردم خارج فر از و کيک

  .اجازتون با بخوريم چيزي ي کنم صدا و شاديار من جون مامان-
**** 

 .بخور چيزي ي پاشو ؟ جان شاديار -
 .کرد باز چشماشو و خورد تکوني

 :گفت تلخ
 .ميام برو -

 .زدم لبخند
 :گرفتم دستم توي دستشو

 .بريم هم با دارم دوست من عزيزم، ديگه نه -
 .شد خيز نيم و کرد نگام چپ چپ

 .من با نشو صميمي پاشو -
 .کردم نگاش متعجب

 .شاديار -
 .نداد بهم جوابي و شد خيز نيم حرف بدون

 .اومد در حرصم
 .بزن پيش دست کمتر ديگه، شو بلند -

 .زد پوزخند
 که ميزنم پيش دست من ميکني، فکر پسره اون بِه تو که ميزنم پيش دست من ميزنم، پيش دست من اره -

 .ميکني فکر ديگه نفر ي به مني زن اينکه وجود با لعنتي توي  تو،
 :گفتم هنگ. کردم نگاش متعجب

 ميگي؟ چرند چرا شاديار؟ کردم فکر اون بِه من گفته کي -
 :گفتم بغض با و انداختم پايين سرمو
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 .نباشي هم تو که بودم ناراحت بودم، ناراحت اين واسه بدم، دست از رو تو بودم نگران فقط من -
 .چکيد چشمم از اشکي ي قطره

 .خيلي! شاديار تنهام خيلي من نباشي تو اگه -
 .ميکرد نگاه چشمام تو
 .گرفتم جا ـغلش*بـ تو و رفتم طرفش به

 .نکرد ـغلمم*بـ حتي. نميداد نشون العملي عکس و بود ايستاده صاف اونم و کردم ـغلش*بـ محکم

 .گرفت شدت اشکم 

 .زد زل  چشام تو و گرفت هامو بازو سينش  شدن خيس از 
 .نيستم مطمئن اينکه خاطر به بودنام عصبي ي همه ناراحتيام، ي همه دردام ي همه نفس، -

 .عشقت به نيستم مطمئن
 .انداخت پايين سرشو

 .نه يا ميکني ترك و من ببيني و اون اگه اينکه به نيستم مطمئن
 .اترين دست از شدن خسته خاطر به يا کردي ازدواج باهام خودم خاطر به نيستم مطمئن
 !رو اينا نيستم مطمئن

 .زد زل چشمم تو
 .ميکنه اذيتم که همينه شم، مطمئن ميشه باعث ميکني که کارايي اين -

 .گذاشت قلبش روي دست
 .مياره درد و اين که همينه -

 :گفت و ـوسيد*بـ  و گرفت اغوشم در بست، چشماشو
 .هستم پيشت عمر اخر تا من نزاري، تنها و من تو -

 .کرد اخمي
 .نميبينيم همو ديگه مورد ي در فقط -

 .کردم نگاش منتظر
 ... تو که اين اونم -
 .دادم باال ابرومو تاي ي
 من؟ -

 .رفت در طرف بِه و داد تکون سرشو
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 .کن ولش هيچي،-
 .زد زل چشمم توي و برگشت طرفم به. گرفتم سر پشت از دستشو

 بقيش؟ شاديار؟-
 :گفت و داد تکون وار تهديد دستشو و کرد نگام جدي

 بياد، يادت ازش اي خاطره يا بياري، پسره اون از اسمي ديگه بار ي فقط خودت جون به ديگه، باره ي فقط نفس،-
 .کني شک من عشق به يا

 ...داد ادامه کالفه
 ...ميکني فکر اون به کنم فکر من که بگي چيزي نميدونم يا-

 .ميبيني و سگم روي اون
 .زد زل عميق چشمم تو
 .نفس سگه خيلي سگم، روي اون -

 .شد خارج در از و گرفت ازم چشم. کرد بازش و برد دستگيره سمت به دست ميکرد نگام که همونطور
 .دادم تکون سرمو

 .ميدم قول بهت. ميسازم نو از زندگيمو
 .سپردم گوش مامانش و شاديار احوال و حال به و رفتم پايين ها پله از

 .اعصابه از چي همه و خوبه حالش ميگفت فقط هم شاديار و بره دکتر شاديار که ميکرد اصرار مامانش
 .بردم پذيرايي به خورده برش کيک همراه به و ريختم فنجون تو رو قهوه

 .خانومم انداختي، راه کيکي بوي چه -
 .ديگه روز ي کردن شروع يعني. بوده که چي هر کردن فراموش يعني حرف اين و

 .گذاشتم جلوشون و سيني و زدم لبخند
 .کردم درست کيک باشيد نداشته غذا به ميلي شايد گفتم من -

 :گفت و کرد نگام مهربون جون مامان
 .خوريم مي شام رو اونا مادر، کردي خوبي کاره -

**** 
 به زندگي بوي چي همه و بود برگشته طبيعي حالت به زندگي روز، اون فرداي از و شاديار مامان رفتن از بعد

 .بود گرفته خودش
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 زن بهترين کردم سعي مدت اين در منم و داد رو دوباره زندگيه ي شانس من بِه روز اون کردن فراموش با شاديار
 جلب خودش به بيشتر و بيشتر توجهمو ميخريد واسم که هايي گل و ها هديه با روز هر هم شاديار و. باشم دنيا

 .بود کرده
 .ميگذروند و بارداريش اخر روزاي هم نورا و ميزدم سر مامانم به ميون در روز

 .بود شده کم ها غذا تمامي به ميلم که روزي تا بود خوب چي همه
 .نميشد بند معدم توي چيزي و ميشد بد حالم غذا کردن درست از

 و شاديار همسر و زن خودمو هميشه براي و شد قطع اترين از اميدم هميشه براي برگه، اون ديدن با که روزي
 .بود شاديار پدرش که دونستم اي بچه مادر همينطور

 .باشيم داشته خانوادگي جشن ي داشتم تصميم و بود شاديار تولد امروز
 !مامانم و مامانش شاديار، من، يعني
 .... من

 .بودم شده مادر
 .نبود اترين پدرش که اي بچه مادر
 !بودم شده مادر من اره

 .بودم شده پدرش عاشق تازگي به که اي بچه مادر
 .بود زود بودم بچه هنوز که مني واسه شدن مادر شايد
 .بود زود نبودم مطمئن عشقم به که مني واسه شدن مادر شايد

 همون ميکردم، نگاه عکساشو و کردم مي  save و  اترين اسم گهگاهي هنوز که مني واسه شدن مادر شايد
 .بود زود خيلي نبينه، شاديار که ميکردم پاك شمارشو بعدش و تکراري عکساي

 .گذاشتم کيفم توي و گذاشتم پاکتش داخل و کردم تا و ازمايش ي برگه
 .بودم داده سفارش و داشتم احتياج شب واسه که هايي چيز تمام
 ...نبودم خوشحال ولي چرا دروغ
 .بودم مطمئن انتخابم و زندگيم از که ميشدم مادر وقتي بود بهتر شايد
 .نداشتم چيزي شدنش پدر جز شاديار براي هديه

 .نداره و الزم جذابيت هم اون براي هديه اين که دونستم مي چند هر
 .بستم سرم باالي محکم موهامو و پوشيدم بود مشکي رنگ به اورال سرهمي يک که لباسمو

 .زدم لبم به اي زرشکي رژ و زدم ريمل فقط کشيدمو چشماي
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 .شد تکميل ارايشم گونه رژ ژدن با
 .زدم دستم مچ و گردن به شاديار محبوب عطر از
 .کردم نگاه خودم به

 .بودم شده تر افتاده جا چقدر
 .برم در سمت به و بردارم اينه از چشم شد باعث در زنگ صداي
 .زدم سر اشپزخونه تو کارام به و کردم باز واسش و در بود، در پشت مامانم

 کجايي؟ نفس؟ -
 .رفتم در طرف به
 اومدي خوش جان، مامان سالم -

 .انداخت بهم نگاهي
 :گفت مهربون

 .شدي خوشگل چقدر-
 .زدم لبخند

 !مامان؟ نميشيني چرا -
 .گذاشت مبل دسته روي و اورد در شو مانتو

 !خوبه؟ ببين گرفتم شاديار واسه رو لباسا اين من بيا نفس، -
 .نشستم و گذاشتم ميز روي و شربت سيني

 !مرسي دستت خوبه، چقدر مامان اره واي -
 .کرد اخمي

 .کشيدين زحمت چرا نکنه، درد دستتون بگي بايد من دختر -
 .خنديدم

 .قشنگم مامي خودمونيم که االن خوب -
 .ميداد مامانش و شاديار اومدن از نشون شاديار گفتن مامان تو برو صداي و در توي کليد چرخش صداي

 .رفتم طرفشون به
 .اومدين خوش خيلي جون، مامان سالم -

 :گفت و ـوسيد*بـ گونمو خانم فاطمه
 .دخترم سالم-
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 :گفت و کرد نگاه خيره بهم
 !شاديار به برسه چه ميکنم، کيف ميکنم، نگات زنم که من -

 .ـيدم*بـوسـ و ميکرد نگام مات که شادياري ي گونه و زدم لبخند
 !اقايي اومدي خوش -

 .داد دستم به کتشو سيد*بـو گونمو
 .نشست کنارش و کرد روبوسي مامانم با خانم فاطمه
 .ميداد نشون و شب ٨ ساعت
 .بودم چيده ميز روي قبل از و کيک و ژله و ماکاروني ساالد و اولويه ساالد
 .پايين اومد و کرد عوض هاشو لباس شاديار

