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 اینودهشت کاربر nazi nazi | تلخ غرور 

 

 

 

 :  مقدمه

 .نیست خوب هم همیشه غرور

 وارد اي لطمه غرورمان به هم، درصد يک حتي تا کنیم مخفي هم از را دلمان هاي حرف عمر يک شد باعث غرور

 .نشود

 .نشود خبر با حالمان از ديگري اما بمانیم، و باشیم هم ي دلباخته شد باعث غرور

 .بسوزيم عشق يک حسرت در خودمان و بدهیم رقیبمان دست به راحت را، عشقمان شد باعث غرور

 !کرد جهنم را زندگیمان تلخ، غرور يک

 

 مغرور تن دو ما

 دور هم از دو هر

 !نیست دوري تاب من در! واي
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 يار نوازش را من خاطر خیالت اي

 ...نیست صبوري من در اين، از بیش

 مصدق حمید

 

 اول فصل

 داريم؟ مهمون نهار نمببی ـ

 : گفت لبخند با و چید رختخوابي جا توي مرتب، رو ها بالش ژينوس

 !تنبل پاشو بیاد؛ قراره پري خاله ــ

 : گفت و کرد عنقم صورت به نگاهي ژينوس. رفت هم در هام اخم

 .تو شدي ناراحت که باز ــ

 نه؟ دوني؛ مي رو شدنم ناراحت دلیل ــ

 چیه؟ بیچاره پريِ خاله با تو مشکل ــ

 !خیلــــــــــي پسرش با ولي. هیچي پري خاله با _

 !يادمه خوب خیلي من. هم ي کله و سر تو زدين مي هم بچگي از. داري مشکل برديا با تو دونم مي! نازنازي بله _

 !خبريا با زندگیمون کل از خوب ها، مکافاته داداشش زن بشه هم آدم ي عمو دختر _

 :گفت و خنديد ژينوس

 .رفتم من. ها بیان که اآلنه بپوش، شیک لباس يه پاشو زبوني بلبل جاي به ــ

 .داشت منو هواي همیشه. بود مهربوني و خوب دختر. رفت و بست رو دراتاقم ژينوس

 ! اَه. داريم مهمون ديدم مي کردم، مي باز که رو چشمم. نداشتم رو مامان وقتِ بي و وقت هاي مهموني ي حوصله اصال

 داشتم. زدم شونه مرتب بود، پیچیده هم به حسابي که رو رنگم خرمايي موهاي. وايسادم اتاقم قدي ي آينه روي به رو

 .شد باز اتاقم درِ که کردم، مي مرتب رو رنگم صورتي لباس ي يقه

 .عزيـــــــزم خواهر بخیر صبح. ســــــالم ــ

 .بود عادتم ،بشه اتاقم وارد زدن در بدون کسي اومد مي بدم. کردم اخم
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 بزني؟ در شي مي جايي وارد وقتي ندادن ياد تو به _

 .هاست غريبه مالِ زدن در نیستم؛ غريبه که من دوما،! باشم شده جايي وارد نکنم فکر اوال، _

 : گفت و کرد هام لباس و صورت به نگاهي

 !خوشـــــگل بابا! رسیده هم خودش به چه! اوه ــ

 .ندارم رو هات اراجیف ي حوصله اصال. بیرون برو اتاقم از زود _

 !خوش خبر راستي. باشه _

 چي؟ _

 !لیاقتي بي ديدم بگم؛ خواستم. ديگه نه _

 !برو و بگو. نکن ناز خب خیلي _

 !اومده نگار _

 : گفتم و کشیدم بنفشي جیغ

 کــــــي؟! اِ ــ

 :گفت و گرفت دستش با رو هاش گوش نريمان

 .بودا داغ داغِ خبرم. رسیدن االن همین! کردي کـَرم بابا؛ آروم ــ

 اومده؟ هم تینا _

 .هست هم مهران. اومدن بهار عقدِ مراسم براي. آره _

 مونن؟ مي روز چند _

 .بپرس ازشون برو خودت! باشه گرفته مرخصي اي هفته يه ، يه مهران کنم فکر _

 اخالق؟ بد کو نوشین! عـــــــالـي چه _

 .برن مي سر به ناز خوابِ در هم خانوم نوشین _

 الــــآن؟ تــــا! دروغ؟ _

 زود ژينوس، صداهاي و سر با امروز يه. نمیاد بهت اصال که نکن بازي رو زرنگ و خیز سحر دخترهاي نقش من براي _

 .کشي مي خمیازه تازه ظهر اذان صداي با همیشه وگرنه شدي، بیدار
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 .صورتت تو نزدم تا برو _

 کني؟ مي تهديد _

 .خورد بسته درِ به بالش و بست رو در زود که صورتش، تو کنم پرت خواستم دستم؛ تمگرف رو بالشم

 .داشتم دوستش عالمه يه و بود ام خواهرزاده اولین بود چي هر. بود شده ذره يه تینا براي دلم. شدم بلند جام از

 .شد خیره من به اه نگاه ي همه. کردم بااليي بلند سالم. رفتم بود پايین ي طبقه که پذيرايي به تند

 :گفت نگار

 چطوري؟ خودم؛ کوچولوي خواهر! به به ــ

 : گفتم و بوسیدم رو سفیدش و نرم ي گونه. رفتم نگار سمت به

 .اومدي شد خوب چه! نگاري بود شده تنگ برات دلم ــ

 : گفت و کرد اخم نگار

 !معلومه هات پرسیدن حال از ــ

 .بخارونم رو سرم رمندا وقت کوفتیم؛ دانشگاه درگیر خدا به _

 : گفت سريع نريمان

 .کنیم مي زيارت رو خانوم زور، به هم خودمون ما. میگه راست رو اين ــ

 : گفتم

 !من برم قربونش کو؟ خاله تیناي ــ

 :گفت نگار

 !کنه مي بازي داره حیاطه؛ توي ــ

 و ودب نشسته باغچه کنار داشت، رديز ريزِ هاي گل روش که رنگش، نارنجي بلند پیراهن با تینا. رفتم حیاط سمت به

 .رفت ضعف براش دلم. بره قربونش خاله. زد مي حرف باغچه هاي گل با داشت

 .نبود من به حواسش. وايسادم سرش پشت آهسته

 بهت من نداره؛ اکشال. قهره باهات مامانت. میدم بهت من. نکنیا گريه. میارم واست اآلن خواي؟ مي آب. من رزِ اِ _

 .میدم
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 .ديد رو من که بره آب شیر سمت به خواست مي شد؛ بلند جا از تینا! من برم زدنش حرف قربون!! الاکش

 !بود رفته اش خاله به لحاظ اين از. کشید بنفشــــي جیغ

 !جـــــون آخ شمايین؟ نیلوفر خاله! واي _

 .کردم بارون بوسه رو صورتش و کردم جاش بغلم تو

 !خاله ي تربچه نداديا سالم _

 .بود شده تنگ براتون دلم. جون خاله سالم _

 .بره زبونت اين قربونِ خاله _

 : گفتم و نشوندم پام روي رو تینا

 ببینمت؟ من تهران نمیاي زود به زود چرا شه، مي تنگ من براي دلت اگه ــ

 !داره کار مهران بابا میگه، نگار مامان خب _

 .بود شده سوزن سوراخِ قدِ برات من دل _

 هاي بل و سبز چشم جفت يه بود؛ ناز خیلي. بوسیدم رو تپلش و سفید هاي لپ. خنديد بچگیش سادگيِ همون اب تینا

 !عزيـــــــــــزم. داشت کوچولويي

 جـــون؟ خاله _

 خاله؟ جونِ _

 کشي؟ مي نقاشي برام _

 رو؟ چي نقاشيِ _

 !طاووس يه با گنده؛ فیلِ يه _

 آوردي؟ رو هات رنگي مداد. کشم مي برات پلوت فیل يه اما نیستم؛ بلد طاووس من _

 .خاله آره _

 ...تا بريم پس _

 .شد باز در که بود نشده تموم حرفم

 !برديا و بنفشه بهار، اون از بعد و شد داخل پري خاله. شد ظاهر در چهارچوب در پري، خاله شاداب ي چهره
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 .جون خاله سالم _

 خوبي؟. جون نیلوفر سالم _

 .ممنون _

 : گفت و بوسید رو تینا هاي لپ بهار. داد بااليي بلند سالم اش بچگانه و ملوس لحن اب تینا

 تهران؟ اومدن کي ها اين نگار نیلوفر،. کوچولو سالم ــ

 .تو بفرمايید شه، مي ساعتي چند _

 .شد نزديکم لبخند با بنفشه. رفتن خونه داخل خاله و بهاره

 نیلوفر؟ چطوري _

 .میام هم من تو برو. خوبم مرسي _

 .باشه _

 .بدم سالم بهش من بود منتظر بود؛ دوخته بهم رو همیشگیش بار سرزنش نگاه. اومد جلو برديا. رفت هم بنفشه

 !دادم؟ مي سالم بهش بايد من اول چرا. بود شده خنک دلم. رفتم داخل به تینا همراه پررويي درکمالِ هم من

* * * 

 : گفتم بهش. بود شده بیدار هم نوشین

 خانوم؟ شدي بیدار عجب چه _

 : گفت گرفته و دار خش صدايي با

 نزد؟ زنگ حمید _

 !بودم اتاقم تو.... واا دونم نمي _

 .بوسید رو تینا ي گونه نوشین

 خانوم؟ تپل تو چطوري _

 : گفت نازي لحن با و کرد آويزون رو اش لوچه و لب تینا

 !تیناست اسمم. نیستم خانوم تپل من ــ

 .خنديد نوشین
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 !شیطون اي _

 .کرد بازي هاش عروسک با و اي گوشه رفت تینا! شدم خسته بود، شده تپلو... ماشاا. گذاشتم زمین روي رو تینا

 .بودن نهار وسايل کردن آماده مشغول ژينوس، و مامان. رفتم آشپزخونه به

 : گفتم

 .کنم مي کمک ژينوس به من خاله، پیش بريد شما مامان _

 !داد مي ترجیح آشپزخونه تو کردن کار به رو خاله با غیبت که بود معلوم. رفت خواسته خدا از مامان

 ژينوس؟ _

 بله؟ _

 کجاست؟ نیما _

 .بکن پوست ساالد براي رو خیارها اين بیا! بخره سبزي رفت میاد، اآلن _

 .کنم خردش تا نشستم و گذاشتم میز روي چاقو يه با شستم؛ بود ظرفشويي سینک روي که رو خیار تا چند

 ديدي؟ رو برديا _

 .بدم سالم بهش من داره انتظار همیشه کیه؟ کرده فکر مغرور، ي پسره. نیار جلوم رو اسمش ژينوس خدا رو تو _

 !آقاست و جذاب خیلي که من نظر به _

 .اي سلیقه بد! ايــــــش _

 با وگرنه کنه؛ مي برخورد سنگین سر کم يه دخترها با فقط. متینه و موقر میگه! کنه مي تعريف ازش همیشه ژاله _

 !کنه مي برخورد خوب خیلي متأهلیم، که ماهايي

 داريم؟ جذام مجرديم، که ماهايي مگه _

 . خنديد ريز ژينوس

 : دادم ادامه

 !آقاست پارچه يه سینا. نداره هم رو شوهرش اخالقِِ نصفِ برديا کنه، باور بگو هم ژاله خواهرت به ضمن در _

 !میاد خوشش برديا از برادري چشم به خب، آره _
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 اخالقِ اصال برديا من نظر از دونستن؟ مي متین و آقا رو اون همه که داشت چي برديا مگه بابا. رفت هم در هام اخم

 مهموني، هر تو اما بشه؛ جذبش دختر يه که نداشت خوبي ويژگيِ هیچ. بود مزخرف هم خیلي نداشت؛ توصیفي قابلِ

 !چندش ايـــــش؛. زدن مي حلقه دورش فامیل دخترهاي کل

 .اومدم بیرون فکر از ژينوس صداي با

 .دارم کار من. ببر رو چاي سینيِ اين _

 !باشه _

 .بردم پذيرايي به و گرفتم ژينوس دستِ از رو سیني و شستم رو هام دست. بودم کرده خرد رو خیارها

 .بودن زدن گپ مشغول برديا و نريمان

 خبر؟ چه شرکت از_

 .ديگه گذره مي یستن خبري_

 میره؟ پیش خوب کارها _

 !خوبه! اي_

 : گفت بنفشه

 و بدن مرخصي مهران آقا به بهار، عقدِ مراسم براي کردم مي خدا خدا! بینمت مي خوشحالم خیلي جون نگار ــ

 .بیاين بتونین

 : گفت و زد لبخندي نگار

 .بیاد دادن اجازه بهش بود، گرفته کم مرخصي رانمه چون باشم؛ تهران بهار، عقدِ براي داشتم دوست خیلي هم من _

 : گفت بهار

 چطوره؟ اصفهان هواي جون نگار _

 !نداره رو آلودگي اين خب اما! تهرانه مثل _

 هوا، ترافیک، مورد در اش همه. خورد مي هم به اي، کلیشه و تکراري هاي حرف اين از حالم نبود؟ بهتري حرف! اَه اَه

 ...و شدن دار بچه ازدواج، مثال. خوب حرف ههم اين بابا،... گروني

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  nazi nazi | غرور تلخ سایت نگاه دانلود
 

. دکر تشکر رسمي و برداشت رو چاي لیوان خشک و سرد همیشه مثل رسید؛ برديا به نوبت. کردم تعارف چاي همه به

 باهام ها غريبه مثل همیشه و گرفت مي فاصله ازم برديا اما بودم؛ صمیمي همه با اصوال من. بود آورده در رو حرصم

 . شم حرصي و لجباز بود شده باعث اخالقش .زد مي حرف

 :گفت پري خاله. نشستم مبل روي

 شي؟ نمي دلتنگ راحتي؟ اصفهان جان نگار _

 !اَه. کنید سکوت زحمت بي ندارين حرفي خب بابا! نگار؟ به کردين پیله چرا بگه نیست يکي

 ي خانواده هم بعد. باشه بايد جا اون و جاست اون مهران کارِ خب اما جان، اين ام خانواده باالخره. شم مي که دلتنگ _

 !جام اون شه مي سالي يه. ديگه کردم عادت. دارن رو هوام کلي و جان اون هم شوهرم

 : گفت نريمان

 !شه مي عادي براشون و کنن مي عادت جا اون به سريع برن جا هر اينه؛ ها آدم خوبيِ _

 : گفتم و زدم پوزخندي

 !مهرسا نريمان استاد از هم کالم چند! بله بله؛ _

 .کرد باز رو در نوشین. شد زده زنگ لحظه همون در. رفت بهم اي غره چشم نريمان. خنديدن همه

 !نیماست _

 همیشه. کرد مي رفتار عاقالنه همیشه. بود متیني و جذاب پسرِ نیما. شديم بلند احترامش به همه. شد وارد نیما

 . کردن مي حساب روش و بود سند همه براي حرفش

 . کرد نمي اعتماد کارش به کسي زياد و زد مي حرف لودگي با. بود نريمان مقابلش، ي نقطه درست

 .برد آشپزخونه به رو سبزي ي بسته نیما

 :گفت بهار

 خبر؟ چه آقا حمید نامزدت از نوشین _

 : گفت و زد رنگي کم لبخند نوشین

 !ممنون. خوبه هم حمید _

 .نبود مشربي خوش آدم. زد نمي حرف لزوم، شرايط در جز به. دنبو زدن حرف اهل زياد نوشین

 !کیه کرده فکر پررو؛ ي پسره! جهنم به! ناراحته در جلوي رفتارم از بود معلوم. بود غم از پرِ برديا نگاهِ
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 : گفت پري خاله به رو مامان

 کردن؟ رو خريدهاشون سالمتي به _

 : گفت بود، پرتقالي کندن پوست مشغول که درحالي پري خاله

 !کردن رو کارهاشون ي همه جون، پروانه آره _

 !بپره دستش از بهار ترسه مي. هوله جور بد پارسا خیاله، بي قدر اين که بهار عکس بر

 : گفتم

  نه؟ ديگه؛ فرداست پس _

 .بود عبوس اش چهره. خورد گره برديا نگاهِ به نگاهم آگاه خود نا. داد تايید عالمت سر، تکون با خاله

 :گفتم آهسته

 داري؟ انتظار ديگران از فقط چرا _

 : گفت و انداخت باال رو ابروهاش از يکي برديا

 چي؟ انتظار _

 !اهمیت احترام، توجه، _

 : گفت و زد پوزخندي برديا

 ربیتت تو پروانه، خاله که اين پاي به ذارم مي هم درت جلوي برخوردِ. ندارم انتظاري هیچ تو، امثال هاي آدم از من _

 !کرده کوتاهي اش بچه آخرين

 :گفتم سريع و دادم فشار هم به حرص از رو هام دندون! اساسي گرفت لجم

 !خام و بوده سال و سن کم باالخره. کرده اشتباه حسابي بزرگش پسر تربیت تو پري، خاله کنم مي فکر هم من ــ

 .کرد اکتفا پوزخندي زدن به فقط داشت، عادت من هاي جوابي حاضر به که برديا

 : گفت خنده با نريمان

 !بستیا رو از رو، شمشیرت امروز! دختر بگیر آروم دقیقه دو نیلو، _
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 و من بین سرد برخوردهاي و دعواها از تقريبا همه! کردنش ضايع تالفيِ يعني زد؛ چشمکي. کردم اخمي نريمان به

 چشم رنگ بود؛ براق و مشکي موهاش بود؛ کليهی خوش و بلند قد پسر برديا. بود عادي براشون و بودن خبر برديا

 .بود محشر بود؛ هاش چشم رنگ مال صورتش، جذابیت کل. بود طوسي هم هاش

 هايي زيبايي کدوم هر هم، بنفشه و بهار. ديدم مي ازش تلخي و سردي فقط و نبودم عاشقش من که بود اين مهم اما

 .داشت پري خاله به ديزيا شباهت برديا. بود ديگه چیز يه برديا اما داشتن،

 مرد بود شده برديا نريمان، قولِ به. بود داده دست از تصادف يه تو رو، شوهرش که بود زيادي هاي سال پري خاله

 ! شون خونه

 هبنفش. بود نکرده ازدواج و بود بزرگِ خواهر که هم بنفشه! عسلي درشت هاي چشم با بود؛ سفیدي و ريزه دختر بهار

 .انداخت يم نیما يادِ رو من

 رفظ به چشمم. بودم نشسته برديا کنار اتفاقي طور به. بود کرده تحريک رو همه اشتهاي غذا، بوي. شد چیده نهار میز

 .درخشید هام چشم تو شیطنت برق! به به. افتاد فسنجان خورش

 و مبرداشت رو فسنجان خورش ظرف میز، وسط از و شدم خم فوري. کشید بشقاب تو خودش، براي برنج کفگیري برديا

 :گفتم برنجش روي خورش کردن خالي حین در. ريختم برديا برنجِ رو

 .کني امتحانش بار يه بايد! نداره حرف ژينوسه؛ پختِ دست میاد، خوشت حتما خورش اين از _

 : گفت بهار. گذاشتم میز روي رو، خورش ظرفِ. کرد اخم برديا

 !نداره دوست فسنجان برديا، اما _

 : گفتم و ناراحتي به زدم رو خودم

 نداري؟. داره دوست کردم مي فکر! واي اي _

 و نداره دوست بود معلوم کامالً. خورد و برد فرو برنجش تو رو، قاشقش حرص با! ساکته که عجیبه. بود ساکت برديا

 !خوره مي داره نیاره، کم که اين واسه

 !کن جون نوش! حقته پس مغرور؛ ي پسره! بکش؟ برام ديگه چیز يه ندارم؛ دوس بگي میاد باال جونت کاريه؟ چه خب

 : گفت خشم با برديا. خوردن لذت با رو نهارشون همه

 .باش تالفیش منتظر! باشي نمک بي قدر اين کردم نمي فکر _

 !دانه پنبه بیند درخواب شتر _

 .بود نافذ و جذاب خیلي هاش چشم نگذريم، حق از. رفت بقیه سمت به برديا
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 : گفت نريمان. منشست مبل روي

 !خنکه هم هوا. استخر پیش حیاط، بريم شیم بلند ها جوون کنم مي پیشنهاد _

 : گفتم

 !بموني بايد که خودت بیان، بايد ها جوون فقط اگه _

 : گفت و خنديد بهار

 کردي؟ رد رو پنجاه. بگو راست نريمان _

 : گفت اخم با نريمان

 مغز؟ نخود اين دست دادي رو عقلت. سالمه پنج و بیست اش همه من! که واقعاً بهار _

 :گفت و شد بلند جاش از نداره، رو نريمان و من هاي کردن کل کل ي حوصله بود مشخص که برديا

 !رفته سر ام حوصله جوري بد. نريمان بريم _

 .بود خوبي و خنک هواي. نشستیم استخر دور همه و رفتیم حیاط به

 :گفت بهار

 !کوه بريم بدين، ترتیب برنامه يه جمعه ــ

 :گفت بنفشه

 !خواهري شدي ها خروس قاطيِ ديگه تو بهار ــ

 : گفت اعتراض با بهار

 .بريد جايي من بدون کنید مي غلط. میارم هم رو پارسا خب! اِ ــ

 : گفت برديا

 !کنیم حساب نفر دو بايد رو تو ريم مي جا هر چون برم؛ جايي تو با من که عمرا ــ

 : گفتم

 !بريما نمي رو تو هستي؟ هم شما گفت کي خان ديابر اصال ــ

 .شد خنک دلم خب، اما پیچي؟ مي برديا پاي و پر به داري مرض دختر بگو آخه. کرد اخم برديا. خنديد بهار

