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آریا کم کن -خسته از اون همه کارِ خونه روی صندلی آشپزخونه نشست و داد زد:

 !صدای اون المصبو

 .تماشای کارتونش شدآریا نگاهی سمتِ مادرش انداخت و بیخیال باز مشغولِ 

نفیس دستی رو پیشونیش کشید و با بوی سوختگی نگاهش به گاز کشیده شد و 

 !لعنتی برنجم سوخت-سریع بلند شد،زیرِ برنج رو خاموش کرد و بلند گفت:

زیر خورشتم خاموش کرد و در حالی که با خودش غر میز از آشپزخونه خارج شد و 

 !کم کن صدای اونو آریا-بار بلندتر داد زد:ینروی اولین کاناپه نشست و با سردرد ا

آریا اینبار ترسیده صدای تلویزیون رو کم کرد و وقتی دید مادرش رو کاناپه دراز 

کشید و چشماشو بست سعی کرد اصال صدایی تولید نکنه چون میدونست تو اینجور 

 !شرایط مادرش بد عصبانی میشه

فنِ خونه زنگ خورد،نفیس هراسان نفیس تازه چشماش گرمِ خواب شده بود که تل

چشماشو باز کرد و آریا سریع از رو کاناپه پرید و به سمتِ تلفن یورش برد و سریع 

 بله؟-جواب داد:

 سالم قربونت برم،خوبی؟-نسرین خانم با لبخند گفت:

 !بزرگ خوبمسالم مامان-جا کرد و گفت:آریا تلفن رو تو دستش جاب

 مامانت کجاست عزیزم؟-فت:خانم باز با مالیمت گنسرین

 .خوابیده االن بیدارش میکنم-آریا در حالی که سمتِ مامانش میرفت گفت:

 .مت عزیزمب*و*سنه عزیزم بیدارش نکن بعدا تماس میگیرم،می-نسرین گفت:

هایی سرخ تلفن رو از آریا گرفت و خانم خواست قطع کنه که نفیس با چشمنسرین

 بله مامان؟-جواب داد:
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 !خوبی؟گفتم آریا بیدارت نکنه اما مثل اینکه گوش نداده سالم مادر-

 نه مامان بیدارم خوب چخبر؟-نفیس با دو انگشتش چشماشو فشار داد و گفت:

خبر سالمتی،میخواستم بگم فردا برای نسیم خواستگار میاد ناهار دور همیم -

 .اینا هم هستند شمام بیاینخالت

ه مامان حاال بذار مهران بیاد ببینیم باش-نفیس دستی رو پیشونیش کشید و گفت:

 !چی میشه

به مهرانم سالم  ب*و*سباشه عزیزم آریا رو ب-نسرین آهی کوتاه کشید و گفت؛

 !برسون خداحافظ

 .باشه مامان خداحافظ-

تلفن رو قطع کرد و روی کاناپه انداخت،بلند شد و با نگاه به ساعت که دو رو نشون 

 !یزو بچینه البته با برنجِ سوختهمیداد به سمتِ آشپزخونه رفت تا م

صدای کلید اومد و آریا با ذوق و بابا بابا کنان به سمت در دوئید و نفیس زیرلب پوفی 

 !بلند کشید

تند و سریع تا مهرانِ وسواسی از سرویس بیاد میزو چید و خودش رو صندلی 

 .نشست

ی که دیشب مهران آریا بغل واردِ آشپزخونه شد و فقط سالمی سرد تحویلِ نفیس

حسابی باهاش بحثش شده بود داد و آریارو روی میز گذاشت و خودشم رو صندلی 

 .نشست

سروصدا از رو چپ به آریا نگاه کرد که خودش گرفت چی شده و آروم و بینفیس چپ

 .میز رفت رو صندلی نشست و بشقابشو جلوش کشید



                 
 

 

 ا.اصغرزاده  | سنفی عشق رمان

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

4 

 

ت اخماش حسابی مهران برای خودش برنج کشید و تا اولین قاشقو تو دهنش گذاش

توهم رفت و قاشقو محکم رو بشقاب پرت کرد که باعث شد صدای بدی ایجاد بشه و 

 !این چه وضعشه نفیس،برنج طعمَ گ...ه میده-داد زد:

 !درست صحبت کن بیشعور گناهه نعمتِ خدا-تر از مهران داد زد:نفیس عصبی

ین نعمتِ ا-مهران با دستش دیسِ برنج رو پخش کفِ آشپزخونه کرد و گفت:

 !خداست،جمعش کن بابا

نفیس بلند شد و در حالی که سعی میکرد آروم باشه دستِ آریارو گرفت و با خودش 

 .از آشپزخونه خارج کرد

به سمتِ اتاقش برد و روی تختِ شکلِ ماشینش نشوند،آریا بغض کرده بود و نفیس 

 !نمیدونست چی بگه

 ت برم مامان چرا بغض کردی؟قربون-دستی رو صورتِ نرمِ آریا کشید و پرسید:

 !هقش تمامِ اتاق رو بردارههمین حرف کافی بود تا آریا بغضش بشکنه و هق

مامان قربونِ اشکات بره گریه نکن،آریا ببین -نفیس سرِ آریارو تو بغلش فشرد و گفت:

 منو مامان گرسنته؟

پیتزا -ت:آریا با گریه سرشو تکون داد و نفیس برای اینکه آرومش کنه به اجبار گف

 !اسفنجی دارهمیخوری سفارش بدم،از اون پیتزا کوچولو ها که سس باب

پس آروم -یدنِ سرش گفت:ب*و*سآریا با لبخند سرشو تکون داد و نفیس بعد از 

 باش من سفارش بدم بیارن تو نیا بیرون باشه مامان؟

 !آریا رو تختش دراز کشید و از ذوقِ پیتزا چشمی بلند گفت
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اش زد و بلند شد و از اتاق خارج شد،درو بست و به سمتِ چهرهنفیس لبخندی به 

 .تلفن رفت تا سفارش بده

وجورش کرد،دستی رو سرش سفارش پیتزارو داد و به سمتِ آشپزخونه رفت و جمع

کشید و بعد از خوردن یک لیوان آب برگشت تو اتاق پیشِ آریا،کنارش رو تخت دراز 

ساعت دیگه سفارش دادم عزیزم،تا نیم-فت:کشید و روبه آریا که نگاهش میکرد گ

 .میارن

هاشو بست تا بلکه با یک ربع خواب لبخندی مهمونِ لبِ آریا شد و نفیس چشم

 .سردردش بهتر بشه

چشماش گرمِ خواب شدند و با زنگِ خونه خود آریا از اتاق خارج شد و به سمت در 

 .رفت مهرانم دنبالش

و به سمتِ اتاقش رفت، مهران فیشو گرفت و بعد  با ذوق درو باز کرد و کیسه رو گرفت

 .از تسویه با تشکری کوتاه درو بست و برگشت تو خونه

آریا پایینِ تخت نشست و بدونِ بیدار کردنِ مادرش شروع کردن دولپی خوردنِ 

 .پیتزا

* 

های غذا وارد خونه شد چون میدونست تا چند روز تو خونه از غذا مهران با کیسه

 !خبری نیست

 .وی نشسته بود و اصال اهمیتی به مهران ندادنفیس موبایل به دست جلو تی

آریا با صدای پدرش از اتاق خارج شد و به سمت آشپزخونه رفت و دوتاشون کنار هم 

 !به مامانتم بگو بیاد-نشستند و مهران آروم به آریا گفت:

 !م جمع کنیدروهبعد از شام آشپزخونه-نفیس شنید و بدون اهمیت بهش فقط گفت:
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 .مهران پوفی بلند کشید و با آریا شروع کردند به غذا خوردن

 .ساعت ده شب بود و نفیس قصدِ دوش گرفتن داشت

به سمت حمام رفت و دوش گرفتنش دوساعت کامل طول کشید،وقتی از حمام خارج 

شد هیچ سروصدایی نبود،اول به سمت آشپزخونه رفت،مرتب بود،بعد از اینکه سری 

ا زد به سمت اتاق خواب رفت،مهران رو تخت نشسته بود و با موبایلش سرگرم به آری

بود،نفیس با کلی فاصله ازش رو تخت دراز کشید و در حالی که پتورو رو خودش 

 !ی مامانمیم شامم همینطورفردا ناهار خونه-میکشید خالصه گفت:

-یی فقط گفت:مهران تیشرتش رو از تنش کند و در حالی که بلند میشد بره دستشو

 !کار دارم من

وقتی میگم -درکی زمزمه کرد که مهران شنید،شنید و عصبی داد زد:نفیس زیرلب به

 !کار دارم یعنی شما هم حق رفتن نداری

تو بیجا میکنی بگی کار داری،چطور برای -نفیس چشماشو باز کرد و بدتر داد زد:

اری،ما میریم توهم میخوای بیرون رفتن با دوستات کار نداری به من که رسید کار د

 !بیا نمیخوای هم درک و جهنم

-مهران به سمتِ نفیس رفت و مچ دستشو کشید و بلندش کرد،نفیس با اخم غرید:

 !چته وحشی دستم کنده شد

مهران سیلیه محکمی رو صورتِ نفیس زد که باعث شد نفیس دهن و دماغش پراز 

 !خون بشه و سرش کیج بره

فت و با اونیکی دستش محکم کوبید تو دهنِ مهران اما دستِ دیگشو رو دهنش گر

 !هرچقدرم دستش محکم باشه زورش که به مرد نمیرسه
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بیشعور دست رو من بلند میکنی -تر از قبل در حالی که داد میزد:مهران عصبانی

رو صورتِ نفیس نشست و نفیس در حالی که چشماش سیاهی  اینبار مشتی محکم

تر از قبل لگد محکمی به پهلویِ نفیس زد و صفتران بیمیرفت نقش زمین شد و مه

،شاید سردیِ رفتارِ نفیس تا حاال اینجوری نبوده! معلوم نبود چرا انقدر وحشی شده

 !باهاش هم نقشِ شایانی در مقابلِ اینجور رفتارهای مهران داشت

نفس زنان به سمتِ دستشویی رفت و نفیس در حالی که خون سرفه مهران نفس

رد بزور بلند شد و رو تخت نشست،از عسلیِ کنار تخت چندتا دستمال کاغذی میک

های دهن و دماغشو پاک کرد و دستی برداشت و بلند شد،جلوی آیینه ایستاد و خون

رو صورتش کشید که از درد اخمی رو صورتش نشست و انکار جای مشتِ مهران ورم 

زور به آشپزخونه رسوند و چند کرده بود،از اتاق خارج شد و با سرکیجه خودشو به 

تیکه یخ از یخچال برداشت و رو صورتش گذاشت،رو صندلی نشست و با دستِ 

 .دیگش پیشونیشو گرفت و احساسِ حالت تهوع داشت

 .بلند شد تو سینک دستو صورتشو شست و رفت تو پذیرایی رو کاناپه دراز کشید

های زمین تیکه رو سرامیکمهران با حرص مشت محکمی به آیینه زد که آیینه هزار 

 .ریخت و دستِ مهران پر از خون شد

هاش تمومی نداشت و با خودش فکر میکرد چرا یک دقیقه هم نگاه اون دیوونه بازی

 دختر چشم مشکی از جلو نگاهش دور نمیشد؟

* 

نفیس تا صبح پلک روهم نذاشته بود،هوا که روشن شد از جاش بلند شد و به سمتِ 

سروصدا لباساشو پوشید و کیف آرایشیشو داخل کیفش گذاشت یاتاق خواب رفت،ب

و از اتاق خارج شد،به سمتِ اتاقِ آریا رفت و بعد از اینکه لباساشو آماده کرد بیدارش 
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هاشو تنش میکرد چشماشو بسته کرد،آریا نق میزد و در حالی که نفیس لباس

 .بود،نفیس مجبور شد بغلش کنه و از اتاقش خارج بشه

پوشید و بعد از برداشتنِ سوییچ از خونه خارج شد و عمدا درو محکم  کفشاشو

 !کوبید

ونیم صبح بود و نسرین با دیدنِ دخترش با اون صورتِ کبود اون موقعِ ساعت شش

خدا مرگم بده -صبح با دستش آروم زد رو گونش و در حالی که لبشو گاز میکرد گفت:

 نفیس چی شده؟

چی میخواستی بشه،آشیه که -کاناپه میذاشت گفت:نفیس در حالی که آریا رو رو 

 !خودت برام پختی اینم ثمرش

 !یواش میشنون-نسرین با اخم گفت:

بدرک خب بشنون،مامان واقعا دیگه خسته شدم هم از رفتارا و -نفیس بلندتر گفت:

 !هیس گفتنای تو هم از دست مهران و اخالقشهیس

داد نزن -رد سمتِ کاناپه بشینن گفت:نسرین دستِ نفیس و گرفت و در حالی که میب

 دختر همه خوابن،درست و حسابی بگو ببینم چی شده؟

چی میخواستی بشه،فقط کتکم نزده -نفیس با جفت دستاش سرشو گرفت و گفت:

بود که الحمداهلل اینم تکمیل شد! مامان مرگِ نفیس چی تو این پسره دیدی که 

 !مجبورم کردی باهاش ازدواج کنم

آروم باش نفیس،تو زندگیه -رو دستِ دخترش گذاشت و گفت: نسرین دستی

 زناشویی این چیزا عادیه،بعدشم چی کم داره مهران که اینجوری میکنی تو؟

ول کن مامان -نفیس با حرص دستشو از زیر دست مادرش درآورد و با پوزخند گفت:

آخه،من  جز پول هیچی نداره،هیچی! من از کدوم دردام بگم براتتوروخدا،مهران به
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سال زندگی باهاش یه ذره هم بهش محبتی پیدا نکردم تا اومدم به خودم تو این پنج

بیام دیدم باردارم و بعدشم حرفای تو که هی گفتی درست میشه تحمل کن درست 

 میشه تحمل کن آخه تا کی؟

نفیس با گریه این حرفارو میگفت و نسرین هم باز سکوت کرد سکوت کرد و سکوت 

،نگه و بلکه نفیس باز آروم بشه و برگرده سر زندگیش وگرنه معلوم نبود کرد تا نگه

 !چی میشد مخصوصا با برگشتنِ نیما اوضاع ممکن بود خیلی بدتر از بد بشه

کدومشون نفهمیدن نیما میزد،میپرسید و جواب میخواست و هیچنفیس میگفت و هق

ه و حاال تمامِ هم مثل نفیس به شوقِ دیدنِ نفیس تا صبح چشم روهم نذاشت

 !حرفاشونو شنیده

توام -نسرین بلند شد،آریا رو بغل کرد و درحالی که میبرد تو اتاق روبه نفیس گفت:

برو یکم استراحت کن زیرچشمات پف کرده بعدا مفصل صحبت میکنیم،اون کبودیای 

مثال امشب میخواد برا خواهرش خواستگار -صورتم محو کن الاقل! بعد زیرلب غر زد:

 !بیاد

باز از جواب تفره رفت و بعدش به سمتِ -نفیس دستی رو صورتش کشید و لب زد:

 !اتاقِ سابقِ خودش رفت تا مثال یکم استراحت کنه

ها شالشو از سرش کشید و مانتوشو درآورد و بعد از برداشتنِ کیفش به سمتِ پله

رِ اتاقش رفت و ازشون باال رفت،جلوی اتاق ایستاد،هنوزم حرف ان به انگلیسی روی د

 !بود،یادگاری قدیما بود،یادگاریِ نیما

نیشخندی از مرورِ کوتاه گذشته رو لبش نشست و درو که باز کرد داخل بشه با دیدنِ 

شخصی که رو تخت نشسته بود و تمامِ نگاهش به در بود جلوی در خشکش 

 زد،چشماش گرد شده بودند و حتما خوابه! نه حتما چون بهش فکر کرده االن قیافش

 !جلو چشماش اومده
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چشماشو بازوبسته کرد،اما نه خواب نبود،بیدارتر از هرموقع بود!اما این اینجا چیکار 

 !میکرد

 !نیما-زمزمه کرد:

ی نگاهش بدون هیچ پلک زدنی نگاهش نفیس پلک هم نمیزد و نیما هم تشنه

 !میکرد

د خودشو بهش از رو تخت بلند شد،بدون اینکه چشم از نفیس برداره با چند قدمِ بلن

رسوند و روبروش ایستاد،اخمی از صورتِ کبودِ نفیس رو پیشونیش نقش بست و لب 

 تو اینجا چیکار میکنی؟-باز کرد حرفی بزنه که نفیس زودتر پرسید:

 صورتت چی شده؟-نیما سوالش رو با سوال جواب داد:

 !مهم نیست-اراده رفت رو صورتش و لب زد:نفیس دستش بی

 !اراده صورتشو عقب بردمتِ صورتِ نفیس برد که نفیس بینیما دستشو به س

-نیما با ابرویی باال رفته نگاهش کرد که نفیس سرشو پایین انداخت و گفت:

 !،ببخشیدنمیدونستم اینجایی

 .گرد کرد و از اتاق خارج شدحرفی عقببعد بدون هیچ

 !قفلهبه سمتِ اتاقِ نسیم رفت و بدون در زدن دستگیره رو کشید که دید 

 بله؟-آروم چندبار درو زد که صدای نسیم با بغض بلند شد:

 !باز کن نسیم-

نسیم اشکِ صورتشو پاک کرد و بلند شد،درو باز کرد و نفیس وارد اتاق شد،نسیم 

چی شده -چشماش زیادی پف کرده بود،نفیس دستاشو گرفت و متعجب پرسید:

 نسیم،چرا چشمات پف کرده؟
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 !هیچی-ودِ نفیس گفت:نسیم با نگاه با صورتِ کب

یعنی چی هیچی،تو -نفیس دستشو کشید و در حالی که رو تخت مینشستن گفت:

 آیینه نگاه به چشمات کردی تو؟

ی نفیس گذاشت و در حالی که سعی میکرد بغضشو قورت بده نسیم سرشو رو شونه

 !میگم ولی باید قول قول بدی به مامان هیچی نگی-گفت:

اون روز که بهت گفتم -د و نسیم و با بغضی شکسته گفت:نفیس کوتاه سرشو تکون دا

میرم بیرون تا دیر وقت با فرنوش خرید بودیم،هوا دیگه کامل تاریک شده بود که 

ی ما مامانمم نیست شام بخوریم بعد خودم اگه موافقی بریم خونه-فرنوش گفت:

انم رفتن نترس فرشاد هم با مام-میرسونمت! اول مردد نگاهش کردم که سریع گفت:

 !ی دوست فرشادخونه

باورم شد و قبول کردم،چون مامان هم نبود میومدم خونه تنها میموندم رفتیم 

خونشون و تازه رسیده بودیم که صدای در اومد و بعدش صدای باز شدن در پذیرایی 

و فرشاد اومد تو،با دیدنش متعجب به فرنوش نگاه کردم که با لبخندی الکی رو به 

 داداش چرا اومدی؟مامان کو؟-فرشاد گفت:

فرشاد لبخندی رو لبش نشوند و بدون جواب به فرنوش اومد کنار من،یکم ترسیدم،از 

فرشاد اصال خوشم نمیومد،چندباری هم فرنوش بهم گفته بود که داداشم میگه دوس 

 ...دارم با دوستت بیشتر آشنا بشم اما من اصال اهمیتی به حرفاش نداده بودم

-چفت کردم و بلند شدم،روبه فرنوش که نگران نگاهمون میکرد گفتم:شالمو رو سرم 

 !من دیگه میرم فرنوش دیره

فرنوش لب باز کرد حرفی بزنه که فرشاد محکم مچ دستمو گرفت و مجبورم کرد باز 

 !چی کار میکنی،تو به چه حقی دستمو گرفتی ولم کن-بشینم و من با اخم داد زدم:
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دش کشید و سفت بغلم کرد من داد میزدم و از فرنوش اما اون به زور منو سمتِ خو

کمک میخواستم اما اون نه تنها کمکی به من نکرد بلکه به فرشاد کمکم کرد بیهوشم 

های هقش بیشتر شد و نفیس ترسیده از شونهکردن! به اینجا که رسید نسیم هق

ن خب بعدشو بگو نسیم اال-نسیم گرفت و درحالی که تکونش میداد عصبی گفت:

وقته گریه نیست حرف بزن،نسیم بخدا میرم فرنوش و فرشادو جفتشونم آتیش 

 !میزنما حرف بزن

وقتی به هوش اومدم لخت بودم،اتفاقی برام -نسیم بزور جلوی گریشو گرفت و گفت:

روز دیگه نیفتاده بود اما فرشاد از تن لختم عکس انداخته و تهدیدم کرد اگه تا سه

 !کسمو پخش میکنهپونصد میلیون بهش ندم ع

نفس میزد و هی عصبی دستی الی موهاش میکشید،لبشو تو دهنش نفیس نفس

 خب جریان این خواستگاری امشب چیه؟-کشید و روبه نسیم پرسید:

نمیدونم مامان انکار خودش میخواد ازدواج کنه  -نسیم رو تخت دراز کشید و گفت:

 !تهسر خود قول داده،پسر دوستشه که تازه از خارج برگش

 یعنی خودت راضی نیستی؟-نفیس دست نسیم و گرفت و پرسید؛

من چی میگم تو چی میگی نفیس،من اصال پسرو دیدم -نسیم پوزخندی عصبی زد:

که بخوام راضی باشم یا نه،من به فکر آبرومم که چجوری پونصد میلیون جور کنم تو 

 !به فکر خواستگاری

پولی به کسی بدی که داری فکر  مگه قراره-نفیس عصبانی نگاهش کرد و پرسید:

 میکنی از کجا بیاری؟

 پس چیکار کنم؟-هایی اشکی نگاهش کرد و پرسید:نسیم با چشم
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شرف باج بدی،چقدر میخوای به اون بی-نفیس سرشو به طرفین تکون داد و گفت؛

 !ای تو دختر اینجوری که بیشتر هار میشه،باید به پلیس اطالع بدیمساده

 !ستنه نفیس اگه بفهمه بخدا اون دیونه-خیز شد و گفت؛نسیم رو تخت نیم

تو کاریت نباش،هیچ -نفیس بلند شد در حالی که به سمت سرویس میرفت گفت:

 .کـ..ی نمیتونه بخوره اونش بامن

 .نسیم دستی رو پیشونیش کشید و دوباره رو تخت دراز کشید

پودر و پنکک رمنفیس بعد از اینکه از سرویس خارج شد به هزار زحمت و کلی ک

 .کبودیه صورتش پوشوند

 !صورتش غرق آرایش بود و فکری که به مغزش خطور کرده بود رو به نسیم هم گفت

 !میگم نسیم برو به نیما بگو باالخره هرچی نباشه وکلیه میتونه راهنماییت کنه-

 !نمیتونم نمیخوام کسی چیزی بفهمه-نسیم لبشو گاز گرفت و گفت؛

 !کس مطمئن باشنمیگه به هیچ-ز توالت نشست و گفت:نفیس رو صندلی می

 !نه،نمیتونم-نسیم اما باز گفت:

 پس میخوای چه غلطی بکنی؟-نفیس عصبی نفسشو فوت کرد و با داد پرسید:

 میترسم،تا فردا شب فقط وقت دارم چیکار کنم؟-نسیم باز اشکش ریخت و گفت:

فقط دنباله پوله پس نترس اون -نفیس کف دستشو محکم رو زانوش زد و گفت:

خودم با نیما -وقت تا به پول نرسیده هیچ کاری نمیکنه! بعد بلند شد و با گفتنِ؛هیچ

 .صحبت میکنم از اتاق خارج شد

** 
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مهران با زنگِ موبایلش چشماشو باز کرد،زنگو خاموش کرد و از رو تخت بلند شد،به 

نکه متوجه نبود ساعت حاضر شدنش طول کشید،بدون ایسمتِ سرویس رفت و نیم

نفیس و آریا بشه از خونه خارج شد،داخل پارکینگ سوییچ از جا سوییچی برداشت و 

 !اینبار بنزِ آبی رنگشو با کت و شلوارش ست کرده بود

 !از خونه تا کارخونه بیشتر از یک ساعت طول میکشید

ماشین رو تو پارکینگ مخصوص خودش پارک کرد و پیاده شد،هیچ وقت از خدمتکار 

اومد،ترجیح میداد خودش کاراشو انجام بده و این نود درصد از و راننده خوشش نمی

 .وسواسش نشعت میگرفت

مثل همیشه با غرور و اخم بدون جواب به زیر دستاش از کنارشون گذشت و به سمت 

های مشکیش این روزا عجیب اتاقش رفت فقط جواب سالم منشی جدیدشو که چشم

 .د رو با لبخندی محو داد و ازش درخواست قهوه کرددلشو به لرز درآورده بو

منشی از خدا خواسته چشمی بلند زمزمه کرد و مهران که وارد اتاقش شد سریع از 

کیفش رژشو بیرون کشید و رو لبش با فشار کشید و ادکلنشم رو خودش خالی کرد و 

ته بود به سمت آشپزخونه رفت و یه قهوه برای جناب رئیس که اخالقش به دلش نشس

 .درست کرد و به سمت اتاقش حرکت کرد

** 

نفیس جلوی در اتاقش ایستاد و چرا ضربان قلبش اونجوری باال رفته بود؟ نفسی 

 .عمیق کشید و سعی کرد آروم باشه

تیکی به در زد و با بفرمائید نیما درو باز کرد و داخل شد،نیما رو تخت دراز کشیده 

دنِ نفیس لبش کمی به باال کج شد و رو تخت بود و آرنجش رو پیشونیش بود.با دی

 .نشست
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 .نفیس نزدیکش رفت و صندلی رو کشید جلو و روش نشست

 !ی شکایت و پیگیری باج گیری ازت چندتا سوال دارمدرباره-

نکنه شوهرت برا طالق دادنت باج -حواس پرسید:نیما ابروی راستش رو باال داد و بی

 !میخواد؟

از نیما نداشت،جوری جا خورد که تا چند مین فقط به نیما نفیس انتظار این سوالو 

 !خیره بود

این چرت و پرتا چیه -با تکان دستِ نیما جلو چشمش به خودش اومد و گفت:

 !میپرسی

 خب پس مشکل چیه؟-نیما با اخم دستی الی موهاش کشید و گفت:

 .ف کردمن و مقدمه چینی تمام حرفای نسیم رو برای نیما تعرینفیس با کلی من

 !ی نیمای متفکرحواس خیرهنیما متفکر به جلوش خیره بود و نفیس بی

نیما سنگینیه نگاه نفیس رو درک کرد و لبخندی رو لبش نشست،این زن با وجود 

 !ای از جذابیتش برای نیما کم نشده بودمادر شدنش و شوهر داشتنش هنوز ذره

 خب االن چیکار کنیم؟-

اگه بخواین -سوالو پرسیده بود چرخوند و جواب داد: نیما سرشو سمت نفیس که این

من خودم کارای شکایتو پیگیری میکنم هرجا هم نیازی به نسیم داشتم بهش اطالع 

 .میدم

 .باشه پس زحمتش با خودش ممنون-نفیس کمی مکث کرد و گفت:

 نفیس؟-بعد بلند شد و به سمت در رفت و خواست بیرون بره که نیما صداش کرد:

 !هنوزم شنیدن اسمش از زبون نیما ضربان قلبشو تند میکردایستاد،
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نزدیک شدن نیمارو احساس کرد و برگشت،نیما نگاهی کلی به صورت نفیس انداخت 

 .!کبودیای صورتتو خوب پوشوندی-و گفت:

 .نفیس فقط نگاهش کرد و واقعا حرفی برای گفتن نداشت

سال انقدری حرف تو پنجهای ناگفته شده بود،تو این نگاه جفتشون پر از حرف

 .دلشون تلنبار شده بود که با نگاه به چشم هم بتونن درک کنن

 !داشتنییهنوزم دوست-نیما دهنشو باز کرد و حرفی که نبایدو زد:

نفیس از شدت ضربان قلب احساس کرد نفس نداره،با دستش نیمارو از خودش فاصله 

 .رو ترک کردداد و سریع اتاق

سال با رو تخت نشست،برای چندهزارمین بار تو این پنج عقب رفت ونیما عقب

 !خودش آرزو کرد کاش اون موقع حرف دلشو گفته بود

 (قبلسالپنج)

 .خسته از اون همه کار پرونده رو بست و با زنگ به منشی درخواست چایی کرد

 .ساعت روبروش هفت عصر رو نشون میداد و هوای مردادماه بسی گرم بود

بیشتر کرد و موبایلشو از رو میز برداشت،تقی به در خورد و منشی ی کولرو درجه

رو روی میز گذاشت و خواهش میکنمی در چایی به دست وارد اتاق شد،چاییسینی

 .جواب ممنونِ نیما گفت و از اتاق خارج شد

 .دستای نیما طبق عادت رفت رو گالری و رو تنها عکسی که از نفیس داشت زوم کرد

ی خودشون از نفیس گرفته بود،نفیس غرق خواب ن عکسو تو خونهچندماه پیش ای

 .چیزبود و بیخبر از همه

 چرا انقدر دوست دارم؟-دستی رو صورتش کشید و زمزمه کرد:
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 !دونست چه برسه نفیسپوزخندی به سوال خودش زد، خودشم جواب سوالشو نمی

 !اصال نفهمید چطور شد دلش گیر افتاد پیش این دختر چشم سبز

 !جوری که با هربار نگاه کردنش دلش آب میشد

وگاهی سری به خونوادش که تو بخاطرش حتی دفتر کارشو تو تهران زده بود و گاه

 !شمال زندگی میکردند میزد

 !بماند که مادرش چقدر سرش غر زد و بیتا خواهرش تا چندروزی باهاش قهر بود

 !ی اینا ارزش داشتن به یک نگاه نفیساما همه

ی خاله نسرینش بود،نیما هم همینو میخواست و قصدش وال هرشب شام خونهطبق ر

 !فقط دیدن نفیس بود

چاییشو خورد و بلند شد،پرونده رو برداشت و کتشو و کیفشو برداشت و از اتاق خارج 

شد،منشی با دیدنش بلند شد و نیما با تکان سر براش از دفتر خارج شد و مقصدش 

 !دیدن یار بود

جا ک کرد و کلیدو از جیب مانتوش خارج کرد و درو باز رو شونش جاب نفیس کیفشو

 .کرد

 .تازه درو بسته بود که صدای توقف ماشین جلو در اومد و حتما نیماست

 دستی رو صورتش کشید و چرا انقدر گرمه هوا؟

صدای در اومد و نفیس انکار دنیارو بهش دادند،سریع درو باز کرد و لبخند رو لب نیما 

 .ش کل دنیارو تو دلش سرازیر کردآرام

 !هردو دلباخته بودند و هیچکدوم از حس طرف مقابلش خبر نداشت

 !ترین رنگ دنیا بودی هم بودند،نگاه عسلیه نیما برای نفیس قشنگحواس خیرهبی
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 خوبی؟-نیما لب زد:

 !بیا تو-نفیس سرشو تکون داد:

 !نیما دستی رو صورتش کشید و داخل شد،یااهلل خاله

 !مامان نیست-فیس درو بست و درحالی که کنار نیما قرار میگرفت گفت:ن

خوب نیست -هاشو باال انداخت و گفت:نیما متعجب به نفیس نگاه کرد که نفیس شونه

 !ساعت پیش زنگ زد گفت میره خرید،نیمدیگه

 !نیما مردد شد که بره داخل یا نه

 نمیایی؟-نفیس که تعللشو دید متعجب پرسید:

 !اگه خاله نیست برم بعدا میام-می مکث کرد و گفت:نیما ک

نفیس واقعا بهش برخورد! یعنی چی آخه این کارا؟انکار برا دیدن خاله هرروز میاد 

 !خونشون

 !،میترسید تنهایی تو خونه یه وقت کار اشتباهی نکنهنیما اما میترسید

 !تابی کرددل دیگه یهو دیدی طاقت نیاورد و بی

ها دوتا حرف با کلی ناراحتی وارد خونه شد و پلهکه نفیس بی عقب رفتنیما عقب

یکی باال رفت و خودشو تو اتاقش انداخت، درو از پشت قفل کرد و رو تخت دراز 

 !کشید،آرنجشو رو چمشاش گذاشت و چرا انقدر زود رنج شده بود؟

 سرشو زیر بالشتش قایم کرد و یعنی نیما رفته؟

 کیه؟ تق در سرشو بلند کرد وبا تق

 کیه؟-سوالشو به زبون آورد:



                 
 

 

 ا.اصغرزاده  | سنفی عشق رمان

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

19 

 

 نمیایی بیرون؟-

نخیر،برو بشین منتظر -لبخند رو لب نفیس نشست اما هنوزم دلخور بود،طعنه زد:

 !خالت

 !لجبازِ خواستنی-لبخند قشنگی رو لب نیما نشست و لب زد:

 !خانوم پس من رفتمباشه نفیس-باز در زد:

قصدِ باز کردنِ درو نداره پوفی کوتاه  عقب رفت و بعد از یکم مکث که دید نفیسعقب

 .ها پایین رفتکشید و از پله

نفیس که دید دیگه خبری از نیما نشد بلند شد آروم درو باز کرد و وقتی دید کسی 

 ها انداخت و نکنه واقعا رفته باشه؟نیست نگران نگاهی به پایین پله

 !یا نهاز این باال چیزی مشخص نبود و نفیس مردد بود بره پایین 

دستی رو صورتش کشید و برگشت تو اتاق،لباساشو با لباس راحتی ست قرمز رنگش 

عوض کرد و به سمت سرویس اتاقش رفت،دستو صورتشو شست و موهاشو برس 

 .هاش رها کرد و از سرویس خارج شدکشید،رو شونه

 !سروصدایی از پایین نمیومد و نفیس حدس زد نیما رفته

به سمت سالن رفت،خواست به سمتِ آشپزخونه بره که دید نیما ها پایین رفت و از پله

 !وی دراز کشیده و انکار خوابهرو کاناپه جلو تی

 !آروم آروم بهش نزدیک شد که نه انکار واقعا خوابه

از دراور پایین کاناپه پتوی مسافرتی رو خارج کرد و رو تنِ نیما کشید،نیما خواب نبود 

،لبخندی محو لبش رو نقاشی کرده بود و چرا این دختر بلکه خودشو به خواب زده بود

 انقدر خواستنیه؟
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ای کوتاه رو هب*و*ساراده در حالی که ضربان قلبش رو هزار بود خم شد و نفیس بی

 !ی نیما نشوند و نیما احساس کرد قلبش ایستادگونه

نفیس سریع به سمت آشپزخونه رفت و احساس عجیبی به آب یخ داشت نیما هم 

 !ذق میکردی نفیس ذقهب*و*ساحساسو داشت و انکار جای  همین

 !اش گذاشت و حتما تالفیشو درمیاورددستشو رو گونه

تا لب آب پرتقال ریخت و یه تیکه کیک پرتقالی هم نفیس لیوان بزرگ ابخوری رو لب

 !داخل بشقاب گذاشت و نشست رو میز و دولپی و با کلی اشتها شروع کرد به خوردن

آلود وارد آشپزخونه شد و نفیس با دیدنش به سرفه افتاد و نیما خوابنیما مثال 

روبروش نشست و نفیس یکم از آب پرتقالشو خورد که حالش جا اومد و با نگاه به 

 !االن برا توام میارم-نیما که بهش خیره بود گفت:

پرتقال رو نیما کیک و لیوان نفیس رو جلوش کشید و در حالی که چند قلوپ از آب

 !نمیخواد همینو میخورم،زیاده-میخورد گفت؛

های متعجب ی کوچیک از کیک رو تو دهنش گذاشت و با نگاه به چشمبعد یه تیکه

 !چیه،نکنه اینهمه رو میخواستی تنهایی بخوری؟-نفیس پرسید:

ی کیک روهم تو حرف تکیه به صندلی داد،نیما آخرین تیکهنفیس اخم کرد و بی

دستت درد -ال رو سرکشید و در حالی که بلند میشد گفت:پرتقدهنش گذاشت و آب

 !نکنه خوشمزه بود دیگه برا شام جا ندارم

نفیس هنوز اخم داشت و نیما چقدر دلش میخواست بغلش کنه و تنشو تو آغوشش 

 !فشار بده

 ای؟،خونهنفیس-
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خانم باعث شد هردو از آشپزخونه خارج بشن و نسرین با دیدنشون صدای نسرین

 !اومدی خالهخوش-دی بهشون زد و روبه نیما گفت؛لبخن

-هارو از دستش میگرفت گفت:اش کرد و در حالی که کیسهنیما لبخندی نثار خاله

 !ممنون خاله من که همیشه مزاحمم

این چه حرفیه عزیزم خیلیم -سفیدشو از سرش باز کرد و گفت:نسرین شال آبی

 !مراحمی

 !ش زد و رو اولین مبل نشستخالهی غرق آرایش نیما لبخندی به چهره

ی مرغ رو از کیسه درآورد و روبه مادرش که درحال باز کردن مانتوش بود نفیس بسته

 مامان پنیر پیتزا خریدی؟-پرسید:

 نسیم کو؟-نسرین فقط سرشو تکون داد که نفیس باز پرسید:

 !با دوستاشه-ها خالصه گفت:نسرین درحالی که میرفت سمت پله

ی مرغ کوتاه کشید و بدون توجه به نیما که تمام نگاهش بهش بود،بستهنفیس پوفی 

تیکه کرد همراه آب گذاشت بپزه،نیما هارو تیکهبه دست به سمت سینک رفت و مرغ

 کمک الزم نداری؟-از پشت سرشو نزدیکِ گوشِ نفیس برد و زمزمه کرد:

ه گردنِ و گوش شده از اون همه نردیکیه نیما مخصوصا که نفس داغش بنفیس داغ

 !نه-نفیس میخورد برگشت سمتش و در حالی که به عقب هلش میداد خالصه گفت:

اینطور که بوش میاد شام پیتزا داریم،بذار کمکت -نیما ابروی راستشو باال برد و گفت:

 !کنم

ی پنیر رو از دست نفیس بگیره که نفیس اخم کرده دستشو عقب برد و خواست بسته

 !جونتبرو پیش خالهگفتم نه، شما -گفت:
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 !نیما نتونست خندشو کنترل کنه و لبش که به خنده باز شد دل نفیس ریخت

 ضربان قلبش باز نامنظم شد و خدایا این پسر چرا انقدر قشنگ میخنده؟

ی نیما بود،نیما هم از خدا خواسته جلوش دست به سینه ی خندهاراده خیرهبی

 !یکردوایساده بود و با تمام شیطنتش نگاهش م

 !سالشهجلوی این دختر بچه میشد و انکار نه انکار نزدیک سی

 !لبخند نیما هرلحظه عمق میگرفت و نفیس یهو به خودش اومد

چشمای پر از شیطنت نیما باعث شد نفیس تا بناگوش سرخ بشه و با گزیدن لبش 

 !ی پنیر رو باز کردبرگشت سمت کابینت و بسته

صدای زنگ موبایلش از آشپزخونه خارج شد،نفیس  نیما دستی رو صورتش کشید و با

دوتا گوش داشت چهارتاهم قرض گرفت و گوش داد ببینه نیما با کی داره صحبت 

میکنه اما صدای نیما آرام بود،جوری که نفیس حتی یک کلمه هم متوجه نشد چی 

 !گفت

 !عصبی لبشو گاز گرفت و نکنه داره با دختر حرف میزنه

 !شک دیوانه شده بودس بیقلبش تیر کشید و نفی

 !نیما از اولم اهل این کارا نبود

 !نفیس خوب میدونست و نفهمید اصال چجوری دل به این پسر خوشتیپ باخت

 ،تموم نشد کارت؟نفیس-

نفیس در حالی که چهارتا پیتزارو داخل فر میذاشت روبه مادرش که داشت نوشابه 

 !ساعت دیگه آمادستچرا نیم-هارو داخل پارچ میریخت گفت:لیمویی



                 
 

 

 ا.اصغرزاده  | سنفی عشق رمان

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

23 

 

باشه لیوان و بشقاباروهم بچین -رو همراه یخ روی میز گذاشت و گفت:نسرین نوشابه

 .رو میز من به نسیم زنگ بزنم ببینم کجا موند

حرف به سمت کابینت رفت و لیوان و بشقاب و کارد و چنگال رو روی میز نفیس بی

 .میز قرار داد روهم از یخچال برداشت و همراه نمکدان رویچید و سس

نیما موبایل به دست وارد آشپزخونه شد و بوی پیتزا تو کل خونه پیچیده بود و دل 

 !ی نیمارو ضعف میدادگرسنه

 !به خاله عجیب گرسنمه چه کردیبه-نیما دستی رو شکمش کشید و گفت:

اوال زحمت -چپ نیمارو نگاه کرد و تا نسرین بخواد جواب بده سریع گفت:نفیس چپ

ای من یه روز ی خدا گرسنهجونت!دوما تو که همیشههارو من کشیدم نه خالهپیتزا

تورو سیر ندیدم! بعد زیرلب شکمویی بارش کرد که نیما خندشو بزور جمع کرد و 

 !باشه دستت توام درد نکنه،حاال چرا بل میگیری-گفت:

ز صحبت این چه طر-نسرین فکر کرد نیما ناراحت شده که روبه نفیس با اخم تشر زد:

 !کردنه،مگه منو تو داریم چرا متلک میندازی،ماشااهلل خودت از همه بیشتر میخوری

عه خاله باشه -نفیس دلخور شد و نیما سریع متوجه شد،روبه خالش با خنده گفت:

 !دیگه نفیس که چیزی نگفت،داشت باهام شوخی میکرد

سیم وارد نسرین با اخم نگاهی سمت نفیس انداخت و خواست حرفی بزنه که ن

 چطوری نیما؟-به چه بویی،نگاهش به نیما افتاد و گفت:اوم به-آشپزخونه شد و گفت:

 خوبم،کجا بودی تا حاال؟-نیما لبخند زد:

با دوستام بیرون،جاتون -نسیم در حالی که شال و مانتوشو از تنش درمیاورد گفت:

 !خالی کلی خوش گذشت
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دختر باید قبل هفت خونه باشه،اصال تا این موقع؟ -چپ نگاهش کرد و گفت:نیما چپ

 !کال نباید بره بیرون

 !نسیم با خنده بروبابایی نثارش کرد و رو صندلی نشست و نیما با خنده نگاهش کرد

 !نفیس دلخور بود که هیچ اینبار احساس کرد دلش خرد شد

 !نکنه نیما هرروز و شب بخاطر نسیم خونشون میاد

ها داشت اما نفیس دیگه میلی نداشت،بدون توجه دینگ فر نشان از آماده شدن پیتزا

به نسیم و نیما که گرم گرفته بودند یا مادرش که انکار تو خودش بود آشپزخونه رو 

 !ترک کرد و انکار کسی متوجه نشد

 !بغض داشت و با همون بغض وارد اتاقش شد و درو از پشت قفل کرد

 !کنار در سرخورد و بغضش میل عجیبی به شکستن داشت

هقشو با صدای پایی که نزدیک میشد خفه اجازه داد اشکاش گونشو خیس کنند! هق

 !کرد و کاش نیما باشه

آرزوش زود برآورده شد،در اتاقش آروم به صدا دراومد و پشتش صدای نیما که 

 !نفیس-اسمشو صدا کرد:

چت  نفیس،باز کن درو ببینم!-ی در باال پایین شد و باز صدای نیما بلند شد:دستگیره

 !شد تو یهو! نفیس

ها پایین گرد کرد و از پلهاما نفیس قصد جواب دادن نداشت، نیما کالفه عقب

 چی شد،نیومد؟-رفت،وارد آشپزخونه شد که نسیم پرسید:

اصال -نیما نصف لیوان نوشابه برا خودش ریخت و درحالی که سرمیکشید گفت:

 !جوابمو نداد،درو قفل کرده
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مسخره کرده مارو،این -اهی کرد و نسرین عصبی غرید:نسیم متعجب به مادرش نگ

 !دارهروزا کال عوض شده حرف زدنشم نیش

نه،نفیس خیلیم اخالقش -نیما ناراحت از طرز فکر خالش نسبت به نفیس گفت؛

خوبه،مطمئنم از یه چیزی ناراحت شد وگرنه نفیس دختری نیست که بخواد الکی 

 !بهانه تراشی کنه

نیما که از نفیس طرفداری کرده بود نگاه کرد و نسیم هم به  حرف فقط بهنسرین بی

راست میگه نیما،مامان نفیس بچه که نیست حتما یه چیزی -طرفداری از نیما گفت:

الزم -دلخورش کرده،پاشم برم صداش کنم بیاد! خواست بلند بشه که نسرین داد زد:

 !نکرده بشین ببینم،چه همه طرفدارش شدن برا من

حرف بلند شد و به نیما که انکار خیلی ناراحت بود نگاه کرد و نیما بینسیم متعجب 

 !آشپزخونه رو ترک کرد

 .کتک و کیفشو از رو کاناپه برداشت و از خونه خارج شد

 نیما!؟-نسیم دنبالش رفت و تو حیاط صداش کرد:

 بله؟-نیما در حالی که کتشو میپوشید برگشت سمتش:

بابت رفتار مامان معذرت میخوام،نمیدونم -م گفت؛نسیم سرشو پایین انداخت و آرو

 !چرا امروز از صبح تو خودشه

اشکال نداره،حتما از چیزی -ی نسیم کشید و گفت:نیما آروم دستی رو گونه

 !ناراحته،برو تو،ببین نفیس چشه بهم خبر بده،نگرانشم

ر از بخیشب-بخیر! نیما با گفتن:حتما!شبت-نسیم چشماشو بازوبسته کرد و گفت؛

پس حدسم درسته نیما حسی به نفیس داره! -خونه خارج شد و نسیم با خودش گفت:
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ی اتاقش شاهد با این فکر لبخندی رو لبش نشست غافل از اینکه نفیس از پنجره

 !تمام ماجرا بود و بد برداشت کرده،به شکش دامن زده و حاال مطمعن شده

گرم داشت تا زیرش از ته ه دوش آبرو تو مشتش فشار داد و االن نیاز شدیدی بپرده

 !هق بزنه بلکه یکم آروم بشهدل هق

هایی سست به سمت حمام رفت و لباساشو از تنش کند،دوشو باز کرد بعد از با قدم

 !تنظیم رفت زیرش

 .دستاشو بغل کرد و اشکاش با آب گردم قاطی شدن و رو سرامیک سرد ریختند

،نفیس میشنید و انکار اما شنیده میشد تق در و صدای نسیم واضح نبودصدای تق

 !نمیشنید

 !اهمیتی نداد و چشماشو بست

* 

مامان چرا اینجوری رفتار میکنی، چت شده تو تو این چندروز اصال حالت خوش -

 !نیست

ای نداشت بعد از کلی مکث روبه کنندهنسرین کالفه در حالی که واقعا جواب قانع

بین نفیس من که چیزی نمیگم بهت،میگم ب-نفیس که منتظر نگاهش میکرد گفت:

این پسره میخوادت،پسر خوبیه دستش تو جیب خودشه دیگه چی میخوای تو،بذار 

 !بگم بیان کارو تموم کنیم! بچه که نیستی ماشاهلل دیگه وقتشه ازدواج کنی

ها رفت و فقط یک نفیس در حالی که سعی میکرد آروم باشه بلند شد و به سمت پله

 !هن-کلمه گفت:
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ای نداشت،اگر نفیس رضایت نمیداد براش خیلی گرون تموم میشد،نفیس نسرین چاره

تورو ارواح خاک -هنوز چهارتا پله بیشتر باال نرفته بود که با حرف مادرش که گفت:

 !هاش پر از اشکبابات! در کسری از ثانیه پاهاش به زمین چسبید و چشم

-ها ایستاده بود و فقط لب زد:لهبا بهت برگشت سمت مادرش که نگران پایین پ

 !مامان

نسرین شرمنده نگاهش را پایین داد و خوب میدونست نفیس چقدر رو این قسم 

 !حساسه

 چرا مامان؟چرا داری مجبورم میکنی؟-با همان بغض زمزمه کرد:

نسرین نمیدونست چی بگه،حرفی برای گفتن نداشت،اصال یه درصد هم فکرشو 

 !کشهنمیکرد موضوع به اینجا ب

نپرس،فقط بدون قسممو -فقط سرشو تکون داد و با دیدن نگاه منتظر نفیس گفت:

 !پس نمیگیرم

 !نفیس اینبار تمام تنش لرزید و احساس میکرد رو پا بند نیست

درو باز شد و نسیم و نیما که خندان وارد خونه شدند نفیس دیگه واقعا احساس کرد 

 !قلبش ایستاد

اش افتاد لبخندِ رولبش پرید و نفیس با رت رنگ پریدهنیما چشمش که به نفیس و صو

ها باال های اشکی در حالی که پاهاشو بزور پشتش میکشوند از پلههمان لرز و چشم

 !رفت و وارد اتاقش شد

 نفیس چش شده خاله؟-نیما روبه خالش پرسید:

چیزی نیست -نسرین درحالی که سعی میکرد عادی باشه با لبخندی کوتاه گفت:

 !ه،یکم مریضهخال
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 چرا،میخوای ببرمیش دکتر؟-تر از قبل پرسید:نیما نگران

 !نه خاله خوب میشه،یکم تو خودشه-نسرین با آهی کوتاه گفت؛

میرم یه سری بهش -نیما قانع نشده بود،نسیم که نگرانیشو درک میکرد آروم گفت؛

 !بزنم

فت،نیما به سمت کاناپه ها باال رنیما با لبخندی کوتاه سرشو تکون داد و نسیم از پله

رفت و کالفه روش نشست،نگاهش روی گلدون رو عسلی ثابت موند و یعنی نفیس 

 چرا انقدر ناراحت بود؟

ها که پایین اومد نیما تمام نگاهش بهش بود که هرلحظه نزدیک نیما نسیم از پله

 !میشد و انکار اونم کنف بود

 !جوابمم نداددرو باز نکرد،حتی -نسیم کنار نیما نشست و گفت:

نیما کالفه دستی داخل موهاش کشید و خواست بلند بشه خودش بره شاید نفیس 

های شربت اومد و در حالی که خیز شد نسرین با لیواندرو باز کرد اما همین که نیم

 جایی میرفتی؟-سینی رو روی عسلی میذاشت روبه نیما پرسید:

 !نه-نیما خالصه جواب داد:

طنزی رو که دوستش فرستاده بود رو به سمت نیما گرفت و  نسیم رو گوشیش فیلم

 !هردو غرق فیلم میخندیدن و نسیم که دیگه قهقهه میزد

 کس به نبودنش در جمع اهمیتی نداده بود؟ها پایین اومد و چرا باز هیچنفیس از پله

ا های نسیم نیش میزد به دل نفیس؟ چرچرا نیما انقدر با نسیم سرگرم بود و چرا خنده

 رحمانه باهاش تا کرد و چرا پدرش کنارش نیست؟مادرش بی

 !کدومشون نداشتسواالت مدام تو مغزش میچرخید و نفیس جوابی برای هیچ



                 
 

 

 ا.اصغرزاده  | سنفی عشق رمان

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

29 

 

هایی غیرعادی در حالی که مثال حالش خوبه و اتفاقی نیفتاده به سمت جمع با قدم

یما رفت و کنار مادرش نشست،نسرین زیرچشمی نگاهش کرد و با لبخند روبه ن

 از مامانت اینا چخبر؟نمیان؟-پرسید:

نه -حال بود گفت؛نیما پاشو روپاش انداخت و در حالی که نگاهش سمت نفیسِ بی

 !فعال،من میخواستم بگم اگه بخواین این چندروز تعطیالت بریم شمال پیششون

واال چی بگم،فردا قراره برا نفیس خواستگار -نسرین آهی کوتاه کشید و گفت؛

 !ببینیم چی میشه بیاد،بعدش

 چی؟-هایی درهم و قلبی ناآرام انکار که درست متوجه نشده بود پرسید؛نیما با اخم

گفتم فرداشب برا نفیس -های متعجب نیما گفت:نسرین دوباره با نگاه به چشم

 !خواستگار میاد،بعدش اگه شد میریم

 !نیما نتونست هضم کنه

 !فیس خیره موندروح نهای بیدستاش مشت شد و نگاهش رو چشم

 !نفیس سرش را پایین گرفت و چقدر دلش میخواست بره پیش پدرش

 !حالش اصال خوب نبود و االن دلش یه هوای آزاد میخواست

حرف بلند شد و رفت باال،مانتو و شلوارشو پوشید و شال مشکیشو رو سرش کشید بی

جون پایین بیهارو با پاهایی و کیفشو رو شونش انداخت و از اتاق خارج شد،پله

 !میرفت و هرلحظه احساس میکرد االنه که بیفته

درو باز کرد و وارد حیاط شد اولین کسی که متوجه شد نیما بود و سریع از جاش بلند 

کجا میری؟ از خونه خارج شد و -شد و پشت نفیس بدون جواب به نسرین که پرسید:

بست باز کرد و صداش  ها حیاط رو دوتا یکی پایین رفت و در حیاطو که نفیسپله

 نفیس؟-کرد:
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حرف نگاهش کرد که نیما با دو قدم حس و حال برگشت سمتش و فقط بینفیس بی

 کجا میری؟-روبروش ایستاد و پرسید:

 !زهرابهشت-نفیس آروم گفت؛

 !بیا برسونمت-نیما سوئیچشو از جیبش خارج کرد و با اشاره به ماشینش گفت:

 !مزاحمت نمیشم-ر حرف نیما خیره شد و آروم گفت:های پنفیس چندثانیه به چشم

 !برو سوارشو-نیما با اخم دوباره به ماشینش اشاره کرد و گفت:

حرف به سمت ماشین نیما حرکت نفیس بند کیفشو محکم تو دستش فشار داد و بی

 .کرد

ی جلوش،نیما خیلی سعی میکرد حرف سکوت عجیبی تو ماشین بود و نفیس خیره

هاشو اما نفیس،تمام احساسشو،تمام دوست داشتناشو،تمام عاشقانه بزنه،بگه به

 !نتونست

هاشو بسته بود که با توقف ماشین چشماش باز شد،پشت چراغ قرمز نفیس چشم

 !ی نیما رفت و نگاهش خیلی دلخور بودبودند،نگاهش سمت نگاه خیره

 !کیه؟-نفیس نگاهشو دزدید که نیما پرسید:

 !خواستگارت-کرد که نیما دوباره گفت: نفیس کیج وسوالی نگاهش

 مهمه برات؟-نفیس با پوزخندی تلخ،طعنه زد:

 !ریشش کشید و واقعا نمیدونست چی بگهنیما کالفه دستی رو ته

زهرا دیگه حرفی بینشون با سبز شدن چراغ حرکت کرد و تا رسیدن به بهشت

 !ردوبدل نشد
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نار قبر نشست،دستشو رو قبر نفیس گالب رو رو قبر پدرش خالی کرد و دو زانو ک

 !سرد گذاشت و بغضش باالفاصله شکست

هق زد،نیما با فاصله ازش ایستاده بود و دستشو رو صورتش قرار داد و بلند و از ته هق

 !دستاشو بغل گرفته بود

 !لعنت بهم که باز نتونستم حرفی بزنم!لعنت

 !این حرفو چندباری با خودش تکرار کرد و احساس پوچی میکرد

نفیس که خوب گریه کرد و خالی شد،جفت دستاشو رو پیشونیش گذاشت و با صدایی 

بابا نمیدونم چیکار کنم،نمیدونم چرا انقدر زود تنهام گذاشتی،نمیدونم -گرفته گفت:

مامان چرا داره اینجوری باهام تا میکنه،نمیدونم دلیل رفتاراش چیه!فقط میدونم 

 !غوشت تنگ شدهبیش و دلم خیلی برای آازغمگینم بیش

بابا کاش بودی،کاش تنهام نمیذاشتی،کاش میتونستم حرف دلمو بگم،کاش میفهمیدم 

دلیل قسم دادن مامانو،اصال کاش میتونستم بیام پیشت،دستشو بغل قبر پدرش زد و 

ها که بچه بودم و همیشه تو موقعهمینجا،کنارت میخوابیدم،باهم مثل اون-گفت:

 !بغلت خواب میرفتم

 !اش میشد بابا کاش میشداالنم ک

 !هقش گرفت و با دستش محکم قلبشو گرفت و فشار داددوباره هق

 !کم آروم گرفت و نگاهش مات فقط به قبر مشکی رنگ بودکم

 نمیخوای بلند بشی؟-هایی آروم نزدیکش شد و پرسید:نیما با قدم

رش را تکان حس نفیس از قبر به صورت نیما باال رفت و فقط کوتاه سنگاه مات و بی

 !داد
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ای دست یخ نفیس رو تو دستش گرفت و نیم کنارش نشست و بعد از فرستادت فاتحه

 !بلندش کرد

قدم نفیس از نفیس دستشو از دستش بیرون کشید که نیما آهی بلند کشید و هم

 !زهرا خارج شدند و مسیر رو تا خونه در سکوتی پر از حرف و گالیه گذروندنبهشت

.. 

 !هاش متعجب به مهران خیره شدبرد و چشمنگاهشو باال 

 !این که همون پسرِ تو مهمونیه مامانه-با خودش گفت:

 !آره درسته،دقیقا همونیه که اون شب نفیس هرجا بود اونم اونجا بود

مهمونیه به مناسبت شراکت مادرش با همکار قدیمی پدرش بود و تا جایی که یادشه 

 !کردمادرش اونو مهران پسر شریکش معرفی 

 !پس با این حساب مهران پسر همکار قدیمی باباش هم میشه

 !مادرش چرا بهش نگفته بود قراره پسر شریک جدیدش بشه دامادش

پوزخندی به خودش و سوالش زد! مادرش کی کاراشو به نفیس گفته بود که این بار 

به جز دومش باشه!نفیس هم که اصال مهم نبود براش اصال نپرسیده بود!وقتی با کسی 

نیما میخواست عهد ببنده پس هرکی میخواد باشه!اصال مهم نیست!مهم این بود که 

نسرین خیلی پافشاری میکرد و قسمش بد آتیش زده بود دل نفیس رو دلیلشم 

 !نمیخواست بگه

ی نفیس رو لبش نشست و این دختر از همان اول دلبر مهران لبخندی از نگاه خیره

 !بود

 نمیخوای حرفی بزنی؟-
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 چی بگم؟-نفیس به خودش اومد و شدید اخماش تو هم رفت:

 !حرفی،سوالی،چیزی-مهران با لبخندی قشنگ گفت:

 !هرچی میخوای خودت بگو-هاشو باال فرستاد و گفت:قید شونهنفیس بی

 !انکار زیاد حوصله نداری-ای کرد و گفت:خندهمهران تک

 !نه،اصال حوصله ندارم-نفیس رک گفت:

عیب نداره حوصلتم میاد -ی تمام با خنده نگاهش کرد و گفت؛مهران با پرروی

 .سرجاش،بذار یکمم از خودم بگم

سالمه،کارخونه و یه جورایی شرکت لوازم آرایشی دارم،مستقلم و شمس،سیمهران

 !وضع مالیمم عالیه

ای نسبت بهت پیدا شب احساس کردم عالقهتا حاال عاشق نشدم اما با دیدن تو اون

 !ای که منو تا اینجا کشونده و برا به دست آوردند زدم زیر خیلی چیزاهکردم،عالق

حاال نمیدونم نظرت چیه اما مادرت بهم گفت ناراضی نیستی پس با این حساب دلم 

 !گیتو بدونمحوصلهمیخواد دلیل اخما و بی

 !اگه حرفی نداری بریم پایین-نفیس نمیدونست چی بگه،نیما با آهی کوتاه گفت:

 !نه بریم-ز خداخواسته بلند شد و گفت:نفیس ا

مهران سرشو تکون داد و به سمت در حرکت کرد،درو که باز کردند نسرین با 

چی -های شربت پشت در بود و با لبخند از نفیس که حسابی دمغ بود پرسید:لیوان

 شد مادر؟

 مگه نظر من مهمه!؟-هاشو باال انداخت و با پوزخند پرسید:نفیس شانه

 !خب اگه حرفاتون تموم شده بریم پایین-چشم به مهران اشاره کرد و گفت: نسرین با
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،حرفی نمونده بریم پایین برای باقیه بله-نفیس فقط سرشو تکون داد و مهران گفت:

 !صحبتا

 .نسرین لبخندی کوتاه در تایید حرف مهران زد و باهم به سمت پایین رفتند

عد از رضایت نفیس صحبت مهریه هم تمام پدر و خواهر مهران پایین منتظر بودند و ب

 !شب نفیس تا صبح چشم روهم نذاشته بودشد و اون

کمتر از یک هفته عقد و عروسیشون به راه شد و تو اون مدت نیما حتی پاشم اونجا 

 !نذاشت تا شب عقد

 !به ماشینش تکیه داده بود و تمام نگاهش به تاالر روبروش بود

 !تیکه بوددلش از تو تیکه حالش خراب خراب بود و انکار

اهل مشروب و دود نبود که شاید یه ذره از دردش کم بشه!.فقط میکشید و حقش بود! 