 .نداشت خوبي حال. گرفتس ميکردم احساس
 .ميکردن صحبت هم با خانم فاطمه و مامان و نشستيم ميز دور
 .نبود اينجا شاديار اما
 .بيارم و کيک هاي شمع تا رفتم اشپزخونه سمت به
 .کردم صداش اشپزخونه تو از
 جان؟ شاديار -

 .بود فکر غرق
 .کردم صداش دوباره

 .اومد خودش به

 بله؟ - 
 .شد جلب مامانا توجه

 :گفت و کرد شاديار به رو مامانم
 خوبه؟ حالت پسرم -

 :گفت مکث با و. کشيد صورتش به دستي
 .خستم يکم فقط خوبم، جون مامان اره -

 .اومد سمتم به و زد بهشون لبخندي
 داشتي؟ کاري -

 .کردم درست مشکيشو تيشرت ي يقه
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 ؟ عزيزم ميکردي فکر چي به -
 .داد تکون سرشو

 .نيست مهمي چيز -
 ... اينقدر چرا نيست مهم اگه -

 :گفت عصبي
 .نده ادامه. نفس نيست مهم گفتم -

 .نکنشه درد دستت جاي به کردم، اخمي
 .کردم صداشون و چيندم و ميز بهش توجه بدون

 .کرد بهم نگاهي خانم فاطمه
 .ميبستي خونه اين تو چيزي بادکنکي ي شرشره ي جان نفس -

 .کرد اخمي شاديار
 .مياد بدم بازيا مسخره اين از من ميدوني که تو! مامان -

 :گفت اروم و کرد نازك چشمي پشت خانم فاطمه
 .بودي مرده دل اولشم از -

 .زدم غمگيني لبخند
 !سالس ٤ بچه واسه شرشره ميگفت هميشه اترين
 .گرفت خندم

 .بخره خودش واسه ميتونه بخواد که چي هر اگرنه. خوبه زن ي مرد ي واسه کادو بهترين ميگفت هميشه
 .گرفتم گاز لبمو اروم و گذاشتم شکمم روي دستمو
 .نکني فکر بهش دادي قول تو! نفس
 . .گذاشتم ميز روي شاديار جلوي و گذاشتم کيک روي و ميداد نشون رو ٣٢ عدد که رو ها شمع

 .زدم لبخند روم به رو عنق بد مرد به
 !بود بچم پدر امروز از که مردي به

 زدم لبخند
 ! مبارك تولدت. عزيزم کن فوت -

 .انداخت بهم نگاهي
 .بود ناراحتي بود، درد بود، غم نگاش عمق
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 .کرديم تموم و مسخرمون تولد يادگاري عکس تا سه دو گرفتن با و کرد فوت شمعشو تولد شعر وسط
 .رسيد ها کادو به نوبت

 و بودن زده شاسي روي و بودن کرده نقاشي و بودن کرده بزرگ بود داده و محضرمون عکساي از يکي خانم فاطمه

  .داد بهمون
 .کرديم تشکر ازش حسابي و اومد خوشم خيلي ايدش از

 .کرد نصبش ديوار روي موقع همون شاديارم
 .داد شاديار به و بود کفش و کمربند و پيراهن شلوار از لباس کامل ست ي شامل که هاشو کادو مامان

 .رسيد من کادوي به نوبت و
 .بودم گذاشته مخملي ي جعبه توي و ازمايشگاه کاغذ

 .گرفتم طرفش به جعبرو
 .ديد چشمم توي و ترديد حس
 .بود اروم و ساکت فضا

 .کرد باز جعبرو در
 .شد بيشتر تعجبش جعبه توي کاغذ ديدن با

 .زد زل بهم متعجب کاغذ باالي من اسم ديدن با و کرد باز و کاغذ
 .کرد نگاه چشمم توي متعجب و کرد نگاه و کاغذ ثانيه چند

 :گفت لکنت با
 ...بگي ميخواي... يعني... يعن -

 .بست چشماشو
 .چکيد چشمش از اشکي ي قطره

 .دادم قورت بغضمو
 :گفت خنده با گريه وسط و کرد مامانش به رو
 !شده بابا پسرت،...  مامان -

 .کردن نگاه بهم هنگ خانم فاطمه و مامان
 :گفت ترديد با و اومد جلو مامانم

 نفس؟...  اره -
 .زدم لبخند
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 .بشکنه دوباره منم ي ساله چند و چندين بغض شد باعث چکيد مامان چشم از که اشکي ي قطره
 .کرد ـغلم*بـ و اومد جلو خانم فاطمه
 .گرفت اغوشم در و بست گردنم به و کرد باز گردنش از شو گردنبند هاش گريه ميون

 .ببينم و شاديارم ي بچه داشتم ارزو هميشه -
 .کرد نگام مهربون

 .دادي بهم رو دنيا خبر بهترين. دخترم ماهي خيلي -
 .داد بهم اوردم دنيا بِه و شاديار وقتي شاديار باباي و گردنبند اين

 .کردم لمس رو فيروزه گردنبند و زدم لبخند
 .بودم دگرگون اما کرد ارومم قلبم ته از

 .باشم حال خوش بقيه مثل ميتونستم منم کاش
 .بود خوشايند مامان و خانم فاطمه براي بيشتر همه از خبر اين شايد

 .ميخنديد و ميکرد شکر خدارو گاهي از هر و بود خوشحال مامانم
 رفتن قصد خوشحالي و تبريک و روبوسي عالمه ي از بعد خانم فاطمه و مامان و بود شده تموم ديگه تولدمون

 .کردن
 .کردم جور و جمع کمي خونرو منم و خونه رسوند و خودش مامان و مامان شاديار

 .کشيدم دراز تخت  روي
 .کردم نگاه اسمون بِه رو

 ....خدايا
 .خدا خرابه دلم حال داره، بغض دلم

 ...نبود بچه اين اگه خدايا
 عشقه ميکنم حس

 کرده ـغل*بـ دنيامو که دردي
 .نميگرده بر برنگردي تا من هواي و حال

 .اواره من قلب رو دلتنگي دوري ازم وقتي
 .نميزاره تنهام شب ي حتي فکرت برم جا هر

 .کشيدم أهي
 ...ندارم تو تو لياقت چون ميرم من
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 !منه از بيشتر تو لياقت نفس
 .نشد کمتر من حس رفتنت با ولي رفتي

 .نشد اخر باز اما کنم فراموشت خواستم
 .نکرد باور من قلب ميگرديو بر که گفتي

 .نکرد بهتر حالمو اخرت هاي خنده اون
 بگذره وقت چند ي گفتم

 ديوونه...  بره يادم از عشقت که
 ...نيومدي ولي رفتي

 .ميمونه زدي قلبم به که زخمي
 !ديوونه

 .کشيدم دلي ته از اه
 لعنتي؟ نميکنم فراموشت چرا
 ميوفتم؟ تو ياد ميشه که چي هر چرا
 برنميداري؟ دلم سر از دست چرا لعنتي؟ چرا
 داره؟ ارزش چقدر عشق ي مگه اخه

 سال؟ دو سال؟ يک چقدر؟
 .شد اميخته درهم اه با نفسم

 .اترين ميکشم درد خاطرت به دارم ساله پنج
 !خسته خيلي خستم
 .نميکنه خوشحالم هيچي ديگه
 .ميکني چيکار داري و کجايي ميدونستم حداقل کاش

 ...نامرد دنياي اخرش
 .کرد وا همديگه از رو تا دو ما دست
 .انگار بودي خوابي مثل
 .کرد بيدار خوابت از و من اومد يکي

 .اومده شاديار که داد نشون در شدن بسته صداي
 .زدم خواب به خودمو و بستم چشمامو
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 و سيد*بـو پيشونيمو بستم چشماي ديدن با و اومد سمتم به. گذاشت عسلي روي شو سوييچ و کرد باز و اتاق در

  .کشيد دراز کنارم و کرد عوض لباساشو
 .گذاشت موهام روي دستش

 :گفت اروم
 شدي؟ مادر تو من کوچولوي

 .ريخت گونم روي اشکش
 .نکردم باز چشمامو اما بخورم تکون کمي شد باعث
 .داد ادامه
 .نبود وقتش االن نفس
 .نبود وقتش نبودي عاشقم که االن
 .کشيد أهي
 بودم؟ اترين جاي من ميشد چي
 ندارم؟ من که اون داره چي

 .ريخت اشکش ديگه ي قطره
 .بود زود خيلي بود، زود نفس

 داد قورت بغضشو
 .بود زود دردت پر دل واسه شايد

 گفت و کرد نوازش موهامو
 ميکشي؟ چي ميبيني و اون و ميکني نگاه چشمام تو وقت هر نميفهمم ميکني فکر

 داد قورت صدا پر بغضشو
 ...ميکشم چي من نميدوني

 .نفس نزار تنهام
 تو بدون ميميرم من

 .سرت پشت ميبري جونمو بري
 ...نفس ميميرم تصورشم از

 .چکيد اشکم ي قطره
 .کنم پنهون خودمو نتونستم ديگه
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 .زدم زل سرخش چشماي بِه و کردم باز چشمامو
 .زدم زل بود شکسته دلش اينقدر که زندگيم مرد بِه
 کردم نگاش بغض با
 شاديار -

 .انداخت پايين سرشو
 .گذاشتم چونش زير دست

 !شاديار-
 .کرد پاك دست با اشکشو

 .نميکرد نگام
 :گفتم اروم

 ؟ اقايي نميکني نگام چرا -
 :گفت بود پايين سرش که همونجور

 .ميبينم چيزا خيلي چشمات تو چون -
 .زد زل چشمم تو
 ...نباشي ميترسم ميام که روز هر نفس، ببينم نزار ولي -