 .گیري مي گارد زود که نبودم تو با من _
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 : گفتم پررويي با

 !بودي که ام خاله دختر با ــ

 !بوده من خواهر اول تو، ي دخترخاله! اِ_

 : گفت کنان اعتراض بنفشه که بدم رو جوابش خواستم

 شین؟ نمي هم؟خسته جونِ به افتادين تا دو شما بزنیم، گپ هم دور اومديم ما باز ــ

 : گفت و داد بدنش به قوسي و کش و کرد باز رو هاش دست شد؛ بلند نريمان

 !تني آب براي میده جون! هوايیه عجب ــ

 وسط افتاد صاف دادم؛ هلش که کشید مي عمیق نفس داشت نبود؛ من به حواسش نريمان. شدم بلند جام از آهسته

 !آب

 : گفت خنده با بهار! خان عنق جز به خنديدن همه. بود رفته وا هم خودش

 !نريمان شد برآورده آرزوت ــ

 کردم حس که بودم خنديدن حال در. کردم مي نگاه رو نريمان مضحک ي قیافه و بودم وايساده کمر به دست هم من

 .شد بلندتر ها خنده. خوردم جا آب، تو افتادم هم من زدن هم به چشم يه در و داد هل رو من کسي

 .ديدم رو برديا خندانِ ي چهره که بکنه؛ رو کاري چنین کرده جرئت کي بدونم داشتم دوست

 : گفت بود، لبش ي گوشه که پوزخندي با

 !خاله دختر زياده دست باالي دست ــ

 !کردم مي تیکه تیکه هام دندون با رو اش خرخره بودم، کنارش اگه! داشتم حالي عجب! آخ

 : گفتم و کشیدم بنفشي جیغ

 بکنه؟ رو کار اين کرد جرئت کي ــ

 : گفت غرور با برديا

 !من ــ

 !من طلبِ يکي! رسم مي رو حسابت_

 .شد صاف صافِ حسابمون! کردم تالفي من تازه_
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 : گفت و کرد دراز تمسم به رو دستش بنفشه

 !خوريا مي سرما باال؛ بیا ــ

 !نمیام _

 .بود شده آب خیسِ هیکلم تموم. برگردوندم قهر ي نشانه به رو صورتم

 :گفت برديا

 !میاد بشه خسته هم نیلوفر. بريم بهتره ــ

 : گفت و بیرون اومد استخر از خیس بدني با هم نريمان. رفتن برديا دستور به همه،

 !شکرت خدايا! آخیش ــ

 .بودم فوران حالِ در آتشفشان يه مثل! بود گرفته حرصم من آي. رفت خنده با هم نريمان

 .بودم شده کشیده آب موش مثل. بیرون کشیدم استخر از رو خودم مکافات تا هزار با. بود شده سنگین بدنم

 .اتاقم تو رفتم و باال کشیدم پلکان از پشتي، حیاط از! پذيرايي تو برم جوري اين شد نمي روم

 . بخندي آب رو خندي؟ مي من به حاال. خان برديا بگیرم رو حالت آخ

 .پايین رفتم و کردم عوض هم رو هام لباس. کردم خشک رو موهام حوله، با

 :گفت نگار

 کرده؟ خیست حسابي برديا شنیدم ــ

 : گفتم خونسردي با! خنديد دوباره جمع

 !مونه نمي وابج بدون کارش هیچ! کنم مي تالفي ــ

 : گفت لبخند با برديا. دوختم چشم برديا به غضب و خشم با

 !تر؟ ترسناک اين از! ديگه لباسمون تو میندازين سوسک هـــــوم؟ چیه؟ دخترها شما کردنِ تالفي ــ

 : گفتم. خنديد بلند نريمان

 !خان برديا بیني مي ــ

 :گفت بهار

 بازار؟ میري فردا پس واسه نیلوفر! کنید تمومش بابا ــ
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 .بپوشم خوام مي رو اون. نپوشیدمش حاال تا دارم؛ پیراهن يه. نه _

 . شد نزديک بهم بود، دستش رنگي مداد تا چند و رسید سر برگه يه که حالي در تینا

 .بکشي نقاشي برام دادي قول بهم! خاله ــ

 !رسید سر وقتي چه هم تینا اين

 .بده رو وسايلت _

 .داد بهم رو هاش رنگي مداد و برگه ،کودکانه شوق و ذوق با

 خاله؟ _

 هــــوم؟ _

 بکشي؟ نیستي بلد طاووس ــ

 !فیل فقط که؛ گفتم. نه_

 !خوام مي هم طاووس من اما _

 : گفتم و کردم برديا به نگاهي شیطنت با

 !بکشه اون بده. بلده برديا ــ

 : گفت جدي برديا

 !عمو بکشم ناز طاووس يه برات خودم تا بیا ــ

 .شد تموم باالخره. شدم کشیدن مشغول. شد خوشحال ینات

 شد؟ تموم خاله_

 .اين از هم اين. آره_

 :گفت و کرد نگاه من نقاشيِ به برديا. شد برديا نزديک خوشحالي با تینا. بوسیدم رو تینا صورت

 فیله؟ کجاش اين کرده؟ نقاشي برات رو خودش تصوير خاله ــ

 :گفتم و کردم اخمي

 !وشگلهخ هم خیلي _

 .نزد حرفي برديا
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 !پايین آوردم مي رو فکش و شدم، مي جمع خیال بي وگرنه. نزد حرف که بهتر

 : گفتم بهار به رو

 هست؟ عقدت مراسم تو هم يلدا بهار، ــ

 !ها مونه دايي دختر سالمتي نا نباشه؟! تو زني مي ها حرف چه! نیـــلوفر وا_

 .ندارم رو اطوارهاش و ادا ي حوصله اصال. نبود کاش! بابا اي_

 چسبه؟ مي برديا به زيادي چون چرا؟ _

 !ذاره مي کالس خودگیره؛ کم يه چه؟ من به! بابا نه _

 !دايیه ي کرده عزيز! ديگه است دونه يه يکي باشه، چي هر باالخره _

 !کنه خیر به خدا. بود کنه و لوس خیلي! پدرام دايي ي دونه يه يکي. نداشتم رو يلدا ي حوصله اصال

 دوم فصل

 

 نیلوفر؟ نیلوفر، _

 بله؟ بله؛ _

 شدي؟ حاضر _

 .ديگه وايسا نريمان؟ هولي چقدر _

 میدين؟ لـِفتش قدر اين چرا ها خانوم شما دونم نمي من! بابا اَي _

 !اآلن میام بزن؛ غر کم _

 .میاد بهم شديد مکرد حس. بودم پوشیده قرمز رنگ به اي، دکلته و بلند پیراهن. بودم وايساده آينه روي به رو

 .بود پیراهنم رنگ با هماهنگ و ماليم آرايشم. زدم بهشون رنگي، قرمز سر گلِ و ريخنم هام شونه روي رو، موهام

 .نشستم مبل روي و رفتم پايین به. انداختم هم رو قرمزم پَرِ هاي گوشواره. بودم حاضر تقريبا

 کجان؟ بقیه. حاضرم من _

 : تگف و کرد نگام دقت با نريمان

 ببرن؟ خوان مي رو تو ــ
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 : نشدم حرفش متوجه

 !منظور؟ ــ

 !شــوهر ي خونه بري قراره تو کردم فکر. رسیدي خیلي خودت به آخه _

 .نشــو لوس _

 .میان هم بقیه ديگه اآلن _

 .بود شده جذاب. بود پوشیده توسي جین و رنگ مشکي اسپرت کت. بود بلندي قد پسر نريمان

 .اومد سمتم به تینا. شد پیدا شون کله و سر کم کم هم بقیه

 خوشگله؟ پیراهنم خاله؟ _

 !قشنگه خیلي! خاله عزيزِ آره _

 .رفتیم پري خاله ي خونه سمت به و شديم ماشین سوار همه. نشست تینا هاي لب روي لبخند

 : گفتم نگار به رو

 گرفتن؟ خاله ي خونه رو مراسم چرا _

 :گفت نگار

 .کوچیکه پارسا ابايب ي خونه گفت مي خاله ــ

 وزبل با خاکستري، رنگ به اسپرتي کت. گفت مي آمد خوش ها مهمون به و بود وايساده برديا در دمِ. رسیديم باالخره

 .شديم نزديکش. بود شده جذاب خیلي. بود پوشیده تنگي سفید

 : گفت نگار. داد دست برديا با نريمان

 نکرديم؟ که دير ــ

 : گفت و زد ماليمي لبخند برديا

 .نیومدن هنوز ها مهمون از نصفي. نه ــ

 :گفت نیما

 نیومدن؟ دوماد و عروس ــ

 :گفت برديا
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 !داخل بفرمايید. هستن راه تو کنم فکر. هنوز نه ــ

 : گفتم پوزخند با. وايسادم برديا روي به رو

 داماد؟ خود يا دامادي برادرِ ــ

 منظور؟ _

 .بگیري رو پارسا جاي قراره مکرد فکر رسیدي، خودت به تو که طور اين _

 : گفت خونسرد برديا

 !نگرفتم رو عروس جاي باقیه شکرش جاي باز ــ

 مقابل تهديد ي نشانه به رو ام اشاره انگشت! گرفت زورم شديد آخ. کرد اشاره هام لباس و صورت به ابرو، با بعد

 : گفتم و گرفتم صورتش

 !برفي آدم. کردم مي حالیت گرنهو بگذره؛ خوش بهم امشب خواد مي دلم که حیف ــ

 ها مهمون ي بقیه به گويي آمد خوش مشغول من، به توجه بي. زد تلخي لبخند " برفي آدم " اسم شنیدن از برديا

 .شد

 يم آهنگ داشت هم نوازنده. بودن رقصیدن مشغول رقص، پیست تو همه. بود شلوغ تقريبا. رفتم پذيرايي به سريع

 ! ذاشت

 کرده فر هم موهاش. بود پوشیده رنگي بنفش پیراهن نوشین. کشیدم موهام به دستي و آوردم در رو مانتوم و شال

 .شد نزديکم نريمان. بود مشروب هاي بطري و گیالس از پر که بود، سالن وسطِ گردي میزِ. بود

 !شیطون کردي خوشگل _

 : گفتم و زدم لبخندي

 !نیستم تر خوشگل که داداشم از ــ

 !هیچي ديگه که داشتي،ن رو زبون اين _

 کو؟ برديا _

 شده؟ تنگ براش دلت چیه؟ _

 : گفتم و کردم اشاره بود، ايستاده منتظر سالن ي گوشه که يلدا به. زدم پوزخندي

 !منتظرشه خیلي انگار اون اما! نه که من ــ
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 .شد وننزديکم ژينوس خواهر ژاله،. نگفت هیچي. فهمید رو منظورم و گرفت رو نگاهم ردِ هم نريمان

 !خودم معرفت بي پسرعموي و دخترعمو بر سالم _

 .بود شیفتش و بود پزشک. بود نیومده سینا شوهرش،. کرديم پرسي احوال باهاش گرم نريمان، و من

 : گفتم نريمان به رو. رفت ژاله دقیقه، چند از بعد

 نريمان؟ ــ

 هــــــوم؟ _

 میاد؟ خوشش يلدا از برديا _

 پرسي؟ مي چرا _

 از برديا کردم فکر که چسبه مي بهش و کنه مي ظاهر برديا جلوي رو خودش دختره اين قدر اين آخه. جوري نهمی _

 !خداشه

 :گفت رفت، مي ور کتش ي دکمه با داشت که درحالي نريمان

 !شه نمي و نیست کسي عاشق گفته بارها برديا ــ

 شه؟ مي مگه _

 هیچ اسمِ هم بار يه يادمه، که جايي اون تا من. بود مدرسه و درس پیشِ خیالش و فکر بچگي از. شده که حاال _

 !دستمه ديگه اخالقش! بود خودش کارهاي تو سرش همیشه. نشنیدم زبونش از قصدي، به رو دختري

 .میاد خوشش هم خیلي وگرنه راه؛ اون به زنه مي رو خودش! فیلمشه میگم که من _

 .ستنی فیلمش مطمئنم. متفاوتیه پسر خیلي برديا _

 نشده؟ عاشق تاحاال يعني _

 .رهخو نمي تکون من کنارِ از ها مهموني تو بیني، مي که خودت. شناسي مي تقريباً رو برديا خوبه حاال نــــیلو، وا _

 !باوره قابلِ غیر کم يه _

 !اومد _

 : گفت و شد نزديکمان برديا

 !کنین پذيرايي خودتون از ــ
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 : گفتم

 میان؟ کي داماد و عروس ــ

 :گفت منظور با برديا

 بیان؟ بهار و پارسا حتما داريم احتیاجي چه! زياده دوماد و عروس جا اين... ماشاا هزار ،... ماشاا ــ

 :گفتم و کردم اشاره يلدا به. زنه مي طعنه من به و منم حرفش هر مخاطب کردم مي حس. گرفت لجم

 !اش نمونه يه هم اين! خب آره ــ

 :گفت برديا به رو من به توجه بدون يلدا. کرد اخم و بود شده منظورم متوجه ردياب. اومد سمتمون به يلدا

 !بیاي تا شدم منتظر خیلي تو؟ کجايي! برديا اِ ــ

 داشت؛ لکي بدون و سفید پوست. بود برده ارث به مامانش از رو هاش چشم. بود روشن آبي هاي چشم با دختري يلدا

 کردم مي حس اون جاي به من. بود کرده غلیظي آرايش. بود کرده پروتز بود؛ اي قلوه هاش لب. بود آينه مثل شفاف

 مي اسلب طوري همین همیشه. بود عادي همه براي البته. بود برهنه خیلي لباسش! پايین بیفته کال هاش مژه که اآلنه

 .پوشید

 : گفت سرد خیلي برديا

 !بگم آمد شخو ها مهمون به در دمِ برم بايد من. ها مهمون پیش برو ــ

 : گفت آوري چندش ي عشوه با يلدا

 .گذره نمي خوش! نمیرم تو بدون ــ

 : گفتم و نیاوردم طاقت. زد مي هم به داشت رو حالم

 !ببني رو برديا نشدي دعوت که جا اين عزيزم؟ گذره نمي خوش بهت چرا ــ

 : گفت و رفت بهم اي غره چشم يلدا

 !ياستبرد خاطر به فقط میام، جايي اگه من ــ

 : گفتم

 !شیم خالص ما و نیاي هم تو تا نکنیم؛ دعوت هم رو برديا باشه يادم بعد به اين از پس! اِ ــ

 : گفت خشم با يلدا
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 !بیني مي رو برديا هاي محلي بي وقتي گیره مي حرصت چقدر دونم مي خوب. باش زدنت حرف مواظب! نیلوفر هي؛ ــ

 جتل نیست، جوري اين برديا بیني مي وقتي! برن ات صدقه قربون و یرنبگ رو دورت پسرها ي همه گرفتي ياد همیشه

 !شي مي منفجر و گیره مي

 خواستم. گرفت لجم خیلي گفت، رو چرنديات اين حرصش خاطرِ به هم شايد يا شناخته، جوري اين رو من که اين از

 : گفت حوصلگي بي با برديا که بدم رو گستاخیش جوابِ

 !نداره رو تون حوصله اصال که دکنی مي بحث کسي سرِ ــ

 : گفتم و انداختم برديا به نفرت از پُر نگاهي

 بکـش چاکت، سینه هاي عاشق لیست از رو، من اسم خواهشا! هه برفي؟ آدم آقاي داري دلباخته خیلي کردي فکر ــ

 !بیرون

 : گفت نريمان به رو حرص با برديا

 ؟نه يا میاي. ور اون برم خوام مي من نريمان ــ

 .رفت برديا همراه داد، مي گوش يلدا و من کردن کل کل به و بود، ساکت لحظه اون تا که نريمان

 :گفت خشم از پُر و جدي لحني با يلدا

 بگیري، ازم رو اون اراجیفت اين با بخواي اگه. دمش نمي هم کسي به! منه سهمِ برديا نیلوفر، کن وا رو هات گوش ــ

 !کنم مي سیاه برات رو زندگي

 .بکني توني نمي غلطي هیچ ثاني، در! خودت مال تحفه، اين! نیست هم سوزي دهن آشِ همچین! اوه اوه _

. تدونس مي باال رو خودش خیلي و بود نعمت و ناز تو همیشه! اومد مي بدم بشر اين از قدر اين نبود خود بي. رفت يلدا

 !باشه ها مجلس سبد سر گلِ فجیع، هاي آرايش و وَجَق عَجَق هاي لباس اون پوشیدن با تونه مي کرد مي فکر

 بود کرده رنگ عسلي رو، موهاش. بود شده خوشگل و ناز خیلي عروس، لباس تو بهار. اومدن هم پارسا و بهار کم کم

 خیلي هم پارسا. بود شده زده موهاش از قسمتي روي اي، خوشه صورت به تاجش. اومد مي شديد پوستش رنگ به که

 .بودمش ديده خاله ي خونه باري چند قبال. بود شده جذاب

 .نشستم مبل روي کالفه

 !باشه اومده دستت يلدا، اخالقِ کردم مي فکر _

 : گفتم دلخوري با. نداشتم رو اش حوصله اصال. نشست کنارم. بود برديا

 !باشه اون مال باشه، مالشون خوان مي و دنبالشن، همه که چي هر خواد مي دلش ــ
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 !نیستم؟ که من منظورت _

 :گفتم دستپاچگي با و شدم هول. نبود شرايط به حواسم اصال! گفتم چي فهمیدم تازه

 !گفتم کلّي! نه نه؛ ــ

 !آها _

 کرد؟ ولت چطوري _

 !همین. بوده پدرام دايي به احترام واسه نگفتم، هیچي هم حاال تا اگه! نیست من مالک اون _

 !یستن تو عاشقِ يلدا، جز دختري هیچ باش مطمئن _

 !راضیم خیلي نکردم، ها بازي لوس اين اسیرِ رو خودم که همین! نیست مهم برام _

 !بشي ها بازي لوس خودت قول به همین اسیر شايد آينده در _

 !تو؟ يا شناسم مي بهتر رو خودم من! نیست تدبیر را کرده خود _

 .بگیرم بايد رو حالش! خوره مي هم به حالم بهت، بچسبونه همه جلوي رو خودش میدي اجازه که اين از _

 .نیست مهم هم برام البته! يلدا به کردي پیله ها تازگي قدر اين چرا دونم نمي که من _

 !داشت تعجب جاي بود مهم اگه _

 .نبود يخي و سردي از اثري هیچ هاش چشم تو! بود گیرا هاش چشم چقدر. خورد گره هم در نگاهمون اي لحظه

 مي نگاهش صبح فردا تا بودا، يلدا اگه حاال بري؟ نشي پا دقیقه، دو مردي مي. رفت و گرفت ازم رو نگاهش سريع اما

 !مسخره. کرد

 .شد نزديکم بهار. نزدم حرف کام تا الم و بودم نشسته گوشه يه مراسم، آخر تا. بود شده گرفته حالم حسابي

 خودگیري؟ و لوس خیلي نیلوفر _

 چـــرا؟! وا _

 !گوشه يه نشستي مار زهر برج مثل بده؛ قر کم يه پاشو بابا نیاوردي، فتشري که عزا مجلسِ _

 !ندارم اعصاب که هاست شب اون از امشب! خدا به بود تو شانسِ _

 !لــــوسي بس از _
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 ره تو چرا پس اومد، مي بدش يلدا از برديا اگه. بودن هم کنارِ يلدا و برديا. نداشتم رو کس هیچ حال. رفت اخم با بهار

 !خورد؟ نمي تکون پیشش از لسيمج

 .شد نزديکم نیشخند با يلدا

 قِعاش شناسي، مي رو برديا که تو! کني ناراحت رو خودت نبايد! ديگه يکي نشد برديا! جـــون نیلو نداره اشکال _

 !شه نمي کسي هر

 : باال بردم رو صدام

 !شده کسي هر عاشق بینم مي که حاال ــ

 . مبل رو نشوندمش و دادم هل رو يلدا دستم، با

 ! باال نبر من، براي هم صدات. زني مي حرف کي با باشه يادت! نیلوفر هي _

 !جوجه نیستي مهمي کسِ _

 !سوزي مي داري چي از دونم مي که من _

 و سر آوردنش دست به براي و مهمه تو براي که چیزهايي! نکن مقايسه خودت با رو من! شعور بــــــي ي دختره _

 !نداره ارزش هم پاپاسي يه من براي ني،شکو مي دست

 .شد نزديکمون نريمان

 هم؟ جون به افتادين باز شما؟ خبرتونه چه _

 : گفت و شد بلند مبل روي از يلدا

 !درمیره کوره از زود که بپرس خـُلت خواهرِ اين از ــ

 .کشید رو دستم مچ نريمان، که بدم رو جوابش خواستم. رفت يلدا

 !کنن مي نگاهتون دارن همه ته؛زش. بابا کن ولش _

 .ندارم باهاش کاري نپیچه، پام به تا. الکي نگیر رو يلدا طرفِ وسط؟ اين میگي چي تو _

 !خیال بي کني؟ عصبي قدر اين رو خودت داره ارزش _

 . شد نزديکم پري خاله. شد خالي سالن و رفتن ها مهمون کم کم. شد رفتن موقع

 جان؟ خاله خوبي ــ
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 : گفتم و زدم نگير کم لبخند

 .خوبم ــ

 يلدا؟ بازم! ناراحتي چیزي از انگار اما _

 نگاهم سريع. بود سرزنش از پُر نگاهش. کرد نگاهم برديا! شد خیالم بي ندارم، حوصله فهمید هم خاله. کردم سکوت