های هجده ساله خجالت نکشه از حرف زدن و عین مرد بره تا اون باشه عین پسر بچه

 !جلو حرفاشو بزنه

 !همین میشه،حاال منتظر باشه عشقش با یکی دیگه بیاد

ی جلو چندباری رو کاپوت ماشین فرود آورد و صحنه های مشت شدشودست

 !چشمش عجیب حس مرگ رو به کامش میاورد

نفیسش بود که تو اون لباس سفید دستش تو دست مرد غریبه بود و خدایا الاقل 

 !خوشبخت بشه

 !تنها حرفی بود که به ذهن نیما تو اون لحظه رسید

ی تاالر گذاشت قلبش انکار که رو پلهجا پر از دود و زرق و برق بود، نفیس پاشو همه

 !جوری شدیه
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یه چیزی مجبورش کرد برگرده عقب و تو تاریکی روشن هوا مردی که به ماشین تکیه 

 !داده بود عجیب آشنا بود!آشناتر از هرکسی و خدایا چی میشد االن اون کنارم بود

 !ها باال رفتندمهران بازوشو گرفت و کمکش کرد از پله

 !ود از مرد و زن و آشنا و غریبهتاالر پر ب

 !بله-

 !هیجانی نفیس در اولین سوال عاقد آروم بود و بیبله

 !نگاهش پرش تو نگاه مردی بود که عجیب حس پوچی میکرد

 !نیما خیلی سعی میکرد آروم باشه، موفق هم شد

 !تیکه کرد و نیما احساسی به من ندارهلبخند کوتاهش به نفیس قلب نفیس رو تیکه

! بدجوری بیقراری ای بود که به مغزش خطور کرد و دلش انکار باور نمیکردنها جملهت

 !میکرد و ای لعنت به عشق

 !نگاهشو با کلی دلخوری از نیما گرفت و نفهمید نیما چه حالی داره

نفهمید نیما چقدر خودداری کرد تا داد نزنه!نگه که لبخندش بدتر از مرگ بود برا 

 !خودش

مهمونی دیگه نگاهی سمت جایی که نیما ایستاده بود نکرد و اصال نفیس تا آخر 

 !متوجه نبود نیما نشد

هاش تو دفتر سرگردم بود تا مبادا یادش نیمایی که اونشب تا خود صبح با پرونده

بیفته امشب نفیسش سهم یکی دیگه میشه،حق یکی دیگه میشه و نیما دیگه حق 

 !دیدنشو نداره

 !وسط دنیا به کام مهران بودنداشت و این نفیس دسته کمی از نیما
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کس شبیه نفیس نیست و با تمام بدخلقیاش کنار مهرانی که احساس میکرد هیچ

 !میومد و جواب همشون مهربونی بود و عشق

 !شب،شب نحسی بود برای نفیساون

 !انکار یلدا زودتر اومده بود که شب تموم نمیشد

ای که ی ستودنی شده بود! فرشتهفرشتهنفیس به چشم مهران تو لباس سفیدش یه 

مهران تا صبح پرستیدش و نفیس انکار دیگه تموم شد! برای خودش،برای نیما برای 

 !عشقشون

 !نفیس مال یکی دیگه شد و دیگه نیما تموم میشد! باید تموم میشد

اما غافل از اینکه دل این حرفا حالیش نمیشه!عشق باید نباید سرش نمیشه!کار 

 !کنه و یهو دیدی گرفتارت کردخودشو می

دوماه بیشتر از ازدوجشون یا بقول فامیالشون شاهزاده شدن نفیس نگذشته بود که 

 !باردار شد

نفیس نه ناراحت شد،نه خوشحال، براش مهم نبود،برعکس مهران که دلش میخواست 

 !پرواز کنه

فیس کرد و اون بچه بعد از دنیا اومدنش لبخندی واقعی بعد از مدتها مهمان لب ن

 !ازبیشِ مهران شدهمین باعث رضایت بیش

ی خبر مادر شدن نفیس خیلی زود به گوش نیما رسید و فقط لبخندی کوتاه به فاصله

 !افتادن برگی پاییزی از درخت رو لب نیما نشست و حرفی برای گفتن پیدا نکرد

 !ترکم وابستهتر میشد و نفیس کمکم بزرگآریا کم
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انکار واقعا وجود نداشت اما مهران بازم با عشق برخورد میکرد و باز مهرانو نمیدید و 

 نفیسو میپرستید اما تا کی؟

 !به خودش اومد دید تو زندگی زنی که تمام زندگیشو به پاش ریخته جایی نداره

 !مال بشههمه احساسش لگدحقش نبود این

کم شروع شد،غر کم

 !ش،دیرکردناشمحلیازدناش،وسواساش،گیردادناش،بدخلقیاش،بی

 !ای ارزش نداشت که هیچ تازه سردترم میشداما بازم برای نفیس ذره

 !ای یخسرد سرد درست مثل تیکه

** 

 (حال)

با چندتا تقی که به در زد،وارد اتاق شد،نسیم نبود و با توجه صدای شرشر آب حتما 

 .تو حمام بود

و االن احتیاج  نفیس به سمت تختش رفت و روش دراز کشید،از دیشب بیدار بود

 !شدیدی به یک ساعت خواب آرام داشت

 .پتورو رو سرش کشید و طولی نکشید که خوابش برد

, 

های یازده بود و همه پایین جمع بودند،نسیم که از حمام خارج شد با ساعت نزدیک

 .سروصدا از اتاق خارج شد و پایین رفتدیدن نفیس که خوابه بی

 .د و کنار بیتا دخترخالش نشستبخیری تحویل همه داسالم و صبح
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ی مادرشو میگرفت اما نسیم آریا بیدار شده بود و تو بغل نسرین نق میزد و بهونه

 !ستنذاشت بیدارش کنن،انکار خیلی خوب درک کرده بود نفیس چقدر خسته

 !سالخستگی به مدت پنج

 !دخودش با آریا سرگرم شد و صبحونشو با کلی ادا و جنقولک بازی بهش خورون

بیش شبیه مادرش بود و انکار با نیما زیادی غریبگی میکرد که هربار ازآریا بیش

 !نگاهش بهش میفتاد سرشو تو آغوش خالش قایم میکرد تا نبینتش

 !سرتو بلند کن خاله شربتتو بخور-ید و گفت:ب*و*سنسیم رو موهاشو 

 !مامانم-آریا بغض کرده گفت:

 !هم بریم مامانتو بیدار کنیم،بیا بغلمبیا با-بیتا دستی رو سرش کشید و گفت:

 !با خاله میرم-آریا با لبهای آویزون سرشو به معنیه نه باال برد و آروم گفت:

ها رفتند و بیتا خندید و نسیم با کلی قربون صدقه بغلش کرد و بلند شد به سمت پله

 !سمت اتاق خودش

ر باز شد و نسیم آریا نفیس تازه بیدار شده بود و داشت موهاشو برس میکشید که د

 .بغل وارد اتاق شد

نفیس موهاشو با کلیپس از پشت بست که باعث شد یه تیکه از موهاش رو صورتش 

 !آریای مامان،کی بیدار شدی دورت بگردم-بریزه و روبه آریا گفت:

 .آریا بغ کرده خودشو تو بغل مادرش انداخت و سرشو رو شونش گذاشت

 ه خورده؟صبحون-نفیس روبه نسیم پرسید:

 !آره بابا به هزار زحمت خوروندم بهش،بهونتو میگرفت فقط-نسیم با پوفی بلند گفت:
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دستت درد -ای رو دست پسرش کاشت و روبه نسیم گفت:هب*و*سنفیس 

همه چیزو برا نیما گفتم،گفت پیگیری میکنه و هرکجا نیازی بهت بود نکنه،راستی من 

 !نا به کسی چیزی نمیگهمیگه،نگران نباش نیما کارشو بلده و مطمئ

نسیم زیرلب امیدوارمی زمزمه کرد و خواست از اتاق خارج بشه که نفیس صداش 

 نسیم؟-کرد:

 بله؟-نسیم برگشت سمتش:

 اگه چنتا سوال ازت بپرسم راستشو میگی؟-نفیس با کمی مکث پرسید:

 !خب اول تو بپرس ،تا ببینم چی میشه-نسیم خندید:

 !جدی باهات حرف میزنم دارم-چپ نگاهش کرد:نفیس چپ

 !خیله خب نزن حاال،بشین ببینم چی میخوای بپرسی؟-نسیم خندشو خورد:

نفیس آریارو رو تخت خوابوند و خودشم کنارش نشست و با کمی مکث روبه نسیم که 

 بین تو و نیما چیزایی هست؟-نگاهش میکرد پرسید:

 منظورت چیه؟-هایی گرد شده نگاهش کرد:نسیم با چشم

 منظورم واضحِ نسیم،تو به نیما حسی داری؟یا اون به تو؟-با پوفی عصبی گفت:نفیس 

 !معلومه که نه چرا میپرسی؟-نسیم خندش گرفت:

آخه خیلی باهم جورید مخصوصا تو گذشته -نفیس باز پوفی بلند کشید و گفت:

 ...ها که منموقعاون

 !کس میفهمیدیهو به خودش اومد و حرفشو خورد،نباید هیچ

هان چته چرا -با شیطنت نگاهش میکرد و نفیس با دیدن نگاهش غر زد: نسیم

 اینجوری نگام میکنی؟
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 تو عاشق نیما بودی؟-نسیم کنارش نشست و دستشو گرفت:

 !نفیس کیج و کمی کالفه نگاهش کرد

نسیم سوال الکی پرسید چون کامال براش واضح بود که هردو طرف عاشق بودند اما 

اش گنگ بود مخصوصا که هردو بعد از ازدواج نفیس جوری دلیل جداییشون هنوز بر

 !رفتار میکردند که انکار نه انکار

 چرا اینطوری شد آخه؟-نسیم با کلی کلنجار با خودش روبه نفیس پرسید:

 چی چرا اینجوری شد؟-نفیس با ابرویی باال رفته پرسید:

 !تو و نیما-نسیم ناراحت و کمی نگران نگاهش کرد و گفت:

 منو نیما چی؟-رف کافی بود تا نفیس وا بره و با صدایی تحلیل رفته بگه:همین ح

خب،خب شما یعنی تو و نیما که عاشق هم بودید چرا یهو اینجوری -من کرد:نسیم من

 !شد،تو ازدواج کردی و نیما هم یهو غیب شد

 !کی گفته منو نیما عاشق هم بودیم-نفیس اخم کرده پرسید:

کسی نگفته اما نگاهتون همه چیزو لو میداد،مخصوصا -نسیم لبشو جویید و گفت:

نگاه نیما که داد میزد،تو نمیدونی وقتی میومد و تو نبودی چقدر کالفه میشد،همش 

دنبالت میکشت،وقتی ناراحت میشدی و میرفتی تو اتاقت دست به دامن من میشد 

 !بیام ببینم چته

 !نفیسنفیسیسوقتی کنارم مینشست همش بحث تو بود و حرف تو،همش نف

به شکل قشنگ و قلبی برات آورده بود،اونو با من  N تولدتو یادته،همون که برچسب

 !ساز بودرفته بودیم بخریم،سفارش دست

 !هاکلی ذوق میکرد عین بچه
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نگاه تورو هم میفهمیدم وقتی آیفون به صدا درمیومد نمیفهمیدی چجوری خودتو 

یی تا تو حیاطو پرواز کنی! پس ازم قایم نکن ی پذیرابرسونی به در،نزدیک بود فاصله

 !خواهر من،من اونقدرا هم بچه نیستم نفیس،بزرگ شدم

االنم میبینم،نیما هنوز فراموشت نکرده،هنوز نگاهش بهت همونه،اما یه چیزی رو 

درک نمیکنم نفیس چرا با مهران ازدواج کردی؟تو که اصال مهرانو نمیشناختی 

 شد یهو؟چی

بیخیال نسیم -آریا که چشماشو بسته بود کرد و با آهی بلند گفت: نفیس نگاهی به

 !ول کن،پاشو برو منم میام

زودتر -نسیم هم آهی کوتاه کشید و دستِ خواهرشو دلسوزانه فشار داد و گفت:

! نمیخوام اینجوری بیا،دایی ناصر اینا هم االنا برسن برا ناهار،یکمم به خودت برس

 !ببیننت

 .ون داد و نسیم بلند شد از اتاق خارج شدنفیس فقط سرشو تک

های نسیم بد دلشو نفیس سعی میکرد بغضشو قورت بده اما نمیتونست،حرف

 سوزونده بود!پس نیما هم مثل خودش بود اما چرا اصال هیچ حرفی بهش نزده بود؟

 چرا قایم کرده بود حس و عشقشو؟

 !کالفه شده بود از فکرایی که مدام تو سرش چرخ میزدن

لش میخواست بلند بشه محکم سرشو جایی بکوبه بلکه مغزش کار کنه تا بدونه باید د

 !چه غلطی بکنه

آریا باز خوابش برده بود و نفیس تصمیم گرفت بره پایین بلکه تو جمع بودن باعث شه 

 !یکم مغزش آزاد شه
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ی پسرکش زد و بعد از اینکه پتورو روش کشید بلند ای کوتاه رو گونههب*و*س

آیینه ایستاد و دستی رو صورتش کشید،درد میکرد اما آرایش رو صورتش  شد،جلو

 !مانع معلوم شدن کبودیا بود

 .آهی کوتاه کشید و با نگاه به آریا از اتاق خارج شد

همهمه زیادی تو خونه بود،وارد پذیرایی شد و سالمی بلند داد که همه برگشتن 

ششو برای نفیس باز میکرد سمتش،نسترن با دیدنش بلند شد و در حالی که آغو

 !الهی قربونت برم خاله دلم برات تنگ شده بود-گفت:

 .نفیس محکم خالشو بغل کرد و حقیقتا اونم دلتنگ بود

 .ی کردب*و*سبعد از اون نوبت بیتا بود و زنداییش و عروس داییش که با همشون رو

فیس مردد بود داییشو و شوهرخالش با نیما و پسرداییش اونور سالن نشسته بودند و ن

 !بره پیششون یا نه

برو با داییت اینا هم -دستی رو پیشونیش کشید که نسرین آروم روبهش گفت:

 !پرسی کن زشتهاحوال

نفیس فقط سرشو تکون داد و به سمتشون رفت،اولین نفر ماهان متوجه نفیس شد و 

 چطوری نفیس؟-در حالی که بلند میشد با لبخند گفت:

،تو خوبم پسردایی-ر حالی که باهاش دست میداد گفت:نفیس به سمتش رفت و د

 خوبی؟

ماهان فقط لبخندی رو صورتش پاشید و نفیس به سمت داییش رفت و در حالی که 

 !چه عجب دایی یادی از ما کردی-بغل میکردن همو گفت:

ی واال دایی جون وظیفه-ناصرخان با خنده سرشو به طرفین تکون داد و گفت:

 !بزنی نه منشماست سری به ما 
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نفیس درحالی که با شوهرخالش و نیمایی که از قبل زیارتش کرده بود احوالپرسی 

شرمنده دایی،واال راه دوره مام که ماشاهلل چپیدیم تهران -میکرد روبه داییش گفت:

 !تکونم نمیخوریم

جونتون سالمت -ناصرخان در حالی که لیوان خالی رو روی میز میذاشت گفت:

 !میکنمجان،شوخی دایی

 !ی نیما تالقی پیدا کردنفیس لبخندی نثار داییش کرد و نگاهش با نگاه خیره

 !انکار نگاهش مثل سابق بود و تند میکرد ضربان قلب نفیس رو

 جان؟شوهرت کجاست دایی-

کارخونه،جایی -نفیس نگاه از نگاه نیما گرفت و روبه داییش که نگاهش میکرد گفت:

 !نداره غیر اونجا

رو فقط صدای حرف زدن نسرین و به تکان سر اکتفا کرد و سکوت خونهناصرخان 

 .نسترن میشکست

 !جا باشن و حرف نزنناین دوتا خواهر محال بود دوتایی یه

 .همیشه هم حرف برای گفتن داشتن

پچ با تازه عروسش بود و بیتا و نسیم باال تو اتاق نسیم ناصرخان هم مشغول پچزن

 .ورو تو فکرای خودشون غوطهبودند و بقیه در سکوت 

اف باعث شد نگاه همه سمت آیفون کشیده بشه،نفیس سریع به ساعت زنگ اف

ی سالن نگاه کرد،نکنه مهران باشه،نه خداروشکر ساعت نزدیک یک بود و گوشه

 .رو آورده بودانکاری سوپری بود که سفارشاته نسرین خانم

 .نفیس بیا موبایلت داره زنگ میخوره-
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ها وایساده بود،نفیس بلند شد و با گفتنِ بااجازه به سمت ی نسیم که سر پلهبا صدا

 .نسیم رفت و موبایل رو از دستش گرفت

خالیه مهران رو گوشیه نفیس افتاده بود،نفیس صدای موبایلشو کم کرد و شماره

 .جواب نداد

تماس که قطع شد موبایلشو کال خاموش کرد و حتی شنیدن صداش هم برای نفیس 

 !آور بودعذاب

** 

 !ی منلعنت بهت!لعنت به تو و عشق احمقانه-

جواب ندادن نفیس و بعدش خاموشیه موبایلش مهران رو تا سرحد مرگ عصبی کرده 

 !بود

 !درک و جهنمی مادرش و اینبار بهحتما باز رفته خونه

 !اینسری برای مهران واقعا دیگه مهم نبود

که مهران در مقابل قهر کردنای نفیس واکنشی سال این اولین بار بود تو این پنج

 !نشون نمیداد

هربار با کلی عذرخواهی و ال و بل و صدالبته دخالت نسرین نفیس برمیگشت سر 

 !زندگیش اما اینبار دیگه نه

خوب لعنتی تقصیر خودت بود،چرا -مهران دستی رو صورتش کشید و با خودش گفت:

 !!زدیش

 .والش نداشتپوفی بلند کشید و جوابی برای س
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نفیس دیگه مطمعنا ختم این زندگی رو میگرفت تا سالشم پیش میرفت،این حرفو 

 !مهران بدون شک با خودش زمزمه کرد

آهی بلند کشید و سیکارشو از داخل دراور کوچیک بغل میزش درآوردم و گذاشت 

ی روش ثابت ی لبش تا روشنش کنه که نگاهش رو فندک و اسم حک شدهگوشه

! اینو همون روزهای اول زندگیشون روی فندکش حک کرده بود و "یسنف"موند!

سال بود که سیکارش توسط همین فندک روشن میشد و ذره ذره میسوخت و پنج

 !تموم میشد

 !درست مثل زندگی و عشقش به نفیس

 !ها کجا و االن کجاموقعاون

خودش کرده بود رو مال نفیس از اولم حسی به مهران نداشت و مهران با تهدید نفیس

 !و اینم از آخر و عاقبته عشقِ زوری

 !بودقیمتش گرفت و ساعت نزدیک سهروهم از سیگار گرونآخرین کام

 !بلند شد و کتشو تنش کرد،کاری نداشت و میخواست بره سمت خونه

ی مادرنفیس تغیر یافت و دیدن آریا اما در یک تصمیم آنی مقصدش به سمت خونه

 !بودفعال بهترین بهانه 

ماشین رو روبروی خونشون پارک کرد و پیاده شد،جلوی خونه چهارتا ماشین پارک 

 !شده بود که ماشین زرشکی نفیس نشان از این بود که حدس مهران درسته

 !اف رو زدموبایلش را تو دستش چرخاند و اف

** 
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 وکسر نباشد و خواست بشینه کهنگاهی بادقت به میز رنگارنگ انداخت تا چیزی کم

 !اف به صدا دراومداف

اف ی مهران تو افی افتادهاراده لرزید و ایندفعه حدس درست بود،چهرهقلبش بی

نفیس رو نگران کرد و برای چی ترسیده؟اون که کاری نکرده بود!سعی کرد به خودش 

هایی محکم از ای آرام درو باز کرد و مهران با قدممسلط باشه و موفق هم شد،با چهره

اال رفت و با نفیس روبرو شد،سالمی سرد تحویل هم دادند و مهران به سمت ها بپله

 .احوالپرسی کرد و به سمت سرویس رفتها رفت،با همشون سالممهمان

نفیس کنار آریا نشست و برایش کمی سوپ ریخت که مهران هم کنارش 

جاگرفت،نفیس بشقاب مهران روهم برداشت برایش سوپ ریخت و حفظ ظاهر جلو 

فعال ضروری بود! اما نسرین و نیما خبرداشتند که وضعیتشون خوب نیست و  جمع

 !فقط جلو جمع آرومم

چنگال شنیده میشد و در این بین غذا در سکوت خورده شد و فقط صدای قاشق

 !گاه نیما رو متوجه میشد و خدا کنه مهران نفهمیده باشهوبیهای گاهنفیس نگاه

 !مامان سیر شدم-

آریا به سمتش برگشت و درحالی که بشقابشو از جلوش برمیداشت نفیس با حرف 

 !،تشکر کن برو باال اتاق خالهباشه مامان-گفت:

 !بزرگمرسی مامان-آریا سرشو تکون داد و گفت:

 !جانی نثارش کردی آرومه آریا زد و نوشنسرین لبخندی به چهره

 .بلند شدندرو تموم کردند و از پشت میز با تشکری کم همه غذاشونکم

 .ها به کمک هم روی میز رو جمع کردندآقایون به سمت سالن نشیمن رفتند و خانوم
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هارو میوه رو برداشت و به سمت سالن رفت،نفیس هم به کمک بیتا ظرفنسیم ظرف

بردارش و عروسش به سمت سالن توی ماشین چیدند و نسرین هم همراه نسترن و زن

 .هم با سینی چایی به جمعشون پیوستندرفتند و چندی بعد نفیس و بیتا 

ی دیگه برا اگه خدا بخواد هفته-جمعی سر ازدواج بود که نسترن گفت:بحث دسته

 !بیتا هم خواستگار میاد

 !عه مبارکه،بسالمتی-زیر بود کرد و روبه خالش گفت:نفیس نگاهی به بیتا که سربه

 کی هست حاال؟-نسترن لبخندی به نفیس زد و نسرین پرسید:

ی دیگه مثل اینکه فامیالی همسایمون هستند،حاال انشااهلل هفته-نسترن جواب داد:

 !خودتون بیایید تو خواستگاری باشید،ببنیم چی میشه

 .انشااهلل میایم-نسرین با نگاه به نفیس گفت:

نفیس نگاه از خالش گرفت و هنوزم حرف بین ازدواج بود و نفیس جوری تو فکر بود 

 !صدایش کرد و متوجه نشدکه مهران چندبار 

ی بیتا نگاه به سمت مهران انداخت و بیتا زد تو بازوش که به خودش اومد و با اشاره

 بله؟-لب زد:

اگه اجازه بدید من مرخص -مهران اشاره بهش کرد باهاش بیاد و روبه جمع گفت:

 !بشم،فعال با اجازتون

وباره خداحافظی همه جوابشو دادند و مهران در حالی که کتشو تنش میکرد د

 !جمعی کرد و ارز سالن خارج شد،نفیس هم دنبالشدست

من شب نمیرسم بیام خودتون -وارد حیاط شدند که مهران روبهش با اخم گفت:

 !بیاین
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 !ماهم قصد برگشتن نداریم-به بغل پوزخندی زد و گفت:نفیس دست

 !مهران حدس میزد،حرفی نزد

ها د و با گفتنِ هرجور راحتی از پلهحرفی نداشت که بزنه!فقط نفسی عمیق کشی

 !پایین رفت و از خونه خارج شد

نفیس که انتظار انقدر ریلکس بودن رو از مهران نداشت یکم تعجب کرد اما در کل 

گرد کرد و درو باز کرد وارد خونه بشه که با نیما رودرو براش مهم نبود،عقب

بازوشو گرفت،قلب نفیس رفت اراده حرف خواست از کنارش بگذره که نیما بیشد،بی

 !رو هزار و خدایا خودت کمک کن آروم باشه

ی انکار با اخم یه نگاه به بازوش که بین دستای نیما اسیر بود و یه نگاه به قیافه

 اومده؟مشکلی پیش-ناراحته نیما کرد و پرسید:

 !نه،یعنی آره باید باهات صحبت کنم-نیما بدون رها کردن بازوش گفت:

 !خب حاال بازومو ول کن تا کبود نشدهخیله-رو باال داد و گفت:وی چپشنفیس ابر

 !تبسمی کوتاه رو لبِ نیما نشست و بازویِ نفیس رو رها کرد

ها پایین رفتند و پیچیدند سمت چپ و به سمت باغچه و تاب بزرگ قدم هم از پلههم

 .وسطش رفتند

ما حرف بزنه و نیما داشت با فاصله از هم کنارهم نشستند و نفیس منتظر بود نی

کرد تا جوری بیان کنه که نفیس بدبرداشت نکنه و ناراحت تحیل میهاشو تجزیهحرف

 !نشه

نمیدونم چجوری حرفامو بهت بزنم که -با کلی کلنجار با خودش باالخره لب باز کرد:

ناراحت نشی،من حرفاتو با شوهرت شنیدم همچنین صبح هم داشتی با خاله صحبت 
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مامشو شنیدم،واقعا عمدی نبود البته اگه هم نمیشنیدم کبودیه رو صورت میکردی ت

 !تابلو میکرد که وضعیت زندگیت اصال مناسب نیست

نمیخوام بد برداشت نکنی اما اگه بخوای -عمیق کشید و دوباره گفت:نفسی

حد بخوای...نمیتونست چجوری بگه،انکاری که میخواد ابراز عشق کنه که قلبش تا این

 !ابی میکرد جوری که احساس میکرد االن نفیس میشنوه و آبروش میرهتبی

 !نفیس تا ته حرف نیمارو خوند

نیما میخواست ببینه نفیس نمیخواد جدا شه! اگه بخواد نیما تا تهش باهاشه! کمکش 

 !میکنه و یک لحظه هم تنهاش نمیذاره

نسیم سراسیمه و  آهِ کوتاهِ جفتشون همزمان بلند شد و نفیس خواست حرفی بزنه که

هایی که انکار قصدِ باریدن داشتند روبه نفیس نگران کنارشون قرار گرفت و با چشم

 !،نگرانم همش تهدید میکنهام داده نفیسشرف باز پیاون بی-گفت:

هاشو اماش بیرون کشید و پیرو از بینِ انگشتهای خشک شدهنفیس موبایلِ نسیم

 چیکار کنیم؟-ا گرفت و پرسید:یکی خوند،موبایل رو سمت نیمیکی

-هارو خوند روبه نسیم پرسید:امنیما موبایل رو گرفت و بعد از اینکه با دقت تمامه پی

 آدرسشونو بلدی؟

 ی خودشه؟این شماره-نسیم فقط سرش رو تکون داد،نیما دوباره پرسید:

 !ام میدهنمیدونم،بیشرف هرسری با یه شماره پی-نسیم آروم گفت:

حاضرشو بیا باهام بریم شکایت کنیم،اونجا بهت میگن چیکار -شد و گفت:نیما بلند 

 !ای براش بسازم خودش کف کنهکنی،نگران نباش سریع پیداش میکنن،یک پرونده

نسیم فقط سرشو تکون داد و نفیس هم بلند شد و درحالی که دستِ نسیمو میگرفت 

 !بریم حاضرشیم منم میام-گفت:
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شده از استرس نسیم رو کشید و با نفیس دستِ یخ نیما زیرچشمی نگاهش کرد و

 .خودش داخلِ خونه برد

گیری ربع بعد هردو حاضر بودند و نفیس سعی داشت آریارو سرگرم کنه که بهونهیک

نکنه،به همه گفت با نسیم بیرون کار دارند و نیما هم بدون اطالع از خونه بیرون زده 

 !بود،طبق معمول

ی آخرِ مانتویِ کرم رنگشو ج شدند و نفیس درحالی که دکمههمراه نسیم از خونه خار

 نیما کو پس؟-میبست روبه نسیم پرسید:

 !نمیدونم-هاشو باال انداخت:نسیم با نگاه به دوروورش شونه

نفیس دوباره به دورورش نگاه کرد و با دیدن ماشینش که روبرو پارک بود پوفی بلند 

ماشینش که -ارج میکرد روبه نسیم گفت:کشید و در حالی که سوییچشو از کیفش خ

 !اینجاست،زنگ بزن بهش ببین

نسیم سرشو تکون داد و نفیس به سمت ماشینش رفت و سوار شد، نسیم هم موبایل 

 !گفت باالی خیابون منتظرمونه-به دست سوار شد و گفت:

ای زمزمه کرد و ماشینو روشن کرد،نیما سرخیابون منتظرشون بود و نفیس باشه

داشت و نسیم پیاده شد و نیما جاش نشست،نسیم رفت عقب و ماشینو نگهنفیس 

 .نفیس به سمت آدرسی که نیما گفت حرکت کرد

... 

آقای رئیس از شرکت هما تماس گرفتند گفتند اگه انبارتون خالیه یه کامیون جنس -

 !برای دو شب بیارن اینجا

تماس -و گفت:های مشکی منشی دستی الی موهاش کشید مهران غرق در چشم

 !بگیرید وصل کنید خودم باهاشون صحبت میکنم
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گر زد و با گفتنِ چشم از اتاق خارج شد و لبخندی رو لب مهران منشی لبخندی عشوه

 !که انکار دلباخته بود نشوند

 !ای بود که چند روزی میشد تو مخش رژه میرفتتمام فکرش درگیر مسئله

 !جدایی

شک رد نمیکرد همچین پیشنهادی رو و فیس هم بیآره فکر میکرد بهترین راهه و ن

 !االن فقط مسئله آریا بود

ست اما خودشم راحت نمیتونست از پسرش میدونست آریا به مادرش زیادی وابسطه

 !بگذره

نفسی عمیق کشید و به خودش که اومد هوا کم کم داشت تاریک میشد،موبایلشو 

 .چک کرد خبری نبود،ساعت نزدیک نه بود

کتشو تنش کرد و کیفشم دستش گرفت،از اتاق خارج شد که منشی سریع  بلند شد

 !اگه کارتون تموم شده میتونید برید-بلند شد،مهران لبخندی کمرنگ زد و گفت:

منشی سرشو تکون داد و چشمی زیرلب زمزمه کرد و در جواب خداحافظیه مهران 

 .بسالمتی زمزمه کرد

 !گ رو زدی پارکینمهران سوار آسانسور شد و دکمه

هارو جمع و جور کرد و بعد از خاموش کردن برق منشی بعد از خروج مهران پرونده

 .اتاق مهران و بستن درا از کارخونه خارج شد

 .مثل همیشه یک خیابون بعد از کارخونه منتظر تاکسی موند

اش باهاش مثل مهران سوار ماشینش که شد موبایلش زنگ خورد،پدرش بود و مکالمه

 !ا داد و دعوا بود و طوالنیهمیشه ب
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عصبی موبایلشو رو داشبورت انداخت و ماشینو روشن کرد و حرکت کرد،از کاخونه 

 !خارج شد و به سمت خیابان اصلی حرکت کرد که چشمش به منشیش افتاد

کنار خیابان منتظر تاکسی ایستاده بود،کنارش پاش ترمز کرد اما شیما بدون نگاه 

-هاشو به سمت جلو تند کرد که مهران صداش کرد:ه قدمبهش با فکر اینکه مزاحم

 !خانم محمدی

شیما با شنیدن صدایِ آشنای مهران متعجب به عقب برگشت و آره خودش 

 !بود،مهران،مهرانی که خیلی وقته تو خیاالت قبل از خوابه شیما دخالت دارد

و نبینه و به سمت ماشین مهران قدم برداشت و انقدر هل شده بود که سنگ جلو پاش

 !پاش به سنگ گیر کرد و با پیشونی رو زمین افتاد

برخوردش با زمین سرد جوری محکم بود که درد تو تمامِ سرش پیچید و پای چپش 

 !ذوق میکردهم ذوق

مهران سریع از ماشین پیاده شد و بازوشو گرفت،بلندش کرد،نگرانی از تمامِ رفتارش 

 !متوجه رفتارهای مهران نشه پیدا بود اما شیما انقدری درد داشت که

 طوریتون شد؟-

شیما در جواب مهران سرشو تکون داد و در حالی که دستشو به سمت سرش میبرد 

 !سرم خیلی درد میکنه-گفت:

 !بلندشید بریم بیمارستان-مهران در حالی که کمکش میکرد گفت:

ان لنگان به سمت ماشینش رفت و مهرشیما بدون مخالفت همراه مهران لنگان

 .کمکش کرد سوار بشه،درو بست و خودشم دور زد و سوار شد

مسیر تا بیمارستان در سکوت کامل سپری شد،در حالی که شیما از درد به خودش 

 !میپیچید و مهران در تمام مدت نگاهش با کلی نگرانی به جاده و شیمای اخمو بود
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.. 

هایی که داد میزد گریه چشمدرِ اتاقِ نسیم رو آروم باز کرد و وارد اتاق شد،نسیم با 

 !بازی بودتاپ خالش مشغول ماشینکردند رو تخت نشسته بود و آریا هم با لپ

دیگه چته -نفیس کنار نسیم نشست و در حالی که دستشو میگرفت با ناراحتی گفت:

نسیم، دیدی که گفتن پیگیری میکنن نیما هم خودش کارشو بلده نگران نباش،پاشو 

ره نگیر،یک ساعت دیگه مهمونا میرسن،آخه این چه وضعیه هنوز حاضرشو انقدر آبغو

 !دوشم نگرفتی تو

،اگه بفهمه من همه چیزو به پلیس خیلی نگرانم-نسیم با صدایی گرفته از گریه گفت:

 !گفتم بدتر میکنه،اون خیلی بیشرفه نفیس من میشناسمش

که،تا بخواد کاری نمیتونه بکنه گفتم هیچ-نفیس دستی رو صورتش کشید و گفت:

 !غلطی بکنه پلیسا دستگیرش میکنن

بعد از آزاد شدنش راحتم نمیذاره،مطمعنم باالخره زهرشو -نسیم باز با نگرانی گفت:

 !،تازه فرنوشم بفهمه داداششو انداختم گوشه زندان اونم میخواد تالفی کنهمیریزه

ترس کاری تو چرا اینهمه از اونا میترسی آخه؟ن-نفیس عصبی پوفی کشید و گفت:

 !،مگه شهر هرتهنمیتونن بکنن

 .تهِ دلش نگران بودهای نفیس یکم آروم شد اما تهنسیم با حرف

 .به اسرار نفیس یه دوشِ یک ربعه گرفت و سریع آماده شد

ساعت نه شب رو نشون میداد و نسیم و نفیس خواستند از اتاق خارج بشن که آریا 

 !مامان من خسته شدم-یهو داد زد:

 !از چی خسته شدی مامان،خب بازیتو بکن-:با تعجب نگاهش کرد و پرسیدنفیس 
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 !نه،من تبلتمو میخوام،اصال چرا نیاوردیش-آریا نق زد:

تاپ جان فراموش کردم بعدا میرم میارم فعال با لپمامان-نفیس سعی کرد قانعش کنه:

 !خاله بازی کن

 !نه،نه،نه من تبلتِ خودمو میخوااااااام-

برو -اف عصبی دستی رو صورتش کشید و روبه نسیم گفت:ای افنفیس با صد

 !رو آروم کنمپایین،منم این بچه

نسیم سرشو کوتاه تکون داد و از اتاق خارج شد،نفیس به سمتِ آریا رفت و جلوش 

عزیزدلم برامون مهمون اومده بیا بریم پایین،بهت قول میدم فردا صبح برم -زانو زد:

 !تبلتتو بیارم

 !نه مامان من االن میخوام،نمیخوام بیام پایین-بار زد زیره گریه:آریا این

.. 

داشت و پیاده شد، شیما درو باز کرد و مهران مهران ماشین رو روبروی بیمارستان نگه

کمکش کرد پیاده شد،همراه هم به سمت بیمارستان رفتند وجفت دستایِ مهران که 

شیما رو باال میبرد و احساس میکرد از ی شیما رو گرفته بود ضربان قلب بازو و شونه

 !ی آتیشهدرون کوره

پیشونیش کبود شده بود و پاش در رفته بود،دکتر پاشو کج گرفت و تاکید کرد تا 

 !دوماه پای چپشو رو زمین نذاره

 !هارو مهران پرداخت کرد و شیما واقعا خجالت کشیدتمام هزینه

یخوام من پول فعال همراهم نیست معذرت م-سوار ماشین که شدند شیما آروم گفت:

 ...وگرنه خـ
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 نه اشکال نداره،فقط تو خونتون کسی هست مراقبتون باشه؟-مهران پرید تو حرفش:

رو نداشت واقعا،مامانش که به این فکرا نبود و فقط فکر شیما اینبار بغض کرد،کسی

 !عیش و نوش خودش بود و بس

 !نه-آروم گفت:

 ،پس با کی زندگی میکنی؟یو نداریواقعا کس-مهران متعجب پرسید؛

 !شیما بجای جواب آهی کوتاه کشید

مهران سعی میکرد به فکراهایی که تو سرش چرخ میزدند پروبال نده اما ناموفق بود 

 !ی مناگه بخواین امشب میتونید بیاین خونه-چون ناخودآگاه گفت:

یکنم فکر بد نه،نه خواهش م-نگاه متعجب شیما باعث شد مهران با کالفگی بگه:

 !نکنید،من فقط پیشنهاد دادم منظور بدی نداشتم

شیما لبشو تو دهنش کشید و با خودش فکر کرد خیلی از این پیشنهادات بهش شده 

 ...و هربار با پرخاشگری جواب داده اما اینبار

... 

مامان جونم،عزیزم گریه -نفیس لباساشو تنش کرد و روبه آریا که گریه میکرد گفت:

 !ن میرم تبلتتو بیارم اما باید قول بدی از اتاق خارج نشی زود میام،باشه ماماننکن اال

 !باشه-آریا در حالی که اشکاشو پاک میکرد گفت:

ید و بعد از برداشتن کیف و سوییچش از اتاق خارج شد،از ب*و*سنفیس دستشو 

 .سروصدا از خونه خارج شدها پایین رفت و بیپله

پایین رفت،درِ حیاطو که باز کرد صدای نیما از پشت بلند ها کفشاشو پوشید و از پله

 کجا میری این موقع شب؟-شد:



                 
 

 

 ا.اصغرزاده  | سنفی عشق رمان

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

56 

 

آریا کالفم کرده،تبلتشو فراموش کردم بهونه -نفیس کالفه عقب برگشت و جواب داد:

 !میگیره میرم اونو بیارم

 !بذا منم باهات بیام-نیما زیپِ سویشرتشو بست و گفت:

د و همراه نیما از خونه خارج شدند و نفیس حرف فقط سرشو تکون دانفیس بی

 !مقصدش خونه بود

 !ای که انکار داشت جای خالیِ نفیسو خیلی زود پر میکردخونه

... 

 !بذار کمکت کنم-

ی مهران زد و مهران سعی کرد عادی باشه اما شیما لبخندی کوتاه به چهره

 !نمیشد،دست خودش نبود و قلبش امون نمیداد

 !ش بود و قلبِ هردوشون رو دورِ تنددستِ شیما تو دست

مهران درِ ماشینو قفل کرد و در حالی که سوییچو تو جیب کتش مینداخت دست 

تر گرفت و به سمتِ آسانسور بردش،دومین بیشتر طول کشید تا شیمارو محکم

 !آسانسور بیاد و شیما دردش بیشتر شده بود

رو  ان هم پشتش،مهران دکمهآسانسور که ایستاد شیما خودش وارد اتاقک شد و مهر

 درد داری؟-فشار داد و روبه شیما که با اخم به پاش خیره بود پرسید:

آره،پام -های نگران مهران صادقانه گفت:شیما نگاهشو باال برد و در جواب چشم

 !خیلی درد میکنه

ساعت دیگه اگه مسکن زدن بهت،تا نیم-مهران دستی الی موهاش کشید و گفت:

 !کن قوی دارم میدم بهت دردتو ساکت میکنهآروم نشد مس
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حرف فقط نگاهش کرد و نگاهش انکار خیلی آرامش داشت،جوری بود که شیما بی

 !مهران تا حاال اون حالتو تو نگاهِ نفیس ندیده بود

با دینگِ آسانسور و باز شدنِ در هردو به خودشون اومدند و مهران در حالی که 

 !باش مواظب-گفت: دستشو به سمت دستِ شیما میبرد

دست شیمارو گرفت و به سمت واحد خودشون برد،درو با کلید باز کرد و راهنماییش 

 !کرد بره داخل

 !شیما پاشو تو خونه گذاشت که بوی خوشی تو دماغش پیچید

ی بزرگی که با کلی مبل و راحتی و و روشن کرد و شیما با دیدنِ خونهمهران چراغ

قیمتی های گرانهای زیبایی که هر طرفش رو تابلو فرشدکورهای جورباجور و دیوار

خدایا چقدر فرق داره  -ای مات موند و تو دلش گفت:احاطه کرده بودند ثانیه

 !دنیامون

 !بفرمایید رو مبل من برم براتو میوه بیارم-

ای های سفید سرمهنگاهی سمت مهران انداخت و با لبخندی مصلحتی،به سمت مبل

 .وشون نشست،پاشو دراز کرد و اخمش از دردش توهم رفتسلطنتی رفت و ر

مهران به سمتِ آشپزخونه رفت و دلش قرص بود که نفیس اونشب که نه کال دیگه 

 !قصدِ برگشت نداره

... 

داشت و در حالی که کمربندشو باز میکرد روبه نیما رو جلوی پارگینک نگهماشین

 !سریع برمیگردم-گفت:

 .ش کرد و نفیس با برداشتنِ کیفش از ماشین پیاده شدنیما لبخندی کوتاه نثار
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درو باز کرد و از محوطه گذشت و به سمتِ آسانسور رفت و دکمشو زد، منتظر شد تا 

 .بیاد

 .وارد اتاقک شد و پوفی کوتاه کشید

کلیدو از کیفش خارج کرد و با ایستادنِ آسانسور سریع پیاده شد و به سمت 

ست! درو باز کرد، چراغا روشن بود،حتما مهران خونهواحدشون رفت،کلید انداخت و 

کفششو که در آورد نگاهش رو یک جفت کفش زنانه ثابت موند و هنوز موضوع رو 

ای از خونه به گوشش رسید و اینبار پاهایِ نفیس کامل نفهمیده بود که صدای زنونه

 !کامل به زمین چسبید و چقدر زود جاش پر شده بود

 !تِ خودش زد و کلیدو تو دستش سفت فشار دادپوزخندی به احواال

درو از عمد محکم بست و به سمت پذیرایی رفت،مهران سینی شربت به دست وسط 

بود،شیمایی که انکار خیلی نگران سالن نگاهش به نفیس بود و نفیس نگاهش به شیما

 !بود و چشماش میان مهران و نفیس در نوسان بود

برای چی -رو پیشونیش نشست و پرسید: مهران به خودش اومد،اخمی غلیظ

 برگشتی؟

 !برای دیدن عشقِ جدیدت-نفیس با پوزخند گفت:

مهران اخمش بیشتر شد و به سمت شیما که نگران بود رفت، سینی شربت را روی 

 !راحت باش-عسلی گذاشت و آرام بهش گفت:

شی مهران ماهی که مننگران بود،اصال اون زن کی بود؟تو این مدت هفتشیما اما دل

 !شده بود اصال ندیده بودش
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 برداشت رو کنشڗلت و شارنفیس سمت اتاق آریا رفت و چند دست لباس همراه تب

-ران رو فشرد گفت:مه دل که نگاهی با و ایستاد مهران شد،روبروی خارج اتاقش از و

 !فکر نمیکردم عشقت انقدر پوچ باشه که تو یه شب نبودنم جام پر بشه

سال زندگی تا حاال تو این پنج-برداشت بازوش اسیرِ دستِ مهران شد:اولین قدمو که 

خیلی از این شبا بود که نبودی،شبایی که با دلتنگیِ آغوشت تا صبح چشم روهم 

بار زنگ میزدم بلکه جواب بدی و صدات نمیذاشتم،شبایی که بلکه بیشتر از بیست

آغوشم بود بلکه عطرت  پوشت بجای خودت تویکم آرومم کنه،شبایی که بالشتت،تن

ها چرا ناغافل سرنمیرسیدی و یکم از موقعها چرا نبودی،اونموقعآرومم کنه،اون

دردام کم نمیکردی؟...خودت کردی نفیس،تو عشقمو خاموش کردی،با سرد بودنت با 

بداخالقیت،همش تقصیرِ خودت بود،تو میدیدی چقدر عاشقتم،میدیدی جونم برات 

بودی،تو دنیا و قلب تو کسی به اسمِ مهران وجود نداره،تو  در میره اما بازم سرد

ست!نمیدونم کی اما مطمئنم یکی دنیات،نگاهت،محبتت، عشقت مال یکی دیگه

هست تو زندگیت!...آره درست حدس زدی این خانم عشقمه،عشقی که از نگاه 

 !خودشم فهمیدم دوستم داره،فهمیدم مثل تو نیست

،تویِ لعنتی تو-دستِ مهران کشید و روبهش توپید:هق زنان بازوشو از نفیس هق

ست چرا خرابش کردی؟چرا نذاشتی با دنیام وقتی میدونی من دنیام مال یکی دیگه

،خوش باشم،چرا خودخواهی کردی؟چرا یه کاری کردی سرد بشم،متنفر آروم باشم

 بشم از عشقی که تو نگاهته؟تو رفتارته؟

کرد باهات وارد دنیایِ دیگه بشم،چرا مامانم  چیکار کرده بودی که مامانم مجبورم

قسمم داد به روح بابام که بشم وارد دنیای تو؟! چرا یه کاری کردین نابود بشه کل 

 رویاهام و آرزوهام؟
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مهران حرفی نمیزد،نفیس جواب میخواست اما مهران تصمیم به سکوت گرفته 

 !لعنتی باتوام حرف بزن-بود،نفیس روبهش داد زد:

تی رو صورتش کشید و با نگاهی کوتاه روبه شیما که مات بهشون نگاه مهران دس

برو،بعدا باهم صحبت میکنیم،در ضمن فکرِ بد نکن خانم -میکرد روبه نفیس گفت:

 ...محمدی فقـ

 !بسه،کافیه مهران-نفیس پرید تو حرف مهران:

 نگاهی بد به شیما انداخت و به سمتِ خروجی حرکت کرد کفشاشو پوشید،درو باز

هقشو خفه کنه کرد و رفت بیرون،درو محکم بست و در حالی که سعی میکرد هق

 .ی آسانسورو زد و منتظر شد آسانسور بیاددکمه

شیما بعد از خروجِ نفیس روبه مهران که با اخمی شدید به رفتنِ نفیس خیره بود 

 ...،من اصال نمـآقای شمس من نمیخواستم اینجوری بشه-گفت:

نه اشکال نداره،شما تقصیری ندارید،دردتون آروم -کشید و گفت: مهران پوفی بلند

 شد؟

 !بله بهترم،ممنون-شیما با نگاه به پاش گفت:

مهران روبرویِ شیما نشست و سرشو تو دستاش گرفت،سکوت تو خونه حاکم بود و 

ی مهران متفکر بود و مهران سعی میکرد آروم باشه و ذهنِ شیمارو به شیما خیره

 !ی منحرف کنه،اما نتونستاجای دیگه

 !دستی رو صورتش کشید و تصمیم گرفت همه چیزو به شیما بگه،تمام زندگیشو

سال پیش تو مهمونیه که شریک جدید بابا گرفته بود نفیسو دیدم،نگاهش پنج-

قشنگ بود و اهمیتی به من و اون همه پسر پولدار مرفع نمیداد و سرسنگین 

تش میکشونه، عشق با یک نگاه،دلمو بهش بود،احساس کردم یه چیزی منو سم
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باختم،وقتی فهمیدم دختر شریک باباست بیشتر خوشحال شدم و به بابا گفتم،بابا 

مخالفتی نکرد و با مادرش درمیون گذاشت اما مادرش قبول نمیکرد حتی چیزی به 

 دخترش بگه، نمیدونستم چیکار کنم واقعا مونده بودم،داغون بودم به تمامِ معنا،گفتم

ی بابا گذاشتم دوباره برم پیشِ بابا و یکم باهاش دردودل کنم،اونشب وقتی پا تو خونه

جا خلوت بود و تنها آباژورِ اتاق بابا روشن بود،نزدیک اتاق شدم و کس نبود،همههیچ

 ...درو باز کردم،چیزی که میدیدم قابل باور نبود اما

حالت گرفتم و ازشون تو همان متوجه من نبودند و من با افکاری شیطانی چنتا عکس

 !رو ترک کردمسروصدا خونهبی

 !مادر نفیس با پدرِ من

فایده بود،نگاهِ نفیس از با همون عکسا تهدیدش کردم و نفیسو مالِ خودم کردم اما بی

ی اول تا همین امروز سرد بود و سرِ سوزنم محبتی نسبت بهم پیدا همون لحظه

تزریق شد و سرد شدم باهاش، نفیس نمیدونه کم به منم نکرد،یخیه نگاهش کم

مادرش چرا مجبورش کرده باهام ازدواج کنه اما من خودم میدونم اشتباه 

 !،خودخواهی کردم و لعنت به این عشقکردم

... 

آسانسور اومد اما نفیس یه جوری شد،انکار پاهاش اونو به عقب میکشوندن که 

 !ه با شوهرشبرگرده و نذاره اون زنه امشب تو خونش بمون

 !تفاوت باشهمهران براش مهم نبود اما نمیتونست نسبت به خونه زندگیش بی

نفسی عمیق کشید و برگشت عقب،اینبار خیلی آروم درو باز کرد و بدونِ بستنِ در 

 داخل شد،
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آروم آروم نزدیک سالن شد و همونجا ایستاد،سکوت بود و انکار کسی تو خونه 

ه روبروی هم نشسته بودند،طولی نکشید که مهران نبود،سرکی کشید،مهران و زن

سکوتو شکست و چند مین بعد نفیس جواب تمام سواالتشو گرفته بود،بغض بدی 

 !کردنشو داشتداشت و انکار بغضش قصدِ خفه

 !نفسش باال نمیومد و چشماش پر از اشک بود

نشد،دو  زانوهاش تحمل وزنشو نداشتن و نفیس خیلی سعی کرد سرپا دوام بیاره اما

زانو رو زمین سقوط کرد و تبلتِ آریا از دستش افتاد رو سرامیکا و صدای بدی تولید 

کرد،مهران با شنیدن صدای شکستن چیزی از رو مبل بلند شد و به سمت صدا 

رفت،با دیدن نفیس که نقش زمین شده بود ناخودآگاه دلش لرزید،به سمتش رفت و 

ضعفش انقدری بود که نه میتونست صحبت بغلش کرد،نفیس هنوز هوشیار بود اما 

،صدای مهرانو میشنید که اسمشو تکرار میکرد اما قدرتِ کنه نه چشماشو باز کنه

 .جواب دادن نداشت

مهران نفیسو رو دستش بلند کرد و به سمتِ اتاق خواب برد و رو تخت خوابوندش،با 

 .موبایلش با اورژانس تماس گرفت و کنار نفیس رو تخت نشست

... 

نیما با نگاهی به ساعتش دستی الی موهایش کشید و پس این نفیس کجا موند؟نیم 

 !ساعت بیشتر شد رفتنش

موبایلشو از جیبش خارج کرد و خواست به موبایلش زنگ بزنه که با دیدن آمبوالنس 

نگران از ماشین پیاده شد،دلش شور میزد و چرا احساس میکرد برای نفیس اتفاقی 

 افتاده؟

ز رو ماشین برداشت و بعد از قفل ماشین سراسیمه به سمت داخل حرکت سوییچو ا

 .کرد
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نمیدونست کدوم طبقه بره،جلوی آسانسور ایستاد و کالفه مشتشو رو دیوار کنار 

 !آسانسور فرود آورد و آخه چرا انقدر دلشوره داشت

 !موبایلشو تو دستش چرخوند و دودل بود که به نفیس زنگ بزنه یا نه

 ار داشتید؟با کسی ک-

نیما سمت پیرمردی که تی و سطل زباله دستش بود برگشت و بعد از کمی مکث 

 ی چندمه؟بله،منزل آقای شمس طبقه-پرسید:

 !هشتم-پیرمرد جواب داد:

 .هلکی فقط سرشو تکون داد و وارد آسانسور شد و دکمه رو فشار دادنیما هل

دن در نیمه باز و چندتا کفش جلوی آسانسور که ایستاد نیما سریع درو باز کرد و با دی

در نگرانیش چندبرابر شد،وارد خونه شد و سالن خلوت بود،صداهایی از اتاق شنیده 

 !میشد،به همون سمت حرکت کرد و درو کامل باز کرد

هایی بسته دراز کشیده بود و تو دستش حدسش درست بود،نفیس رو تخت با چشم

 !سرم بود

 چی شده؟-نیما نزدیک شد:

 شما اینجا چیکار میکنید؟-ان متعجب نگاهش کرد:مهر

 االن وقت این سواالست،پرسیدم چه اتفاقی افتاده؟-نیما عصبی جواب داد:

مهران لب باز کرد حرفی بزنه که مرد امدادگر در حالی که لوازمشو جمع میکرد 

مشکلی نیست فشارش افتاده بود...یک قرص نارنجی هم روی عسلی کنار -گفت:

به هوش اومدن حتما این قرصو بدین بذارن زیر -داد و روبه مهران گفت:تخت قرار 

 !زبونشون،با اجازه شبتون بخیر
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مهران با تشکری کوتاه راهیشون کرد و نیما نزدیک نفیس شد و باال سرش 

 !ایستاد،رنگش پریده بود و رو پیشونیش عرق جمع شده بود

ک کنه که مهران وارد اتاق شد نیما دستمالی از جیبش خارج کرد و خواست عرقشو پا

 چیکار میکنی؟-و با صدایی تقریبا بلند پرسید:

نیما اخم کرد و بدون جواب به مهران دوباره برگشت سمت نفیس و دستمال رو روی 

 .پیشونیش گذاشت

مهران با چند قدم خودشو به نیما رسوند و در حالی که دستمال رو از پیشونیه نفیس 

 نگفتی،اینجا چیکار داری؟-برمیداشت دوباره پرسید:

با نفیس اومدم،پایین منتظرش بودم دیر کرد،نگران -نیما دستاشو بغل کرد و گفت:

 !شدم اومدم باال

مهران چشماشو محکم روهم فشار داد و بدون حرف از اتاق خارج شد،شیما تنها رو 

 !مبل نشسته بود و مهران ناخواسته ازش غافل شده بود

ذرت میخوام واقعا،اگه اینجا اذیت میشید برین تو اتاق مع-روبروش نشست و گفت:

 !استراحت کنید

رو داشت که شیما خیلی دلخور شده بود،احساس سربار بودن میکردن حال کسی

 !کس ندارهواقعا ارزشی برای هیچ

اگه ممکنه با یک آژانس تماس بگیرید من -رو رو سرش مرتب کرد و گفت:شالش

 !مبرم،بیشتر از این مزاحم نش

مهران درک کرد که شیما ناراحت شده،حرفی نزد،چندمین که گذشت شیما دوباره 

 !،واقعا متاسفم نباید باهاتون میومدمآقای شمس من نمیدونستم شما متاهلید-گفت:
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من باید متاسف باشم نه شما،معذرت میخوام -مهران لبشو تو دهنش کشید و گفت:

مشکالت داریم که فکر کنم خودتون اما نمیدونستم نفیس میاد خونه،ما یه سری 

بخشیشو متوجه شدید حاال هم اسرار نمیکنم بمونید هرجور راحتید اما واقعا مزاحم 

نیستید من خودم خواستم بیایید االنم گفتم اگر پاتون اذیت میکنه برید تو اتاق 

 !راحت استراحت کنید،سرویس بهداشتی هم داخل اتاق هست

.... 

شماشو باز کرد،صدایی تو سرش میپیچید که اسمشو صدا نفیس با سردرد شدیدی چ

ی نیمارو اش بهتر شد و تونست چهرهکم دیدهمیکرد اما قادر نبود جواب بده،کم

 نیما؟-تشخیص بده،لب زد:

 خوبی؟-اش زد و پرسید:نیما لبخندی کوتاه به چهره

،پس نیما اینجا که اتاق خوابه منه-نفیس نگاهشو به دورووش انداخا،با خودش گفت:

 اینجا چیکار داره؟

 تو اینجا چیکار میکنی؟-سوالشو به زبون آورد:

چیز یادش اومد،دستشو رو پیشونیش گذاشت قبل از اینکه نیما جوابی بده نفیس همه

سرهم نفس و به زور جلوی گریشو گرفت،لبشو محکم رو هم فشار داد و چندبار پشت

در بیار -رمِ تو دستش روبه نیما گفت:عمیق کشید...یکم که آروم شد با نگاهی به س

 !سرممو پاشو بریم،االن آریا منتظرمه

رو از دستش خارج کرد و کمکش کرد بلند بشه،نفیس نیما بدون مخالفت سرمِ نفیس

های عروسیشون که روی عسلی کنار تخت چیده شده بودند ثابت نگاهش به عکس

 !شدید رو پیشونیش نقش بستموند،نیما ردِ نگاهشو گرفت و با دیدنِ عکسا اخمی 
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بلندشو این قرصم بذار زیر -قرص روی عسلی رو برداشت و روبه نفیس گفت:

 !زبونت،دیر شد

نفیس به خودش اومد،نگاه از عکسا گرفت و بلند شد،سرش کیج رفت دستشو به 

 !سرش گرفت که نیما سریع بازوشو گرفت

یس نگاهش که به تبلت قرص رو زیر زبونش گذاشت و باهم از اتاق خارج شدند،نف

خدای من،االن قانع کردن -ی آریا وسطِ سالن افتاد پوفی بلند کشید و گفت:شکسته

 !آریا از هرچیزی سختتره

 !بریم-کن و لباساشو برداشت و روبه نیما گفت:خم شد تبلت شکسته و شارژ

نیما سرشو تکون داد و به سمت در خروج حرکت کردند که موبایل نیما زنگ 

 !نسیمِ-فیس درو باز کرد که نیما گفت:خورد،ن

حتما کلی نگران شدن،بگو ماشین پنجر -نفیس سرشو به طرفین تکون داد و گفت:

 !شده بود،تو راهیم

نیما سرشو تکون داد و جواب داد، نفیس کفشاشو پاش کرد که با صدای مهران که 

 بهتر شدی؟-پرسید:

نه خارج شد و نیما هم موبایل نگاهی کوتاه سمتش انداخت و بدون جواب بهش از خو

 !به دست پشتش

نفیس احساس حالت تهوع میکرد و خیلی سعی میکرد عادی باشه اما 

 .دکرهای مهران مدام تو سرش اکو میشد و زندگی رو به کامش زهر مینمیشد،حرف

.... 

 !مهران عصبی دستی رو صورتش کشید و لعنتی زیرلب بارِ خودش کرد
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 !و شنیده بود که اونجوری حالش بد شدحتما نفیس تمام حرفاش

نفسی عمیق کشید و سعی کرد آروم باشه،به سمتِ اتاقِ مهمان رفت و آروم چندبار 

 بله؟-به در زد،صدای شیما بلند شد که پرسید:

 چیزی احتیاج ندارید؟-مهران با کشیدن نفسی کوتاه پرسید:

 !نه ممنون-شیما لبخندی کوتاه لبش رو نقاشی کرد و گفت:

من تو اتاقم چیزی احتیاج داشتین باهام تماس بگیرید!شیما -هران دوباره گفت:م

گرد کرد و به سمتِ اتاق رفت،سرم حتما!مهران عقب-لبش را کوتاه گاز گرفت و گفت:

نفیس روی عسلی بود و تخت نامرتب،همانجا دراز کشید و آرنجشو رو چشماش 

 !گذاشت

... 

 نمیخوای بگی چیشد حالت بد شد؟-

س زیرچشمی نگاهی به نیما که داشت رانندگی میکرد انداخت و جوابش فقط آهی نفی

 !کوتاه بود

ی خیابونِ شلوغ کرد و اولین قطره از چشمش چکید رو گونشو چقدر نگاهشو خیره

 !دلش میخواست االن تنها تو یه گوشه میشست و زار زار گریه میکرد

 .فتلبشو محکم روهم فشار داد و با انگشتش اشکشو گر

ش شد و خواست چیزی بگه که پشیمان شد،کفِ دستشو محکم رو نیما متوجهِ گریه

 !فرمون کوبید و پاشو تا بیشترین حد رو گاز فشار داد و پیچید تو خیابون خلوت

 !سرعتش خیلی زیاد بود و انکار خودش حواسش نبود

 تر،چخبرته؟چیکار میکنی نیما،آروم-نفیس متعجب داد زد:
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رو کم کرد،کنار خیابون ایستاد و برگشت سمتِ ش اومد و سرعتِ ماشیننیما به خود

ی نفیس،نگاه نفیس هم تو نگاه عسلی نگرانِ نیما بود،هردو غرق سکوت خیره

رو شکست،نفیس های پرحرف هم بودند که صدای زنگ موبایل نفیس سکوتچشم

سیم بود جواب های گرمِ نیما گرفت و موبایلشو از کیفش خارج کرد،ننگاه از چشم

 بله؟-داد:

 !مامان پس چرا نمیایی من خوابم میاد-صدای آریا پیچید تو گوشش:

 !باشه عزیزم دارم میام اگه خوابت میاد بخواب منم زود میرسم-نفیس با لبخند گفت:

 !نه مامان نمیخوابم تبلتمو میخوام-آریا نق زد:

نتظرم باش،منم زودِ باشه پس رو تخت دراز بکش م-نفیس پوفی بلند کشید و گفت:

 !زود میام

آریا با گفتنِ باشه موبایل رو به سمت نفیس گرفت و خودش سمت تخت رفت،نسیم 

 !کجایی تو آخه،مهمونام رفتن تو هنوز نرسیدی-غر زد:

 !غر نزن دارم میام کار داشتم-

جون خودت کار داشتی آره! بعدم بدون مجال به نفیس که حرفی -نسیم طعنه زد:

 !ردبزنه قطع ک

-نفیس با گفتنِ روانی موبایل رو تو کیفش انداخت و با نگاهی کوتاه روبه نیما گفت:

 !حرکت کن،خیلی دیر شده

نه،تا نگی چه اتفاقایی افتاده جایی -نیما اما راحت به صندلی تکیه داد و گفت:

 !نمیریم

 !چه اتفاقاتی مثال؟هیچی نشده-هایی گرد شده گفت:نفیس با چشم
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 پس چرا حالت بد شد؟-سید:نیما دوباره پر

 !مهم نیست-نفیس زمزمه کرد:

مهمه لعنتی خیلیم مهمه،همه چیزِ تو برایِ من مهمه، خیلی سعی کردم -نیما داد زد:

 !ی اون شوهرتو بگیرمنباشه اما نشد نشد نشد،پس حرف بزن تا نرفتم یقه

و قلبش  اش کرده بودنفیس دستشو به سرش گرفته بود و در حالی که سردرد کالفه

فقط فهمیدم مامان چرا مجبورم کرده با مهران ازدواج کنم،اون از -نامنظم میزد گفت:

 .کارو کرده،مهران تهدیدش کردهترس آبروش این

 به چی؟مگه خاله چیکار کرده؟-نیما با اخم پرسید:

با پدر مهران...نتونست -ی چشمشو گرفت و با صدایی لرزان گفت:نفیس اشکِ گوشه

 !یعنی گریه مجالش ندادادامه بده،

هقش هق نکنه اما نشد،هقجفت دستاشو رو صورتش قرار داد و خیلی سعی کرد هق

خود بازوشو کشید سمت خودش و تنشو تو کل ماشین رو پر کرد و نیما از خودبی

 !آغوشش فشار داد

 !باورش برای نیما هم سخت بود نسرین با پدر مهران!خدایا

 !کرداما االن دیگه کاری نمیشد 

هرچی بوده تموم شده و االن فاش کردن اون موضوع فقط باعث آبروریزی و ناراحتی 

 !میشد

نباید میذاشت نفیس چیزی به کسی بگه!تن لرزونِ نفیس رو بیشتر تو آغوشش فشار 

 !داد و چقدر دلش میخواست دنیا وایسه و نفیس همونجوری تو آغوشش بمونه
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یما گذاشت و اشکاش سوییشرت نیمارو خیس ی ننفیس بدتر از نیما،سرشو رو سینه

 !کرد

ی نیما رو سرِ نفیس بود و نگاهش به جلو،عجیب تو فکر بود و در گفتن حرفش چونه

 !تردید داشت

کشید و زیرلب زده عقبکم آروم شد و تازه متوجهِ موقیعتش شد،خجالتنفیس کم

 !معذرت میخوام-آروم گفت:

دل تی الی موهاش کشید و در حالی که دللبخندی کوتاه رو لب نیما نشست و دس

رو محکم تو مشتش گرفته بود و از شدت اظطراب قلبش میکرد حرفشو بزنه فرمون

 !نافرمانی میکرد و عشق واقعا چیزه عجیبیه

 تصمیمت چیه؟-

 !باالخره حرفشو اینجوری شروع کرد

میکرد  کاغذی از رو داشبورت برداشت و درحالی که تو دستش مچالشنفیس دستمال

 !نمیدونم،واقعا نمیدونم این حجم از بدبختی برام قابل باور نیست-آروم گفت:

نمیدونم واقعا چیکار میخوای بکنی اما تصمیمت هرچی -نیما با همون ناراحتی گفت:

 !باشم من کنارتم تا آخرش

میدونم که هستی،همین بودنت دلمو قرص -نفیس سکوت کرد اما تو دلش گفت:

 !میکنه

 !ی شیما ناخودآگاه جلو چشمش ظاهر شده دل کشید و چهرهآهی از ت

 !بهم میگه عاشقش شدم چون نگاهش مثل تو نیست-پوزخندی زد و گفت:
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میگه نگاه اونم مثل -نیما که متوجه نشده بود کیج نگاهش کرد که نفیس دوباره گفت:

و من  خوشانه آقا میشدنگاهِ خودمه!خوبه آریا یاد تبلتش افتاد وگرنه خیلی خوش

 !احمق نمیفهمیدم جام پر شده

 !نیما بازم سردرنیاورد نفیس چی میگه

مهرانو میگم،با اون -رو قورت داد و گفت:نفیس نگاه پر از سوال نیمارو که دید بغضش

 !زنه

 کدوم زنه؟-نیما با تعجب پرسید:

نفیس نفسی عمیق کشید تا بلکه یکم آروم بشه،کفِ دستشو روی پیشونیش گذاشت 

وقتی رفتم خونه دیدمش با یه زن ،بهش طعنه زدم که اونجوری -گفت: و آروم

گفت،گفت نگاهش عین نگاه خودشه،نگاهی که تو این همه مدت از من 

ندیده،حسودیم نمیشه نه اما به هرحال پدر بچم که هست،دیدنش با یه زن تو 

خت ای که چندساله توش زندگی کردم برام گرون تموم شد و فهمیدن راز بدبخونه

 !کردن خودم هم شد نورِعال نور

 !ی چشمش رو گرفت و با نگاه به بیرون سعی کرد بغضشو قورت بدهاشکِ گوشه

و تو با این حال هنوزم تو طالق -رو محکم تو مشتش فشار داد و گفت:نیما فرمون

 گرفتن دو دلی؟

 نه،صبح میرم-نفیس دستاشو بغل گرفت و با اینکه میدونست دلش دوبه شکِ گفت:

 !درخواست طالق بدم،هرچه باداباد

نیما چیزی نگفت،در سکوت ماشینو روشن کرد و حرکت کرد،حالش جوری بود که 

 !انکار خیالش از همه چیز راحت شده بود
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حرف پیاده شد و نیما هم بعد از قفل ماشین که جلوی در خونه توقف کرد نفیس بی

 !کردن ماشین دنبالش

ار خیلی دیروقت بود،ساعت تو دستش نفیس دوازده خونه در سکوت کامل بود و انگ

رو نشون میداد و نفیس با پوفی بلند که کشید با خودش فکر کرد چرا انقدر زود شب

 !دیر شد

 !همه خوابن،انکار خیلی دیر کردیم-

آره منم برم -نفیس برگشت سمت نیما و در تایید حرفش سری تکان داد و گفت:

 تی کارای نسیم چیشد؟بخوابم،صبح کلی کارم دارم،راس

فعال خبری نیست،بگیرن خبر -نیما درحالی که سوییچو سمت نفیس میگرفت گفت:

 !میدن بهمون

ها باال رفت و نیما هم از پله"بخیرشب"رو از دست نیما گرفت و با گفتنِ نفیس سوییچ

 .جوابش را با لبخندی محو داد و به سمت سرویس رفت

.... 