 .ميکنه خورد و شاديار نگات اين نفس
 ... نداري زندگي به حس که اين
 .ميکنه داغون و من اين

 ! شاديار -
 ...بزنم حرفمو بزار نه -
 .شد خيره بهم بغض با
 براش شده تنگ دلت ميدونم نداري، دوسم ميدونم -

 .کرد مکث
 چي؟ من نفس ولي

 .بستم چشمامو
 .ميخواستم و قوي شاديار همون مغرور شاديار همون من. نميخواستم و شاديار اين من

  کشيدم موهاش به دستي
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 .کنم ترك رو تو نميخوام من ميزني؟ چيه حرفا اين...  شاديار-
 گذاشت، دستش روي سرشو و نشست تخت لب و انداخت پايين دوباره سرشو

 .زدم زانو پاش جلوي و شدم بلند
 .نکرد نگام ولي برداشت دستشو

 .کردم ـغلش*بـ محکم و رفتم جلو
 .نميزارم تنهات وقت هيچ من نفسم شاديارم، -

 .گذاشتم شونش روي سرمو
 .ميريخت شونش روي هم سره پشت اشکم هاي گوله

 .زدم لبخند

 .ميگذرم چي همه از بچم خاطر به منم نميگذرن؟ چي همه از بچشون خاطر به مادرا از خيلي مگه 
 !ماماني چي همه از ميگذرم واست
 .انداختم اينه تو نگاهي
 .بودم شده دار خنده و چاق حسابي
 .کردم ارايش کردمو پف صورت و بودم پوشيده و بود خريده برام شاديار که بلندمو قرمز بارداري لباس

 .گرفت خندم بود داده بهم شاديار که لقبي اوري ياد از
 ! من مهربون گرد ميگفت بهم

 .خنديدم
 .پوشيدم لباسم روي کوتاهمو مشکي مانتوي زدمو خودم به عطر کمي

 .رفتم در سمت به و براشتم هم مشکيمو  کفش و کيف
 .بود گوشيش با کردن صحبت حال در در جلوي شاديار

 .شدم سوار و کردم باز ماشين در
 .فعال ميبينمتون. خوبه نفس اره اره. ميايم داريم جان، مامان بله -
 .برگشت طرفم به
 ؟ چطوره من مهربون گرد!  به -

 .کوبيدم بازوش بِه شدمو مشت دستمو
 .خودتي مهربون گرد. کوفت -

 .کرد خودش به نگاهي
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 .نيستم گرد که من کو؟ -
 .کردم نگاش حرصي

 .نبودم اينقدر االن من نميخورد اينقدر شما ي بچه اين اگه -
 .زد قهقهه

 .ميخوره که جونش نوش! من برم بچم قربون -
 داد ادامه و زد چشمکي

 .ديگه نميکنه نگات هيشکي حداقل ميدونم تره راحت منم خيال اينطوري  خانومم که نداره اشکالي بعدشم-
 :گفتم و کوبيدم زمين پامو.اوردم پايين و ماشين اينه حرصي

 . خودتي زشت!  نميخوامم -
 :گفت اي مسخره لحن با
 چه به ميگه ميبينه و من کي هر کن نگاه داري، شانس خيلي شوهر از تو عوضش!  من مهربون گرد نداره اشکال -

 .داره خوشتيپي شوهر
 .خنديدم دلم تو
 !تو با ميکنه غلط کي هر -

 .داد تکون سرشو
 .افتاده لولو اين گير که هلو اين حيف ميگن ديگه، ميگن ديگه ولي اره -

 :گفتم و کردم کج دهنمو
 .نخورد لولو اين وقت ي هلو، واي واي -

 :گفتم حرصي بعدشم
 !گنديدش نوع از منتهي لولويي شما بله -
 .شد تموم بحثمون مامان ي خونه به رسيدن با

 :گفت ميشد پياده که همونطور شاديار
 کنم؟ کمک يا پايين بياي ميتوني مهربون گرد -

 . گرفت خندم واقعا ايندفعه
 .شدم پياده ماشين از اروم

 !شاديار نزار من دم رو پا اينقدر -
 .خنديد
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 .روش نره پام تا کن جمع دمتو عزيزم -
 .خودت دوره بپيچ دمتو ديگه داري جا االن که تو بعدشم
 .زدم قهقهه

 .اي ديوونه واقعا -
 .شديم پدريم ي خونه وارد و داد فشار و در زنگ و خنديد
 .دويد سمتم بِه اومد در سمت به بدو بدو ادرين
 .زد چشمکي من بِه برداشت زمين از و ادرين سريع شاديار که کنم ـغلش*بـ و شم خم کردم سعي

 پناه مامانم به بيشتر ادرين بود شده باعث و بود شده کم ادرين به شايان و نورا توجه ادرينا اومدن دنيا به از بعد

  .بياره
 .شديم خونه وارد و کردم س*بـو ادرين
 .اومدن استفبالمون به شايان و نوا و مامانم

 .اومد سمتم به و کرد ريختن اشک به شروع من ديدن با نورا
 .ميکشيد پر ـغلش*بـ براي دلم
 .بود که خواهرم نبود چي هر

 .ريختم اشک پاش بِه پا و کردم ـغلش*بـ محکم
 .داشتم دوست و معرفت بي خواهره اين چقدر

 :گفت و گذاشت شکمم روي دستشو
 . ببينمت منتظرم چقدر نميدوني خاله، کوچولوي -

 .سيدمش*ـو*بـ و خنديدم
 .بود کافي چي همه ديگه شايد
 .نداشتم دادن دست از براي چيزي ديگه گذشتم، عشقم از که مني
 . کردم مي شروع خواهرم با گذشتمو خوب ي رابطه بود بهتر ديگه شايد
 .ميشد ناراحتيم باعث که ميکردم هايي چيز فراموشي به سعي بود بهتر شايد
 .بودم مادر ي االن من

 .ميبردم ياد از و چي همه شکمم توي بچم هاي خوردن تکون تک تک با
 .ميدوختم اسمون به و زمين نميخورد تکون ساعت ي اگه

 .بود کرده عوض دنيامو که بود شده کوچولويي پسر فقط ذهنم که بود وقت خيلي شايد
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 .داشتم بوويدنشو و کوچولو هاي دست گرفتن  ارزوي که کوچولويي پسر

  .بودم مادر يک من اره
 .رفتم باال اتاقم هاي پله از

 .اومدم خاطرم از پر اتاق به بارداريم از بعد که بود باري اولين شايد
 .شد زنده برام چي همه اتاق در شدن باز با

 !بابام همه از اول
 .شکستم و دلش که پدري
 .باشه داشته باهام و رفتار اون داشت حق ميبينم ميکنم فکر که االن
 !بوده من نگران اونم و بودم بچش من
 .نزد ولي بزنه کتکم داشت حق پس
 .نزد ولي بزنه داد سرم داشت حق
 ... داشت حق
 ...داشت حق

 .کشيدم عميقي نفس
 !اترين دوم
 اشک خاطرش به تخت اين روي که شبايي چه و نميشستم پنجره اين پشت اترين انتظار به که روزايي چه

 .نميريختم
 .چکيد چشمم از اي قطره
 !نرسيدن؟ يعني واقعي عشق
 .شد گذاشته شونم روي دستي

 .برگشتم مامانم طرف به
 .بود چشام عمق ته که بود حسرتي خاطر به چشماش تو اشک

 .بود بدنم هاي سلول تک تک توي که حسرتي
 .ديدنش ديگه بار ي حسرت

 .گرفت اغوش در سرمو
 !ميفهممت! مادر ميفهممت -

 .داد قورت بغضشو
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 ...و درد اين کشيدم چون ميکشي، چي داري ميفهمم -
 .کردم ـغلش*بـ و کردم پاك دست با اشکشو

 .نميشدم ماشينش سوار روز اون وقت هيچ کاش
 .نميشدم معرفت بي ي عاشق وقت هيچ کاش و ميگفتم مادرم به چيو همه اول روز همون کاش
 .بستم چشمامو و کشيدم عميقي نفس
 .ميريختن چشمم از هم سره پشت اشکم هاي قطره
 .کشيدم باال بينيمو

 !بيرون بريز اينجارو وسايل تمام مامان، -
 .بستم چشمامو

 .کن قفل هميشه براي اتاقم در و کن خالي و اتاق! همشو اره -
 .بره يادت که جايي بزار کليدشو

 .ميريخته اشک ققط اينجا عمر ي دختري ي بره يادت
 .داشت خودشو روال زندگيم
 .ميگذشت ولي ، خوب يا بد نميگم

 .بود سختم حسابي بودو ام ٨ ماه
 .بود داده نشون بهم عشقشو واقعي معناي به و بود کنارم خيلي روزا اين و ميکرد کار سخت شاديار
 .ميفهميدم و واقعي عشق معني روزا اين شايد

 .نميزاشت کم برام هيچي و ميکرد کمکم چي همه تو
 !نبودم من حقش شايد

 .بود واقعي عشق ي حقش
 .داشت و پاك عشق ي لياقت اون

 .برگشت برو بي عشق ي لياقت
 .کنم فکر نبودش ثانيه ي به نميتونم حتي االنم همين چند هر
 ...اما

 .بود من از بيشتر خيلي لياقتش شايد
 ! بيشتر خيلي

... 
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 !خونه برم و باشم پيشش اخرو هاي ماه اين که داشت زيادي اصرار مامانم