 : گفت آوري چندش لحن با. شد برديا نزديک يلدا. گرفتم ازش رو

 .زمعزي خداحافظ! گذشت خوش خیلي ــ

 :گفت خشکي لحن با برديا

 ! دايي دختر سالمت به ــ

 !من کردم حالي چه آخ

 : گفت برديا. زدم پوزخندي. رفت سريع و شد قرمز صورتش يلدا

 خنديدي؟ چي به ــ

 مفتّشي؟ _

 .آره باشي، کرده مسخره رو من اگه _

 .خنديدم يلدا به. نترس _

 ناراحتي؟ چي از _

 مهمه؟ برات _

 !نه _

 !گرفت مي لجم برخوردش از هم باز شناختمش، مي که اين با چرا دونم نمي. بود جور همین همیشه ،شدم عصبي

 : گفتم شدم، مي دور ازش که حالي در

 !برديا ببخشید، نه! اوه اوه،! ها بعضـــي جناب! باشن مهم برات که کن فکر کسايي به ــ

 !اســــــاســـي شد مي خنک دلم. کنم ضايعش ريجو اين داد مي حال قدر اين. بود شده سرخ لبو مثل صورتش

 سوم فصل
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 .ديگه بگو بکن جون خب کشتي، رو من که تو! بابا اي _

 خانوم؟ فضول بگم چي _

 !مو به مو رو؛ ديشب اتفاقاتِ _

 کجاش؟ از _

 !جاش همه _

 !بودم کرده کز ها مرده مادر مثل جا يه. نبود خوب حالم زياد من بابا _

 چي؟ واسه _

 !بود اعصابم رو خیلي ديشب پررو؛ ي دختره _

 !میگي رو يلدا _

 میگم؟ رو چله شبِ کردي فکر پَ نَ پَ _

 لجه؟ تو با قدر اين چرا کنه؟ نمي ول رو تو چرا _

. بیاد خوشش برديا از عمرا وگرنه! کرده خودش عاشق هم رو برديا که متفاوته، و خاص قدر اين کنه ثابت خواد مي _

 !بیزاره بینن مي رو خودشون فقط که برديا عین مغرور هاي آدم از که گفته هم اربه جلوي بارها

 نداره؟ دوستش يعني _

 !چیه عشق دونه نمي اصال اون! ها خوشه دلت چیه؟ داشتن دوست! بابا نه _

 .بگو نريمان از _

 : گفتم شیطنت با. شد گرد هام چشم

 بگم؟ کي از ــ

 :گفت مـِن مـِن با و شد هول !داده اي سوتي چه فهمید تازه هستي

 ... خب منظورم، ــ

 : گفتم و کشیدم رو تپلش کمي و سفید ي گونه

 !خانومي خدمتتون داره سالم خوبه؛ هم نريمان شي؟ مي رنگ به رنگ چرا حاال خب ــ

 : گفت و کرد اخم هستي. خنديدم بلند
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 وشین؟ن نگار، بود؛ ات خونواده ي همه منظورم نیلو؟ شدي نمک تو باز ــ

 !متوجهم! بـــــله اوه؛ _

 :گفت و کرد عوض رو حرف بود، افتاده اي منگنه بد تو که هستي

 تهرانن؟ کي تا ها اين نگار ــ

 !تهرانن فعال اما کردي؛ عوض رو حرف دونم مي چه اگر _

 نیلو؟ _

 هــــوم؟ _

 !نیست هیچي نريمان و من بین _

 چي؟ دلتون تو نیست؛ هیچي بینتون _

 !نیستم کسي عاشق من. نشو سلـــو _

 !میگي راست که تو _

 میاي؟ بخرم؛ کتاب تا چند فروشي کتاب برم خوام مي من. نزن مفت حرفِ _

 .بريم باشه؛ _

 .کنه پیدا رو خواست مي که هايي کتاب تا رفت هستي. شديم فروشي کتاب وارد. رفتم انقالب به هستي با

 : اومد سرم پشت از کسي، صداي که زدم يم ورقش داشتم. برداشتم رو کتاب يه هم من

 !آرين خانوم سالم ــ

 .بود لبش ي گوشه همیشگي لبخند همون. شد سبز جلوم ماني دلنشین ي چهره. عقب برگشتم ترسیدم،

 خوبید؟ شما. ماني آقا سالم... س... س _

 : گفت و زد لبخندي ديد، رو دستپاچگیم که ماني

 کجاست؟ هستي ممنون، ــ

 !طرفه اون کنه؛ نگاه رو ها ابکت رفته _

 !کفشم تو بیفته بود مونده کم قلبم. رفت کردم اشاره که جايي به ماني
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 بودم مطمئن اما بزنم؛ حرف صدا، لرزش بدون جلوش، بتونم که اومد مي پیش ندرت به. بود ستودني جذابیتش

 .نبودم عاشقش

 : گفتم. رفتم هستي و ماني سمت به

 شد؟ تموم کارت هستي، ــ

 : گفت. بود دستش کتاب تا دو هستي

 !رسونه مي خونه به رو ما رسوند، رو ماني خدا. آره ــ

 : گفتم بود، بعید ازم که خاصي شرم با

 !شم نمي مزاحمشون. ريم مي خودمون نه ــ

 : گفت خنده با هستي

 .نمیاد بهت اصال که نیلو نکن ناز! من؟ داداشِ با هم اون! خجالت؟ و تو! زنه مي حرف قلم لفظ چه! اوه ــ

 !بچه کشمت مي شیم، تنها بذار! دراز زبون. گرفت لجم هستي هاي حرف از

 : گفت ماني. کرديم حرکت ماني ماشین سمت به سه، هر و کرد حساب رو پولش گرفت؛ هستي از رو ها کتاب ماني

 !بپرسم اومد يادم اآلن نداشتین؟ الزم چیزي شما آرين خانوم ــ

 :گفتم

 !ونممن نه، ــ

 : گفت هستي

 !بشه مودب و حرف کم نیلوفر، اين تا دنبالمون، بیاي تو همیشه کاش ماني ــ

 .رفتم اي غره چشم بهش! کنه رحم بهت خدا شدي؛ دراز زبون خیلي! هستي آخ

 : گفت و داشت نگه باال تسلیم ي نشانه به رو هاش دست لودگي، با هستي

 !زنه مي گنجشک مثل قلبم. نکن گاهن طوري اين هات، چشم اون با! تسلیم من ــ

 : گفت و خنديد ماني

 پشت هاي پل ي همه! شي مي تنها خانوم نیلوفر با هم باز! نیستما شما با همیشه من باشه؛ حواست خانوم، هستي ــ

 !نکن خراب رو سرت
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 ي چهره رکي،زي زير ماشین، عقب از هم من. نشست جلو هستي. شديم ماشینش سوار. گرفت ام خنده ماني حرف از

 .زدم ديد آينه از رو ماني

 اب مطابق رنگي، سبز شرت تي. بود زده باال خوشگل خیلي رو موهاش و بود بلند ريشش خط بود؛ يشمي هاش چشم

 . داشت خوبي و ورزيده اندام بود؛ پوشیده هاش چشم رنگِ

 :گفت هستي که کردم مي بررسي رو ماني اندام و صورت داشتم

 !گیره مي دلم زني، نمي حرف که دقیقه يه گذاشتي؟ جا فروشي کتاب تو رو تزبون! نیلو هي ــ

 : گفتم و خنديدم

 !رو گاله ببند! بزنه؟ حرف کسي میدي فرصت تو ــ

 : گفت لج با هستي

 !متر دو هم اون داره؟ زبون ماني ديدي ــ

 : گفتم گري موذي با

 !داريم خیلي موندن تنها براي وقت تو و من! دخترکم کن گوش رو ماني آقا گوشزد ــ

 .ديدم ماني هاي لب روي رو لبخند

 نیلو؟ _

 ؟" هست " بگم بهت هم من خوبه میگي؟ نصفه رو اسمم چرا! هستي اِ _

 : گفت خنده با ماني

 !هست ضايع هستي اسم هم جوريش همین! خدا رو تو نه ــ

 : گفت و گرفت حرصش هستي

 !نوازه غريبه خیلي من داداشِ اين! رسیم مي مه به! خان ماني باشه جورياست؟ اين! اِ ــ

 : گفتم

 !بزن رو حرفت حاال خب ــ

 !نمیگم _

 .نگو! جهنم _
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 !هماست تولد فردا بگم خواستم مي _

 خب؟. مبارکه!ِ اِ _

 .کنیم دعوت هم رو شما خواسته بابا گرفتیم، کوچولو مهموني يه. نداره خب _

 رو؟ ما _

 !بیايدها تون همه ديگه، آره _

 چي؟ براي ما _

 !زنه مي غر من سر نیاين اومده؛ خوشش خیلي ات خونواده از بابا! نداره چي براي _

 !کنه مي تعريف پرور آقاي از خیلي هم من باباي راستش! شیم مي مزاحم باشه؛ _

 :گفت ماني

 !منتظرتونیم. دارن لطف آرين آقاي ــ

 : گفتم

 !چشم ــ

 .رفتن و کردن پیاده مون خونه در دم رو من هستي، و ماني

 : زدم داد. رفتم خونه به

 نیست؟ خونه کسي نگار؟ نوشین؟ مامان؟ ــ

 .بکشم خوشگل بنفشِ جیغ يه شد باعث کارش اين. جلوم پريد مبل پشت از نريمان

 : گفت و خنديد نريمان

 !هاتم جیغ ي ديوونه! باش رو ما شجاع خواهرِ ــ

 : گفتم و برداشتم قلبم روي از رو دستم

 !دلقکي خیلي ــ

 :گفت نريمان! مبل ي دسته روي کردم شوت رو کیفم و نشستم مبل روي

 در؟ دمِ بود کي ماشینِ اون _

 !زني؟ مي چوب رو من سیاه زاغ حاال تا کي از _
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 !شدي مشکوک که وقتي از _

 .اومد نمي بهش اصال شدن غیرتي. خنديد هم بعد

 : گفتم

 !هستي داداشِ. بود ماني ــ

 .پريد رنگش کردم حس شنید، که رو هستي اسم

 پريد؟ رنگت شنیدي رو هستي اسم تا چرا شد؟ چت _

 !دارم؟ کار چي اون با من. نگو چرت _

 : گفتم خاصي لحن با

 !بشنوه دهنت از خدا ــ

 !دراز زبون _

 .پرور آقاي ي خونه دعوتیم شب فردا _

 مناسبت؟ چه به _

 هماست؟ تولدِ _

 کیه؟ هما _

 !ديگه هستي ي چیکهکو خواهر! وا _

 .نمیام که من! آهان _

 چرا؟ _

 !ندارم رو ها مهموني جور اين ي حوصله اصال _

 .شد ناراحت کلي پرور آقاي تراشیدي بهونه و نیومدي که هم قبل سريِ _

 !بشه خب _

 کجان؟ بقیه! توئه؟ دست مگه _

 بگم؟ رو همه دونه، دونه _

 .آره _
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 !نیماست کار محلِ هم مهران. بازار رفتن تینا و مامان و ارنگ! بیرونه حمید با نوشین. باشه _

 !کامل چه اوه؛ _

 !پروند مي آمپر اومد مي هستي اسم تا. بود شده مشکوک حسابي هم نريمان رفتارهاي. رفتم اتاقم به

 !ديابر لِمقاب ي نقطه درست بود، مهربون و خونگرم خیلي ماني. نبود برديا شبیه اصال اخالقش کردم، فکر ماني به

 !دونستن مي کاردرست و عرضه با پسري رو ماني همه. داشت دوست خیلي رو کارش و بود اعصاب و مغز جراحِ ماني

 .زدم کوتاه چرت يه. بودم خسته خیلي. آوردم در رو هام لباس

 .بودن اومده ها اين نگار. پايین رفتم و شدم بیدار

 اومدين؟ کي! گرامي خواهر بـــه؛ بــــه _

 :گفت رنگا

 !شه مي ساعتي نیم ــ

 :گفت مامان

 بودي؟ خوابیده ــ

 .بودم خسته خیلي. آره _

 : شد نزديکم تینا

 .دارم کار باهاتون! نیلوفر خاله ــ

 !تربچه اتاقم بريم بیا _

 .رفتیم اتاقم به و کردم بغل رو تینا

 : گفتم. بود دستش تو شده کادوپیچ اي بسته تینا

 !خريدي چي ببینم کن وا ــ

 !بود کوچیک ي بامزه و اي قهوه خرسِ يه. کرد باز رو بسته اش، بچگانه شوق و ذوق با تینا

 : گفتم و گرفتم دستم رو خرس

 !قشنگه چقدر تینايي واي ــ

 دارين؟ دوستش _
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 !ملوسه خیلي. عزيزم آره _

 .شما مالِ _

 چي؟ خودت پس _

 !بدي يههد بهش بايد داري، دوست که رو کي هر میگه نگار مامان _

 !داشتي دوست رو خرس اين تو اما _

 .دارم دوست بیشتر رو شما _

 رو تینا نگار! دادم مي براش هم جونم و بود ام خواهرزاده اولین. بود هم طبیعي. داشتم دوست رو تینا چقدر من که آخ

 .برگشتم سالن به و گذاشتم تختم باالي رو خرس. رفت و بوسید رو صورتم تینا. زد صدا

 :گفت نماما

 !شمال بريم قراره. کن آماده شنبه براي رو خودت نیلو ــ

 : گفتم

 کي؟ با ــ

 :گفت نگار

 !دايي و خاله ي خانواده ــ

 : گفتم

 !نمیام که من. بگذره خوش ــ

 :گفت مامان

 نکني؟ مخالفت تو بريم، جا يه ما شد زدي؟ مخالف سازِ تو باز ــ

 : گفتم

 !نمک تحمل رو يلدا تونم نمي اصال ــ

 :گفت نگار

 .بموني تنها شه نمي. بیاي بايد باالخره داري؟ کار چي اون با تو. نیار بهونه ــ

 : گفتم
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 !نیستم بچه که من! بمونم؟ تنها شه نمي چرا ــ

 :گفت مامان

 .نمیايم هما تولد شب فردا هم ما نیاي، اگه ــ

 : گفتم

 گفت؟ بهتون کي ــ

 :گفت نريمان

 !من ــ

 !سي بي بي بگو بعد کنن؛ تازه نفسي يه اربذ حاال! لق دهن _

 .شد مي بد کرد، مي لج اگه مامان. رفتم مي باهاشون شنبه بايد. کنم مخالفت نتونستم ديگه

 :گفت نگار

 تهرانیم؟ ما فهمید کجا از هستي! نیلوفر ــ

 : گفت و زد پوزخندي نريمان

 !نگاري مونه نمي خبر بي کسي نیلوفر، وجودِ با ــ

 : گفتم نريمان به رو و کردم اخمي

 .میگم رو چیز همه بهش! دوستمه ــ

 :گفت نريمان

 !هام رفیق از يکي ي خونه دعوتم شب فردا من ــ

 : گفتم

 گفتي؟ رو اين دعوتیم، جا اون فهمیدي تا چرا پس! اِ ــ

 : گفت و گرفت رو گوشم نريمان

 !موقوف فضولي ــ

 : گفت مامان. گفتم آخ آخ. اومد دردم

 .تعطیل هم تراشي بهونه. پرور آقاي ي خونه ريم مي هم با همه! شدي؟ بچه! نريمان نک ولش ــ
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 .کرد سکوت نريمان که زد، رو حرفش تحکم با قدر اين. رفت اتاقش به مامان

 روي بود گذاشته رو دستش هم يارو. اومد مي خوابم خیلي بودم، خوابیده دير ديشب. پريدم خواب از زنگ صداي با

 .برداشتم رو گوشي خشم با. کرد مين ول و زنگ

 کیه؟ _

 .رفتم مي داشتم! عجب چه _

 .آوردم مي در سرش رو، زدنش زنگ اين تالفيِ بايد. بود برديا صداي

 هستي؟ هم طلبکار زنگ، روي گذاشتي هم رو دستت جا؛ اين اومدي زود صبح! پررويي چقدر _

 !تنبلي قدر اين دونستم نمي _

 !مربوطه خودم به هستم، چي هر _

 هست؟ نريمان. بشنوم رو تو ته و سر بي هاي حرف که نیومدم _

 باهاش که رو کسي هر ي شماره ببین،! آسونه خیلي هم ازش استفاده! کرده اختراع رو تلفن وقته خیلي بل گراهام _

 .جا اين آورديد نمي تشريف هم راه همه اين! تموم و کجاست پرسي مي ازش راحت و گیري مي داري، کار

 :گفت شده، کالفه خیلي بود معلوم که برديا

 .کن صدا رو نريمان حاال شد؟ تموم خوشمزگیت ــ

 داري؟ کارش چي _

 کني؟ مي بازخواست داشتي، نگه پا سرِ رو من! هستي فکري بي عجب _

 .میاد! حمومه _

 !اآلن؟! حموم؟ _

 !بگیره اجازه ما،ش شخیصِ شخصِ از هم رفتن حموم براي بايد دونست نمي ببخشید! اوه _

 میاد؟ کي _

 !کشه مي طول کارش _

 !ها قاطیه هام سیم من نمیگي؟ که دروغ نکرده خداي _

 !نیست اما دونستم، مي. نبود گفتن به الزم _
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 کي؟ _

 !خیکي مرد يه _

 :شد ازخشم پر صداش

 .آوردم مي جا رو حالت وگرنه دارم عجله که حیف کوچولو، دختر ببین _

 !مغازه رفته نیست، .بینمت مي ريز _

 ...خیلي _

 !شد خنک دلم! بود کرده حال چقدر آخ. رفت و نزد آخر تا رو حرفش

 !چسبید بهم خیلي. خوردم کامل رو ام صبحونه و بودم سرحال

 .داد جواب خوردن، بوق تا چند از بعد. داشتم رو بنفشه ي شماره

 تويي؟ نیلو الو؛ _

 !گرامي ي خاله دختر بر سالم بـه؛ بـه _

 کردي؟ من ياد شد چي. نريز زبون. سالم _

 کنار؟ ذاري مي برام داشتم، الزم که رو هايي کتاب اون جونم، بنفشه _

 بريشون؟ مي میاي کي _

 .فردا... ايشاا. کنم نمي وقت که امروز _

 !بده رو ها اون بهت بود، خونه کي هر که ذارمش مي جايي نبودم، هم خودم اگه. کنار ذارمش مي برات بیا. باشه _

 نداري؟ کاري! کردي لطف. مرسي _

 .خداحافظ. برسون سالم پروانه خاله به. نه _

 .کردم قطع رو گوشي

 .بودم پوشیده بلند و رنگ زرد پیراهني. بودم آماده من بود، گذشته هم هفت از ساعت

 :گفت و شد نزديکم نريمان. بود ادهس و دخترونه آرايشم. بود بدنم متناسب. بود خريده برام دبي از نیما رو پیراهن اين

 کردي؟ اذيتش بود، اومده برديا ديروز ــ

 منظور؟ خب؛ _
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 .بذاري سرش به سر نبايد. بود عصبي خیلي _

 !کنه مي تالفي. نسوزه اون براي دلت تو _

 : گفتم و زدم آمیزي شیطنت لبخند

 !بیاي خواستي نمي خوبه حاال! داداشي زدي هم تیپي چه ــ

 : گفت و کرد ماخ نريمان

 !دزدنتا مي! خوشمزه ــ

 .اومد نمي و بود حمید ي خونه نوشین. شدن حاضر همه باالخره. خنديدم

 !کردي مي پیداش بايد حمید ي خونه زدي، مي رو نوشین تهِ و سر

 .بود پوشیده رنگي خوش قرمز پیراهن. بود شده حاضر هم تینا

 داوم جلو ديدنمون با ماني. شديم خونه وارد راحتي به و بود باز در. مرسیدي پرور آقاي ساختِ تازه و شیک، ي خانه به

 .گفت آمد خوش گرم خیلي و

 : گفت و بوسید رو صورتم. رسید سر هستي

 !ها زيبايي بانوي بر سالم ــ

 : گفتم و خنديدم

 !دخترکم نکردي خوشگل کم هم تو ــ

 عادي و سرد خیلي نريمان. شد قرمز سفیدش، هاي گونه کرد، سالم هستي. اومد جلو نريمان. زد لبخندي هستي

 . شد ناراحت هستي. نکرد هستي به هم گذرا نگاه يه حتي! بود تر سنگین کرد نمي سالم. رفت و کرد سالمي

 !هستي اين دست از! است ساده مهمونيِ يه گفت مي که هستي. بود مهمون از پُر. رفتیم سالن به

 حرف هم با و شد نزديکش تینا. بود سالش دوازده. بود خوبي و مؤدب دختر. مداو جلو هما. نبودم ساده خوبه حاال

 .زدن

 مچش سالن کف پارکتهاي به اطرافش، محیطِ به توجه بي نريمان. گرفتم نظر زير رو هستي و نريمان حرکات دور، از

 .بود غمگین هم هستي. بود دوخته

 حرص با هستي! بود فیس بیبي. بود کرده آرايش ناز رو، درشتش و سبز هاي چشم. بود شده خوشگل خیلي هستي

 : گفت
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 !شده هم خجالتي چه ــ

 : گفتم

 کي؟ ــ

 : گفت سريع هستي

 !کس هیچ ــ

 بايد. نشستم اي گوشه هم من. بگه آمد خوش ها مهمون به رفت هستي! گفت مي رو نريمان کردم، دنبال رو نگاهش