ذره خواب،نگاهش به عکس روی عسلی ثابت یغ از یهجا شد اما درتوی تخت جاب

 !موند و احساس خفگی میکرد

 های پراز ناراحتیه نفیس جلو نگاهش بود و چیشد اینهمه عشق؟چشم

 !تقصیر خودت بود نفیس،همش تقصیره خودت بود-بازم تکرار کرد:

توام کم مقصر نیستی پسر -پوزخندی به جواب خودش داد و روبه خودش گفت:

 !بزرگ،توام بد بازی شروع کردی باهاش و اینم عاقبته عشق زوریشمس 

.. 
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 .لطفا اینجارو امضا کنید-

به خودش اومد و با نگاه به مرد خودکار را از دستش گرفت و جایی را که گفته بود را 

 .امضا کرد

فردا احضاریه برای شوهرتون فرستاده -مرد نگاهی دقیق به پرونده انداخت و گفت:

 .ونیم اینجا باشیدتون هم ساعت دهمیشه، خود

 !باشه حتما،ممنون-جون زد:نفیس لبخندی کم

 .زمزمه کرد و نفیس از اتاق خارج شد "خواهش میکنمی"مرد 

ی همکف رفت و از دادگاه خارج شد،سوار ماشین شد و سوار آسانسور به طبقه

ه آریا حوصله به سمت فروشگاه بزرگ موبایل حرکت کرد، دیشب که رسید خونبی

زاری کرد که باید خواب بود اما صبح که بیدار شد و فهمید تبلتش شکسته کلی گریه

 !یه تبلت جدید برام بخری و من دیگه اینو نمیخوام

جلوی فروشگاه توقف کرد و پیاده شد،با عجله یک تبلت مدل جدید خرید و از 

 .فروشگاه خارج شد

 بله؟-آشنا بود،جواب داد:سوار ماشین که شد موبایلش زنگ خورد و شماره 

 سالم،کجایی؟-صدایِ گرم نیما تو گوشش پیچید:

 سالم،دارم میام خونه،چطور؟-

 رو گرفتن،گفتم ببینم توام میایی؟میخوایم با نسیم بریم دادسرا مثل اینکه اون پسره-

اگه میشه خودتون برید من -نفیس در حالی که احساس سردرد شدیدی داشت گفت:

 !درد دارمبرم خونه،یکم سر

 !باشه هرجور راحتی،مواظب خودت باش-نیما کمی مکث کرد و گفت:
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 !فعال-نفیس لبش به خنده باز شد ولی فقط خالصه گفت:

کسی که از ته قلب دوستت داره نمیگه "قطع کرد و یاد اون جمله تو اینستا افتاد

 "!دوستت دارم،میگه مواظب خودت باش

 .خیابان اصلی سرشو به طرفین تکون داد و پیچید تو

... 

اش بلند شد از رو تخت و از اتاق خارج شد،به سمت اتاق شیما حوصلگیبا تمام بی

 رفت و آروم در زد

 بله؟-آلود شیما بلند شد:طولی نکشید که صدای خواب

 !بخیر،چیزی احتیاج نداریدصبح -مهران دستی الی موهایش کشید:

ن بخیر،نه ممنون فقط من دارم صبحتو-شیما با کلی زحمت رو تخت نشست و گفت:

 .آماده میشم اگه ممکنه برسونیتم خونه

مگه نگفتین تو خونه کسی نیست مراقبتون -مهران نفسی عمیق کشید و گفت:

 .باشه،همینجا بمونید خب

خب اینجا بمونم بیشتر مزاحم شما هستم،برم خونه -شیما با کلی خجالت گفت:

 !راحتترم

 .بحانه حاضر میکنم بیاید بیرون صحبت کنیممن دارم ص-مهران دوباره گفت:

 .گرد کردشیما جوابی نداد و مهران به سمتِ آشپزخونه عقب

قهوه ساز رو به برق زد و میز رو کامل چید،نگاهی دقیق به میز انداخت و به سمت 

اشو سرویس رفت،چندمین بعد که از سرویس خارج شد،شیما رو دید که پای شکسته
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هاشو تند ته بود و همراه عصا به سمت آشپزخونه میرفت،مهران قدمداشبزور باال نگه

 !مواظب باش-کرد و در حالی که بازوشو میگرفت گفت:

 !ویلی رفت و لبخندی کوتاه رو لبش نشستشیما ته دلش قیلی

 .به کمک مهران رو صندلی نشست و مهران هم روبروش

 .دلیوان آب پرتقالش را جلویش کشید و کمی ازشو مزه کر

ی شیمایی بود که زیر نگاه مهران سرخ شده بود و اراده تمام نگاهش خیرهمهران بی

 !های سفید شیما میامدچقدر این رنگ به گونه

ای نون از جانونی برداشت و روشو مربای توت فرنگی ریخت نفسی عمیق کشید و تکه

را از دست  ی کوچکتر لقمهو گرفت سمت شیما،شیما با دستی لرزان و قلبی لرزان

 !مهران گرفت و خدا میدونه اون لقمه چقدر به مزاجش خوش اومد

 چرا میخوای بری؟اینجا راحت نیستی؟-مهران تکیه به صندلی داد و پرسید:

 !چرا،ولی خب نمیخوام مزاحمتون بشم-شیما نگاهش را باال داد و گفت:

 !حم نیستی،خیلی وقته مزانیستی-مهران با لبخند و نگاهی پر از عشق گفت:

 !شیما اختیار قلبش که میخواست سینشو بشکافه و بپره بیرون دست خودش نبود

تر از قبل سرش رو پایین انداخت که مهران دستشو دراز کرد حرفی نزد فقط سرخ

-دست شیما رو که روی میز بود رو گرفت و در حالی که کوتاه فشار میداد گفت:

خب اینجور که معلومه نفیس دیگه قصد نمیدونم چجوری بگم که بد برداشت نکنی،

برگشت نداره،هرچند من از وقتی تورو دیدم انکار قلبم نافرمانی میکرد،به هرحال 

 !میخوام بگم اگه راضی باشی و خانوادت رضایت بدن بیام خواستگاری
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ولی شما زن -شیما شرم زده دستشو از زیر دست مهران بیرون کشید و آروم گفت:

 !ن چی میشهدارید،پس تکلیف او

من یه پسر هم دارم،نگران نباش -مهران کالفه دستی الی موهایش کشید و گفت:

نفیس دیگه نمیخواد با من ادامه بده یعنی از اول نمیخواست این من بودم که اسرار 

دوامِ این زندگی رو داشتم که دیگه منم نمیخوام،آریا هم بیش از حد به مامانش 

حضانتشو میدم به نفیس، نمیگم کال -د و ادامه داد:ست و...نفسی عمیق کشیوابسته

 ...بیخیالش میشم نه،به هرحال پسرمه اما اگه تو بخوای

 !، من مشکلی با بودن پسرت ندارمنه-شیما پرید تو حرفشو گفت:

این خانوم بودن تورو میرسونه اما نه -لبخندی واقعی رو لب مهران نشست و گفت:

به نفیس بد کردم اینجوری شاید یکمش جبران  نمیخوام از مادرش جداش کنم،من

 !بشه

،از نظر من در هیچ بهترین کارو میکنید-شیما لبش رو کوتاه گاز گرفت و گفت:

 !صورتی نباید یه بچه رو از مادرش جدا کرد

خب،االن جوابت -مهران با همون لبخندش سرش رو تکون داد و پرسید:

 چیه؟میخوای با خانوادت در میون بذاری؟

ای ندارم،پدرم خیلی سال پیش فوت کرده و من خانواده-ما بغض کرده جواب داد:شی

مادرم مجددا ازدواج کرده و االن دوتا پسر داره که همه فکر و ذکرش اونان و من فقط 

 !حکم سربارو دارم براش،از خداشه یجوری شرم کم بشه

اراده ما نشست و بیمهران با دیدن نگاه بارانیه شیما دلش لرزید و بلند شد،کنار شی

-تو آغوشش کشید،دستش رو نوازش گونه رو موهاش رنگ شب شیما کشید و گفت:

 !آروم باش عزیزم،خودم نوکرتم تا تهش،غصئه نخور
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 !اراده قرص شده بودشیما لبخندی میون اشک زد و دلش بی

... 

-درو باز کرد و وارد خونه شد،نسرین آریا بغل جلوش سبز شد و با اخم تشر زد:

معلومه کجایی تو،اون از دیشب که غیبت زد جلو مهمونام نیومدی اینم از امروز که 

 !آفتاب نزده بدون خبر دادن رفتی بیرون

 !کار داشتم-نفیس آریا رو از بغل مادرش گرفت و با نگاهی پر از دلخوریت گفت:

 !چیکار،دل نگران شدم-نسرین با ابروهایی درهم رفته پرسید:

 ...رفته بـ-ین تکون داد و گفت:نفیس سرشو به طرف

حرفش کامل نشده بود که نگاهش به خاله نسترنش افتاد و لبش روهم قفل شد و فقط 

 !بعدا باهم صحبت میکنیم-کوتاه روبه مادرش گفت:

حرف از کنارش گذشت و نسترن با لبخند نسرین نگاهی به خواهرش انداخت و بی

 .تابی میکردکجا بودی خاله،پسرت بی-روبه نفیس گفت:

آره خاله بدجوری -ید و روبه خالش گفت:ب*و*سنفیس با لبخند رو سرِ پسرش را 

 .ست بهموابسته

نسترن لبخندی زد و با گفتن بیاید صبحانه ازشون دور شد و به سمت آشپزخونه 

 .رفت

-نفیس آریا بغل به سمت باال رفت و در حالی که آریا رو روی تخت میذاشت گفت:

 خوردی؟ خب مامان صبحونه
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آریا با لبهایی آویزون فقط سرش رو به معنیه نه باال برد که نفیس خندان خم شد 

ی مفصل بخوریم پس پاشو فداتشم،پاشو بریم یه صبحونه-ید و گفت:ب*و*سگونشو 

 !بعد من تبلت جدیدتو میدم بهت،قبوله

 !قبوله-آریا که از شنیدن تبلت ذوق زده شده بود اینبار با صورتی خندان گفت:

بلندشو پس -نفیس شال و مانتوشو از تنش درآورد و آروم زد رو بینیه آریا و گفت:

 !آقا کوچولو

آریا از تخت پایین پرید و همراه مامانش که کش موهاشو باز کرده بود و موهای 

 .ها پایین رفتندهاش ریخته بود از اتاق خارج شدند و از پلههایالیت شدشو رو شونه

جمع بودند و فقط جایِ نسیم و نیما خالی بود،نفیس نمیدونست همه دور میز صبحانه 

 .چه دلیل موجهی آوردند که دوتاشونم سر صبحی رفتند بیرون

 ...های کوچیکی برای آریا میگرفت و آریا هم به ذوق تبلتش همشو میخوردلقمه

 مامان شما پاشو برو باال تو اتاق منم-صبحانشون که تموم شد نفیس روبه آریا گفت:

 .االن میام

 .حرف بلند شد و به سمت اتاق باالیی رفتآریا بی

نفیس به کمک بیتا و عروس داییش روی میزو جمع کردند و بیتا ظرفهای کثیف رو 

ی آریا به سمت باال رفت تا هم تبلت آریا رو بده توی ماشین چید و نفیس هم به بهانه

دای آریا که انکار آروم با یکی هم خبری از نسیم و نیما بگیره نزدیک در که شد با ص

 !صحبت میکرد همانجا توقف کرد و گوششو به در چسبوند

... 

 صبحانتو بخور،پات که درد نداره؟-لیوان آب پرتقال شیما را جلویش کشید و گفت:
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ی مهران برداشت و در حالی که اشکش را پاک میکرد شیما سرش را از رو سینه

 .نه،دیشب مسکن قوی خوردم-گفت:

ساز بلند شد بره قهوه ران سرشو به معنیه رضایت تکون داد که با دینگ قهوهمه

گرد کرد و به سمت اتاق رفت درست کنه که صدای موبایلش از اتاق اومد، عقب

سیو  "زندگیم"موبایلش را از رو عسلی برداشت و با دیدنِ شماره نفیس که به اسمِ 

 بله؟-ب داد:شده بود متعجب یک تای ابرویش باال رفت و جوا

 سالم بابایی؟-صدای آریا پیچید تو گوشش:

سالم عمرِ -مهران از شنیدن صدای آریا دلش یجوری شد و با لبخندِ واقعی گفت:

 بابا،خوبی عزیزم؟

 !بابا دلم برات تنگ شده بیا پیشم-صدای آریا انکار بغض آلود بود:

 !چشم عزیزم چشم میام-مهران پوفی بلند کشید و ناراحت گفت:

 !کی میای؟مامان هم خیلی ناراحته-ریا پرسید:آ

میام بابا،سعی میکنم خیلی زود بیام باهم بریم -مهران روی تخت نشست و گفت:

 !فرنگی خوشمزه ها که دوست داری میخرمشهربازی برات از اون پشمک توت

 مامانم میبریم؟-آریا میون بغض خندید و پرسید:

 !د میبریماگه بیا-مهران نفسی عمیق کشید و گفت:

 !باشه بابا خیلی منتظرتم زودبیا-آریا ذوق زده گفت:

 !مت فعالب*و*سباشه بابا میام،می-مهران از لحن آریا خندش گرفت و باز گفت:

آریا خداحافظی کرد و موبایل مادرش را دوباره توی کیفش گذاشت و روی تخت 

 .نشست



                 
 

 

 ا.اصغرزاده  | سنفی عشق رمان

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

80 

 

و محکم روهم نفیس که از پشت در همه چیز رو شنیده بود با شرمندگی چشماش

 !فشار داد و خودتش رو لعنت کرد که اصال حواسش به آریا نبوده

مامان خیلی -دستی رو صورتش کشید و وارد اتاق شد،آریا با دیدن مادرش گفت:

 !حوصلم سررفته

-،جفت دستاشو تو دستش گرفت و پرسید:نفیس به سمتش رفت و جلو پاش زانو زد

 چرا مامان،چیکار کنم برات؟

 نمیدی باهاش بازی کنم؟ تبلتمو-

چرا مامان ولی االن نه،اول باید بذاریم شارژ شب میتونی باهاش -نفیس با لبخند گفت:

 !بازی کنی

 !پس االن چیکار کنم من،حوصلم سررفته-آریا پکر گفت:

 میخوای ببرمت پارک؟-ید و پرسید:ب*و*سنفیس دستشو 

 !ه،به بابا هم بگیم بیادآره آر-زده به مادرش خیره شد و گفت:های آریا ذوقچشم

 !باشه مامان،بهش میگیم اگه کار نداشت میاد-نفیس نفسی عمیق کشید و گفت:

بعد دست آریارو کشید و لباساشو با لباسهایی که دیشب براش آورده بود عوض کرد و 

 !با خودش گفت حتما باید بره تمام وسایالشونو بیاره

باز شد و نسیم و نیما وارد اتاق  خودشم بلند شد حاضر بشه که در اتاق با تقی

 چی شد؟-شدند،نفیس با دیدنشون کنجکاو پرسید:

هیچی دستگیرش کردند فعال،مثل اینکه ما -نسیم رو تخت نشست و نیما جواب داد:

تنها شاکی نبودیم دونفرم به غیر از ما بود و حتی یکیشون از خواهرش هم شکایت 

 !واهر برادر چند وقتیه کارشون اینهکرده بود،تا اونجایی که من دستگیرم شد خ
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های مانتوشو ! بعد در حالی که دکمه"خدا لعنتشون کنه"نفیس زیرلب زمزمه کرد

 خب حاال چی میشه؟-میبست دوباره پرسید:

فعال هیچی،فردا صبح خودم میرم -نیما در حالی که کتشو از تنش درمیاورد گفت:

 !ی دیگه دادگاهش باشهپیگیری احتماال هفته

 !مرسی واقعا،خیلی کمک کردی-یس سرش رو تکون داد و گفت:نف

 !اش بود و نفیس متوجه حالتش میشدنیما با نگاهی نافذ خیره

نیما با صدای آریا که مادرشو صدا میزد به خودش اومد و در حالی که سعی میکرد به 

 جایی میخواید برید؟-خودش مسلط باشه و نگاهی سمت نفیس نندازه پرسید:

است حرفی بزنه که آریا زودتر با خوشحالی که کامال از حرکاتش مشخص نفیس خو

بله میخوایم بریم پارک،بابا هم میاد قول داده برام پشمک هم بخره،اگه -بود گفت:

 !میخواین شما هم بیاین

زبونیه آریا خندش گرفت و نیما با نگاهی که انکار دلخور بود کوتاه نفیس نسیم از بلبل

 !نه عزیزم من نمیام شما برید-وبه آریا با لحنی آرام گفت:رو نگاه کرد و ر

 !یدب*و*سآریا کودکانه خندید و نسیم محکم بغلش کرد و چندباری گونشو 

چند لحظه منتظر باشه و به -جا کرد و روبه آریا گفت:نفیس کیفشو روشونش جاب

سمت سرویس رفت،کمی آرایش به صورتش شادی بخشید و وقتی از سرویس خارج 

 .نیما تو اتاق نبود شد

.... 

هایش را عوض کرد و اتاق را ترک کرد،شیما میخواست از آشپزخانه خارج بشه لباس

چیزی -که مهران به سمتش رفت و در حالی که کمکش میکرد تا به سالن بره پرسید:

 احتیاج دارید؟
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 !نه،ممنون از صبحونه-شیما با لبخند روی مبل نشست و گفت:

ای رو سر شیما کاشت،دل شیما تو سینش لرزید و تا بنا هب*و*ساراده مهران بی

 !گوش سرخ شد

آریا بهم زنگ -مهران روبرویش زانو زد و در حالی که دستش رو میگرفت گفت:

ی تو باهاش زد،میخوام برم ببرمش پارک احتماال نفیس هم باشه،میخوام درباره

م که جوابت مثبته و تا میدونم و مطمعن-صحبت کنم...نفسی عمیق کشید و ادامه داد:

اونجایی هم که نفیس رو میشناسم میدونم به طالق توافقی رضایت میده،بعد از طالق 

عقد میکنیم تا اون موقع هم نمیذارم از کنارم بری،بودن تو کنارم روحمو تازه 

 !میکنه،باور کن شیما تا حاال اینطوری خوشحال نبودم

رو تمیز کنه،نگران چیزی نباش م خونهیک پرستار میگیرم که هم مراقب تو باشه ه

 باشه؟

 !باشه-شیما با کلی خجالت لب زد:

مهران با لبخند بلند شد و با گفتنِ مواظب خودت باش،سعی میکنم زود برگردم خونه 

 .رو ترک کرد و توی راه با موبایل نفیس تماس گرفت

ه جواب بده بگه ی مهران موبایل رو دست آریا داد و گفت باباشنفیس با دیدنِ شماره

 .داریم میریم پارک اگه میخواد بیاد

 .های مادرش را برای پدرش تکرار کردآریا جواب داد و حرف

 .انکار نفیس هم قصدش صحبت کردن با مهران بود و مشخص شدن تکلیفش

ساعت طول کشید برسند پارک موردنظر آریا،نفیس که ماشین رو خاموش کرد نیم

کرد و دو دستی درِ ماشین رو باز کرد و پیاده شد،نفیس هم آریا سریع کمربندشو باز 
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تر آروم-پیاده شد و بعد از قفل کردن ماشین روبه آریا که سمت تاب میدوئید گفت:

 !آریا

خودشم به سمت نیمکت رفت و روش نشست،نگاهش به آریا بود اما تمام حواسش به 

میاد نگاه تیره و دلخور نیما دل نگاه دلخور نیما بود،وقتی آریا گفت بابام هم باهامون 

 !نفیس رو فشرد

 !سالم-

سرش را باال برد و نگاهش با نگاه مشکی مهران تالقی پیدا کرد،کوتاه جوابش را داد 

که آریا بابا بابا کنان به سمت مهران دوئید و مهران با لبخندی خم شد و محکم بغلش 

 کجا بودی عزیزدلم؟-ید و با لبخندی پررنگ پرسید:ب*و*سکرد،چندباری گونشو 

بابا -فروشی اشاره کرد و گفت:آریا بدون توجه به سوال باباش با دستش به پشمک

 فرنگی بخریم؟بریم پشمک توت

 !چشم عزیزم،بریم بخریم-ید و گفت:ب*و*سمهران دستشو 

مین بعد تنها اومد و کنار نفیس نشست،نفیس نگاهش آریا بغل از نفیس دور شد و ده

پشمک به دست بود که روی تاب نشسته بود و دولپی پشمک  با اخم روی آریای

 !میخورد

خبرا -چخبر؟زیرچشمی نگاهش کرد و با پوزخند طعنه زد:-با سوال مهران که پرسید:

 که پیشِ شماست،دیشب خوش گذشت با عشقتون؟

اش بعد از چند مهران کالفه دستی الی موهایش و حرفی نزد،نفیس پشیمان از طعنه

درخواست طالق دادم،صبح احضاریه میرسه دستت،امیدوارم -ت:ثانیه مکث گف

کدوممون انقدری درک داشته باشی که متوجه بشی دیگه این زندگی به درد هیچ

 !نمیخوره
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منم اتفاقا میخواستم -مهران با کشیدن نفسی عمیق انکاو که سبک شده بود گفت:

افقی بود کارمون زودتر همین موضوع رو بهت بگم،اما باید بهم اطالع میدادی اگه تو

 !انجام میشد

نگران نباش آقای عاشق پیشه دیر نمیشه،تو رضایت بدی همه -نفیس پوزخندی زد:

 !چیز تمومه

 ...اتم تـباشه فقط مهریه-مهران با تکان سر گفت:

 !نمیخوام،فقط حضانت آریا رو میخوام والغیر-نفیس پرید تو حرفش:

رو میزنم به نامت آریا که شد هجده سالش  ده درصدر کارخونه-مهران دوباره گفت:

چهل درصدم میزنم به نام آریا توام خوددانی خواستی اون ده درصدم بده آریا حاال 

 ...هرچی ولی

 ولی چی؟-حرفش را خورد که نفیس برگشت سمتش و پرسید:

 !هروقت خواستم میام آریا رو میبینم و با خودم میبرمش-مهران ادامه داد:

 خب،حاال چیکار کنیم؟-د که مهران بعد از چند مین پرسید:نفیس حرفی نز

هیچی،کاری قرار نیست بکنیم،فقط باید یکاری کنیم زیاد دنگ و فنگ -نفیس گفت:

 !نداشته باشه،منم میام تمام وسایل خودم و آریا رو میبرم که مشکلی نباشه

 مثال چه مشکلی نفیس؟-مهران حرصی پرسید:

ن اگه خواستند لوازم جدیدی بیارن وسایالی من مثال خانومتو-نفیس نیش زد:

 !اذیتشون نکنه یه موقع

 .رخ نفیس خیره شدحرف و با نگاهی پر از تردید به نیممهران بی
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چیزی -سنگینیه نگاهش باعث شد نفیس برگرده و با نگاهی خالی از هرچیزی بپرسه:

 شده؟

ین فکر میکنم تو این نه,فقط دارم به ا-مهران سرش رو به طرفین تکون داد و گفت:

 !سال زندگی اخالقت یه درصد هم تغیر نکردهپنج

نبایدم تغیر کنه،مگه انسان در مقابل چیزی که دوسش -نفیس پوزخندی زد و گفت:

 نداره میتونه واکنش خوبی نشون بده؟

 !فایدستمهران جوابی نداد,چون خوب میدونست کلنجار رفتن با نفیس بی

 !نبود اون به هیچ صراطی مستقیم

ساعت بیشتر بود که کنار هم نشسته بودند و هردو در ظاهر ساکت و در باطن پر نیم

 !از فکر و خیال به روبرو و آریا خیره بودند

رو شکست,نفیس موبایل رو از کیفش خارج کرد  صدای موبایل نفیس سکوت بینشون

 !و شماره مادرش رو موبایلش افتاده بود

 !دجواب نداد!به خودش حق میدا

 !باعث اصلیه نابودیه زندگیش مادرش بود

 !موبایل رو رو سایلنت قرار داد و انداخت داخل کیفش

ورجه وسط بابا مامانش نشست و در حالی که خودشو بغل آریا خسته از اون همه ورجه

 !بابا گرسنمه،توروخدا بریم پیتزا بخوریم!مامانم بیاد-مهران مینداخت گفت:

بسه دیگه,برای امروز -ه کرد که نفیس با اخم روبه آریا گفت:مهران دودل به نفیس نگا

 !کافیه,پیتزا خوردن هم باشه برای بعد
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آریا اما نق زد,قبول نمیکرد و در آخر با کلی گریه نفیس رو راضی کرد که برن برای 

 !ناهار پیتزا بخورن

تاد که مهران سوار ماشینش شد و پشت ماشین نفیس راه افتاد,وسط راه یاد شیما اف

تو خونه تنها بود و حتما برای ناهار هم چیزی نداشت,محکم با کف دستش به 

ای که گاهی برای گرفتن خدمتکار برای خونه و پیشونیش کوبید و سریع با موسسه

ساعت برای خونه یه کارخونه باهاشون تماس میگرفت،تماس گرفت و گفت تا نیم

رو  ار شیما باشه هم کارهای خونهخدمتکار خانوم بفرستن که تا دوماه هم پرست

 !اش نداشتبکنه,طبق معمول هم مشکلی با هزینه

..... 

با کلی زحمت رو کاناپه دراز کشید که تلفن خونه زنگ خورد,مردد بود که جواب بده 

یا نه,دست آخر با هزار زحمت و به کمک عصا بلند شد به سمت تلفن بره که رفت رو 

سالم,من یه کاری برام پیش اومد از اینجا -د تو خونه:پیغامگیر و صدای مهران پیچی

هم میرم کارخونه شب برمیگردم,یک نفر خانوم خدمتکار میاد خونه هم برای 

تابانه منتظر ساعت دیگه میرسه,بیپرستاری و کمک به تو هم برای کارای خونه تا نیم

 !متب*و*سشبم که برسم پیشت,می

های آخر مهران ضربان قلبش دور ی که از حرفشیما دوباره رو کاناپه نشست و در حال

 !تند برداشته بود لبش محکم گاز گرفت و دستی رو صورت قرمز شدش کشید

خیلی دلش میخواست بلند بشه تمام خونه رو با دقت نگاه کنه اما نمیتونست,این 

ی نجات رو برای شیما داشت که شیما هم با تمام خونه و صاحبش حکم فرشته

ای از عشقش به مهران وقت ذرهن اونو میپرستید و مطمعن بود هیچعشقش به مهرا

 !کم نمیشه

..... 
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 خب مامان سیر شدی؟-در حالی که دست آریا رو با دستمال پاک میکرد پرسید:

آلود سرشو تکون داد که نفیس بلند شد و با اینکه حتی هایی خوابآریا با چشم

ی کوتاه از مهران,آریا رو تو بغلش گرفت و ای از پیتزاشو نخورده بود بعد از تشکرتکه

 !جا کردکیفشو رو شونش جاب

فودی مهران هم بلند شد,پول پیتزاهارو روی میز گذاشت و همراه نفیس از فست

ید و با خداحافظی ب*و*سخارج شدند,مهران رو سر آریا رو که خواب رفته بود رو 

دور شد,نفیس با  سرد روبه نفیس,به سمت ماشینش رفت و به سرعت از اونجا

کشیدن آهی کوتاه آریا رو روی صندلی عقب ماشین گذاشت و خودشم سوار شد و 

 .راه افتاد

موقع ساعت روی ماشین نزدیک چهار رو نشون میداد و نفیس خبر نداشت تا اون

 !کال از نیما و مادرش و نسیم داره و چقدر همه نگرانشون شدندچقدر میس

ی رک کرد در باز شد و نسیم و نیما که نگرانی از قیافهرو که جلوی خونه پا ماشین

جفتشون مشخص بود از در بیرون اومدند و نفیس با تعجب در حالی که از ماشین 

 چیزی شده؟-شد پرسید:پیاده می

زهرمار و چیزی شده,چرا جواب موبایلتو نمیدی؟تا حاال صدبار -نسیم روبهش توپید:

 !زنگ زدیم بهت

-بست و در حالی که سمت آریا میرفت که بغلش کنه گفت: نفیس درِ ماشین رو

 !ببخشید موبایلم رو سایلنت بود متوجه نشدم

ی توپی بهش غرهبعد آریا رو بغل کرد که نسیم به سمتش رفت و در حالی که چشم

میرفت آریا رو از بغلش گرفت و به سمت خونه رفت,نفیس خواست در ماشینو قفل 

تا اون موقع ساکت بود با چند قدم خودشو به نفیس و  کنه و بره تو که نیما که
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سوییچو از دستش گرفت و در حالی که درِ ماشین رو باز میکرد و مینشیت پشت 

حرف ماشینو دور زد و نشست و نیما فرمون روبه نفیس اشاره کرد که بشینه,نفیس بی

 .هم باالفاصله راه افتاد

ت کرد متوجه شد که مقصدِ نیمای متفکر مسیر برای نفیس ناآشنا بود اما یکم که دق

 !بام تهرانه

حرف به جلوش خیره شد اما هرازگاهی دستاشو بغل کرد و مثل نیما ساکت و بی

چشماش نافرمانی میکردند و نگاهی دزدکی سمت نیما مینداخت و چقدر امروز 

 !تیپ شده بودخوش

رش همون عطر پیرهن سبز یشمی و شلوار کتان مشکی عجیب به تنش میومد و عط

رخش شده بود جوری هم با عشق ی نیماراده خیرهسرد گذشته بود و نفیس بی

نگاهش میکرد که لبخندی واقعی صورت نیما رو نقاشی کرد و دستش چقدر میل 

 داشت دست نفیس رو بگیره

به خودش بیاد و با کلی خجالت و شرمندگی نگاه از  آهِ کوتاه نیما باعث شد نفیس

 !نیمرخ نیما بگیره

 !نیما خندشو با کشیدن لبش تو دهنش مهار کرد

 !نفیس دستاشو بغل کرد و سعی کرد دیگه نگاهی سمت نیما نندازه

 !ی جلوتا رسیدن به مقصد هردو ساکت بودند و خیره

 !میکردآلودگی ها شلوغ بود و نفیس احساس خوابخیابان

 !هاش روهم رفتندسرش را به پشتیه صندلی تکیه داد و چشم

 !ی جلوش شدنیما زیرچشمی نگاهش کرد و دوباره خیره
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نزدیک بام تهران که شدند نیما دست نفیس رو گرفت و فشاری خفیف به دستش 

 !وارد کرد که نفیس متوجه شد

نیما ماشین را دستش را آرام از دست نیما بیرون کشید و چشماشو باز کرد!.

 !پیاده شو-داشت و روبه نفیس که نگاهش میکرد با لبخند گفت:نگه

 .حرف درو باز کرد و پیاده شدنفیس نفسی عمیق کشید و بی

نیما هم پیاده شد و بعد از قفل کردن در کنار نفیس رفت و هم قدم هم به سمت 

 نجا؟برای چی اومدیم ای-کابین رفتند سوار که شدند نفیس پرسید:تله

-نیما دستشو الی موهاش کشید و با لحنی عجیب که دل نفیس رو لرزوند گفت:

 !نمیدونم,باور کن خودمم نمیدونم,فقط یه چیزی منو کشوند اینجا

 !های سبز نفیس بودی چشمحرف نگاهش کرد و نگاه نیما هم خیرهنفیس بی

هردو معنیه نگاه هم رو کابین نگاه از هم نگرفتن,عجیب بود اما اینبار تا ایستادن تله

 !خوب درک کردند

های کابین که ایستاد,نیما دست نفیس رو گرفت و کمکش کرد پیاده شد,کفشتله

 !رو فشار میداددار نفیس در راه رفتن اذیتش میکرد و محکم دست نیماپاشنه

اینجا منو آروم -کنار هم روی تکه سنگی نشستند و بعد از کمی مکث نیما گفت:

قت دلم میگیره میام اینجا,حاال هم مثل همیشه آرامش گرفتم,مخصوصا میکنه,هرو

 ...که تو کنارمی,من دیگه چیزی نمیخوام نفیس,همین که تو باشی و بدونم فقط

 !نیما حرفش را خورد و کالفه دستی رو صورتش کشید

 !لعنت بهت نیما اون هنوز متاهله,بس کن-با خودش گفت:
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ی حرف نیما شده و اون چیزی جز متاهل بودن هنفیس فهمید یه چیزی مانع ادام

 !نفیس نبود

 !اگه نفیس از مهران جدا میشد راه هم برای نیما باز میشد

درخواست طالق دادم,به مهران هم گفتم -نفیس دستهاشو توی هم پیچ داد و گفت:

 !باعث تعجبه اما قبول کرد

زن دیگه تو خونه مگه نمیگی با یه -نیما پوزخندی کوچک رو لبش نشوند و گفت:

 !دیدیش,خب معلومه قبول میکرد

نفیس از یادآوری تلخیه اون شب باز بغضش گرفت و سعیش در نریختن اشکش 

 !فایده بودبی

ی دلش خیلی گرفته بود و اگه خجالت نمیکشید خودشو تو بغل نیما رها میکرد و غده

 !ی کلوشو از بین میبردبزرگ شده

کید و نفیس با آهی بلند که کشید سعی کرد ی اشکش رو دستش چاولین قطره

 !هارو بگیرهی قطرهجلوی بقیه

رو بگیره که نفیس دستشو مشت طاقت دستشو جلو برد خواست دست نفیسنیما بی

 !کرد و عقب کشید

تحمل کن,مثل من,مثل تمام این -نیما فقط نگاهش کرد که نفیس تو دلش گفت:

 !هم میشیم,بهت قول میدمسالها,باالخره مال تو میشم,عاقبت مال 

هایی که به خودش زده بود رو لبش نشست,هرچند کوتاه هرچند لبخندی از حرف

 !تلخ

نیما مشتی کوتاه رو زانوش زد و بلند شد,روبه نفیس که نشسته نگاهش میکرد 

 گرسنه نیستی؟-پرسید:
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-نفیس کیفشو تو دستش گرفت و بلند در حالی که پشت مانتوشو صاف میکرد گفت:

 !را اتفاقا, صبحونه هم نخوردمچ

 موافقی بریم ناهار بخوریم؟-نیما سرشو تکون داد و با اشاره به رستوران گفت:

 !اوکی,بریم-نفیس یه تای ابروشو باال داد و گفت:

.... 

 !آقای شمس اگه خودتون هم موافقید لطفا اینجارو امضا کنید-

و جاهایی که محضردار  مهران با نگاهی زیر چشمی به نفیس خودکار رو برداشت

 !میگفت رو امضا میکرد

 !اراده دلش گرفته بودنفیس بی

سال زندگی آقا نامحرم اعالمش کرد,مردی بود که تو تمام پنجاین مردی که االن حاج

های نفیس را با عشق داده بود و االن مقابلش ایستاده بود و باهاش جواب تمامِ سردی

 !هاش سرخ بودانکار چشم

ی نفیس ریخت و سرشو پایین گرفت,مهران لب پایینشو محکم کی رو گونهقطره اش

 !گاز گرفت و دلش انکار درد میکرد

 !مواظب خودت و آریا باش-آروم گفت:

رو به  های نفیس مشت شد و بدون نگاه بهش محضر رو ترک کرد و چندتا پلهدست

 !تندی پایین رفت و سوار ماشین شد

 !رداشت و سخت بود! خیلی هم سخت بودهقش کل فضای ماشین رو بهق

 !ی طالق برخالف تصورات نفیس بیش از بیش سخت بودکنار اومدن با قضیه

 !رو روشن کرد و با تمام سرعت به سمت خونه روند ماشین
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دیروز صبح که قاضی حکم طالقشونو صادر کرده بود نفیس تمام وسایل خودشو آریا 

 !هم تموم شد،همه چیز تموم شدی مادرش و امروز رو برده بود خونه

 !اش ده درصد سهم کارخونه و حضانت کامل آریا رو بهش داده بودمهران طبق گفته

نفهمید چقدر گذشت که جلوی خونه توقف کرد,کیفشو برداشت و پیاده شد,قیافش 

داد میزد که گریه کرده! حاال خوبه مهمونا دیروز رفته بودند وگرنه نفیس نمیدونست 

 !چی بده جوابشونو

چی شده -درو که باز کرد با مادرش روبرو شد,نسرین با دیدن قیافش نگران پرسید:

 نفیس؟

های پنج سالشو تمام دق و دلیشو سر مادرش خالی نفیس پوزخندی زد و تمام عقده

چی میخواستی بشه؟همش تقصیر تو بود,مامان باورم نمیشه,اصال باورم نمیشه -کرد:

تونستی در مقایل تهدیدهای مهران ساکت بشینی,چرا  مامان,چطور روت شد؟ چطور

ام با با آیندم بازی کردی,چرا نذاشتی خوشبخت بشم؟ببین منو حاال,من یه زن مطلقه

ی پسرمو ی پر از گرگ,من یه مادرم که با دستای خودم آیندهیه بچه تو این جامعه

نم مامان از چشم خراب کردم,گند زدم به خوشبختیش و تمام اینارو از چشم تو میبی

 !ت کل دنیای منو نابود کردی وس تو که بخاطر ه

هق میگفت و نسیم ناراحت کنار ورودی ایستاده بود و هارو با هقنفیس این حرف

 !دلش واقعا برای خواهرش کباب بود

های نفیس جلو رفت و چک محکمی زد تو صورتش و نسرین عصبانی از رفتار و حرف

ی تو نیستم که اینجوری باهام رفتار میکنی و من بچهاینو زدم یادت باشه -گفت:

داری که گند نزنی حرف میزنی،میخواستی انقدر لیاقت داشته باشی که شوهرتو نگه

 !ی خودتو بچتبه آینده
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نفس میزد بعد از این حرف به سمت باغچه رفت و نفیس که از شدت ناراحتی نفس

سمت باال رفت,آریا روی تخت  بدون توجه به نسیم وارد خونه شد و مستقیم به

های خودشو آریا رو که دیروز توی چهارتا مشغول بازی با تبلتش بود,نفیس تمام لباس

ساک آورده بود و هنوز باز نکرده بود رو یکی یکی برد پایین داخل ماشین گذاشت و 

بدون توجه به نسیم که سعی داشت مانعش بشه آریا روهم حاضر کرد و در حالی که 

 .ها پایین رفتیکرد چیزی جا نذاره دست آریا رو گرفت و از پلهدقت م

 نفیس بیشعور کجا میخوای بری آخه؟-نسیم داد زد:

 !میرم قبرستون که دیگه از دست شماها راحت بشم-نفیس بدتر از اون داد زد:

به دنبال این حرف از خونه خارج شد،درِ ماشین رو باز کرد و کمک کرد آریا جلو 

 !دشو بست و خودشم دور زد نشست و راه افتادنشست،کمربن

آریا که عصبانیت مادرشو درک میکرد حرفی نمیزد و فقط ساکت به جلوش خیره 

 !بود

 نفیس نمیدونست کجا بره؟

 !سرگردون تو خیابونا بود

ساعت نزدیک یازده بود،نگاهی سمت آریا انداخت پکر به جلوش خیره بود! صداش 

 آریا؟-کرد:

 بله؟-تش:آریا برگشت سم

 گرسنه که نیستی مامان؟-

 !نه مامان با خاله تازه صبحونه خوردیم-آریا سرشو باال برد:

 حاال کجا بریم مامان؟-نفیس با لبخند دستی رو صورت نرم آریا کشید و پرسید:
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 مگه نمیریم خونمون؟بابا مهران منتظرمون نیست؟-خبر از هرجا پرسید:آریا بی

 !سعی کرد آروم باشه!.االن نیاز شدیدی به نیما داشتنفیس با درد چشماشو بست و 

نه مامانم دیگه -سعی کرد با آرامش آریا رو قانع کنه نفسی عمیق کشید و جواب داد:

اونجا نمیریم میریم برای خودمون خونه پیدا کنیم اما بابا قول داده هروقت تو 

 خواستی بیاد ببینتت منم همیشه کنارتم عزیزم باشه؟

 آخه چرا نمیریم پیش بابا؟-قانع نشده بود چون بغض کرده پرسید: آریا انکار

بغض -ه میزد به موهاش گفت:ب*و*سنفیش خم شد طرفش بغلش کرد و در حالی که 

نکن فداتشم،بزرگ بشی متوجه میشی عزیزم حاالهم اشکاتو پاک کن ببینیم کجا 

 باید بریم؟

بریم خونه عمو -گفت: آریا عقب رفت و در حالی که هنوز رد اشک رو صورتش بود

 نیما؟

 چی گفتی؟-نفیس بهت زده از حرف آریا بعد از چند ثانیه مکث پرسید:

ی عمو نیما آخه اون روز که داشتیم باهم حرف گفتم بریم خونه-آریا دوباره گفت:

میزدیم گفتم من از اینجا خوشم نمیاد مامانمم نمیبرتم خونه خودمون اونم گفت 

ی تورو ندیدم اونم تو موبایلش نشونم م گفتم من که خونهمیخوای بیای خونه من من

 ی ما کوچیکتره اما قشنگه بریم اونجا؟داد خونش خیلی قشنگه از خونه

نه مزاحم عمو نیما -دل کردن گفت:نفیس دستی رو صورتش کشید و بعد از کمی دل

 !نمیشیم باید یه خونه پیدا کنیم برا خودمون

بریم اونجا فقط امروز بریم دیگه زنگ بزنیم عمو نیما مامان توروخدا -آریا غر زد:

 بهش بگیم فقط امروز میایم خونت باشه مامان؟

 !بس کن آریا یه بار گفتم نه-نفیس عصبانی شد:
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 !آریا دستاشو بغل کرد و با گفتن قهرم باهات

 روشو برگردون سمت شیشه نفیس پوفی بلند کشید و خدایا االن چیکار کنم؟

خودش زمزمه کرد که موبایلش زنگ خورد،از کیفش خارج کرد شماره این حرفو با 

 بله؟-نسیم بود جواب داد:

 نفیس کجا رفتی دیوونه؟-

 دارم میرم دنبال خونه؟-

 خل شدی تو باز نفیس برگرد توروخدا بچه شدی؟-نسیم داد زد:

 !قسم نخور من دیگه پامو تو اون خونه نمیذارم فعال کار دارم خداحافظ-

 .ال به نسیم که حرفی بزنه قطع کرد و ماشینو روشن کردبدون مج

به چندتا بنگاه نزدیکیه خونه خودشون سر زد اما جای مناسبی پیدا نکرد,ساعت 

حوصله تو ماشین نزدیک دو ظهر بود که جلوی یه بنگاه دیگه نگه داشت،آریا بی

گه اینجا نشسته بود،نفیس نگاهی کوتاه سمتش انداخت و پیاده شد،با خودش گفت ا

 !هم جای مناسب پیدا نکنم میرم خونه نیما

وارد بنگاه شد،یه مرد حدود چهل ساله پشت میز نشسته بود نفیس آروم سالم داد 

که مرد با خوشرویی جوابشو داد و دعوتش کرد به نشستن,نفیس متشکرمی آروم 

قلی ی نیه خونه-گفت و بعد از نشستن روبه مرد با کمی شرمزدگی از نگاهش گفت:

 !مناسب برای خرید میخوام

 چند نفرید؟-مرد با کمی مکث پرسید:

 !دو نفر,خودم و پسرم-نفیس جواب داد:

 پس شوهرتون؟-مرد با ابرویی باال رفته پرسید:
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 !جدا شدیم-نفیس کالفه لب زد:

خیلی خوب -مرد با نگاهی که تن نفیس رو لرزوند و شرم رو بهش هدیه داد گفت:

 !واین میتونم نشونتون بدمچند مورد هست اگه بخ

 !قیمتهاشو لطف کنید تا ببینم تا چه حد توانشو دارم-نفیس با نفسی عمیق گفت:

اگه هم توانشو نداشتید مشکلی -مرد با لبخندی که اصال به دل نفیس ننشست گفت:

نیست من خانوم جوان و زیبایی مثل شما رو که دست خالی رد نمیکنم باالخره یه 

 !میایمجوری باهم کنار 

نفس زنان بلند شد و خواست فحشی نثار مرد و هفت جدش کنه اما نفیس نفس

منصرف شد و با نگاهی بد از بنگاه خارج شد و سوار ماشین شد! همزمان صدای نحس 

 کجا خانوم؟پس چی شد؟-مرد رو شنید که گفت:

 !چقدر دلش میخواست مرد رو با دستهاش خفه کنه,بیشرف

هم کشید و نگاهی سمت آریا که خوابش برده بود چندتا نفس عمیق پشت سر

آور میروند در حالی که بغضش سرباز انداخت و ماشینو روشن کرد, با سرعتی سرسام

 !کرده بود و هق هقش رو بزور خفه میکرد

هق کرد که از صدای بلند گریش آریا از آخرش نتونست طاقت بیاره,بلند بلند هق

ماشین و کنار خیابون کشید و سرشو روی فرمون  خواب پرید و ترسیده به مادرش که

 مامان؟-گذاشت نگاه کرد و آروم صداش کرد:

های بازِ آریا که ترسیده نگاهش میکرد گریشو نفیس سرشو بلند کرد و با دیدن چشم

چیزی نیست مامانم -مهار کرد و در حالی که اشکهاشو پاک میکرد روبه آریا گفت:

 !ی نیما فعالرس بگیرم بریم خونهاالن زنگ میزنم خاله نسیم آد
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آریا لبخندی در تایید حرف مادرش زد و نفیس موبایلشو از کیفش خارج کرد و زنگ 

 الو نفیس؟-زد نسیم که با دومین بوق جواب داد:

 ی نیما رو داری؟سالم نسیم آدرس خونه-نفیس جواب داد:

 میخوای چیکار؟-نسیم متعجب پرسید:

میخوام امشب بریم اونجا فعال جای مناسب پیدا -داد:نفیس با پوفی کوتاه جواب 

 !نکردم

آخه خونه هم پیدا کنی مگه تو وسایل داری بچینی تو خونه؟میخوای -نسیم غر زد:

 رو سرامیک بخوابی؟

اش هم کم بود که هموناروهم نسیم راست میگفت نفیس هیچی نداشت,حتی جهزیه

 !ونو خود مهران خریده بوداون موقع تعویض کرده بود و کل وسایل های خونش

 فعال بیخیال این حرفا داری آدرسشو؟-نفیس نفسی عمیق کشید و گفت:

 !آره صبر کن برات پیام میدم-نسیم جواب داد:

ی نیما گوشیو قطع نفیس با گفتن باشه و تاکید اینکه هیچ کس نفهمه که میره خونه

وشیش افتاد,نفیس از کرد که همزمان موبایلش تو دستش لرزید و شماره نیما رو گ

 !العملشو ببینهعمد جوابشو نداد,میخواست وقتی میره خونش عکس

تماس نیما که قطع شد پیام نسیم هم رسید و نفیس ماشینو روشن کرد و به سمت 

 !آدرسی که نسیم فرستاده بود روند

زیاد دور نبود و خودشو آریا شدید گرسنه بودند,مخصوصا خودش که اصال صبحونه 

 !رده بود و بدجوری احساس ضعف میکردهم نخو
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ربع بعد جلوی آپارتمان ایستاد,ساعت سه بود و نفیس حدس میزد نیما االن خونه یک

 .باشه

 .اف رو به صدا درآوردهمراه آریا پیاده شدند و به سمت در رفتند و نفیس اف

 !!نفیس تویی؟-چند ثانیه بعد صدای متعجب نیما تو گوش نفیس پیچید:

 مهمون نمیخوای؟-نگاه سمت آریا گفت:نفیس با 

 !۴۲بیاین باال,واحد -نیما سریع درو زد و گفت:

های ای زمزمه کرد و دست آریا رو گرفت و وارد حیاط شدند که پر از گلنفیس باشه

زیبا و رنگارنگ بود وارد ورودی شدند و سوار آسانسور باال رفتند,نیما جلوی واحدش 

 !شلوارک مشکی تنش بودمنتظرشون بود,تیشرت طوسی و 

من مامانمو راضی کردم بیاییم خونه شما -آریا با دیدنش سمتش دویید و سریع گفت:

 !مامانم نمیخواست بیاد میگفت مزاحمش میشیم

وقت مزاحم من مامانت هنوز نفهمیده هیچ-نیما جلو پای آریا زانو زد و ناراحت گفت:

 !نیست,خوب کاری کردی عزیزم بدو برو تو

-اخل شد و نیما بلند شد,روبه نفیس که با حالتی قشنگ نگاهش میکرد گفت:آریا د

 !بیا تو

نفیس کفشاشو از پاش درآورد داخل شد,تو اولین نگاه متوجه دکوراسیون زیبای 

های ی نقلیه نیما شد,یه پذیرایی تقریبا هشتاد متری که سمت راست با راحتیخونه

وی بزرگ و فرش ستش همراه تی بنفش بود وبنفش رنگ که چنتا کوسن سفید

ای و فرش همرنگش چیده شده های کرم قهوهشمینه و سمت باال چپ هم با سلطنتی

ی زیبایی به نواز واقعا جلوهبود,پرده های کرم رنگ و لوسترهای زیبا و تابلوهای چشم

 !خونه داده بود
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در سمت  آشپزخونه سمت چپ بود و از سمت راست یه راهرو باریک میرفت که دوتا

ای زیبایی پوشونده راست و یه در هم سمت چپ بود,کفِ راهرو با فرش کرم قهوه

شده بود و کل پذیرایی کاغذ دیواری شیری رنگ با گلهای ریز کرمی بود که واقعا زیبا 

 !بود

 !حق با آریا بود,خونت واقعا زیباست-نفیس با نگاهی سمت نیما روبهش گفت:

 طرفا؟قابلتو نداره,فقط متعجبم که چه عجب این-:نیما لبخندی کوتاه زد و گفت

 ناراحتی برگردیم؟-نفیس عمدا طعنه زد:

 !,فقط سوال کردمانقدر نیش نزن نفیس-نیما دلخور نگاهش کرد:

بعد زیر لب یه چیزایی گفت که نفیس متوجه نشد و در حالی که سمت آریا میرفت و 

ی مناسب پیدا نکردیم فکر کنم خونه-کنارش رو راحتی مینشست با آهی کوتاه گفت:

 !امروزو باید مارو تحمل کنی

 تازه رسیدی خونه؟-حرف روبروی نفیس نشست که نفیس پرسید:نیما بی

ساعتی میشه رسیدم میخواستم برم آره نیم-نیما دستی رو صورتش کشید و گفت:

 !دوش بگیرم که شما رسیدین

 !راحت باش تو برو دوشتو بگیر-نفیس آهی کوتاه کشید و گفت:

 ناهار خوردین؟-نیما روبه آریا پرسید:

مامان گرسنمه تازه خوابمم -نه,بعد رو کرد سمت نفیس و گفت:-آریا سرشو برد باال:

 !میاد

تو یخچال همه چیز هست اگه -نفیس خواست حرفی بزنه که نیما زودتر گفت:

 !زحمتت نیست ناهار با تو منم برم دوش بگیرم بیام
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اد و با گفتنِ باشه بلند شد که نیما هم همزمان باهاش بلند شد و نفیس سرشو تکون د

های تو راهرو اتاق خوابن میتونی بری اونجا لباساتو عوض دوتا اتاق-دوباره گفت:

 !کنی

 !نه,نمیخواد همینجوری راحتم-نفیس مانتو و شالشو از تنش خارج کرد و گفت:

و در حالی که سمت راهرو نیما مانتو شالشو از دستش گرفت و کیفشم برداشت 

 !میذارمشون اتاق خواب,راحت باش-میرفت گفت:

نفیس نگاهی با کلی محبت سمت نیما انداخت و به سمت آشپزخونه رفت,کف 

ای نفری کرم قهوهآشپزخونه سرامیک کرمی رنگی بود که صبحانه خوری شش

سمت راست ای بود و یه پنجره هم های آشپزخونه کرم قهوهوسطش بود و کل کابیت

ی توری کرمی رنگ بهش نصب بود,نفیس سمت یخچال آشپزخونه داشت که پرده

ی مرغ یه بسته گوشت مرغ برداشت و گذاشت بپزه,فعال رفت و بازش کرد از تو قفسه

زمینی و راحت ترین غذا بود,تا پختن مرغا پرنجشم دم گذاشت و مرغارو همراه سیب

 !کوجه سرخ کرد

 !ته بود که ناهار نفیس آماده بودساعت از چهار هم گذش

داشت زیر غذارو کم میکرد که صدای نیما از پشت اسمشو صدا زد که باعث شد 

نفیس هل کرده هینی بکشه که دستش زیر قابلمه خورد و سوزشش باعث آخِ محکمِ 

 !نفیس شد

 چی شدی؟-نیما نگران دستشو گرفت و پرسید:

 !یست یه ذره انگشتم سوختچیزی ن-نفیس انگشتشو برد تو دهنش و گفت:
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نیما دستشو کشید سمت شیر آب و بازش کرد,انگشت نفیسو گرفت زیرش و نفیس 

اش کنار رفته بود نیفته ی لخت نیما که حولهدر حالی که سعی میکرد نگاهش به سینه

 !بهتر شد,مرسی-دستشو کشید و گفت:

ک کنم حاال بوش رو برداشته,فبوی غذات کل خونه-نیما نفسی عمیق کشید و گفت:

 !هام رسیدهبه همسایه

 !خیله خب حاال اغراق نکن برو لباساتو بپوش بیا-ای کرد و گفت:نفیس تک خنده

ی اراده دست نفیسو کشید که نفیس تو بغلش جمع شد و سرش روی سینهنیما بی

 !هاش رفتنیما قرار گرفت و بوی خوشی به ریه

 !های پر از محبتشر نفیس و نگاهنیما مرد قوی اراده بود اما نه در براب

 دستشو محکم دور تن نفیس حلقه کرد و االن که دیگه ایرادی نداره؟

 !کس نداشت و همین برای نیما بس بوداالن دیگه نفیس آزاد بود,هیچ تعهدی به هیچ

از طریق نسیم باخبر شده بود که صبح نفیس به طور رسمی از شوهرش جدا شده و از 

 !اطالع نبودادرش هم بیبحث و دعواش با م

دیونه چیکار -نفیس به خودش اومد,بزور از بغل نیما خارج شد و آروم گفت:

 !میکنی,االن بچه میرسه میبینه

نگران نباش,آریا رو مبل خوابش برده بود -نیما دوباره دست نفیسو گرفت و گفت:

 !بردمش تو اتاق

 !گرسنه خوابید-نفیس ناراحت زمزمه کرد:

ای تو دل نیما زده شد,نفیس عالوه بر نیما آریا روهم داشت,نصف فکر هناخودآگاه جرق

 !و محبتش متعلق به پسرش بود
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خب باشه,مگه اشکالش چیه,هرچی باشه اونم پسرشه,تو که -به خودش تشر زد:

 !انقدر خودخواه نبودی نیما,اگه نفیسو بخوای باید با آریا هم کنار بیایی

 !بپوش بیابه چی ذل زدی نیما,برو لباس -

حرف فقط سرشو تکون داد و از آشپزخونه که خارج شد نفیس سریع یه لیوان نیما بی

 !وقفه سرکشیدآب یخ برای خودش ریخت و بی

 !عجیب احساس گرما میکرد

 .نفسی عمیق کشید و بلند شد تند تند رو میز رو آماده کرد

روی نفیس سرمیز چند مین بعد نیما لباس پوشیده با موهای خیس برس خورده روب

نشست و در حالی که نگاهی پر از حس خوب سمت نفیس مینداخت با شیطنت 

 خانم غذا بخوریم یا خجالت؟خب نفیس-پرسید:

نفیس لبخندی از اون همه سرخوشیه نیما رو لبش نشست و در حالی که دستشو زیر 

 !نمیدونم هرجور راحتی-ی نیما بود گفت:چونش میزد و خیره

سرشو به طرفین تکون داد و اولین قاشقو که برد دهنش یه تای ابروش  نیما با خنده

 چی شد؟خوشت نیومد؟-رفت باال که نفیس نگران پرسید:

 !نه نه عالیه-نیما سرشو تکون داد و گفت:

 خودت چرا نمیخوری؟-رنگ زد که نیما پرسید:نفیس لبخندی کم

 ای؟در با سلیقهتو چطور اینق-نفیس یکم برنج برای خودش ریخت و پرسید:

چی؟منظورت -نیما با خنده در حالی که درست متوجه حرف نیما نشده بود گفت:

 چیه؟
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ای؟من تصور میگم چرا انقدر با سلیقه-نفیس در حالی که لیوانشو پرآب میکرد گفت:

 !داشتم وارد خونت بشم خودتم بین آشغاال پیدا نکنم اما اینطور نبود

دستت درد -و بعد از اینکه خندش تموم شد گفت:نیما از تشبیه نفیس قهقهه زد 

 !نکنه یعنی اینجوری نشون میدادم

 .هاشو باال انداخت و شروع کرد خوردن غذاشنفیس فقط شونه

 چرا با خاله بحثت شد؟-بعد از چند مین نیما پرسید:

نفیس چنگال رو توی بشقابش فشار داد و واقعا دلش نمیخواست چیزی در اون باره 

 !کاش نیما درک کنهحرف بزنه,

سکوت نفیس که طول کشید نیما بیخیال شد و درک کردن نفیس فقط از دست نیما 

 !برمیومد

 راستی من فردا میرم شمال,بخوای میتونی باهام بیایی؟-بحثو عوض کرد:

 !نه بابا ما دیگه کجا بیایم,خودت برو-نفیس نگاهش کرد:

ل میشه,چند روز دیگه هم برای بیتا چه اشکالی داره,مامانم خوشحا-نیما دوباره گفت:

 !خواستگار میاد,حال و هوای آریا هم عوض میشه

 !حاال ببینم-نفیس متفکر گفت:

 !مرسی از غذا,خیلی خوشمزه بود-نیما لبخندی زد و گفت

 !نوش جان-ی نیما زد:نفیس لبخندی به چهره

** 

 خب عزیزم؟-
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گم عروس پاشکسته به چه چقدر عجولی آخه,االن من بله ب-شیما با خنده گفت:

 دردت میخوره؟

هایی پر از محبت مهران خندش گرفت و در حالی که سعی میکرد جمعش کنه با چشم

 !همین عروس پاشکسته رو چشم من جا داره-گفت:

شیما با لبخند دستشو روی صورتش گذاشت که مهران بغلش کرد و روی موهاشو 

ی مهران فشار سرشو تو سینه ه زد که شیما بیشتر خجالت کشید وب*و*سچندبار 

 !داد

 !جوابش مشخص بود و مهرانم خیلی خوب اطالع داشت

 خب شیما بریم محضر؟-طاقت تر از قبل پرسید:چند مین که گذشت مهران بی

شیما اینبار قهقهه زد,جوری که مهران هم خندش گرفت و همزمان تنِ گرمِ شیما رو 

 !تو آغوشش فشار داد

جواب من -مهران گذاشت و خندش که تموم شد آروم گفت: یشیما دستشو رو سینه

 !معلومه,اما بنظرم االن خیلی زوده

نه,زود -های مشکیش گفت:مهران شیما رو از آغوشش جدا کرد و با نگاهی به چشم

 بریم؟-نیست باور کن! بعدش با لحنی خواهش مانند پرسید:

 !یمبر-امان میزد که گفت:شیما لبشو کشید تو دهنش,قلبش بی

فعال بریم عقد کنیم بعد از اینکه پات خوب -مهران دستی رو صورتش کشید و گفت:

 شد یه جشن مفصل میگیرم و با همه آشنات میکنم,باشه؟

 !باشه-گین زد:شیما لبخندی شرم

 خب,شناسنامت همراهت هست؟-ای رو دستش زد و پرسید:هب*و*سمهران 
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 !اید مامانمم باشهآره فقط فکر کنم ب-شیما سرشو تکون داد و گفت:

اون که صدرصد باهاش تماس بگیر حاضرباشه,گواهی فوت پدرتم -مهران تایید کرد:

 !باید باشه

تا حاضر بشم با مادرت تماس بگیر -شیما سرشو تکون داد که مهران بلند شد و گفت:

 !منم میام کمکت کنم حاضر بشی

از جواب لبخندش به ی آرام مهران زد و مهران بعد شیما لبخندی کوتاه به چهره

 !سمت سرویس رفت و شیما موبایلشو از رو عسلی برداشت و به مادرش زنگ زد

 !همه چیز رو توی دومین براش توضیح داد و ازش خواست حاضر باشه برن دنبالش

 !مادرش مخالفتی نکرد,یعنی اصال براش مهم نبود,شیما مطمعن بود

.... 