 بودم، تر راحت خودم ي خونه تو اينکه از جدا  اما
 !خاطره پر ي خونه اون به برگردم دوباره بودم اذيت

 .ميکرد اذيتم خيلي اين و بود خاطره خونه اون جاي هر

  .بود بهتر شايد اونا ترك خاطرات کردن فراموش ي واسه
 .ميزد تلفن بارم چند روزي و ميزد سر بهم روز هر همين واسه

 .ميزدن سر بهم خيلي  هم ترالن و نورا
 .بود شده عاشقش تازگي به که بود عمويي پسر با ازدواج درگير ترالنم

 .ميکردم حس بيشتر و اترين نبود غم و نبودن ترالن و نورا که دوراني اون تو
 !ذهنمه تو بزرگ خيلي چرا ي فقط االن
 کجاست؟ االن که اين
 شد؟ چي که اين
 بوده؟ عاشق نميگفت مگه
 ؟ واسش بودم حيف من نميگفت مگه

 ... ؟ خوب
 .نميکنه اذيتم نيست که اين ديگه نميخوامش، ديگه االن
 ... فقط
 .ميکنه درد قلبم ته چيزي ي فقط

 ميگيره، درد دارم دوست ميگم شاديار به وقت هر که هست ته ته اون چيزي ي
 !ميگيره درد خوبه حالم شاديار با وقت هر

 .شم مطمئن انتخابم از نميزاره
 .کنم صاف دلمو نميزاره
 ! چرا نميدونم چون نميزاره
 .کرد رهام اسمون و زمين بين چون نميزاره
 .نداشتمش بايد که اونقدري چون نميزاره
 .نداشتم خاطره باهاش کشيدم درد که اونقدري چون نميزاره
 ... چون نميزاره
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 ... هنوز چون
 !نه

 .ندارم دوستش ديگه من
 .دادم تکون سرمو

  .ندارم دوسش من...  نه... نه
 .کردم پاك و اشکم ي قطره

 .شکست صدا پر بغضم کوچولوم پسر خوردن تکون با
 .ميديمت بار يک فقط حداقل کاش لعنتي اخه
 !خدا...  بار ي فقط
 .نميخوام هيچي ديگه ببينمش ديگه بار ي فقط خدا
 صدامو دوباره گرفته غم
 چشمامو هواي باز زده نم

 دوباره ديوار به دادم تکيه و نيستي

  رويا تو ميزارم پا تو بعد

  همينجام شب هر تو خيال با
 نداره تمومي چشمام اشک
 ... نداره

 بارون و پاييز و برگ خش خش صداي
 داغون قلب و تو خيال باز

    دوتامون عکس به ميشم خيره و نيستي
 ميکردم قرض دستاتو ميشد کاش

 .ميکردم فرض رو تو کنارم باز

  خيابون تو ميزديم قدم صبح خود تا
.... 

 .بياد جات به کسي هيچ نزاشته که حسي به لعنت
 سختيات تو پشتته هميشه تا که يکي

  !پره غمت از که دلش رو گذاشتي پا که همون
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....   
 و داشتم تو با که خاطراتمون کل به لعنت

 و گذاشتم تو پاي زندگيمو  که من به
 .ميخوره قسم تو اسم رو شب و روز که همون

... 
 نبينم چشاتو نيست من حق
 بشينم کنارت نتونم باز
 پيشم مونده هات غصه همين تنها تو از

  دوشم رو کوهه ي خاطراتت
 گوشم توي صدات ميپيچه باز

 ميشم ديوونه تو بدون اينجا دارم

...  
 شو باورم همه و بيا باز
 شو ترم چشاي رفيق باز
 دوباره شو عاشقم بيا باز

 ! دوباره
 زودي به جا اين ميميره تو بي

  بودي تو دنياش کل که اوني

 !نداره عادت  دوري اين به خستس خيلي
 (عادت -باران)

 .چيدم و ميز و گذاشتم رو قابلمه در
 کردم مرتب تنم تو و صورتي کوتاه بارداري لباس

 .کشيدم دستي موهامو
 .برم ايفون طرف به شد باعث در زنگ صداي

 :گفتم متعجب و کردم باز و در
 ... کليد که تو شاديار -

 .کشيدم هيني
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 شده؟ چي ؟ شاديار -
 . کرد باز پيراهنشو هاي ي دکمه و کرد پرت زمين روي کيفشو

 .گذاشت چشماش روي دستشو کشيد دراز مبل روي

 ميداد بدش حال از نشون همش سره پشت نفساي 
 .نشستم کنارش نگران

 خوبه؟ حالت شاديار؟ -
 .گرفتم دستشو

 .کنه نگام عصبي شد باعث که زدم جيغ ناخوداگاه
 چته؟ -
 دکتر بريم شو بلند ميسوزي داري داغي، خيلي شاديار -

 .بست و چشماش دوباره و نگفت چيزي
 عزيزم شاديار -

 :گفت دوخت بهم و قرمزش چشماي کالفه
 !بده حالم که ميبيني. ندارم حوصله نپرس سوال اينقدر بکشم دراز بزار خونه، رسيدم تا مردم! نفس-

 .کشيدم موهاش به دستي
 ... نيست خوب حالت وقتي دلم عزيز خوب -

 .زد داد عصبي
 !نفس -

 .شدم بلند کنارش از کالفه
 .سوپ کردن درست جز نميومد بر دستم از کاري

 .کردم خاموش و مرغ زير و کردم خارج فريزر از الزمشو مواد تند تند
 .گذاشتم پيشونيش روي و سفيد ي پارچه

 .خورد تکون فورا
 چيه اين اه -

 :گفتم اروم و کردم پهن دوباره پارچرو
 .مياره پايين تبتو -

 .بست چشماشو و نگفت چيزي ديگه
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 .کردم جدا شو شلوار کمربند و کردم باز پيراهنشو هاي دکمه بقيه
 .نداشت خوبي حال اصال

 .ميشد تر داغ لحظه هر بدنش
 .ميشه بد خيلي حالش ميخوره سرما وقت هر که بود گفته مامانش
 .ميومد پايين تبش بايد گذاشتم سينش روي اي ديگه دستمال
 گذاشتم پيشونيش روي دستمو
 .بود نکرده تغيير هم درجه ي حتي تبش
 کردم صداش اروم

 شاديار؟ -
 جان؟ شاديار -

 .کرد باز چشماشو
 ميکني؟ واسم بگم کار ي -
 زدم زل چشماش تو
 جان؟. عزيزم معلومه -

 :گفت و بست چشماشو
 !خودم ميشم خوب باش، نداشته کاري بهم -
 .ميدي عذابم داري فقط کارا اين با

 .کردم نگاش گيج
 عذاب؟ -

 :گفت کالفه

  ...هفته اخر مامانت خونه برو! نفس برو -
 .شد جمع درد از چهرش و داد قورت دهنشو اب

 .بزنه حرف نميتونست حتي

 از و کردم پهن سينش روي و پيشونيش روي و دستمال حرف بي. بود داغ هنوز گذاشتم پيشونيش روي دستمو 

  .شدم بلند کنارش
 .کردم خاموش و پذيرايي چراغ
 !نميرفتم من قطعا
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 .داشت حرفش اين براي جوابي قطعا اونم
 .زدم سر سوپم بِه

 .گرفتم پرتقال اب و دادم سامونش و سر
 .گذاشتم تنهاش که ساعت ي تقريبا. انداختم ساعت به نگاهي

 .کردم نگاه بِهش و کردم روشن و چراغ
 .بود خوابيده مظلوم چقدر
 .بود شده بيهوش تقريبا نه که خواب

 .گرفتم دستم توي دستشو
 .بود شده سرد تقريبا بدنش و بود اومده تر پايين خيلي تبش

 .نشستم زمين روي کنارش قرص چندتا با و کشيدم سوپشو
 .بود گرسنش بچم! ميزد لگد حسابي

 .کشيدم گونش به انگشتمو بهش توجه بدون
 ...عزيزم -

 .کرد باز چشماشو
 :گفت ناکي وحشت صداي با
 !نرفتي که تو -

 .بردم سمتش بِه و کردم سوپ از پر قاشق جواب بدون
 .زد پس دست با
 ندارم اشتها -

  :گفتم بلند صداي با و عصبي و کردم اخم
 ميکني؟ رو کارا اين که اي بچه تو مگه نداري اشتها ميکني غلط ندارم، اشتها چي يعني -

 .کنه گوش حرف بايد مريضه وقتي که ميفهمه هم بچه ي بخوري، بايد يعني بخور ميگم بهت وقتي
 .کرد پرت اونطرف و سوپ بشقاب و زد زل بهم عصبي

 .زد زل بهم خشمگينش و قرمز چشماي با و نشست جاش تو.لرزيدم  ناخوداگاه بشقاب شدن شکسته صداي از
 .غريد دندوناش بين از
 !ميزني حرف اينطوري من با باشه اخرت دفعه -

 .رفت در سمت به و پوشيد و زد چنگ مبل روي از پيراهنشو
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 .کردم نگاه حرکاتش به متعجب
 !گفتم؟ چي من مگه

 .دويدم دنبالش
 ميري؟ کجا حالت اين با کجا شاديار! شاديار -
 :گفت اخم با
 اونور برو نيست مربوط تو به -

 !برخورد بهم 
 .ميوفته واسش اتفاقي ي حتما بيرون بره حال اين با اگه بودم مطمئن اما

 .باشه اروم لحنم کردم سعي ايستادم در جلوي
 !برو خواستي جا هر شدي بهتر تو بيا نيست خوب حالت االن ، بگي تو چي هر باشه، عزيزم، -