 !آوردم مي در کارشون از سر امشب

 :گفت لبخند با. بود دستش شربت لیوان تا دو. شد نزديکم ماني

 گذره؟ نمي خوش بهتون ــ

 !خوبه هم خیلي اتفاقا! نه نه؛ _

 .کردم تشکر داد، دستم به رو ها لیوان از يکي ماني

 : گفت

 !شینید نمي جايي ساکت که دونم مي دارم، ازتون که شناختي با آخه ــ

 !بود گفته طوري اين هستي البته! کوچیکه جشنه يه کردم مي فکر آخه _

 .باشین راحت شما خواست مي! نمیگه رو چیزهايي يه همیشه هستي _

 .نوشیدم رو شربت از اي جرعه

 خانوم؟ نیلوفر _

 بله؟ _

 نکردين؟ تموم رو درستون _

 چي؟ شما. مونده ترم دو هنوز؛ نه _

 چي؟ من _

 : گفتم و کردم اصالح رو حرفم. کشیدم خجالت بیجام، سؤال از

 ايد؟ راضي کارتون از ــ
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 .خوبه آره؛ _

 نیست؟ سخت _

 !دارم دوستش خب اما هست؛ که سخت _

 : گفت و رسید سر هستي

 !هستین هم احوالپرسي گرمِ چه! به به ــ

 :گفت ماني

 !بدين قرض من به لحظه چند رو دوستتون و بدين اجازه شما اگه ــ

 : گفتم خنده با

 !هستم همه به متعلق من ــ

 :گفت هستي

 !شده عقل کم من داداش اين. نگیر تحويل رو خودت زيادي ــ

 :گفت و دوخت نريمان به رو نگاهش. شد ساکت هستي و کرد اخمي هستي به ماني

 !گذره نمي خوش بهشون انگار. ساکتن چه نريمان آقا ــ

 :گفت ماني

 !پیشش میرم من ــ

 : گفت هستي. رفت نريمان سمت به ماني

 بیني؟ مي رو پسره اون نیلو ــ

 کدوم؟ _

 !پوشیده سفید شرت تي _

 خب؟! آهان _

 !است کاوه اون _

 کیه؟ کاوه_

 .کرده خواستگاري ازم گفتم رفت؟ يادت! ديگه بابام شريک پسرِ! وا _
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 نه؟ میري؛ داري هم تو. اومد يادم! آهـــــان _

 .نمیاد خوشم ازش نه؛ _

 !گیره جايي يه دلت نکنه چي؟ واسه _

 : گفتم. کرد سکوت هستي

 !نمیگي؟ من به دخترکم؟ چته تو ــ

 .میگم بهت شد وقتش. نپرس هیچي فعال _

 چي؟ وقت _

 !کنم مي خواهش نیلو؛ _

 به هستي و من. بگه بهم خودش تا موندم مي منتظر بايد. کرد نمي مخفي ازم رو چیزي هستي. نکردم اصراري ديگه

 .شديم نزديک نريمان و ماني

 : گفتم

 !جوشه دير کم يه من داداشِ آقا اين ــ

 :گفت ماني

 !هستن مشربي خوش پسر اتفاقا؛ نه ــ

 :گفت نريمان

 !دارين لطف شما ماني آقا ــ

 :گفت ماني به رو. شد نزديک بهمون کاوه لحظه همین در

 !بگیريد تحويل رو ما هم کم يه دکتر آقاي ــ

 :گفت نريمان به رو و زد لبخندي ماني

 .بابام شريک پسر ه،کاو کنم؛ مي معرفي ــ

 : گفت هستي به رو و داد دست نريمان با کاوه

 !هستي شدي زيبا خیلي ــ

 :گفت و زد پوزخندي نريمان. شديم شوکه همه کاوه، صمیميِ لحن از
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 هستن؟ باباتون دوست پسر فقط ايشون ماني، آقا ــ

 : گفت خنده با کاوه

 !جناب بشیم نامزد زودي به قراره هستي، و من ــ

 .رفت و کرد عذرخواهي! بده حالش بود معلوم. شد شوکه يماننر

 .رفت اي بهونه به و کرد نگاه کاوه به نفرت، با هم هستي

 !بشن نامزد قراره میگه نشده، هیچي هنوز! پررو ي پسره

 تيخدر پشت. نرفتم جلو. ديدم رو اش سايه بوها شب الي البه. بودم نگرانش گشتم، نريمان دنبال و رفتم حیاط به

 :خوند مي رو شعري و بود گرفته بغل رو زانوهاش. شدم پنهون

 !سبز چشمانت تو اي" ــ

 !توست از هذيان سبزيِ اين من، در

 !کرد تخريبم تو چشمِ سبزيِ

 !توست از برگم سوخته ي مزرعه حاصل

 "!...توست از مرگم، و تو از زندگي

 !همصدق حمید ي سروده شعر، اين دونستم مي و داشتم بیاتاد و شعر به وافري ي عالقه دانشگاهیم، ي رشته خاطر به

 .بودم مطمئن ديگه داشتم، هستي و نريمان عشق مورد در شکي اگه

 !سبز؟ چشمانت

 :گفتم و رفتم جلو

 !نريمان _

 :گفت و کرد پاک رو هاش گونه دستش، پشت با. شد شوکه

 کني؟ مي کار چي جا اين تو ــ

 خوبي؟. اومدم اآلن _

 بذاري؟ پا ديگران خلوت تو اجازه بدون ريدا عادت _

 !نیستم غريبه من _
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 !بشي کسي خصوصي حريم وارد اجازه، بي که شه نمي دلیل اين _

 !جمع تو برگردي بهتره _

 !میده؟ عذابم چیزش همه که جمعي _

 !ناراحته هم هستي _

 !شه مي عروس ديگه وقت چند تا که اون ناراحته؟ چرا اون _

 !خواد نمي رو پسره اون هستي _

 .نیست مربوط هم من به! نمیدن شوهر زور به رو کسي _

 !شدم مي ديوونه داشتم. رفت و شد بلند نريمان

 .برگشتم سالن به. اومد مي بر دستم از کاري کاش! بود چشون تا دو اين

 .شدم نزديک بهش. کردم مي عوض رو هواش و حال بايد. بود نشسته مغموم اي، گوشه هستي

 ببنیم؟ رو تو زهرمار برجِ عین ي چهره تا کردي دعوت رو من! مدخترک _

 روي رو دستم. شدم ناراحت. خورد مي چشم به سبزش هاي چشم تو اشک، اي حلقه. شد خیره هام چشم به هستي

 .گذاشتم اش شونه

 خوبي؟! هستي _

 .انداخت پايین رو سرش. بگیره رو بغضش جلوي تا ورچید رو هاش لب

 .چشونه دونستم مي کاش. نداشتم رو حالش طاقت .سوخت براش دلم

 چهارم فصل

 

 ...امروز اما اومد مي من از زودتر همیشه بود، نیومده هنوز. شدم خیره سالن انتهاي به. کردم مرتب رو ام مقنعه

 حرصم !نداد بروز هیچي بکشم، حرف نريمان زيون زيرِ از خواستم چي هر ديشب آوردم ياد به. شد انباشته دلم تو غم

 و شد تموم کالس! بیاد ديگه بود محال. شدم امید نا. کردم نگاه مچیم ساعت به! بدونم رو چیز همه بايد من. گرفت

 .نشد هستي از خبري هیچ

 .بود خاموش زدم؛ زنگ گوشیش به

 !ديد مي تلويزيون دنیا، تموم از فارغ و بود داده لم مبل رو نريمان. رفتم خونه به
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 : گفت ديد، رو کالفگیم که مامان

 اي؟ آشفته قدر اين چرا نیلوفر؟ چته ــ

 : گفتم

 !نگرانشم. خاموشه زنم، مي زنگ گوشیش به هم چي هر! دانشگاه نیومد امروز هستي ــ

 : گفت و دوخت بهم رو نگاهش نريمان

 !شون خونه بزن زنگ خب ــ

 .فهمیدم آورد، زبون به که اي جمله چند حتي و نگاه از کامل رو نگراني. نبود بدي فکر

 .رفتم تلفن سمت به

 الو؟ _

 .نیلوفرم. ماني آقا سالم الو؛ _

 چطوره؟ حالتون. آرين خانوم سالم _

 خوبه؟ حالش است؟ خونه هستي ببخشید. ممنون _

 : پرسید نگران ماني

 باشه؟ مريض بود قرار مگه شده؟ طوري. است خونه بله ــ

 .شدم نگرانش کم يه نیومد، دانشگاه امروز آخه. نه نه؛ _

 !موند خونه همین واسه داشت، سردرد کم يه. نباشید نگران! آهان _

 بزنم؟ حرف باهاش تونم مي _

 .بگیره تماس باهاتون میگم! خوابه کنم فکر راستش _

 .خداحافظ. ممنون _

 .کردم قطع رو گوشي

 : پرسید نگران نريمان

 شد؟ چي ــ

 :گفتم
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 !خوابیده هگرفت داشته، سردرد گفت ماني! هیچي ــ

 !بود؟ چي من تقصیر. بودم ناراحت خیلي هستي، برخوردِ از. رفتم اتاقم به ناراحت

 .شدم پري خاله ي خونه راهيِ بنفشه، از کتاب گرفتن براي ظهر از بعد

 .زدم رو زنگ

 کیه؟ _

 .نیلوفرم _

 !داشت؟ رو اين ي حوصله کي! اوف. بود برديا

 .(بود غريبه سياحوالپر و سالم با کال) امرتون؟ خب _

 .دارم کارش. بیاد بنفشه بگو _

 يه ،نیستي بلد رو ازش استفاده اگه شده؛ اختراع فايده پر ي وسیله اين تلفن، که شه مي قرني دو يه راستش! آهان _

 باشه؟. بدم يادِت پیشم، بیا ذارم مي وقت

 .بودم عصبي شديد هم من. داشت تالفي قصد

 : گفتم کالفگي با

 !کن صدا رو بنفشه. کردم مي حالیت وگرنه نیستم؛ فرم رو اصال امروز که حیف! دوننمک هه هه ــ

 ديگه؟ امرِ خب. بودم کالفه و حوصله بي بدجوري ديروز هم من خاله، دختر اتفاقا _

 : زدم داد. گرفت حرصم

 .بیاد بنفشه بگو میگم ــ

 .نیست _

 ماعصاب امروز من. نکردي انتخاب رو خوبي روزِ اصال بگم يدبا کني، تالفي رو ديروز کار خواي مي اگه برديا، ببین _

 !کنما مي لهت. داغونه

 .نیست بابا، _

 کجاست؟ _

 !حمومه _
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 !اومد نمي در خونم زدي، مي کارد میگي؛ رو من آخ

 :زدم داد

 !دارم عجله. نکن اذيت رو من برديـــــــــــــــــا ــ

 .برسون رو من گرمِ سالمِ پروانه خاله به _

 !رسم مي وقتش به رو حسابت! جورياست؟ اين! اِ _

 !اي شانسي بد عجب. نبود دسترس در. زدم زنگ بنفشه موبايل به

 .شد ظاهر برديا خندان ي چهره و شد، باز حیاط در که برم خواستم

 !بگیرم رو حالش بزنم خواست مي دلم آخ. بود لبش ي گوشه اي، پیروزمندانه لبخند

 !میارم در رو لجت کنم مي حال آي! صبيع نیلوفرِ بر سالم _

 !درمیارم سرت رو تالفیش باشه يادت! هـــي _

 : گفت که برم خواستم. خنديد و داد تکیه در به برديا

 !نکن قهر بیا؛ ــ

 .بود دستش ها کتاب. برگشتم عقب به

 : گفتم حرص با

 !بدي زودتر مردي مي ــ

 !دادي مي رو تاوانش بايد _

 خیلي. ببینم رو برديا اتفاقي، حتي ديگه خواست نمي دلم. شدم خونه راهي زود. گرفتم ازش ور ها کتاب خشم با

 !خونه رفتم. بودم کالفه و عصبي

 :گفت نگار

 .داشت کارت زد؛ زنگ هستي تو؟ کجايي! نیلوفر ــ

 : گفتم حوصلگي بي با

 !ندارم حرفي اون با من ــ

 شده؟ دعواتون! تو چته! وا _
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 .کنم استراحت میرم ام، خسته. بزنه حرف باهات خواد نمي بگو زد، گزن دوباره اگه _

 !نداشتم رو اش حوصله! کردم قطع. بود هستي خورد؛ زنگ گوشیم. رفتم اتاقم به

 .پروند خواب از رو من موبايلم، خراش گوش جیغ صدايِ دوباره که بود شده سنگین خوابم تازه

 !دادم جواب بود؛ غريبه شماره

 بله؟ _

 :پیچید گوشم تو هستي، جیغوي جیغ صداي

 کنم؟ نصفت بزنم کني؟ مي قطع رو گوشي من رو حاال! شـــــــعور بي ــ

 !میاد خوابم. بزن رو حرفت چیه؟ تکلیف کردي خاموش رو گوشیت که تو _

 ناراحتي؟ ازم! نیلوفري اِ؛ _

 !يبد خبر يه نشدي حاضر حتي! بچه شدم نگرانت چقدر دوني مي! باشم؟ نبايد _

 !دادم مي بهت رو خبرش وگرنه بود بد حالم خدا به نیلوفر _

 ندادي؟ پیامک يه حتي که بد قدر اين _

 !ديگه نکن ناز. ببخشید گذشته؛ که حاال _

 !ها؟ رو کارهات اين نبینم ديگه اما باشه؛ _

 !قول قولِ _

 بهتري؟ اآلن! دخترکم آفرين _

 !خوبم _

 بیرون؟ بريم بیام، _

 کجا؟ _

 !شمال ريم مي هم فردا پس! بینمت نمي دانشگاه است، جمعه که فردا _

 .بگذره خوش! اِ؟ _

 !گذره نمي مطمئنم _

 برديا؟ هم باز چي؟ واسه _
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 !اَه اَه؛. هست هم يلدا. بود اون فقط کاش _

 .بگذره خوش بهت کن سعي _

 دخترکم؟ _

 جان؟ مادر جان، _

 بیرون؟ بريم دنبالت بیام _

 !ندارم حوصله چهی نیلو، نه اآلن _

 .بگي بهم رو حقیقت خوام مي _

 چي؟ حقیقتِ _

 !ديشب _

 .بده فرصت بهم! میگم بهت شد وقتش خدا به شدي؟ پیله تو باز! نیلو اِ _

 !گفتي مي بهم شد مي چي هر. نبودي طوري اين که تو فرصتي؟ چه _

 !میگم بشم، مطمئن بذار. میگم بهت کن باور _

 .نمک نمي اصرار ديگه. باشه _

 !من برم قربونت _

 خوبه؟ ماني آقا _

 پرسیدي؟ رو اون حال يهو شد چي _

 !طوري همین _

 !بیمارستانه. نیست _

 هستي؟ _

 هــــــوم؟ _

 !شمال بريم ما با بیا هم تو _

 کار؟ چي بیام من شدي؟ خُل _

 .بیا هم تو. کنم نمي حال کسي با! میره سر ام حوصله جا اون من خب _
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 چي؟ بگم بیام جا اون من. بريد قراره خانوادگي شما. نزن هم حرفش نه، _

 .ديگه نکن ناز. نخودچي _

 .نکن اصرار نیلو؛ نه _

 دنبالت؟ بیام فردا _

 .میدم خبر بهت حاال _

 زدي؟ زنگ بهم باهاش کیه، خطِ اين _

 .بود گذاشته جا خونه رو گوشیش! مانیه خطِ _

 .خداحافظ. بده بهم رو خبرش باشه، _

 !حافظخدا _

. خوابیدم ساعتي دو. رفت مي لو نريمان و اون ي قضیه جوري اين. آوردم مي خودم با رو هستي شد، مي هرجور بايد

 !بود شب هشت ساعت شدم که بیدار

 .زدم زنگ بود، زده زنگ بهم باهاش هستي که اي شماره به

 .پیچید گوشم تو ماني جذاب و مردونه صداي

 بفرمايید؟ الو، _

 .نیلوفرم. ماني آقا مسال الو؛ _

 .نشناختم ببخشید! آرين خانومِ سالم _

 .شدم مزاحمتون وقت بي که ببخشید رو من بايد شما _

 امرتون؟. داريد اختیار نه؛ _

 .بکنم ازتون خواهشي يه خواستم مي مزاحمت، از غرض _

 .بفرمايید امر _

 !شمال بريم بیاد، من با کنید راضي رو يهست بخوام ازتون خواستم مي. شمال بريم شنبه قراره ما راستش _

 بیاد؟ هستي _
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 نمي حرف شما، حرف روي هستي که دونم مي خوب. نیستم تنها من هم شه؛ مي عوض سرش هواي هم خب، آره _

 !زنه

 !نباشن راضي تون خانواده شايد آخه اما _

 .مونه مي خواهرم مثل هستي حرفیه؟ چه اين _

 .زنم مي حرف باهاش من! باشه _

 .خیر به شبتون. کردين لطف _

 !خیر به شب _

 .رفتم پذيرايي به خوشحال

 : گفتم

 !شد اضافه هم ديگه نفر يه شنبه، مسافرين به! خبر. خبر ــ

 :گفت مامان

 کي؟ ــ

 : گفتم

 .پرور هستي خانومِ ــ

 : گفت و رفت هم در نريمان هاي اخم

 میاد؟ چرا اون ــ

 : گفتم

 داري؟ مشکلي هستي، اومدن با تو ــ

 : گفت لج با نريمان

 !است غريبه يه وسط اين اون اما نه؛ ــ

 : گفتم

 !منه عزيزِ دوست اون. هم خیر نه ــ

 : گفت نگار. رفت اتاقش به ناراحتي با نريمان
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 .نیلو نشو سر خود! نريمانه با حق ــ

 بزرگیه؟ گناهِ بیاد، خواستم هستي از که اين چیه؟ سر خود _

 : گفت مامان

 .کردي مي سؤال ما از بايد قبلش خب اما نه؛ ــ

 !نکردم بدي کار هیچ من. دارد دراز سرِ قصّه اين. خیر نه _

 : گفت. اومد مي بیرون از تازه رسید؛ سر نوشین

 جا؟ اين خبره چه ــ

 :گفت نگار

 میاي؟ شمال تو کو؟ حمید آقا. شد تموم. هیچي ــ

 :گفت نوشین

 .بگذره خوش ديگه؛ نه ــ

 :گفت مامان

 نیاي؟ قراره مگه ــ

 :گفت نوشین

 !حمید پیشِ مونم مي من نه؛ ــ

 :گفت مامان

 .شمال میاي هم تو میگن؟ چي مردم. نکرده الزم ــ

 :گفت نوشین

 .حمید ي خونه میرم من. بگن دارن دوست چي هر مردم بذار خب! وا ــ

 :گفت مامان

 .ريم نمي اصال يا ريم، مي هم با همه يا. نکن هم فکرش ــ

 : گفت خشم با نوشین. رفت اتاقش به امانم

 .محرمیم که ما بمونم؟ حمید پیشِ من شه مي چي مگه داره؟ مامان اخالقیه چه اين ــ
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 : گفت اي دلجويانه لحن با نگار

 .نکني حساسش زياد بهتره داره؛ رو خودش عقايد هم مامان خب ــ

 : گفتم

 .نیستي تنها هم وت طوري اين. شمال بیاد بگو هم حمید آقا به خب ــ

 !بود کالم يه حرفش! ديگه بود مامان. رفت دلخوري با نوشین

 .کردم سکته. کنم عوض رو گوشیم صداي بايد! آخ. پريدم جا از گوشیم، زنگ صداي با ده ساعت

 الو؟ _

 !مرض و الو _

 صبحي؟ اول تويي هستي _

 داشتي؟ تشريف خواب! ظهر شه مي داره عزيزم صبح؟ اول _

 .کردم مي فکر دخترکشت هاي چشم و تو به داشتم زم؛عزي نه _

 کردي؟ بود کاري چه اين _

 کاري؟ چه _

 شمال؟ بیام کنه راضي رو من گفتي ماني به که همین _

 !ها داره تو رو نفوذي عجب! نکنه درد ماني آقا گل دست _

 ديکتاتور؟ کردي تحمیل بهم رو حرفت باز! مرض _

 !من برم مدخترک قربونِ! بخواد هم دلت _

 !سنیم هم خوبه حاال! ام بچه کنم مي فکر دخترکم؛ نگو من به قدر اين! نیلو اِ؛ _

 !نمکي میاد؛ بهت خیلي. بگم خواست دلم دخترکم؛ گفت بهت ادبیات استادِ وقتي از _

 !بغلم زيرِ نذار هندونه _

 .خنديدم بلند

 !کوفت _

 ناراحتي؟ ازم! هستي _
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 !کنم عادت بايد شايد. ديوونه نه _

 چي؟ به _

 !کني فضولي شه وقتش تا نشد قرار! آي آي _

 .دنبالت میام فردا. باشه _

 .فعال باشه، _

 .شنیدم رو برديا صداي که اومدم، مي پايین ها پله از داشتم. زدم شونه رو موهام

 برام. نداد جواب که بود برديا فقط دادم، سالم همه به. زد مي حرف برديا و دادن مي گوش همه. شدم سیخ جام سر

 !میگه چي ببینم داشتم دوست خیلي. بود عادي

 : گفتم و پیوستم جمع به

 ساکتین؟ همه که چیه سر بحث ــ

 : گفت خونسردي با برديا

 !بدوني نداره ضرورتي ــ

 !باشه بساز من با اگه چرخه نمي روزگارش انگار اصال! کرد شروع زهرمار برج اين باز! آخ

 : گفتم عصبانیت با

 بدونم؟ نبايد چرا غريبه؟ شدم من حاال ــ

 : گفت لحن همون با برديا

 !بدوني نداره ضرورتي. میگم دوباره ــ

 جام سر مظلوم. بودم شده شرِک ي گربه مثل کردم حس. ندادم ادامه ديگه که زد، رو حرف اين قاطع و محکم قدر اين

 .نشستم

 :گفت نگار

 کرد؟ کاري شه نمي يعني برديا ــ

 :فتگ برديا

 !مونده راه يه فقط ــ
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 :گفت نريمان