موهای طالیی پسرش کشید و زیرلب قربون  کنارِ آریا رو تخت دراز کشید,دستی رو

 !صدقش رفت

 !هاشو بستبه پهلو چرخید و چشم

حتما باید یکی از ساکاشونو میاورد باال,هم خودش هم آریا نیاز به دوشی حسابی 

 !داشتند

 .چند مین که گذشت نفیس به خوابی عمیق رفت

ی خوب میدونست تاپش جلوش بود و داشت کار میکرد اما خودشم خیلنیما مثال لپ

 !تمام حواسش به اتاق خواب است که کی نفیس ازش بیرون میاد
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ای خواب آلود و دست و صورت خیس انتظارش زیاد طول نکشید چون نفیس با قیافه

در حالی که کل موهاشو باز کرده بود وارد سالن شد و با دیدن نیما لبخندی قشنگ 

 !کردم رفتی دفترتای؟من فکر عه تو خونه-تحویلش داد و پرسید:

نه بابا کجا برم دوتا -ی زیبای نفیس زد و گفت:نیما هم متقابال لبخندی به چهره

 !مهمون گل دارم تو خونه بذارم برم

نفیس کنارش روی راحتی نشست با یه چشمک که دل نیما رو آواره کرد تو سینش 

 !از گلیه خودِ صاحب خونس-گفت:

بود و تنش چقدر میلِ بغل کردن تنَ نفیس رو  ی سبز نفیسنیما نگاهش بین دو تیله

 !داشت

زحمت میری از نیما بی-خود میشه گفت:انکار نفیس درک کرد که نیما داره از خود بی

 !ماشین چمدون زرد منو بیاری,نیاز به دوش دارم,آریا هم همینطور

د نیما با کشیدن نفسی عمیق سعی کرد به خودش مسلط بشه و با گفتنِ حتما بلند ش

آریا هنوز -و نفیس هم همزمان باهاش بلند شد بره سوییچ و بیاره که نیما پرسید:

 خوابه؟

نفیس سرشو به معنیه مثبت تکون داد و به سمت اتاق رفت که آریا خواب آلود از اتاق 

سالم,کجا -خارج شد و با دیدن نیما بدون توجه به مادرش با لبخند سمتش و گفت:

 میری عمو؟

سالم عزیزم میرم از تو ماشین مامانت -وهاش کشید و با لبخند گفت:نیما دستی رو م

 !چمدونتونو بیارم

 !آخ جون پس میمونیم اینجا-آریا با شنیدن این حرف نگاهش برقی زد و گفت:
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نیما خواست حرفی بزنه که نفیس با سوییچ برگشت و در حالی که میگرفتش سمت 

 !ح اینجاییم,صبح میریم عزیزمبله مامان تا فردا صب-نیما روبه آریا گفت:

 !منم میام باهات عمو-آریا لباشو آویزون کرد و محکمِ دست نیما رو گرفت و گفت:

 !نیما با نگاه به نفیسِ اخمو دست آریا رو کشید و با خودش بیرون برد

عمو نذارید ما بریم,آخه وقتی تنها میشیم -سوار آسانسور که شدند آریا سریع گفت:

 !ه میکنه و ناراحته اما وقتی پیش شماییم همش خوشحالهمامانم فقط گری

تازه امروز که رفته بودیم دنبال خونه مامان که از بنگاه خارج شد خیلی گریه کرد منم 

 !ترسیدم مامانم بخاطر من دیگه گریه نکرد

 چرا گریه میکرد مامانت میدونی؟-نیما جلو پای آریا زانو زد و پرسید:

ی نمیدونم,فقط نذارید ما بریم, خونه-باال برد و گفت:"هن"آریا سرشو به معنیه 

ی شما رو خیلی بزرگ رو هم دوست ندارم اما خونهخودمون که نمیریم خونه مامان

 !دوست دارم

نیما با آهی کوتاه بلند شد و دوباره دست آریا رو تو دستش گرفت و با توقف آسانسور 

اش چمدان زرد رنگو د و طبق گفتهرفتن بیرون،ماشین نفیس جلوی در بود بازش کر

ی چمدان رو که حسابی هم از داخلش برداشت و دوباره ماشین رو قفل کرد و دسته

 .سنگین بود کشید و دست آریا روهم گرفت و برگشتن باال

نفیس غذای آریا رو گرم کرده و روی میز چیده بود که در باز شد و آریا همراه نیما 

برو مامان ناهارتو بخور منم برم یه -ی به آریا زد و گفت:وارد خونه شدند,نفیس لبخند

 .دوش بگیرم بعدش تورو میبرم

 ,حرف به سمت آشپزخونه رفتآریا که حسابی گرسنش بود بی
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نفیس به سمت چمدون رفت و با تشکری از نیما خواست چمدونو بکشه که نیما 

چرا گریه -:های متعجب نفیس پرسیدبازوشو گرفت و با نگاهی دلخور به چشم

 میکردی؟

 !ها؟-نفیس کیج شده پرسید:

میگم چرا گریه میکردی؟آریا میگه مامانم همش ناراحته و گریه -نیما دوباره گفت:

 میکنه چرا؟

 !نفیس سکوت کرد و واقعا جوابی نداشت,نمیدونست چی بگه

 !هیچی فقط دلم گرفته بود-نفسی عمیق کشید و آروم گفت:

 چرا وقتی از بنگاهی خارج شدی گریه کردی؟-د:نیما قانع نشد,دوباره پرسی

 !گفتم که مهم نیست-نفیس با پوفی عصبی گفت:

مهمه لعنتی,برای من مهمه,نمیدونم چرا نمیخوای -نیما بازوشو محکم فشار داد:

 !بفهمی

نفیس سرشو پایین گرفت و ناخودآگاه بغضش گرفت,یه قطره اشک از چشمش ریخت 

 !بغل کنه و خودشو خالیو دلش میخواست نیما رو محکم 

آرزوش زود برآورده شد چون نیما بازوشو کشید و سفت تو بغلش فشارش داد,نفیس 

ی نیما فشار داد و جفت دستاش دور تن نیما حلقه از خدا خواسته سرشو رو سینه

مردیکه بهم میگه -ی بغضش گفت:شد و بعد از اینکه حسابی اشک ریخت با ته مانده

ود من خانم زیبایی مثل شما رو که دست خالی رد نمیکنم باالخره پولتم کافی نبود نب

 !یه جوری باهم کنار میایم

 ...هنوز مهر طالقم خشک نشده مهر هرز
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 !هیششش-هنوز حرفش تموم نشده بود که نیما کنارِ گوشش غرید:

 !هایینشنوم همچین حرف

 کدوم بنگاه؟-بعد در حالی که از عصبانیت نفس نفس میزد پرسید:

فیس از آغوشش جدا شد و در حالی که دستی رو تیشرت زرشکی نیما که از ن

 !بیخیال دیگه نیما,ولش کن-های خودش خیس شده بود میکشید گفت:اشک

های ی نفیس برد و در حالی که سرشو بلند میکرد با دندوننیما دستشو زیر چونه

 !آدرس-چفت شده خالصه گفت:

 !حساس ترس کردانقدر عصبی بود که نفیس یه لحظه ا

لبشو باز کرد و تا آدرسو گفت نیما به سمت در رفت و با برداشتن سوییچ ماشینش از 

خونه خارج شد و درو محکم بست که باعث شد نفیس هینی بلند بشه و دستشو رو 

 !دهنش بذاره

 !خدا میدونست چی قرار بود بشه

.... 

 خب,بریم؟

آره -ران که نگاهش میکرد گفت:شیما کمربندشو بست و با لبخندی قشنگ روبه مه

 !بریم

ساعت مهران ماشینو روشن کرد و به سمت آدرسی که شیما داده بود حرکت کرد,نیم

بعد باالی کوچشون توقف کرد و شیما با تماس به مادرش گفت که باالی کوچه 

های قشنگ و کمی بازش با کلی منتظرشن,چند مین بعد شمسی خانم با اون لباس

شین مهران شد و در حالی که از دیدن ماشین مهران کیفش کوک آرایش سوار ما
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شده بود با کلی آب و تاب با مهران سالم علیک کرد و حسابی هم شیما رو تحویل 

 !گرفت که شیما تعجب کرد اما به روی خودش نیاورد

داشت و پیاده شدند,مهران ساعت هفت بود که مهران ماشین و جلوی محضر نگه

ی محضر باال رفتند و به نوبت رفت و کمکش کرد از چندتا پلهبازوی شیما رو گ

 !نشستند.دو نفر جلوشون بودند و یک نفر هم بعد ازشون اومد و نشست تو نوبت

دست شیما تو دست مهران بود و مهران تو این فکر بود که بعد از اینجا حتما باید برن 

 !خرید حلقه

 !نیم ساعت که گذشت باالخره نوبتشون رسید

 !هران سر از پا نمیشناخت و انکار رو ابرا سیر میکردم

ی تمام بهار آزادی و یک مین بعد شیما به عقد دائم مهران خونده شد با هزار سکهده

 !جلد قرآن و حافظ

 !ی دامادِ خر پولش شده بودخانم سراز پا نمیشناخت و حسابی شیفتهشمسی

لش رسوندند که خیلی اسرار کرد خانم رو به منزاز محضر که خارج شدند اول شمسی

برن برای شام اما شیما قبول نکرد عوضش مهران قول داد فردا شب مزاحمشون بشن 

 !و لوازم شیما رو هم جمع کنند ببرن

اما شیما بازم ناراضی بود و اصال دلش نمیخواست مهران با ناپدری مفت خور و دوتا 

 !داداشِ الاوبایش آشنا بشه

..... 

رو میرفت و خاموشیه موبایل نیما و دیر فن به دست تو سالن قدمنگران گوشی تل

 !کردنش حسابی دل نفیس رو شور انداخته بود
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 .توجه به مادرش مشغول تماشای تلویزیون بودآریا بی

 !ساعت از ده شب هم گذشته بود و خبری از نیما نبود

 !نفیس نمیدونست چیکار باید بکنه

 !لت تهوع میکردنگران بود و احساس حاحسابی دل

بلند شد بره یه لیوان آب بخوره که موبایلش زنگ خورد,با فکر اینکه نیماست سریع 

 بله؟-پرید رو موبایلش ولی شماره ناشناس بود با تردید جواب داد:

 !سالم نفیس,نیمام-صدای نیما پیچید تو گوشش:

 !مالحظهمعلومه کجایی نیما, دلم هزار راه رفت آخه بی-نفیس تشر زد:

ببین -نیما لبخندی از نگرانی نفیس رو لبش نقش بست اما اونجا جاش نبود,گفت:

وپار کردم کارت بانکیم تو نفیس من با این مردیکه دعوام شد مغازه و خودشو لت

 !کیفمه همراه دسته چکم,بردار بیا به کالنتری....خسارتشو بدم گورشو گم کنه

 !بوددلیل ننفیس پوفی بلند کشید,پس نگرانیش بی

 .ای زیرلب زمزمه کرد و تماسو قطع کردفقط باشه

بلند شد به سمت اتاق رفت و سریع حاضر شد,کارت بانکی نیما و کیف خودشم 

آریا مامان من میرم -وی بود گفت:برداشت و از اتاق خارج شد,روبه آریا که غرق تی

 !دنبال عمو نیما سریع میام دست به چیزی نزنی زود میایم

ای کوتاه گفت و نفیس از خونه خارج شد و نفهمید سمتش و باشه آریا برگشت

 !چجوری رفت پایین و چجوری رسید کالنتری

نام و مشخصات نیما رو گفت و داخل شد,با دیدن نیما با اون صورت خونی و سر وضعه 

 !بهم ریخته چند ثانیه متعجب نگاهش کرد و بعد به خودش اومد
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سال بود جواب سالمش را داد و رد که مردی میانجلوتر رفت و آروم سالم داد,سرگ

نفیس در حالی که با دلخوری نیما رو نگاه میکرد کارتشو چکو سمتش گرفت و نیما 

 !جناب سرگرد مبلغ دیه مشخص نشد-روبه سرگرد گفت:

طبق جواب پزشکی قانونی,شکست -سرگرد با نگاهی به مرد بنگاهی روبه نیما گفت:

میشه چیزی حدود هشت میلیون و شکستن شیشه هم  دماغ و ضرب دیدگی پهلوش

 !حدود سیصد

نفیس پوفی بلند کشید که نیما نگاهی کوتاه سمت مرد بنگاهی که میخواست بلند 

اش کنه,خودکاری از رو میز برداشت و مبلغ رو نوشت و امضا کرد,مرد تیکهبشه تیکه

ی رو که سرگرد گفته سریع چک رو برداشت و نگاهی دقیق به مبلغ انداخت و بعد جای

 !بود رو امضا کرد

خیلی خب حاال صلواتی عنایت فرمایید همه چیز -سرگرد پرونده رو بست و گفت:

 !ختم بخیر شه

 .صلواتی زیرلب فرستادن و از اتاق خارج شدند

نفیس دلخور از نیما سمت ماشینش رفت و سوار شد نیما هم سوار شد که نفیس 

 کجاست؟ماشینت -بدون نگاه بهش پرسید:

اصال حواسم نبود ماشین موند دم -نیما با کفِ دستش آروم زد رو زانوشو گفت:

 !بنگاهی اون مرتیکه

 .نفیس ماشینو روشن کرد و به سمت بنگاهی رفت

.... 

 !آخیش راحت شدما-مهران خودشو کنار شیما رو کاناپه انداخت و گفت:
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ی که حلقه بود توش رو شیما با لبخند نگاهش کرد که مهران دستشو گرفت و انگشت

 .وی کشونده زد و نگاهش به سمت تیب*و*سدوبار 

شد و تمام حواس مهران رو به خودش جلب کرده بود,شیما سریال ترکی پخش می

احساس گرسنگی میکرد و ساعت نزدیک ده شب رو نشون میداد,پای شکستشو یکم 

 !تکون داد که اخمش شدید رفت توهم

ی مهران گذاشت و آروم اذیت کرده بود,سرشو رو شونه یه ذره خرید کردن پاشو زیاد

گرسنمه!.مهران کوتاه نگاهش کرد و روبه منیر خانم که تو آشپزخونه بود با -گفت:

 منیر خانم شام حاضر نیست؟-صدای بلند گفت:

چرا,آقا -منیر با صدایی کلفتی که هرکی قیافشو نمیدید فکر میکرد صدای مردِ گفت:

 !تم صداتون کنم بفرمائیداتفاقا االن میخواس

مهران بلند شد و دست شیما رو هم گرفت و کمکش کرد بلند بشه و همراه هم سمت 

 !آشپزخونه رفتند

.... 

مسیر کالنتری تا دم بنگاه رو هردو تو سکوت طی کردند,نفیس دلخور بود و نیما 

 !متفکر هرچند ثانیه یک بار آهی کوتاه میکشید

داشت و نیما پیاده شد,سمت ماشینش رفت و سوار نگهماشین رو بغل ماشین نیما 

 !شد,حرکت کرد نفیس هم پشتش

وی خوابش برده ساعت یک ربع به دوازده بود که رسیدن خونه,آریا جلوی تی

 .بود,نفیس خواست بغلش کنه که نیما زودتر اینکارو کرد و بردش تو اتاق خواب

اپه انداخت و سمت آشپزخونه نفیس مانتو شالشو در آورد و همراه کیفش روی کان

 !رفت و زیر غذا رو روشن کرد گرم بشه,باز آریا بدون شام خوابیده بود
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برگشت تو سالن و مانتو شال و کیفشو برداشت و برد تو اتاق گذاشت و دوباره 

برگشت تو سالن نیما با سر و صورت خیس رو کاناپه نشسته بود و سرشو به پشت 

 !ه بودفرستاده بود و چشمهاشم بست

نفیس کنارش نشست که نیما متوجه شد,چشماشو باز کرد و لبخندی به نگاه پر از 

 چیه؟-دلخوریت نفیس زد و لب زد:

آخه من به تو چی بگم,بچه -انکار که نفیس منتظر همین جمله بود که یهو منفجر شد:

که نیستی بگم نفهمی کردی,اولوات و اهل دعوا هم نیستی که بگم عمدا این کارو 

ردی,آخه تو مردِ گنده مثال تحصیل کرده و باشعوری این کار از تو بعیده,آخه وکیل ک

 به دهن میشه و میزنه ناکارش میکنه؟ باز دهن ه و سمملکت میره با یه آدم کثافت 

واقعا نیما از تو انتظار نداشتم,همیشه تورو یه آدم منطقی تصور میکردم که اصال 

 !ا مثل اینکه اشتباره متوجه شدمای با جنگ و دعوا نداره اممیونه

 ....ای خدا آخه من چه گناهی کردم که ایـ

نفیس,نفیس,نفیس,بابا الاقل یه ثانیه نفس بکش خفه نشی,چته عین وروره جادو -

 !همش ور ور ور

هاشو گرد کرد و در حالی که مشتشو برده بود باال که بزنه تو بازوی نیما نفیس چشم

 منو مسخره میکنی؟-پرسید:

 !نه بابا,با خودم بودم-نیما با خنده جفت دستاشو باال برد و گفت:

 .نفیس بزور خندشو جمع کرد که نیما دستشو محکم کشید و بغلش کرد

حاال -ی نیما میذاشت گفت:نفیس نفسی عمیق کشید و در حالی که سرشو رو سینه

 !خوبه دست و پاش نشکسته بود وگرنه میشد نورعالنور
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دیگه نمیخوام چیزی در اون باره بشنوم -وهای نفیس برد و گفت:نیما دستشو الی م

 !نفیس,بذار فراموش کنم

نفیس دیگه حرفی نزد,چند مین که گذشت چشماش داشت آروم آروم گرم میشدن 

وای غذام از رو کاناپه پرید که با استشمام بویی سریع سرشو بلند کرد و با گفتنِ ای

 !پایین و دویید سمتِ آشپزخونه

 !خداروشکر نسوخته-خورشت و برنجو خاموش کرد و زیرلب گفت: زیر

 چیزی شده؟-

نه,فقط ترسیدم غذام سوخته باشه,بعد -با صدای نیما برگشت سمتش و جواب داد:

 !بشین شامتو بکشم بخور-اشاره به میز کرد و گفت:

 !نه عزیزم میل ندارم دیر وقته دیگه-نیما لبخندی زد و گفت:

زمزمه کرد و همراه هم از آشپزخونه خارج شدند که صدای  اینفیس زیرلب باشه

 .موبایل نیما فضا رو پر کرد

نیما به سمت موبایلش که روی عسلی بود رفت و با دیدن شماره نوید دوستش 

 !این موقع شب خیر باشه-متعجب زیر لب زمزمه کرد:

 جانم نوید؟-تماسو برقرار کرد:

 قربانت,تو چطوری؟-

آره شرمنده یه مشکلی برام پیش اومده بود موبایلم -د و باز گفت:چند ثانیه مکث کر

 !خاموش بود تازه االن رسیدم خونه

 عه باشه ببینم چی میشه؟-دوباره کمی مکث کرد و گفت:

 ,نزن حاال باشه,نه ارواح جدت اسم اونو نیار که پر میشم از نفرت-خندید:
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 !خیلیه خب,نوکرم شبت بخیر

که دست بغل با ابروهایی گره خورده نگاهش میکرد با  قطع کرد و با دیدن نفیس

 چیه چرا اینجوری نگام میکنی؟-خنده پرسید:

خواست سمت اتاق بره که نیما  "هیچی"نفیس دستاشو از هم باز کرد و با گفتنِ

 نفیس؟-صداش کرد:

 بله؟-نفیس ایستاد,برگشت سمت نیما و جواب داد:

 میایی مهمونی؟فردا باهام -نیما کمی مکث کرد و پرسید:

 مهمونی؟چه مهمونی؟-نفیس متعجب پرسید:

فردا شب گودبای پارتیه یکی از دوستامه,نمیخوام تنها برم,دوست -نیما جواب داد:

 !دارم توام باشی

مگه تو نگفتی صبح میخوای بری شمال,چی شد -نفیس کمی مکث کرد و پرسید:

 پس؟

خب پس فردا میرم,تازه -فت:نیما با چند قدم خودشو به نفیس رسوند و با خنده گ

 !میریم شما هم میاید

 خب میای فردا؟-نفیس در سکوت فقط نگاهش کرد که نیما دوباره پرسید:

 !نه-نفیس سرشو به طرفین تکون داد:

 ینی درخواستمو رد میکنی نفیس؟-نیما اخم کرده پرسید:

 !م بیاممتاسفم نیما اما نمیتون-نفیس چشماشو محکم روهم فشار داد و آروم گفت:



                 
 

 

 ا.اصغرزاده  | سنفی عشق رمان

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

117 

 

چرا -ها بود,جفت بازویِ نفیس رو گرفت و پرسید:تر از این حرفنیما اما سرسخت

نفیس؟,باور کن جای بدی نیست,آخه لعنتی من تورو جای بد میبرم,خواهش 

 !میکنم,بیا

 پس آریا؟-نفیس کالفه و دودل نفسشو فوت کرد و پرسید:

 !بزارش پیش نسیم-نیما با کمی مکث گفت:

به سمت  "حاال ببینم چی میشه"از دست نیما آزاد کرد و با گفتنِ نفیس بازوهاشو

شده بزور میبرمت! خنده رو مهمون لباش -اتاق خواب رفت و صدای نیما که گفت:

 .کرد و وارد اتاق شد

 .تو تاریک روشن اتاق کنار آریا رو تخت دراز کشید و آرنجشو رو چشماش گذاشت

 !مامان,مامان من گرسنمه-

یا چشماشو باز کرد,دستی رو صورتش کشید و در حالی که بغلش میکرد با صدای آر

 جانم مامان چی میخوای؟-گفت:

 !گرسنمه مامان پاشو دیگه-آریا دوباره گفت:

خیز شد و به ساعت روی عسلی که ده صبح رو نشون میداد نگاه کرد و نفیس نیم

 .باشه مامان پاشو بریم صبحونه بخوریم-گفت:

اتاق خارج شد و نفیس هم بعد از مرتب کردن تخت پشتش از اتاق آریا بلند شد از 

 .خارج شد و به سمت سرویس رفت

با دست و رویی خیس از سرویس خارج شد و روبه آریا که جلوی در وایستاده بود 

 !بدو برو دست و روتو بشور منم برم صبحونه حاضر کنم-گفت:
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ت و روشو خشک کرد و به ای زمزمه کرد و وارد سرویس شد,نفیس دسآریا باشه

ساز و زد برق و یخچالو باز کرد,خامه و پنیر و مربای سمت آشپزخونه رفت و چایی

هویچ که آریا خیلی دوست داشت رو روی میز چید و یک لیوان شیر هم برای آریا 

ریخت و دوباره برگشت تو اتاق,موهاشو شونه کرد و از پشت محکم بست, کبودیه 

پودر پوشوند و ران بود رو و هنوز کامل محو نشده بود رو با کرمصورتشو که یادگار مه

یه خط چشم باریک و رژ مات هم همراه رژگونه زد و از آشپزخونه خارج شد,آریا تو 

آشپزخونه مشغول صبحونه خوردن بود,نفیس یه چایی برای خودش ریخت و کنار 

 .آریا نشست و فقط همون چایی رو مزه مزه کرد

سیر شده بود نصف لیوان شیرشو خورد و با گفتنِ مرسی مامان از  آریا که حسابی

 .وی رفت و زد شبکه کارتونصندلی پایین پرید و به سمت تی

نفیس بلند شد روی میز رو جمع کرد که صدای بازوبسته شدن در اومد و بعدش 

 .صدای نیما که با آریا خوش و بش میکرد

سالم,چقدر زود -ه به سمتش میرفت گفت:نفیس از آشپزخونه خارج شد و روبه نیما ک

 اومدی؟

علیک سالم,خب کارم زود تموم -نیما کیف و کتشو روی اپن انداخت و با لبخند گفت:

 !شد

 !آخه اونجا-هاشو توی سینک شست که نفیس غر زد:دست

ساز رفت و در حالی که لیوانی چایی برای خودش میریخت رو به نیما به سمت چایی

 !ن خانوم,بهتره آماده بشی,بریم خریدغر نز-نفیس گفت:

نفیس دنبالش رفت تو سالن و در حالی که کنار آریا و روبروی نیما مینشست 

 خرید چی؟-پرسید:
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خرید لباس,در ضمن اون پسره و خواهرش هم به -نیما پاشو رو پاش انداخت و گفت:

 !چندسال حبس و اعمال شاخص محکوم شدند

ی دیگس پس که اون روز گفتی دادگاه هفتهجدی؟ولی تو -نفیس با حیرت گفت:

 چطور شد؟

بله جدی میگم,وقتی دیدم نسیم خیلی -نیما با ابرویی باال رفته نگاهش کرد و گفت:

 !نگرانه دادگاهو با کلی دوندگی جلو انداختم

 !ممنونم واقعا ممنون-آمیز گفت:نفیس با نگاهی محبت

عمو خرید چی میرید,منم -ما پرسید:نیما فقط با لبخند نگاهش کرد که آریا روبه نی

 !ببرید

 !هیچ جا نمیریم عزیزم,نگران نباش-نیما خندید و نفیس گفت:

چرا میریم,فقط تو باید بری پیش خاله -نیما در حالی که چاییشو مزه میکرد گفت:

 !نسیم فردا باهم میریم شمال

 پس شما امروز کجا میرید؟-آریا دوباره پرسید:

 م جایی کار داریم,صبح میایم دنبالت بریم شمال باشه؟میری-نیما جواب داد:

الهی قربونت -آریا قانع شده فقط سرشو تکون داد که نفیس زیر لب با لبخند گفت:

 !برم که انقدر زود قانع میشی

... 

 وای نیما مگه میخوام برم حوزه علمیه,آخه این چه مانتوییه؟-
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در غرنزن,بعد روبه خانوم فروشنده بیا تو انق-نیما دستشو کشید داخل مغازه و گفت:

متاسفانه اون سایزو -سایز...مانتو رو گفت که خانومه با کلی عشوه تو صداش گفت:

 !تموم کردیم

چپ نفیس نفسی راحت کشید و زیرلب الحمداللهی زمزمه کرد که باعث شد نیما چپ

 !نگاهش کنه

هام تاول زد از بس بیخیال دیگه بیا برگردم پا-نفیس خندشو بزور جمع کرد و گفت:

 !گشتم,بخدا مانتوی بلند دارم همونو میپوشم انقدر گیر نده بهم

 خیله خب بریم,دیگه چیزی احتیاج نداری؟-نیما پوفی کوتاه کشید و گفت:

نه دیگه مگه چیزیم -های تو دست خودشو نیما نگاهی انداخت و گفت:نفیس به کیسه

 مونده که نخریده باشیم؟

 !آره,یه مانتو بلند-و خیلی جدی گفت: نیما سرشو تکون داد

نفیس نتونست طاقت بیاره,قهقهه زد که خود نیما هم خندش گرفت و با گرفتن 

 .دستش از مغازه خارج شدند و سوار آسانسور رفتن تو پارکینگ

 .هارو پشت ماشین قرار دادند و سوار شدندکیسه

 .پخش میشد,پخش شدنیما ماشینو که روشن کرد همون آهنگی که موقع اومدن هم 

 کافیه اخم کنی تا جونم بره-

 عمرمو بدجوری مدیونم بهت-

 کنمتو بخند,جایِ تو گریه می-

 !تا نخندی مگه من ول میکنم-

 تو بگی بِ,من برات جون میدمو-
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 !تا دنیا دنیاست من برات میمیرمو-

 کافیه لب تر کنی پشت درم-

 دنیا با تو توی این مشته برام-

 زندگیمو عوض کردی طعمِ-

 !تو پرپرتو قلبم میمیره میزنه بیخود دور شی از من,بیاز کجا اومدی حیفِ بی-

چه گیری دادی به اون آهنگ -نفیس دستشو دراز کرد چند تراک جلو رفت و گفت:

 !بدبخت,هی تکرارش میکنی

دار سمت نفیس انداخت که نفیس متوجه شد,متوجه شد و دلش نیما نگاهی معنی

 !ی آتیش شدشد و انکار از درون کورهلرزید,متوجه 

 !اما نذاشت نیما بفهمه,سعی کرد خودشو عادی جلوه بده و موفق هم شد

ساعت چهار بود و انکار هردو خیلی گرسنه بودند,نیما جلوی رستورانی توقف کرد و 

 گرسنه نیستی؟-وقتی نگاه نفیسو دید پرسید:

 !چرا اتفاقا-نفیس لبخند زد:

 پس چرا اینجوری نگام میکنی؟-بخند زد و دوباره پرسید:نیما هم متقابال ل

هیچی,فقط داشتم فکر میکردم از کجا -نفیس با خنده سرشو باال برد و گفت:

 !فهمیدی گرسنمه

های پرحرفشو دوخت تو باز نگاه-نیما فقط نگاهش کرد که نفیس تو دلش گفت:

ریع از چشمام!بعد قربون صدقش رفت که خودش از خودش خجالت کشید و س

 .ماشین پیاده شد



                 
 

 

 ا.اصغرزاده  | سنفی عشق رمان

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

122 

 

قدم هم وارد نیما هم پیاده شد و بعد از قفل کردن ماشین سمت نفیس رفت و هم

 .رستوران شدند

رستوران مدرن و شیکی بود,نور زرشکی رنگ کامل روی دیوارهای سفید افتاده بود و 

 !تلفیق جالبی ایجاد کرده بود,تمام فضای رستوران زرشکی و سفید بود

 !ی نفیسرد عالقهدوتا رنگ مو

کالمی توی فضا پخش میشد!روبروی هم روی میز نشستند و طولی موسیقی آرام و بی

نکشید گارسون با منو سراغشون اومد,نیما بدون باز کردن منو منتظر بود ببینه نفیس 

 .چی سفارش میده

 !الزانیا با پنیر مخصوص و دلستر انگوری-

برای منم "ت نیما که نیما هم با گفتنِ گارسون سرشو کوتاه خم کرد و رو کرد سم

 .ی نگاهش شدنگاهشو سمت نفیس برگردوند و خیره "همینطور

های خط چشم کلفتِ باالی چشمش و رژ پررنگش عجیب تو چشم بود و گونه

 نیما نظر از رنگش مشکی پرپشت ابروهای و بود گرفته رنگ گونهڗاش که با ربرجسته

 !دیگه هیچی,تمام دنیای نیما بود که رنگش زسب هایچشم,بود ستودنی زیبایی

 نیما,کجا سیر میکنی؟-

 ,با حرف نفیس به خودش اومد و نگاه ازش گرفت

 !کاش میرفتیم خونه,دیر میشه-

 !فعال زوده,حاال میریم-نیما با نگاه به ساعتش گفت:

چی چیو زوده من کلی کار دارم,تازه وقت آرایشگاهم دارم دیر میشه -نفیس غر زد:

 !دابخ
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گارسون غذاهارو روی میز چید و نیما در حالی که کارد و چنگالشو برمیداشت 

 آرایشگاه برای چی؟-پرسید:

 !کار دارم-نفیس خالصه گفت:

چی کار -نیما یه تیکه از الزانیاشو توی دهنش قرار داد و با نگاهی موشکافانه پرسید:

 مثال؟

رایشگاه برای چی میرن آ-نفیس خندش گرفت از اون همه فضولیه نیما و گفت:

 بنظرت؟

 !من چه میدونم-هاشو باال انداخت:نیما شونه

 یعنی تو نمیدونی آرایشگاه برای چی میرن؟-نفیس متعجب پرسید:

 !نیما سرشو به معنیه نه باال برد

 خودت برای چی میری آرایشگاه؟-نفیس کالفه پرسید:

 !برای اصالح-نیما جواب داد:

 !خب پس-ورت داد و گفت:ی الزانیاشو قنفیس تیکه

 خب پس چی؟-نیما دوباره پرسید:

 !خب عزیزم من برای اصالح میرم-نفیس پوفی بلند کشید و گفت:

 تو که صورتت تمیزه اصالح چی؟-نیما نگاهی دقیق به صورت نفیس انداخت و گفت:

میخوام موهامو رنگ کنم,صورتمم -ی سرش چرخوند و گفت:نفیس چشمشو تو کاسه

 .خیلی وقته اصالح نکردم تمیز نیست

 چیه؟-حرف نگاهش کرد که نفیس پرسید:نیما بی
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 !حیف موهاته,رنگ نکن-نیما کمی از دلسترشو مزه کرد و گفت:

با این حرف نیما نفیس حالش یه جوری شد,دقیق عین این حرف رو مهران بهش زده 

 !بود

 !نه-ناخودآگاه اخم وحشتناکی رو پیشونیش نشست و زمزمه کرد:

 !خوددانی-ا ابروی چپشو باال برد:نیم

نفیس زیرچشمی نگاهش کرد و کمی برای خودش دلستر ریخت,اشتهاش کامال پریده 

 !بود و فقط دلش یه جای آروم میخواست که بخوابه

 .زنگ موبایلش باعث شد نگاه از جام دلسترش بگیره و موبایلشو از کیفش خارج کرد

یا نه,حتما میخواست با آریا صحبت کنه و  شماره مهران بود,دودل بود که جواب بده

 !آریا هم که کنارش نبود

 کی بود؟-صدای موبایلش کم کرد و گذاشت روی میز,تماس قطع شد که نیما پرسید:

 !مهران-نفیس بدون نگاه بهش جواب داد:

 چرا پس جواب ندادی؟-نیما دوباره پرسید:

ا نگاهی کوتاه روبه نیما نفیس خواست جواب بده که دوباره موبایلش زنگ خورد,ب

 بله؟-جواب داد:

 سالم,آریا کنارته؟-صدای مهران پیچید تو گوشش:

 !نه,من بیرونم آریا پیش نسیمِ-نفیس جواب داد:

باشه میرم امشب بیارمش پیشم,بعد از شام دوباره -مهران دوباره گفت:

 !میگردوندمبرش
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 .ه مهران تماسو قطع کردای زمزمه کرد و بدون جواب به خداحافظینفیس فقط باشه

 !امشب میخواد آریا رو ببره پیش خودش-نیما سوالی نگاهش کرد که نفیس گفت:

 مرسی,سیر شدم,بریم؟-نیما فقط سرشو تکون داد که نفیس گفت:

بلند شد,پول رو الی منو "نوش جان,"نیما دور دهنشو با دستمال پاک کرد وبا گفتنِ

 .شدند گذاشت و همراه نفیس از رستوران خارج

... 

 !نگاهی به موهای شرابی رنگش انداخت,عجیب به صورتش میومد

لباس بلند زرشکی رنگشو تنش کرد و شال مشکیشو رو سرش انداخت,مانتو بلندشو 

 .دارشو هم پاش کردهای زرشکی پاشنهروی لباس پوشید و کفش

خط  های میشی رنگش که بافرمش که با رژ زرشکی پر شده بود و چشملبهای خوش

اش اش از شال بیرون زده بود و یه تیکهتر دیده میشد,موهای بابلس شدهچشم بزرگ

 .هم آزاد روی پیشونی و صورتش رها بود

ادکلنشو روی مچ و گردنش خالی کرد و موبایلشو همراه رژشش داخل کیف دستی 

زرشکی رنگش انداخت و برگشت عقب,ساعت روی عسلی ساعت هشت رو نشون 

 !هنوز آماده نبود میداد و نیما

ای رنگش با پیرهن سفید شلوار سرمهنفیس از اتاق خارج شد که با نیما روبرو شد,کت

 !ای باریکش عجیب به تنش مینشیتو کراوات سرمه

حالتش زد و به وضوح برق نفیس لبخندی به صورت شش تیغه و موهای خوش

 !چشمهای عسلی نیما رو تشخیص داد
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چه خوشتیپ شدی,مواظب خودت -با لبخند گفت:دستی رو کت نیما کشید و 

 !حساب چهار پنج نفر میان سمتتباش,امشب علل

گوربابای چهار پنج نفر,تو -نیما اخم کرده سرشو برد زیر گوش نفیس و زمزمه کرد:

 !کنارم باش برای من بسه

نفیس احساس کرد قلبش اومد تو دهنش,خدایا این یعنی چی؟االن نیما داشت 

 ؟اعتراف میکرد

 !نفسی عمیق کشید و محکم چشماشو بازوبسته کرد

خود نشده بود,سمت در رفت و بازش کرد نیما سریع از بغل نفیس رد شد تا از خود بی

 !رفت بیرون

های ملتهبش کشید و چند مین که گذشت نفیس به خودش اومد,دستی رو گونه

 .گرد کرد,از خونه خارج شدعقب

 .نارش قرار گرفت و سوار آسانسور شدندنیما جلوی آسانسور منتظرش بود,ک

هردو ساکت بودند و غرق افکار خود,نیما به این فکر میکرد که چجوری حرف دلشو 

 !بروز بده و نفیس هم به این که اون حرف نیما رو چجوری تعبیر کنه

با دینگ آسانسور به خودشون اومدند و پیاده شدند,سمت ماشین رفتند و سوار 

 !ین باعث شد نفیس کمی از التهاب درونیش کاسته بشهشدند,هوای خنک ماش

 .اش زدآیینه رو پایین کشید و نگاهی کوتاه به چهره

ای ویالیی بزرگ که خیلی مدرن و بروز یک ساعت بیشتر طول کشید برسند,خونه

 .ساخته شده بود

 .های دیگه پارک کرد و پیاده شدندنیما ماشینشو پشت ماشین
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های نفیس هرچه تق کفشدستش چفت کرد و صدای تقدست نفیس رو محکم تو 

 !تر میشد و صدای آهنگ بیشترمحو

جلوی در که رسیدند یک نفر آقا که بیش از بیش خوشتیپ بود و نیما نوید معرفیش 

کرد به استقبالشون اومد,بعد از اون هم یک نفر دیگه همراه یه دختر که نفیس 

فشار داد جلو اومدند و نیما پسره رو  تراحساس کرد نیما با دیدنش دستشو محکم

 .ی سروش معرفی کردسروش و دخترو پریا دختر خاله

نفیس دستشو سمت دختره دراز کرد و با لبخند اظهار خوشبختی کرد اما دختره با 

بش کرد که اکراه و لبخندی مصنوعی باهاش دست داد اما در عوض با نیما کلی خوش

 .نیما هم زیاد تحویلش نگرفت

راهنمایی نوید نفیس رفت داخل اتاق و شال و مانتوشو از تنش خارج کرد و توی  به

ایینه قدی اتاق خودشو برانداز کرد و خواست از اتاق خارج بشه که همون دختره پریا 

با -وارد اتاق شد که نفیس لبخندی کوتاه تقدیمش کرد اما دختره با اخمی ریز پرسید:

 نیما چه نسبتی داری؟

 بله؟-پرسید: نفیس متعجب

 پرسیدم با نیما چه نسبتی داری؟-دختره اینباره با اخمی شدیدتر پرسید:

 چطور؟-نفیس هم اخم کرد و پرسید:

 خودش میگه نامزدشی,درسته؟-پریا انکار که عصبی شده باشه گفت:

خوب اگه میگه حتما -نفیس دلش ضعف رفت اما بروی خودش نیاورد و جواب داد:

 !هستم دیگه

 پس حلقتون کو؟-ند زد:پریا پوزخ
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دلیلی -نفیس دستی رو لباسش کشید و در حالی که از کنارش میگذشت گفت:

 !سرو ته تو جواب بدمنمیبینم به سواالت بی

از اتاق خارج شد و با چشم دنبال نیما گشت,خیلیا کنار هم نشسته بودند و خیلیا هم 

ه میز پر از میوه و وسط در حال رقص بودند و تک و توک هم سرپا در حال صحبت,ی

 .هم وسط سالن بودهای جام

 .نگاهش به نیما افتاد که با چشم بهش اشاره کرد بره پیشش

 .هاشو سمت نیما تند کردلبخندی بهش زد و قدم

کنارش رو کاناپه قرمز رنگ نشست که دست نیما دور شونش حلقه شد,نفیس سرشو 

چی گفتی به این دختره که -خنده پرسید: کمی برد باال و زیر گوش نیما با لحنی پر از

 !کارد میزدی خونش در نمیومد

قربون -نیما از لحن نفیس خندش گرفت و با نگاه به چشمای نفیس زیرلب گفت:

 !چشمات برم تنهایی

 چیزی گفتی؟-نفیس نشنید,ابروهاشو توهم پیچ داد و پرسید:

 !نه-نیما جفت ابروهاشو باال برد:

و پاشو رو پاش انداخت,چند مین که گذشت,آهنگ حرف صاف نشست نفیس بی

 .دنسی فضارو پر کرد و چراغا هم خاموش شد

دست نیما از دور گردن نفیس آزاد شد و دستشو گرفت,فشاری خفیف به دستش 

 میرقصی باهام؟-وارد کرد و زیر گوشش نجوا کرد:

کر کن ف-:ی چشمای عسلیش که تو تاریکی برق میزد شد و تو دلش گفتنفیس خیره

 !!!نرقصم
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نیما وقتی دید نفیس حرفی نمیزنه دستشو کشید و همراه خودش بلندش 

کرد,روبروی هم ایستادن و نفیس دستاشو دور گردن نیما حلقه کرد و دستای نیما 

 !ی همدور تن نفیس بود و نگاه جفتشون تشنه و خیره

و بیشتر میشد آهنگ اوج گرفته بود و هرلحظه فشار دست نیما دور تن نفیس بیشتر 

 !و سرش هی نزدیکتر

لبش که رو پیشونیه نفیس با عشق نشست,لبخندی به پهنای تمام عشقشون رو لب 

 !نفیس نشست

 !آهنگ هنوز هم تو اوج بود و هنوزم خیلیا اون وسط بودند

نگاه نفیس به نگاه عصبیه پریا گره خورد و سریع نگاهشو دزدید,حتما باید از نیما 

 ه کیه؟میپرسید این دختر

کم آروم شد و چراغا روشن,با دست و سوت بقیه از هم جدا شدند و نفیس آهنگ کم

 .اراده از نیما خجالت میکشیدبی

نیما متوجه شد اما به روش نیاورد,به سمت میز رفت و بعد از چند لحظه با دوتا 

پیشدستی میوه کنار نفیس نشست,یکیشو سمت نفیس گرفت که نفیس با تشکری 

این دختره -دستش گرفت و رو عسلی کنار کاناپه گذاشت و روبه نیما پرسید: کوتاه از

 کیه نیما؟

ی سروش گفتم که دختر خاله-ای موز تو دهنش گذاشت و جواب داد:نیما تکه

 رفیقم,چطور؟

نه منظورم اینه که آخه یه جوری به تو نگاه میکنه انکار دوستت داره -نسیم گفت:

 ...و
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-پریا و امثال پریا نفرت داشت,روبه نفیس غرید:نیما باز عصبی شد,از 

 !هیششش,نشنوم دیگه همچین حرفی

کس!نفیس کس جز تو حق دوست داشتن منو نداره,هیچهیچ-بعد زیرلب زمزمه کرد:

 !اینبار شنید و خودش زد به نشنیدن

امانی میکرد موبایلشو از داخل کیفش برداشت و چک کرد,چنتا در حالی که قلبش بی

 !ل از نسیم و مهران داشتکامیس

 نگران شد,نکنه اتفاقی برای آریا افتاده؟

 کجا؟-سریع بلند شد که نیما دستشو گرفت:

 نسیم زنگ زده متوجه نشدم,برم ببینم چی میگه؟-نفیس نگاهش کرد:

 .نیما سرشو تکون داد که نفیس ازش دور شد و سمت حیاط رفت

 بله؟-ومین بوق نسیم جواب داد:ی تماسو زد,با درو اسم نسیم مکث کرد و دکمه

 سالم نسیم چیزی شد؟-

 نه چطور؟-نسیم متعجب جواب داد:

آخه چندبار زنگ زدی نگران شدم,شماره مهرانم افتاده برای آریا که اتفاقی -

 نیافتاده؟

نه بابا,فقط مهران زنگ زد بهم که تو جواب تلفنتو نمیدی میخواد -نسیم خندید:

 !ره منم بهت زنگ زدم باز جواب ندادیداآریارو شب پیش خودش نگه

 !اوکی,بهش زنگ بزن بگو بعد از شام بیارتش-نفیس نفسی راحت کشید و گفت:

چرا؟خب بذار پیش باباش بمونه شبو,نمیدونی چقدر ذوق کرد وقتی شنید باباش -

 !میاد دنبالش
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قطع کرد و موبایلشو "خیله خب,خداحافظ"نفیس با کشیدن پوفی بلند و گفتنِ

 .خت تو کیفش و عقب گرد کرد رفت داخلاندا

وارد سالن شد و اما چند قدم بیشتر برنداشته بود که انکار پاهاش به زمین 

 چسبید,اون دختره چرا کنار نیما نشسته بود,چرا انقدر نزدیک نیما بود؟

نیما اخمی وحشتناک رو پیشونیش بود اما پریا با لبخند پر از دلبری سمت نیما خم 

 .مام زار و زندگیشو در معرض دید قرار داده بودشده بود و ت

نیما نگاهش به نگاه نفیس افتاد, با دیدن نگاهش قلبش هشدار داد,خواست بلند بشه 

 ...که پریا محکم هلش داد رو کاناپه و

ای برگردوند که نفیس با دیدن اون صحنه قلبش انگار فشرده شد و روشو سمت دیگه

رخورد کرد...جام تو دست سروش داشت بهش چشمک نگاهش با نگاهِ خمارِ سروش ب

 !میزد

هاشو سمت وسط سالن تند کرد و دوتا جام همزمان تو دستش گرفت و اولی رو تا قدم

نصفه خورد که احساس کرد گلوش آتیش گرفت,نصف دیگشم در حالی که اخمی 

 وحشتناک مهمون پیشونیش بود و بغضی خفه کننده تو گلوش بود, باال داد و جام

 !خالی رو روی میز گذاشت

 !مزه کردبه میز تکیه داد و دومین جام تو دستش رو مزه

نیما کالفه و عصبی پریا رو به عقب هل داد و با چشم دنبال نفیش گشت,لعنتی کجا 

 رفته یعنی؟

نگاهش کالفه تو اون سالن بزرگ در حال گردش بود که یهو رو میز وسط سالن توقف 

هاشو سمتش به نیما بود و به میز تکیه داده بود,نیما قدمکرد,آره خودش بود پشتش 
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هاش سرخ سرخ شد و دستش در تند کرد و تا رسید بهش با دیدن وضعیتش چشم

 !کسری از ثانیه مشت

 !تا جام خالی روی میز بود و چهارمیش هم نصفه تو دست نفیسسه

-ارد کرد غرید:نیما محکم بازوی نفیس رو گرفت و با فشار محکمی که به بازوش و

 لعنتی داری چه غلطی میکنی؟

بعد جام تو دستشو گرفت و محکم کوبید کف سالن,چون صدای موسیقی زیاد بود 

کسی متوجه صدای شکستن نشد و نیما محکم بازوی نفیس رو کشید و همراه 

خودش سمت اتاق برد,مانتو شالشو تنش کرد و کیفشو از دستش گرفت و دستشو 

و کشید,از سالن خارج شدند و به سمت ماشینش برد,نفیس  محکم تو دستش گرفت

 .رو روی صندلی نشوند و درو بست

برگشت تو سالن و با چشم دنبال نوید گشت,پیداش که کرد با دست اشاره کرد بره 

 جونم داداش؟-پیشش,نوید کنارش قرار گرفت و پرسید:

د و گذاشت تو نیما کادوشو که مقداری پول بود رو از جیب داخل کتش خارج کر

شرمنده نوید,باید برم نفیس حالش خوب نیست انشاهلل به -دست نوید و گفت:

 !سالمتی بری,شرمنده

ام بیخبرم نذار از جون داداش شرمنده-نوید ناراحت نگاهش کرد که نیما دوباره گفت:

 !خودت,موفق باشی

شی آخه تازه دوست داشتم تا آخر مهمونی با-بعد نویدو کوتاه بغل کرد که نوید گفت:

 !ساعت دوازده شامم سرو نکردیم هنوز

میدونم گفتم که باور کن نفیس حالش خوب نیست,باشه -نیما زد رو شونش و گفت:

 !که یه روز جبران کنم,قربانت خداحافظ
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 .نوید با دلخوریت خداحافظی کرد و نیما سریع برگشت تو ماشین

 .بازنفیس دستش رو سرش بود و چشماش نیمه

 !ی عمیق کشید و سعی کرد داد نزنهنیما نفس

 .رو عوض کردچندبار پشت سرهم کوبید رو فرمون و به سرعت دنده 

کم داشت خوابش میبرد که نیما ماشین رو توی سرعتش خیلی زیاد بود,نفیس کم

 !پارکینگ پارک کرد پیاده شد و درو محکم بست

 سمت خودش باز با صدای در نفیس چشماش یک ضرب باز شد و طولی نکشید که درِ

 .شد و بازوش اسیر دست پر زورِ نیما شد

شو داد به بازوی نیما که نیما بعد از برداشتن کیفش دستشو دور پیاده شد و تکیه

 .ی نفیس حلقه کرد و سمتِ آسانسور رفتندشونه

وارد خونه که شدند نگاه نیما به ساعت کنار سالن کشیده شد که نزدیک یک نیمه 

 !شب بود

و سمت اتاق خواب برد و کمکش کرد روی تخت دراز کشید,هوشیار بود و نفیس ر

 !بازچشماش نیمه

ی توی اتاق انداخت و نیما مانتو و شالش و کفششو در آورد و همراه کیفش روی کاناپه

دوباره سمت نفیس رفت تا پتو رو روش بکشه که نفیس دستشو گرفت تو دستش و با 

کشید سمت خودش,نیما دست نفیس و از دست دیگش گردن نیما رو گرفت و 

تر گردن نیما رو بغل کرد و با لحنی گردنش آزاد کرد که نفیس دوباره و اینبار محکم

 !سب*و*منم ب-مستانه زمزمه کرد:

بس کن نفیس,تو حالت خوب -نیما چشماشو محکم بست و سرشو عقب برد و گفت:

 !نیست,
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ای روش کاشت و خدا امشب رو بخیر هب*و*سنیما انگشتشو تو دستش گرفت و 

 !کنه

... 

 خوابید؟-کنارِ شیما رو تخت دراز کشید که شیما با لبخند پرسید:

مهران برگشت سمتش و دستشو دور تنش حلقه کرد و در حالی سمت خودش 

 !آره عزیزم خوابید-میکشید گفت:

بدون خجالت جوابشو داد و  ای رو دست شیما کاشت که شیما اینبارهب*و*س

 !های مهران پر شد از لبخند و عشقاش زد که چشمای شیرین رو گونههب*و*س

اش اینبار رو هب*و*سگونه رو موهای لَخت و مشکیِ شیما کشید و دستشو نوازش

پیشونی و گونه و در آخر هم رو ل*ب شیما نشست و تن شیما پر شد از خواستن و 

 !داشتن و شبی که اون دوتا رو پیوند روحی دادمهرانی که پر شد از دوست

..... 

با سردرد بدی که احساس میکرد میخواد سرشو منفجر کنه چشماشو باز کرد,متوجه 

 .موقیتش نبود,چشماش تار بود و انقدر بدنش سنگین

 .چشماشو محکم روهم فشار داد و باز کرد تا دیدش بهتر شد

 !دستشو محکم رو دهنش قرار داد و اصال باورش نمیشد

 ...خدایا نکنه,نکنه

 !پس چرا هیچی یادش نبود؟

 !هاش خدایا کاش حقیقت نباشهاشکاش گلوله شدن رو گونه

 !فه رو دور تنش پیچید و از رو تخت بلند شد که چشمای نیما یه ضرب باز شدمالح
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نگاهش که به نفیس و اشکاش افتاد سریع بلند شد رفت سمتش و خواست بهش 

 لعنتی بهم دست نزن,چیکار کردی نیما,چیکار کردی؟-دست بزنه که نفیس جیغ زد:

 !تاق رو پر کردهقش کلِ اطاقت نیاورد,دو زانو رو زمین سقوط کرد و هق

-نیما روبروش نشست و در حالی که بزور صورتشو با دستهاش قاب میگرفت گفت:

هیش نفیس,آروم باش,بذار حرف بزنم,بخدا هیچی نشده,هیچ اتفاقی نیفتاده,عشق 

 من نگام کن,نفیس؟

ی نیما دوخت که نیما نزدیکتر رفت و در نفیس نگاه سرخ و اشکیشو تو نگاه کالفه

آروم باش -فیس رو تو آغوشش فشار میداد آروم درِ گوشش زمزمه کرد:حالی که سر ن

, بودی حالت خوب نبود,من فقط سعیهمهِ باورم,به خدا چیزی نشده عزیزم,تو 

 !همین,به جون خودت که میدونی چقدر برام عزیزی کاری باهات نداشتم

تر شد و دستاش محکم تنِ نیما رو تو بغلش فشار داد و کنارِ هقش آرومفیس هقن

 !متاسفم-گوشش لب زد:

نباش,متاسف نباش نفیس,دیشب بهترین شبِ زندگیم -نیما لبخندی تلخ زد:

 !آلود ترینترین و گناهبود,بهترین و صدالبته سخت

 ...د چـای داری,خوابت نمیبرد االن معلوم نبودختر تو چه جاذبه

نفیس خندش گرفت و در حالی که از نیما جدا میشد با شرمی که تو نگاهش پیدا بود 

 !لطفا برو بیرون میخوام لباس بپوشم-سرشو پایین گرفت و آروم گفت:

نیما دستی الی موهاش کشید و بلند شد,با نگاهی عمیق به نفیس که نگاهشو از 

 .زمین برنمیداشت اتاق رو ترک کرد

.... 

 خوبی؟درد داری؟-رو صورتش کشید: دستی
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 !نه,خوبم-شیما با لبخندی کمی خجالتی سرشو باال برد:

پس من برم ببینم منیر خانم صبحونه رو -ای رو شقیقش زد و گفت:هب*و*سمهران 

 .حاضر کرده,آریا رو هم بیدار کنم بریم صبحونه بخوریم

 .ای زمزمه کرد و مهران بلند شد از اتاق خارج شدشیما باشه

ی آریا تازه از خواب بیدار شده بود که مهران وارد اتاقش شد,لبخندی به چهره

آلود آریا زد و رفت کنارش رو تخت نشست و در حالی که موهاشو نوازش خواب

 !صبح بخیر بابا,بلندشو تنبل کوچولو بریم صبحونه-میکرد گفت:

 (1roman.irاین کتاب در سایت یک رمان ساخته شده است)

 !رم پیشِ مامانمنمیخورم بابا گرسنه نیستم,میخوام ب-آریا چشماشو مالید و گفت:

باشه عزیزم,صبحونه بخوریم ببرمت پیش -ید و گفت:ب*و*سمهران گونشو کوتاه 

 .مامانت

ای رو موهاش زد و از هب*و*سای زمزمه کرد و مهران تو بغلش بلندش کرد,آریا باشه

 .اتاق خارج شدند

.... 

لباساشو برداشت و سمت حموم رفت,نیاز به یه دوش حسابی داشت,حالش که جا 

د همونجا تو حموم لباساشو پوشید و اومد بیرون,موهاشو با سشوار خشک کرد و اوم

شونه کشید,از باال محکم جمعشون کرد و یکم نرم کننده به دست و صورتش زد و 

مانتوی قرمز رنگشو همراه شلوار و شال سفیدشو از داخل چمدونش خارج کرد و 

نش انداخت و خواست از اتاق و شور رنگشو مشکی کیف و زد ڗپوشید...یکم ریمل و ر

کجا -خارج بشه که با نیما روبرو شد,نیما نگاهی از سر تا پا بهش کرد و پرسید:

 بسالمتی؟

https://www.1roman.ir/
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-های نیما نگاه کنه,سرشو زیر انداخت و گفت:نفیس هنوز هم شرمش میشد تو چشم

 !میرم دنبال آریا از اونجا هم برم بنگاه ببینم میتونم یه خونه مبله بخرم

 مگه اینجا بودن چه مشکلی داره که میخوای خونه بخری؟-م کرد:نیما اخ

مشکالتی مثل مشکلِ دیشب,بعدشم تا کی باید -نفیس باز نگاهش نکرد و طعنه زد:

 !اینجا بمونیم,باالخره که باید یه خونه بخریم

 !نفیس من مشکلی با بودنِ تو و آریا ندارم -خواست بره که نیما مانعش شد:

میدونم نیما,میدونم اما نمیشه که تا همیشه اینجوری -کرد:نفیس دستشو مشت 

 سربارت باشیم آخرش که چی؟

نیما لبشو محکم روهم فشار داد تا داد نزنه,تا نگه لعنتی تو سربار نیستی!نگه برای 

 !همیشه بمون,نگه وقتی حرف رفتن میزنی خرد میشم,نگه و نگه و نگه

 !رد نفیس فعال موقیعتشو ندارهخوب میدونست فعال وقتش نیست,خوب درک میک

حرف از کنارش گذشت و از خونه خارج نفیس سکوتِ پراز حرف نیما رو که دید بی

 .دارشو پوشید و سمت آسانسور رفتشد,کفشهای مشکی پاشنه

... 

صبحونشون تازه تموم شده بود که موبایل مهران زنگ خورد,شماره نفیس رو 

ا کار داره,موبایلو گرفت سمتِ آریا و کوتاه گوشیش افتاد,مهران مطمعن بود با آری

 !مامانته-گفت:

 مامان؟-آریا سریع موبایلو گرفت و جواب داد:

 جانم عزیزدلم,خوبی؟-نفیس با شنیدن صدای آریا لبخندی رو لبش نشست:

 !آره مامان خوبم,میای دنبالم-آریا از سر میز بلند شد:
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آره نفسِ -پیاده میشد گفت: نفیس ماشینو جلو مجتمع پارک کرد و در حالی که

 !مامان,پایینم بدو بیا که دلم برات یه ذره شده

ای گفت و به سمت اتاق رفت,تبلتشو داخل کوله پشتیش آریا با خوشحالی باشه

 !بابا مامان میگه پایین منتظرمه من میرم-انداخت و داد زد:

ا رفت و مهران با شنیدن این حرف بلند شد و از آشپزخونه خارج شد,سمت آری

باشه عزیزم مواظب خودت -ید و گفت:ب*و*سموبایلشو گرفت,خم شد گونشو 

 !باش,بازم میام دنبالت

ید و با گفتنِ چشم,کفشاشو پوشید و از خونه خارج ب*و*سی مهرانو آریا هم گونه

ی همکف رو فشار داد و عقب رفت,آریا دستشو شد,سوار آسانسور شد و مهران دکمه

 .ور حرکت کرد و رفت پایینبراش تکون داد که آسانس

تا ایستاد آریا پرید پایین و به سمت خروجی رفت,با دیدن مادرش بال درآورد و 

 .سمتش پرواز کرد و خودشو تو بغل نفیس انداخت

ید و مهران از باال شاهد بود,خیالش که راحت شد آریا ب*و*سنفیس با عشق گونشو 

 .خواب رفت با مادرش رفت داخل شد و دنبال شیما به سمت اتاق

 بهتری عزیزم؟-

شیما روی تخت نشست و در جواب مهران که به سمتش قدم برمیداشت با لبخند 

 !آره عشقم خوبم-گفت:

خب -مهران کنارش نشست و در حالی که تنشو تو بغلش میگرفت گفت:

 !خداروشکر,من میرم کارخونه,چیزی احتیاج داشتی زنگ بزن

آهان راستی یادت نره امشب -که مهران گفت:شیما با لبخند چشماشو بازوبسته کرد 

 !شام مهمونِ مامانتیم
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از این حرف اخمی غلیظ مهمونِ پیشونیه شیما شد,متنفر بود از اون خونه و تمامِ 

 !آدماش

سرش که پایین افتاد,مهران متعجب دستشو زیر چونش زد در حالی که سرشو بلند 

 چیه شیما,چرا ناراحت شدی؟-میکرد پرسید:

نمیخوام برم -وقفه تو آغوش مهران رها کرد و با بغض گفت:دشو بیشیما خو

مهران,متنفرم از همشون,از اون خونه,از ناپدریم,از داداشای بیشرفم و حتی از مامانم 

وقت پام به اون که هیچ وقت منو نمیدید! از همشون تنفر دارم,نمیخوام دیگه هیچ

 !ابام,خیلی وقته نرفتمخونه برسه,فقط االن دلم میخواد برم سرِ خاک ب

من,نمیریم این که ناراحتی خیله خب عشق-مهران آهی کوتاه کشید و گفت:

 !زهرا,منم خیلی وقته سرخاک مادرم نرفتمنداره,فردا صبح میریم بهشت

-ی چشمشو گرفت و در حالی که از آغوش مهران جدا میشد گفت:شیما اشکِ گوشه

 !مرسی که درکم میکنی

گ نثـارش کرد و بلند شد,کتشو پوشید و با برداشتن کیفش و مهران لبخندی قشن

ای کوتاه مهمون کرد و با خداحافظی هب*و*سی شیما رو به سوییچش خم شد گونه

 .که جوابش بسالمتِ شیما شد, اتاق رو ترک کرد

.... 