 .گذاشت دستش روي و سرش و گذاشت ديوار روي دستشو
 .ناليد

 .ندارم حال نفس، اونور برو -
 .نشوندمش اروم و گرفتم و بازوش
 .زدم زانو پاش جلوي
 .بست چشماشو و داد تکيه ديوار به سرشو

 .گرفتم دستشو
 ناراحتي؟ چي از شده؟ چي عزيزم، -
 کردم؟ کاري من شاديار؟ -

 .زد زل بهم و برداشت سرشو
 .بود ساکت اي لحظه چند

 :گفت لکنت با و بود خورده چين چشماش ي گوشه
 ...اونم... اونم -

 .داد تکيه ديوار به دوباره سرشو و بست چماشو عصبي
 :گفت اروم

 کردي؟ مي کارارو همين براش ميشد، مريض وقتي اونم -
 ميکردي؟ چک تبشو هي ميزدي، دست بهش هي
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 .زد پوزخند
 ...بودي عاشقش تو... ميکردي که معلومه -

 .کردم نگاش هنگ
 !نميشد باورم

 ميکرد؟ فکر اينا به هنوز شاديار
 !االن نميکردم فکر اون به اصال که من... من

 .گرفتم دستشو دوباره
 .زد پس محکم دستمو
 .کردم نگاه دارش تب چشماي تو و کردم صاف سرشو
 :گفتم بغض با و گرفتم داغشو دست

 .ميکني اذيت خودتو اينقدر چرا شاديار -
 .بست چشماشو

 !منه شکم تو تو ي بچه االن ام، تو پيش االن که من جان، شاديار -
 زدم؟ جدايي از حرف من مگه زدم؟ رفتن از حرف من مگه

 .نميکنم فکر اون به من ميکني فکر اون به تو که اونقدري کن باور شاديار
 !شکممه توي ي بچه تو زندگيم االن من

 و بودنت مريض لحظه ي طاقت که دارم دوست اونقدري کن باور. ميخوام تورو من نخواي و من تو اگه حتي االن

  .ندارم
 ... من شاديار

 .زد زل چشمام تو
 بيار سيگارمو برو -

 .نيست خوب براش اصال سيگار. بستم چشممو
 .کردم نگاش مهربون

 نري؟ ميدي قول -
 .زد زل چشمم تو

  .لرزيد دلم
 .کرد باز و پيراهنش هاي دکمه بست پلکلشو



 

 

350 

 

  گه اون روز برفی..ا نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 سرابيان مهال

 .شدم بلند و کشيدم  راحتي نفس
 .رفتم پايين ها پله از و برداشتم عسلي روي از سيگارشو ي بسته
 .بود برداشته خونرو کل هاش سرفه صداي و بود کشيده دراز مبل روي
 .کنارش رفتم و ريختم ليمو قطره چند جوش اب ليوان يک توي

 .ميشه باز گلوت بخور اينو عزيزم -
 .گرفت ازم و ليوان حرف بدون و کرد نگام
 .گذاشت شکمم روي و کرد دراز دستشو و خورد اروم

 .زد لگد و خورد تکون مامان ني ني موقع همون
 .بست نقش لباش روي مهربوني لبخند
 .گذاشتم دستش روي دستمو

 .کرد نگام خيره و گرفت شکمم از چشمشو
 .دوختم دارش تب چشماي تو چشم

 .ميکرد دگرگون حالمو چشماش عمق غم
 .چکيد چشمم از اشکي ي قطره
 :گفت اروم و کرد پاك و گونم روي اشک

 .کني گريه نداري حق زندم من که زماني تا ديگه -
 .ميشه باروني چشات ميشه چي هر مياد بدم! نداري حق نفس؟ فهميدي

 .بستم و چشمام و زدم غمگيني لبخند
 .داره عواقبي چه من کردن تهديد بفهمي تا کن گريه اينقدر -

 :گفتم و کشيدم باال بينيمو
 ... اترين اما-

 :گفت عصبي و کرد بلند سرشو
 !نکن فين فين من گوش کنار اينقدر! مار زهر و اترين -

 .بيام بيرون لعنتيم ي گذشته به فکر از شد باعث تلفن صداي
 نفس؟ الو -

 :گفتم و خنديدم گذاشتم شکمم زير دستمو که همونجور و زدم لبخند
 !خانم ترالن خوردي سالمتو که باز -
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 .خنديد
 .ميگه و همين هميشه هم عليرضا اره -

 .زدم لبخند
 هولي؟ اينقدر که چيشده ؟ عزيزم جانم -

 .داد ادامه و گفت اهايي

 شاديارم تو شمال بريم که کرديم ريزي برنامه  نورا و من بگه، ميخواست چي ميره يادش ادم ميزني حرف اينقدر -
 .بياين بايد
 !نه شمال! نه واي

 .پرسيد نگران ديد پريدمو رنگ که شاديار
 چيشده؟ -

 .دادم تکون هيچي ي نشونه به سرمو زدم لبخند بهش سريع
 ...نيس خوب حالش يکم شاديار جان، ترالن نه -
 ... شاديار بده گوشي نفس نگو پرت و چرت -

 :گفتم کالفه
 !سختمه وضعيت اين با منم حالش نيست خوب ميگم!  ترالن -
 نفس؟ شده چي -

 :گفتم و گرفتم کنار و گوشي

  !نه ميگم بريم هم ما شمال برن ميخوان ميگه ترالن عزيزم هيچي -
 .کرد اخم

 نه؟ چرا -
 .نيست خوب حالت تو خوب -

 .گرفت ازم و گوشي و کرد نگام چپ چپ
 ميوفتين؟ راه کي ترالن الو -
 .تره قشنگ جاده شب... چيه صبح بابا نه -

 :گفت کالفه
 .ترت بزرگ به بده گوشيو اصال ديدي؟ و چالوس جاده کم حاال -

 .زدم لبخند
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 .بريم امشب ميگم من داداش؟ خوبي! جان علي سالم الو -
 !وسايالرو نفس کنه جمع ميگم باشه باشه-
 .پس باشين اينجا همه ١٠ ساعت باشه -
 !فعال داداش باشه -

 .کردم نگاه بهش هنگ
 .گذاشت جاش سره و گوشي و کرد نگام سوالي

 چيه؟ -
 .شدم منفجر

 جفتمون ميخواي امشب؟ نه ميگي تو بريم فردا ميگن اونا باز بشيني؟ فرمون پشت ميخواي حالت اين با االن تو -

  بدي؟ کشتن به و
 :گفت و کرد اي سرفه

 نکرده؟ درست سوپ واسم خانومم مگه -
 .کردم نگاش چپ چپ

 ميشي؟ خوب سوپ ي با تو يعني -
 :گفت و زد لبخند و نشست مبل روي

 سوپي هر با نه ولي اره-
 ...زد زل چشمم تو
 !باشي کرده درست تو که سوپي با فقط -

 .زدم صدا و شاديار و بستم و چمدون
 .ببر رو چمدونا بيا شاديار -

 .کرد نگام متعجب و شد پيدا کلش سرو دقيقه چند از بعد
 ؟ بياي نميخواي که اينجوري -

 .انداختم بودم پوشيده قرمزي کت روش و بود مشکي بلند بارداري پيراهن ي که لباسام به نگاهي
 !مگه؟ چشه -

 .کرد اخم
 .کن عوضش! نمياد خوشم -

 .نشستم تخت رو کالفه
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 راحته؟ شرايط اين با پوشيدن لباس کردي فکر! ازت پرسيدم قبلش کردي مسخره -
 .گرفت نفسم...  پووف

 .کرد نگام عصبي
 .نباشه حرفم! ميپوشي تر بلند کت ي يا ميکني عوضش يا تنگه لباست -

 .کردم نگاش عصبي
 ...بزنه حرف عنق اين حرف رو ميتونست کي
 .برداشتم کيفمو و پوشيدم تري بلند کت
 .رفتم پايين ها پله از اروم

 ! واال نوبره رفتن مسافرت شکم، اين با
 ... حواست کن، کنترل و گاز کن، خاموش رو برقا جان شاديار-
 ! نفس -

 .گرفت طرفم به و سوئيچ

  .ميام من! عزيزم ماشين تو برو -
 .رفتم در سمت بِه و کردم پوفي
 .بودم شده سنگين بود، سختم بودم، شده غرغرو داشت حق ميگفتم؟ بايد چي
 .نشستم و کردم باز و ماشين در

 ... که شم خم کردم سعي و کرد گير پام زير بلندم لباس
 لب؟ رژ
 ؟ شاديار ماشين تو

 .دوختم چشم صندلي پايين افتاده لب رژ به متعجب
 شده؟ سوار کي يعني...  يعني
 !نميشد باورم بود کرده هنگ مغزم

 .اومدم خودم به ماشين در شدن باز با
 .دوختم چشم بهش متعجب و هنگ
 .زد استارت و نشست کنه نگام که اين بدون

 .پيچيد ماشين توي عصبيم صداي
 !کن خاموش و ماشين -
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 .برگشت طرفم به
 گذاشتي؟ جا چيزي -

 .کردم باز و ميدادم فشارش توانم اخرين با که مشتمو
 چيه؟ اين... اين -

 :گفت و گرفت پنجره سمت بِه روشو  ريلکس بعدش کرد نگاه چشمم تو ثانيه چند
 .سايس واسه -

 .بد خيلي شد بد حالم بود ريلکس خيلي اينکه از شدم عصبي
 .باال بردم صدامو

 شده؟ ماشين سوار کي نشسته؟ من جاي کي سايه -
 .زدم داد
 ديديش؟ کي اصال -
 .گرفت دستمو بود، شده متعجب ؛ برگشت طرفم به
 .باش اروم نفس -