 نره؟ شه نمي ــ

 :گفت برديا

 .دارم سراغ متخصص خوب دکتر تا چند ور اون! شه نمي نريمان، نه ــ

 :گفت مامان

 میره؟ باهاش کي ــ

 :گفت برديا

 !برمش مي خودم ــ

 :گفت مامان

 !بره تنها بذارم تونم نمي. بیام بايد حتما که من ــ

 :گفت نوشین

 !کنیم مشورت بايد هم پدرام دايي با ــ

 :گفت برديا

 .شم نمي راضي من اما بره، مامان همراه کرد اصرار. زدم حرف دايي با من ــ

 :گفت نگار

 !برن مامان و دايي بهتره! کنه نمي حل رو مشکلي تو رفتن آخه ــ

 :گفت برديا

 !بمونم تهران که نمیده اجازه قلبم ــ

 و اومد مي در اشکم قطعا زد، مي داد سرم برديا هم باز اگه. بپرسم نداشتم هم جرئت! چیه سر موضوع دونستم نمي

 !کنم گريه جلوش نداشتم دوست اصال

 :گفت خنده با ديد، رو ناراحتم و مغموم ي قیافه وقتي نريمان

 !نمیاد در صدات و شیني مي گوشه يه وقتي شي مي ناز قدر اين! نیلو آخــــــي ــ

 : فتمگ و گرفت حرصم
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 !مرض ــ

 :گفت نوشین

 و دهش حاد قلبش وضعِ گفتن دکترها حاال.دوني مي که رو قلبش مشکل! پريه خاله سرِ قضیه. نکن اذيتش قدر اين ــ

 !ماجرا اينه! بشه عمل خارج، بره بايد

 ماا شه مي خوب کردن مي فکر همه. گرفت مي درد خیلي قلبش شوهرش، مرگ از بعد! من ي بیچاره ي خاله آخي

 ...حاال

 :گفت برديا

 شد؟ رفع فضولیت حاال ــ

 !آخه ساکتم که من! داره جنگ سر من با اين ببین خودت خـــــــــــدايا

 .وايسادم برديا کنار رفتم هم من. رفت دنبالش نريمان. شد خارج در از و کرد خداحافظي. شد بلند جا از برديا

 چیه؟ من با تو مشکل _

 .بود هاش کتوني بند بستن مشغول هام، حرف به اعتنا بي برديا

 :گفت نريمان

 چي؟ يعني کارهات اين نیلوفر ــ

 :گفتم

 چیه؟ من با مشکلش بدونم بايد من! نريمان نکن دخالت تو ــ

 : گفت و هام چشم تو زد زل. شد بلند و بست رو هاش کفش بند برديا

 !فضول کوچولوي دختر اخالقته، تو با من مشکل ــ

 .رفت و بست رو رد سريع برديا

 : گفت خنده با نريمان

 !کوچولو گفت؟ چي شنیدي ــ

 .میدم نشونش! کوفت _

 .بشم خوب باهات عمرا! کوچولو؟ میگي من به حاال. شدم عصبي
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 پنجم فصل

 

 !که کوير بريم خوايم نمي. شمال میريم روز سه دو، بابا برداشتین؟ اثاث همه اين که بريم کجا قراره مگه! مامان ــ

 :گفت مانما

 .سختته اگه ماشین، تو بذارم رو وسايل خودم بده اصال نريمان؟ زني مي غر چقدر ــ

 :گفت نريمان

 هدفع خدا به... وا. سفر برين تکمیل دارين دوست قدر اين ها خانوم شما چرا دونم نمي! نیست من سختيِ سر بحث ــ

 .بردم رو پولم کیف فقط شمال، رفتم هفته يه من که قبل ي

 آخرش. بود مامان و اون بین ها بحث اين همیشه سفر، بريم بود قرار که وقت هر! بود عادتش. زد مي غر هي يماننر

 .بود مامان حرف حرف، هم

 .سفید شال با بودم، پوشیده رو سبزم مانتوي. کردم پام رو استارم ال هاي کفش

 !سقفش تا بود، پُر پُر. زدم زل ماشینمون داخل به

 : تمگف ناراحتي با

 بشم؟ سوار کجا بايد من بگید شه مي ــ

 : گفت خنده با نريمان

 !اي اضافه تو ــ

 : گفتم و آوردم در براش رو زبونم

 !مسخره ــ

 :گفت مامان

 !بیا اون با تو میاد، برديا اآلن ــ

 : گفتم حرص با

 .نمیام اون با من. عمرا ــ

 :گفت بابا
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 !بیاي برديا با بهتره. میاد هم هستي ثاني، رد. نیست جا که، بیني مي کني؟ مي لج چرا ــ

 !زد مي برق تمیزي از رنگش مشکي 3مزدا. رسید سر برديا دقیقه، چند از بعد

 : گفت بابا، با احوالپرسي و سالم از بعد

 !اند کوچه سر کرده؛ سوار رو بنفشه و بهار و مامان پارسا، ــ

 :گفتم

 .بريما هم هستي دنبال ــ

 .نشستم عقب. شدم برديا اشینم سوار ناراحتي با

 :گفت و کرد نگاهم. کرد تنظیم رو آينه برديا. کردن حرکت ها ماشین

 دمغي؟ قدر اين صبحي اولِ همیشه ــ

 !ندارم دوست اصال که سفرم هم کسي با که هايي وقت البته! بله ــ

 !پُره چي از دلت دونم مي! خدامه از من نکن فکر ــ

 کجان؟ ها اين دايي! ندارما اعصاب. نکن شروع ــ

 !ندارم حرفي باهات من ــ

 !جهنم به ــ

 اي. بود شده پارسا ماشین سوار هم دايي. شد سوار يلدا و داشت نگه جايي. چرخوندم پنجره سمت به رو سرم

 نبود؟ جا اين از غیر جايي براش يلدا! خـــــــــــدا

 :گفت برديا

 نرفتي؟ پارسا ماشین با چرا ــ

 : گفت اش مسخره و لوس لحن همون با يلدا

 !میدم ترجیح رو بودن تو با من ضمن، در. نبود جا ــ

 : گفت کالفه برديا

 .خواهشا نکن شروع ــ

 : گفتم حرص با
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 !دادي مي سالم يه ها قديم ــ

 : گفت و کشید پايین رو خودش سمت ي شیشه حرفم، به توجه بدون يلدا

 !هوايیه چه ــ

 .جويدم رو لبم پوست شدم، عصبي. بده رو بمجوا که نکرد حسابم آدم اصال

 ياحوالپرس برديا با! بود شده خوشگل خیلي. نشست من کنار. شد سوار هم هستي و رسیديم خیابون سر به باالخره

 .داد بهش زورکي سالم فقط يلدا اما. کرد

 :گفتم بهش

 نشدي؟ منتظرمون که زياد ــ

 :گفت هستي

 .اومدم ماني با! زياد نه ــ

 :گفت برديا

 پزشکن؟ ماني آقا ــ

 :گفت هستي

 !اعصابه و مغز متخصص ماني! بله ــ

 :گفت برديا

 .باشن موفق. میگم تبريک! به به ــ

 : گفت يلدا. کرد تشکر هستي

 داري؟ شکالت برديا ــ

 : گفت برديا. شد خوردن مشغول و آورد در خارجي شکالت اي بسته. کرد اشاره داشبورد به دست، با برديا

 !کن تعارف هم ها عقبي به ــ

 :گفت يلدا

 خورين؟ مي ــ

 : گفتم. گرفت لجم خیلي
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 !خوريم نمي کرده، کوتاهي خیلي تربیتت تو دايي ــ

 : گفت آهسته هستي

 !خیالش بي. بده حرص رو خودت کم ــ

 .داشتم دوست رو صداش. بود بخش جهان بابک جديد آهنگ. کرد روشن رو ماشین ضبط برديا. شدم آروم کمي

 نگیري ما از سراغي

 !حالیم چه که نپرسي

 دونم مي نداره؛ عیبي

 !جدايیم اين باعث

 رفتنم شايد که رفتم

 !بکنه کمتر فکرتو

 تو کنار نبودنم

 بکنه بهتر حالتو

 آخه خودم با کردم لج

 نبود عالي من به حست

 تو با داشت فرق من احساسِ

 !نبود خالي داشتنت دوست

 گرفته دلم بازم

 !بارون نمِ نم اين تو

 نورِ به خیره هام چشم

 خیابون تو چراغ

 گذشته خاطراتِ

 !آسون کُشه مي منو

 !امشب دارم حالي چه
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 !بارون زيرِ تو، ياد به

 : گفت آهسته هستي

 نیلو؟ ــ

 هـــوم؟ ــ

 !جذابه خیلي ــ

 کي؟ ــ

 !ديگه برديا! خنگ وا؛ ــ

 !جذابه؟ کجاش! سلیقه بد ــ

 !مقتدره و جذاب هم لحنش حتي بیني؟ ينم رو هاش زيبايي چرا تو ــ

 .ندارم رو تو نظرِ که من ــ

 ؟!بشي نزديک بهش يلدا مثل کني نمي سعي چرا ــ

 .نمیاد خوشم برديا از من! بازي کنه يعني يلدا، کارهاي ــ

 چرا؟ ــ

 !سازيم نمي هم با ــ

 : گفت و بود دستش چاي فالسک يلدا. نبود آرزوم اما نه؟ يا متنفرم ازش که نبودم مطمئن هم خودم

 خوري؟ مي چاي برديا ــ

 :گفتم سريع! کنه ي دختره. خورد مي هم به يلدا هاي دلبري از حالم

 !داشت جا بابام ماشین کاش ــ

 :گفت برديا

 .بود تر راحت طوري اين هم من واسه ــ

 : گفت يلدا به رو برديا. گرفت لجم. خنديد يلدا

 !بودي هم تو منظورم ــ
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. برد خوابش ام شونه رو کم کم هستي. شد ساکت يلدا. بود کرده ضايع هم رو من که رفت يادم اصال! ردمک حال آخ

 : گفت و کرد نگاهم برديا. بود هم تو هام اخم. بود خوابیده هم يلدا

 !سخته خیلي تو با مسافرت ــ

 منظور؟ ــ

 !نديدم اخالق بد و عنق تو، مثل دختري عمرم به! بود واضح ــ

 !مهربون بابا نگو، رو اين تو خدا رو تو ــ

 !تو جاي نشوندم مي رو بنفشه شي، مي ناراحت قدر اين دونستم مي اگه ــ

 !نیستي تو فقط من، مشکل ــ

 : گفت لب زير و انداخت يلدا به نگاهي نیم. گرفت رو منظورم برديا

 !هست هم من مشکل ــ

 !زد؟ رو حرف اين برديا. کردم شک هام گوش به

 : فتمگ زود

 مشکلته؟ کي ــ

 :گفت و اومد خودش به

 !تو ــ

 !من از غیر ــ

 .دخترها ــ

 يلدا؟ گفتي تو اما ــ

 شه؟ نمي ديگه، شه مي دخترها شاملِ هم يلدا خب ــ

 !شعوري بي خیلي ــ

 نمیام؟ راه باهات چون چرا؟ ــ

 .بچسبم بهت که نیستم اون مثل من! نکن مقايسه يلدا با رو من خواهشا ــ

 .دونم مي رو اين ــ
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 خوبه؟ پري خاله ــ

 !بپرس ازش خودت شمال، رسیديم ــ

 آمريکا؟ ريد مي کي ــ

 برات؟ مهمه ــ

 چیه؟ منظورت ــ

 .کن بس ــ

 بدي؟ جواب آدم مثل بپرسم، سؤال يه بار يه من شد ــ

 !توئه از مشکل شايد ــ

 !زدي حرف من با که نمیگم جونت يلدا به باش مطمئن ــ

 .ديدم مي طوسیش هاي چشم تو ور عصبانیت

 !ام خسته که حیف ــ

 شعار بلدي فقط. نیستي متنفر دخترها از میدي، نشون که هم همچین وسط؟ شد کشیده جون يلدا پاي چون! اِ ــ

 !بدي

 ناراحتي؟ چي از تو ــ

 .میاري در ادا که اين از ــ

 .نمیارم در ادا من ــ

 متنفري؟ ازش بگي بهش نداري جرئت چرا نداري؟ وستشد نمیگي يلدا به چرا. میاري در چرا؛ ــ

 اي؟ کاره چي وسط اين تو دونم نمي من ــ

 !جناب خوره مي هم به حالم دادنت شعار از ــ

 ديگه؟ حرفِ. يلدام عاشق من چیه؟ دوني مي اصال ــ

 .شدم ناراحت حرفش از قدر اين چرا دونم نمي. کردم کُپ

 اب هم برديا و کردم مي نگاه خیس ي جاده به غمگین من. نشد بدل و رد بینمون اي کلمه ديگه مقصد، به رسیدن تا

 .کرد مي رانندگي عصبانیت،
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  :گفت سردي لحن با برديا. شد پیاده ماشین از شادي با و شد بیدار يلدا. بود خواب هنوز هستي. رسیديم ويال به

 .کن بیدار رو خانوم هستي ــ

 .بود شده مزقر هاش چشم. کردم بیدار رو هستي

 : گفتم و خنديدم

 .خوابیديا خوب ــ

 رسیديم؟ ــ

 .خانوم بله ــ

 . نشست اي گوشه ساکت نريمان. کرد احوالپرسي همه با هستي. شديم پیاده ماشین از هستي و من

 :گفت نگار

 .بیاد گفتي مي هم ماني آقا به ــ

 .بود مخالف هم ستيه اومدنِ با خوبه حاال. گرفت لجم نگار ي رياکارانه هاي حرف از

 :گفت هستي

 !کنه نمي عوض گردشي هیچ با رو بیمارستان اون ماني ــ

 :گفت حمید

 !کشیده زيادي هاي سختي. باشه طور اين هم بايد ــ

 .کرديم مي تحمل رو نوشین هاي سگرمه بايد وگرنه بیاد بود کرده راضي هم رو حمید نوشین، شکر رو خدا

 : گفتم طنتشی با. بود کرده سکوت نريمان

 !ها توئه وجودِ برکاتِ از جون هستي! ديديم ساکت رو نريمان اين ما! عجب چه ــ

 : گفت حرص با نريمان. خنديدم بلند

 !رو دهنت ببند ــ

 : گفت پدرام دايي. بود کافي برام گرفتم، رو حالش که همین

 !کنه نمي خسته رو آدم رانندگي مثل هیچي ــ

 :گفت پارسا
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 .نشدم خسته اصال سري اين من جان دايي اتفاقا ــ

 : گفت خنده با بهار

 !معلومه دلیلش که اون ــ

 !بهار بود آتیشي چه. خنديدم. کرد اشاره خودش به بعد

 : گفت هستي به رو مامان

 .دخترم باشه مبارکت! کني ازدواج قراره شنیدم نیلوفر از جان هستي ــ

 :گفتم. رفت خشم با ننريما. برد ماتم تعجب، از هم من. شد سرخ هستي

 قطعیه؟ گفتم کي من مامان! بابا اي ــ

 : گفت هستي

 !ندادم رو جوابم هنوز من. اومدن خواستگاري يه فقط ــ

 : گفت نگار

 !سالمتي به ــ

 شلوارک با رنگي قرمز شرت تي. رفتیم اتاقي به دو هر و کشیدم، رو هستي دستِ. بود برده خوابش مبل روي تینا

 : گفت هستي. کردم باز رو موهام .پوشیدم سفیدي

 !نیلو میاد بهت قرمز چقدر ــ

 .مرسي ــ

 .پوشید هاش چشم رنگ هم سبزي، سارافون هستي

 نیلوفر؟ ــ

 هــوم؟ ــ

 ناراحته؟ اومدنم از نريمان ــ

 !فقط قاطیه کم يه! داره؟ تو به کار چي اون! بابا نه ــ

 .شه مي طوري اين ه،بین مي رو من وقت هر نريمان! نیلو نگو دروغ ــ

 .نشستم نزديکش. نشست تخت ي لبه ناراحت هستي
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 !جوريه اين کال اون میگم شدي؟ نارنجي نازک قدر اين چرا تو! هستي بابا اي ــ

 : گفتم و کردم بغل رو هستي

 دريا؟ لبِ بريم ــ

 .بريم آره ــ

 رو هامون لباس توش هستي، و من که بود ياتاق روي به رو دقیقا اتاقي،. اومديم بیرون اتاق از و کشیدم رو دستش

 مي عاشقونه رو، همديگر داشتن و بود حمید بغلِ نوشین. تو رفتم آهسته. بود باز نیمه اتاق درِ. بوديم کرده عوض

 دض چه آخ؛. بیرون رفت سريع. شد سرخ جمید صورت. باال پريد ها زده جن مثل نوشین. خنده زير زدم پقي. بوسیدن

 !بودما حالي

 :گفت ستيه

 بود؟ کاري چه اين نیلوفر، ــ

 : گفت خشم با نوشین

 !داره عادت ها خوشمزگي اين به نیلوفر ــ

 : گفتم

 .ببندين آخر تا رو در ها موقع جور اين بابا، خب ــ

 : گفتم و بوسیدم رو صورتش. کرد نگاهم ناراحت نوشین

 .خوام مي معذرت. نکن اخم حاال؛ خب ــ

 : گفت لج با نوشین

 !خجالتیه چقدر حمید دوني مي خوبه حاال ــ

 !شد؟ خوب. کردم غلط ــ

 : گفتم. نشست سنگي تخته روي هستي دريا، لبِ رفتیم هستي و من. زد رنگي کم لبخند نوشین

 آب؟ تو نمیاي مگه ــ

 .کنم مي نگاه دور از بابا، نه ــ

 .میرم که من! ذوق بي ــ
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 .شي مي خیس ــ

 .بشم خب ــ

 کم کم اما شدم مي مور مور خورد مي بدنم به وقتي. بود خنک خیلي آب آب، تو رفتم و زدم باال رو شلوارم ي پاچه

 .شد عادي برام

 :گفت هستي

 .نیلو نري جلوتر ــ

 .هست حواسم ــ

 .وايسادم نريمان فرياد صداي با که رفتم، مي خودم براي داشتم جوري همین

 ! ديـــــوونه نرو جلوتر ــ

 يه دفعه يه. بودم آب تو سینه تا. بودم شده دور ازشون خیلي! خــــــدا واي. کجام فهمیدم که ودب موقع اون تازه

 داشتم. بود شور خیلي. دهنم تو رفت آب آب، تو افتادم و دادم دست از رو تعادلم. گرفت گاز رو پام آب، تو از چیزي

 آغوشش تو. کرد بغل رو من و اومد قوي کلهی يه که زدم مي پا و دست داشتم. نبودم بلد هم شنا شدم، مي خفه

 با مامان. بودن سرم باالي همه! افتضاحي عجب اَه؛. اومد بیرون دهنم از آب کردم، اي سرفه. کردم مي آرامش احساس

 : گفت نگراني

 !کردي جون نصف رو من که تو خوبي؟ ــ

 : گفتم زور به

 !خوبم... خو... خو ــ

 :فتگ هستي. دادم تکیه سنگي تخته به

 .نرو جلو گفتم بهت ــ

 :گفت نگار

 دکتر؟ بريم خوبي؟. پريده خیلي رنگت ــ

 :گفتم

 .خوبم نه؛ ــ

 : گفت بابا. زد نمي حرفي اما رسید مي نظر به نگران هم برديا
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 چیه؟ ها بازي بچه اين ــ

 :گفتم

 .ببخشید. شدم دور چقدر دونستم نمي ــ

 :گفت نوشین

 اومده؟ خون چرا پات ــ

 : گفت نريمان! سوخت مي چقدر آخ. شدم پام نِخو متوجه

 .کردن زخمیش جونورها اين از ــ

 رفتگ ازش رو بتادين و پانسمان وسايل سريع برديا که ببنده رو پام خواست. اومد اولیه هاي کمک ي جعبه با ژينوس

 .بست رو زخمم تمام دقتِ با بقیه، متعجب هاي نگاه به توجه بدون و

 :گفت يلدا

 !که نشده طوريش. نکنید لوسش بابا ــ

 .زدم بهش پوزخندي! سوزه مي داره چي از دونستم مي

 بونمز اگه چه اگر. کنم تشکر ازش نچرخید زبونم حتي! بود بعید ازش! بسته رو پام برديا که بود نشده باورم هم هنوز

 !ديگه بودم نیلوفر. کنم تشکر ازش بود بعید چرخید، مي هم

 : گفت و گرفت رو برديا بازوي يلدا،

 والیبال؟ بريم میاي ــ

 :گفت و کرد رها بازوش، دور از رو يلدا دست برديا

 !نه ــ

 : گفت نريمان به رو برديا، به توجه بي يلدا

 بريم؟ نريمان ــ

 : گفت يلدا. نشست سنگ تخته روي نريمان

 میاي؟ تو هستي ــ

 :گفت هستي
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 .مونم مي نیلوفر پیش نه؛ ــ

 :گفت بهار

 .کنیم مي بازي هم دور ديگه؛ بیا! بابا اي ــ

 : گفتم

 .کنم مي نگاهتون هم من هستي؛ برو ــ

 يهاي ريزه سنگ برديا. برديا و بودم من فقط. رفتن ويال داخل به هم ها اين مامان. رفتن و کشید رو هستي دست بهار

 .کردم مي نگاه بقیه بازيِ به داشتم هم من. کرد مي پرت آب داخل رو

 !بودي مرده اآلن بودم رسیده دير اگه بشي؟ بزرگ وايخ مي کي ــ

 .شدم جوري يه بودم بغلش تو که اين از لحظه يه! بود کرده بغلم برديا پس

 : گفتم و کردم لج هم باز

 !نباشي من ناجيِ تو اما بمیرم بودم حاضر شد؟ تلف فکر بي دخترِ يه براي وقتت که ناراحتي اين از ــ