ی مادرش باشه و اش دورتر از خونهجلوی بنگاهی ایستاد,اینبار قصد داشت خونه

 !نیمای نزدیک خونه

 !سالم,خسته نباشید-وارد بنگاه شد و نزدیک میز رفت:

 !سالم علیکم,ممنون,بفرمایید امرتون-مرد به آرامی جوابش رو داد:
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ی کوچیک برای خرید ی مبلهیه خونه-نفیس رو صندلی کنار میز نشست و گفت:

 .میخواستم

 تو همین منطقه میخواین؟-مرد کمی فکر کرد و پرسید:

 !بله-نفیس کوتاه جواب داد:

 سقف بودجتون تا چه حده؟-مرد دوباره پرسید:

 !...میلیون-نفیس باز جواب داد:

 !صبر کنید نگاهی به لیست بندازم-مرد سرشو تکون داد و گفت:

ی دو سه مورد هستند,بهترینش هم همین کوچه-بعد از چندثانیه دقت گفت:

 !روبروییه,اگر مایل باشید بریم ببینید

 .فیس سرش رو تکون داد و با گفتنِ حتما بلند شد و همراه مرد از بنگاه خارج شدندن

نفیس آریا رو هم از ماشین پیاده کرد و بعد از قفل ماشین همراه مرد که از خوبیای 

خونه و صاحب خونه تعریف میکرد سمت کوچه رفتند,کوچه پربود از دارودرخت و 

 .های ویالیی و ساختمانیکلی خونه

د روبروی آپارتمان شیکی ایستاد و کلیدی از داخل جیبش خارج کرد و درو باز مر

ی چهارمه,دو واحدس واحد خونه طبقه-کرد,نفیس رو به داخل راهنمایی کرد و گفت:

سروصدان و این واحد هم روبروییتون هم زن و شوهر جوانی هستند که کامال بی

 .ز مشتری مناسبی براش پیدا نشدهدوماه پیش برای فروش واگذار شده و تا به امرو

 .نفیس کوتاه سرش رو تکون داد و همراه مرد و آریا سوار آسانسور رفتن باال

 .واحد شیکی بود,نقلی و تمیز

 .خوبه,خیلی خوبه-نفیس با لبخندی که از سرِ رضایت بود گفت:
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باشه پس من به صاحبخونه -مرد در حالی که موبایلشو از جیبش خارج میکرد گفت:

ی کارارو انجام بدیم,یکمم براتون تخفیف میگیرم نگران خبر بدم بیاد بنگاه بقیه

 !نباشید

 

-نفیس با گفتنِ متشکر به سمت آریا که تو بالکون بود رفت و دستشو گرفت:

 مامانم,خونه قشنگه؟

 !ی عمو نیما قشنگتر از اینجاستآره مامان,فقط خونه-آریا نگاهش کرد:

زندگیم,ما که همیشه نمیتونیم پیش عمو نیما -و زد:نفیس با لبخند جلوش زان

 .باشیم,باید خودمون خونه داشته باشیم

آریا سرشو خم کرد که نفیس با صدای بنگاه دار بلند شد و همراه آریا از بالکون خارج 

 .شدند و برگشتن بنگاه

 .کار نفیس تا چند ساعت طول کشید و آریا خسته تو ماشین خوابش برده بود

اخل ماشین نشست و پیشونیشو به فرمون تکیه داد,خسته بود و شدید نفیس,د

 .گرسنه

سرشو بلند کرد و در حالی که نگاهی سمت آریا که خواب بود مینداخت ماشینو 

 .ی نیما بودروشن کرد و مقصدش خونه

 ,ی خودشونتا چمدونشو برداره و برن خونه

ا به سمت آیفون رفت و اف نیمساعت نزدیک هفت بود که رسیدند و با زنگ اف

 .ی نفیس آریا بغل تو تصویر افتاده بودچهره

 .درو باز کرد و عقب رفت,درِ داخلم باز کرد و منتظر شد بیان
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نفیس خسته از آسانسور خارج شد که نیما جلوتر رفت و آریا رو از آغوشش 

رد گرفت,آریا همچنان غرق خواب بود,نفیس آروم سالمی داد و کفشاشو از پاش درآو

 .و پشت نیما واردِ خونه شد

نیما آریا رو برد تو اتاق رو تخت خوابوند و برگشت تو سالن,نفیس رو کاناپه جلو کولر 

 .نشسته بود و شالشو از سرش باز کرده بود

 چخبر؟-نیما روبروش نشست:

 !خونه خریدم-نفیس نگاهش کرد,:

 دی؟کدوم طرف؟ج-های نیما توهم رفت اما سعی کرد عادی باشه و پرسید:اخم

 .ی خوبیههمین خیابون باالیی,منطقه-نفیس دستی رو پیشونیش کشید و جواب داد:

اومدیم چمدونارو ببریم,آریا بیدارشه -نیما فقط سرشو تکون داد که نفیس باز گفت:

 .میریم

 چیزی خوردین؟-توجه به حرفش پرسید:نیما بی

 !نه,آریا هم گرسنشه-نفیس سرشو باال برد:

شام با من,بعد از شام -شد و در حالی که سمت آشپزخونه میرفت گفت: نیما بلند

 .برید

راستی -نفیس هم بلند شد و در حالی که پشت نیما سمت آشپزخونه میرفت پرسید:

 شد؟نیما تو قرار بود بری شمال پس چی

های صبح میرم,بعد با کمی مکث و نگاه تو چشم-نیما برگشت سمتش و جواب داد:

 شما نمیاید؟-پرسید:خوشرنگ نفیس 

 !نه-نفیس کوتاه زمزمه کرد:
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به هرحال مامان -نیما شروع کرد آماده کردن وسایالی الزانیا و در همان حال گفت:

دعوتت میکنه,احتماال بعد از خواستگاری چند روز بعدش عقد و عروسی یجا برگزار 

 .بشه

خبر داری؟مگه تو از کجا -نفیس رو صندلی نشست و با ابرویی باال رفته پرسید:

 میدونی جواب بیتا چیه؟

آره که میدونم,من از دل خواهرم باخبرم نباشم کی -نیما با لبخند سرشو تکون داد:

 !باشه؟پسره هم ناسالمتی دوستمه

 !آهان پس بگو-نفیس با خنده گفت:

راستی از خواستگار نسیم چخبر؟هنوز جوابی -نیما هم کوتاه خندید و یهو پرسید:

 نداده؟

واال منم مثل تو,اصال انقدر درگیر خودم بودم که به -لبشو گاز گرفت و گفت:نفیس 

 !کل فراموش کردم چیزی ازش بپرسم

حتما -ی فر رو تنظیم کرد و در حالی که روبروی نفیس مینشست گفت:نیما درجه

 .جوابش منفیه وگرنه تا حاال سروصداش بلند شده بود

نه زنگ خورد,نیما بلند شد و از نفیس با خنده سرشو تکون داد که تلفن خو

بله -آشپزخونه خارج شد,سمت تلفن رفت و با دیدن شماره مادرش جواب داد:

 مامان؟

 !نفیس فهمید خالشه,بلند شد و به سمت اتاق رفت تا به آریا سری بزنه

کنارش نشست و دستی رو سرش کشید که دید آریا غرقِ عرقه,دستشو رو پیشونیش 

 !گذاشت که غرق تب بود
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ترسیده هینی بلند کشید و چندباری صداش کرد اما جوابی نگرفت,اشکش رو گونش 

چکید و محکم تکونش داد اما آریا فقط چشماشو که خمار بود رو نیمه باز کرد و 

 !دوباره بست

 !نیما؟-اراده داد زد:نفیس قلبش تند تند زد و بی

ی بلند نفیس نگران به نیما که تازه تماسشو با مادرش قطع کرده بود با شنیدن صدا

آریا داره تو تب -سمت اتاق رفت که نفیس با دیدنش ترسیده و با گریه گفت:

 !میسوزه

ی آتیش بود و سریع تو نیما به سمتش رفت و دستشو گرفت تو دستش که انکار کوره

باید ببریمش بیمارستان,خیلی زیاده -بغلش بلندش کرد و در همون حالت گفت:

 !تبش

اک کرد که دوباره رو گونش چکید و به سمت سالن رفت,مانتو و نفیس اشکاشو پ

 .شالشو تنش کرد و همراه نیما از خونه خارج شدند

های نفیس بند نمیومد و هرلحظه آریا رو بیشتر تو سینش تا برسند بیمارستان اشک

 .فشار میداد

بستن دکتر با دیدن تب شدید آریا سریع بستریش کرد و بعد از زدن دوتا آمپول و 

ست,تا چندساعت بیماریه فصلیه که فقط تو کودکان شایعه-سرم,روبه نفیس گفت:

دیگه تبش کامل از بین میره,نگران نباشید فقط بردید خونه پاشورش کنید و این 

 .هاییم که نوشتم به موقع بهش بدیدشربت

نفیس با گریه فقط سرشو تکون داد که دکتر برگه رو سمتِ نیما گرفت و رفت 

از اتاق خارج شد ونفیس کنار آریا  "میرم داروهاشو بگیرم"ون....نیما هم با گفتنبیر
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رو صندلی نشست و درحالی که دستشو تو دستش میگرفت زیرلب قربون صدقش 

 !ه میزدب*و*سمیرفت و هی دستشو 

.. 

 .ی دکتر چند ساعت که گذشت تب آریا کامل قطع شد و چشماشو باز کردطبقِ گفته

 خوبی مامانم؟-رش کشید و پرسید:نفیس دستی رو س

 !تشنمه-های خشک شدشو تکون داد:آریا لب

رفت بیرون و لحظاتی بعد با لیوان آب برگشت که آریا  "الهی بمیرم"نفیس با گفتنِ 

 ...تقریبا تمامشو خورد

چندمین بعد دکتر اومد برای سرکشی و آریا رو مرخص کرد,نفیس پولی همراش نبود 

و خبرم نداشت نیما کجا گذاشته رفته,پوفی بلند کشید و روبه  که بخواد تسویه کنه

 !شما همینجا بمون عزیزم,من برم عمو نیما رو خبر کنم بریم خونه-آریا گفت:

اتاق رو ترک کرد و به  "الهی دورت بگردم"آریا کلشو تکون داد که نفیس با گفتنِ

 .سمت حیاط رفت

.دیدن نفیس تو اون شرایط که همش نیما بیرون,تو حیاط بیمارستان منتظر بود..

 !تابی میکرد براش زجرآور بودبی

دستاشو بغل کرد و سرشو روبه آسمان برد که با صدای نفیس که اسمشو صدا کرد 

 چیزی شده؟-نگاهشو بهش دوخت و پرسید:

نه,نه فقط آریا مرخص شده منم پولی همراهم نبود که -نفیس سرشو تکون داد:

 ...تسویه کنم بـ

 !اوکی,بریم تو من تسویه میکنم-پرید تو حرفش:نیما 
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 .حرف همراه نیما داخل بیمارستان شدندنفیس با خجالت سرشو پایین گرفت و بی

 .کار تسویه کمتر از یک ربع طول کشید و از بیمارستان خارج شدند

ببخشید نیما این روزا -نفیس دستی رو سر آریا کشید و با آهی کوتاه روبه نیما گفت:

 !مزاحمت میشیم خیلی

نمیدونم -نیما زیرچشمی نگاهش کرد و دنده رو عوض کرد و زیرلب زمزمه کرد:

 !چجوری حالیت کنم که مزاحمم نیستی

 .نفیس شنید و دستش مشت شد و لبشو محکم روهم فشار داد که حرفی نزنه

تا رسیدن خونه هیچ صدایی تو ماشین نبود,فقط گاهی صدای بلند نفس آریا شنیده 

 .دشمی

نیما ماشین رو که توی پارکینگ پارک کرد نفیس آریا بغل پیاده شد و نیما هم 

 .پشتش

ونیم بود و بویِ الزانیای نیما کلِ سوار آسانسور باال رفتند و وارد خونه شدند,ساعت ده

 .خونه رو پر کرده بود

 !مامان خیلی گرسنمه-آریا از بغلِ نفیس پایین رفت و گفت:

الهی من -در حالی که سمت سرویس میبردش گفت:نفیس دستشو گرفت و 

بمیرم,میدونم مامانم ناهارم نخوردی اول دست و صورتتو بشورم بریم الزانیا بخوریم 

 .عمو نیما درست کرده

آریا با دستِ آزادش چشماشو مالید و نفیس با آب ولرم دست و صورتشو 

یز رو چیده بود شست,دستای خودشم شست و با آریا از سرویس خارج شدند,نیما م

و منتظر نفیس و آریا بود...انتظارش زیاد طول نکشید,مادر و پسر همراه هم وارد 

 .آشپزخونه شدند و لبخندی کوتاه رو لب نیما نشست



                 
 

 

 ا.اصغرزاده  | سنفی عشق رمان

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

147 

 

آریا دل سیر الزانیا خورد اما نفیس میلش نمیکشید,فقط با غذاش بازی میکرد و 

 .عجیب دلش خواب میخواست

 !مامان سیر شدم-

باشه عزیزم برو تو پذیرایی بیام -ریا نگاهشو بهش دوخت و با لبخند گفت:با صدایِ آ

 .شرباتو بدم بخواب

 .آشپزخونه رو ترک کرد"ممنون عمو"آریا چشمی زمزمه کرد و بلند شد با گفتنِ

حوصله بود که کال با نیما زیرلب نوش جانی نثار آریا کرد و تمام حواسش به نفیسِ بی

 .غذاش بازی کرده بود

 !اش باعث شد نفیس سرشو بلند کنه و نگاهشون باز توهم گره خوردگاه خیرهن

 چرا چیزی نخوردی؟-نیما آروم پرسید:

 !میل ندارم-نفیس لب زد:

نیما دستشو جلو برد و دستِ چپ نفیس رو تو دستش گرفت,دست نفیس تو دستش 

چیزی چرا انقدر سردی؟از -تر فشار داد و گفت:مشت شد و نیما دستشو محکم

 ناراحتی؟

روزا خیلی خسته نه,فقط دلم خواب میخواد,این-نفیس همراهِ آهی کوتاه گفت:

 !میشم

 !میگذره-نیما نفسی عمیق کشید و لب زد:

اش زد,این مرد تمام زندگیش بود! مردی که احساس نفیس لبخندی قشنگ به چهره

ال موقیعت و حسش کمتر از نفیس نبود اما هردو خیلی خوب درک میکردند که اص

ی نفیس تموم نشده نمیتونن کاری کنن و اصال خوبی نیست و نیما میدونست تا عده
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شق تر از این حرفها دلش نمیخواست تو این مدت نفیس ازش دور باشه اما نفیس کله

 .بود و مرغش یه پا داشت

 چرا اینجوری خیره شدی بهم؟-

 !اراده بودزمزمه کرد بی ای که زیرلببا سوال نفیس,نیما به خودش اومد و جمله

 !"دارمدوستت"-

نفیس شنید,شنید که احساس کرد قلبش سرجاش نیست,اما خودشو زد به 

 !لعنتی,االن وقتش نیست-نشنیدن!.تودلش گفت:

ی خوبی بود که با یه دستشو از دست نیما بیرون کشید و دادنِ داروهای آریا بهانه

 !فرار کنهلیوان آب از آشپزخونه و نگاه پرحرف نیما 

کنار آریا رو کاناپه نشست و از هردو شربتی که نیما داخل کیسه رو عسلی گذاشته 

بود به آریا داد و دستی رو پیشونیش گذاشت,تبش کامل قطع شده بود و این موضوع 

 !لبخندی رو لب نفیس نشوند

 !آره,بریم-ی نفیس میذاشت گفت:خیز شد و در حالی که سرشو رو شونهآریا نیم

ای حاال چه عجله-پرتقال روبروشون نشست و گفت:تا لیوان آبنیما با سه

 !دارید,امشبم بمونید من که صبح رفتم شمام برید

 عمو کجا میری تو؟-نفیس خواست چیزی بگه که آریا سریع پرسید:

 !میرم شمال عزیزم-ی قشنگش زد و گفت:لبخندی به چهرهنیما 

 برای چی؟-آریا دوباره پرسید:

 !همینجوری,برای گردش-نیما باز جواب داد:
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میشه ماهم بیایم,آخه -اش سررفته بود با خواهش گفت:آریا که حسابی حوصله

 !حوصلم سررفته

 ...معلومه که میـ-نیما از خدا خواسته جواب داد:

نه آریا,ما خودمون کلی -فش تموم نشده بود که نفیس روبه آریا تشر زد:اما هنوز حر

 !کار داریم,کجا بریم؟

 !مامان توروخدا,حوصلم سررفته-آریا نق زد:

 !نه مامان,بعدا خودمون میریم-نفیس دستی رو سرش کشید:

 کی؟-

 !نمیدونم-

شد دیگه  مامان میدونی چند وقته نرفتیم شمال,از وقتی که بابا اونجا پاش زخم-

 !نرفتیم

-ها چشماشو محکم روهم فشار داد و گفت:نفیس برای فرار از خاطراتِ اون موقع

 !باشه مامان بازم میریم

 با بابامهران میریم؟-آریا با خوشحالی پرسید:

 !آریا بسه-نفیس داد زد:

 !آریا بغض کرده سرشو پایین انداخت که نفیس نگاهِ دلخورشو سمت نیما انداخت

چرا سرِ بچه هوار -د شد درحالی که آریا رو بغل میکرد روبه نفیس آروم گفت:نیما بلن

 میکشی؟
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نفیس عصبی پوفی بلند کشید و بلند شد,رفت سمت اتاق و درِ چمدونشو بست و 

کشون کشون بردش سالن,لباساشو پوشید و رو به آریا که تو بغل نیما بود و چشماش 

 !خستمآریا زودباش بریم خونه,خیلی -بسته گفت:

 !آریا باتوام-آریا جوابی نداد که نفیس باز داد زد:

آریا باز جوابی نداد و بیشتر خودشو تو بغل نیما فشار داد و دستش محکم دورِ گردنِ 

 !نیما حلقه شد

عقب نفیس با عصبانیت سمت نیما رفت و خواست آریا رو از بغلش بگیره که نیما عقب

نگران نباش میرم با -وابوندش و آروم گفت:رفت و آریا رو برد تو اتاق,رو تخت خ

 !شقت صحبت کنم راضیش کنم بمونید,شایدم فردا باهم رفتیم شمالمامانِ کله

ندی اش نشست,لبِ نیما هم به لبخهای بستهلبخندی که رو لب آریا همراهِ چشم

 .هرچند کوتاه باز شد و دستی رو سر آریا کشید و اتاق رو ترک کرد

شت و به سمتِ نفیس که کالفه سرپا ایستاده بود رفت و دستشو باز گذادرو نیمه

برد سمت کاناپه کنارِ خودش نشوند و "بیا میخوام باهات حرف بزنم"کشید و با گفتنِ

 -:بعد از نفسی عمیق که کشید گفت

 !شق و لجبازی!فقط میدونم کسی نمیتونه درستت کنهنمیدونم چرا انقدر کله

و اینکه انقدر با -ای مهار شده ادامه داد:یما با خندهچپ نگاهش کرد که ننفیس چپ

بچه لج نکن,بیچاره چه گناهی کرده؟اون االن خیلی حساسه,تنها همدمش تویی,نذار 

حال و هوای ازت دلزده بشه!.چی میشه مثال تو باهام بیا شمال؟چیزی ازت کم میشه؟

ونم از چی فرار خودتم عوض میشه.بچه بیچاره هم یکم حالش میاد سرجاش.من نمید

 !میکنی تو؟چرا اینجوری رفتار میکنی واقعا نمیفهمم
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نفیس دستشو محکم رو پیشونیش فشار داد و بعد از چند ثانیه مکث با لحنی که اصال 

من هیچ فکری نمیکنم,اما نمیتونمم با تو پاشم بیا شمال,چرا متوجه -آرام نبود گفت:

تو,چی دربارمون فکر میکنن؟خوبه  نیستی نیما؟من یه زن مطلقه با یه بچه همراه

 !میشناسی مادرتو,چقدر روت حساسه

 ها برات توضیح بدم؟میفهمی اینارو یا باید عین بچه

نیما عصبانی نگاهش میکرد,سعی میکرد با پشت دست نکوبه تو دهن نفیس که 

اینروزا عجیب مطلقه بودنشو به نیما یادآوری میکرد در حالی که میدونست برای نیما 

 !سوزنی اهمیت نداره سر

های چفت دستای نیما مشت شد و چندبار محکم رو زانوش فرود اومد و از بین دندون

ها بلغور کنی من یکبارِ دیگه,نفیس فقط یکبارِ دیگه از این چرت و پرت-شدش غرید:

 میدونم و تو؟حالیت شد؟

 !حقیقته-نفیس با نگاهی دردمندانه لب زد:

 !از نظر من فقط مضخرفه-ر داد و عصبی غرید:نیما چشماشو محکم روهم فشا

نظر تو دردی از من دوا نمیکنه نیما,نمیخوام به هیچ عنوان با نگاه بدی بهم خیره -

 ...بشن,نمیخوام بگن مهر طالقش خشک نشده با یکی دیـ

های نمیزنه,اینا فقط شو نفیس,فقط خفه شو!.هیچ کس همچین حرفخفه-نیما داد زد:

 !ریضه خودته و بسی ذهنِ مزائیده

 !گوش کن نفیس,نمیخواستم فعال چیزی بگم اما داری وادارم میکنی

ها داری مجبورم میکنی!اگه نمیخواستم فکرتو مشغول کنم اما با این چرت وپرت

اینجوری پیش بره باید بگم که...حرفشو خورد و بعد از کمی مکث تو نگاه نفیس بلند 
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ی سفید زرشکی برگشت و جلو با یه جعبه ای بعدشد به سمت اتاقش رفت و لحظه

 !پای نفیس زانو زد

رو باز کرد نگاه نفیس بغض نفیس میل عجیبی به شکستن داشت و وقتی نیمادرِ جعبه

رو انگشتر پر از نگین خیره موند و اولین اشکش درست وسط حلقه چکید و قلبش 

 !عجیب ناامانی میکرد

 نیما؟-و صورتش گذاشت و لب زد:یه دستشو رو دست نیما و اونیکی دستشو ر

ی نفیس چشماشو روهم فشار داد که چند قطره اشک رو صورتش ریختند,گوشه

ازدواج میکنی نفیس؟قبول میکنی که با من -لبشو گاز گرفت و شنید که نیما گفت:

 کسم؟قبول میکنی که بشی شریک نفس کشیدنم؟بشی همه

هایی سرخ شده از گریه از جاش بلند شد,در حالی که هنوز اشکاش رو نفیس با چشم

نه,نه نمیخوام نمیتونم همچین کاری بکنم,تو حقِ زندگی -هاش میرقصیدند گفت:گونه

 !میتونم واقعا نمیتونمکردن داری!حق یه انتخاب درست,ن

خواست از کنارش بگذره که نیما مچِ دستشو گرفت و متوقفش کرد,کنارِ گوشش در 

حالی که نفسِ گرمش تو گردنِ نفیس میخورد و حالشو بد میکرد با لحنی قشنگ و 

پس این حقو ازم نگیـر,بذار منم زندگی کنم,نذار بازم تو حسرتِ -احساسی گفت:

گناه برام بس بود,خیلی سعی کردم بهت فکر نکنم اما سال داشتنت بسوزم!پنج

سالو با فکر کردن به یه زنِ شوهردار برای خودم گناه نشد,نشد و من تمام این پنج

 !ی باورامو از بین میبریثبت کردم! نه نگو که همه

های نیما غرق شد و با سری ای تو عسلِ چشمنفیس برگشت سمتش,نگاهش ثانیه

کس نداشتی,من چی بگم که با وجود داشتن و هیچ تعهدی به هیچباز ت-پایین گفت:

کار شوهری که هرروز بهم عشق میداد شب و روزم تو بودی و خیالِ تو! من از تو گناه

 !ترم نیما
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 !نیما خندید,کوتاه و مردونه و تنِ نفیس تو آغوشش فشرده شد

بشونو چی میخوای ولی بقیه چی؟جوا-نفیس دستاشو دور کمرِ نیما حلقه کرد و گفت:

 بدی؟

نیما نفیس و از خودش جدا کرد و در حالی که دستشو زیر چونش میزد و سرشو بلند 

 !کس مهم نیستن برام نفیس,فقط تو تو تومهم نیست بقیه,هیچ-میکرد گفت:

 !مامانت-نفیس لبخندی تلخ زد و زمزمه کرد:

نباش,خیلیم  اونم حلش میکنم تو نگران-نیما چشماشو با کالفکی بست و گفت:

 !بخوان زور بگن بدون اطالع بهشون عقدت میکنم,بچه که نیستم

 !نیما؟-نفیس ناباور صداش کرد:

خیله خب اینجوری نگام نکن,به هرحال یه جوری درست میشه -نیما خندید:

خانوما باالخره جواب این دلِ المروت ما دیگه,حاال هم بیخیال اونا بگو ببینم خانوم

 شد؟چی

هایی پراز خنده و عشق دستِ ت زده سرشو پایین گرفت که نیما با چشمنفیس خجال

 .ای رو انگشتش زد و بعد انگشترو دستش کردهب*و*سچپشو گرفت و اول 

رو این حلقه-نگاهی به انگشتر که تو دست ظریفِ نفیس برق میزد انداخت و گفت:

ه دستِ خیلی وقت پیش برات خریدم,اما انکار قسمتش بوده که برای رسیدن ب

 !سال صبوری به خرج بدهصاحبش پنج

ی تو دستش رو به نیما نفیس دستشو باال برد و با نگاهی پر از حس خوب به حلقه

 !خیلی قشنگه ممنون-گفت:

ی نفیس کشید و با لبخند زمزمه ی کمی سرخ شدهگونه رو گونهنیما دستشو نوازش

 !نه به قشنگیه تو زندگیم-کرد؛
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بیشتر پایین گرفت که با صدای آریا نگاه جفتشون سمتِ اتاق نفیس با لبخند سرشو 

 !خواب کشیده شد

 مامان چیشد ماهم میریم شمال؟-آریا روبه مامانش با لحنی آروم پرسید:

 !آره عزیزم باهم میریم-نفیس خواست حرفی بزنه که نیما سریع گفت:

 !چه زودم تصمیم میگیرن باهم,نه نیما نمیشه-نفیس غر زد:

 باز چرا؟-فه نگاهش کرد:نیما کال

 ...خب نمیشه دیگه,ما با تو بیایم بد میشه,مامانتم که-نفیس ناراحت گفت:

باشه,باشه شما رو میذارم ویالی خودم من تنهایی میرم -نیما پرید تو حرفش:

 !خونه,شبم باز میام پیشتون

رد خب چه کاریه ما همینجا میمونیم دیگه هروقت خاله دعوتمون ک-نفیس باز گفت:

 !خودمون میایم برا مراسم

نخیر خانوم,شما با من میاید,از این به -هایی ریز شده نگاهش کرد و گفت:نیما با چشم

 !بعدم حق جدا شدن از منو ندارید!فهمیدی یا یه جور دیگه بفهمونم بهت؟

نفیس دلش میخواست خودشو تو آغوشِ نیما بندازه و محکم بغلش کنه اما جلوی آریا 

 .چپ به نیما نگاه کرد که هنوز نگاهش سمتِ نفیس بودل کرد و فقط چپخودشو کنتر

 چیه؟-یه چشمکِ ریز تحویلِ نفیس داد و پرسید:

-:نفیس با خنده چشم ازش گرفت و روبه آریا که بالتکلیف جلو در ایستاده بود گفت

 !برو بخواب عزیزم,صبح بیدارت میکنم

 .آریا چشمی زمزمه کرد و برگشت تو اتاق
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-ما از پشت سر به نفیس نزدیک شد و در حالی که شالشو از سرش باز میکرد گفت:نی

 !توام برو بخواب لجباز خانم,صبح زود باید حرکت کنیم

-شب بود و گفت:نفیس برگشت سمتش و با نگاه به ساعت که نزدیک یکِ نیمه

 دیروقته االن,مجبورم نیستیم زود حرکت کنیم مگه چند ساعت راهه آخه؟

زودِ زودم که -ه میزد گفت:ب*و*سپروا روش دستشو گرفت و در حالی که بینیما 

 !نه,ولی بقول خودت دیروقته برو بخواب,از چشمات خستگی میباره

های مبهوتِ نیما و از جلو چشم "بخیرشبت"کرد با صدایی تحلیل رفته و آرام زمزمه

هایی تند و نامنظم دور شد و در حالی که خودشم حالش کم از حالِ نیما نبود با قدم

 .وارد اتاق شد و درو بست

چند لحظه همونجوری پشت در موند که صدای آرومِ نیما رو از پشت در شنید که با 

 !دم نفیس خانومبعدا جوابتو می-لحنی آغشته به خنده گفت:

خندشو خورد و به سمتِ آریا رفت و بعد از اینکه مانتو کیفشو رو کاناپه گذاشت و 

 .موبایلشو زد تو شارژ کنارِ آریا دراز کشید و چشماشو بست

* 

 !مامان پاشو,عمو میگه پایین منتظرمونه-

-نفیس الی چشماشو بزور باز کرد و در حالی که آریا رو تو بغلش میگرفت گفت:

 .!یابخوابیم,نریمب

 !مامان بیدارشو,مامان مامان-آریا غر زد:

نفیس چشماشو کامل باز کرد و رو تخت نشست...پوفی بلند کشید و نگاهشو باال برد 

 !که دید نیما و آریا حاضر و آماده باال سرش ایستادن
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 چیه؟چرا اینجوری نگام میکنید؟-هایی گرده شده پرسید:با چشم

 !ن دیر شد آخه بلندشوماما-آریا سریع گفت:

 !نفیس سرشو خم کرد و به ساعت رو عسلی نگاه کرد,ده صبح

 !باشه برید بیرون منم حاضرشم بیام-دستی رو صورتش کشید و روبهشون گفت:

 "پس ما میریم پایین توام زود بیا"جفتشون نگاهی بهم انداختند و نیما با گفتنِ

 .همراه آریا از اتاق خارج شدند

ند شد,رو تخت و مرتب کرد و کیف آرایشیشو برداشت و رفت تو نفیس سریع بل

سرویس دست و صورتشو شست و بعد از خشک کردن و آرایشش,موهای شرابیشو 

 .شونه زد و باالی سرش بست

از سرویس خارج شد و لباساشو پوشید,ساکش نبود حتما نیما برده پایین,کیف 

 .از اتاق خارج شد آرایشیشو موبایل و شارژکنشو داخل کیفش گذاشت و

رو چک کرد و از خونه خارج شد درو که بست صدای نیما از پشت سرش آشپزخونه

 تنبل خانوم باالخره اومدین؟-بلند شد که گفت:

تر رفت و در حالی که درو سه قفله نفیس با خنده برگشت سمتش که نیما نزدیک

اینم تالفیه -های متعجب و شرمگینِ نفیس با چشمک گفت:و در مقابل چشممیکرد 

 !دیشب

اش بیشتر شرمگین شد و نگاهشو پایین انداخت هب*و*سنفیس از یادآوری شب و 

که نیما با لبخندی قشنگ سمتش رفت و دستشو دورِ کمرِ نفیس حلقه کرد و به 

 .سمتِ آسانسور راهنماییش کرد

* 
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رو دستِ آریا داد و استکان چایی رو که نیما ریخته بود رو جلوش ی املت دومین لقمه

 .کشید

 .بخاطر صبحونه نخوردن وسط راه برای صبحانه توقف کردن

ی کوچیکی تو دهنش گذاشت و روبه نیما و آریا که دو لپی به جونِ املت نفیس لقمه

 !دو ساعت دیگه ناهاره,انقدر نخورید بابا-افتاده بودند با خنده گفت:

 !مامان من هنوز که سیر نشدم-نیما خندید و آریا گفت:

چیکارش داری بذار -چپ نگاهش کرد که نیما زد رو پاش و گفت:نفیس با خنده چپ

 !بخوره

 .نفیس دیگه چیزی نگفت و آریا قشنگ تهِ تابه رو درآورد

ساعت نزدیک یک بود که رسیدن رامسر و نیما مستقیم رفت طرفِ ویالی 

 .ی قشنگی رو به دریاخودش...ویالی

آریا که همون اول کار دویید سمتِ دریا اما نفیس مانعش شد و برش گردوند ویال که 

آریا قهر کرده به بغل نیما پناه برد و نفیس با خودش فکر کرد اینجوری پیش بره و 

 .نیما طرفداریشو بکنه آریا لوس بار میاد و نفیس اصال اینطوری نمیخواد

مت آریا انداخت و دوتا چمدونارو برد تو اتاق و بعد از عوض نگاهی پر از خشم س

وی مشغول فیلم کردن لباسش از اتاق خارج شد و به سمت نیما و آریا که روبروی تی

ی سفید رنگ که به صورت دایره چیده شده دیدن بودند رفت و روبروشون رو کاناپه

 ...رو پر کرد بودند نشست و خواست حرفی بزنه که صدای موبایل نیما فضا

وی رو باالفاصله کم کرد و بلند شد,در حالی که از نفیس و آریا فاصله نیما صدای تی

 بله مامان؟-میگرفت جواب داد:
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ببین آریا اینجوری پیش بری و بخوای هر -نفیس رو کرد سمت آریا و با اخم گفت:

ذارم نیما رو دفعه بری سمت نیما و ادا بدی قهر بازی راه بندازی نه تنها دیگه نمی

 !ببینی بلکه با خودم میبرمت یه جای دور

 !ها درمیاری؟گیتو که لوس نبودی,این اداها چیه تازه

آریا بغض کرده سرشو پایین انداخت که نیما درو باز کرد و داخل شد,همون موقع آریا 

به بلند شد و به اتاق پناه برد,نیما خواست دنبالش بره که نفیس مانعش شد و با اشاره 

 .بیا بشین میخوام باهات حرف بزنم-کاناپه گفت:

 .نیما با چند قدم بلند خودشو کنارِ نفیس رسوند و روبروش نشست

* 

نگاهی به پاش انداخت و نگران به مهران نگاه کرد,مهران با لبخند دستشو گرفت و 

 !نگران نباش عزیزم بهتر میشه,پوستت یکم ورم کرده خوب میشه-گفت:

های مهران و ی که رو لبش نشسته بود رو کرد سمتِ دکتر که حرفشیما با لبخند

تایید کرد و یه پماد هم برای زودتر خوب شدن ورم پاش نوشت و با یه بسالمت اونارو 

 .راهیه خونه کرد

* 

پات درد -کوسنِ مبلو پشت شیما گذاشت و در حالی که کنارش مینشست پرسید:

 داره؟

هاش ریخت و دارش رو شونهموهای مشکیِ نم رو از سرش باز کرد کهشیما حوله

 .نه اصال,خیلی خوبم-جواب داد:

 !خب اگه خوبی که پاشو بریم بخوابیم-مهران با چشمکی ریز و کلی شیطنت گفت:

 ...االن که زوده فعـ-شیما که متوجه منظورِ مهران نشده بود با نگاه به ساعت گفت:
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شت و در حالی که رو سرِ مهران میزد بعد یهو فهمید چی شده! کوسنِ از پشتش بردا

 !پاشو برو از جلو چشمام پررو-جیغ زد:

مهران در حالی که قشنگ قهقهه میزد کوسنو از دستِ شیما کشید و سرشو خم کرد 

رو پایش گذاشت و بعد از اینکه اشکای چشمشو که در اثرِ خنده رو صورتش ریخته 

خیله خب بابا حاال -کشید و گفت: بود رو پاک کرد دستشو بلند کرد رو صورتِ شیما

 چرا میزنی؟

برای اینکه واقعا زدن داری,از بس -شیما با دستش آروم زد رو صورتِ مهران و گفت:

 !پررویی

خیز شد,صورتشو نزدیکِ صورتِ شیما برد و پیشونیشو رو پیشونیه شیما مهران نیم

 زنمی,با تو پررو نباشم با کی باشم؟-گذاشت و گفت:

ش زیباییشو چندبرابر کرد و مهران های سرخ شدهو صورت شیما و گونههجوم خون ر

انقدر زیبا نباش,نمیتونم -گونه رو صورتش میکشید لب زد:در حالی که دستشو نوازش

 !تحمل کنم

های شیما در نوسان بود ها و لبهای مهران که بین چشمشیما با نگاه به چشم

 ل*ب*ا*ی نیما در اومدند و این خواست حرفی بزنه که ل*ب*ه*ا*ش به اسارتِ

 !اسارت عجیب به کامِ شیما خوش اومد

* 

نیما ازت خواهش میکنم انقدر آریا رو لوس نکن! بدعادت شده! تا یه چیزی میگم -

 !لی میذاری به الالشپناه میاره به تو و توام لی

 !اینجوری نبود این بچه
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ش نکردم,مگه آخه چند نفیس,من بدعادت-نیما دستی الیِ موهاش کشید و گفت:

گیر شده.نبودن پدرشو بهونه میکنه بین باش,آریا فقط بهونهوقته کنارِ منه؟! یکم واقع

اینجوری سریع قهر میکنه و پناه میاره به من! نمیتونم منم مثل تو رفتار کنم. باور کن 

کم همه چیز بهتر بچه نابود میشه! ببرش پیش روانشناس کودک کمکش کنه کم

نم چه بخوای چه نخوای من میرم ببینم چی میخواد تا دوباره لبخند بیاد رو میشه.اال

ها حساسم و اصال دلم نمیخواد آریا این وسط ضربه ببینه.تو هم لباش! من رو بچه

 !انقدر خودخواه نباش لطفا

نیما بعد از اتمام حرفاش بلند شد به سمت اتاق رفت و نفیس با کالفگی دستی رو 

 .و کاناپه دراز کشیدموهاش کشید و ر

ونیم رو نشون میداد و نفیس احساس خواب وی ساعت نزدیک دوی تیساعت گوشه

 .میکرد

چشماشو بست سعی کرد بخوابه تا بلکه یکم ذهنش آروم شه,اما هنوز یه دقیقه 

 !مامان پاشو-نکشیده بود که صدای آریا کنار گوشش بلند شد:

-پوشیده کنارش نشسته,متعجب پرسید: نفیس چشماشو باز کرد که دید آریا لباس

 کجا بسالمتی؟

 !میریم با عمو پیتزا بخوریم-آریا گفت:

 خب؟-نفیس اخم کرد:

 !خب نداره دیگه عزیزم,زود پاشو حاضر شو-صدای نیما بلند شد:

 !نمیام-نفیس بعد از مکثی کوتاه خالصه گفت:

خیله خب -گفت: آریا ناراحت نگاهش کرد و نیما خواست حرفی بزنه که نفیس سریع

 !میام فقط به یه شرطی
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 !چی؟-نیما و آریا همزمان گفتند:

از این -نفیس از رو کاناپه بلند شد و در حالی که سمت اتاق میرفت خیلی جدی گفت:

 !به بعد خواستید تصمیم بگیرید به منم اطالع بدید

 وارد اتاق شد و لباساشو تن کرد,آرایشش سرجاش بود فقط رژششو تمدید کرد و

کمی هم ادکلن زد و با برداشتنِ کیفش و لمسِ حلقش که لبخندی محو اما واقعی رو 

 .لباش نشوند از اتاق خارج شد

 بریم؟-نیما و آریا با دیدنِ نفیس بلند شدند و نیما پرسید:

 !بله بریم-نفیس چشماشو بازوبسته کرد:

ز ویال خارج آریا دویید سمت نفیس و دستشو گرفت,نفیس لبخندی بهش زد و باهم ا

 .شدند

 .تازه سوار ماشین شده بودند که موبایل نفیس زنگ خورد

ی گوشیش روشن خاموش میشد,جواب از کیفش خارج کرد,شماره نسیم رو صفحه

 بله؟-داد:

 الو سالم خوبی؟-

 سالم آره خوبم,تو چطوری؟-

 خوبم,آریا چیکار میکنه؟کجایید؟-

 بر؟اونم خوبه,چخ-نفیس دستی رو سرِ آریا کشید:

 خبرِ سالمتی,چرا نمیاین؟-

 !,ول کن نسیم حرف تکراری نزن-نفیس آهی بلند کشید:
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خیله خب خوددانی زنگ زدم هم حالتونو بپرسم هم بگم -نسیم پوفی بلند کشید؛

خاله دعوتمون کرده شمال,میگه پس فردا برای بیتا خواستگار میاد شما هم 

 !خواستی بریم باهم بیایید,مثل اینکه قضیه جدیه,گفت به توهم بگیم

نفیس نگاهی سمتِ نیما انداخت که نگاهش بین جلو و نفیس در نوسان بود و به نسیم 

 !اوکی ما خودمون میریم,البته شاید-گفت:

 !خب چه کاریه بیاید باهم بریم-نسیم غر زد:

 !نه,فعال خداحافظ-نفیس خالصه گفت:

 !خداحافظ-

 چی شده؟-قطع کرد که نیما پرسید:

خاله دعوتمون کرده,نسیم میگفت باهم بریم گفتم ما خودمون -ش کرد:نفیس نگاه

 !میریم,البته شاید

 حاال چرا شاید؟-نیما کوتاه نگاهش کرد و پرسید:

 ...نمیدونم,بهتره ما تو مراسم خواستگاری نباشیم هروقت عـ-

چرا مثال نفیس؟انقدر فکرای الکی نکن چیزی نمیشه,منم فعال -نیما پرید تو حرفش:

 !د ندارم چیزی به کسی بگم تا زمانیم که عقد نکردیم چیزیم به کسی نمیگمقص

 یعنی چی؟یعنی نمیخوای عقدمونو به کسی بگی؟-نفیس متعجب نگاهش کرد:

 !لزومی نداره-نیما خالصه و ریلکس جواب داد:

بسه عزیزم,نمیخوام چیزی -نفیس باز خواست حرفی بزنه که نیما جدی گفت:

 !,انتخاب من انتخاب منه,تمامبشنوم,همین که گفتم
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از رو احترام میگم نیما,به هرحال پدر و -نفیس کمی به نیمرخش نگاه کرد و گفت:

 !مادرتن هرچی باشن

پیاده شد "بعدا دربارش صحبت میکنیم"فودی نگه داشت و با گفتنِنیما جلوی فست

ره نگاهش و به سمت در نفیس رفت و بازش کرد,آریا رو بغل کرد و روبه نفیس که خی

 پیاده شو دیگه,چرا ذل زدی؟-میکرد گفت:

 .ای باال داد و پیاده شدنفیس ابروی راستشو به حالتِ بامزه

آریا از بغل نیما پرید پایین و یه دستشو به دست نفیس داد و با اونیکی دستش دست 

نیما رو گرفت.نفیس لبخندی بهش زد و با همون لبخند به نیما که نگاهش میکرد نگاه 

 .ردک

ی لبشو گاز گرفت و سرشو نیما چشمکی قشنگ حوالش کرد که نفیس گوشه

 .برگردوند

 !من گرسنمه ها-فودی و گفت:آریا دستاشونو کشید به طرف فست

 .نیما خندید و نفیس زیرلب قربون صدقش رفت

ایشون های آبی سرمهفودی شدند خیلی شیک و جالب بود و صندلیوارد فست

 .و چشم بودندبیشتر از همه چیز ت

همراه هم کنار پنجره رو صندلی نشستند که طولی نکشید پیشخدمت با منو 

 .سمتشون اومد

 چی میخورید؟-نیما بدون نگاه به منو پرسید:

 !پیتزا مخلوط با پنیر زیاد-آریا سریع گفت:

 !پنیر زیاد نه,ضرر داره-نفیس تیز نگاهش کرد:
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 فقط اینبار باشه آریا؟ اینبار اشکالی نداره,ولی-نیما دخالت کرد:

 !باشه-آریا سرشو تکون داد:

تا پیتزا مخصوص چپ به نیما نگاه کرد که نیما نگاهشو با خنده دزدید و سهنفیس چپ

 .با دلستر انگوری سفارش داد

 .پیشخدمت چشمی کوتاه زمزمه کرد و ازشون دور شد

گاه نیما به نفیس و داشت سرگرم بود و ن های ستارهآریا با دستمال رو میز که طرح

 !نگاه نفیس پرتِ دوتا دخترایی بود که زیرچشمی نگاهشون به نیما بود

نیما ردِ نگاهشو گرفت و رسید به دخترا,با دقت که نگاهشون کرد یکیشون چشمکی 

 .ریز حوالش کرد و نفیس متوجه شد

 !چقدر دلش میخواست بلند شه بره بزنه تو دهنش بچه پررو

 !ی نفیس رسیدز دخترا گرفته شد و به دستِ مشت شدهنگاه نیما با اخم ا

 !لبخندی رو لبش نشست و آخ خدا نفیس غیرتی شده

برا چی میخندی؟نکنه از نگاه دخترا -با این فکر لبخندش عمق گرفت که نفیس غرید:

 خوشت اومده که نیشت تا بنا گوشت باز شده؟

گاز گرفت که تلخی خون رو  نیما بزور خودشو کنترل کرد که قهقهه نزنه! لبشو محکم

 !مزه کرد

های شاکیه نفیس ی چشملبشو کشید بیرون و در حالی که دستمالی برمیداشت خیره

 !عزیزم من از رفتار تو خندم گرفته نه نگاه دخترا-گفت:

 !من اصال متوجه نگاه دخترا نبودم رد نگاه تورو گرفتم رسیدم بهشون
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در حالی که پیتزای آریا رو میکشید جلوش  پیشخدمت پیتزاهارو چید رو میز و نفیس

 !بخور زودتر پاشیم بریم تا قاتل نشدم-روبه نیما گفت:

 قاتل چیه مامان؟-نیما باز خندشو مهار کرد و آریا کنجکاو پرسید:

ی نیما نیما دستشو رو پیشونیش گذاشت و از ته دل خندید و نفیس هم که از خنده

 !چی مامان بخور پیتزاتو,زودتر بریمهی-خندش گرفته بود روبه آریا گفت:

آریا دیگه چیزی نپرسید و دولپی شروع کرد به خوردن به طوری که کل صورت و 

 !ی لباسش پر از سس شده بودیقه

ی نفیس که غذاش تموم شده بود با دیدنِ وضعیته آریا عصبی چشمشو تو کاسه

 خه؟پاشو,پاشو بریم دستشویی,این چه وضعیه آ-سرش چرخوند و گفت:

آریا بلند شد و نفیس دستشو گرفت به سمت سرویس بردش,غرغرکنان صورت و 

دستاشو شست و با دستمال خشکشون کرد,دستهای خودشم شست و همراه آریا از 

 !سرویس خارج شدند,نگاهش به میز دخترا افتاد,نبودند

ا وا,نیم-ی نیما شد,نزدیک شد و پرسید:به سمت نیما رفتند که نفیس متوجه خنده

 خل شدی؟چرا میخندی؟

ی نیما شدت گرفت و دوتا کارتی رو که دخترا رو میز گذاشته با این حرف نفیس خنده

 .بودند رو باال گرفت که نفیس از دستش گرفت و با دیدن شماره احساس خفگی کرد

داشت روبه نیما هارو تو دستش مچاله کرد و در حالی که کیفشو از رو میز برمیکارت

پاشو دیگه,چه -اش مشخص بود با حرص غر زد:راته خنده تو چهرهکه هنوز اث

 !خوششم اومده خندشم قطع نمیشه,پررو
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نیما که سعی میکرد نخنده تا نفیس بیشتر از این عصبی نشه پول غذاهارو الی منو 

گذاشت و بلند شد,با گرفتنِ دستِ آریا که از چشماش خستگی میبارید روبه نفیس 

 !خیله خب بریم-گفت:

فودی هارو که مچاله بود رو همونجا رو میز گذاشت و همراه هم از فستنفیس کارت

 .خارج شدند

* 

 !دیوونه چیکار میکنی؟خیس آب شدم نیما کافیه-

نیما اما گوشش بدهکار نبود,همونجوری پشت سرهم مشتشو پر از آب دریا میکرد و 

 !پرت میکرد سمت نفیس

ی از دستش برنمیومد,فکری به ذهنش خطور نفیس دیگه کامال خیس شده بود و کار

کرد یهو نشست رو زمین و خودشو بغل کرد و شروع کرد لرزیدن که مثال من سردمه 

 !و دارم از سرما میلرزم

-نقشش خیلی سریع گرفت,چون نیما با نگرانی سمتش رفت و بغلش کرد:

 ...نفیس,خوبی تو؟چت شد یـ

پشت محکم هلش داد تو آب و با اما هنوز حرفش تموم نشده بود که نفیس از 

ای شیطانی شروع کرد مشت مشت آب ریختن رو صورت نیما که هنوز از شوک خنده

 !خارج نشده بود

 !ه براش شیرین بودب*و*سنشست و چقدر این لبخندی کوتاه رو لب نفیس 

 حاال واسه من کلک میزنی؟-نیما آروم زد رو دماغِ نفیس و با لحنی بامزه گفت:

ه کاشت,اما اینبار کنار لبش و ب*و*ساز لحنش نفیس به خنده افتاد و نیما باز 

 ی نفیس قطع شد و چرا زندگی انقدر قشنگه؟خنده
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کنارِ تو درگیرِ -و با احساسی آشکارا زمزمه کرد: لبِ نیما کنار گوشِ نفیس قرار گرفت

 !آرامشم

 !همین از تمامِ جهان کافیه

 !همین که کنارت نفس میکشم

 !ضربان قلب نفیس تند شد و خدایا شکرت!شکرت که هنوز هوامو داری

ای کوتاه رو هب*و*سبار نوبت نفیس بود که این جمله رو با خودش زمزمه کرد و این

 !های نیما پربشه از آرامش و عشقه و چشمی نیما بکارگونه

* 

 ,سالم-

 سالم عزیزم جانم؟-مهران با تمام خستگیش با لحنی مهربان جواب داد:

جانت سالمت عشقم,میرم خرید گفتم بهت اطالع بدم زود -شیما گفت:

 !برمیگردم,یکمی چیز میز احتیاج دارم

 !باشه گلم,مواظب خودت باش-

 !توام همینطور,فعال-

وی کیفشو از رو کاناپه برداشت و به سرجاش گذاشت و بعد از خاموش کردن تی تلفنو

 .سمت در رفت

 .چهل مین بعد تو پاساژ مورد نظرش بود و در حال خرید

 !چشمش به یه پیرهن سفیدصورتی کودکانه خورد,چقدر قشنگ بود

ر دادلش ضعف رفت و وارد مغازه شد,با خودش فکر کرد کاش مهران قبول کنه بچه

 !بشن
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پیرهنو تو دستش گرفت و با کلی ذوق نگاهش کرد,همونو خرید و با خودش آرزو کرد 

 !کاش دختر دار بشه

بعد از کلی برای خودش لباس و لوازم آرایشی و بهداشتی خرید و یه کادوی قشنگ 

 .هم برای مهران

ش ساعت تمام خرید کرده بود و نای رفتن نداشت,از پاساژ که خارج شد موبایلسه

 .سیو شده بود رو گوشیش افتاد "الومای"زنگ خورد و شماره مهران که به اسم 

 الو جانم؟-جواب داد:

 سالم کجایی شیما؟-

 !سالم عزیزم,دارم میرم خونه-

 !کدوم طرفی,بگو بیام دنبالت بیکارم-

آی خدا خیرت بده آره بیا,تو پاساژ...هستم سمت خروجی -شیما نفسی راحت کشید:

 .منتظرتم

 .اشه عزیزم همونجا باش اومدمب-

 .ای گفت و تماسو قطع کردشیما باشه

ای خسته سرپا با کلی ساعتی طول کشید و شیما با قیافهاومدن مهران راحت نیم

خرید نگاهش به خیابان بود که ماشین مهران جلو پاش ترمز کرد,جای اخمِ شیما رو 

سالم,وای خسته -و سوار شد:یه لبخند کنده پر کرد و خریدارو پشت ماشین جا داد 

 !شدم مهران فک کنم پاهام تاول زده
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علیک سالم -ای روش میزد گفت:هب*و*سمهران دستشو گرفت و در حالی که 

خانوما,خب معلومه خسته میشی,تو ساعت چهارونیم به من گفتی میری خرید خانم

 !ونیمه,هرکی بود خسته میشداالن ساعت هشت

خب بابا,چه دقیقم وقتارو حفظ -وتاه بهش رفت و گفت:ای کغرهشیما با خنده چشم

 !کرده

ی شیما برای مهران با خنده سرشو تکون داد و مسیر تا خونه تو سکوت و دلشوره

 .گفتن حرف دلش ادامه پیدا کرد

* 

کننده از اتاق خارج شد و سشوارو خاموش کرد و موهاشو از باال بست,بعد از زدن نرم

 .به سمت آشپزخونه رفت

یما کلی خرید کرده بود و داشت همشونو با سلیقه جدا میکرد و توی کابینتها ن

 .میچید

 دستت درد نکنه,فقط حاال چی درست کنیم سریع آماده شه؟-

 !نمیدونم میخوای من خودم یه چیزی درست میکنم-نیما لبخندی بهش زد و گفت:

ودم یه چیزی ای تا استراحت کنی من خعه,نه بابا بیا برو خسته-نفیس خندید:

 !درست میکنم,االن آریا هم پا میشه غر میزنه گرسنمه

باشه پس میرم االن فوتبالم شروع -نیما نگاهی به ساعت تو دستش انداخت و گفت:

 .زحمت یه لیوان چایی هم برام بیارمیشه,بی

 .نفیس با خنده چشماشو بازوبسته کرد و نیما از آشپزخونه خارج شد
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های مرغ و از پاکتش درآورد و کامل و تا آماده بشه سینهسازو زد به برق چایی

هارو هم خاللی خرد کرد و پودر سخاری فلفلی رو برداشت و زمینیکوبید,سیب

 .یکی زد به پودر و سرخشون کردمرغارو یکی

ساز بلند شد,یه لیوان بزرگ زمینی هاروهم سرخ کنه که صدای چاییمیخواست سیب

ون گذاشت تو سینی به برد برای نیما,نیما رو کاناپه دراز چایی ریخت و همراه قند

 .کشیده بود و تمام نگاهش به تلویزیون بود

 !بفرما آقا-نفیس سینی رو رو عسلی گذاشت:

 !ممنون عزیزم-وی گرفت و بلند شد نشست,با یه چشمک گفت:نیما نگاهشو از تی

ه که نیما دستشو نفیس کوتاه لبخندی زد و خواست دوباره برگرده تو آشپزخون

 !کجا فرار میکنی بیا دو دیقه بشین خب-گرفت:

بشینم فوتبال ببینم,بعدشم داشتم غذا درست -نفیس کنارش نشست و غر زد:

 !میکردم دیر میشه

 نمیشه,بعدشم مگه فوتبال چشه آخه؟-نیما دستشو دور شونش حلقه کرد:

ی خوبی باهاش لم میونهنمیدونم,از او-ی نیما قرار داد و گفت:نفیس سرشو رو شونه

 !نداشتم

کم عادت میکنی کم-ای کوتاه رو موهای نفیس کاشت و با خنده گفت:هب*و*سنیما 

 !عزیزم,شب و روز من فوتباله

 .وی بودی نیمخرش شد و نیما اما تمام نگاهش به تینگاه نفیس خیره

رار با صدای آریا نفیس برگشت سمتش,آریا در حالی که جفت دستاشو رو چشماش ق

 !داده بود تا نور اذیتش نکنه,یکسره مامان مامان میکرد
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جانم -ید و گفت:ب*و*سبلند شد به سمت آریا رفت و بغلش کرد,گونشو کوتاه 

 مامان,چی میخوای؟

 !گرسنمه-ی نفیس گذاشت و گفت:آلود بود سرشو رو شونهآریا که هنوز خواب

باشه -اپه میذاشت گفت:نفیس آریا رو برد پیشِ نیما,در حالی که کنارش رو کان

 .عزیزدلم,بشین اینجا من برم غذارو حاضر کنم بیام

 .آریا سرشو تکون داد و نفیس به سمت آشپزخونه رفت

* 

روی میزو جمع کرد و بعد از اینکه ظرفارو چید تو ماشین,با ظرف میوه و پیشدستی 

 .به سمت پذیرایی رفت

ان نشست,سرشو رو شونش قرار میوه و پیشدستی رو روی عسلی گذاشت و کنار مهر

 مهران؟-داد و صداش کرد:

 جانم؟-مهران دستشو رو صورتش گذاشت و جواب داد:

 !دل کرد,یه دلش میگفت بگه یه دلش هم میگفت نهشیما دل

 !ضربان قلب گرفته بود و نمیدونست کدوم کار درسته

 !چی میخوای بگی عزیزم,بگو-مهران که دید شیما جواب نداد دوباره گفت:

 دار بشیم؟مهران بچه-شیما لبِ پایینشو کوتاه گاز گرفت و سریع گفت:

مهران یه لحظه هنگ کرد,انکار که درست متوجه نشده شیما چی گفت,کامل چرخید 

 !چی گفتی؟دوباره بگو-ای کیج گفت:سمتش و با قیافه
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شیما که فکر میکرد مهران متوجه شده و ناراحت,با اخم سرشو پایین انداخت و 

نمیخواستم ناراحتت کنم,ولی خب دلم میخواد بچه دار بشم,بخدا مهران یه -ت:گف

 !پیرهن کوچیک دخترونه دیدم دلم ضعف رفت,بذار برم بیارمش

ای خواست بلند شه که مهران سریع دستشو گرفت و مانعش شد,با صدایی خفه

 !نگام کن-گفت:

های براق مهران چشم ی خندان وشیما آروم سرشو بلند کرد و چشمش که به قیافه

 !افتاد,گل از گلش شگفت و نیشش تا آخر باز شد

* 

 نیما کجایی پس؟-

 .دارم میرسم عزیزم,بیایید دم در-

 .باشه اومدیم-

 .قطع کرد و دستِ آریا رو گرفت و از ویال خارج شدند,تا رسیدن دم در نیما هم رسید

 کجا میریم؟-سوار که شدند آریا سریع پرسید:

میریم خونه ما,فقط آریا جان کسی ازت -شو بست و نیما جواب داد:نفیس کمربند

 پرسید با کی اومدین بگو خودمون اومدیم,خب؟

میدونم عمو مامان بهم گفت,تازه اگرم پرسیدند کجا -آریا سرشو تکون داد و گفت:

 !بودیم نمیگم که ویالی شما,میگم تهران خونمون بودیم

 .تکون دادن سرش ماشینو روشن کردنفیس با خنده نگاهش کرد و نیما با 

داشت و نفیس و آریا پیاده تر نگهمین بعد نیما ماشینو دو کوچه پایینبیست

 .سریع بیاین,دیر نکنین ها-شدند,نفیس چمدونشم برداشت و نیما گفت:
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 .باشه تو برو مام میایم-

رو  نیما حرکت کرد و نفیس هم با یه دستش چمدونشو کشید و با اونیکی دست آریا

 .گرفته بود

 .های سنگی سخت بود راه رفتندار تو کوچههای پاشنهبا اون کفش

باالخره رسیدند,ماشین نیما و یه ماشین سفید دیگه دم در پارک بود,نفیس با خودش 

 ماشینِ کیه؟-فکر کرد:

 .در باز بود,با این حال زنگو کوتاه فشار داد و داخل شدند

-ها پایین اومد و رسید بهش:دن نفیس با لبخند پلهنسترن از در بیرون اومد و با دی

 !عزیزم,خیلی خوش اومدین

 .مرسی خاله-

 با کی اومدید؟-میکرد پرسید: ب*و*سنسترن خم شد در حالی که آریا رو 

 !خودمون اومدیم-آریا سریع جواب داد:

 !خیلیم خوش اومدین بفرمایید تو-نفیس با خنده نگاهش کرد و نسترن گفت:

باال برد و دید نیما تو بالکون وایستاده,نیما چشمکی به نفیس زد که  نفیس نگاهشو

ها رفت و در حالی که میرفت نفیس سریع نگاهشو دزدید,اما آریا با دو به سمت پله

 .سالم عمو-باال بلند گفت:

 .نفیس لبخندی مصلحتی به خالش زد و دنبال آریا راه افتاد

 .ل نفیس رفت باالنسترن متعجب از صمیمت آریا و نیما دنبا

 !نفیس پاشو که داخل سالن گذاشت چشمش به آریا افتاد که بغل نسرین نشسته بود
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 .ای به آریا رفت که آریا سرشو تو بغل نسرین پنهان کردغرهچشم

نفیس با نسیم و بیتا و شوهرخالش احوالپرسی کرد و خواست بشینه که یه دختر 

تا نزدیکهای پایین مانتوی قرمز رنگ  چشم ابرو مشکی که موهای بلند لخت مشکیش

کوتاهش اومده بود,با آرایشی که حسابی به چهرش میومد و زیباش کرده بود از در 

-وارد شد و سالمی بلند داد که نسترن ذوق زده از رو مبل پرید و به طرفش رفت؛

 !عزیزم سالم به روی ماهت,خوش اومدی قشنگم

الهه دختر دوست صمیمیم -ی کرد و روبه جمع گفت:ب*و*سبا دختره رو

هستند,خودم اسرار کردم امشب پیشمون باشن,یه کار خصوصیم باهاش دارم بعد یه 

 .ی دختره کرد که الهه با خنده سربه زیر شدچشمکی حواله

اش دختره تک به تک به همه احوالپرسی کرد و روبروی نیما نشست,لبخندی به چهره

 خوبین نیما خان؟-زد و با لبخند پرسید:

نفیس با اخم نگاهش کرد و نیما با لبخندی که مصنوعی بودنش بیش از بیش معلوم 

 !نه به خوبیه شما-بود جواب داد:

نفیس با خنده روشو برگردوند که آریا از بغل نسرین پایین پرید و به سمت نیما 

 !عمو اصال از این خانمه خوشم نیومد-رفت,بغلش نشست و آروم گفت:

 !پس مثل منی-ید و مثل خودش آروم گفت:ب*و*سآریا رو ی نیما با خنده گونه

* 

با صدای زنگ مکرر در,جاروبرقی رو خاموش کرد و به سمت در رفت,از چشمی نگاه 

کرد و با دیدن مادرش و نابرادری کوچیکش دستشو مشت کرد و چشماشو محکم 

 بست,اینا اینجا چیکار میکنن؟

 !ا لعنتتون کنهطولی نکشید که باز صدای زنگ بلند شد و ای خد
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نمیخواست درو باز کنه,ساعت دوازده بود و تا اومدن مهران چندساعتی وقت 

 .بود,برگشت دوباره تو سالن جارو رو روشن کرد

تا اومدن مهران یه جوری خودشو سرگرم کرد,یک ساعت به اومدنش یه دوش 

حسابی گرفت و کامل آرایشش کرد,ست تاب شلوارک قرمزی رو که با پوست 

جا ش تلفیق قشنگی میشد رو پوشید و کمی عطر زد,حلقشو تو دستش جابسفید

کرد و موهاشو از باال سرش بست و کادوی مهران رو هم برداشت و رفت تو 

آشپزخونه,میزو چید و کادو روهم کنار بشقاب مهران گذاشت,زیر برنجو خاموش کرد 

-اش کرد:که صدای چرخش کلید اومد و بعدش صدای مهران که مثل همیشه صد

 شیما؟

شیما دستی رو لباسش کشید و از آشپزخونه خارج شد,با لبخند به سمت مهران 

 !سالم عزیزم,خسته نباشید-رفت:

 !به چه بوییدرمونده نباشی خانومم,به-مهران با لبخندی مهربون بغلش کرد:

بدو عزیزم,تا دست و صورتتو بشوری -شیما در حالی که کت و کیفشو میگرفت گفت:

 !ناهارو میکشممنم 

به سمت  "بدو که حسابی گرسنمه"-ای رو گونش کاشت و با گفتنِ:هب*و*سمهران 

 .سرویس رفت

شیما کیف و کتشو روی کاناپه گذاشت و برگشت تو آشپزخونه,برنج و خورشتم کشید 

 .و منتظر شد مهران بیاد

 به چه کردی,این چیه شیما؟به-
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شسته بود و نگاهش به کادوش بود زد و شیما لبخندی به مهران که تازه رو صندلی ن

اینو دیروز واسه تو خریدم,اما انقدر بحث دیشبمون شیرین بود که به کل -گفت:

 !فراموش کردم بدمش

ای رو باز میکرد روبه شیما سرمهی سفیدی کادو پیچ شدهمهران در حالی که بسته

ان با لبخند سفید قشنگ,مهردستت درد نکنه,ببینیم چیه؟ یه پیرهن آبی-گفت:

 !خیلی قشنگه ممنون,بذار بعده ناهار میپوشم-گفت:

شیما سرشو تکون داد و مهران با کشیدن برنج و خورشت برای خودش مشغول 

 .خوردن شد

 !مهران مامانم اومده بود با پسر کوچیکش-یکم که گذشت شیما با ناراحتی گفت:

 خب؟-مهران نگاهش کرد:

 !نکردم درو باز-شیما سرشو پایین انداخت:

 چرا؟-مهران ابروی چپشو متعجب باال برد:

نمیخوام ببینمشون مهران, تمام خاطرات -ی چشمش اشکشو گرفت:شیما از گوشه

 !بدمو تو اون خونه برام یادآوری میکنن,خیلی اذیت شدم مهران باور کن

باشه عزیزم باشه,خودتو -مهران دلسوزانه دستشو گرفت تو دستش و کوتاه فشار داد:

احت نکن,هرطور خودت راحتی فقط ناراحت نشو که برا بچمون ضرر داره! یه نار

-چشمک ریزم زد که شیما میون گریه خندش گرفت و مهرانم با خنده گفت:

 !آهان,فقط بخند نبینم ناراحتیتو عزیزم

مرسی که هستی -شیما دست مهرانو محکم فشار داد و با لحنی پر از احساس گفت:

 !ی دوستت دارم از ته دلممهران,واقعا مرسی,خیل

 .مهران احساس کرد رو ابراس,چشماشو با لذت بست و لبشو کوتاه گاز گرفت
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 !سال تمام حسرت شنیدشو از نفیس داشت اما دریغای بود که پنجاین همون جمله

حاال شیما با تمام عشقش مهرانو هرروز از این نیاز سیراب میکرد و پر میکرد از 

 !آرامش

* 

 آمادست فقط بیتا رو ندیدم کجاست؟خاله سالن -

دستت درد نکنه,بیتا رفته آرایشگاه االن -نسترن برگشت سمت نفیس و گفت:

 میاد,تو نیما رو ندیدی نفیس؟

 !نه خاله ندیدم-نفیس نگاهی به سالن انداخت و گفت:

نسترن دستاشو تو سینک شست و با گفتنِ نمیدونم باز این پسره کجا رفته از 

 .ج شدآشپزخونه خار

خوری نشست و به ساعت تو دستش نگاه کرد,هفت بعد از نفیس رو صندلی صبحانه

 .ظهر بود و آریا دو ساعتی میشد که خوابیده بود

نفیس موبایلشو برداشت و یکم باهاش سرگرم شد که با نشستن کسی روبروش 

 پسر کوچولوتون خوابه هنوز؟-سرشو بلند کرد,الهه با لبخند رو به نفیس پرسید:

 !بله-نفیس کوتاه جواب داد:

 !ماشااهلل خیلی خوشگله,خیلیم با نیما صمیمیه انکار هرروز میبینتش-:الهه باز گفت

 شما از همسرتون جدا شدید؟-حرف نگاهش کرد که الهه باز پرسید:نفیس بی

ببخشید من منظوری نداشتم چون از خاله -نفیس باز هم جوابشو نداد که الهه گفت:

 !ز خودتونم دلیلشو بپرسمشنیدم گفتم ا
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نمیدونم خاله با چه دلیلی زندگی منو برای شما -عمیق کشید و گفت:نفیس نفسی

 !گفته

نه,نه من از خاله پرسیدم شما همسرتون کجاست اونم گفت جدا -الهه هل کرده گفت:

 !شدید! همین

وبه نفیس خواست بلند شه که نسترن وارد آشپزخونه شد و با دیدن الهه با لبخند ر

با دخترم همکالم شدی نفیس,میبینی چقدر خانمو قشنگه,بعد صداشو -نفیس گفت:

 !ها برا نیما در نظر گرفتمشبین خودمون باشه-آروم کرد و گفت:

نفیس احساس کرد خون به مغزش نمیرسه,لبخندی مصلحتی زد که نسترن بدون 

ماشاهلل جفتشونم بهم میان,زیبا -توجه بهش با آب و تاب گفت:

کرده,متشخص و مهربون! حاال امشب میخوام به نیما بگم ببینم مزه دهنش یلتحص

 !چجوریاس هرچند نمیتونه از همچین دختری بگذره

الهه سرخ شده مثال نگاهشو پایین گرفت و نفیس سعی میکرد خودشو عادی جلوه 

 !بده

های نسترن هم قطع شد و نسیم کنار نفیس نشست و با اومدن نسیم و نسرین حرف

 چته چرا پکری؟-آروم پرسید:

اگه -نفیس به معنیه هیچی سرشو باال برد اما نسیم دست بردار نبود دوباره گفت:

 هیچی چرا انقدر تو خودتی؟رنگتم پریده!راستشو بگو نفیس خاله چیزی بهت گفته؟

نفیس عصبی پوفی کوتاه کشید و از رو صندلی بلند شد و موبایلشو دستش گرفت و 

از آشپزخونه خارج شد و به سمت اتاق مهمون که آریا اونجا خواب "زهبااجا"با گفتنِ

 .بود پاتند کرد
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هاشو تند وارد اتاق که شد متوجه موبایلش شد که رو عسلی کنار تخت میلرزید,قدم

کرد و موبایلشو برداشت,نیما بود,دلخور بود ازش,از صبح سراغی ازش نگرفته بود و 

جواب بهش موبایلو رو عسلی انداخت و کنار آریا دراز معلوم نبود کجا رفته بود! بدون 

 .کشید که آریا چشماشو باز کرد

 خوب خوابیدی عزیزم؟-نفیس لبخندی بهش زد و پرسید:

 بله,مامان؟-آریا خودشو تو بغل نفیس جا داد و گفت:

 !جانم پسرم-

 !زنگ بزنیم بابا,دلم براش تنگ شده-

 !ت انقدر سرش شلوغه اصال یاد تو نمیفتهبابا-عمیق کشید و زمزمه کرد:نفیس نفسی

 مامان,میزنی؟-آریا دوباره پرسید:

رو روشن کرد,دوتا خیز شد و موبایلشو از رو عسلی برداشت,صحفهنفیس نیم

کال از نیما,خواست به مهران زنگ بزنه که موبایلش باز زنگ خورد اما اینبار میس

 !مهران بود

و دکمه سبز و لمس کرد و گرفت سمت آریا و  بارش کرد"ایزادهحالل"نفیس زیرلب 

 !باباته-گفت:

 !سالم بابا-آریا سریع موبایلو گرفت و گذاشت دمِ گوشش:

 سالم عزیزدلم,خوبی؟-مهران با خوشرویی تمام جوابشو داد:

خوبم بابا,منم داشتم میگفتم مامان به شما زنگ بزنه که تو خودت زنگ زدی,دلم -

 !برات تنگ شده بابا

 دلم برات تنگ شده عزیزم,کجایین؟ منم-
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 !اومدیم شمال-

 کی رفتین؟ با کی؟-مهران متعجب پرسید:

بزرگ و خاله هم ی خاله نسترن ماماخودمون اومدیم بابا,خونه-آریا جواب داد:

 !هستند

 کی برمیگردید؟-مهران آهانی گفت و دوباره پرسید:

 !نمیدونم بابا-آریا با نگاه به مادرش جواب داد:

باشه عزیزم مواظب خودت باش مرد -ان چندثانیه سکوت کرد و گفت:مهر

 .کوچولو,زودم بیا پیشم,خداحافظ

 .باشه بابا چشم,خداحافظ-

 چی میگفت بابات؟-نفیس موبایلو از آریا گرفت و بعد از قطع کردنش پرسید:

هیچی گفت زود برم پیشش دلش برام تنگ -آریا از رو تخت بلند شد و جواب داد:

 !شده

نفیس اخم کرده نگاهشو از آریا دزدید و بلند شد,روی تخت رو مرتب کرد و آرایششو 

 .پررنگ کرد و همراه آریا که منتظرش بود از اتاق خارج شدند

سالن نسبتا پر بود,همه دور هم جمع بودند و نگاه نفیس رو دایی ناصر ثابت موند و با 

 !سالم دایی-خنده نزدیکش شد:

 علیک سالم دایی,خوبی خوشی؟-سو تو آغوش گرفت:ناصر بلند شد و نفی

خوبم -ید و در حالی که از آغوشش جدا میشد گفت:ب*و*سی داییشو نفیس گونه

 !دایی به خوبیت

 .ی کرد و همونجا کنار دایی ناصرش نشستب*و*سبعدش با زنداییش هم رو
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 .پسر و عروس ناصر این دفعه نیومده بودند و بخاطر کار تو شیراز مونده بودند

 !ساعت هشت و نیم بود که زنگ در نشون داد مهمونا پشت درن

کرده دویید سمت آشپزخونه که نسیم و نفیس با خنده نگاهی سمت همدیگه بیتا هل

 !انداختند

 !نگاه نفیس با نگاه نیما تالقی پیدا کرد که سریع نگاهشو دزدید

نگاهش به الهه  نیما کالفه از رفتار نفیس پوفی کوتاه کشید و سرشو برگردوند که

 !افتاد,بدون هیچ خجالتی خیره نگاهش میکرد

نیما اخم کرد که الهه نگاهشو دزدید و نگاه نیما سمت در کشیده شد که مهمونا 

 .یکی داخل شدندیکی

داماد و بعدش دوتا خواهراش که انکار دوقلو پدر و مادر داماد و پشتشم خود شاه

 !هاشون مو نمیزدچون نه قیافشون نه لباسبودند,انکار که نه حتما دوقلو بودند 

 .ای طالیی نشستندهای سرمهبا همه احولپرسی کردند و کنار هم رو سلطنتی

 !زیربحث سر کار و بار بود و این وسط فقط داماد ساکت بود و سربه

ی الهه به نیما نفیس و حرص میداد و باعث شد نفیس بلند شه بره کنار های خیرهنگاه

 !نه که این کار باعث تعجب و صدالبته اخمِ نسترن و الهه شدنیما بشی

 شدی تو؟ چرا جواب موبایلتو نمیدی؟چی-نیما آروم زمزمه کرد:

تو از صبح معلومه اصال کجا رفتی؟نبودی ببینی -نفیس مثل خودش آروم جواب داد:

 !مامانت چه خوابایی برات دیده

 ایی دیده؟هچه خواب-نیما با ابرویی باال پریده پرسید:

 !های خوب خوبخواب-نفیس طعنه زد:
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 !نیما خندش گرفت,نفیس حسودی میکرد لحنش بامزه میشد

ی نیما ی نیما عصبی شد و نیشگونی محکم از بازوش گرفت که خندهنفیس از خنده

 خوب حاال چرا میزنی,من چیکار کنم؟-قطع شد و غر زد:

 !برا اینکه توام خوشت اومده نیشت باز شده-

ی توپی که بهش رفت به غرها دوباره خندش گرفت که اینبار نسترن با چشمنیم

 !خواست مادر داماد از بیتا خواست تا چایی بیاره

 نیما اون دخترا دوقلوان؟-نفیس آروم پرسید:

 آره,چطور نکنه به اونام حسودی میکنی؟-نیما سرشو تکون داد:

 !زیر شداینبار خود نفیس هم خندش گرفت و سربه

 !هه تمام کاراشونو زیر نظر داشت و چشم ازشون برنمیداشتال

به و بیتا که سینی چایی به دست وارد سالن شد مادر داماد شروع کرد با لبخند به به

 !چه کردندچه

تا که رسید به داماد,نگاه زیرچشمی داماد بهش باعث شد بیتا سرخ بشه و نیما غر 

 !بدل میکنن!دارم برات میالد صبر کنهای عاشقانه ردوچه واسه منم نگاه-بزنه:

 !نفیس لبشو به دندون گرفت تا نخنده و سرشو پایین انداخت

بحث عوض شد و ایندفعه رسید به موضوع اصلی و عروس و داماد رفتن تو اتاق تا 

 !چند کلمه اختالط کنند

ی بشاش هردو جواب مین راحت طول کشید تا از اتاق خارج شدند و از چهرهبیست

 !م بودمعلو
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صدای دست و مبارک باشه بلند شد و خیلی زود بحث به مهریه کشیده شد و قرار 

شد مراسم اول ماه دیگه باشه و مادر داماد یه حلقه قشنگ دست عروسش کرد تا 

 .موقع عقد

ساعت نزدیک ده بود که همه به صرف شام به سمت میز بزرگ غذاخوری رفتند و 

 لو با ماهی و فسنجون نسترن عالی شده بودالحق آش کشک و سوپ قارچ و سبزی پ

کاش دستپختت به مادر بره -جوری که پدر داماد با لحن شوخی روبه بیتا گفت:

 !عروس خانم

ی الهه به نیما های خیرهجمع به خنده افتاد و کال مجلس شادی بود البته اگر نگاه

 !میذاشت

ند,نفیس خسته آریا بغل به ساعت از دوازده هم گذشته بود که مهمونا عزم رفتند کرد

سمت اتاق مهمون رفت و آریا رو روی تخت خوابوند و شلوار پیرهنشو از تنش کند و 

 !ای رو گونش نشوندهب*و*سجواراباشم از پاش درآورد,روشو پتو کشید و 

هاشو عوض کرد و آرایششم با دستمال مرطوب پاک کرد و خواست بره خودشم لباس

 !خورد یشهسمت تخت که تقی آروم به ش

نفیس ترسیده نزدیک رفت و پرده رو کنار زد که دید نیما تو بالکون ایستاده و داره 

 !رو باز کنهاشاره میکنه نفیس پنجره

رو باز کرد و با صدایی آروم اما لحنی پر از ای بهش رفت و پنجرهغرهنفیس چشم

 تو اینجا چیکار میکنی؟-حرص پرسید:

 آریا خوابید؟-سید:نیما بدون توجه به سوالش پر

 !آره میبینی که-نفیس با نگاهی کوتاه سمت آریا جواب داد:
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نیما بازوشو گرفت و برد سمت دیوار و خودشم جلوش ایستاد و دوتا دستاشو از دو 

خب بگو ببینم عزیزم -طرف سر نفیس رو دیوار گذاشت و با لحنی قشنگ پرسید:

حسود شده بود و برا منم اخم  مامانم چه خوابی برام دیده که لحن تو اونجوری

 میکردی؟

هیچی دیگه -هایی پر از خنده سرشو برد نزدیک گوش نیما و گفت:نفیس با چشم

 !فک کنم عروسی خواهر برادری یجا برگزار بشه

های نفیس نشده بود سر نفیس رو با دست به عقب برد و نیما که متوجه حرف

 منظورت چیه؟-پرسید:

ت الهه رو برات در نظر گرفته,میگه میخواد ببینه مزه دهن مامان-نفیس دوباره گفت:

 !خودت چیه؟هرچند تو که نمیتونی از اون دختر بگذری

آرایش نفیس کشید و نیما با نگاهی که نفیس معنیشو نمیفهمید دستی رو صورت بی

 الهی قربونت برم برا همون واسه من اخم کرده بودی؟-گفت:

تو بودی اخم -بود رو گرفت تو دستش و گفت:نفیس دست نیما رو که تو دستش 

 نمیکردی؟

 نه,چرا باید اخم کنم؟-نیما خیلی جدی گفت:

 پس چیکار میکردی؟-نفیس با حالتی متعجب پرسید:

 !میرفتم میزدم دهن مهن یارو رو سرویس میکردم-نیما باز با همون جدیت گفت:

های پروا جفت چشمیهایی گرد شده نگاهش کرد که نیما با خنده و بنفیس با چشم

باشه بذار هرکاری میخوان بکنن,وقتی به چشم من -ید و گفت:ب*و*سنفیس رو 

 !فقط تو زیبایی

 !میترسم نیما-ی نیما گذاشت و آروم زمزمه کرد:نفیس سرشو کمی خم کرد رو شونه
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 از چی عزیزدلم؟-ی نفیس حلقه کرد و پرسید:نیما دستشو دور شونه

 !کسو همهچیز,از همه چیز از همه-

العملشون میترسم نیما,ندیدی وقتی کنارت نشستم خاله چه اخمی کرد از عکس

 !برام!فکر کن بفهمه چی میخوای! بخدا قیامت میشه

 

 (1roman.irاین کتاب در سایت یک رمان ساخته شده است)

بذار هرچی میخواد بشه,تو مال منی اول و آخرش!بذار -نیما کنار گوشش زمزمه کرد:

 !یه دنیا بگن نه!وقتی دنیای من تویی

بعد از عروسی بیتا ماهم عقد میکنیم,فکر -نیما باز گفت:نفیس آهی کوتاه کشید که 

العمل چیزو بهشون میگم از عکسکنم تا اون موقع عِدَتم تموم بشه,بعد از عقد همه

 !کدومشونم ترسی ندارم! توام نمیخواد نگران باشیهیچ

 !اراده آروم شد,دلش قرص شد و نفسشو به راحتی بیرون فرستادنفیس بی

نکن نفیس! یه -نیما چشماشو با لذت بست و با لحنی که خنده توش موج میزد گفت:

 !کاری دستت میدما

ست نیما بیرون کشید و به هزار زحمت فرستادش تو بالکون و نفیس بزور دستشو از د

 !رو بستپنجره

 .نیما چشمکی کوتاه بهش زد و از رو نرده پرید تو بالکون اتاق خودش و رفت تو اتاق

* 

 !احساس میکرد قلبش تو دهنشه

 !خوشحال بود اما استرسش نمیذاشت آروم باشه

https://www.1roman.ir/
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 !و زمزمه کردالکرسی راش کشید و زیرلب آیهدستی رو گونه

سیو شده بود "مردمن"موبایلش زنگ خورد و شماره نیما که توسط خود نیما به اسم 

 .رو صفحه افتاد

 جانم؟-نفیس با لبخند جواب داد:

بدو پایینم نفیس فقط مواظب باش چون من خودم تا االن نزدیک بود ده بار تصادف -

 !کنم بیست بارم با مخ برم تو زمین

 !غش خندیدفت و غشنفیس استرسش یاد ر

 !ی نفیس خندش گرفت و دستی رو صورتش کشیدنیما هم از خنده

نفیس با گفتنِ االن میام قطع کرد و بعد از برداشتن کیفش از اتاق خارج شد و روبه 

من رفتم نسیم,مواظب آریا باش سعی -وی میدیدند گفت:نسیم که همراه آریا تی

 !میکنم زود بیام

 !باشه بسالمت-بازوبسته کرد و گفت: نسیم با لبخند چشماشو

 !ی برای آریا فرستاد و بعد از گرفتن جوابش از خونه خارج شدب*و*سنفیس 

 !چندمین بعد تو ماشین کنار نیما نشسته بود و هردو خیره هم بودند

 !وای دیر شد-نیما زودتر به خودش اومد و گفت:

قلبم انکار داره میاد  خیلی نگرانم نیما,اصال-نفیس دستی رو صورتش کشید و گفت:

 !تو دهنم

ترین و طبیعیه عزیزم,باالخره خوشتیپ-نیما ماشینو روشن کرد و خیلی جدی گفت:

 !ترین مرد رو زمین داره میشه همسرت,بایدم استرس داشته باشیخوشکل

 !بارش کرد"ایخودشیفته"نفیس با خنده چندبار زد تو دست نیما که رو دنده بود و
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 قرار نبود بعد از عروسی بیتا عقد کنیم,چی شد پس؟میگم نیما مگه -

ور چه فرقی داره؟فردا شب هم عقد ور اوندو روز این-نیما کوتاه نگاهش کرد و گفت:

 !بیتاست دیگه

 !مامانت نمیگه چرا نمیای؟خب هرچه نباشه عروسیه خواهرته-نفیس دوباره پرسید:

اتفاقا,بیتا خودشم کلی زنگ زد  چرا-نیما در حالی که میپیچید تو خیابون اصلی گفت:

 !ولی کارو بهونه کردم

 !امشب حتما دیگه برو زشته,دلگیر میشن ازت-نفیس گفت:

فکر کن یه درصد! عمرا برم! تو امشب رسما میشی خانومم بعد من -نیما اخم کرد:

 !ولت کنم برم

 !نفیس لبشو کوتاه گاز گرفت که نیما با خنده نگاهش کرد

ند اجازه دارم شما رو به عقد دائم آقای نیماپرستش با مهریه ارجمخب خانم نفیس-

یک جلد کالم اهلل مجید و یک شاخه گل رز و یک سکه تمام بهار آزادی در 

 بیاورم؟حاضرم؟

-نفیس نگاهی کوتاه سمت نیما که با کلی عشق نگاهش میکرد انداخت و جواب داد:

 !بله

 !د نگاهش کردعمیق نیما بلند شد و نفیس با لبخنصدای نفس

 ...آقای نیما پرستش شما هـ-عاقد دوباره پرسید:

 !آقا,بلهبله حاج-نیما مجال نداد عاقد حرفشو تموم کنه سریع
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آقا در حالی که سرشو به آقا و شاهدا خندیدند,حاجنفیس خندشو خورد و حاج

پسرم بذار تموم کنم جملمو,شاید میخوام بگم اجازه -طرفین تکون میداد گفت:

 !ید سرتونو ببرم؟ چقدر هلیمید

آقا اینبار صدای خنده بلندتر بود و نفیس هم دستش تو دهنش با این حرف حاج

 !میخندید

* 

 !سرشو محکم با دستمال بسته بود و رو کاناپه دراز کشیده بود

 !سرش چند روزی میشد که درد میکرد و خیلیم کسل بود

کرد اما اونروز دیگه واقعا حالش مهران هرچقدر اسرار میکرد ببرتش دکتر قبول نمی

 !خوب نبود!عالوه بر سردرد حالت تهوع هم داشت فقط دلش میخواست بخوابه

خیز شد تلغنو برداره به مهران زنگ بزنه که یهو احساس کرد میخواد باال بیاره! نیم

بلند شد سریع به سمت سرویس رفت اما باال نیاورد! فقط اوق زد و سردرش بیشتر 

ه فکرایی به ذهنش رسید,نکنه بارداره؟ با این فکر لبخندی قشنگ رو لبش شد! یهو ی

 !نشست

 .تلفن خونه زنگ خورد و باعث شد شیما از فکرای قشنگش دور بشه

 بله؟-به سمت تلفن رفت و جواب داد:

 سالم,خوبی شیما؟بازم سردرد داری؟-مهران گفت:

 ...ه میگم مهران نکنهسالم,آره تازه حالت تهوعمم اضافه شد-شیما جواب داد:

 نکنه چی؟-حرفشو خورد که مهران پرسید:

 ن؟نکنه باردارم مهرا-شیما ادامه داد:
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 هان؟-

 !هان چیه مهران,میگم فکر کنم باردارم,بیا بریم دکتر-شیما غر زد:

دِ بهت میگم بیا بریم دکتر,مهران باتوام چرا -مهران جواب نداد که شیما جیغ زد:

 !حرف نمیزنی

چی گفتی؟شیما,دوباره بگو,ای خدا دورت -هو به خودش اومد و فریاد کشید:مهران ی

 !ساعته رسیدمبگردم میام شیما,حاضر باش نیم

 .خیله خب بابا هوار نکش االن حاضر میشم-

قطع کرد و به سمت اتاق رفت,طبق معمول با وسواس مانتوی یشمی رنگشو همراه 

ط کمی کرم پودر همراه رژ و ریمل زد و شلوار لی آبی و شال همرنگش رو تن کرد و فق

کیف و کفش یشیمشو برداشت و موبایلشو همراه کلیدو کیف پولش انداخت داخل 

کیفش و بعد از زدن ادکلن و بستن ساعتش از اتاق خارج شد و به سمت در خروجی 

 .رفت,کفششو پوشید و از خونه خارج شد

ید,شیما سوار شد که مهران بدون مین بعد مهران هم رسبا آسانسور رفت پایین و پنج

 خوبی شیما؟بازم سردرد داری؟-مجال بهش پرسید:

 !بله ولی نه زیاد-شیما خندید:

 !ببینم تکون میخوره-مهران سریع دستشو رو شکم شیما گذاشت و گفت:

 چی؟-شده پرسید:شیما کیج

 !بچه دیگه!میگم بچه تکون میخوره-مهران با ذوقی آشکارا پرسید:

مهران حالت خوبه؟چرا ندید بدید بازی -شو از رو شکمش برداشت و گفت:شیما دست

 !درمیاری!بابا مگه زن باردار ندیدی؟آخه بچه چهارماه نشده تکون میخوره مگه
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تکون میخورد و انقدرم پدر آره آریا از دو ماهگی تکون-حواس گفت:مهران بی

 ...سوخته شلوغ بود که نگو تا به دنیا بیاد نفیـ

 !مید چی گفتهیهو فه

ببخشید شیما منظوری -لبشو گاز گرفت و روبه شیما که نگاهش میکرد گفت:

 !نداشتم

راه بیفت دیر نشه,فقط گفته باشما دختر باشه اسمشو خودم -شیما بیخیال گفت:

 !میذارم

کاش -ای به چشم! ماشینو راه انداخت و گفت:-مهران نیشش تا آخر باز شد و گفت:

 !دختر باشه,شبیه خودت

ببینم توام دختر دوست داری؟منکه همیشه -زده دستاشو بهم زد و گفت:شیما ذوق

آرزو میکردم ازدواج کردم دختر دار بشم تا یجوری دخترمو بزرگ کنم که همه 

ارزه به هزارتا انگشت به دهن بمونن و بدونن دختر حرمت داره و یه تار موش می

 !پسر,مخصوصا مامانم

ای دورت بگردم عزیزم,معلومه مادر نمونه-گرفت و گفت: روشیما با عشق دست شیما

 !میشی,تو زندگی منی

 .یدب*و*سبار پشت سرهم دستشو بعد دست شیما رو باال برد و دوسه

 !خدایا نگیر این آرامشو از زندگیم-شیما غرق لذت چشماشو بست و تو دلش گفت:

 !ساعت بعد تو مطب دکتر منتظر بودند نوبتشون بشهنیم

 .ساعت طول کشید تا نوبت شیما شدغ بود و راحت یکمطب شلو
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علیک سالم -بلند شد و رفت تو داخل,سالمی داد که دکتر با خوشرویی جوابشو داد:

 !خانم,بفرما عزیزم بشین

خب,بگو ببینم -شیما لبخندی به دکتر زد و رفت روبروش نشسن که دکتر پرسید:

 مشکلت چیه عزیزم؟

ماهه ازدواج کردم,چند روزه سردرد شدیدی هراستش خانم دکتر من نزدیک س-

داشتم از امروز صبح هم احساس حالت تهوع شدیدی دارم و حدس میزنم باردارم 

 !باشم

 ماهیانتم عقب افتاده؟-دکتر سرشو تکون داد و پرسید:

 !بله,بله-شیما سرشو تکون داد:

نجام بدید بله پس من یه آزمایش و سونوگرافی مینویسم برید ا-دکتر لبخندی زد:

 !جوابشو حتما برام بیارید

شیما با لبخند چشمی زمزمه کرد و دفترچشو گذاشت رو میز,دکتر آزمایش و 

 .بیاید فشارتونم بگیرم-رو نوشت و گفت:سونوگرافی

احتمال زیاد -شیما بلند شد و کنار دکتر رفت,دکتر فشار و نبضشو گرفت و گفت:

 !باردارید,حاال برید انشاهلل خبر خوشه

شیما بلند شد و با تشکری مفصل دفترچشو از رو میز برداشت و از اتاق خارج 

 .شد,اشاره به مهران کرد و با تشکری کوتاه از منشی از مطب خارج شدند

 شد؟چی-مهران سریع پرسید:

آزمایش و سونوگرافی نوشت,احتمال زیادم داد باردار باشم,گفت -شیما جواب داد:

 !ش میگه چیکار کنیمحتما جوابو براش ببرم خود
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 !ای خدا قربونت برم باشه باشه-مهران دستی الی موهاش کشید و گفت:

باشه حاال بدو بریم ببینیم -شیما از طرز حرف زدن مهران خندش گرفت و گفت:

 !سونوگرافی نوبت داره

 .رو گرفت و همراه هم به سمت ماشین رفتندمهران دست شیما

* 

 شد؟خب نفیس چی-

 !هیچی دیگه تموم شد-سرش باز کرد و روبه نسیم گفت: نفیس شالشو از

 عقد کردین؟-

کس چیزی نگیا,نیما خودشو آره,فقط نسیم جان آریا به هیچ-نفیس سرشو تکون داد:

 !بعد از عروسی بیتا به همه میگه

نه بخدا نمیگم,مگه دیوونم,تازه امشبم آریا رو میبرم -نسیم کامل به راحتی تکیه داد:

غلط کردی -ران نباشید! بعد یه چشمک زد که نفیس جیغ کشید:پیش خودم نگ

 !بیشعور,پامیشم یه فص کتکت میزنما زر اضافه نزن

رو محکم کوبید تو صورت نفیس و نسیم از خنده ریسه رفت که نفیس کوسن راحتی

 !شوخفه-داد زد:

 .نسیم خندش شدت گرفت و بلند شد به سمت سرویس رفت

تاق رفت,بازم باید وسایالرو ببره خونه نیما هی از اینجا به نفیس بلند شد و به سمت ا

 !اونجا از اونجا به اینجا

 !هاآواره شده

 .لباساشو عوض کرد که زنگ در بلند شد, از اتاق خارج شد که با نیما روبرو شد
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 آریا کو؟-نیما لبخندی بهش زد که نفیس پرسید:

 مان من با خاله برم شهربازی؟ما-نیما خواست چیزی بگه که صدای آریا بلند شد:

نفیس از کنار نیما رد شد و روبه آریا که بغل نفیس بود و یه بسته بزرگ چیپس هم 

نه مامان دیر وقته هوا داره تاریک میشه تازه میخوایم بریم خونه عمو -دستش گفت:

 !نیما,بمونه برا فردا

 طری نشم,باشه؟نه مامان,برم دیگه قول قول میدم سوار وسایالی خ-آریا غر زد:

عزیزم فردا خودم میبرمت االن بیا بریم -نفیس مردد برگشت سمت نیما که نیما گفت:

 !خونه من

آریا لباشو آویزون کرد و خواست از بغل نسیم بپره پایین که نسیم نذاشت و روبه 

بس کنید دیگه عه,بچه حوصلش پوکید من میبرمش شبم میبرم -نفیس و نیما گفت:

 !اشتم میرم کالس میارمش,خداحافظپیش خودم صبح د

-به سمت خروجی رفت که آریا برگشت و برای نیما و نفیس دست تکون داد و گفت:

 !مامان عمو خداحافظ

نفیس خندش گرفت و برگشت سمت نیما! نیما دستشو باال برد و موهای نفیسو بغل 

 چیه عزیزم؟-گوشش فرستاد و گفت:

میکنم نیاز به دوش دارم میرم یه دوش هیچی فقط احساس -نفیس سرشو باال برد:

 !بگیرم

 !آره اتفاقا منم نیاز دارم به دوش,بریم-نیما سرشو تکون داد و با جدیت گفت:

های گرد شده نگاهش کرد که نیما نتونست طاقت بیاره,لبش کش رفت نفیس با چشم

 !میزنمتا نیما,توام شدی نسیم واسه من-که نفیس جیغ زد:
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برو حاضرشو -ای رو سر نفیس زد و گفت:هب*و*سزد و بغلش کرد,نیما اینبار قهقهه 

تمام وسایالتونم جمع کن بریم,اونجا دوش بگیر منم خستم,صبح زودم باید راه 

 !بیفتیم

 !نیما من کدوم لباسمو بپوشم!ندارم که-نفیس به سمت اتاق رفت و گفت:

سری خریدیم تو لباس نداری؟ همونی که اون نداری؟-نیما با خنده نگاهش کرد:

 !قشنگه,زیادم باز نیست

 !باشه-نفیس لبشو کج کرد و گفت:

 !نیما سمتش رفت و کمکش کرد تا وسایالشو جمع کنه

تمام چمدونارو نیما برد پایین گذاشت تو ماشین و نفیس هم حاضر شد و بعد از 

 .خاموش کردن چراغا و چک کردن گاز از خونه خارج شد و درو قفل کرد

 .ت همونجا تو پارکینگ بمونه و سوار ماشین نیما شدماشینشم گذاش

.. 

هاش رها کرد و کمی موهاشو سشوار کشید و بعد از شونه کردن همونجوری دور شونه

 .کننده و رژ زدنرم

 .موبایلشو برداشت و زنگ زد نفیس که گفت آریا خوابیده

 .ساعت یازده شب بود و نیما حموم

ی که برای مراسم بیتا احتیاج داشت رو کرد و زیپِ هاییه چمدون پر از لوازم و لباس

خب -چمدونو بست و بلند شد که نیما حوله به تن وارد اتاق شد که نفیس پرسید:

 نیما,وسایالتو جمع کردی؟

 !نه واال,نمیدونمم چی بردارم-نیما به سمت کمد رفت و گفت:
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-ینداخت گفت:های نیما منفیس رفت کنارش و در حالی که نگاهی با دقت به لباس

 !ایتو بردار,اهان اینم قشنگهوشلوار سرمهخب اون کت

باشه پس بردار,چمدونم -نیما نگاهی به لباس مشکی تو دست نفیس انداخت و گفت:

 .زیر تخته

هایی که نیما میگفت رو توی شد چمدونو از زیر تخت برداشت و تمام چیزنفیس خم

 .چراغ کنار نیما رو تخت نشستچمدون کوچیکش گذاشت و بعد از خاموش کردن 

 .نیما دستشو گرفت و خودش دراز کشید و نفیسم کشید تو بغلش

ترین العادهداشتن تو فوق-نفیس با آرامش تو بغل نیما چشماشو بست و زمزمه کرد:

 !حسیه که تا حاال تجربه کردم

 دلیلشو نمیدونم,اما وقتی-گونه رو صورت نفیس کشید و گفت:نیما دستی نوازش

 !کنارتم دیگه نگران هیچی نیستم

 !معنا بود براشقدم شد,کنار نیما غرور بینفیس پیش

 !شب شب عشق بود و خواستن و شب پیوند خوردناون

.. 

ی نیما ثابت موند,لبخندی از یادآوری دیشب تنهچشماشو که باز کرد نگاهش رو نیم

از خروج از سرویس رفت تو ,ساعت هشت صبح بود,نفیس بعد رو لبش نشست

آشپزخونه و روی میزو چید,به سمت تلفن رفت و شماره نسیمو گرفت,با چندمین بوق 

 ؟بله-جواب داد:

 سالم,کجایی نسیم؟-

 (1roman.irاین کتاب در سایت یک رمان ساخته شده است)

https://www.1roman.ir/
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 .ام داشتم حاضر میشدمسالم,خونه

 آریا بیدار شده؟-

 !نه فعال,میارمش تا یک ساعت دیگه-

 میفتید؟باشه ببین ما میخوایم بریم شمال شما کی راه -

 !ما دوازده اینا-

 .باشه پس آریا رو زود بیار,فعال-

 .باشه عزیزم فعال-

تلفن رو قطع کرد و به سمت اتاق رفت و کنار نیما نشست,دستشو رو صورتش 

 !ها,نیمانیما؟ پاشو عشقم,دیر میشه-گذاشت و صداش کرد:

سالم -گفت:ونیما چشماشو باز کرد که نفیس لبخندی قشنگ به صورتش پاشید که 

 !علیکم خانوم,صبح بخیر

 !خان,بدو دیگه صبحونه هم حاضرهسالم تنبلعلیک-نفیس لبخندش پررنگ شد:

ای به چشم تا تو لباس -شد چشمکی به نفیس زد و گفت:نیما در حالی که بلند می

 !بپوشی منم آمادم

د و بعد از مرتب کردن تخت لباساشو پوشید و آرایش کاملی نفیس از رو تخت بلند ش

خب االن بریم صبحونه هم -کرد,نیما حاضر و آماده چمدونا برد جلو در و گفت:

 !بخوریم راه بیفتیم

 .نفیس در تایید حرفش سرشو تکون داد و همراه هم سمت آشپزخونه رفتند

 .اف بلند شدتازه صبحونشون تموم شده بود که صدای اف
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 .نیما به سمت در رفت و نفیس شروع کرد جمع کردن روی میز

گاز رو قطع کرد و از آشپزخونه خارج شد که صدای آریا به گوشش رسید که مامان 

مامان میکرد,با لبخند به سمتش رفت که تو بغل نیما بود,بغلش کرد و گونشو 

 سالم عزیزم,کجا بودی؟-ید:ب*و*س

نسیم -گذاشت که نفیس روبه نیما پرسید: ی نفیسآریا بدون جواب سرشو رو شونه

 آورد؟

 .آره انکار عجله داشت سریع برگشت-نیما سرشو تکون داد:

به سمت بیرون رفت و کفشاشو پوشید,نیما  "آره انکارکالس داشت"نفیس با گفتنِ 

چمدونا و کیف نفیسو برداشت و از خونه خارج شد,درو قفل کرد و باهم به سمت 

 .آسانسور رفتند

* 

 !فیس من میرم,ساعت چهار اینا میام دنبالتون فقط ببینمت زیاد آرایش نکنان-

 !اذیت نکن نیما! عروسیه ها-نفیس غر زد:

 !من,حرف گوش کنعشق-نیما پیشونیشو چسبوند به پیشونیه نفیس و گفت:

 !باشه-نفیس چشماشو بست و با لبهایی آویزون زمزمه کرد:

 .از ویال خارج شد "من میرم فعال"گفتنه زد و با ب*و*سنیما آروم پیشونیشو 

تا موقعی که ساعت بشه چهار آریا کچلش کرد,بزور ناهار بهش خوروند همش سراغ 

ونوق کرد که آخر داد نیما رو میگرفت و غر میزد که ما چرا باهاش نرفتیم,انقدر نق

 !مادرشو درآورد

 .قهر کرده به اتاق پناه برد و درو از پشت قفل کرد
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 !وی بود اما فکرش مشغولی تیاناپه دراز کشیده بود و نگاهش خیرهنفیس رو ک

 !اصال نغهمید چطور ساعت چهارونیم شد و نیما اومد

 نفیس؟چیزی شده؟-

عه کی اومدی؟سردرد دارم این آریا هم ول -نفیس بلند شد رو کاناپه نشست و گفت:

 !کنم نیست بچه! همش بهونه میاره بخدا کالفم کرده

ست دیگه تو ناراحت باشه عزیزم,بچه-نشست و دستشو گرفت:نیما کنارش 

 نباش,االن کجاست؟

نفیس با سر به اتاق اشاره کرد,نیما بلند شد به سمت در رفت و دستگیره رو باال پایین 

آریا,عزیزم بیا بیرون میخوایم بریم عروسی دیر -کرد اما باز نشد,صداش کرد:

 !ها,بدو حاضر شومیشه

عمو مامانم همش سرم داد -ای نیما بلند شد درو باز کرد و گفت:آریا با شنیدن صد

 !میزنه

باشه عزیزم آدم که از مامانش دلخور نمیشه که حاال -نیما جلو پاش زانو زد و گفت:

 !ش کن حاضر بشیم بریمب*و*سبدو برو 

آریا سرشو به معنیه باشه تکون داد و دویید سمت مادرش,بغلش کرد و نفیس چندبار 

 .خب عزیزم برو تو اتاق بیام لباساتو بدم-ید و گفت:ب*و*سرو سرشو 

 ساعت چنده مراسم؟-آریا به سمت اتاق رفت که نفیس روبه نیما پرسید:

 !هفت-ی پیرهنشو باز میکرد خالصه گفت:نیما در حالی که دکمه
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ی نیما گذاشت و با ی برهنهنفیس بلند شد به سمت نیما رفت و دستشو رو سینه

کالم بشی من اخان امشب یه لحظه حتی یه کلمه با الهه همنیم-چشمک گفت:

 ...میدونم و تو

 .اول آریا رو حاضر کرد و بعد خودش

 .موهاشو که صاف کرده بود دورش رها کرد و شروع کرد به آرایش کردن

 نفیسم,تموم نشد کارت؟-رد:داشت لباسشو میپوشید که نیما صداش ک

 !بیا یه لحظه-

 عه تو هنوز لباس نپوشیدی؟-نیما به سمت اتاق رفت و وارد شد:

 .نیما لباسمو از پشت تنظیم کن-نفیس پشت کرد بهش و گفت:

 .نیما لباسشو از پشت باال برد و زیپشو کشید و رو تن نفیس تنظیم کرد

 !همه آرایشنفیس این-نفیس برگشت سمتش که نیما اخم کرد:

 ...عه نیما خب-

هیس,کم کن بیا بیرون,ما تو -نیما انگشت اشارشو رو لب نفیس گذاشت و گفت:

 !ماشینیم

ی سرش چرخوند و برگشت سمت آیینه,عادت کرده بود به نفیس چشمشو تو کاسه

وقت اعتراضی نمیکرد,اگر هم میکرد مطمعنا نفیس آرایش زیاد و مهران هم هیچ

داشتن سرچشمه های نیما ارزش میداد و این از دوستنیما...به حرفقبول نمیکرد اما 

 !میگرفت

آرایششو کم کرد و مانتو شالشو پوشید,موبایلشو تو کیف دستیش گذاشت و 

 .کفشاشو پا کرد و از اتاق خارج شد و به سمت بیرون رفت
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 .شی خالمثل دفعه قبل دوتا کوچه قبل پیاده شدند و همراه آریا رفتن سمت خونه

 .ی مراسم تو باغعقد تو خونه بود و بقیه

وارد حیاط که شد اول از همه با نسترن برخورد کرد,برخالف دفعه قبل نسترن خیلی 

سرد رفتار کرد و اصال تحویلش نگرفت!نفیس سعی کرد آروم باشه به سمت باال رفت 

فت و و با چند نفر مهمون که اومده بودند احوالپرسی کرد آریا به سمت نسرین ر

ی اتاق نفیس به سمت اتاق رفت,مانتو و شالشو آویزون کرد و چمدونشو گوشه

گذاشت و خواست از اتاق خارج بشه که با نسیم روبرو شد,نسیم لبخندی بهش زد و 

 خوبی؟کی اومدی؟-پرسید:

 !آره خوبم,تازه رسیدیم-نفیسم متقابال لبخندی زد و جواب داد:

 چه خوشگله لباست,بهت میاد, تازه خریدی؟-ت:نسیم نگاهی به لباسش انداخت و گف

 !آره انتخاب نیماست-

 !سلیقستخوش-نسیم چشمک زد:

 !خب معلومه-نفیس با لبخند به خودش اشاره کرد و گفت:

هردو بلند خندیدند و همراه هم از اتاق خارج شدند,نفیس نگاهی با دقت به سالن 

 .ر دیوارو بود و فضا بازتر شده بودانداخت,فرشهارو جمع کرده بودند و تمام مبال کنا

کم تمام مهمونا جمع شدند و صدای آهنگ باال رفت...نگاه نفیس رو نیما بود که با کم

 !چشم بهش اشاره میکرد بره پیشش

هایی مرتب به سمت رفت اما قبل از اینکه بهش برسه لبخندی کوتاه بهش زد و با قدم

افتخار -رص نفیس رو درآورد روبه نیما گفت:الهه کنار نیما وایساد و با لبخندی که ح

 !رقص میدی نیما خان
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 !البته-نفیس نزدیک تر رفت و واضح شنید که نیما جواب داد:

نفیس پاهاش به زمین چسبید و مثل یک مجسمه همونجا مات ایستاد که نیما بدون 

توجه به دست دراز شده و لبخند الهه به سمت نفیس رفت و دستشو گرفت الهه 

 !اما نه با هرکسی-د که گفت:شنی

اینبار نوبت الهه بود که سرجاش خشک بشه و دست نفیس توسط نیما کشیده شد و 

 .مثل چند نفر دیگه برای رقص به وسط سالن رفتند

 !ی نسترن و الهه نفیسو اذیت میکردهای خیرهنگاه

 !اخم داشت و قلبش نامنظم میزد

 !بسه نیما-آروم در گوش نیما گفت:

چرا؟ چیزی -اما قبول نمیکرد,مثل خود نفیس سرشو کنار گوشش برد و پرسید:نیما 

 شده؟

نفیس خواست جوابشو بده که نسترن به سمتشون اومد و بازوی نیما رو کشید و 

 !نیما بیا کارت دارم-بدون توجه به نغیس با خشم گفت:

 !نفیس احساس کرد خرد شد

 .یاط رفت و توی ایون ایستادجلو اون همه آدم! بدون نگاه بهشون به سمت ح

نگاهش به سمت راست کشیده شد که نیما و نسترن تو اتاقک بودند و در نیمه باز 

 !ببیندشون نفیس شد ٺباع

ناخودآگاه به سمت اتاقک رفت و جوری ایستاد که اونا متوجش نشن اما نفیس 

شد  شنید!تمام حرفاشونو شنید و احساس کرد چیزی تو دلش خرد شد! قلبش مچاله

 !و نفسش بند اومد
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بزور جلوی ریزش اشکاشو گرفت و برگشت تو سالن,کنار نسیم نشست و نگاهش 

 .مات روبروش شد

با صدای دست و سوت به خودش اومد,عروس داماد وارد سالن شده بودند و سالن 

 .غلغله بود

 عاقد که وارد شد سالن ساکت شد و نگاه نفیس روی بیتا بود که انکار خیلی خوشحال

بود و نگاه نیما هم روی نفیس پکر بود! میدونست نفیس ناراحته از رفتار مادرش اما 

 !خبر نداشت که تمام حرفاشونم شنیده

دستی الی موهاش کشید و به سمت عروس داماد رفت,بیتا که جواب بله رو داد سالن 

 !باز رفت رو هوا

ل کرد و برای نیما خواهرشو و میالدو که از دوستای قدیمیش بود رو سفت بغ

 ...هردوشون آرزوی خوشبختی کرد و کادوشونو که ساعت ستی بود بهشون داد

 .ورجه میکردند و حسابی خوشحال بودندآریا با چندتا بچه وسط سالن ورجه

بازار تبریکات و کادو به راه بود و نفیس تقریبا آخرین نفری بود که جلو رفت و تبریک 

رفت و دوباره همونجای قبلیش نشست و طولی گفت.کادوشو تو سبد گذاشت و عقب 

 .نکشید که نیما کنارش قرار گرفت و دست نفیس تو دست مردونش گم شد

معذرت میخوام نفیس نمیخواستم اینطوری -سرشو نزدیک گوش نفیس برد و گفت:

 .بشه

من از اولم بهت گفتم نیما,نمیدونم چیو میخوای ثابت -نفیس بدون نگاه بهش گفت:

 !کنی تو

اراده حرف بلند شد,از سالن که خارج شد بیما چشمامو محکم رو هم فشار داد و بینی

 .ی چشم نفیس چکیدیه قطره اشک از گوشه
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کم داشتند حاضر میشدن برای سرشو پایین انداخت و اشکشو گرفت, جمعیت کم

مراسم شب برن باغ,نفیس با هشداد نسیم بلند شد و رفت تو اتاق مانتو و شالشو 

و کیفشو داخل چمدون گذاشت و همراه خودش برد بیرون,آریا تو بغل نسیم  پوشید

 .بود و هردو منتظر نفیس

 با میایی؟-همراه هم از خونه خارج شدند که نسیم پرسید:

 !با آژانس میام-نفیس سرشو به معنیه نه باال برد و گفت:

پس نیما -بعد دست آریا رو گرفت و از بغل نسیم پایینش آورد که نسیم پرسید:

 کجاست؟

 .همراه آریا بیرون رفت"نمیدونم"نفیس با گفتنِ

توجه بهشون از کنارشون گذشت که با صدای همه سوار ماشینا میشدند و نفیس بی

 !نفیس جان,عزیزم اگه ماشین نداری بیا با ما-زنداییش برگشت سمتش:

اما  نه زندایی ماشین ندارم-نفیس لبخندی مصلحتی زد و به سمتش رفت و گفت:

 !مزاحم شما هم نمیشم

 !چه حرفیه عزیزم بیا سوار شو-نیرخانم اخم کرد:

نفیس سرشو تکون داد و همراه آریا سوار ماشین داییش شد که ناصر با خوشرویی 

 چطوری آریا؟-گفت:

ید و ب*و*سی مادرش فشار داد که نفیس با خنده رو سرشو آریا سرشو رو سینه

 .مزاحم شدیمببخشید دایی -روبه ناصرخان گفت:

 چه حرفیه نفیس,فقط تو چرا ماشین نیاوردی؟با چی اومدی؟-

 !اومدیم ب*و*سراستش دایی ماشین خراب بود دیگه با اتو-نفیس کمی مکث کرد:
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 .خانم راه افتادناصر سرشو تکون داد و بعد از سوار شدن نیر

 !تا رسیدن به باغ چندباری موبایل نفیس زنگ خورد و نفیس جواب نداد

 !ر بود از مردی که با تمام وجود میخواستشدلخو

 .جلو باغ هم غلغله بود و عروس داماد تازه وارد باغ شده بودند

نفیس همراه آریا و زنداییش داخل باغ شدند و به سمت رختکن رفتند,ساک و مانتو و 

شالشو اونجا گذاشت و بعد از اینکه آرایششو کمی پررنگ کرد دست تو دست آریا 

 .رفتند بیرون

 !جمعیت زیاد و زیادتر میشدند و نفیس هنوز نیما رو ندیده بود

 !نفیس,بابا تو کجایی؟نیما بدبخت داشت دنبالت میگشت نمیدونی چقدر نگران بود-

نفیس بدون جواب به نسیم روی صندلی بغلش نشست که نسیم هم کنارش نشست و 

 چته نفیس باز؟چیزی شده؟-در حالی که دستشو میگرفت پرسید:

 !ندیدی خاله چیکار کرد جلو جمع-حوصله جواب داد:یس بینف

 .حرف سرشو پایین انداختنسیم آهی کوتاه کشید و بی

نفیس نگاهشو چرخوند و چشمش به نسترن افتاد که با لبخند با یه زن خوش و بش 

میکرد و الهه هم کنارش بود,از شباهت زن به الهه حدس زد مادرش باشه,زنه هم 

اش چهرشو جالب کرده بود و الیت شدهای داشت و موهای هایدهالعاآرایش فوق

همون لحظه هم نیما کنار مادرش قرار گرفت و نفیس دید که با اون زنه دست داد و 

 .احوالپرسی کرد

 !قدم شدند و نیما موند و الههنسترن با زنه هم
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نیما به سمت نیما رفت, "آریا پیش خاله بمون"نفیس عصبی بلند شد و با گفتنِ

نگاهش به نفیس که افتاد لبش کوتاه کش رفت و نگاه خیرش باعث شد الهه هم 

 !برگرده سمت نفیس و با دیدنش اخم کرد

نفیس کنار نیما ایستاد و دستشو محکم قفل دست نیما کرد که باعث شد نگاه الهه 

با چی اومدین؟خیلی دنبالت گشتم موبایلتم که -رنگ تعجب بگیره و نیما پرسید:

 !ب نمیدیجوا

حرف سمت میزشون کشوند,تا عمیق کشید و دست نیما رو کشید و بینفیس نفسی

 عمو کجا بودی؟-نشستند آریا خودشو کنار نیما کشید و پرسید:

 !پس چرا ما با یکی دیگه اومدیم-نیما لبخندی بهش زد و جواب داد:

 با کی اومدین؟-نیما ابروشو باال داد و پرسید:

 !ونم یه مرد و یه زننمید-آریا باز گفت:

 !ناصردایی-نیما رو کرد سمت نفیس که خالصه گفت:

 چیه نفیس؟چرا اینجوری رفتار میکنی؟-نیما کمی مکث کرد و پرسید:

 چجوری رفتار میکنم؟-نفیس دستاشو بغل کرد و گفت:

 (1roman.irاین کتاب در سایت یک رمان ساخته شده است)

من که معذرت خواهی کردم -نیما کالفه دستی الی موهاش کشید و گفت:

 !نه دیگهنفیس,خوب چیکار کنم ماما

 !حرفاتونم شنیدم-نفیس نگاهشو کامل تو چشمهای ناراحت نیما دوخت و گفت:

 !نگاه نیما در کسری از ثانیه گر گرفت و نگاهشو دزدید

https://www.1roman.ir/
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میدونست مامانش چه چیزایی راجب نفیس گفته و البته نیما هم جوابشو داده بود اما 

 !انگار نفیس متوجه نشده بود

نفیس,عزیزم نمیدونم -و گرفت و کوتاه فشارش داد:کمی که گذشت نیما دست نفیس

چی بگم اما فکر میکنم خودت میدونستی اینجوری میشه,منم بهت گفتم حرفا و 

 !رفتاراشون اصال برام اهمیت نداره فقط تو باشی برام بسه,بقیش هرچی میخواد بشه

ست برا من انقدر بچگونه رفتار نکن نیما,اون چیزایی که برای تو مهم نی-نفیس غر زد:

ام که هست,نمیخوام دربارم اینجوری فکر کنن نیما,آره بقول مامانت من یه زن مطلقه

تر از دهنمی نیما باید حواسمو بیشتر جمع کنم و مواظب رفتارم باشم, تیکه بزرگ

 !میترسم بقول مامانت تو گلوم گیر کنی

 !هآرزوها داره برات و نمیتونه توی تک پسرو با منه مطلقه شریک ش

منی که از همون اول چشمم دنبال تو بود و معلوم نیست چیکار کردم که شوهرم 

 ....طالقم داده و حاال باز برای تو تله دوختم و

 !کافیه,بسه نفیس انقدر منو عصبی نکن-

برا من عصبی نشو عزیزم,اگه انقدر برات ارزش داشتم نمیذاشتی -نفیس پوزخند زد:

 ...کنه و اونـمامانت اینجوری دربارم قضاوت 

های تو که همه چیزو شنیدی چطور حرف-هایی که سرخ شده بود غرید:نیما با چشم

منو نشنیدی؟چطور نشنیدی که بهش گفتم تو مال منی! زن منی! دنیای منی! چطور 

نشنیدی که بهش گفتم فقط وجودت برام مهمه و اصال به چیزای دیگه فکرم 

کاش اینارم میشنیدی نفیس کاش انقدر !هیچ!نمیکنم!که من بدون تو نمیتونم! هیچم

 !لجباز نبودی و یه طرفه به قاضی نمیرفتی
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هایی متعجب و ابرویی باال رفته نگاهش میکرد و نیما بعد از اتمام نفیس با چشم

 !حرفاش بلند شد و به سمت ته باغ رفت و نفیس همونجوری مات شده سرجاش موند

 !صدای موزیک باال بود و جوونا وسط

نفیس دلش طاقت نیاورد و بلند شد,از سمتی که نیما رفته بود رفت و به ته باغ 

 .تررسید,هرقدمی که برمیداشت صدای آهنگ کمتر میشد و فضا تاریک

 نیما؟کجایی؟-کمی به دورور نگاه کرد و نیما رو پیدا نکرد,بلند صداش کرد:

 !نشنیدنیما,نیما! اما بازم جوابی -جوابی نگرفت,دوباره صداش کرد:

به عقب برگشت و خواست برگرده که با دیدن صحنه جلو روش قلبش رفت رو هزار و 

 !احساس کرد یکی از داخل قلبشو گرفته تو مشتشو فشار میده

ترسیده چند قدم عقب رفت و خواست جیغ بکشه که صدای نیما از پشت سرش بلند 

 !ستنترس گربه-شد که گفت:

اراده خودشو تو بغلش انداخت! و با دیدنش بی جیغی خفه کشید و برگشت سمت نیما

 ای خدا نفیس ترسیدی؟-نیما با خنده دستشو دور کمرش حلقه کرد و گفت:

ترسیدم؟زهرم ترکید بابا آخه گربه -نفیس از آغوشش جدا شد و با لحنی آروم گفت:

به اون گندگی از شاخه درخت آویزون میشه!نزدیک بود سکته کنم بخدا هنوز سرم 

 !یزنهنبض م

کاش همیشه -نیما دستی رو گونش کشید و با لحنی که خنده توش موج میزد گفت:

 !بترسی اینطوری بغلم کنی

گر.اصال ببینم تو هیزِ سواستفاده-ی نیما کوبید و گفت:نفیس مشت محکمی تو سینه

 برا چی اومدی اینجا؟
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کشونم اینجا یه خب میخواستم تورم ب-نیما ابروی چپشو با حالتی کج باال برد و گفت:

 !فص کتکت بزنم که دیگه به عشق من شک نکنی

های نیما چشماشو نشدنی از حرفنفیس خندشو جمع کرد و چشماشو با لذتی وصف

بست که اول پیشونیش و بعد چونش داغ شد!.نفسی عمیق کشید و چشماشو باز 

نیست بیا کارا نیما االن وقت این-های داغ نیما دوخت و گفت:کرد,نگاهشو تو چشم

 !بریم میبینن نیستیم بد میشه

 !مو بده بعدب*و*سباشه بریم فقط قبلش عوض -نیما لبخند زد:

 !چپ نگاهش کرد که نیما گونشو جلو آورد و با چشم اشاره کرد بهشنفیس چپ

 !یدب*و*سی نیما گذاشت و عمیق نفیس با خنده جلوتر رفت و لبشو رو گونه

فقط این قبول نیستا بعدا بهتر تسویه  آخیش چسبید-نیما چشماشو بست و گفت:

 !میخوام

 !وای نیما بیا بریم دیر شد-نفیس بازوشو کشید و گفت:

 .نیما دستشو از بازوش جدا کرد و گرفت تو دستش و به سمت باغ رفتند

نسترن که تمام نگاهش به اینور اونور بود بلکه نیما رو که یهو غیب شده بود رو پیدا 

دست نفیس که از ته باغ میومدند از عصبانیت ضربان قلبش  کن و با دیدنش دست تو

تند شد و نفهمید چطوری کادوهای تو دستشو روی میز گذاشت و به سمتشون 

رفت,روبروشون که ایستاد نفیس و نیما نگاهی بهم انداختند که نسترن با صدایی 

 کجا بودی؟-کنترل شده روبه نیما پرسید:

 !همین دورورا-

 همین دوروورا با نفیس؟-عصبانیت روهم فشار داد و پرسید: نسترن چشماشو از
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 !آره مامان همین دوروورا با زنم-نیما سرشو تکون داد:

نسترن دستشو رو پیشونیش گرفت و خواست بیفته که نفیس سریع بازوشو گرفت 

دست به من نزن! -که نسترن با حرص بازوشو از دستش خارج کرد و روبهش غرید:

زنم نکن نیما! تو به چه حقی همچین کاری انقدر برای من زنم-نیما: بعد رو کرد سمت

 !کردی؟ نگفتی پدری دارم مادری دارم الاقل باهاشون در میون بذارم

نگفتم بهت چون میدونستم جوابت -نیما دستی رو صورتش کشید و کالفه جواب داد:

 !نهوپنج سالمه از اون گذشته بابا در جریاچیه بعدشم مگه بچم من سی

 !ی آتیشهنسترن با شنیدن حرفای نیما احساس کرد از درون کوره

باالخره کارتو کردی نفیس, نگفتی با خودت من -انگشتشو سمت نفیس گرفت و گفت:

فردا این پسر بدبخت من بچه یه بچه دارم و چرا باید با یه پسر ازدواج کنم! فردا پس

ودم بچه دارم و دیگه بچه نمیخوام خواست میاری براش؟نه به واهلل که نه,میگی من خ

و ال و بل,من میدونم دیگه میدونم...باریکال نفیس باریکال خوب زهرتو ریختی آخه 

 ...مگه مـ

مامان کافیه خواهش میکنم,آخه این حرفا چیه,اگه من برات عزیزم باید به نفیسم -

 ...احترام بذاری وگرنه دیـ

هیش,ساکت شو دیگه -ت و گفت:نسترن با عصبانیت دستشو رو دهن نیما گذاش

 !نیما,من دیگه پسری به اسم تو ندارم,هرکاری دوست داری بکن

بعد با نگاهی بد سمت نفیس ازشون دور شد و نفیس احساس کرد بغض تو گلوش 

 !قصد خفه کردنشو داره

 !متاسفم-نیما نگاهش کرد و لب زد:
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ینطوری بشه,اگه خاله نمیخواستم ا-نغیس نگاهش کرد,بغضشو بزور مهار کرد و گفت:

 ...راضی نباشه منم,منم دیگه نـ

های نیما مچ دستش تو دست نیما فشرده شد و حرفش قطع! نگاهش کرد,چشم

 !سرخ بود و پر از دلخوریسرخ

تو دیگه چرا -ی نیما به گوشش رسید:نگاهشو پایین گرفت که صدای دورگه

 !تو دیگه نکننفیس؟توام میخوای عذابم بدی؟ توام میخوای نابود شم؟

من نمیخوام اذیت کنم نیما اما اینطوریم -هاش لغزید و با بغض گفت:اشکاش رو گونه

نمیشه!نمیشه که خاله ناراضی باشه و ما...حرفشو با کشیدن آهی ادامه نداد و نیما 

تو کنارم باش مامانم راضی میشه!اما ازت خواهش میکنم نفیس دیگه -گفت:

 !نزنوقت حرف جدایی وقت,هیچهیچ

من کی حرف از جدایی زدم؟چرا اینطوری شدی -نفیس با بهت نگاهش کرد:

 !برم؟مگه من از جونم سیر شدم که حرف جدایی بزنمقربونت

جدایی از تو یعنی -ی نیما گذاشت و آروم گفت:تیغهدستشو باال برد و رو صورت شش

 !ذره جون دادن منذره

 !گاهش اینوره,بهتره بریممامانت ن-نیما دستی رو موهاش کشید و گفت:

نفیس لبخندی کوتاه زد و در حالی که اشکشو پاک میکرد همراه نیما به سمتشون 

جی آهنگ جازی رفتند و تو جای قبلی نشستند,هنوز جوونا وسط بودند که یهو دی

زد که جیغ همه بلند شد و تو وسط جای سوزن انداختن نبود,بعد از اون هم نوبت 

 .و شام رقص عروس داماد بود
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ساعت سه صبح بود نوبت رسید به عروس کشون,نیما آریا رو که خواب بود رو پشت 

ماشین گذاشت و کتشو روش کشید,نفیس سوار شد و روبه نیما که تازه سوار شده 

 !نیما فکر کنم فقط منو تو امشت نرقصیدیم-بود گفت؛

نرقصیدن امشبم  عیب نداره عزیزم,بریم خونه-نیما با خنده سرشو تکون داد و گفت:

 !جیران میکنم

نفیس گوشِ نیما رو محکم کشید که آخ نیما درومد و با اخم نگاهی کوتاه سمت نفیس 

 !حیف که االن دارم رانندگی میکنم وگرنه جوابتو میدادم-انداخت و گفت:

نفیس نگاهشو با خنده ازش گرفت و صدای موزیکو یکم باال برد و دستشو از پنجره 

 .بیرون برد

تی بیتا همراه میالد بعد از دعا و آرزوی خوشبختی براشون وارد خونشون شدند وق

ی نیما عجیب تابلو بود! نفیس دستشو تو دستش گرفت و کوتاه فشار ی گرفتهچهره

 .داد,نیما لبخندی کوتاه زد و دوباره برگشتند تو ماشین و رفتند ویال

روزه داشتند برای پاریس و از سهی نیما بیتا و میالد فردا بعد از ظهر پروبه گفته

 .پاتختی نمیگرفتند

* 

 شیما حاضر نشدی؟-

-شیما موهاشو مرتب کرد و در حالی که شال زرد رنگشو مینداخت رو سرش گفت:

چرا عزیزم االن دارم میام.بعد کیفشو از رو تخت برداشت و با نگاهی کلی به اتاق که 

مت در خروجی رفت و کفشاشو پا کرد چیزی جا نذاشته باشه از اتاق خارج شد و به س

که مهران درو بست و بعد از قفل کردنش همراه شیما سمت آسانسور رفتند و مهران 

 .دکمه زد و منتظر شد که بیاد



                 
 

 

 ا.اصغرزاده  | سنفی عشق رمان

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

212 

 

میگم مهران بنظرت این فسقلی -شیما با لبخند دستی رو شکمش گذاشت و گفت:

 من دختره؟

 .تیم معلوم میشهچقدر عجولی تو,انشاهلل از سفر برگش-مهران خندید:

شیما انشااللهی زیرلب زمزمه کرد و با اومدن سوار شد و مهران هم همراه چمدونا 

 .سوار شد

 ...دو ساعت بعد تو ماشین بودند و راهیه اصفهان

 -تازه از ترافیک شهر خارج شده بودند که مهران نفسی عمیق کشید و گفت:

خانوما یه خانوم-شیما و گفت: آخیش,لعنت به ترافیک کالفه شدما! بعد رو کرد سمت

 !لیوان آب یخ بده مردیم از گرما

شیما لبخندی کوتاه به مهران زد و از جلو پاش یه لیوان پر آب کرد و گرفت سمت 

 .وقفه سرکشیدمهران,مهران لیوانو گرفت و بی

تو مسیر تمام حرفشون از فسقلی بود که میخواست به جمعشون اضافه بشه و هردو 

 .ای نامعلومدند و غافل از آیندهزده بوذوق

راهی نگه داشت ونیم بود و هوا روبه تاریکی,مهران جلو یه رستوران بینساعت هشت

 .خب,پیاده شیم شام بخوریم بعد راه بیفتیم-و گفت:

ای بود موافقم,فقط کاش یه مسافرخونه-شیما در حالی که کمربندشو باز میکرد گفت:

 .تادیمامشب میخوابیدیم صبح راه میف

 !ول کن شیما,خوابیدن تو مسافرخونه! محاله-مهران اخم کرد:

 !حاال یه امشبو وسواس به خرج نده چی میشه-پیاده شد و شیما هم دنبالش و گفت:
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نمیشه, حاال هم خیلی گرسنمه فقط دارم به غذا فکر -مهران دستشو گرفت و گفت:

 !میکنم

 .وارد رستوران شدند شیما با خنده نگاهش کرد و با گفتن شکمو باهم

ی مهران عجیب به کام هردوشون چسبید و ساعت چلوبرگ غذای مورد عالقه

ی مسیر سوار ماشین ونیم بود که از رستوران خارج شدند و به قصد ادامهحدودای نه

 .شدند

هایی رو که مهران خریده بود و دولپی میخورد و گاهی هم چنتا چیپس هولهشیما هل

 .شتدهن مهران میگذا

ساعت که از یازده گذشت شیما احساس خواب میکرد,نمیخواست بخوابه اما 

هاش با سماجت روی هم میچسبیدند و در آخر شیما تسلیم شده سرشو به پلک

 .پشتیه صندلی تکیه داد و خوابش برد

مهران نگاهی کوتاه سمتش انداخت و خواست کتشو که به پشتیه صندلیش آویزون 

ی صندلی گیر کرد و مهران محکم کشید اما که کت به میلهکرده بود رو برداره 

ی کتشو کشید و رو تن شیما فایده بود عصبی دستشو کشید و دوباره دستهبی

هاشو محکم بازو بسته کرد که خوابش بپره اما همین که کشید,صاف نشست و چشم

ه چشماشو باز کرد چندتا سگ همزمان جلوی ماشین ظاهر شدند و مهران هل کرد

فرمونو پیچوند سمت فرعی و بزور ترمز کرد,شیما هراسان چشماشو باز کرد و 

ماشینی که پشت سرشون بود محکم با ماشین مهران برخورد کرد و یا ابوالفضل 

 .مهران و جیغ شیما همراه شد با سقوط ماشین به دره و...تاریکی مطلق

* 

... 
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م که منتظرش بود و همش غر نفیس همونطور که لباس آریا رو تنش میکرد روبه نسی

 باشه حولم نکن ببینم چیکار دارم میکنم,چرا انقدر عجله داری آخه؟-میزد گفت:

ساعت بابا خب دیره گفتم یه ذره با آریا بریم گردش دوسه-نسیم پوفی بلند کشید:

 دیگه برمیگردیم تهران,شما کی برمیگردید؟

نمیدونم مونده به -م گفت:ی آریا کاشت و در جواب نسیای رو گونههب*و*سنفیس 

 !نیما,راستی نسیم خاله چیزی نگفت

چرا نگفت,یه اخمی کرده بود برا منو -وراست تکون داد و گفت:نسیم سرشو به چپ

مامان که بیا و ببین! آخرش من طاقت نیاوردم پرسیدم چیزی شده خاله؟چرا 

 اینجوری رفتار میکنی؟

بیچاره شوهرخاله هم از حرفاش  وای وای نفیس نمیدونی داشت از حرص میترکید

مستفیض شد و خاله حسابی دق و دلیشو خاله کرد مامانم هیچی نمیگفت اما من 

طاقت نیاوردم جوابشو که دادم بیشتر عصبی شد و نزدیک بود منو بندازه از خونه 

 !کدومتونو ببینهبیرون,آخرشم ختم کالم که دیگه نیما پسرش نیست و نمیخواد هیچ

هوله خیله خب حاال برید دیر نکنید,آریا هله-میق کشید و گفت:نفیس نفسی ع

 !درد میگیرینخوریا دل

ید و دستشو گرفت از ب*و*سای گفت که نسیم خم شد محکم گونشو آریا باشه

 .خونه خارج شدند

وی نشست و روشنش کرد, حسابی نیما برای خرید رفته بود و نفیس تنها جلوی تی

نام کنه,هم داشت وقتی برمیگرده تهران باشگاه ثبتحوصلش سررفته بود و تصمیم 

 .خودشو هم آریا رو
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وی رو خاموش کرد و همونجا رو جا کرد و وقتی دید چیزی نمیده تیهارو جابشبکه

 .کاناپه دراز کشید

نیما کیسه به دست وارد خونه شد و از صدای بسته شدن در نفیس هراسون چشماشو 

بیدارت -ما با لبخند به سمتش رفت که نیما گفت:باز کرد و بلند شد,با دیدن نی

 !کردم,ببخشید

 !نه بابا,نمیتونم چطور شد خوابم برد-هارو از دستش گرفت و گفت:کیسه

-پرسید:ی نفیس رو درآورد و هب*و*سنیما کتشو از تنش جدا کرد و خم شد عوض 

 آریا کو؟

 .با نسیم رفت بیرون-هارو برد رو اپن گذاشت و جواب داد:نفیس کیسه

میوه کنارش نیما آهانی زیرلب زمزمه کرد و رو کاناپه ولو شد...نفیس با دوتا لیوان آب

کی -ی نیما گذاشت و پرسید:نشست و لیوان نیمارو به دستش داد و سرشو رو شونه

 میریم تهران نیما؟

صبح,کلی پرونده دارم که باید بهشون -چندقلوپ از آبمیوشو خورد و گفت:نیما 

 !برسم اما حوصله ندارم,یعنی راستش دلم نمیاد از کنارت جم بخورم

نفیس سرشو بلند کرد و با خنده به صورت نیما ذل زد,نیما خم شد و بینیشو رو بینی 

 چیه,خوشتیپ ندیدی؟-نفیس گذاشت و پرسید:

 !اتفاقا هرروز تو آیینه میبینمچرا -نفیس خندید:

ای رو موهای نفیس هب*و*سنیما با خنده سرشو به چپ و راست تکون داد و 

بازم معذرت میخوام -زد...چندمین همونجوری موندند که نیما با آهی کوتاه گفت:

 !نفیس,اصال انتظار اون حرفارو از مامان نداشتم
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مهم نیست -د و گفت:نفیس دست نیما رو تو دستش گرفت و رولبش فشار دا

 !نیما,بقول خودت فقط تو باشی کافیه بقیش هرچه باداباد

عه,خوشمزه -نیما با لبخندی قشنگ خم شد رو صورت نفیس و با چشمک گفت:

 !شدی عشقم

 !نفیس خندید و ل*ب نیما باز مهر شد رو ل*ب*ش

* 

* 

 آقا حالتون خوبه؟صدای منو میشنوید؟آقا؟-

اب دادن نداشت,کمر و سرش خیلی درد میکرد و صداهارو میشنید اما قدرت جو

 .شدندهاش باز نمیچشم

هاشو باز کرد و نگاهش به دورور افتاد,کیج بود و چیزی یادش به هر سختی بود چشم

اومد,دختر سفیدپوشی باال سرش وایستاده بود,مهران لبای خشک شدشو باز نمی

 چه اتفاقی افتاده؟-کرد و پرسید:

متاسفانه تصادف کردید,خانمتونم همراهتون بود,یادتون -فت:پرستار با مالیمت گ

 نیست؟

 !یهو همه چیز عین فیلم از جلو چشماش رد شد,شیما,بچش

نه,تکون نخورید هنوز حالتون کامال خوب -هل کرده نیمخیز شد که پرستار تشر زد:

 !نشده

 خانومم حالش چطوره؟-مهران با کلی نگرانی پرسید:
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رو نتونستیم نجات بیهوشه,متاسفانه بچه-بار گفت:حنی تاسفپرستار مکث کرد و با ل

ریزی زیاد رَحمِشم در آوردیدم وگرنه ممکن بود جونشونو از دست بدیم و بخاطر خون

 !بدن

 !سروصدا از اتاق خارج شدمهران سکوت کرد که پرستار بی

های سردش میلغزیدند و خدایا به تاوان کدوم های گرم مهران رو گونهاشک

 !ناه؟شیما این خبرو میشنید نابود میشدگ

رو سرش کشید تا نکنه یکی وارد اتاق بشه اشکاشو ببینه! اگر پای غرورش مالحفه

وسط نبود بلند میشد زانو میزد و از ته دل خداشو صدا میکرد,میپرسید چرا؟به خاطر 

رنگ کمم من خدایا بسه! بذار یه-چی؟دلشو محکم تو مشتش فشار میداد و داد میزد:

 !آرامشو بچشم,بذار یه بارم من آروم زندگی کنم

رو از رو صورتش کنار نفهمید چقدر گذشت که با صدای همون پرستار مالحفه

ی یکی رو بدید لطفا شماره-زد,پرستار در حالی که سرمشو چک میکرد گفت:

 .باهاشون تماس بگیرم اطالع بدم بهشون تنها نباشید اینجا

 داشت؟مهران تو فکر رفت,کیو 

خواهرش که اینجا نبود,پدرشم که بود و نبودش فرقی به حالش نداشت,ناچارا شماره 

 !نفیسو داد,باالخره مادر پسرش که بود,شاید میتونست کمک حالش باشه

* 

ی نیما بلند کرد,دستشو رو دهنش موهاشو از رو صورتش کنار زد و سرشو از رو سینه

هی به ساعت رو عسلی کنار تخت گذاشت و در حالی که خمیازه میکشید نگا

 .انداخت,نزدیک هشت صبح بود
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بلند شد و از اتاق خارج شد,به سمت سرویس رفت و بعد از برس کشیدن موهاش و 

رو شستن دست و صورتش از سرویس خارج شد و به سمت آشپزخونه رفت,صبحونه

اجان نیما,نیم-حاضر کرد و رفت سراغ نیما,دستشو رو صورتش گذاشت و صداش کرد:

 !بلندشو عزیزم

-نیما چشماشو باز کرد و با لبخند روبه نفیس که باالسرش ایستاده بود گفت:

 !سالم عشقم,صبح شمام بخیرعلیک

سالم صبح بخیر,حاال بلندشو دیر میشه میخوایم -نفیس با خنده نگاهش کرد و گفت:

 !را بیفتیم

بلند شد,از اتاق که خارج نیما تو جاش نیمخیز شد و بعد از اینکه کامل بدنشو کشید 

شد نفیس رو تختو مرتب کرد و چمدونارو گذاشت دم در و به سمت اتاق آریا رفت که 

 .تاپش بازی میکنهدید رو تختش نشست و داره با لپ

آقا کوچولو -ید گفت:ب*و*سبا لبخند کنارش نشست و در حالی که گونشو می

 .بلندشو بریم صبحونه بخوریم میخوایم بریم خونمون

نمیشه یکم دیگه بمونیم آخه هنوز که جنگل -لتشو خاموش کرد و گفت:ریا تبآ

 !نرفتیم

انشااهلل دفعه بعد عزیزم حاال بدو برو دست -نفیس دستشو گرفت بلندش کرد و گفت:

 .و روتو بشور منم االن میام

 .آریا از اتاق خارج شد و نفیس هم بعد از مرتب کردن تخت,پشتش

ا با دست و رویی خیس از سرویس خارج شد و کنارش کنار نیما نشست که آری

خب چی میخوری -ی خودش دست و روشو خشک کرد و پرسید:نشست,با حوله

 عزیزم؟
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آریا خواست جواب بده که صدای موبایل نغیس از اتاق بلند شد,نفیس بلند شد و به 

ردید سمت اتاق پاتند کرد و موبایلشو از رو کیفش برداشت,شماره ناشناس بود با ت

 بفرمایید؟-جواب داد:

 سالم خانم نفیس ارجمند؟-صدای یه خانم پیچید تو گوشش:

 !خودم هستم بفرمایید-نفیس متعجب جواب داد:

من از بیمارستان...تماس میگیرم آقای مهران شمس و خانومشون متاسفانه دیشب -

ر تتصادف سختی کردند و به ما گفتند با شما تماس بگیریم اگه میتونید سریع

 !کس نیست که کمک حالشون باشهخودتونو برسونید چون هیچ

-زده رو تخت نشست و صدای خانومه که باز بلند شد و پرسید:نفیس بهت

بله بله,االن حالشون -خانم,صدای منو شنیدید؟ باعث شد به خودش بیاد و جواب بده:

 چطوره؟

 !تر تشریف بیاریدخوبن,فقط لطفا سریع-خانمِ جواب داد:

 !باشه-

 !خداحافظ-

 !بدون جواب بهش تماسو قطع کرد و کیج شده همونجا رو تخت موند

چندمین که گذشت حضور نیما رو کنارش حس کرد,نیما نگران دستشو گرفت و 

 چیشده نفیس؟چرا اینطوری شد؟-پرسید:

از بیمارستان تماس گرفتند,مهران و -نفیس نگاهش کرد و با کمی مکث جواب داد:

 !میگن کسی کمک حالشون نیست برم بیمارستانزنش تصادف کردن 

 خب؟-نیما اخم کرد:
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 !نمیدونم-نفیس کالفه لب زد:

بیا -نیما بلند شد و در حالی که دست نفیس روهم میگرفت و بلندش میکرد گفت:

 !بریم صبحونه بخوریم فعال,رفتیم تهران باهم میریم

میکرد االن میگه نه  نفیس چیزی نگفت,انتظار نداشت نیما همچین حرفی بزنه!فکر

 !حق نداری بری

سال تمام بهش عشق داده بود و نفرت ناخودآگاه نگران شده بود,نگران مردی که پنج

های نفیسو داده سالو با گرمی جواب سردیگرفته بود!مردی که خیلی تمام پنج

سال زندگی باهاش االن کنارش نشسته بود و بیخیال عالم و ی پنجبود!مردی که ثمره

 !دم دولپی صبحونه میخوردآ

نفهمید چجوری صبحونه خورد و چجوری اونجارو جمع و جور کردند و چجوری حاضو 

 !شده وسوار ماشین شدند

 !به خودش که اومد نصف مسیرو طی کرده بودند و تو ماشین سکوت عجیبی بود

ن زیرچشمی به نیما نگاه کرد,با اخمی غلیظ به جلوش خیره بود و آریا هم پشت ماشی

 .تاپش سرگرم بودبا لپ

 !نیما-عمیق کشید و آروم صداش کرد:نفسی

 جانم؟-نیما کوتاه نگاهش کرد و جواب داد:

 چیزی میخوری؟-لبخندی کمرنگ رو لب نفیس نشست و پرسید:

 !چه عجب یادت افتاد!نه دیگه نمیخوام داریم میرسیم-اراده طعنه زد:نیما بی

با کشیدن آهی کوتاه نگاهشو به بیرون و  نفیس لبِ پایینیشو آروم گاز گرفت و

 .ماشینای رنگارنگ که از کنارشون در حال رفت و آمد دوخت
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* 

ی دکترش مشکل خاصی نداشت فقط به کمک تخت بلند شد و سرپا ایستاد,به گفته

 .کمرش زیاد درد میکرد که اونم بخاطر ضرب دیدگی کوفته شده بود

 .ت,ساعت دوازده ظهر بود و ناهار میدادندهارو پوشید و به سمت سرویس رفدمپایی

میلی به غذا نداشت,جلوی آیینه سرویس ایستاد و به خودش نگاه کرد,زیر چشماش 

گود افتاده بود و موهاش نامرتب و کثیف رو پیشونیش ریخته بود!آهی از ته دل کشید 

و شیر آبو باز کرد و چند مشت آب به صورتش پاشید,منتظر وقت مالقات بود که 

 !بتونه بره پیش شیما

پرستار میگفت به هوش اومده و با شنیدن موضوع یه کلمه هم حرفی نزده,حتی گریه 

 !هم نکرده فقط مات به یه گوشه خیره شده و این از نظر مهران یعنی مصیبت

 .برگشت رو تخت و سرشو به پشتی تکیه داد و آرنجشو رو چشماش گذاشت

تق کفشی نگاهشو سمت در کشوند و با ای تقمتوجه نشد چقدر گذشته بود که با صد

 .میلی رو صورتش نشوندجا شد و لبخند بیدیدن نفیس کمی تو جاش جاب

-های تو دستشو روی میز میذاشت پرسید:نفیس نزدیکش شد و در حالی که کیسه

 خوبی؟

 !فکر نمیکردم بیایی-مهران سرشو تکون داد و آروم گفت:

 چه اتفاقی افتاده؟-کث پرسید:نفیس چیزی نگفت و بعد از کمی م

نفهمیدم چی شد؟فقط به خودم که اومدم ماشین -مهران با آهی کوتاه جواب داد:

 !سقوط کرد ته دره

 خانومت چی؟اون کجاست؟-نفیس ناراحت چشماشو بست و دوباره پرسید:
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چند ساعت پیش به هوش اومده,ندیدمش -مهران با ناراحتی آشکارا جواب داد:

 !الش مساعد نیستپرستار میگه ح

نفیس لبشو تو دهنش کشید و با گفتنِ میرم بهش سر بزنم از اتاق خارج شد و به 

سمت ایستگاه پرستاری رفت و سراغ شیما رو گرفت و به سمت اتاقش رفت, دو نفر 

خانم تو اتاق بودند,با دیدن خانم چشم و ابرو مشکی یاد اون شب تو خونش افتاد و 

یکش رفت و سالمی داد اما شیما انکار نشنید! نگاهش سریع شیما رو شناخت,نزد

 !روح بود و رنگ و روش زرد زردبی

ای نداشت,پرستار وارد اتاق شد و با نفیس خیلی سعی کرد به حرفش بیاره اما فایده

 شما از بستگانشونید؟-دیدن نفیس باال سر شیما نزدیکش شد و پرسید:

متاسفانه بخاطر از دست دادن بچش -نفیس فقط سرشو تکون داد که پرستار گغت:

 ...شک زیادی بهش وارد شده و حـ

 بچه؟-نفیس پرید تو حرف پرستار و متعجب پرسید:

بله بچه,بخاطر خونریزیه زیاد دکتر مجبور شد -پرستار سرشو تکون داد و گفت:

 !رحمشم خارج کنه

 !نه,خدای من-نفیس با بهت نالید:

اق خارج شد و نفیس با کلی ناراحتی نگاهشو حرف از اتپرستار سرمشو چک کرد و بی

 !روح دوخت و خدا خودش بهش رحم کنهبه شیمای بی

های ترک خوردش از هم فایده بود,لبنفیس سعی کرد یکم سوپ بهش بخورونه اما بی

 !باز نمیشدند

نفیس ناامید ظرف رو روی میز گذاشت و اتاق رو ترک کرد,به سمت اتاق مهران رفت 

 دیدیش؟-ت کنارش رو صندلی نشست که مهران سریع پرسید:و وارد شد رف
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آره,حالش خوب نیست حتما ببرش پیش -نفیس سرشو تکون داد:

 !شناس,متاسفم پرستار گفت چی شدهروان

ی نگاهشو و نفیس های جمع شدهمهران نگاهشو دزدید تا نفیس نبینه اشک

 ی خوردی؟چیز-فهمید!فهمید و به روی خودش نیاورد,بلند شد و پرسید:

 !میل ندارم-مهران آروم جواب داد:

خیلی سعی کردم به حرفش بیارم یا حداقل یکم سوپ -نفیس با آهی کوتاه گفت:

فایده بود,به هرحال گرسنه شدی غذا آوردم برات بازم بهت سر بهش بدم اما بی

 !میزنم,باید برم

ند و با تعجب ی نغیس خیره مومهران لبشو باز کرد تشکری کنه که نگاهش رو حلقه

 ازدواج کردی؟-پرسید:

نفیس رد نگاهشو دنبال کرد و رسید به حلقش,سرشو پایین انداخت و قصد نداشت 

 !جواب بده

آریا خوبه؟دلم براش تنگ -مهران که دید نفیس جواب داد بحثو عوض کرد و پرسید:

 !شده

 .خوبه,میارم ببینیش فعال باید برم-نغیس کوتاه نگاهش کرد:

 !ممنون که اومدی-دی کوتاه زد:مهران لبخن

نفیس جواب لبخندشو داد و با خداحافظیه کوتاهی اتاق رو ترک کرد و به سمت 

 .خروجی رفت

* 

 شده؟حالشون خوبه؟چی-سوار ماشین که شد نیما پرسید:
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خودش آره اما خانومش نه,سقط جنین -نفیس موهاشو داخل شالش فرستاد و گفت:

 !داشته و روحیش داغونه

 کسیو نداره,مادری خواهری کسی؟-گاهش کرد و دوباره پرسید:نیما ن

 !از کجا بدونم نیما,حتما نداره دیگه-نفیس نگاهش کرد و کالفه جواب داد:

نیما با ابرویی باال رفته ماشینو روشن کرد و راه افتاد,یکم که مسیرو رفتند نیما 

 !نسرینهخاله یبابا میگه مامان تهرانه,برای دکتر رفتن اومده و خونه-گفت:

 خب؟-نفیس نگاهش کرد:

 شب بریم؟-رو عوض کرد و پرسید:نیما دنده

 !نه-نفیس قاطع جواب داد:

 چرا؟نمیخوای این قضیه تموم بشه؟-نیما دلخور نگاهش کرد:

 کدوم قضیه؟-نفیس دستاشو بغل کرد و پرسید:

چیز تموم قضیه تو و مامان,من میخوام همه بفهمن تو دیگه مال منی,قبول کنن همه -

 !شده

 !نفیس باتوام-نفیس حرفی نزد!نیما کفری صداش کرد:

باشه اگه -نفیس چشماشو محکم بست تا داد نزنه و با کشیدن نفسی عمیق گفت:

میخوای همه باور کنن من مال تو شدم,بفهمن که همه چیز تموم شده یه مهمونیه 

 !ساده بگیر و تمام اما من پامو تو اون خونه نمیذارم نیما

خودمم تو فکر مهمونی هستم اما باید تو و -یما دستی رو صورتش کشید و گفت:ن

 !مادرت هم آشتی کنید,اینطوری نمیشه که

 !میشه,خوبم میشه تو دخالت نکن-نفیس دستشو رو پیشونیش کشید و گفت:
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 !دخالت نکن ینی چی نفیس,ناسالمتی شوهرتما-نیما اخم کرده پرسید:

ن,اما این قضیه بین من و مامانمه و نمیخوام کسی خب باشه شوهرخا-نغیس خندید:

 !دخالت کنه

باشه نفیس خانم باشه,حاال -نیما با همون اخم در حالی که میپیچید تو کوچه گفت:

 !کس شدمدیگه من هیچ

 !منظورم تو نبودی نیما,چرا به خودت میگیری-نفیس پوفی بلند کشید و گفت:

 پس منظورت کی بود؟-د:نیما ماشین رو داخل پارگینک برد و پرسی

 !کلی گفتم-نفیس کیفشو تو دستش گرفت و در حالی که پیاده میشد گفت:

بله دیگه کلی شامل منم -نیما هم پیاده شد و درو قفل کرد,کنار نفیس رفت و گفت:

 !میشه

بازی درمیاری نیما,یکم منطقی باش و به نظر منم اهمیت چرا بچه-نفیس غر زد:

 !آشتی کنم تمامبده,نمیخوام با مادرم 

باشه عزیز من هرطور راحتی اما اگر آشتی نکنی -ی آسانسور رو زد و گفت:نیما دکمه

 !مامانتم تو مهمونی شرکت نمیکنه

 !نگران نباش اون با نسیم-چپ نگاهش کرد و گفت:نفیس چپ

با حرف منشی که میگفت نوبت اوناس,دست شیما رو گرفت و بلند شدند,درِ مطبو به 

د و با بفرمایید دکتر وارد مطب شدند,خانم دکتر نسبتا میان سالی پشت صدا درآور

میز نشسته بود,با دیدنشون با لبخند اشاره کرد روی مبال بنشینند و خودشم بلند 

 اومدین مشکلتون چیه؟خب,خیلی خوش-شد رفت روبروشون نشست و گفت:
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ا رو برای دکتر بازگو شیما همچنان مات یه نقطه بود و مهران با آهی بلند تمام ماجر

ای میشه از بیمارستان مرخص شده اما یک هفته-کرد و در آخر هم اضافه کرد که:

 !چون حالش کامل خوب نشده بود از خونه خارجش نمیکردم

 !خیله خب اگه میشه مارو تنها بذارید-دکتر سرشو تکون داد و گفت:

کنار شیما نشست و بلند شد و از اتاق خارج شد,دکتر  "حتما"مهران با گفتن 

دستشو گرفت,شیما کوتاه نگاهش کرد و دوباره مات جلوش شد...دکتر با لحن 

من موردهایی مشابه تو زیاد داشتم,عزیزم -جادوییش شروع کرد به صحبت کردن:

دار بشی,االن باید کنار شوهرت باشی و این که مشکلی نیست تو بازم میتونی بچه

شته باشی و به زندگیت ادامه بدی,خداروشکر نذاری احساس تنهایی کنه,دوسش دا

کن اتفاقی برای خودت و شوهرت نیفتاده,حرف بزن تا من بتونم کمکت 

کنم,شیماجان,با من حرف بزن من میتونم کمکت کنم اگه حرف نزنی کاری از دست 

 !من ساخته نیست

شیما اما همچنان ساکت بود,دکتر خیلی سعی کرد به حرفش بیاره اما نمیشد,یک 

 !ی سکوت گرفته بود و اگر مهران نبود قطعا میمیردهفته بیشتر بود که روزه

 !بچم-دکتر که دیگه ناامید شده بود بلند شد بره پشت میزش که شیما با بغض نالید:

ادامه بده,نشنیدم -هایی خوشحال نگاهش کرد و سرشو تکون داد:دکتر با چشم

 !دوباره بگو

 !بچم-ت:شیما دوباره و اینبار بلندتر گف

 بچت چی؟چه اتفاقی افتاد؟-دکتر دوباره دستشو گرفت و پرسید:

نفهمیدم,من هیچی نفهمیدم فقط بچمو میخوام,شما میتونید کمکم -شیما هق زد:

 کنید؟
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البته عزیزم,البته,فقط باید قوی باشی,خوب بخوری -دکتر لبخندی مهربان زد و گفت:

 !خوب استراحت کنی تا دوباره بتونی مادر بشی

اما دکترا گفتن رحممو درآوردن,یعنی دیگه نمیتونم -شیما با چشمهایی اشکی گفت:

 !مادر بشم

میتونی عزیزم میتونی,شما برو پیش دکتر -دکتر با همون لبخند و لحن مهربون گفت:

دار شدن امیدتو از دست نده و های جدید اومده برا بچهزنان,کمکت میکنه,کلی روش

 !به خودت برس

ی دار نمیشه اما هنوزم دلش درد میکرد,بچهدید,فکر میکرد دیگه بچهشیما تلخ خن

دکتر با منشیش تماس گرفت ماهش بود,کاش خدا ازش نمیگرفت!تو شکمش فقط سه

و خواست همراه خانم شیما محمدی بیاد داخل,مهران که وارد اتاق شد دکتر با لبخند 

 !بفرما جوون,اینم خانومت-به شیما اشاره کرد و گفت:

مهران سمت شیما رفت و با دیدن نگاهش که انگار همون نگاه قبلی بود و لبخندی 

 !هرچند محو محکم بغلش کرد و زیرلب هی خداروشکر میکرد

 !واقعا ممنونم خانم دکتر,خیلی لطف کردید-روکرد سمت دکتر و گفت:

خواهش میکنم وظیفم بود,خوشبختانه خیلی زود اقدام -دکتر لبخندی زد و گفت:

ردید اگر یکم دیگه تو این حالت میموند برگردوندنش به حالت عادی دشوارتر ک

میشد,به خودشونم گفتم به یک متخصص زنان مراجعه کنید این روزها علم پزشکی 

 !دار میشید نگران نباشیدخیلی پیشرفت کرده,انشااهلل بازم بچه

ند شدند با کلی رو گرفت و بلهایی خوشحال نگاهش کرد و دست شیمامهران با چشم

 .تشکر از دکتر از مطب خارج شدند و به سمت خروجی راه افتادند

* 
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چرخی جلو آیینه زد و درحالی که دستی رو لباس بلند نباتی رنگش میکشید روبه 

 !ممنون,کارتون خیلی قشنگه-آرایشگر با لبخند گفت:

ی خدا به عزیزم خودت قشنگی,واقعا زیبا شد-آرایشگر متقابال لبخندی زد و گفت:

 !دادِ شوهرت برسه

نفیس خندید و بعد از اینکه دوباره تو آیینه به خودش و قیافش که آرایش ملیحی رو 

هاش رها بود ای فر ریز خورده دور شونهصورتش نشسته بود و موهای مشکی شده

نگاهی انداخت,موبایلشو از کیفش خارج کرد و خواست با نیما تماس بگیره که 

 !د و اسم و عکس نیما رو صفحه گوشیش افتادموبایلش زنگ خور

 داماد؟جانم شاه-نفیس سریع جواب داد:

خانم بدو بیا دم در که دلم برا دیدنت لک به عروسبه-نیما با سرخوشی جواب داد:

 !زده

خیله خب حاال خوبه چند -نفیس در حالی که مانتوشو از رو صندلی برمیداشت گفت:

 !صبر کن اومدم ساعت پیش کنارت بودما,چند مین

قطع کرد و نفیس مانتوشو تنش کرد,شالشو رو سرش "منتظرماوکی"نیما با گفتن

کشید و موبایلشو داخل کیفش انداخت و کارت بانکی که نیما بهش داده بود رو سمت 

 !بفرما خانم-آرایشگر گرفت و گفت:

 !قابلتو نداره عزیزم-آرایشگر لبخندی زد:

 !مرسی لطف دارین-

رو پایین رفت و از در تا پلهیه و خداحافظی از سالن خارج شد و سهبعد از تسو

آرایشگاه خارج شد,ماشین نیما روبروی آرایشگاه بود,لبخندی بهش زد و از خیابان 
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سالم علیکم آقای -عبور کرد و به سمت ماشین رفت,درو باز کرد و سوار شد:

 !خوشتیپ

رو سمت خودش کشوند و یه دل  نیما در حالی که با خنده سرشو تکون میداد نغیس

خیلی قشنگ -ای کوتاه رو دستش گفت:هب*و*سسیر نگاهش کرد,بعدشم با 

 !شدیا,اصال این آرایش معجزه میکنه

 !یعنی زشت بودم قبال-چپ نگاش کرد:نفیس چپ

دور از جونت خانومم,شما -نیما در حالی که ماشینو روشن میکرد و راه میفتاد گفت:

 !تر میشیوشگلی فقط اینجوری خوشگلجوره به چشم من خهمه

حاال نمیخواد اینهمه هندونه بچینی ال بغلم سختم -نفیس صاف نشست و جواب داد:

 !میشه راه رفتن

 !عیب نداره بغلت میکنم-نیما چشمک زد:

کوتاه کشید و بدون جواب بهش از رو گوشیش آهنگی رو که تازه دانلود نغیس پوفی

عجیب به دل جفتشون  "زادهابراهیممحسن"برد.آهنگ  کرده بود رو زد و صداشو باال

 !نشست

شب نیما جشنی گرفته بود که نفیسو به همه معرفی کنه,که به قول خودش همه اون

 !بفهمن نفیس دیگه مال اونه

مهمونی تو باغ بود و تقریبا همه بودند, چنتا از دوستای نیما و عمه و عموهاش و چند 

و دایی ناصر و خانوادش هم بودند و نسترن و نسرین  نفر هم نسیم دعوت کرده بود

 .هم که باالاجبار نسیم و بیتا اومده بودند و با اخم فقط تماشاگر بودند
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آریا یک لحظه هم از کنار مادرش تکون نمیخورد و نگاه نفیس رو نسیم بود که با یه 

رد و پسری کال یا میرقصید یا هم صحبت بود باهاش...سرشو نزدیک گوش نیما ب

 نیما اون پسری که کنار نسیمِ کیه؟-پرسید:

 آرمان,چطور؟-نیما جواب داد:

 !آخه کال کنار نسیمِ یا باهاش میرقصه یا به حرف میگیرتش-نفیس با خنده گفت؛

نیما نگاهشو با دقت سمتشون انداخت که دید راست میگه,یواشکی روبه نفیس 

 !بینم,فکر کنم یه عروسی افتادیمسابقه نداشت من تا حاال آرمانو با دختری ب-گفت:

 .چپ نگاهش کرد و نیما با خنده نگاهشو دزدیدنفیس چپ

جوونا کال وسط بودند و هراز گاهی هم چندنفر کادو به دست باال میومد و بعد از 

تبریک دوباره برمیگشت سرجاش,ساعت نزدیکای دوازده بود که میالد و بیتا 

 !سراغشون اومدند که باید برقصید

س نگاهی به نیما کرد که متعجب به بیتا خیره شده بود,بیتا که دید نیما نگاه ازش نفی

 چیه,چرا اینجوری نگام میکنی؟-نمیگیره پرسید:

 !چقدر چاق شدی-هوا گفت:نیما بی

 !نفیس نتونست خودشو نگه داره و خندید

ویِ نیما ی بازی بیتا و میالد هم شد و بیتا در حالی که مشتی حوالهخندش باعث خنده

بلندشو ببینم,من میگم پاشو برقص این میگه چقدر چاق شدی,عمت -میکرد گفت:

 !چاق شده من کجام چاقه

ریز غر میزد و نفیس و میالد همچنان میخندیدند و نیما هم همچنان نگاهش بیتا یه

میکرد,راست میگفت بیتا تو این مدت چاق شده بود و صورتش خیلی زیباتر شده 

 .بود
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نگ جدید که بلند شد با دست و سوت جمعیت نیما و نفیس دست و تو صدای آه

 !دست هم به سمت سالن رفتند و رقص دنسشون عالی شده بود

 نگاه نغیس تا نگاه خمار نیما بود و چرا این مرد اینقدر دوست داشتنیه؟

رقصشون که تموم شد قبل از سرو شام آرمان دوست نیما یه رقص پای حسابی رفت 

 !جیغ جوونا شدکه باعث 

آریا تو بغل نسیم خوابیده بود و نگاه نسیم یک لحظه هم از رو رقص آرمان منحرف 

 !نمیشد و انصافا هم عالی بود

ی صبح ادامه داشت و بعد از شام هرکسی با تبریک مجدد راهیه خونهمراسم تا سه

نسترن  ی نیما و ناصرخان وخودش میشد و چند نغر مهمون هم از جمله عموها وعمه

 ...ی نسرین شدند و نسیم هم آریا رو با خودش برد خونههم راهیه خونه

 !های نسرین و نسترن رو فاکتور میگرفتیمشب عالی بود البته اگر اخم

.. 

ول کن -نیما رو تخت دراز کشید و روبه نفیس که موهاشو شونه میکشید غر زد:

 !نفیس بیا بخوابیم,وقت برا این کارا زیاده

خب باشه -سو رو میز توالت انداخت و در حالی که سمت تخت میرفت گفت:نفیس بر

بخدا -اومدم,کنار نیما دراز کشید و در حالی که سرشو رو بازوی نیما میذاشت گفت:

 !روز میخوابمولم کنن تا سه

آلود اوهمی زمزمه کرد و نفیس کامل برگشت سمتش,دستشو دور تنش نیما خواب

 .حلقه کرد و چشماشو بست

* 
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سرشو با دستمال بست و رو کاناپه دراز کشید,مهران داروهاشو با یک لیوان آب رو 

 شیما؟-عسلی گذاشت و پایین کاناپه زانو زد,دستشو تو دستش گرفت و صداش زد:

 بهتری عزیزم؟-شیما چشماشو باز کرد و مهران با لبخند پرسید:

 !خوبم,فقط سرم درد میکنه-شیما آروم جواب داد:

بلندشو عزیزم این قرصارو بخوری -ای رو سرش زد و گفت:هب*و*سشد  مهران خم

 !سردردتم بهتر میشه

هایی رو که مهران بهش دادو با کمی آب خورد و دوباره خیز شد و قرصشیما کمی نیم

میخوای -گونه رو صورتش کشید و پرسید:رو کاناپه دراز کشید,مهران دستشو نوازش

 ک حالت باشه؟برات پرستار بگیرم چند روزی کم

نه بابا,خوبم پرستار برای -شیما در حالی که کامل برمیگشت سمت مهران گفت:

 !چی؟فقط خیلی نگرانم مهران

 !مهران میدونست منظور شیما چیه

نگران هیچی نباش من مطمعنم میشه,خدا -ی آرومش زد و گفت؛لبخندی به چهره

 !بزرگه

,قرار بود کسی رو معرفی کنن که شیما یکم دلش قرص شد,اما بازم خیلی نگران بود

این کارو براشون کنن و اگر قبول نمیکرد تا آخر عمرش نمیتونست مادر بشه و این 

 !بدترین دردی بود که میتونست یک زن بکشه

ید و بلند شد,کتشو از رو کاناپه کناری ب*و*سمهران پیشونیشو دوبار پشت سرهم 

کارخونه,کاری داشتی تماس من میرم -برداشت و در حالی که تنش میکرد گفت:

 !بگیر,برگشتنی با خبر خوش میام,شامم از بیرون میگیرم تو فقط استراحت کن
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های مهران نگاه کرد و مهران با خداحافظیه از شیما با نگاهی پراز عشق به چشم

 .کنارش گذشت و از خونه خارج شد

* 

زمزمه ای رو موهاش زد و زیرلب هب*و*سدستی رو سر نفیس کشید و خم شد,

 !متاسفم-کرد:

هنوز عصبانی بود و چقدر خرد شد وقتی مادرش جلو اون همه آدم هرچی از دهنش 

 !دراومده بود بار نفیس کرده بود

ی مادرش که مثال جلو جمع با نسترن و نسرین نیما با کلی خواهش نفیسو برد خونه

و نسرین هم نسترن که اونجوری جلو همه نفیسو نفرین کرد آشتی کنن اما چی شد؟

که نه تنها طرف دخترشو نگرفت بلکه وقتی نفیس داشت از خونه خارج میشد داد زد 

دیگه حق نداره پاشو تو اون خونه بذاره!چقدر خرد شد جلو اون همه آدم!اما کم 

تکشون گفت که به هیچ وجه حاضر نیست دست از نفیس نیاورد,جلو تک

وقتی برگشته بودند نفیس یک کلمه هم  برداره,میخوان راضی باشن میخوان نه!اما از

 !حرف نزده بود و با خوردن مسکنی قوی هنوز خواب بود

تنها کسانی که اون وسط طرفداری نفیس و نیما رو کردند نسیم و ناصرخان 

گر بودند و کسی حتی جیک هم نمیزد،روز نحسی بود و بودند,بقیشون ساکت نظاره

 !ا نفیسو مجبور کرده بود بره اونجانیما هزاربار خودشو لعنت میکرد که چر

وی نشسته بود دستی رو صورتش کشید و بلند شد از اتاق خارج شد,آریا روبروی تی

گرسنت نیست -اسفنجی تماشا میکرد,نیما کنارش نشست و پرسید:و داشت باب

 آریا؟

 !هست-وی بگیره جواب داد:آریا بدون اینکه نگاهشو از تی
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دستشو و بلند شد از بیرون غذا سفارش داد,ساعت پنج بود  نیما با خنده آروم زد رو

 .و ناهار نخورده بودند

ساعت بیشتر طول کشید تا غذاهارو بیارن و نیما بعد از اینکه میزو چید روبه آریا نیم

 !بلندشو عزیزم برو تو آشپزخونه منم مامانتو بیدار کنم بیایم غذا بخوریم-گفت:

ند شد و سمت آشپزخونه رفت.نیما رو تخت کنار نفیس آریا که حسابی گرسنه بود بل

 !نفیس,عزیزم بیدارشو-نشست و دستشو رو صورتش کشید و صداش کرد:

 !پاشو گلم,بریم غذا بخوریم-نفیس الی چشماشو باز کرد و نیما با لبخند گفت:

 !میل ندارم-نفیس لب زد:

 !بلندشو عزیزم,از صبح هیچی نخوردی پاشو-نیما اخم کرد:

ی نگاه نیما بود,نیما با لبخند ابروهاشو توهم کشید و با چشمک حرف خیرهفیس بین

 چیه؟-پرسید:

ی نیما فشار هوا بلند شد و خودشو تو بغل نیما انداخت و سرشو رو سینهنفیس بی

 چیه قربونت برم چته؟-داد,نیما دستشو دور تن نفیس حلقه کرد و با خنده گفت:

 نیما؟-داش کرد:کرده صنفیس با صدایی بغض

 جان نیما,چی شده عزیزدلم؟

قول میدی تنهام نذاری؟من طاقت نبودنتو ندارم, -نفیس با کمی مکث گفت:

حرفاشون به درک اما بگو که توام به حرفاشون اهمیت نمیدی بگو که تا آخرش 

 !باهامی و حتی یه ثانیه هم ازم دور نمیشی
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عزیزم,  ـو از خودش فاصله داد و نگاه اشکیش دلشو به درد آورد,نیما نفیس

من,چرا فکر میکنی من ترکت میکنم؟تو همه زندگی منی بدون تو مگه من زندگی

 !اهمیته نفیس باور کنمیتونم نفس بکشم,حرفاشون برا منم بی

میترسم نیما,میترسم بقول مامانت یکم که بگذره با -فت:نفیس دوباره لب باز کرد و گ

 ...آریا سرد بشی و مـ

هیش,کافیه!باور کن نفیس من آریا رو از -نیما انگشت اشارشو رو لب نفیس گذاشت:

 !ی منم هست,تو برام مهمی و والغیری تو بچهخودم میدونم,بچه

ی نیما و رو شونهنفیس لب باالییشو کوتاه گاز گرفت و نزدیک نیما شد و سرش

-ه میزد روش گفت:ب*و*سگذاشت,نیما دستشو گرفت تو دستش و در حالی که 

 .حرفا بشنوم پاشو بریم غذا سرد شدپاشو فداتشم کافیه دیگه,نمیخوام دیگه از این

* 

وی برای خودش ساعت نزدیک نه شب بود و شیما از استرس روبه موت بود,تی

 !ان بیاد خونهشماری میکرد مهرمیگفت و شیما لحظه

نه ی غذا وارد خوباالخره انتظارش به پایان رسید و مهران با یه دسته گل رز کیسه

شد...شیما بلند شد و به استقبالش رفت,نگاه درخشان مهران و دستهِ گلش اشک 

های شیما و خودشو تو بغل مهران انداخت,مهران شیما رو تو بغلش نشوند تو چشم

زم گفتم نگران نباش یه نفرو از طریق بیمارستان معرفی دیدی عزی-فشار داد و گفت؛

 !کارو بکنه البته بیشتر تو دستگاه انجام میشهکردن که حاضره این

فردا بریم به دکتر هم اطالع -شیما ذوق زده دستاشو بهم زد و روبه مهران گفت:

 بدیم؟

 !حتما عزیزم,بفرما اینم گل برای گل-مهران دسته گلو سمتش گرفت و گفت:
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ید و ب*و*سی مهران رو زده گلو از دست مهران گرفت و بلندشد گونهشیما ذوق

 !مرسی-گفت:

... 

چشم خانم دکتر,فقط کی -شیما ذوق زده نگاهی به مهران انداخت و روبه دکتر گفت؛

 میشه نوبت ما؟

جا کرد و در حالی که عینکشو از رو چشماش بهاد تو دستشو جادکتر کمی برگه

 !به احتمال زیاد ماه دیگه-برمیداشت گفت؛

 زودتر نمیشه؟-شیما با اخمی کوتاه پرسید:

ای داری عزیزم,قبل از تو خیلیای دیگه تو چه عجله-دکتر با لبخند جواب داد:

نوبتن,چشمتو ببندی باز کنی شده ماه دیگه فقط یک مورد دیگه اونم که میتونیم با 

 !یک روشی جنسیت نوزاد رو خودتون تعیین کنید

 !اش باالست اما امکانش هستهزینه-کیج شده نگاهش کرد که دکتر گفت: شیما

نه نمیخواد,هرچی خدا بخواد همون میشه ما -شیما متفکر شد و مهران جواب داد:

 !منتظر خبرتون هستم بااجازه

 .بلند شد و شیما هم همزمان باهاش بلند شد و با خداحافظی از مطب خارج شدند

.. 

د,خواست پشت سرش ببنده که پایی بین در ایستاد و شیما درو باز کرد و داخل ش

هایی نگاهشو متعجب باال برد و با دیدن شخصی که جلو روشه و با خنده و چشم

 !آرش-باریک شده نگاهش میکنه خون تو رگاش یخ بست و ترسیده لب زد:

آرش پوزخندی رو لبش نشوند و شیما خواست درو ببنده اما مگه زورش به اون نره 

 !ول میرسیدغ
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 !قلبش ناامانی میکرد و خدا به دادش برسه

* 

ایشو سرش کرد و سوییچو از رو میز برداشت و از اتاق خارج سرمهنفیس روسری آبی

-شد,نه صبح بود و نیما تازه رفته بود دفتر, روبه آریا که رو کاناپه نشسته بود گفت:

 !پاشو مامان بریم

مینی طول کشید تا رج شدند,با ماشین بیستآریا بلند شد و همراه هم از خونه خا

کودکان,تمام همسن و ساالی آریا اونجا بودند و نغیس به اسرار خود آریا برسن باشگاه

نام کرد,دو روز در هفته نه تا یازده ژیمناسیک و اسمشو تو فوتبال و ژیمناستیک ثبت

کرد و با خداحافظی  ی فوتبالش بود.هزینه ماه اولو پرداختها هشت تا ده برنامهجمعه

و تشکر ازشون از باشگاه خارج شد و دوتا خیابان باالتر هم باشگاه والیبال اسم 

 .های آریا جور کردهاش هم مخالف برنامهنام کرد و برنامهخودشو ثبت

ساعت نزدیک دوازده ظهر بود که رسیدند خونه,آریا به سمت اتاقش رفت و نفیس 

 بله؟-ایلش زنگ خورد,نسیم بود جواب داد:خواست لباساشو عوض کنه که موب

 سالم خوبی؟-صدای نسیم پیچید تو گوشش:

علیک سالم آره خوبم,تو -نفیس روسریشو از سرش باز کرد و جواب داد:

 خوبی؟چخبر؟

 بیخبری,آریا چطوره؟-

 !اونم خوبه,طوری شده نسیم؟انکار نگرانی-

 ...نه هیچی یعنی ببین-نسیم هل کرد:

 !جون بکن دیگه نگران شدم-تشر زد:مکث کرد که نسیم 
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دیروز که شما رفتید دایی ناصر کلی با مامان و خاله بحث -نسیم با کمی مکث گفت:

کرد و آخرشم گفت اگه با شماها آشتی نکننن دیگه باید فراموش کنن که برادری به 

آخه من -اسم ناصر دارن و خواست بره که خاله نسترن با گریه جلوشو گرفت و گفت:

ی نیما آرزوها داشتم,میخواستم دامادیشو ببینم خودم براش دختر انتخاب کنم و برا

 !حقم نبود بیخبر این کارو باهام بکنه و ال و بل

مامانم که میگفت نفیس تو روی من ایستاده و بدون خبر من جدا شده رفته با نیما 

شما دوتا ازدواج کرده و خالصه دیگه کلی حرف و جروبحث,دایی ناصرم که کال طرف 

 !بود و آخرش موفق شد, قرار شد امشب دست جمعی بیایم خونتون

خودت دیدی دیروز جلو جمع چطوری خردم  -نفیس نفسی عمیق کشید و گفت:

 !کردن نمیتونم ببخشمشون نسیم

میدونم عزیزم,ولی بخاطر دایی -نسیم بهش حق میداد اما با این حال با ناراحتی گفت:

فیس,نذار قضیه کش پیدا کنه مرگ من نفیس دایی گفت ناصر باهاشون آشتی کن ن

 !بهت بگم شب تدارک شام ببینی ما اونجاییم

باشه,بذار به نیما هم اطالع بدم -نفیس دستی رو صورتش کشید و با کمی مکث گفت:

 .فعال خداحافظ

 !خداحافظ-نسیم با لبخند جواب داد:

ما رو عسلی افتاد و تماسو قطع کرد و رو تخت نشست,نگاهش به عکس خودشو نی

ی شاد نیما زد و چشماشو بست,یعنی میتونست لبخندی قشنگ به چهره

 ببخشدتشون؟

* 

 !برو بیرون-داد زد:
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چرا -تر شد و درحالی که وارد خونه میشد و درو میبست گفت:پوزخند آرش غلیظ

 عزیزم تو که نمیخوای داداشتو از خونه بیرون کنی,میخوای؟

هایی که ازش خورده بود زیر رت داد و هنوز طعم کتکدهنشو بزور قوشیما آب

 !برو توروخدا برو-زبونش بود,سرشو به طرفین تکون داد و لب زد:

توجه به التماس شیما نگاهی به دورورش انداخت و سوت بلندباالیی آرش اما بی

ای برات به میبینم که خوب خری پیدا کردی برا خودت,عجب خونه زندگیبه-کشید:

متری برسی به این خودمونیما کی فکرشو میکرد تو از اون زیرزمین نمور دهساخته 

 !دشتی درنخونه

خر خودتی و -شیما کیفشو رو زمین انداخت و از پشت بازوی آرشو کشید و توپید:

 !شو برو بیرونهفت نسلت,گم

های آرش از حدقه بیرون زده بود و بعد از چند ثانیه مکث یهو قهقهه زد و چشم

یک شیما شد هیستیریک میخندید جوری که ترس تو تن شیما رخنه کرد,ترسش نزد

الکی نبود به خودش که اومد سیلیه محکم آرش رو صورتش نشست و نقش زمین 

 !شد

نفس میزد یقشو گرفت و آرش درحالی که خندش قطع شده بود و از عصبانیت نفس

بون درآوردی,یادت آشغال هرجایی واسه من ز-درحالی که بلندش میکرد داد زد:

رفته جلوم موش بودی کثافت آدمت میکنم حاال دیگه خودتو از ما پنهون میکنی 

 .بیشرف به گند میکشم زندگیتو

همینجوری که فحش میداد مشتا و لگداش تو تنو بدن شیما فرود میومد و اونم فقط 

خودش  هق میزد و خدا خدا میکرد مهران برسه,داد میزد از درد توناسزا میگفت,هق

فایده بود,آرش وحشی بود مچاله میشد,اشک میریخت و خدارو صدا میکرد اما بی

 !تر شده بود,به قصد کشت میزد و انکار کور شده بودوحشی
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تمام بدن شیما زخم بود و دهن و دماغش پراز خون,نفسش در نمیومد و فقط سرفه 

و زد و در حالی که هاشو خالی کرده بود کنار شیما زانمیکرد,آرش که حسابی عقده

چیز حواستو جمع کن یا همهببین بی-موهاشو میکشید و سرشو بلند میکرد گفت:

مثل بچه آدم با ما رفتار میکنی یا خودتو شوهرتو یجا میفرستم به درک,حالیت شد یا 

 حالیت کنم؟

شیما از درد نمیتونست نفس بکشه اما به هر زحمتی بود تفی تو صورت آرش انداخت 

هیچ گه.ی نمیتونی بخوری الکی زرزر نکن توام عین بابات مفت خوری و -و گفت:

 !بیشرف

های شیما بیشتر آرشو جری کرد,تف تو صورتشو پاک کرد و تیزی چاقوش رو حرف

گلوی شیما حس مرگ رو بهش انتقال داد,تو دلش فاتحشو خوند,هرکاری میگفتی از 

بگو چه زری -گغت: آرش برمیومد چشماشو بست و صدای نحس آرشو شنید که

 !زدی؟درباره بگو تا سرتو ببرم بذارم رو سینت

 !بگو گ.ه خوردم تا نفستو نبریدم حرف بزن آشغال-داد زد:

آشغال خودتی و خودت,چرا باید از توعه -شیما اما کوتاه بیا نبود,بزور لب زد:

 ...زاده عذر خـواهی کنم کـحروم

ایستاد,عق زد و فقط خون باال  احساس کرد نفسش رفت,قلبش ضربان گرفت و یهو

آورد,دستش محکم رو پهلوش بود که آرش دوبار چاقو رو توش فرو کرده بود و 

کم داشتند بسته میشدند و در کسری از ثانیه دنیا جلو چشماش تار شد چشماش کم

 !حس و غرق در خون وسط پذیرایی افتادو بدنش سرد و بی

* 

 !بشه نفسِ من,بیا ببینم بیا کارت دارم ای الهی این نیما قربون دلِ مهربونت
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نفیس در حالی که خندش گرفته بود دنبال نیما راهیه اتاق شد,نیما درو بست و سریع 

آخه چرا؟تو فقط بهم -صورت نفیس رو تو دستش قاب گرفت و با لحنی قشنگ گفت:

تر از این بگو چرا انقدر خوبی و پاک؟فدای دل مهربونت بشم میدونستم گل

 !ییهاحرف

بسه بابا,حاال انکار چیکار کردم انقدر لوسم -ی نیما:نفیس با خنده آروم زد رو شونه

 !نکن نمیتونی جرمو بکشی ها,حاالم بذار برم بیرون االن میان

باشه حاال نزن تو ذوقم باور کن وقتی شنیدم -ید و گفت:ب*و*سنیما با خنده گونشو 

بعدش با یادآوری دیروز نظرم  میخوای باهاشون آشتی کنی اولش خوشحال شدم اما

عوض شد اما حاال که خودت میخوای من حرفی ندارم فقط نفیس به جون خودت 

 !بخوان اخم و تخم کنن ناراحتت کنن اینسری با من طرفن

نه,دایی ناصر حسابی تهدیدشون کرده نگران نباش فکر نکنم دیگه -نفیس لبخند زد:

 !کاری به کارمون داشته باشند

مامان گفتن آریا بلند شد,نفیس سریع از اف با مامانکه صدای زنگ اف هردو خندید

اف رفت,تصویر ناصرخان و مادرش و نسیم واضح تو اتاق خارج شد و به سمت اف

درو زد و روسریشو رو سرش مرتب "بفرمایید"صفحه بود,آیفونو برداشت و با گفتنِ

ر گرفتند و اول از همه کرد,به سمت در رفت و بازش کرد,آریا و نیما کنارش قرا

ناصرخان همراه خانومش با دسته گل و یه بسته کادو از آسانسور خارج شدند و 

پشتشون نسرین و نسترن و پدر نیما همراه میالد و بیتا ونسیم...با سالم و احوالپرسی 

وارد خونه شدند و با استقبال گرم نیما مواجه شدند که اصال انتظارشو نداشتند,خیلی 

خورد میکرد و انکار اصال اتفاقی نیفتاده بود و نسیم تو دلش گفت چقدر این عادی بر

 !نیما آقاست
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نگاهش رو نیما بود که نیما نگاهشو غافلگیر کرد و جفت ابروهاشو به حالت بامزه باال 

داد که نسیم با خنده نگاهشو دزدید و نیما با لبخند برگشت سمت میالد که داشت 

 چخبر؟چیکار میکنی با این خواهر دیوونه من؟-رون پاش: شربت میخورد,آروم زد رو

چی شد -میالد خندید,شربت پرید تو گلوش و به سرفه افتاد,بیتا آروم زد پشتش:

 عزیزم؟خوبی؟

میالد در حالی که هنوز سرفه میکرد روبه بیتا سرشو به معنیه مثبت تکون داد و بعد 

 !خوبم -از اینکه سرفش قطع شد با خنده گفت:

 !چی گفتی بهش نزدیک بود خفه شه-غره گفت:روبه نیما با چشم بیتا

هیچی بابا,تو چقدر حرص میخوری فقط -نیما با خنده سرشو به طرفین تکون داد:

 !پرسیدم چطور با تویه دیوونه میسازه همین

بیتا با عصبانیت پوست موزو پرت کرد سمت نیما که قشنگ خورد وسط سرش و افتاد 

 !تو بغلش

* 

های پرخونش انداخت و پوزخندی غلیظ رو لبش نشست,دیوونه اهی به دستآرش نگ

 !بود دیوونگی که شاخ و دم نداشت

چاقو رو تو جیبش قرار داد و به سمت در پاتند کرد,لگد محکمی به گلدون جلو در زد 

که افتاد رو زمین و هزار تیکه شد,از خونه خارج شد و درو محکم پشت سرش 

 ...ا زهر چشم گرفته بود اما خبر نداشت کهبست!به خیالش از شیم

. 

ی جلو در و سکوت و تاریکیه خونه در حالی درو که باز کرد با دیدن گلدون شکسته

 شیما؟کجایی؟نیستی؟-که برق رو روشن میکرد متعجب صداشو باال برد:
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کیف و کتشو رو رو میز انداخت و در اتاق خوابشونو باز کرد,نبود برگشت تو سالن و به 

سمت آشپزخونه رفت و در یک لحظه نگاهش به خون جاریه وسط سالن افتاد,قلبش 

تپش گرفت و رد خون و گرفت و یا خدایی که همراه داد از گلوش بیرون اومد دست 

خودش نبود,به سمت شیمای غرق در خون هجوم برد و تنِ سردشو تو بغل گرفت و 

باتوام باز کن چشماتو!.اما نه شیما؟شیما توروخدا چشماتو باز کن!لعنتی -داد زد:

فایده بود! دیگه شیمایی وجود نداشت! تنش سرد و و چشماش بسته بود و تمام بی

 !صورتش غرق خون بود

ها نعره میزد! یکم که گذشت تازه به خودش مهران نفهمید چیکار کنه,عین دیوانه

دند اما دیر اومد و بلند شد,با اورژانس و پلیس تماس گرفت و کمتر از ده مین اوم

 !بود,خیلی دیرتر از دیر

مالحفه سفیدی که رو تن شیما انداخته شد حکم مرگ رو برای مهران داشت,نفسش 

 .گرفت و دو زانو روی زمین فرود افتاد و چشماش بسته شد

. 

نگاه تارش رو که باز کرد همه جا سفید بود,حدس زدن اینکه تو بیمارستانه زیاد 

عین فیلم از جلو نگاهش گذشت و سریع بلند شد,سرم رو سخت نبود و تمام اتفاقات 

از دستش کشید و خواست بلند بشه که دونفر پلیس و همراه مرد سفیدپوشی وارد 

 .اتاق شدند

جواب موند,حوصله نداشت و سواالت مهران رو تخت نشست و جواب سالم پلیسا بی

 !اونا هم تمامی نداشت

ون کارو کرده بود اما پلیسا فعال جواب خیلی دلش میخواست بفهمه کی با شیما ا

مشخصی نمیدادند!.دنیا دور سرش میچرخید و چقدر دلش خوابیدن تو آغوش شیما 

 !رو میخواست,خوابی شبیه مرگ
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* 

میالد در حالی که سعی میکرد نخنده پوست موز رو از تو بغل نیما برداشت و نگاهِ 

 !ی نیما دوختخندونشو تو چشمهای ریز شده

بلند شد و به قصد  "خدا به دادت برسه"ش رو به طرفین تکون داد و با گفتنِ نیما سر

 .کمک به نفیس راهیه آشپزخونه شد

نسیم و بیتا هم بلند شدند و یک ربع بعد میز شام آماده بود, قیمه و آش کشک 

 !العاده شده بودنفیس از نظر نیما فوق

بیا و ببین و بقیه هم تو سکوت چهی راه انداخته بود که به و چهدایی ناصر هم به

غذاشونو میخوردند که یدفعه بیتا هل کرده از رو صندلی بلند شد و با عجله خودشو 

 !انداخت تو سرویس

نسترن و میالد بلند شدند دنبالش رفتند و بقیه با تعجب نگاهی بهم انداختند و نسیم 

 !این خواهر شوهرت چه زود دست به کار شدا-آروم به نفیس گفت:

چرا غذا -نفیس با خنده نگاهش کرد و روبه آریا که تو بغل نسیم بود پرسید:

 نمیخوری مامان؟

 .خاله بهم بده-آریا لیوان دوغشو برداشت و گفت:

 .ید و قاشق برنج رو نزدیک لبش بردب*و*سنسیم رو موهاشو 

ردا عزیزم حتما ف-بیتا و میالد و نسترن که برگشتند نسرین با مهربانی روبه بیتا گفت:

 !یه دکتر برو انشااهلل خبر خوشی میشنوی

 !سر بیتا که با خجالت پایین افتاد همه بجز نیما و میالد خندیدند

 !فکر کنم داری دایی میشی-نفیس بغل گوش نیما که سرش تو غذاش بود آروم گفت:
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دایی شدنو بیخیال,من دلم پدر -نیما کوتاه نگاهش کرد و مثل خودش آرام گفت:

بعد چشمکی نثار نفیس کرد که نفیس احساس کرد یه چیزی ته دلش  شدن میخواد!