 .زدم داد و کشيدم بيرون محکم دستمو
 !شاديار ميخوره بهم ازت حالم -
 .کردم نگاه صورتش تو
 خيانت اتهام نميکنم فکر اترين به حتي و نميکنم غلطي هيچ و نشستم خونه تو که مني به دائم لعنتي توي...  تو -

  ميزني،
 .زدم پوزخند

 بقيس؟ با و حالت و کيف خودت بعد -
 .دادم تکون سرمو

 کني؟ صبر نتونستي بود، ماه ٩ بدبخت -
 ...کثيف و لش اينقدر يعني

 .شدم شوالل خفه فرياد و صورتم توي سيليش خوردن با
 !بود من نوبت االن نه

 !ميومدم کوتاه نبايد
 !کني بلند من روي دست نداري حق تو
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 .کردم باز خونرو در و شدم پياده ماشين از وحشيانه
 !من به لعنت
 .کردم بدبخت خودمو کردنش فراموش براي که من به لعنت
 !نفس بِهت لعنت
 .زدم فرياد
 !من به لعنت خدايا
 .نشستم تخت روي

 .زدم پوزخند
 برم؟ کجا

 برم؟ که دارم کجارو
 ... از پر خونه اون به برگردم

 .چکيد اشکم ي قطره
 .زدم غمي پر لبخند

 .اوارم که بازم من خدايا 
 .اومدم پايين ها پله از و برداشتم کيفمو
 ...بودم کالفه
 .بود خاموش ها چراغ

 .رفتم در سمت به
 .بود قفل در
 !جات سره بشين -

 .چرخيدم
 .بود گذاشته چشمش روي دستشو و بود کشيده دراز مبل روي

 .نميومد در صداش ديگه و ميگرفت بيشتر لحظه هر صداش
 .برم ميخوام کن باز درو بيا -

 .داد ماساژ و گلوش و کرد سرفه
 .بشين بيا گفتم بهت -

 :گفتم عصبي
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 ريلکسي؟ اينقدر ميکني خيانت وقتي هميشه -
 .دادم ادامه عصبي و بستم چشمامو

 .ندارم کاري تو با من! شاديار کن باز و در بيا -
 .زد داد گرفتش صداي همون با نشست و شد بلند وحشيانه

 !جات سره بتمرگ بيا نکن، سگم! نفس -
 .کردم ـغل*بـ هامو زانو و نشستم در کنار جام سره و کردم پرتاب زمين روي کيفمو کالفه
 .ناليدم

 ميشد، عوض چي همه بودي تو اگه بگم بهش برم ميخوام نيست، خوب حالم بابام، خاك سره برم ميخوام -
 کج راه اينقدر نميزاشتي ولي ، ميکردي زندانيم ميزدي، کتکم دهنم، تو ميزدي و بودي کاش بابا بگم بهش ميخوام

 ...ميکرد فرق چي همه بودي تو اگه شايد برم،

 .بود شکسته خونرو سکوت  گريم صداي و گرفت باال هقم هق
 .نشست روم به رو و اومد سمتم به تاريکي همون توي

 .گرفت دستمو

 کنم نگاش و بيارم باال سرمو شد باعث بدنش داغي و دستاش لمس 
 :گفت ارومي صداي با و زد زل چشمم تو
 بدم؟ توضيح ميزاري -

 .ميکرد محوم مشکيش چشماش برق هم تاريکي همون توي
 .دوختم چشم بهش ساکت

 ...دلم عزيز -
 ...خوشگلم خانوم
 .نميدم دنيا بِه رو تو گنديده مو تار ي من کدومه؟ خيانت

 .شرکت اومد بودم شرکت امروز من
 .ببينه و من بار اخرين براي بود اومده ميکنه ازدواج داره گفت
 .کنم رانندگي نميتونستم. داشتم حالي چه ديدي که منم

 .خونه برسونمت بيا گفت نيست خوب حالم گفتم
 .باشه گفت ميرم خودم نه گفتم
 .کنم رانندگي نميتونستم واقعا رفت گيج سرم شم بلند اومدم
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 .برسونه و من کرد مجبورم ديگه
 :گفت و گرفت دستامو دو هر
 .انداخت ماشين تو و لب رژ اون چجوري و کي نميدونم من -

 .شي اذيت و ببيني تو ميخواسته مطمئنم ولي
 .ببخش و من ميکنم خواهش من حاال

 .نيوفتاده که اتفاقي  اومده خوب ولي شرکت بياد ميزاشتم نبايد من
 .نبود گو دروغ شاديار و زدم زل چشماش تو

 .بگه دروغ بخواد که نداشت ترسي
 .شدم بلند و کردم خارج دستاش از دستامو. نداشتم خوبي حال

 .ميزد زنگ مداوم گوشيش
 !هان بچه ميدونستم

 .بود نمونده برام سفر بِه رفتن براي حالي ديگه ولي
 .افتاد راه شبونه و گذاشت ماشين توي رو چمدون

 .اون نه گفتممي چيزي من نه. نداشتيم حرفي هم با
 .کرديممي گوش عليشمس و کيميا خوبحس آهنگ به حرفي هيچ بدون
 .داشتم دوست خيلي رو جاده شب
 ...خوردمي صورتم توي که بادي نهايتوبي سرعت ناب، هواي خلوت، جاده
 .دادم تکيه صندلي به رو سرم

 .بود گذاشته من صندلي پشت رو شديگه دست و بود داده تکيه صندلي به رو سرش هم شاديار
 .کرد کم خوبم حال از گوشيم زنگ صداي

 .دادم جواب و کردم خارجش کيفم از
 ترالن؟ جانم -

 :گفت سرخوش
 دخي؟ کجايي -

 !تره؟خوشبخت بوده بدتري آدم يا بوده بدتري دختره که کسي هميشه چرا. کشيدم آهي
 .ميايم داريم -

 :گفت و خنديد مستانه
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 .درياکناريم نزديک ما بياين، زود باشه -
 .شد قطع ارتباط و گفتم ايباشه گرفته،لحا همون با

 .دادم تکيه رو سرم گذاشتم کيفم توي رو گوشي دوباره
 بکشي؟ آه شد باعث چي -

 .دادم تکون هيچي ينشونه بِه رو سرم کنم، نگاش اينکه بدون
 دارن؟ اونا که نداري چي -

 .زدم پوزخند
 !خوش دل -

 .داد ادامه آروم
 .بياري دستشبه خودت بايد نيست، خريدني خوش دل -

 .کردم سکوت
 .نشد ردوبدل بينمون حرفي ديگه

 .کرديممي نگاه جاده به و بوديم ساکت
 .بوديم رسيده درياکنار بِه تقريباً
 .ايستاديم نگهباني جلوي

 .نباشي خسته اقا، علي سالم -
 .داد دست باهاش و شکفت گلش از گل شاديار ديدن با اقا علي

 .بودم دلتنگت اومدي، شخو خيلي پسرم، سالم -
. باهامن خودمه ماشين مث يکيشون منن با هم ديگه ماشين تا دو فقط. بود شده تنگ دلم منم اقا، علي ممنونم -

 .لطفا تو بيان بزار

 :گفت و زد شاديار به چشمکي و زد لبخند اقا 
 ؟... خانوم-

 :گفت و گرفت ازش رو ويال کليد ريلکس شاديار
 اقا علي خانوممه -

 .زد لبخند و اورد هجوم صورتش به خوشحالش تمام
 ...اقا باشه مبارك -

 :گفت و کرد نگاه من به بعدش
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 .شين پير هم پاي به. نديديم بدي پسر گل اين از ديديم بدي بابامون از ما شدِين، خوشبخت باشه، مبارك خانوم -
 .کرد حرکت و گذاشت شونش روي دستي و زد لبخند شاديار

 :گفت اروم
 .زنمون جز دارن دوست مارو همه -

 .کردم بهش نگاهي
 .بودم دلخور منم. بود دلخور

 :گفتم دلخوري رفع براي اما
 .نبود حامله ازت نداشت، دوست اگه زنت -

 .زد چشمک و خنديد
 .هست اميدواري جاي پس عه -

 .خنديدم
 .نکنم فکر -

 .داشت نگه ويال جلوي
 :گفت شيم پياده اينکه از قبل

 نفس؟ -
 .کردم نگاش

 .داد ادامه و زد زل چشمم تو
 .اومد بيش اتفاقي يعني... نميخواستم من! متاسفم سايه بابت -

 .انداختم پايين سرمو
 !شم شريک کسي با رو تو ندارم دوست من -
 .زديم زل هم چشم تو
 بود؟ خودت حرف اين ؟ يادته -

 .داد تکون سرشو
 .کردم من من
 خاطرات ياداوري به ، فکر به ميکني متهمم اينکه خاطر به من! شاديار -

 .کردم مکث و بستم چشممو
 ... چي همه و چي همه به -
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 .نکردم و رفتار اون باهات تالفي خاطر بِه من شاديار
 !ميکنم متهم رو تو دارم و گناهکارم خودم من که بود اين ذهنمون توي جفتمون! درسته

 ... شاديار أما
 .بوده تو با ازدواج قبل حساب رو داشتم چي هر من

 .بدم انجام اي ديگه کار بخوام شدم متعهد تو به وقتي ندادم اجازه خودم به وقت هيچ
 .زدم زل چشمش تو
 .دارم دوست زندگيمو بچمو و شوهرم ، من شاديار -