 کردي؟ فکر طوري اين واقعا ــ

 .نذار سرم منت ــ

 رفتي؟ دور قدر اون چرا. نیست سرت منتي ــ

 .نبود حواسم که گفتم ــ

 دريايي؟ تو گردن تا نفهمیدي که نبود حواست قدر اين ــ

 !باشي يلدا نگران بهتره تو. نیست مربوط تو به من زندگيِ بدم؟ جواب بهت بايد ــ

 .بودم عصبي. بود دروغ زدم، ماشین تو که هم حرف اون. نیستم کسي نگرانِ من ــ

 .نیست مهم برام ــ

 !کني خالي و خشک تشکرِ يه ندادي خودت به زحمت يه اما کردي، نگران رو همه! بازي لج خیلي ــ

 کي؟ از ــ

 .همه ــ

 هان؟. کنم تشکر هم داده نجاتم که کسي از داري توقع حتما ــ
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 :گفت و زد پوزخندي

 !ندارم اصال رو توقع اين خیر، نه ــ

 : گفتم و شدم خیره دريا موج به

 دادي؟ نجاتم چرا ــ

 !مهمي برام چون بگه، داشتم انتظار

 .کردم مي رو کار همین بود تو جاي هم اي ديگه کس هر ــ

 .گرفت لجم. شد محو هام لب روي از لبخند

 !يکسانن برات همه که بود رفته يادم ــ

 باشن؟ متفاوت چرا ــ

 نه؟ ا؛يلد جز به البته ــ

 !نده خواست مي. بود داده دستم آتويي خوب

 :گفت خشمگیني لحن با و شد عصبي

 اي ذره ديگه کس هیچ نه و يلدا نه گفتم بارها. نیست مهم اي ذره برام گذره مي پوچت مغزِ تو که فکرهايي اصال ــ

 !خودته دستِ بفهمي، خواي نمي حاال. نیستن مهم برام

 .شد بلند سنگ تخت روي از برديا. کرد مي گز گز پام اما شم، بلند خواستم

 بشي؟ بلند خواي مي ــ

 .ببینه روياش و خواب تو مگه کنه؛ کمکم بخوام ازش بود محال. بودم عصبي خیلي دستش از

 !برو شما خیر؛ نه ــ

 ودم،ب تنها که اين از بیام؟ باهات تا کني اصرار ديگه کم يه مردي مي شعور؛ بي ي پسره. رفت اصراري هیچ بدون برديا

 !نیلوفر بهت لعنت. بود گرفته لجم

 .شد نزديک بهم هستي باالخره

 .گذاشتم تنهات ببخشید ــ

 هستي؟! خیال بي بابا؛ نه ــ
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 بله؟ ــ

 !بشم بلند کن کمک ــ

 .نشستیم پله رو. گرفت رو بازوم هستي

 .بدن شکستمون نداديم اجازه يلدا و بهار به. داد حال خیلي ــ

 .آفرين ــ

 نداري؟ درد بهتري؟ ــ

 !سوزه مي پام کم يه ــ

 يلدا .بودم کرده کُپ که من. کرد بغلت و آب تو پريد سوپرمن مثل. بود شده نگرانت برديا چقدر نديدي! نیلو واي ــ

 !مرد مي حسودي از داشت

 جدي؟ ــ

 .میگم راست کن باور آره؛ ــ

 شد؟ خیس هاش لباس ــ

 .کن عوض رو هات لباس هم وت پاشو. کرد عوضشون رفت آره؛ ــ

 هستي؟. حاال باشه ــ

 جـــــــــون؟ ــ

 شد؟ نگرانم برديا يعني ــ

 ازش چطوري آورد، رو پانسمان وسايلِ ژينوس وقتي نديدي. خوند ها چشم تو از شه مي که چیزيه تنها نگراني ــ

 بست؟ رو پات و گرفت

 داره؟ دوستم يعني ــ

 :گفت و زد معناداري لبخند هستي

 ...!واا بگم چي ــ

 : گفتم و کردم اخم. گفتم چي جلوش فهمیدم تازه

 !مغرور ي پسره نمیاد؛ خوشم ازش که من ــ
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 !نکردي ازش هم تشکر يه حتي تو! مغرور؟ میگه کي به کي ــ

 .کنم تشکر ازش عمرا ــ

 !مغروره اون نگو پس ــ

 .کردم عوض رو هام لباس. رفتم اتاق به هستي کمک به

 هستي؟ ــ

 ها؟ ــ

 داره؟ دوست رو يلدا برديا، نظرت به ــ

 !چسبه مي بهش که يلداست اين! کنه مي دوري ازش اش همه. نکنم فکر ــ

 !بچسبه؟ بهش قدر اين ذاره مي چرا نداره، دوستش اگه ــ

 !دونم مي چه من ــ

 : گفت و گردنم دور انداخت رو دستش هستي. شدم خیره اي نقطه به

 کرده؟ گیر پیشش گلوت نهنک. زني مي مشکوک ــ

 .گرفت ام خنده هستي حرف از

 !درنمیاد جور اصال! اون؟ و من بابا؛ نه ــ

 !نمیاد؟ در جور چرا ــ

 اش؟ عاشقونه رفتار يا خوبش؛ اخالق کنم؟ خوش رو دلم چیش به ــ

 داره؟ ربطي چه ــ

 .ندارم برديا به حسي هیچ من داره؛ ربط هم خیلي ــ

 !خوشگله ليخی من، نظر از اما ــ

 : گفتم شیطنت با

 نريمان؟؟ از تر خوشگل ــ

 !نشو لوس نیلوفر هــــــان؟ ــ

 !بردما بوهايي يه جوجو؟ کردي فرض خنگ رو من ــ
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 :گفت و گرفت بازوم از نیشگوني هستي

 !خانوم فضول ــ

 :گفت نريمان. بود کنارم هم هستي رفتم؛ سالن به لنگان لنگان شد، نهار موقع

 !کوچیکه خواهر زني مي شَل ــ

 : گفتم و آوردم در براش رو زبونم

 !دارم دوست ــ

 :گفت مامان

 !نکن اذيتش نريمان ــ

 .داد مي غذا هاش عروسک به داشت هم تینا. نشستیم میز دور همه

 :گفت دايي

 !بريم زودتر بايد که ببند رو ساکت شمال از بعد پري، ــ

 :گفت خاله

 داداش؟ کجا ــ

 :گفت و کرد پر خودش براي نوشابه نيلیوا پدرام دايي

 !عمل براي... انشاا. آمريکا ريم مي ــ

 :گفت خاله

 !نمیام جا اون گفتم، هم برديا به من. نه ــ

 :گفت دايي

 شي؟ خوب خواي نمي کني؟ مي لج کي با چرا؟ ــ

 : گفت و کرد بغض پري خاله

 !جا اون نه باشم ايران تو شد، طوريم اگه دارم دوست ــ

 :گفت هبنفش

 !گردين مي بر سالم... انشاا حرفیه؟ چه اين مامان ــ
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 :گفت برديا

 !ايران برگشتین بذارين هم روي رو هاتون چشم تا ــ

 :گفت خاله

 .نمیرم آمريکا من برديا نه ــ

 : گفت قاطعي لحن با دايي

 حرفِ روي خوام نمي هم ديگه هستن، جا اون عاليِ و ماهر دکترهاي از که دارم آشنا کلي من بشي، عمل بايد تو ــ

 !آمريکا میريم. بزني حرف من

 .بزنه حرف تونست نمي دايي حرف روي کرد، سکوت خاله

 :گفت مامان

 .میايم باهات هم پدرام و من ــ

 :گفت برديا

 !میام هم من ــ

 : گفت پدرام دايي

 !بهتره باشي، هرهاتخوا پیشِ جا اين بیاي؟ ما دنبال هِلِک هِلِک خواي مي کجا جان؛ برديا نه ــ

 :گفت برديا

 ...آخه اما؛ ــ

 :گفت دايي

 !کنه نمي درست رو کاري تو اومدنِ. گفتم که همین ــ

 : گفت آهسته هستي کرد، سکوت برديا

 !بريز برام نوشابه کم يه نیلو ــ

 : فتمگ شیطنت با ،برد ماتم. گذاشت هستي جلوي و کرد پر نوشابه لیواني نريمان کنم، اقدامي بتونم که اين از قبل

 !السیر سريع بابا! هايي گوش عجب ــ

 :گفت هستي
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 !رفت آبروم! هیـــــــس ــ

 .نبود ما هاي حرف به حواسش نريمان اما بود اومده خوشش نريمان کار از زد، لبخندي هستي

 ور من جواب بود بلد طفق. گرفت لجم! بود هم تو برديا ابروهاي. زد مي حرف باهاش و بود گرفته رو برديا بازوي يلدا

 !مسخره! بده

 :گفت ناراحتي با رفته، سر اش حوصله خیلي بود مشخص که يلدا. شد ظهر از بعد

! بشه عوض سرمون هواي و آب بیرون بريم کم يه. باشیم ويال تو که شمال نیومديم شدم، خسته حسابي من ــ

 !ببینیم رو طبیعت

 : گفت پري خاله

 !میايم شام موقع میريم،! است يلدا با حق ــ

 :گفت نیما

 .بريم پیاده نبريم؛ هم رو ماشین بهتره ــ

 : گفت خوشحالي با تینا

 !جنگل بريم مهران بابا! جـــــون آخ ــ

 : گفت و بوسید رو تینا صورتِ مهران

 .عزيزم باشه ــ

 : گفتم

 !بیام تونم نمي من اما ــ

 :گفت نوشین

 !کنه؟ مي درد خیلي پات ــ

 : گفت بابا دادم، مثبت عالمت سر با

 !میريم ماشین با خب ــ

 : گفتم

 .بیايد شما تا کنم مي استراحت هم من بريد، شما! رفتنشه پیاده به شمال تو گردش اصلِ! بابايي نه ــ
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 :گفت هستي

 .نیلو نمیرم هم من نیاي تو ــ

 : گفتم و زدم لبخندي

 خب؟ بري؛ مي تشريف هم تو. کني داري مريض که اين هن! ها بشه عوض سرت هواي و آب که جا اين آوردمت مثال ــ

 !گذره نمي خوش بهم نیلوفر، نه ــ

 : گفتم

 !باش داشته رو هستي هواي بهار، نشو لـــــوس ــ

 : گفت خنده با بهار

 .گردش میريم که کن وداع نیلو با جون هستي ــ

 به شا همه! بود؟ گرفتنش درد وقت اآلن آخه. امپ اين به لعنت برم، باهاشون داشتم دوست خیلي. رفتم اتاقم سمت به

 !بود خودم هاي بازي لج خاطر

 ها هپل از لنگان لنگان! بودن رفته پس. رسید نمي گوش به صدايي هیچ شدم بیدار وقتي برد، خوابم کي دونم نمي

 .بود کرده پر رو فضا تمومِ ياس بوي رفتم، باغ سمتِ به! داشتا عالمي خودش واسه هم آرامش. اومدم پايین

 مي داشتم بود، پخش فضا تو عطرخوبي. بودم شده خیره سیب و نارنج هاي درخت به. رسیدم باغ ته به آروم آروم

 ايدب خاکي چه حاال! مصیبـــــتي عجب واي؛. بود شده پوشیده برگ با روش که گودالي يه تو رفت پام يهو که رفتم

 !برسه دادم به نبود کسي! ريختم؟ مي سرم تو

 بود کرده گیر لباسم آستین اومد، مي خون و بود شده خراشیده آرنجم. شد جاري هام اشک بیچارگیم، و درماندگي از

 .بود شده پاره کال و درخت ي شاخه به

 هق به ،بود شده تاريک کم کم هوا. کردم گريه بلند صداي با بکنم، کاري تونم نمي ديدم وقتي. بود بد خیلي شرايطم

 .مبود افتاده هق

 صدا. نکردم گريه ديگه. داشت رو امید حکم برام صدا همین. رسید گوشم به شخصي هاي قدم صداي لحظه، همین در

 .شد ظاهر روم به رو برديا ي مردونه هیکل باالخره تا شد مي تر نزديک و نزديک

 !اون جز باشه کي هر بودم خواسته خدا از لحظه اون که آخ

 : گفت زد، مي برق باغ کيتاري تو که نگران هايي چشم با

 خوبي؟ نیلوفر؟ شده چي ــ
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 : تگف و کرد نگاه پام به و نشست گودال ي لبه برديا. بزنم حرف نتونستم. زد مي موج صداش تو اضطراب و نگراني

 !کرده گیر پات آخ؛ آخ ــ

 : داد ادامه خشم با برديا

 نیستي؟ مراقب چرا کني؟ نمي نگاه هم رو پات جلوي تو ــ

 عنتل چیه؟ کارها اين باال؛ بکِش رو من بگیر رو دستم بود؟ کردن بازخواست وقتِ اآلن! فکر بي ي پسره. رفتگ لجم

 !برديا بهت

 : گفت و گرفت طرفم به رو دستش برديا

 !باال بیا ــ

 و گرفتم پشتم رو هام دست. بودم کالفه برديا دست از اما کنم، پیدا نجات وضع اون از فوري داشتم دوست خیلي

 : گفتم

 !کنم مي قبول رو کمکت کمکم، بیاي نرمي با سرزنش، جاي به گرفتي ياد وقت هر ــ

 : گفت و کرد نگاهم متعجب هايي چشم با برديا

 !من به بده رو دستت نیاوردي، خودت سرِ بال اين از بیشتر تا است؟ ها حرف اين وقتِ اآلن شدي؟ بچه ــ

 !برمیام خودم پسِ زا من بزنم؟ بايد بار چند رو حرف يه ــ

 يه قطعا رسید، مي بهم دستش اگه. لرزيد مي خشم شدت از فکش. فشرد هم روي رو هاش دندون عصبانیت از برديا

 !کرد مي صورتم ي حواله مشت

 : زد داد محکم

 نه؟ يا میاي ــ

 .کردم مي صبر ها اين بابا اومدن تا بايد باال، بیاره رو من که نبود کسي ديگه رفت مي اگه

 نمي گرفت؛ دستش با محکم رو کمرم. آورد باال رو من داشت که زوري تموم با. گرفتم رو دستش لرزان هايي دست با

 روي رو سرم و انداختم بدنش روي رو وزنم! داشتم خوبي حسِ بغلش تو اما بودم، دلخور برديا از که اين با چرا دونم

 .برد ويال داخل به رو من رومآ آروم حرفي هیچ بدون. گذاشتم ستبرش و پهن ي سینه

 .انداخت پتويي روم و نشوند رو من صندلي يه روي شومینه کنار

 .بود داده نجاتم بود بار دومین و ديدم مي مهربون و نگران حد اين تا رو برديا بود بار اولین
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 : گفت. بود پريده حسابي رنگم کنم فکر. کرد نگاه صورتم به

 چطوره؟ حالت ــ

 !لعنتي غرور. کنم تشکر ازش نتونستم انداختم، پايین رو سرم

 !میاد خون داره بازوت ــ

 !لعنتي! آخ. شدم بازوم سوزش متوجه

 .گرفت حرصم باشم، چلفتي پا و دست و ضعیف دختري برديا، تصور تو که اين از

 .میام اآلن ــ

 .رسید سر اولیه، هاي کمک ي جعبه همون با بعد و آشپزخونه رفت

 با بود اي بدبختي هر با کاش. داشتم بدي حس بودم، تنها برديا با وضع اون با که اين از. بود شده ثیفک و پاره لباسم

 !بود؟ نرفته برديا چرا اصال. رفتم مي ها اون

 !ديــــــوانه. کرد پاره رو لباسم از قسمتي تأملي، هیچ بدون

 : گفتم. کردم وحشت

 !اوي کني؟ مي کــــار چي ـــ

 :گفت خشم با

 !نیلوفر ببند رو دهنت ــ

 ! رفت و شد بلند بعد. بست رو بازوم محکم لباسم، ي پارچه با و زد بازوم زخم به رو بتادين

 .نشست کنارم اومد دوباره دقیقه چند از بعد

 بیرون؟ بودي نرفته تو ــ

 !که بیني مي ــ

 !نیست ويال تو کس هیچ کردم مي فکر ــ

 دي؟کر مي گريه بلند بلند همین واسه ــ

 !نکردم گريه ــ

 بود؟ چي صداها اون پس ــ
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 !بودم کرده گريه که کنم اقرار نداشتم دوست. کردم سکوت

 :گفت برديا

 !شده بدتر دردم سر کنم مي حس هم اآلن! بشه خوب دردم سر کنم؛ استراحت کم يه سرم خیر تا نرفتم ــ

 .شدم ناراحت دونست، مي دردش سر مقصر رو من که اين از

 .نکردم که التماست نیاي؛ واستيخ مي ــ

 !اومدي بار جوري اين نیست؛ هم خودت دست! پررويي خیلي ــ

 !نکنم تحمل هم رو دردت سر منت بعدها تا بخواب؛ برو حاال ــ

 !نزني حرف خواهانه خود بگیري ياد تا سمتت؛ اومدم نمي اصال نبود فامیلي نسبت همون خاطر به اگه ــ

 کوچیک؟ کار يه براي سرم ذاري مي منت تو؟ يا من خودخواهه؟ کي ــ

 هم بچه دختر يه رو تو کارهاي باغ؟ ته رفتي چي براي آخه! فکره بدون خیلي کارهات. نذاشتم سرت منتي من ــ

 .نمیده انجام

 : زدم داد. گرفت لجم

 .ام بچه من آره؛ ــ

 : گفت اخم با عريانم، نسبتا بدن دندي با برديا. کشیدم کنار رو پتو. انداخت بهم نفرت از پُر نگاهي برديا

 !ببینن وضع اين با رو تو بقیه نیست خوب! کن عوض رو لباست برو ــ

 چرا؟ ــ

 :گفت سرد. نشد عصبي انتظارم خالف بر برديا اما بودم، کرده سؤال ها احمق مثل

 ا؟چر پرسي مي ها احمق مثل بعد... که هم هات لباس! خاکیه صورتت کردي؟ نگاه رو خودت ــ

 !احمق بگه بهم نداشت حق. برخورد بهم خیلي

 !بگي رو اومد زبونت به حرفي هر بودي، ناجیم چون نمیدم اجازه ــ

 دستمال با رو صورتم. کردم عوض رو هام لباس و رفتم اتاقم سمت به هم من. کرد روشن رو تلويزيون حرف بدون برديا

 اما بود مهربون قلبش. داشتم خوبي حسِ. کردم نگاه بود تهبس رو بازوم باهاش برديا که اي پارچه به. کردم پاک

 ...زبونش
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 پس و ها بداخالقي دلیل اما زد مي موج رنگش خوش هاي چشم تو نگراني و مهربوني بست، مي رو بازوم داشت وقتي

 مهربون مباها هم کم يه اگه هیچ، که نیستم متنفر ازش کردم حس بست، مي رو زخمم وقتي! فهمیدم نمي رو هام زدن

 .باشم داشته تونم مي هم دوستش باشه

 !بود بعید ازش که کرد مي کارهايي هم ها وقت گاهي. بود جذابي پسر برديا

 .رفتم پايین به سريع! شده تنگ براش دلم کردم حس

 .کرد خوش جا لبش ي گوشه پوزخندي. کرد پام تا سر به نگاهي! بود رفته يادم از کل به بازوم و پا درد

 :گفتم

 ...راستش... خاطرِ به... که بگم خواستم... من ــ

 .بود تر سخت برام هم کندن جون از برديا، از کردن تشکر. کشیدم عمیقي نفس

 : گفت سردي با برديا

 ...هم کسي هر اگه. نیست تشکر به الزم ــ

 :گفتم حرص با. شه تموم حرفش نذاشتم

 !چیز يه فقط! کردي مي رو کار همین بود من جاي هم کسي هر اگه! دونم مي بله؛ ــ

 چي؟ ــ

 .داشتم ازت درخواستي يه ــ

 .بگو ــ

 !ام عرضه بي خیلي من کنه فکر يلدا خوام نمي! بمونه خودمون بین امروز اتفاق ــ

 !کنه استفاده سو ضعفم، نقطه اين از بخواد بعدها شايد. شدم پشیمون زدم که حرفي از. زد زل هام چشم به

 :گفتم سريع

 !نیست مهم زياد هم، بگي لبتها ــ

 احتنار. لرزيد مي خنديد مي بس از هاش شونه خنديد، بلند بلند بعدش. کرد نگام ها گیج مثل اي، دقیقه چند برديا

 .شدم

 بود؟ دار خنده کجاش حرفم ــ
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 :گفت و کشید دست خنده از برديا

 نگم؟ کسي به که کني نمي خواهش ازم چرا! کني عوض چطوري رو حرفت نیستي بلد حتي که لجبازي قدر اين ــ

 .کنم خواهش ازت که ببیني خواب تو مگه. عمرا کنم؟ خواهش ــ

 !دونم مي ــ

 !بشناسمش و بزنم حرف باهاش بیشتر خواست مي دلم! نبودم عصبي دستش از. بود شده مهربون و نافذ نگاهش

 برديا؟ ــ

 : گفت کنه نگاهم که اين بدون

 هـــــوم؟ ــ

 بیارم؟ برات خوري مي چیزي... بگم خواستم ــ

 .بود بعید ازم ها مهربوني اين. بود برده ماتش کرد، نگاهم تعجب با برديا

 !شدي مهربون ــ

 !کنم مي رفتار کنن، مي رفتار باهام که جوري اون ها آدم با خب اما! هستم مهربون من ــ