فرو ریخت,نه از چشمک نیما بلکه از حرفش! پدر شدن نیما! آهی کوتاه کشید و 

 .سرش را پایین گرفت

ساعت از یازده هم گذشته بود و همه دور هم مشغول میوه و چایی و بگو بخند 

تش قفل دستای نیما بود و آریا هم بودند,نفیس چسبیده به نیما نشسته بود و دس

 .طبق معمول بغل نسیم بود و سر نسیم تو گوشیش

پچ میکردند و ناصرخان و خسروخان هم صحبت کار و بار بودند و میالد و بیتا پچ

 !نسرین و نسترن و نیر هم بساط غیبتشون گل کرده بود

صدایی بلند که  با زنگ در نفیس متعجب نگاهی به نیما انداخت که نیما از عمد با

 !آرمانه,چنتا پرونده هست گفتم بیاد ببره-نسیم بشنوه گفت:

نگاه نسیم جوری از گوشی بلند شد که احساس کرد رگ گردنش گرفت,دستشو به 

هایی پر از خنده نگاهش کرد و بلند گردنش گرفت و اخماش توهم رفت و نیما با چشم

 .شد رفت سمت در و نفیس هم پشتش

اد و روبه آرمان که نگاهش بهش افتاد و سالم داد با خوشرویی جواب کنار نیما ایست

 سالم اقا آرمان بفرمایید تو چرا دم در ایستادید؟-داد:

 !خانم مزاحم نمیشه با نیما کار داشتمنه نفیس-زیر شد:آرمان سربه

 !نه بابا اختیار دارید مزاحمت چیه بفرمایید-نفیس دوباره گفت:

 !بیا تو تو بابا غریبی نکن-ف نفیسو گرفت و گفت:ی حرنیما هم دنباله

آرمان کفشاشو درآورد و با یک یااهلل وارد خونه شد و بعد از سالم احوالپرسی کنار 

 .نیما و درست روبروی نسیم نشست
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یکم که گذشت دوباره حرفهاشون گل انداخت و میالد هم به جمعشون اضافه شد و 

گاهی نافرمانی میکنه و سمت نسیم کشیده میشه  نیما به وضوح میدید که نگاه آرمان

 !و نسیم هم انکار دست کمی از آرمان نداشت

 .نفیس صحبتش با بیتا در مورد بچه و دنگ فنگش بود

 نفیس؟-

با صدای نسیم نگاهشو بهش دوخت که نسیم با چشم به آریا اشاره کرد که تو بغلش 

 !خوابیده بود

به سمت نسیم رفت,آریا رو از بغلش گرفت و به با یه ببخشید روبه بیتا بلند شد و 

اسفنجیشو روش مرتب کرد و سمت اتاقش برد,رو تخت گذاشت و پتوی طرح باب

 .یدب*و*سگونشو 

از اتاق که خارج شد مهموناش هم عزم رفتن کردند,نیما اسرار شبو بمونن اما قبول 

 .نکردند

 !ی بهم ریختهنغیس موند و یه خونه

هایی که خمار خواب بودند برگشت سمت نیما و و با چشم دستشو زد رو پیشونیش

 !وای نیما خیلی خوابم میاد-گفت:

های پیرهنشو باز نیما دست و صورتشو با حوله ش خشک کرد و درحالی که دکمه

 خب بیا بریم بخوابیم چرا معطلی؟-میکردگفت:

 !رو ببین بهم ریختهبابا خونه-نفیس کالفه گفت:

اپه انداخت و به سمتش رفت,دستشو گرفت و در حالی که نیما حوله رو رو کان

ست خودم دربست نوکرتم فعال بیا بریم فردا جمعه-میبردش سمت اتاق خواب گفت:

 !بخوابیم
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درو باز کرد و وارد اتاق شدند,نفیس بعد از اینکه لباسشو با لباس خواب راحتی عوض 

 .کرد به سمت سرویس رفت

آرایششو پاک کرد,کمی نرم کننده زد و بعد از  خارج که شد موهاشو شونه کرد و

خاموش کردن چراغ کنار نیما رو تخت دراز کشید.نیما دستشو دراز کرد چراغ خواب 

زرشکی رنگو زد و تن نفیس رو به سمت خودش کشید,نفیس دستشو رو صورت نیما 

 نیما؟-گذاشت و صداش کرد:

دیدی دایی چقدر خوبه؟من موندم مامان و خاله چرا -هی کوتاه کشید و گفت:نفیس آ

 !بهش نرفتن

خوب دیگه هرکسی یه اخالقی -ی نفیس کشید و گفت:نیما خندید,دستی رو گونه

 !داره

 نفیسم؟-نغیس اوهمی زمزمه کرد که اینبار نیما صداش زد:

 جانم؟-رد لبخند رو لب نفیس نشست و جواب داد:

ونست چطوری حرف دلشو بگه,مکثش که طوالنی شد نفیس چشماشو باز نیما نمید

 چیه عشقم؟چی میخوای بگی؟-کرد و کمی سرش رو عقب کرد و پرسید:

 !نمیدونم چجوری بگم-نیما موهای نفیس رو با دست عقب برد و گفت:

اگه -نفیس دست نیما رو تو دستش گرفت و با شیطنت و چشمکی کوتاه گفت:

 !اید بگم شرمنده خوابم میادای داری بخواسته

به دنبال حرفش خندید که نیما خندش گرفت,با گفتن دیوونه نفیس رو دوباره سمتِ 

 !دلم بچه میخواد نفیس,یه دختر شبیه خودت-خودش گرفت و باالخره گفت:

های نفیس محکم روهم فشرده شدند و نفهمید چی باید بگه,سکوت ها و چشملب

 نغیس؟-کرد که نیما باز صداش زد:
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 !ای آروم بود که اخم نشوند رو پیشونیه نیماجواب نفیس اینبار بله

 ببینمت!چرا بهم ریختی؟-ی نفیس رو گرفت و سرش رو باال برد:با دستش چونه

 .خوابم میاد نیما-نفیس آروم گفت:

 !نفیس-لحن نیما دلخور شد:

 !نه نیما,من بچه نمیخوام-نفیس کالفه جواب داد:

 یعنی چی؟-

 !همین,بچه نمیخوام یعنی-

 اونوقت چرا؟-

 .خب,خب نمیخوام دیگه-

 .کننده,نمیخوام دلیل نشد برا مندلیل قانع-

 !نیما کافیه,من هنوز یادم نرفته سر آریا چقدر عذاب کشیدم-

 چی شد مگه سر آریا؟-

دردم انقدر زیاد بود که بیهوش نمیشدم بعدشم که به هزار آمپول و دارو بیهوشم -

اومدم بعد از دو روزم که به هوش اومدم کل بدنم درد ه هوش نمیکردن دیگه ب

 !میکرد,نا نداشتم شیرش بدم

من اون یه اتفاق بود,دلیل نمیشه دوباره تکرار گل-نیما نفس عمیق کشید و گفت:

 !بشه

 !خواهش میکنم نیما,آریا کافیه-

 ...نفیس میفهمی چی میگی؟آریا که-
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آخر حرفشو فهمید و تو ذهنش حرف خالش که به حرفشو خورد اما دیر بود,نفیس تا 

پس فردا میگی این که بچه من نیست,چرا -نیما گفته بود با خطی خوانا نوشته شد:

 !باید کنارم باشه,از پوست و خونم نیست چرا باید دوسش داشته باشم

 !فردایی بود که نسترن میگفتاره اونشب همون پس

 !ده اونم ناجورتن نفیس که عقب رفت,نیما فهمید گند ز

بلند شدن نفیس از رو تخت با مشت شدن دست نیما همزمان شد و اونم بلند شد 

وایسا نفیس,بخدا -قبل از اینکه نفیس بخواد از اتاق خارج بشه جلوش ایستاد:

 !منظوری نداشتم

 .برو کنار-نفیس لب زد:

ار نیما دستشو برد جلو خواست دستشو بگیره که نفیس دستشو عقب برد و اینب

 .برو کنار نیما-صداش بلندتر از قبل بود که دوباره گفت:

 کجا میخوای بری آخه؟-نیما کالفه دستی الی موهاش کشید و گفت:

 !میخوام برم بمیرم-نفیس تیز نگاهش کرد:

با سیلیه که نیما تو صورتش زد آخش بلند شد,سیلیش درست مثل نوازشی محکم 

 !ی نفیس بودهای سرخش خیرهمبود اما نشان عصبانیت نیما رو داشت چش

حرف با تمام توانش نیما رو هل داد,چون کارش غیر منتظره نگاه نفیس باال اومد و بی

بود کمر نیما محکم به دیوار برخورد کرد و از جلوی در فاصله گرفت,نفیس از فرصت 

استفاده کرد و درو باز کرد رفت بیرون,به سمت اتاق آریا رفت و داخل شد,درو از 

 !شت قفل کرد و پشت در سرخوردپ

 !درو باز کننفیس؟-صدای آروم نیما رو از پشت در شنید:



                 
 

 

 ا.اصغرزاده  | سنفی عشق رمان

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

250 

 

 !کالفکی لحنش باعث شد نفیس حالش از خودش بهم بخوره

 !دودل بود,از طرفی به نیما حق میداد از طرفی به خودش

نمیدونست کدوم درسته,میترسید,خیلیم میترسید, میترسید چون فکر میکرد با 

ی دیگه آریا برای نیما کمرنگ میشه و توجهات خودشم به بچه باعث بچهوجود یه 

عذاب آریا و خودش میشه.احساس میکرد نیما هم پشت در سرخورده و مثل خودش 

 .سرشو به در تکیه داده

حسش درست بود,نیما با ناراحتی و کلی گالفکی پشت در نشسته بود و دستشو 

 !مشت کرده بود

پشت در نشستند و هردو منتظر اکثرالعملی از طرف مقابل  ها هردو همونجوریساعت

بودند, نفیس سرش رو زانوش بود و چشماش بسته,با صدای اذان متعجب چشماشو 

دمای صبح بود و او دوتا هنوز بیدار بودند باز کرد و گردن خشک شدشو بلند کرد,دم

 !و دلخور از هم دیگه

نمیکرد نیما هنوز پشت در باشه,قفلِ  نفیس بلند شد و در حالی که یه درصد هم فکر

درو باز کرد که نیما با صدای چرخیدن کلید بلند شد,نگاهشون تو نگاه هم افتاد و 

نفیس خواست دوباره بره داخل اتاق که نیما سریع مچ دستشو گرفت و کشید سمت 

نمیخواستم اینطوری  -خودش,دستشو دور تنش حلقه کرد وکنار گوشش زمزمه کرد:

 !س.واقعا نمیخواستم دست روت بلند کنم اما باور کن تقصیر خودت شدبشه نفی

های حرف به سمت سرویس رفت,چشمنفیس خودشو از بغل نیما بیرون کشید و بی

اش اون شادابیه همیشگی رو نداشت,  خوابی بود و چهرهی گریه و بیسرخش نشونه

 !ی چپش یکم سرخ شده بود و جای سیلیه نیما بودگونه



                 
 

 

 ا.اصغرزاده  | سنفی عشق رمان

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

251 

 

یعنی انقدر -دی کوتاه رو لبش نشست و دستشو رو گونش کشید و زمزمه کرد:لبخن

 !جونم برات ارزش داره که بخاطرش دست رو خودم بلند کردی

آهی کوتاه کشید و بعد از شستن دست و صورتش از سرویس خارج شد که دید نیما 

انگار دست به بغل منتظرشه,قصد داشت دوباره برگرده تو اتاق آریا اما نیما که 

میدونست تو سرش چی میگذره سریع دستشو گرفت و پشت سر خودش کشید تو 

اتاق,در اتاقو قفل کرد و کلیدم برداشت,نفیس فقط نگاهش میکرد,نیما دستشو 

بود که هنوز حرفش تموم نشده  نوازش گونه رو جای سیلیش کشید و یکم خم شد,

 !درست حرف بزن-دست نفیس با تمامِ قدرتش رو صورتش فرود اومد و غرید:

زده نگاهش میکرد نیما با لبخند دستشو رو گونش گذاشت و روبه نفیس که خجالت

 !ماشااهلل دستتم سنگینه ها-گفت:

حرف به سمت تخت رفت و روش دراز کشید,خوابش نمیبرد,خوابیدن نیما نفیس بی

س کرد و سرش رو زیر بالشت قایم کرد و دستاشو بغل کرد,نیما تنشو رو کنارش احسا

 !نکن نیما خوابم میاد-سمت خودش کشید که نفیس غر زد:

الی موهاش برد و نوازش کرد...تا روشن نیما سرشو رو سینش فشار داد و دستشو الب

 .شدن هوا هردو همونجوری تو سکوتِ پر از گالیه موندند

وبایل نفیس,هردو نگاهی بهم انداختند و نفیس بلند شد,زنگ با صدای زنگ هشدار م

 !کلید-موبایلشو خاموش کرد و روبه نیما که نگاهش میکرد گفت:

نیما کلیدو از بغل دستش برداشت گرفت سمت نفیس,کلیدو گرفت و به سمت در 

رفت بارش کرد واز اتاق خارج شد,به سمت اتاق آریا رفت و بیدارش کرد,ساعت 

بود آریا هشت فوتبال داشت,آریا رو حاضر کرد و خودشم برگشت تو اتاق ونیم هفت

 کجا میرید اول صبحی؟-سریع حاضر شد که نیما متعجب پرسید:
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 .باشگاه فوتبال-بجای نفیس آریا جواب داد:

بذار خودم -نیما آهانی گفت و بلند شد, نفیس که از اتاق خارج شد نیما بلند گفت:

اهمیت نداد,همراه آریا از خونه خارج شدند و بسته شدن  بیام برسونمتون,اما نفیس

 !در باعث شد نیما سرشو به چپ و راست تکون بده و زیرلب لجبازی نثار نفیس کنه

* 

مادر شیما با ادا و کلی ضعف و غش و گریه آخرین نفری بود که از سر قبر بلند شد و 

 !بود و دستش رو خاک سردحرف و گریه فقط مات قبر حاال موند مهران!مهرانی که بی

 !احساس خفگی میکرد و چرا تو سرنوشتش زندگی آرومی نوشته نشده بود

چندساعت پیش جنازه رو از بیمارستان تحویل گرفته بود و پلیسا میگفتند یه 

سپاری به کالنتری بره اما چیزایی دستگیرشون شده و قرار بود مهران بعد از خاک

بود,چقدر دلش میخواست اونم همونجا تموم تونست,دل کندن براش سخت نمی

میکرد و کنار شیما دفن میشد,کاش اونی که شیما رو کشته بود کار خودشم تموم 

 !میکرد

نفهمید چقدر گذشت که با صدای زنگ موبایلش به خودش اومد و بدنِ خستشو از رو 

-خاک سرد بلند کرد و نشست,موبایلش رو از جیبش خارج کرد و جواب داد:

 ایید؟بفرم

 سالم,آقای شمس؟-

 !بفرمایید,خودمم-

سرهنگ احمدی گفتند بهتون بگم هرچه سریع ...تماس میگیرم جنابمن از کالنتری-

 !تشریف بیارید کالنتری
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تماسو قطع کرد و با آهی بلند و دل خون بلند شد و از  "حتما"مهران با گفتن 

ه بود و نگاه خستش ساعت بعد جلوی جناب سرهنگ نشستزهرا خارج شد,نیمبهشت

 !هاش بود تا باز بشه و بگه کی گند زده به زندگیشبه لب

بعد از کمی مکث که برای مهران یک دنیا گذشت باالخره جناب سرهنگ لب باز 

 !متاسفانه باید بگم قاتل همسر شما برادر ناتنیشه-کرد:

یق از طر-ابروی چپ مهران به صورت هیستیریک باال رفت و سرهنگ ادامه داد:

ی ی البی و آسانسور شناساییش کردیم,اثر انگشتشم رو دستگیرهدوربین مداربسته

 !در بوده,بازداشته ولی فعال حرفی نزده

ولی به -مهران چشماشو با درد بست و دستشو پیشونیش گذاشت,سرهنگ باز گفت:

حرف میاد باالخره,مادرش چند دقیقه پیش اینجا بود گفتم ببرنش اتاق بغلی اگه 

 ...وای باهاش صحبت کنی برو اونجا اگه هـمیخ

نه,به هیچ عنوان نه میخوام باهاشون صحبت کنم نه -مهران پرید تو حرفش و گفت:

 !رضایت میدم

حق -سرهنگ سرش را تکان داد و در حالی که خودکارش رو روی میز میذاشت گفت:

 !دارید,به هرحال دیگه مزاحم نشیم بازم خبری شد بهتون اطالع میدیم

هران با گفتن ممنون بلند شد و با خداحافظی که خودشم بزور شنید اتاق رو ترک م

 !کرد

* 

ماشینشو تو پارگینک پارک کرد و پیاده شد,هوف دو ساعت دیگه باز باید میرفت 

 .دنبال آریا,اگه از نیما دلخور نبود حتما بهش میگفت اون بره
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ت,درو باز کرد و وارد سوار آسانسور باال رفت و به سمت واحدشون قدم برداش

شد,بوی خوشی کل خونه رو برداشته بود, یکم که دقت کرد بوی عطر نیما و خودش 

بود که تو فضا پخش شده بود و خونه از تمیزی برق میزد,کار نیما بود,لبخندی 

کوچیک رو لبش نشست و به سمت اتاق خواب رفت که نیما با دست و رویی خیس از 

ببین چطوری خونه رو برات -نفیس با چشمک گفت: سرویس خارج شد و با دیدن

 !عین دسته گل کردم

نفیس نتونست نخنده,نیما که خندشو دید با جرات بیشتری جلو رفت و دستشو رو 

 حاال آشتی؟-صورتش گذاشت و پرسید:

 نفیس؟-نفیس نگاهشو ازش گرفت که نیما دلخور صداش کرد:

ل و کیفشو رو تخت گذاشت و دوباره نفیس دستشو پس زد و وارد اتاق شد,مانتو و شا

از اتاق خارج شد و به سمت آشپزخونه رفت,نیما با لیوانی چایی به سمت کاناپه رفت 

و روش نشست,نفیس هم لیوانی چایی برای خودش ریخت و همونجا تو آشپزخونه 

وی بلند شد و نگاه نفیس سمتش چرخید و نیما از نشست,چند مین بعد صدای تی

کمش کن! اما نیما نشنید,ینی شنید و -ته بلند کرد,نغیس داد زد: عمد صداشو تا

باتواما نیما! اما نیما بازم اهمیتی نداد,نفیس -خودشو زد به نشنیدن,نفیس باز داد زد:

لیوانشو رو میز کوبید و بلند شد به سمت نیما رفت و کنترل رو از دستش کشید و در 

وی رو شنوه,بچه شده برا من! صدای تیانگار نمی-حالی که صداشو کم میکرد غر زد:

تا آخر کم کرد و کنترل رو کنارش پرت کرد و خواست بره که نیما سریع مچشو گرفت 

ی نیما قرار گرفت و و محکم کشید که نفیس تو بغلش افتاد و سرش درست رو سینه

لب نیما رو سرش فشار داده شد و دستش محکم تن نفیس رو تو بغلش فشار داد و با 

 !ببینمت,حاال دیگه با من قهر میکنی-نی پر از خنده گفت:لح
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های نیما احساس کرد دلش ریخت, نتونست نفیس سرشو بلند کرد و با نگاه به چشم

اراده سمت موهاش رفت و دلخور باشه,نتونست ازش ناراحت باشه,دستش بی

 !قهر نیستم-ای شیرین رو چونش نشوند و گفت:هب*و*س

 !قهر نیستی و از دیشب اخم داری-نیما خم شد رو صورتش:

 !دلخورم ازت-نفیس لب زد:

ی نگاه نفیس شد و نگاهشو دزدید,نفیس آهی نیما ندونست چی بگه,چند ثانیه خیره

ی صورت نیما بود نیما متوجه میشد اما نمیخواست کوتاه کشید و نگاهش خیره

د و دلشم اش بونگاهش کنه و نفیس هم قصد نگاه نکردنشو نداشت,تماما خیره

 !اومد نگاهش نکنهنمی

 نیما؟-

 جانم؟-نیما کوتاه نگاهش کرد:

 چرا نگام نمیکنی؟-

نیما لب پایینشو گاز گرفت و در حالی که دستشو الی موهای نفیس میکرد جوابی 

نداد,جواب نداد و نفیس احساس کرد حالش بده,احساس حالت تهوع میکرد,سریع 

گاهی به ساعت کرد,باید میرفت دنبال بلند شد و چنتا نفس پشت سرهم کشید,ن

آریا,بدون نگاه به نیما به سمت اتاق رفت و حاضر شد و از خونه خارج شد و نفهمید 

نیما چقدر خودخوری کرد و چقدر فکر کرد چیکار کنه نفیس فراموش کنه 

 !حرفاشو,اصال گور بابای بچه فقط نفیس دلخور نباشه

از باشگاه خارج شده بود,نفیس سمتش رفت و نغیس که جلوی باشگاه رسید آریا تازه 

 سالم عزیزم,خوب بود فوتبال؟-جلوش خم شد:
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چیه پسرم,چرا -حوصله فقط سرشو تکون داد که نفیس متعجب پرسید:آریا بی

 ناراحتی؟

مامان چرا بابا نمیاد دنبالم ببین دوستامو -هایی اشکی نگاهش کرد:آریا با چشم

 !باباهاشون اومده دنبالشون

میخوای -های آریا رو پاک میکرد پرسید:س پوفی کوتاه کشید و در حالی که اشکنغی

 بریم پیش بابا؟

 .آره,بریم-آریا با گریه سرشو تکون داد:

باشه عزیزم بریم تو ماشین زنگ بزنم بهش -نفیس بلند شد,دستشو گرفت و گفت:

 .ببرمت

مهران رو گرفت و سوار شدند و نفیس موبایلشو از داخل کیفش خارج کرد و شماره 

زد رو اسپیکر,یک بوق دو بوق سه بوق,انگار قصد جواب دادن نداشت,میخواست قطع 

 بفرمایید؟-ی مهران تو گوشی پیچید:کنه که صدای خسته

 ای؟سالم بابا خونه-

مهران به خودش اومد و صدای آریا رو تشخیص داد و بلند شد,رو کاناپه نشست و 

 !امخونه سالم عزیزم,آره تو-جواب داد:

 !میام پیشت بابا,دلم برات تنگ شده-

 باشه عزیزم بیا منتظرتم-روح انداخت و گفت:ی بیمهران نگاهی به دورتا دور خونه

 باشه بابا زود میام,خداحافظ-

 !گوشیو بده مامانت-خواست قطع کنه که مهران سریع گفت:
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پیکر خارج آریا گوشیو گرفت سمت نفیس که نفیس متعجب گوشیو گرفت و از اس

 بله؟-کرد,گرفت دم گوشش:

 !سالم, آریا رو آوردی خودتم بیا باال-

 چرا؟-

 !بیا میخوام باهات صحبت کنم-مهران نفسی عمیق کشید:

 !نمیشه بمونه برا بعد,کار دارم باید سریع برگردم خونه-

 !نه,کار منم واجبه,لطفا-مهران با تحکم گفت:

 !باشه فعال-نفیس آروم جواب داد:

رد و با نگاه به آریا که انگار زیادی خوشحال بود ماشین رو روشن کرد و راه قطع ک

 .افتاد

ای نگذشت که مین بعد جلو در بودند و آریا سریع زنگو به صدا درآورد و لحظهچهل

ی پریشان مهران با اون پیرهن مشکی و سروضعه نامرتب نمایان در باز شد و چهره

کرد,از مهران واسواسی بعید بود این وضع و  شد و نفیس با دیدنش متعجب نگاهش

یدنش بلند شد و روبه نفیس ب*و*ساوضاع,مهران خم شد آریا رو بغل کرد و بعد از 

 !بیا تو-که تمام نگاهش بهش بود با صدایی آروم گفت:

از جلوی در کنار رفت,نفیس کفشاشو درآورد و داخل شد,خونه مرتب بود اما شیما 

اتفاقی -د و نشستند,نفیس سوال تو ذهنشو به زبونش آورد:نبود,به سمت کاناپه رفتن

 افتاده؟سروضعت چرا بهم ریختس؟خانومت کجاست؟

چی شده -مهران نگاهش کرد,غم تو چشماش دل نفیس رو به درد آورد و باز پرسید:

 ...مهران؟اصال این پیرهن سیاه چیه تنت؟نکنه برا پـ
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 !نه,شیما-مهران پرید تو حرفش:

 شیما چی؟-

 !قتل رسیده به-

میفهمی -های نفیس دیگه از این گردتر نمیشد,بزور زبونشو چرخوند و گفت:چشم

 !چی میگی؟یعنی چی به قتل رسیده؟مگه شهرِ هرته

مهران دستی رو صورتش کشید و با نگاه به آریا که تمام حواسش به بازیه تو موبایلش 

 !ن خونهبردار ناتنیش,پریروز بعد از ظهر,همینجا,تو همی-بود گفت:

 !متاسفم-نفیس لب زد:

این خونه اول و آخرش نحس -عمیق کشید و کامل به کاناپه تکیه داد:مهران نفسی

 !بود برام,یه روزم نذاشت با آرامش زندگی کنم,میخوام بفروشمش برم

 بری؟کجا؟-نفیس دستاشو بغل کرد و پرسید:

 !کانادا,پیش مهتاب-ی صورتش جواب داد:مهران با نگاهی خیره

حرف فقط نگاهش کرد,خیلی ناراحت بود برای مهران,بنظرش خیلی عذاب نفیس بی

کشیده بود تو زندگیش و حقش بود یکم تو آرامش باشه اما انکار آرامش و خوشبختی 

 !ازش فراری بود

 آریا,دلت تنگ نمیشه؟-آهی کوتاه کشید و گفت:

ماشو بست و ی آریا شد و به سمت خودش کشوند,چشمهران با کلی محبت خیره

 .سرشو رو سر آریا گذاشت
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ی جفتشون بود,چشم و ابروی و رنگ موهای آریا کپ خودش بود اما نفیس خیره

دماغ و دهن و حالت صورتش شبیه پدرش و گاهیم به طرز عجیبی هم اخالق پدرش 

 .بود

میدونم اجازه نمیدی اما -مهران نگاه خیرشو غافلگیر کرد و با آهی کوتاه گفت:

 ...اگه میشه آریا روهم چند روز ببرم با خودم قول میـ میخواستم

 !نه-نفیس پرید تو حرفش:

پس الاقل بذار امروز پیشم باشه,شب  -مهران چشماشو محکم روهم فشار داد:

 !میارمش

نفیس چند ثانیه مکث کرد و با گفتن باشه بلند شد بره که صدای زنگ موبایل مهران 

 بفرمایید؟-ع جواب داد:بلند شد,مهران با دیدن شماره سری

سالم آقای شمس,من احمدی هستم,میخواستم بگم اگه براتون مقدوره بیایید -

 .کالنتری,چندتا مورد هست که باید حتما خودتون باشید

 سالم جناب سرهنگ,مشکلی پیش اومده؟-مهران بلند شد و جواب داد:

 !نه انشااهلل خیره,تشریف بیارید متوجه میشید-

باشه چشم -به آریا با کلی کنجکاوی نگاهش میکرد جواب داد: مهران با نگاه-

 .میام,متشکر ازتون خدانگهدار

من باید برم کالنتری,میام دنبال آریا بعدش یا اگر -قطع کرد و روبه نفیس گفت:

 .میتونی بمون اینجا تا من برگردم

 .نه,میریم کارت تموم شد خودت بیا دنبالش-نفیس سرشو تکون داد:

 .ای کوتاه زمزمه کرد و همراه هم به سمت در رفتندهمهران باش
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نفیس و آریا سوار ماشین شدند و نفیس خواست حرکت کنه که تقی به شیشه 

-خورد,نگاهشو سمت شیشه برد,مهران بود,شیشه رو پایین داد که مهران گفت:

 ماشینم بنزین تموم کرده,میرسونی منو؟

 .آره حتما,سوارشو-

تو بغلش نشوند و آدرس کالنتری رو داد,نزدیک بود یک ربعه مهران نشست و آریا رو 

رسیدند و مهران با تشکری پیاده شد و روبه آریا گفت که میره دنبالش و نفیس به کل 

شون فراموش کرده بود که مهران خبر نداره با نیما ازدواج کرده و االن خونه

 .اونجاست

... 

ها بود,با باز شدن در حواسش به پروندهنیما کلی پرونده جلو روش ریخته بود و تمام 

نگاهشو باال برد و با دیدن آریا و نفیس لبخندی بهشون زد که آریا بدو بدو خودشو تو 

ید و بعد از جواب سالم نفیس روبه آریا ب*و*سبغل نیما انداخت,نیما گونشو 

 کجا بودین عزیزم؟-پرسید:

شگاه رفتیم پیش بابا بعدشم بابا از با-آریا خودکار تو دست نیما رو گرفت و جواب داد:

 .رو رسوندیم جایی اومدیم,بابا قول داد بیاد دنبالم برم پیشش تا شب

حرف فقط لبخندی کوتاه نثار آریا کرد و نشوندش رو مبل و بلند شد و به نیما بی

سمت اتاق خواب رفت,نفیس که میخواست از اتاق خارج بشه با نیما رودورو شد,مکث 

 طوری شده؟-ت:کرد که نفیس گف

 کجا بودین؟-

 چطور؟-

 درست جواب بده؟چطور یعنی چی؟-نیما چشماشو محکم روهم فشار داد:
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 !خب بیرون بودیم دیگهداری بازپرسی میکنی نیما؟-نفیس نگاهش گرفته شد:

های نفیس برگشت و از اتاق خارج نیما نفسی عمیق کشید و با نگاهی عمیق به چشم

پشت سر نیما از اتاق خارج شد و به سمت آشپزخونه شد,نفیس آهی کوتاهی کشید 

رفت,موبایلشو رو اپن زد رو شارژـو نگاهی به ساعتش انداخت, نزدیک سه ظهر بود و 

کرده از فریزر خارج کرد و ناهار نفیس هنوز آماده نبود,پوفی کشید و یکم چرخ

خ زمینی هارو خرد کرد و بعد از سرگذاشت تو آبجوش تا یخش آب بشه,سیب

 .کرده روهم بهشون اضافه کرد با کمی ربکردنشون چرخ

کل تنش بوی غذا میداد,میز رو چید و از آشپزخونه خارج شد,نیما رو کاناپه مشغول 

 .ویکار بود و آریا هم سرگرم تی

 !بلند شید ناهار حاضره-

حرف بلند شدند به سمت آشپزخونه رفتند نگاه هردو سمت نفیس کشیده شد و بی

 .به سمت سرویس رفت"منم میرم دوش بگیرم,میام"با گفتن  که نفیس

نیما و آریا مشغول غذا خوردن بودن که صدای زنگ موبایل نفیس بلند شد,آریا 

خواست بلند بشه که نیما که غذاشو تموم کرده بود زودتر بلند شد و موبایل نفیس رو 

 بفرمایید؟-از رو اپن برداشت,شماره خالی بود,جواب داد:

 ببخشید گوشی نفیس خانم؟-متعجب مهران بلند شد:صدای 

 بله,بفرمایید؟-نیما دوباره گفت:

 من مهرانم شما؟-

 !باباته-نیما با نگاه به آریا موبایلو سمتش گرفت و گفت:

 .سالم بابا-آریا موبایلو گرفت دم گوشش گذاشت:
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 !سالم عزیزم,اون آقا کی بود جواب داد؟-

 !عمو نیما,بابا شما کجایید؟مگه قرار نبود بیایید دنبالم-داد: آریا با نگاه به نیما جواب

چرا پسرم من االن زنگ زدم بگم حاضر باشی میام دنبالت,فقط مامانت -مهران گفت:

 کجاست؟

 !ی عمو نیماییم,من حاضرم بیا دنبالممامانم رفت دوش بگیره,بابا ما خونه-

 اونجا برای چی؟-مهران متعجب پرسید:

 ی وقته اینجاییم,اینجارو بلدی بابا؟نمیدونم,خیل-

نه پسرم به مامانت بگو آدرسو بفرسته میام -مهران کمی مکث کرد و جواب داد:

 .دنبالت,خداحافظ

عمو -قطع کرد و روبه نیما که نگاهش میکرد گفت:"چشم خداحافظ"آریا با گفتن

 !آدرس اینجارو میفرستی برا بابا بیاد دنبالم

حتما عزیزم,بعد آدرس خونه رو به شماره -ریا گرفت و گفت:نیما موبایل رو از دست آ

ساعت رسید و مهران پیامک کرد و موبایل رو روی میز گذاشت...مهران زودتر از نیم

آریا که حاضر و آماده بود با زنگش سریع بلند شد و به سمت در رفت,کفشاشو پوشید 

ن رفت,روبروی در و خواست درو ببنده که نیما دستشو گرفت و همراهش تا پایی

جوری که مهران نبینتش ایستاد و آریا که سوار ماشین باباش شد نیما دوباره برگشت 

 .باال

نفیس که تازه سشوار کشیدن موهاش تموم شده بود از حموم خارج شد و با دیدن 

 کجا بودی؟-نیما که وارد خونه شد پرسید:

یا رو بردم پایین باباش آر-نیما به سمت کاناپه رفت و در حالی که مینشست گغت:

 !اومده بود دنبالش
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 !اینجا؟-نفیس متعجب پرسید:

 !چه اشکالی داره-نیما اخم کرد:

 !اشکالی که نداره اما آخه اون اینجارو بلد نبود-نفیس روبروش نشست:

 بله اینجارو بلد نبود و سوال منم دقیقا همینه؟-نیما سرشو تکون داد و گفت:

 .چه سوالی-عجب باال رفت و گفت:ابروی چپ نفیس به حالت ت

اینکه چرا اینجارو بلد نبود و چرا اصال خبر نداشت -نیما پاشو رو پاش انداخت و گفت:

 !تو ازدواج کردی

خب چه دلیلی منظورت چیه نیما؟-نفیس با حالتی کیج شده نگاهش کرد و پرسید:

رو تو دستم لقهداشت حتما بفهمه,موقیتش پیش نیومده بود,اتفاقا تو بیمارستان ح

دید سوالم کرد که ازدواج کردم,اما خب من چیزی نگفتم,یعنی فکر کردم لزومی 

 !نداره

آره خانم منطقی اصال لزومی نداره شوهر سابقت بفهمه تو ازدواج -نیما داد زد:

کردی؟اصال لزومی نداره منی که شوهرتم بفهمم امروز با اون بیرون بودی,اصال هیچ 

ی نداره تو راحت باش و هرکاریم دوست داری بکن چه لزومی داره به کدومه اینا لزوم

 من اطالع بدی کاراتو,اصال من کی باشم؟

هاشو بسته بود و سعی میکرد در طول مدتی که نیما با داد حرفاشو میزد,نفیس چشم

اشکش از پشت پلکش نریزه و قلبش از درد منفجر نشه,اما نمیشد,احساس بدی 

از تو دلشو گرفته بود تو دستشو فشار میداد,نفسش باال داشت و انگار یکی 

رو میرفت و حواسش اصال به هاش یک ضرب باز شدند,نیما عصبی قدماومد,چشمنمی

نفیس نبود که رنگش دیگه به سرخی میزد و دستش رو سینش مشت شده بود و 

سعی میکرد نفس بکشه اما امکان نداشت و باالخره نگاه نیما سمتش کشیده 
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ی نفیس تغیر پیدا کرد و به سمتش یورش ,نگاهش با دیدن رنگ کبود شدهشد

برد,دستاشو گرفت و سعی کرد به حرفش بیاره اما نشد,لبشو تو دهن نفیس گذاشت و 

چندبار پشت سرهم بهش تنفس داد,نفسش برگشت,پشت سرهم نفس عمیق 

 !هاش سرخ سرخ بود و حالش بدمیکشید و سینش درد میکرد,چشم

اش قرار گرفت,احساس حالت تهوع ش نشست و سرش رو سینهما رو گونهدست نی

شدیدی داشت,احساس میکرد تمام محتویات بدنش میخوان باال بیان,از بغل نیما جدا 

شد و خودشو به سرویس رسوند اما هرچی عق زد باال نیاورد,دلش درد میکرد و نیما 

م دوخته بود,تن نفیس سرد رخش چشاز پشت تنشو بغل گرفته بود و نگران به نیم

 !امان میکوبیدسرد بود و قلبش بی

-دست و صورتشو شست و برگشت سمت نیما,نیما دستشو گرفت و آروم گفت:

معذرت میخوام نمیخواستم داد بزنم,وقتی آریا گفت با بابام بیرون بودیم و تو چیزی 

 ...نگفتی دیوونه شدم,منظور بدی نداشتم نمـ

وم بشه نفیس دستشو از دستش بیرون کشید و از سرویس قبل از اینکه حرفش تم

خارج شد,به سمت اتاق خواب رفت و درو باز کرد داخل شد,خواست ببنده که نیما 

 ...نفیس مـ-درو گرفت و داخل اتاق شد:

 !برو بیرون نیما-باز نفیس پرید تو حرفش:

 !یه دقیقه گوش کن بهم آخه-نیما کالفه دستی الی موهاش کشید و گفت:

 !گفتم برو بیرون,نمیخوام ببینمت-نفیس داد زد:

خودش دلش شکست از این حرف و وای به حال نیما,نگاه مات شدش رو نیمرخ نفیس 

بود و خدایا االن چی شنید؟نغیس بود که این حرفو زد,نمیخوام ببینمت,نمیخوام 
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ببینمت! قلبش فرو ریخت,دستش مشت شد و به سرعت از اتاق و بعدش از خونه 

 .ارج شدخ

 .هقش کل اتاق رو برداشتنفیس دو زانو رو زمین افتاد و هق

ها میریخت ذهنش زمینی سرخ شدهی آریا سس رو روی سیبدر حالی که به خواسته

یک لحظه هم چند ساعت پیش را فراموش نمیکرد,واقعا چه اتفاقی میخواست 

به گند کشیده بود بیفته,اون بیشرف که شیما رو فرستاده بود قبرستون و زندگیشو 

قصد داشت خودشم بفرسته ور دل شیما!چرا نذاشتن؟آره همش تقصیر اون دوتا 

سرباز بود که جلوی آرش رو گرفتن تا آسیبی به مهران نرسه و کاش نبودن,نبودن و 

 !االن مهران هم راحت کنار شیما خوابیده بود

های غرق زمینییبآهی از ته دل کشید و نگاهشو به آریا دوخت که با لذت داشت س

 .در سس رو میخورد

ساعت نزدیک شش بعد از ظهر بود و مهران از صبح چایی نخورده بود و احساس 

ساز رو زد به پریز و دوباره برگشت میکرد سرش داره منفجر میشه,بلند شد چایی

 .کنار آریا که غذاشو تموم کرده بود

هاش آریا که از چشمید,ب*و*سبا دستمال کاغذی دور دهنشو پاک کرد و گونشو 

مشخص بود خوابش میاد سرشو رو پای باباش گذاشت و دستای مهران الی موهاش 

 !فرو رفت,این پسر تنها کسی که مهران رو به زندگی امیدوار میکرد!هرچند کم

ی نیما آریا چند وقته خونه-سوالی که ذهنشو درگیر کرده بود رو به زبون آورد:

 زندگی میکنید؟

از وقتی که از اینجا رفتیم,تازه مامان خودش خونه خریده بود -د:آریا جواب دا

 .چندشب اونجا موندیم اما باز عمو نیما اومد دنبالمون
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های آریا روهم رفتند و در عرض مهران آهی کوتاه کشید و دیگه چیزی نگفت,چشم

 .هاش شدچند ثانیه خواب مهمون چشم

وری مونده بود که خوابش برده با زنگ تلفن از خواب پرید,نفهمید چقدر اونج

 .بود,گردن خشک شدشو از رو زمین سرد بلند کرد و بلند شد,از اتاق خارج شد

 بفرمایید؟-روی کاناپه نشست و تلفن رو برداشت:

سالم من از بیمارستان...تماس میگیرم,آقای نیما -صدای خانمی پیچید تو گوشی:

 پرستش با شما نسبتی دارن؟

بله همسرم -به ضربان گرفتن و با صدایی لرزان گفت: قلب نفیس شروع کرد

 هستند,مشکلی پیش اومده؟

بله متاسفانه تصادف سختی داشتند و -باز صدای خانم بلند شد و تن نفیس لرزید:

 !تر خودتونو برسونیداالن تو اتاق عمل هستند,لطف کنید هرچه سریع

باس پوشید و چجوری تلفن از دستش سرخورد و نفهمید چجوری بلند شد,چجوری ل

با آژانس تماس گرفت و رسید بیمارستان,فقط به خودش که اومد پشت در اتاق عمل 

هاش با نگرانی به در اتاق دوخته شده بود و تنش انکار خسته منتظر بود و چشم

بود,خیلی خسته بود و پاهاش توان وزنشو نداشتند,سرش کیج رفت تا خواست 

 .هاش بسته شدشد و چشمدستشو بند جایی کنه نقش زمین 

.. 

هاشو بازوبسته کرد و دیدش بهتر نگاهش تار بود و سرش بشدت درد میکرد,چشم

شد,رو تخت بیمارستان بود و سرم تو دستش,یه خانم جوان دیگه هم بغل دستش رو 

 .تخت خواب بود



                 
 

 

 ا.اصغرزاده  | سنفی عشق رمان

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

267 

 

خیز شد و سرم رو از دستش کشید,جای سرم سوخت اما اهمینی نداد,بلند شد نیم

کجا پاشدی -پوشید و از اتاق خارج شد,پرستار با دیدنش با اخم پرسید:کفشاشو 

 خانم,سرمت تموم شد؟

 عملش تموم شد؟شوهرم,کجاست؟-توجه به سوال پرستار با نگرانی پرسید:بی

فعال نه,تو آروم باش -پرستار بازوشو گرفت و در حالی که رو صندلی میشوندش گفت:

 !مضره انقدر استرس نده به خودت برا بچتم

نفیس جوری سرشو سمت پرستار برگردوند که احساس کرد گردنش شکست,نگاهش 

 چی؟بچه؟-مات دهنش موند و لب زد:

 بله عزیزم بچه,شما باردارید باید بیشتر مواظب خودتون باشید,نمیدونستید؟-

 !نه-اشک نفیس رو گونش چکید و لب زد:

 عملش؟ کی تموم میشه-پرستار بلند شد که نفیس سریع پرسید:

معلوم نیست احتماال یک -ها میرفت گفت:پرستار در حالی که برای سرکشی اتاق

 !ساعت شایدم بیشتر

نفیس بلند شد و بعد از اینکه از تلفن بیمارستان استفاده کرد و به نسیم اطالع داد 

 !چی شده با آسانسور رفت باال و دوباره جلو اتاق عمل منتظر موند

باالخره دکتر از اتاق خارج شد,نفیس بلند شد به سمتش  ونیم شب بود کهساعت نه

 چی شد آقای دکتر؟حالش چطوره؟-رفت :

آمیز بود,اما متاسفانه ضربه سختی به عمل موفقت-دکتر با خستگی سرشو تکون داد:

سرش وارد شده بود,معلوم نیست کی به هوش میاد,یک ساعت یک روز تا چند هفته 

 !و شایدم چند ماهِ دیگه
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 !میتونم ببینمش-نفیس سمت سرش رفت و باز پرسید: دست

یو چند دقیقه سیمنتقلش کنن سی-دکتر در حالی که به سمت خروجی میرفت گفت:

 .وقت مالقات دارید

نفیس لبخندی اجمالی و کوتاه زد و چندمین بعد دوتا پرستار تخت رو که نیما روش 

ی تخت رو تشون رفت و گوشهبود رو از اتاق عمل خارج کردند که نفیس سریع به سم

گرفت و در حالی که اشکشو پاک میکرد دستشو رو دست نیما گذاشت و نگاهش 

 !ی صورت زخمی و سرِ باند پیچ شدش بودخیره

ی دکتر لباس مخصوصشو پوشید و وارد یو و نفیس با اجازهسیمنتقلش کردند سی

 توجه میشه,بخش شد,کنارش نشست و دستشو گرفت,دکتر میگفت هرچی بگین م

نیما,چشماتو باز کن,ببین کنارتم,ببخشید -,اشکش رو دستش چکید و آروم گفت:

نیما,توروخدا چشماتو باز کن!دستشو برد سمت شکمش و با لبخندی که میون گریه 

خودم ببین پرستار میگفت باردارم,نگام کن,قول میدم یه دختر شبیه -میزد گفت:

برات بیارم,همونی که میخواستی,تو فقط به هوش بیا,من غلط میکنم از تو بچه 

ی دیگه آریا کمرنگ بشه,اذیت نخوام,بخدا نیما میترسیدم,میترسیدم با وجود یه بچه

بشه اما دیگه نه,دیگه نمیترسم,تازه فهمیدم تو باشی من دیگه نمیترسم,از هیچی 

تازه فهمیدم نیما بخدا تازه -ق زد و ادامه داد:چیزم نیستی,هنمیترسم و نگران هیچ

آخه من خیلی غلط میکنم نخوام تورو ببینم,مگه میتونم؟-هق کرد:فهمیدم!بازم هق

همش دست این -المصب مگه اصال دسته منه...با مشت کوبید رو قلبش و گفت:

المروته,تو اوج عصبانیت یه چیزی گفتم,ببخشید!...نیمای من,دنیای من باز کن 

چشماتو...همونجوری حرف میزد و دریغ از یک کلمه جواب از نیما.نغهمید چقدر 

خانم بفرمایید بیرون,چند نفر -گذشته بود که پرستار باال سرش وایساد و هشدار داد:

 .دیگه هم بیرون هستند بذارید اونام بیان داخل
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 کیا بیرونن مگه؟-نفیس سرشو بلند کرد و پرسید:

نمیدونم فکر کنم مادر و -هارو چک میکرد گفت:تگاهپرستار در حالی که دس

 .خواهراش هستند

نمیخوام برم بیرون,تا شوهرم به -خیال دوباره دست نیما رو گرفت و گفت:نفیس بی

 !هوش نیومده از اینجا بیرون نمیرم

ست,لطفا یعنی چی خانم,وقت مالقات اینجا فقط چند دقیقه-پرستار تشر زد:

 .بفرمایید بیرون

نفیس انکار اصال نشنید پرستار چی گفت,سرشو رو دست نیما گذاشت و اما 

های خستشو روهم گذاشت,پرستار که از خونسردیه نفیس حرصش گرفته بود چشم

های نسترن و بیتا به سمت اتاق دکتر رفت تا توجه به سوالاز اتاق خارج شد و بی

پرستار رو از "ال ندارهاشک"بهش اطالع بده...دکتر که کلی سرش شلوغ بود با گفتن 

هاش ها و التماسسرش باز کرد و نغیس بیشتر از یک ساعت کنار نیما موند اما حرف

 .هاشو نداشتفایده بود و نیما قصد باز کردن چشمبی

خوب با شوهرت خلوت -:با ورود دکتر به اتاق نفیس بلند شد که دکتر با لبخند گفت

 !ر بیامکردی جوان,سرم شلوغ بود نتونستم زودت

نغیس شرمگین نگاهشو پایین انداخت و دکتر بعد از معاینه درحالی که یه چیزهایی 

بهتره برید کمی استراحت کنید,چند دقیقه -ی دستش یادداشت میکرد گفت:تو برگه

 !هم مادر و خواهرش بیان برای مالقات

 !نه,خواهش میکنم بذارید خودم بمونم-هایی اشکی نگاهش کرد:نفیس با چشم
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مثل اینکه -هاش برداشت و گفت:دکتر متاسر از ناراحتیه نفیس عینکش رو از چشم

تابی میکنه,برو پیشش,فردا میگم اجازه بدن کل روز رو کنارش باشی پسرت هم بی

 خوبه؟

نفیس لب پایینشو کوتاه گاز کرد ممنونی زیرلب زمزمه کرد,بعد از خروج دکتر خم 

امیدوارم تا فردا که برمیگردم به -و گفت:ید ب*و*سی نیما رو شد دست و گونه

ید و زمزمه ب*و*سهوش اومده باشی,اگر هم نه فردا باز میام پیشت,دوباره گونشو 

 !کسممواظب خودت باش همه-کرد:

دستشو کوتاه فشرد و از اتاق خارج شد,نسترن با دیدن نفیس که از اتاق خارج شد 

اتاق شد,بیتا سمتش اومد و هایی اشکی وارد بلند شد بدون توجه بهش با چشم

 چه اتفاقی افتاده نفیس؟داداشم چرا تصادف کرده؟-دستشو گرفت؛

 !نمیدونم-نفیس دستشو سمت سرش برد و لب زد:

 خوبی؟-واقعا هم نمیدونست,نسرین وارد بخش شد و با دیدن نفیس سمتش رفت:

 !نه-صادقانه جواب داد:

ط مهران و نسیم رو کالفه کرده,بهونه بیا برو آریا تو حیا-نسرین با آهی کوتاه گفت:

 !تورو میگیره

جونشو دنبال خودش کشوند نفیس فقط سرشو تکون داد و به هزار زحمت پاهای بی

 .تا حیاط

آریا با دیدنش از بغل باباش پایین پرید و دویید سمتش,نفیس بغلش کرد و در حالی 

 .ید با سر جواب سالم نسیم و مهران رو دادب*و*سکه گونشو می

 !چرا تصادف کرده-نسیم سوال بیتا رو تکرار کرد:

 .نمیدونم,هنوز چیزی بهم نگفتن-نفیس با نگاهی کوتاه سمت مهران جواب داد:
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 رنگت چرا مثل کچ شده,مریضی؟-نسیم باز پرسید:

 خوبم،آریا چیزی خورده؟-

نسیم خواست چیزی بگه میالد و آرمان کنارشون قرار گرفتند و جواب سالمشون 

 .روم داده شدخیلی آ

 بیتا باالست؟-میالد روبه نفیس پرسید:

 .بله,االنا دیگه بیان پایین-نفیس سرشو تکون داد:

 نیما چرا تصادف کرده؟میدونید؟-میالد سرش رو کوتاه تکون داد و آرمان پرسید:

 .باور کنید خبر ندارم,اصال نه من پرسیدم نه اونا چیزی گفتن-نفیس کالفه جواب داد:

یسه تو دستشو به سمت میالد گرفت و با گفتن میرم بپرسم به سمت ورودی آرمان ک

 .رفت

-نفیس با احساس کمر درد شدیدی آریا رو روی زمین گذاشت و روبه مهران گفت:

 .مزاحمت نشیم,تو برو

نه چه مزاحمتی,اگه کار داری آریا رو ببرم -مهران دستی رو صورتش کشید و گفت:

 .پیشِ خودم

 .نه کاری ندارم میریم خونه-کشید: نفیس آهی کوتاه

 .پس من برم,فعال-

 .ید و به سمت خروجی رفتب*و*سرو سر آریا رو 

گرد کرد و روی نیمکت نشست و آریا و نسیم هم کنارش...چند لحظه بعد نفیس عقب

مثل اینکه -آرمان کنارشون قرار گرفت و روبه نفیس که نگاهش میکرد گفت:
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ران.کرج...نمیدونم کجا میرفته ولی اون همه سرعت از سرعتش باال بوده,تو اتوبان ته

 !نیما بعید بود

همش تقصیر من -نفیس آهی کوتاه کشید و دستشو رو سرش گذاشت و لب زد:

 !شد,ای خدا لعنتم کنه

آلود خودشو تو بغلش جا داد,نسیم با نسیم دستشو تو دستش گرفت و آریا خواب

 .آریام خوابش میادپاشو بریم خونه نفیس -نگاه به آریا گفت:

اینارو صدا کن آره برو خاله-نفیس نگاهی به صورت آریا انداخت و سرشو تکون داد:

 .بریم

من -نسیم بلند شد و به سمت ورودی رفت,نفیس آریا بغل بلند شد که آرمان گفت:

 .میرسونمتون

نفیس لبخندی کوتاه بهش زد و چند مین بعد نسرین و نسیم همراه نسترن و بیتا که 

از گریه چشماشون باز نمیشد کنارشون قرار گرفتند و نفیس در حالی که پاهاش 

 .رضایت به رفتن نمیدادند راهیه خونه شد

.. 

های خستش روی صورتش زوم بود,تا صبح چشم روهم نذاشته بود و االن چشم

ی نیما کاشت و سرشو رو کنار بالشت نیما ای رو گونههب*و*سبشدت خوابش میومد,

تر از تو برای من بهتر از برگ گل و ناب-هاشو بست و زمزمه کرد:شمگذاشت و چ

 ...نابی,تو برای من تمنای نفس کشیدن و عشق ناتمامی...تو برا

 ...ای آرامهاش گرم خواب شدند, خوابی چندساعتهنفهمید چقدر گذشت که چشم
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احساس میکرد یکی موهاشو نوازش میکنه,حس قشنگی بود,لبخندی رو لبش نقش 

های باز نیما که هاش باز شدند,سرش رو بلند کرد و با دیدن چشمبست و چشم

 !نیما-هاش جوشید و ناباور لب زد:نگاهش میکردند اشکش تو چشم

نیما دست آزادشو باال برد و ماسک رو از رو دهن و دماغش کشید و مثل خود نفیس 

 نفیس؟-لب زد:

هقش کل فضارو پر کرد و میون طاقت خودشو تو بغل نیما انداخت و هقنفیس بی

دیوونه لعنتی چرا اینکارو با خودت کردی بیشعور نگفتی -هق شروع کرد به گالیه:هق

 !میمیرم من,خیلی نامردی بخداخیلی, دلم ازت گرفته

اگه -نیما سرشو کمی کج کرد و در حالی که نفیس رو از خودش جدا میکرد گفت:

اومدم!نه به قربون وقت به هوش نمیهیچ ادب میشیمیدونستم با به هوش اومدن بی

 !های االنتهای اون موقع و نه به فحشصدقه

-های نیما نمیکشید پرسید:نفیس میون گریه خندید و در حالی که چشم از چشم

 خوبی؟جاییت درد نمیکنه؟

نه خوبم,یکم سرم درد میکنه که فکر میکنم -نیما ابروهاشو باال برد و جواب داد:

 .عادی باشه

 چرا تصادف کردی نیما,کجا داشتی میرفتی که اونجوری رو سرعت بودی؟-

نمیدونم باور کن نمیدونم,فقط میدونم تا -هاشو بازوبسته کرد و جواب داد:نیما چشم

 !میتونستم گاز میدادم و مقصدمم نامشخص بود برام

نفیس دست نیما رو گرفت و گذاشت رو پیشونیش,چند ثانیه مکث کرد و آروم 

هام نداشتم فقط عصبانی شده بودم ببخشید نیما واقعا منظوری از حرف-گفت:

 !همین
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بارو میبخشم بخاطر این-بار گفت:هایی شیطنتنیما لبخندی زد و با چشم

 !دخترمون,دفعه بعد حسابی تنبیهت میکنم

های شوهرش ی چشمید و نگاهشو خیرهب*و*سنفیس با خنده رو دست نیمارو 

 .دوخت

 اطالع ندادید مریضتون به هوش اومده؟خانم چرا پس -

با صدای پرستار هردو بهش چشم دوختند و نفیس با گفتن وای فراموش کردم از 

جاش بلند شد که پرستار با تکان دادن سرش به طرفین از اتاق خارج شد و چند 

 .لحظه بعد همراه دکتر دوباره برگشت تو اتاق

خبر نداری جوون خانومت چقدر -:دکتر در حالی که نیما رو معاینه میکرد گفت

نگرانت بود,نزدیک بود کل پرستارو بزنه, دیروز بزور فرستادمش خونه و امروزم 

 !آفتاب نزده باز برگشته بود

هایی خندان سرشو زیر انداخت و نفهمید نیما چقدر تو دلش قربون نفیس با چشم

 .صدقش رفته

,دایی ناصرم که کلی زنگ زده نیما که منتقل شد بخش کل فامیل ریختند بیمارستان

 .بود و حتی میخواست با هواپیما بیاد که نیما کلی قسمش داد تا منصرفش کرد

وقت مالقات تازه تموم شده بود که نفیس به اسرار نسیم رفت خونه تا دوش بگیره و 

 ,برگرده

تازه وارد خونه شده بود صدای زنگ موبایلش بلند شد,به سمت اپن رفت و موبایلشو 

 بله؟-دو روزی میشد تو شارژ بود رو برداشت,شماره مهران بود جواب داد: که

 سالم خوبی؟-صدای مهران پیچید تو گوشش:

 ممنون,تو خوبی؟چخبر؟-
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 سالمتی,شوهرت خوبه؟به هوش اومد؟-

 !آره امروز صبح به هوش اومد,مرسی-نفیس مکثی کوتاه کرد و جواب داد:

یخواستم بگم من امشب پرواز دارم میخوام خداروشکر,م-مهران با آهی کوتاه گفت:

 .برم,میخواستم بیام دنبال آریا وقت رفتن میارمش باز

باشه بسالمت,آریا پیش نسیم برو -نفیس به سمت اتاق خواب حرکت کرد و گفت:

 .دنبالش

 .باشه حتما,خداحافظ-

 .خداحافظ-نفیس لبشو کوتاه گاز گرفت و آروم جواب داد:

 .و تخت انداختقطع کرد و موبایلشو ر

مهران قصد رفتن کرده بود چون دلیلی برای موندن نداشت,دلش یه جایی رو 

ای از هیچ قسمت گذشتش نداشته باشه,جایی که وقتی میخواست که هیچ خاطره

 !نگاهش رو میگردونه کسی تو ذهنش نیاد

عنوان رضایت نمیده و شیما قاتل شیما مجازات میشد چون مهران گفته بود به هیچ

 !هم کسی جز مهران رو نداشت

 .هاش به سمت حموم رفتنفیس آهی بلند کشید و بعد از برداشتن لباس

** 

دستشو به کمرش گرفت و کنار نیما نشست,هرکسی مشغول بحثی بودند و نگاه 

 .نفیس رو دختر کوچولوی بیتا بود که تو بغل باباش خواب بود

 .به دنیا بیار که دیگه طاقت ندارمی بیتا این فسفلی منو بجای خیره شدن به بچه-
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یکم دیگه طاقت بیاری میاد,شبا که -نفیس با خنده برگشت سمت نیما و گفت:

 !گریشش نذاشت بخوابی حساب کار دستت میاد

 !ی من آروم میشه درست عین خودمبچه-ش کرد و گفت:نیما چشمکی حواله

کشیده شد که چپ نگاهش کرد و با حرف نسرین نگاهش به اون سمت نفیس چپ

 .فردا شب هم برای نسیم خواستگار میاد,بمونید پس فردا برید-روبه نسترن میگفت:

 کی؟-نفیس نگاهی سمت نسیم که سرشو با آریا گرم کرده بود انداخت و پرسید:

ی حقی,همون خانواده-نسرین پاشو رو پاش انداخت و با نگاه به نسیم جواب داد:

 !دوست نیما

با خنده بهم دوخته شد و نفیس در عرض چند ثانیه احساس درد نگاه نیما و نفیس 

 چی شدی نفیس؟-کرد,قیافش توهم که رفت نیما نگران پرسید:

 .دردم گرفت-نفیس دستشو به پهلوش گرفت و گفت:

نیما هل کرده از جاش پرسید که نسرین و نسترن هم از جاشون بلند شدند و نسترن 

چیزی نیست هل نکن برو -به نیما گفت:در حالی که دست نفیس رو میگرفت رو

 .ماشینو روشن کن کمکش میکنیم بیاد پایین ببریمش بیمارستان

نیما سرشو تکون داد و به سمت در رفت و نسرین با اشاره به نسیم فهموند آریا رو 

 .ببره اتاق و بیتا و میالد هم در حال ساکت کردن دختر کوچولوشون بودند

تنش کرد و همراه نسترن کمکش کردند بلند شد و به نسرین مانتو شال نفیس رو 

 .سمت خروجی بردنش

دوساعت بعد جلو اتاق عمل منتظر بودند و نگاه نیما یک لحظه هم از در اتاق گرفته 

 .نمیشد و منتظر خانوم و دخترش بود
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... 

هاشو باز کرد,درد داشت,کل بدنش درد میکرد,دستش رفت سمت چشم

 !یشکمش,خالی بود,خالیه خال

 !چیز یادش اومد,دختر کوچولوش به دنیا اومده بودهمه

سرش رو برگردوند,نیما باال سرش ایستاده بود و با لبخند نگاهش میکرد,لبخندی 

 بچم کو؟-کمرنگ زد و آروم گفت:

 االن میارنش عزیزم,درد داری؟-ید و جواب داد:ب*و*سنیما خم شد,گونشو 

ندلی نشست و چندبار پشت سرهم نفیس سرشو تکون داد که نیما کنارش رو ص

 !ببخشید نفیس-ید و آروم گفت:ب*و*سدستشو 

 دیوونه,برای چی معذرت خواهی میکنی؟-نفیس خندید:

خودت میگی دیوونه,کارهای یه -ید و گفت:ب*و*سنیما دوباره با خنده دستشو 

 !ی تو بودن هم عالمی دارهدیوونه که پرسیدن نداره,تازه خبر نداری دیوونه

س پر شد از عشق,این مرد حکم نفس کشیدنشو داشت,خیره هم بودند که نگاه نفی

نسرین و نسترن به همراه پرستار که دختر کوچولوشونو به بغل داشت وارد اتاق 

شدند,گریه میکرد و گرسنش بود,پرستار گذاشتش تو بغل نفیس و یکم که شیر خورد 

ش رسیده و دخترکش های سبزش نوید اینو میداد که نیما به آرزوآروم شد,چشم

 !شبیه نفیسشه و چی از این بهتر

ید و روبه نفیس با تمومِ عشقش ب*و*سهای دخترکشو نیما خم شد جفت چشم

ای که تو بهم دادی باارزش ترین چیزه تو ممنونم نفیس ازت,واقعا ممنونم,هدیه-گفت:

 !دنیا برام
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شد و آریا در حالی که نفیس لبخندی قشنگ نثار نیما کرد و نسیم آریا بغل وارد اتاق 

 مامان این بچه کیه؟-خودشو تو بغل نیما مینداخت روبه نفیس گفت:

خواهرته -نفیس دستشو گرفت و در حالی که کوتاه فشارش میداد گفت:

 عزیزم,همونی که میگفتم تو راهه و داره میاد,یادته میخواستیم اسمشو چی بذاریم؟

 !اوهم-آریا با خنده گفت:

 خب بگو ببینم اسمش چیه؟-د و پرسید:یب*و*سنیما گونشو 

 !آنیـا-ی نیما فشار داد و جواب داد:آریا سرشو رو سینه

 !نگاه نفیس و نیما با عشق بهم دوخته شد و خدایـا شکرت,بخاطر همه چـیز

 "پایان"

 عشق.نفیس

97'8'17 

16:18 

 ا.اصغرزاده

 ,یاحق

 پیشنهاد می شود

  | (Fatemeh.Mرمان اسمش رو سام گذاشتم )جلد دوم رمان فرزند خاموش

 (فاطمه شکیبا)فرات |رمان عقیق فیروزه ای 

   |Tannazرمان نبرد جاودانگی

 

https://forum.1roman.ir/threads/41208/
https://forum.1roman.ir/threads/39624/
https://forum.1roman.ir/threads/24091/
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