 .بدم دست از و نفر دو شما دليلي و بهونه هيچ به نميخواد دلم
 ... اگه حتي
 .باشه اترين دليل اون اگه حتي
 .بودم گذاشته تاريک و سرد درياي تو وپاهامو بوديم نشسته ساحل لب
 ها بچه بپايين و امشب... مستنا ها بچه -
 .کردم نگاه پسرا سمت به و خنديدم ترالن حرف به

 گوش ذوق با هم علي و ميکرد تعريف و چيزي  هيجان وبا بود دستش گيالس شايانم و ميکشيد سيگار شاديار
 ميکرد

 .ميفرستاد بيرون سيگارشو عميق هاي پک فقط حس بي شاديار اما
 .نيست مست شاديار -
 .برگشتم نورا طرف به

 .انداختم باال اي شونه
 ... خورده سرما زياد، نيست خوب حالش -

 .داد ادامه و گفت و اي طفلي ترالن
 . اوردت برداشته حالش اين با که نفس داره دوست خيلي بود، داغ خيلي دادم دست باهاش اره -

 .دادم تکون سرمو
 .خواست خودش -

 :گفت ما حرفاي به توجه بي نورا
 اومدي؟ اينجا تو! نفس داره وياليي عجب -

 .ريختم دريا توي هارو ماسه
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 .بودم اومده ازدواج اوايل اره، -
 :گفت و گرفت دستمو ميشد بلند که حالي در ترالن

 .ميکنه نگات داره شاديار شو بلند -
 .رفتيم اقايون سمت به و شدم بلند اروم

 :گفت و انداخت نورا گردن دست و داد علي دست به گيالسشو شايان
 .بود شده ذره ي برات دلم بودي؟ کجا... خانومم به به -

 .خنديد نورا
 .بود باز کجات تا نيشت من غم از ميديدم داشتم اره -

 .کردم مشت دستم توي دستشو و ايستادم شاديار کنار. زدم لبخند
 :گفت علي سمت به و زد سيگارش به عميقي پک

 .کنم بازي جرئت بيار کن پيدا چيزي بطري ي برو-
 .پريد هوا به و کوبيد هم به دستشو خوشحال ترالن

 .شاديار ايول. خوبه خيلي اره اره -
 .زد سيگارش به اي ديگه پک دوباره کنه نگاش اينکه بدون شاديار

 .کشيدم دستش از و سيگار هوا بي  و کردم نگاش 
 .کردم نگاه چشمام تو اروم

 بکشه؟ سيگار همش و کنه تنهايي احساس من اقايي شده باعث چي -
 :گفت اروم خودم مثل و زد غمگيني لبخند

 ...هوا اين تو کشيدن سيگار... خانومم هيچي -
 .کردم پيدا بطري بياين. بعدا واسه بزارين و حرفاتون اين اي اي -

 .چرخوند  و بطري ترالن و نشستيم هم دور همه

 .گرفت قرار شاديار و نورا  جلوي درست بطري
 .ميداد جواب شاديار و ميپرسيد سوال بايد نورا
 :گفت و کرد بهش نگاهي نورا

 حقيقت؟ يا جرئت-
 :گفت و انداخت باال اي شونه بيخيال شاديار

 داري؟ دوست چي خودت -
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 :گفت فوري نورا
 .حقيقت -

 .زد لبخند شاديار
 !بپرس -

 :گفت لحظه چند بعد و کرد جمع کردن فکر ي نشونه به و دهنش نورا
 .بگيا راستشو بايد -

 زد اي ديگه پک و داد تکون سرشو بيخيال شاديار
 .... و اينجا اومدي دختر با بار چند اوووم -

 .خنديديم همه
 .زد لبخند هم شاديار

 .زد سيگارش به پکي
 :گفت حرصي نورا

 نداشتيمااا پيچوندن -
 :گفت ريلکس خنديد؛ شاديار

 .بوده زياد نمياد، يادم خوب -
 .رفت باال همه قهقه

 :گفتم و پيچوندم گوششو
 بعدش؟ ، خوب -

 :گفت و خنديد
 .بودم خودم ويال تو جدا هم من و بودن ويالشون تو اونا گرفتم ويال ي براشون هيچي -
 .کرد نگاه ترالن سمت به
 . نميخوره هم همخوابي درد به حتي بزاره، بيرون شهر از پاشو مادرش و پدر بدون که دختري معتقدم من چون -

 .رفت باال من و شايان و نورا ي قهقه
 .نميدونستم دليلشو منم و ميومد بدش ترالن از العاده فوق شاديار
 .گرفت گاز لبشو و انداخت پايين سرشو ترالن

 .گرفت قرار شايان و من مقابل بطري اينبار و چرخوند و بطري  و خنديد بشه متوجه اينکه بدون علي
 :گغت و زد لبخند شايان
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 .بپرسم حقيقت ميخوام من -
 .زدم لبخند

 جان؟ -
 .کرد فکر کمي

 :گفت من من با
 فهميدي، و من مشکل ما ي خونه اومدي که اونروز...  اون -

 .دادم تکون سرمو
 خوب؟ -

 .داد ادامه
 !کردي؟ حل اترين با و من مشکل چجوري -

 .کردم نگاش مات
 .شد گيج نورا

 .شد زوم شايان صورت تو و اومد باال پايينش سر شاديار
 .شد مشت دستش و دستش توي سيگار
 .کيه اترين که بدونه بود، کنجکاو هم علي و ميکرد نگاه شايان بِه ناباورانه ترالن
 ....نميشد باورم
 .انداختم پايين سرمو

 .داره حالي چه شاديار االن ميدونستم
 .گرفتم شدشو مشت دست و زدم زل چشمش تو

 .ميکرد نگام عصبي و منتظر شاديار
 .نشه وارد لطمه مردونش غيرت به غرورش، به که ميدادم جوابي بايد من و چيه ماجرا اصل نميدونست اون

 .انداختم پايين سرمو
 :گفتم ميومد در چاه ته از که صدايي با
 ي شکسته دل خاطر به بودم مجبور. بود خواهرم صورت روي که اشکي خاطر به بودم مجبور. بودم مجبور من -

 .خواهرم
 .ميديد مادرش چشم تو ادرين که اي شکسته دل خاطر به بودم مجبور
 .نداشتيم پدر ما اينکه خاطر به بودم مجبور
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 .چکيد چشمم از اشکي ي قطره
 .کنم شاد بابامو روح که کنم کاري بودم مجبور بودم، مجبور من -

 .بدم التيام و خواهرم ي شکسته قلب بودم مجبور
 .بشه بزرگ پدر بدون ما مثل خواهرم بچه نذارم بودم مجبور
 .بود اعدام قطعا تو حکم چون

 .نيست که بکشه و پدري حسرت ادرين نذارم بودم مجبور
 .زدم لبخند بغض با
 ...خانوادم خاطر به. گذشتم خودم از من -
 ...ميکرد دق که مادري خاطر به

 .شده دچار خودش درد به دخترش ميديد اگه ميکرد دق
 و مادرم ي شبانه هاي گريه ببينه نبود کسي
 . خواهرم و من کردن بزرگ براي کشيده غمي چه مادر اون ببينه نبود کسي
 .گرفتم باال سرمو

 :گفتم محکم و دادم قورت بغضمو

 .خواهرم زندگي نجات براي و اترين شرط کردم قبول  من اره...  اره -
 .بستم چشممو

 .زدم زل تيره ي دريا به
 .ميکردن فکر خيليا که بود اوني از تر مرد خيلي...  اون ولي -

 .نگذرم شرفم از وقت هيچ بود زندگيم مشکل ترين مهم اگه حتي چيزي، هر خاطر به داد ياد من به فقط ، اون
 .تره مهم چي هر از ادم يک ابرو و شرف داد ياد من به اون

 .چکيد اشکم ي قطره
 :گفتم بود غم دنيا توش که اي خنده با
 ... احمق من و کرد درست صوري ي نامه صيغه حتي اون -

 .بشه مرد يک ي صيغه نميتونه وقت هيچ دختر ي که  فهميدم االن احمق من
 .زدم زل شاديار به

 ... پدر
 .داره فرزندش زندگي در مهمي نقش
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 پر جيب که نيست کسي مرد داره، اي قوي هاي بازو که نيست کسي مرد داره، کلفتي صداي که نيست کسي مرد
 .باشه داشته پولي
 .وايسه پاش داره دوسش که کسي مشکالت تمام وجود با که کسيه مرد

 .زدم لبخند
 .دارم اعتقاد گرد زمين به من
 ...معرفتم بي خواهر پاي وايستادم من

  .بود تر مرد مردي هر از که گذاشت پام جلوي و شخصي هم خدا
 .کردم خواهي عذر و زدم لبخند

 .بخير شب. نيست خوب زياد حالم من ببخشيد -
 .شدم دور ازشون و شدم بلند

 .نبود مهم ميکردن نگام مات همشون اينکه
 .نبود مهم ميريخت اشک برام خواهرانه ترالن اينکه

 .نبود مهم ميکرد نگام  شرمنده نورا اينکه
 نفس؟ -
 .برگشتم صدا طرف بِه

 .کرد باز برام و اغوشش
 .کرده باز برام اغوششو و وايستاده اونجا که ديدم بابامو لحظه اون من و

 .کردم پرواز پدرم اغوش طرف به اي بچه دختر مثل
 .گذاشت شونش روي سرمو و کرد ـغلم*بـ محکم و عاشقانه