 .نگفت هیچي

 بیارم؟ ــ

 : گفت سرد لحن همون با هم باز برديا

 !کني باز جا دلم تو توني نمي! نکن خسته رو خودت خود بي ــ

 .شدم پشیمون حرفم از. بود سنگین خیلي برام حرفش خوردم؛ جا

 واسه بیارم برات چیزي خواستم مي ديدي که هم اگر! برم ات صدقه قربون که نیستم بلد يلدا مثلِ من! خب آره ــ

 !لیاقتي بي ديدم اما سوخت؛ برات دلم که بود اين

 دونه ،خیال بي کرد؛ نگاهم برديا. نشستم مبل رو برديا کنار و کردم میوه از پرِ رو بشقابي رفتم، آشپزخونه سمت به

 .گذاشتم دهنم تو رو انگور هاي

 : گفت مزه با لحني با برديا

 !ندارم میل من مرسي؛ نه ــ
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 !نبینه باال رو خودش باشه اون تا. بود حقش شدم، اش کنايه متوجه

 یلوفر؟ن ــ

 هــــوم؟ ــ

 دونستي؟ مي رو اين! ادبي بي و لوس خیلي ــ

 !لیاقتي بي هم تو ــ

 !کنن مي رفتار باهام که کنم مي رفتار طوري ديگران با هم من ــ

 !کنه نمي وِلت يلدا چرا فهمم مي حاال پس! اِ ــ

 ؟ جلو نیاري رو يلدا اسمِ تو بزنیم حرف هم با ما بار يه شد ــ

 !داري رو يلدا هواي خیلي چون میاد بدم. میاد بدم ازت چون! شه نمي نه، ــ

 دارم؟ رو هواش من ــ

 از رو بازوت ندادي زحمت خودت به حتي! کردي نگاهش ماست مثل گرفت، رو بازوت نهار موقعِ وقتي ظهر! تو آره، ــ

 !کني رها دستش

 !نظرم زير همیشه نبود يادم ــ

 : گفتم آهسته. ندادم رو جوابش

 کني؟ ازدواج باهاش خواي مي ــ

! اي مسخره فکر عجب! باشه نشنیده کنه خدا. شد خیره هام چشم به برديا. شدم پشیمون خیلي پريد، دهنم از

 !دوختم سالن کفِ هاي پارکت به رو نگاهم کشیدم، خجالت

 .کشیدم عمیقي نفس. رسیدن راه از همه و شد باز در که بگه چیزي خواست برديا

 : گفت کنايه با دستم، به میوه بشقابِ و هم کنارِ برديا و من دنِدي با يلدا

 !رسیدن خودشون به هم چقدر ــ

 !بجنگه باهام خواست مي دلش خیلي

 :گفت دايي

 خوبي؟ دايي نیلوفر، داري؟ کارشون چي ــ
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 :گفتم

 !بهترم مرسي؛ ــ

 !کرد مي عصبیم بدجوري برديا، و من وسطِ هم اون يلدا حضور. گرفت رو برديا بازوي و نشست برديا و من بینِ يلدا

 :گفت يلدا

 عزيزم؟ کردي استراحت ــ

 !کردم کیف آخ. نشست اي ديگه ي گوشه و شد بلند جا از برديا

 : گفتم نگار به رو. نديدم رو نريمان و هستي جمع، توي

 کو؟ هستي ــ

 :گفت نگار

 !بود بهار با ــ

 : گفت و زد آمیزي شیطنت لبخند بهار

 !میاد! نريمانه با ــ

 !ترف و شد بلند هست بهش حواسم ديد تا. کرد مي نگاه رو من داشت. کردم نگاه برديا به. نشست هام لب رو لبخندي

 !دونستم نمي واقعا رو علتش بشه، نزديک دختري به برديا نداشتم دوست. برگشتم اتاقم به

 خیلي! بود هستي. عقب برگشتم. شنیدم رو در خوردن هم به محکمِ صداي که کردم، مي مرتب رو وسايلم داشتم

 .بود عصبي

 واج و هاج من کرد، مي جمع رو وسايلش حرص با. انداخت توش رو هاش لباس و برداشت رو ساکش سريع هستي

 !چشه بگه خودش بودم منتظر. کردم مي نگاهش

 .پوشید رو روسريش و مانتو هستي

 چته؟ کجا؟ هستي؟ ــ

 !تهران گردم مي بر ــ

 : گفتم و گرفتم رو دستش مچ خوردم، جا

 چي؟ يعني ــ
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 .زد مي موج خوشگلش هاي چشم تو خشم

 !ندادي گوش تو مزاحمم، گفتم! بهتره نیام گفتم بهت. نیلوفر کن ول رو دستم ــ

 !مزاحمي؟ گفته کي چیه؟ ها حرف اين ــ

 !برم بذار کنم مي خواهش. مونم نمي جا اين هم ثانیه يه ــ

 بري؟ خواي مي کجا شده، تاريک خیلي هوا ي؟ديد رو ساعت ــ

 : گفت و کرد جدا دستم تو از رو دستش مچ خشم با هستي

 فهمي؟ مي. میرم اينجا از امشب بمونم، اگه. شده بد بابام حال بگو همه به! نیست مربوط تو به ــ

 !شده چي بگو بهم بعد شو، آروم کم يه بمون! هستي عصبي االن تو ــ

 .نمیارم هم رو اسمت ديگه بگیري، رو جلوم بخواي اگه قسم مامانم روحِ به نیلوفر؛ ــ

 !رفتم پايین ي طبقه به دنبالش. رفت هستي متعجبم، هاي چشم مقابلِ در

 : گفت ديد، دستیش ساک با رو هستي وقتي نگار

 میري؟ جايي جون هستي ــ

 :گفت بنفشه

 کردي؟ جمع رو وسايلت چرا ــ

 : گفت و تانداخ پايین رو سرش هستي

 .تهران برگردم بايد شده بد بابام حالِ ــ

 :گفت مامان

 !ريم مي همه تاريکه، هوا! شه نمي که جوري اين مگه؟ شده چي ــ

 :گفت هستي

 !بشه خراب من خاطرِ به مسافرتتون خوام نمي. هست زياد ماشین ببخشید، رو من. میرم خودم. نه نه؛ ــ

 :گفت بهار

 !بري شه نمي که تنها چیه؟ ها حرف اين ــ

 : گفتم
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 !کنه نمي قبول کردم، اصرار زياد هم من ــ

 :گفت پارسا

 !رسونمتون مي من بدين اجازه ــ

 : گفت سريع نريمان

 !رسونمش مي خودم ــ

 : گفت و شد عصبي هستي

 !میرم خودم نه، ــ

 چي هستي به نبود معلوم. بودم ناراحت خیلي نريمان دست از. رفت نريمان با هستي مامان، اصرارهاي با باالخره اما

 !ريخته هم به قدر اين که گفته

 !شمال بیاد همراهمون هم هستي کردم مي اصرار نبايد بودم؛ من مقصر

 !فکري تو چیه؟ ــ

 .بود برديا

 !نیست مهمي چیز ــ

 : گفت و زد پوزخندي برديا

 دلخوري؟ هستي رفتنِ از! شدي هم دروغگو ها تازگي ــ

 :گفت و گرفت تايید ي نشونه به رو سکوتم. کردم سکوت

 نه؟ مريضه؛ باباش که آورد بهونه ــ

. سوزوند مي رو وجودم عمق هاش چشم! هــــاش چشم اون با عوضي. شد خالي دلم تو کردم؛ نگاه هاش چشم به

 !هاش چشم به بودم شده خیره

 :گفت برديا

 گفتم؟ چي شنیدي ــ

 : گفتم و مگرفت هاش چشم از رو نگاهم. اومدم خودم به

 کني؟ مي فکر چي تو شنیدم، آره، ــ
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 : گفت و زد باال قیدي بي با رو هاش شونه برديا

 .شد مي مربوط نريمان با زدنش حرف به مطمئنم اما دونم؛ نمي ــ

 !داشت نظر زير رو تا دو اون هم برديا پس! هــــــــــــــوش مرسي

 نیلوفر؟ چیه تو نظر ــ

 !رمدا رو نظر همین هم من ــ

 بود؟ بهونه باباش بیماريِ ــ

 !گیجم گیج االن که زد حرف بد باهام قدر اين. اوهــــوم ــ

 هب ممکن غیر و کنه نمي باور هم خودش که کنه مي رو زيادي کارهاي! نداره رفتارش رو کنترلي عصبانیت تو آدم ــ

 !رسه مي نظر

 .زد عجیب لحني با خاصي، جور يه رو اش جمله اين کردم حس

 : گفتم و انداختم باال رو ابروهام از يکي

 منظور؟ خب؛ ــ

 : گفت اعتنايي بي با

 .نداشتم منظوري ــ

 !محل بي خروس رسید، سر يلدا

 : گفتم

 !؟دايي دختر زنن مي آتیش رو موت! شي مي ظاهر جن مثل هم، پیش شینیم مي برديا و من تا که جالبه خیلي برام ــ

 : گفت خشم با يلدا

 !بخوره رو هات عشوه گولِ برديا خواد نمي لمد اصال ــ

 !ندارم بهش داشتي چشم هیچ خودت، مالِ جونت برديا. نترس! هه هه ــ

 !معلومه آره ــ

 .ديدي خودت چشم از ديدي چي هر بپیچي من پاي و پر به ديگه بار يه اگه کن؛ وا رو هات گوش يلدا؛ ببین ــ

 بکني؟ غلطي چه خواي مي مثال ــ
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 : گفت خشم با برديا که بدم رو وابشج خواستم

 !هم جون به پرين مي گربه و سگ عین. ذاريد نمي آدم براي اعصاب! اَه بابا، بسه ــ

 : گفتم

 ؟کنید نمي رو کار اين چرا بزنید، حرف دختري با شما ندارن دوست يلداتون وقتي! میگه راست ها بعضي آقاي خب ـ

 !خب نخور تکون اون پیش از

 :گفت خشم با و شد بلند جا از برديا

 !زنم نمي حرف باهات محترمانه طور اين ديگه بعد ي دفعه کني؟ مي بلغور داري چي باش مواظب نیلوفر ــ

 .رفت نیما سمت به برديا

 ازش؟ خواي مي چي ــ

 .بیزارم کنه هاي آدم از ببندي؟ رو دهنت شه مي يلدا ــ

 خودتي؟ منظورت ــ

 !تويي منظورم دقیقا خیر؛ نه ــ

 !داره دوست رو من هم اون بفهم؛. چسبونم نمي برديا به رو خودم من ــ

 !معلومه آره؛ ــ

 !شیم نامزد برديا و من برگرده، آمريکا از پري عمه وقتي قراره! فهمي مي شديم نامزد وقتي ــ

 !کنه مي بافي خیال داره يلدا هم باز کردم حس کردم، کُپ

 :گفتم لبخند با

 !طفلکي آخي؛ ــ

 !میگم راست که فهمي مي وايسادم، برديا کنارِ عروس لباسِ تو وقتي! بیني مي ــ

 داره؟ دوستت گفته بهت برديا مگه ــ

 ور ات سايه تو؛ با اما! نداره من با مشکلي هیچ اون! میده نشون کارهاش با نمیاره، زبون به رو داشتنش دوست اون ــ

 !بیزاره ازت! زنه مي تیر با

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  nazi nazi | غرور تلخ سایت نگاه دانلود
 

 مي در رو حرصم هم اون خب دادم؟ مي رو جوابش چون بود؟ متنفر ازم برديا چرا. شکست قلبم فت؛ر و شد بلند يلدا

 شهب يلدا مال نداشتم دوست. نیستم عاشقش بودم مطمئن اما! شه کسي مالِ برديا نداشتم دوست چرا دونم نمي! آورد

 !کنم تحمل رو يلدا هاي کنايه و ها طعنه بعدش، و

! بود يلدا با حق. شدم مي دور ازش دنیا يه زد، مي حرف تا اما بزنم، زل برديا هاي چشم تو ها ساعت داشتم دوست

 ،هم بود اعصاب رو و آورد مي در بازي کَنه قدر اون که هم يلدا با حتي کرد؛ مي برخورد سرد و بود لج من با فقط برديا

 . برام بود سخت چقدر! متنفره ازم پس. کرد نمي برخورد من مثل

 .بودم ناراحت خیلي اتاقم، وت رفتم

 !خیال بي... که من! باشه؟ متنفر ازم برديا که بود چي گناهم مگه

 ششم فصل

 

 بود؟ عصبي قدر اين هستي چرا ديشب بگي شه مي ــ

 : گفت و کرد نگاهم تعجب با نريمان

 .بودم جاده تو صبح تا ام، خسته هم اآلن بدونم؟ کجا از من ــ

 .بري جايي ذارم نمي گفتي، بهش چي نگي تا ــ

 .بود مريض باباش گفت؟ چي نشنیدي مگه پرسي؟ مي من از وقت اون بوده، کار سر دوستِ شدي؟ پیله تو باز ــ

 !بود دروغ مشت يه اش همه دونم مي که من! دراز هم هام گوش هالو؛ که هم من ــ

 چه؟ من به ام؟ کاره چه من خب ــ

 گفتي؟ چي هستي به. اي کاره همه تو من نظر به ــ

 !نبود مربوط من به دونم، نمي میگم. داري جدي مشکلِ يه تو ــ

 !شمال بود رسیده که بود صبح دماي دم. بخوابه تا رفت ها اتاق از يکي به خیال بي نريمان

 !لعنتي. کرد مي عصبیم بیشتر نريمان هاي کني گم رد اين

 !بودن خوردن مشغول يلدا و برديا. بخورم صبحونه تا رفتم آشپزخونه به

 .نبود خبري ها اين مامان از. شدم ناراحت دوباره. افتادم يلدا هاي حرف و ديشب يادِ

 .نشستم تا دو اون کنار میلي بي با و ريختم خودم براي چاي لیواني
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 :گفت برديا

 !دادي مي سالم يه حداقل ديشب تا ــ

 .بود ولمشغ فکرم کافي ي اندازه به. نداشتم رو هاش طعنه ي حوصله اصال

 :گفت يلدا

 !انگار نیستي سرِحال نیلو؟ چته ــ

. حالهخوش گرفته رو حالم که اين از بود معلوم. خورد مي چشم به پوزخند يه لبش ي گوشه. کردم نگاه يلدا به نفرت با

 .بودم بیزار ازش

 : گفت برديا به رو و شد بلند جا از يلدا

 .بیا ديخور رو ات صبحونه هم تو بهار، پیش میرم من ــ

 : گفت سريع برديا

 .میام داشتم دوست ــ

 .کشیدم عمیقي نفس! آخي. رفت و انداخت باال رو هاش شونه قیدي بي با يلدا

 .داشت نظرم زير برديا! بود خرد اعصابم نداشتم؛ اشتها

 چته؟ صبحي اولِ ــ

 : گفتم اي مظلومانه لحن با

 مهمه؟ برات مگه ــ

 :گفت آرومي لحن با برديا چون بودم، شده مظلوم خیلي کنم فکر

 !مهمن من براي همه ــ

 بست؟ مي جمع رسید مي من به نوبت تا چرا. گرفت لجم خیلي

 نمي که بودم عصبي دستش از قدري اون خب اما بوده؟ درست چقدرش يلدا ديشبِ هاي حرف بدونم خواست مي دلم

 .بزنم حرف باهاش خواستم

 نه؟ شدي؛ ندبل چپ ي دنده از امروز که اين مثل ــ

 !بدم رو جوابت خوام نمي ديگه ــ
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 چرا؟ ــ

 !بدونه رو حرفم اين دلیلِ خواست مي. زد زل هام چشم به

 :گفتم اخم با

 !نشه اذيت نامزدت تا ــ

 !نامزد؟ ــ

 !نکردني توصیف بود آشوبي دلم تو. زدم پوزخندي

 ومدها بند نفسم. چسبوند ديوار به محکم رو من برديا که برم خواستم. شدم بلند جا از کنم، کامل رو حرفم نتونستم

 .گذاشت ديوار روي طرفم دو رو هاش دست. بود

 .خورد مي صورتم به مکررش و تند هاي نفس. داشتم تهوع حالت بهم، بود چسبیده

 .بگو رو آخرش تا زني، مي حرفي يه ــ

 :گفتم و شدم مسلط خودم به دادم؛ قورت رو دهنم آب

 .بود چي ورممنظ دوني مي خودت ــ

 !باشم داشته نامزدي نمیاد يادم ــ

 :گفتم و انداختم پايین به رو نگاهم. کنم گستاخي تونستم نمي بود عصبي وقتي

 نامزديتون و تمومه چي همه خاله، سفرِ از بعد گفت مي! ديگه زد مي حرف مطمئن قدر اين که کردي کاري يه حتما ــ

 !شه مي اعالم

 خرد داشت دستم بود، گرفته محکم رو دستم مچ. کردم مي حس رو نگاهش سنگینيِ. بود زده زل هام چشم به برديا

 !شد مي

 : اومد بنفشه صداي که بگه، چیزي خواست

 ...صبحونه نیلوفر؛ ــ

 تمدس مچ برديا. شد شوکه ديد، حالت اون تو رو برديا و من وقتي. بود شده دير کاري هر براي. بود مونده نصفه حرفش

 : گفت و کرد ول رو

 !میدم رو جوابت بعدا ــ
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 شهبنف جلوي خواستم نمي خب اما بود بسته رو گلوم راهِ بغض. کرد مي درد بدنم. شد خارج آشپزخونه از سريع برديا

 .شد نزديک بهم بنفشه. کنم گريه

 خوبي؟ نیلوفر ــ

 : گفتم و نشستم صندلي رو. لرزيد مي هام دست

 بذاري؟ تنهام شه مي خوبم؛ ــ

 بیارم؟ آب راتب ــ

 .مرسي! خوبم نه؛ ــ

 !رفتم من پس. باشه ــ

 تا ،ديد مي بهار اگه. بود ديده رو ما بنفشه شکر رو خدا. بودم خوشحال بود، نکرده پیچم سؤال که اين از. رفت بنفشه

 .کرد نمي ول آورد، نمي در رو ماجرا توي و ته

 داغون يخیل بود؛ فکر تو. بود نشسته سنگي تخته رو تنها برديا. رفتم دريا سمت به! بودم داغ داغِ. زدم صورتم به آبي

 !نبود سخت هم خیلي فهمیدنش. بود

 : زد داد بهار وزيد، مي خنکي نسیم

 !کنیم جمع ماهي گوش بیا نیلو ــ

 !بود ماهي گوش از پر اتاقش بود، کار اين عاشق بهار

 .شدم قدم هم بهار با. بود بهتر گشتن ول از اما نداشت جذابیتي کار اين برام

 يم بلند بلند و بودن نشسته بزرگي میز دور هم بقیه. زدن مي حرف هم با و بودن نشسته ها شن رو يلدا و بنفشه

 !خنديدن

 .بود دورتر من از بهار. شدم نزديک برديا به چطوري دونم نمي که بودم ها ماهي گوش کردنِ جمع مشغول

 بود؟ راست هات حرف اون ــ

 !بود پريشون خیلي طفلي. کردم اهنگ برديا به

 !نمیگم دروغ من ــ

 !گفت؟ بهت رو چرنديات اون خودش يلدا ــ

 !همین ي لنگه! میاين هم به خیلي! مبارکه. گفت بهم ديشب آره؛ ــ
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 برديا به رو خودش يلدا. دادم بهش رو کردم جمع که چیزهايي. رفتم بهار سمت به نزنه حرفي برديا که اين خاطرِ به

 !برديا بهت لعنت. گذاشت برديا ي شونه روي رو سرش و نشست کنارش و ندرسو

 :گفت يلدا و برديا ديدن با پري خاله. پیوستم بقیه جمع به

 .کرد مي بازي گِل مون خونه حیاطِ تو برديا با که بود ديروز همین انگار! بره قربونش عمه ــ

 :گفت و زد لبخندي گذشته خاطرات يادآوري با دايي

 .شد مي دعواشون نیلوفر با هم چقدر! يادمه خوب آره؛ ــ

 :گفت مامان

 رفت مي کنن، مي بازي صدا و سر بي و آروم دارن برديا، و يلدا ديد مي وقتي! بود قِلِق بد هم بچگي از نیلوفر ــ

 .کرد مي جداشون هم از دعوا، و گريه با هم سر آخر. کرد مي خراب رو بازيشون و پیششون

 !کردم مي خراب رو يلدا شومِ هاي نقشه هم بچگي اون از! خودم به ايول. خنديد بلند پدرام دايي

 اب کردن بازي عاشقِ دخترها ي همه بود جرئتي با و جذاب پسر برديا چون. بود مزه بي و لوس خیلي هم بچگي تو يلدا

 با. منکردي تغییري هیچ يلدا و من نمبی مي کنم، مي فکر که اآلن. داشتیم دعوا برديا سرِ همیشه يلدا و من بودن، اون

 !منم بازي، اين ي بازنده کردم مي حس موقع اون که تفاوت اين

 : گفت پري خاله

 !میان هم به خیلي ببین؛ رو يلدا و برديا! داداش خان ــ

 !ايــــــش. اومدن نمي هم به اصال! لرزوند رو قلبم خاله، ي جمله اين

. نبود مطمئن برديا به يلدا عشق از هم شايد يا نمیاد؛ خوشش ها، اون بودن هم اب از کردم مي حس. کرد سکوت دايي

 :گفت ديد رو دايي سکوتِ وقتي پري خاله

 !بشن خوشبخت...انشاا ــ

 رو خاله قلبِ مراعاتِ هم شايد. بود نکرده موافقت که دايي! بافت مي هم سرِ پشت داشت چي خاله اين! خـــدا واي

 !بود راضي دايي راستي راستي هم شايد. بود تصورکرده موافقتش بر مبني رو دايي سکوت! کرد مي