 .چکيد اشکم
 .من مرد دارم دوستت چقدر

 .فهميدت دير چقدر -
 .گرفتم و دستش و دادم قورت بغضمو

 .زدم زل چشمش تو تعجب با و کردم باز و دستش ناباورانه
 سوخت؟ دستت -
 :گفت اروم بگيره چشم ازم اينکه بدون ميکرد نگاه عميق چشمام تو
 .نيست مهم -
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 ... دستت شاديار -
 .کرد تنظيم چشمش روي بِه رو سرمو و گذاشت چونم زير دستشو

 :گفت اروم و زد زل صورتم تو
 ... نفسمي -

 ... دل ته از. خنديدم
 .بردم پناه اغوشش بِه دوباره و کرد باز دستاشو
 .بود برگشته خوبش روال بِه دوباره زندگي
 .چشيدم مي و خوشبختي واقعيه طعم که روزايي

 .بود عالي شاديار با زندگي بود، خوب چي همه
 شاديار؟ مهربوني به مردي بود مگه

 ...داشتم دوسش

 .بکنم که کارهايي چه اون با کردن زندگي براي بودم حاضر و داشتم عالقه بهش چقدر که ميفهميدم تازه 
 .ميرسوندم پايان به و ٨ ماه و بود شده بزرگ شکمم تو حسابي بچم

 .ميکرد کمکم حسابي و بود خونمون مدام مامانم
 بوديم نکرده تعيين براش اسمي حتي هنوز که کوچولوم پسر سيسموني چيدمان و خريد تو کلي هم نورا و ترالن
 .کردن کمکم
 .بودم پوشيده بلندمو بارداري لباس و داشتم سونو وقت امروز
 .سونو بريم باهم و ببره شاديار شرکت به و من و بياد که بودم اژانس منتظر

 .ايستادم در جلوي اژانس منتظر و بستم و در و پوشيدم کفشامو
 .رفتم سمتش به و ايستاد در جلوي سفيد پرايد

-sorry lady 

 خانم ببخشيد
 .برگشتم صدا طرف به

 .بود انداخته مشکيش باروني روي بلوندشو موهاي که بنقش کاله با دختري
 :گفتم ميزد موج توش تعجب که صدايي با کردمو نگاش متعجب

- ?yes 

 :گفت و کرد نگام مشکوك ايستاد؛ روم روبه و اومد طرفم به
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-? are you mrs. Arian far 

 فر؟ اريان خانم
 .کردم نگاه بهش متعجب

 !باشه؟ داشته ميتونه کاري چه من با اين
 :گفتم و کردم ريز چشمامو

- yes , I am Nafas Arian far 

 .هستم فر اريان نفس من بله
 .گرفت سمتم به و اي بسته و کرد نگاه اي ثانيه چند چشمام توي و زد غمگيني لبخند

-this package is for you 

 .شماس واسه پاکت اين
 گفتم؛ تر تمام چه هر تعجب با و کردم نگاش باز دهن با و متعجب

- ?for me 

 !من؟ براي
 .داد تکون و سرش و چکيد چشمش از اشکي ي قطره
 .کردم نگاش سوالي و گرفتم و پاکت

- who sent the letter ? 

 !فرستاده؟ رو نامه اين کي
 :گفتم و کردم نگاش

- who are you ? 

   !هستي؟ کي شما
 .کرد نگام مهربون و گذاشت شونم روي دستشو و زد غمگيني لبخند

-after reading this letter you will know what you are all about. 

 .ميشي چي همه متوجه نامه اين خوندن از بعد

- I can only say that he was right 

 .داشت حق اون که بگم ميتونم فقط

  .پرسيدم فورا و کردم نگاش متعجب
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? Who was right داشت؟ حق کي 

?Why was it right داشت؟ حق چرا 
 .ريختند پايين هاش مژه از هم سره پشت اشکش هاي قطره و بست چشماشو

 :گفت بسته چشماي با

- etrin had the right to love you 

  باشه، تو عاشق داشت حق اترين
 ... نميشد باورم
 ... بايد االن ميکشيدم انتظارشو و ميگشتم دنبالش مدت همه اين که کسي يعني

 ...نه
 .نداره امکان اين

 .انداختم نبود توش کسي ديگه که خيابوني به نگاهي
 ... دختر اون
 کجاست؟ دختر اون

 !رفت؟ کي اصال...  اصال
 .برگشتم خونه به و چرخوندم قفل توي و کليد
 .نشستم مبل روي

 .ميلرزيدن دستام
 ...بايستم پاهام روي نميتونستم. داشت عجيبي لرزش بدنم
 .کردم باز و بود مربعي باکس يک که رو بسته در و کشيدم عميقي نفس
 ... و برداشتم و کاغذ
 ! سالم

 .شدم حاضر زندگيت وسط موقع بي دوباره اگه ببخش
 .شدم زندگيت مزاحم دوباره اگه ببخش
 .کردم اوري ياد خاطراتتو دوباره اگه ببخش

 ...هستم عاشقت و بودم عاشقت من نفس
 .ميکردم خراب گذشتمونو شيرين خاطرات ميموندم اگه چون رفتم

 ...شرايط ميکرد فرق خيلي ميموندم اگه چون کردم ترکت
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 ... کردم ترکت
 !نرسيده معشوقش به عاشقي هيچ چون
 .بمونه جاودانه عشقمون که رفتم
 ... کني زندگي که رفتم
 ... من
 .نبودم پاك تو مثل چون نداشتم لياقتتو من

 .بودم مريض  من نفس
 .ميميرم دارم من ميديدي وقتي ميرفتي بين از تو

  ...کني فنا من خاطر به خودتو بودي حاضر که بودي مهربون اونقدر بودي پاك اونقدر تو
 ...نباش دلگير ازم نفس
 ...نکن گريه ديگه
 .نگرد دنبالم ديگه
 .نيست اترينت ديگه
 ...بکشي زجر خاطرش بِه که نداره وجود اتريني ديگه
 ... بدي توضيح خاطرش به که نداره وجود اتريني ديگه
 ... چون
 دورم خيلي ازت من ميخوني رو نامه اين داري تو که االن چون

 ... دورا دور اون جايي ي 

  .خوابيدم اروم خيلي که جايي ي
 ...نيستم دلتنگ ديگه که جايي ي
 ... ببينمت ميتونم بخوام وقت هر که جايي ي
 . قلبمه تو هميشه عشقت که جايي ي

 !نفس خوشحالم
 ... شدي مادر که خوشحالم
 .پرستت مي پدرش که شدي اي بچه مادر که خوشحالم
 !مراقبته من از بيشتر که سپردمت کسي به خوشحالم

 ... ميدوني که همونجاست جات
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 .کرد وا همديگه از رو تا دو ما دست نامرد دنياي اخرش"
 "...کرد بيدار خوابت از و من اومد يکي انگار بودي خوابي مثل

 اترين
 

 ....بود پوشونده صورتمو اشک سيل
 ... نميشد باورم

 ...ميکردم نگاه دستم توي کاغذ به ناباورانه
 ... من اترين
 .... من اترين
 !مرده؟ من اترين

 ! نه!  نه
 نههههههه خدااااااا
 .ميکردم گريه و زمين روي رفتم سجده
 .ميکردم گريه کوبيدمو مي زمين به مشت

 ...خدا نه
 ... من چرا
 ... اترين چرا

 ... برگرد اترين
 بمون پيشم نميگم بهت ديگه خدا به

 نرو فقط
 ... نميخوام ازت...  باشي باهام نميخوام ازت ديگه خدا به اترين

 ... نميخوام ازت هيچي
 ...برگرد فقط
 .زدم فرياد
 .... خدا رو تو اترين

 خداااااااااااا نه
 !نفس؟-
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 .ديدم و شاديار قامت و شد کشيده در سمت به متعجبم نگاه
 .اومد سمتم به
 !شده؟ چي -

 .شکست دوباره شکستم بغض و نشستم زمين روي بهش توجه بي
 رفت باال هقم هق
 .... خدا نه

 ... من اترين
 بميره بايد چرا من اترين

 .نداشت سني که من اترين خدا اخه
 نبردي؟ اون جاي به و من چرا خدا اخه

 ؟ داشتي دوسش من ي اندازه به هم تو يعني خدايا
 .زدم غمگيني لبخند

 داشتي دوسش بيشتر تو نه
 نگذشتي ازش تو چون
 ... من ولي
 زندگيم عشق از گذشتم احمق من

 .باشم مراقبش ميشد شايد
 . نميدادن بهم اموني ديگه هام گريه

 .نشست روم روبه اشک از پر چشماي با و  خوند و برداشت نامرو شاديار
 .گرفت دستامو

 .زدم زل بهش اشک از پر چشماي با
 :گفتم درموندگي و ناله و اه و شکست بغضم

 ... شاديار -
 .کرد پاك دست با اشکشو

 :گفت داده قورت بغضشو بود مشخص که صدايي با
 ؟ خانومم جونم ؟ شاديار جون -

 . انداختم پايين سرمو
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 ... نداشت سني اون اخه شاديار -
 ...اخه شاديار
 .کردم گريه و گرفت صورتم جلوي دستامو
 .گذاشت شونش روي سرمو
 .ميکرد نوازش موهامو فقط اون و بود کرده خيس کتشو تمام اشکم هاي قطره
 ... بودم من حاال

 ... شکسته دل دختر ي

  .ميريخت اشک ديگري براي وقتي همسرشو بود گرفته اغوش در که بود مردي
 ... خاطره عالمه ي با بود مونده نامه ي ازش که بود معشوقي

 .ميزد لگد شکمم توي که بود کوچولويي واترين
 
 " پايان"

  
  97 تابستان

 براي خلق اين اثر نويسنده از تشکر با

http://forum.negahdl.com/threads/168096
http://forum.negahdl.com/members/24555
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