*** 

 !گذشت نمي خوش من به اصال برديا، کنارِ يلدا حضورِ با. گذشت مي شمال تو ما موندن از روز سه

 .زد نمي حرف من با زياد هم برديا. شدم مي آفتابي بقیه، چشمِ جلوي کمتر من
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 .شديم آستارا راهيِ خريد براي يلدا پیشنهادِ به. بوديم لشما تو ما که بود آخري روز

 !يلدا پیشنهادهاي اين از اومد مي بدم! اَه

 !خريدن مي گرفت مي رو چشمشون که چي هر و کردن مي نگاه وسايل به اي بچگانه شوقِ و شور با يلدا و بهار

 !گذره نمي خوش همب بره هستي دونستم مي! بود مشغول ذهنم. رفتم مي راه همه از آخر من

 :گفت بنفشه

 بخري؟ چیزي خواي نمي تو نیلوفر ــ

 :گفتم آهسته

 !مرسي نه؛ ــ

 .شد نزديک بهم برديا بود؛ سوزاني و داغ آفتاب. نشستم نیمکتي روي حوصلگي، بي با

 نه؟ نداري؛ رو خريد ي حوصله هم تو ــ

 : گفت اخم با. ندادم رو جوابش

 ان؟ه فروختم؟ بهت تري هیزمِ چه ــ

 .عزيزت نامزدِ پیشِ برو! ندارم رو اعصابش نپیچ، من پاي و پَر به خواهشا ــ

 : گفت و شد عصبي برديا

 !نیست گستاخ تو مثلِ يلدا باشه چي هر ــ

 نیمکت روي کنارم بنفشه. وايساد يلدا کنار رفت شده که هم من لج از. شد دور من از استوار، هايي قدم با برديا

 .نشست

 نیلو؟ نخريدي چیزي تو! گرمه چقدر هوا که واي ــ

 !شدم خسته خیلي. نه ــ

 !کنن مي کالفه رو آدم يلدا و بهار اين. شدم خسته هم من آره، ــ

 !طوريه اين هم نوشین ــ

 !کنه نمي ول تهران ببره نکنه جمع رو آستارا کلِ تا بودم مطمئن. بود دستش بزرگ اي بسته نوشین

 بنفشه؟ ــ
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 ها؟ ــ

 !چسبه مي برديا به چقدر يلدا ــ

 : گفت و کرد يلدا و برديا به نگاهي بنفشه

 !نمیان هم به اصال که من نظرِ به ــ

 !موافقه وصلت اين با کردم مي فکر. بود نکرده اعالم رو مخالفتش حاال تا بنفشه. شدم شوکه

 چطور؟ ــ

 اما. اصال نه؛! کنم مي طرفداري ازش ارمد برادرمه چون که اين نه! عاقله هم خیلي خوبه؛ و آروم خیلي برديا ــ

 رو برديا اي ذره مطمئنم. خوره نمي من داداشِ درد به اما. نه! بَديه دختر يلدا بگم خوام نمي! حیفه برديا خدايیش

 مين خوشبخت و سازه نمي برديا با مطمئنم طلبیه؛ تنوع دخترِ يلدا. کنه مي بازي رو ها عاشق نقشِ فقط نداره؛ دوست

 هیچ متضادن؛ باهم کامال! شلوغیه و هیجان فکر به اش همه يلدا اما دردسره، بي و آروم زندگیه يه دنبالِ ردياب! شن

 .ندارن مشترکي وجهِ

 کنه؟ نمي مخالفتي برديا چرا پس ــ

 مي فکر مامان. کرد مي نگاه عروسش چشمِ به يلدا به بچگي از مامان! پدرام دايي هم مامانه؛ فکرِ به هم راستش ــ

 وارد بهش شوکي هیچ نبايد! مامانه وضع نگرانِ. بگه چیزي فعال خواد نمي هم برديا! ساخته برديا براي رو يلدا خدا کنه

 .آمريکا بره تا بشه؛

 .زدم پوزخندي

 کنه؟ ازدواج يلدا با پري، خاله و دايي خاطر به خواد مي يعني ــ

 حرفِ هیچ حاال تا پدرام دايي ثاني، در. بعد تا نزنه، مخالفتش از حرفي خواد مي فعال. نیست ازدواج بحثِ نیلوفر، نه ــ

 !نه يا راضیه دايي نیست معلوم اصال. کشیده جلو مامان بوده، هم حرفي هر! نزده تا دو اين ازدواج موردِ در اي، جدي

 !(نمیان هم به برديا و يلدا بود گفته چون البته! )بود عاقل بنفشه چقدر

 !شد راحت برديا بابتِ از خیالم حدودي تا. دارم دوست رو هبنفش چقدر کردم حس

 ام گرسنه خیلي! ها اين بودن خريده چي! اوه اوه؛. شد تموم خريدهاشون باالخره! زدم مي حرف بنفشه با زودتر کاش

 يلدا خواست نمي دلم اصال. شديم برديا ماشینِ سوارِ بنفشه و يلدا و من. شديم تهران راهيِ غذا، خوردن از بعد. بود

 .نشست رل پشت خسته، هايي چشم با برديا! بره برديا با تنها

 :گفت بنفشه
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 اصفهان؟ گردن مي بر کي ها اين نگار نیلوفر، ــ

 :گفتم

 .برن فردا و ما ي خونه بیان امشب کنم فکر ــ

 شه؟ مي تنگ براشون دلت ــ

 .بهتره زندگیشون شرايطِ جا اون خب، اما! خیلي آره؛ خب ــ

 : گفت برديا به رو هبنفش

 آمريکا؟ برن مي کي رو مامان ــ

 : گفت خسته لحني با برديا

 !آينده ي هفته ــ

 :گفتم

 قطعیه؟ خاله بیماريِ درمانِ ــ

 :گفت برديا

 !قطعیه بگه تونه نمي دکتري هیچ ــ

 : گفتم

 جا؟ اون ببرنش خوان مي چرا پس ــ

 :گفت برديا

 !فهمه نمي رو چیزها اين تو کوچیکِ عقلِ ــ

 !گیرم مي وقتش به رو حالت! شــــعور بي. خنديد يلدا

 : گفت حرص با بنفشه

 .میگي چي بفهم برديا. نداشت خنده اصال ــ

 !طرفدارمه که بنفشه قربونِ

 :گفت برديا

 !داره زبون متر دو خودش. نزن ات سینه به رو نیلوفر سنگِ تو ــ
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 : گفتم

 !کنم گم رو خودم بینم، يم رو نفر يه تا که نیستم تو مثل من ــ

 :گفت يلدا

 !نکن اذيت رو برديا قدر اين ــ

 : گفتم يلدا به رو خشم با

 !داره زبون خودش ــ

 : گفت و خنديد بنفشه

 !میگه راست رو اين ــ

 :گفت يلدا

 هستي؟ وري کدوم تو بنفشه،! وا ــ

 :گفت بنفشه

 !حقم طرف من ــ

 :گفت برديا

 !ختينشنا رو حق هنوز که متأسفم ــ

 :گفت يلدا

 !مونم مي تنها من آمريکا، میره پري عمه با بابا که روزي چند اين ــ

 !موزمار اي! پري خاله ي خونه بره کرده کمین خانوم که فهمیدم

 : گفت سرد خیلي برديا

 .جا اون برو اي هفته يه خب جا؟ اون بري راهه به چشم خیلي نگفتي مگه! ات افسانه خاله ي خونه برو ــ

 !يلدا جلوي فقط البته. بودم برديا هاي سردي اين عاشق! آخ. زد چشمکي و کرد من به نگاهي فشهبن

 : گفت ناراحتي با يلدا

 !نیستم راحت افسانه خاله پیشِ. ندارم دوست رو جا اون من ــ

 :گفت برديا
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 !پروانه خاله ي خونه برو خب ــ

 !اَه اَه؛. بود ما ي خونه منظورش

 : فتگ میلي بي با يلدا

 !شه نمي خوشحال من بودنِ از جا اون کس هیچ ــ

 .شد مي دعوامون همیشه اومد، مي ما ي خونه. شدم خوشحال بود، زده رو دلم حرف که اين از

 :گفت بنفشه

 هم بهار اتاقمم؛ تو اش همه که من دوني، مي که خودت اما! ما ي خونه بیاي کردم مي دعوتت حتما بود، مامان اگه ــ

 مي تنها وقت اون. میاد خونه کم و شرکته هم اون که برديا، مونه مي! پارساست با اش همه کني، نمي پیداش خونه که

 .موني

 :گفت يلدا

 !ام افسانه خاله ي خونه میرم ــ

 !آخـــــــیش! سنگ به خورد تیرش شکر، رو خدا خب

 .بود شده قرمز هاش چشم. بود شده خسته حسابي برديا. بودن خواب يلدا و بنفشه. باريد مي کمي بارانِ

 کنم؟ رانندگي من خواي مي اي، خسته اگه ــ

 : گفت و زد پوزخندي. کرد نگاهم آيینه از برديا

 !دارم دوست رو جونم من ــ

 .سوخت برات دلم که منه تقصیر. بخواد دلت هم خیلي ــ

 !سوزوني مي رو ها دل فقط کردم مي فکر سوزه؟ مي کسي براي هم دلت تو! اِ ــ

 .ندارم رو هات طعنه ي حوصله اصال ــ

 .نداري رو من هیچيِ ي حوصله تو ــ

 !زد مي حرف مظلوم. شدم جوري يه حرفش، اين از چرا دونم نمي

 !خوابیدم. بود خواب گرمِ هام چشم. ندادم رو جوابش ديگه

 !يابرد و بودم من فقط نبود؛ ماشین تو کسي. کردم باز رو هام چشم ماشین، بوقِ صداي با
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 !بخوابم جا اين هم من بايد کردم مي فکر! عجب چه ــ

 کجان؟ بقیه ــ

 !شون خونه ــ

 چي؟ يعني ــ

 !بشي بیدار تو تا جا اين موندم من و خونه رفتن همه. کردي عالف ساعت يه رو من! همین يعني ــ

 ات مالیدم رو هام چشم! کنه بیدار ور من نیومده دلش! آخي. بود مون خونه در جلويِ برديا ماشینِ. کردم نگاه اطراف به

 !نبودم خواب نه؛. نیستم خواب بشه باورم

 میگي؟ جدي ــ

 داريم؟ شوخي هم با ما مگه ــ

 نکردي؟ بیدارم چرا ولي... خب. نه ــ

 : گفت و شد کالفه برديا

 .شرکت برم بايد فردا من شي؟ پیاده خواي نمي نیلوفر ــ

 : گفتم. کردم باز رو ماشین درِ

 !خداحافظ ــ

 .شنیدم رو برديا صداي که رفتم، خونه در سمتِ به

 نداري؟ الزم رو اين ــ

 کیفم و مشد نزديکش. بودم حرکاتش گیجِ من. کرد مي نگاهم لبخند با. بود دستش تو دستیم ساک. برگشتم عقب به

 : گفت لبخند با. گرفتم ازش رو

 !خوابي هنوز کنم فکر ــ

 من خاطر واسه برديا شد نمي باورم. کنم مي پرواز دارم هوا روي کردم مي حس. رفت و گاز پدالِ رو گذاشت رو پاش

 .ببره خوابم زياد شوقِ از امشب عمرا. نبود ها حرف اين اهلِ اصال. نکرده بیدارم

 هفتم فصل

 

 .اصفهان برگشتن ها اين نگار روز همان فرداي
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 خبري ازش همین واسه بودم، عصبي دستش از. ديدمش نمي هم دانشگاه تو نداشتم، خبر هستي از شد مي روزي سه

 .گرفتم نمي

 .کرد ترمز پام جلوي پارسي پژو که خونه رفتم مي داشتم دانشگاه از روز يه

 .آرين خانومِ سالم ــ

 !کرد؟ مي کار چي جا اين. بود ماني. برگردوندم رو سرم

 .سالم ماني؟ آقا شمايین! اِ ــ

 .دارم باهاتون مهمي کار ؟شید سوار کنم خواهش تونم مي ــ

 .باشه ــ

 .بود کرده پر رو ماشین فضاي تموم خنکش و بو خوش عطر شدم، ماشینش سوار

 دارين؟ خبري هستي از ــ

 گرفت؟ مي من از رو خبرش چرا شدم، شوکه

 : گفت ديد، رو سکوتم وقتي

 کجاست؟ اآلن دونین مي که اينه منظورم ــ

 .بگیرم بريخ ازش نشد وقت. ندارم خبر نه، ــ

 نداشتین؟ خالي وقت هم دقیقه چند يه روزه، سه اين تو يعني نشد؟ وقت ــ

 افتاده؟ اتفاقي مگه؟ چطور ــ

 .گفتم مي مهمه، براتون دونستم مي اگه ــ

 شده؟ چي بگید! کردين نگرانم ــ

 .نیست مهم ــ

 .بود ناراحت خیلي ماني! شدم مي ديوونه داشتم

 افتاد؟ هستي براي اتفاقي چه شمال تو ــ

 !باشه زده حرفي هستي نکنه. خوردم جا حسابي

 اتفاقي؟ چه مثال ــ

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  nazi nazi | غرور تلخ سایت نگاه دانلود
 

 .بود داغون خیلي برگشت، شمال از تنها و تک طوري اون که وقتي اون از ــ

 !شده تنگ دلش گفت بمونه؛ کردم اصرار خیلي من. رفت خودش هستي ــ

 همنف که شه نمي دلیل بوده خودم کارِ به سرم همیشه چون نکشید، خجالت بگید؛ درازه؟ هام گوش من شما نظر به ــ

 .باشم

 هستین؟ عصباني قدر اين که افتاده اتفاقي چه. نبود اين منظورم اصال من نه؛ ــ

 !بیمارستانه هستي ــ

 .پريد صورتم رنگِ

 چي؟ واسه ــ

 .کرده خودکشي ــ

 المح قدر اين نداشت توقع اصال. کرد ترمز ماني. داره نگه رو ماشین که کردم اشاره ماني به. کرد ايست اي لحظه قلبم

 .بشه بد

 .شده رفع خطر شکر رو خدا نباشین؛ نگران خوبین؟ خانوم نیلوفر ــ

 خوبه؟ حالش ــ

 !سالمه خب اما نه؛ که خوب خوبِ ــ

 افتاد؟ اتفاق اين چطور ــ

 !ريزه مي اشک و نقطه يه به زده زل فقط. نمیگه چیزي کسي به. دونم نمي هم من ــ

 بیمارستانه؟ کدوم ــ

 .کنم مي کار توش من که بیمارستانیه همون ــ

 !ببینمش خوام مي. پیشش ببريد رو من ــ

 .نیست خوب حالتون اآلن شما آخه... اما ــ

 .کنم مي خواهش. خوبم من ــ

 !میام دير که گفتم و زدم زنگ خونه به. کرد قبول ماني

 :گفت ماني
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 .زدم حرف بد باهاتون خیلي. انومخ نیلوفر ببخشین رو من ــ

 !نیست مهم نه؛ ــ

 بره کرد صداش چي هر بابا فرداش! رسونده رو اون نريمان گفت. شدم شوکه خونه، اومد تنهايي طوري اون وقتي ــ

. ودب خورده قرص. اتاقش کفِ بود افتاده حال بي هستي. شکونديم رو اتاقش در و شديم نگرانش. نداد جواب دانشگاه،

 ستد کوچیک، اتفاقِ يه براي که نیست دختري شناسید؛ مي خوب رو هستي شما. باختم رو خودم دقیقه يه کنید رباو

 مدون نمي اما گرفته، افسردگي میگه دکتر. نزده حرفي هیچ هم اآلن تا. بود محکم همیشه اون. بزنه کاري چنین به

 .نذاشتیم تنهاش اي لحظه و داشتیم توجه بهش مُرد، مامان وقتي از تونستیم تا بابا و من! چرا؟

 !آوردي بیچاره دختر سرِ باليي چه ببین نريمان، کنه لعنتت خدا شکست؛ قلبم

 رو و دش نزديکمان پرستاري يونیفورم با اندام ريزه دختري. شدم بیمارستان داخل ماني همراه رسیديم، بیمارستان به

 :گفت ماني به

 .بخیر روزتون دکتر، آقاي سالم ــ

 : گفت جذابیت و جديت با نيما

 .کنید صدام داشتن کار من با جزايري دکتر اگه لطفا خواهرم، عیادتِ میرم من. اردالن خانوم سالم ــ

 .حتما ــ

 .ممنون ــ

 : گفت ماني به رو لبخند با و کرد من به نگاهي دختر

 .میگم تبريک راستي ــ

 جوجه مثلِ هم من. رفت و نیاورد روش به اما بود، شده شوکه هم ماني. شدم سرخ خجالت از. رفت و کرد اشاره من به

 .افتادم راه دنبالش اردک

 : گفت ماني. رسیديم اتاقي به

 .تو بفرمايید ــ

 .برين شما اول ــ

 .بود ماني و من به پشتش و بود پنجره به رو صورتش هستي بود، باز نیمه در. شد اتاق وارد و کرد قبول ماني

 !ديدنت؟ اومده کي يبدون اگه هستي ــ

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  nazi nazi | غرور تلخ سایت نگاه دانلود
 

 :گفت هستي

 کي؟ ــ

 !بزني حدس بايد زرنگي؟ ديگه؛ نه ــ

 .نکن اذيت ماني؛ ــ

 !بزني؟ توني نمي هم حدس يه تو بابا ــ

 : گفت بغض با هستي

 !نیست نیلوفر مطمئنم ــ

 !دوست؟ گفتن مي هم من به. کشیدم خجالت خیلي

 : گفت لبخند با ماني

 .اومده خانوم نیلوفر. اريد من پیش جايزه يه آفرين؛ ــ

 هم من نشن، جاري هاش اشک تا فشرد هم به رو هاش لب. ديد رو من و برگردوند رو سرش اي بچگانه ذوقِ با هستي

 .کردم بغل رو سرش و شدم هستي نزديک. بودم کرده بغض

 !بیمارستاني دونستم نمي خدا به. برم قربونت دخترکم؟ چطوره حالت ــ

 : گفت دلخوري با هستي

 !گرفتي مي ازم خبر يه نبايد معرفت بي ــ

 :گفت سريع ماني که کنم، عذرخواهي خواستم

 زيرِ از امروز که اين تا. بیمارستاني تو که نگفتم بهشون من اما بود، پرسیده رو تو حالِ من از خانوم نیلوفر بار چند ــ

 !جا اين اومدن و کشیدن حرف زبونم

 و زد لبخندي. زدم زل بهش قدرشناسانه نگاهي با اما کشیدم؛ خجالت بود، کرده ايتحم ازم دروغ به ماني که اين از

 :گفت

 !منتظرتونم در دمِ من. بیرون بیاين شد تموم کارتون وقت هر خانوم نیلوفر ــ

 !مرسي باشه؛ ــ

 گريه میان در هستي. شد جاري هم من هاي اشک ريخت، هاش گونه روي هاش اشک و ترکید هستي بغض. رفت ماني

 :گفت
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. خیلي بود؛ سخت خیلي.گذشت سال سي مثلِ برام روز سه اين. کردم مي دق نیلوفر؛ مُردم مي اومدي نمي اگه ــ

 خجالت ماني از. کنم نگاه هاش چشم تو اومد مي شرمم کشیدم، مي خجالت بابام ي چهره از! بیاي که بود در به نگاهم

 ختمبدب خیلي من. بگم خوام مي اآلن اما نیلو؛ شدم الل روزه سه .شدن نگرانم خیلي کشیدن؛ سختي خیلي. کشم مي

 .شد آوار من سرِ يهو ها بدبختي ي همه نیلو،

 .بیاره زبون به راحت رو دلشه تو چي هر تا بودم، کرده سکوت

 يهو .نبود دمخو دست نیلو خدا به کردم، رو احمقانه کارِ اون که پشیمونم. نیلو ندارم موندن براي اي انگیزه خدا به ــ

 شه نمي روم هم اآلن. دادم آزارش! باشه دنیا خوام نمي نباشه، اگه که مردي. شنیدم رو بابام شکستن صداي! شد

 مسر باليي چه نفهمید و بود زندگیش تو سرش راحت که کردم رو کار اين آدمي خاطرِ به کردم، بچگي. کنم نگاهش

 زندگي خودم براي خوام مي امروز از. کنم شروع رو جديد زندگيِ يه خوام مي! بسمه ديگه اما نیلو، شدم له. اومده

 .دلم براي نه کنم،

 : گفتم و فشردم رو دستش کرد، سکوت هستي

 !ببخش نبودم روز سه اين که اين براي رو من! ذارم نمي تنهات وقت هیچ! دخترکم باهاتم من ــ

 .زد نازي لبخند هستي

 کردي؟ رو رکا اون چرا بگي خواي نمي هستي، ــ

 !کنم فکر حماقتم به خوام نمي. کنم مي خواهش نیلوفر؛ نه ــ

 بپرسم؟ ازت سؤال يه. زنیم مي حرف موردش در بعدا. باشه باشه، ــ

 .بپرس ــ

 شه؟ مي مربوط هم نريمان به قضیه ــ

 :گفت آهسته. بود اشک از پر سبزش، هاي چشم. هام چشم تو زد زل هستي

 .بدم مثبت جواب کاوه به خوام مي اآلن. شد تموم بود، يچ هر. نیست مهم ديگه ــ

 !نمیاد خوشت اون از که تو سرت؟ به زده چي؟ ــ

 !نیست مهم هیچي برام ديگه. داره دوست رو من اون که اينه مهم ــ

 مي تصمیم داري زندگیت براي نیست؛ که الکي! هستي نشو احمق! شدي ديوونه راستي راست که اين مثل نه ــ

 !گیري

 !ببینمت خوام نمي بیرون؛ برو نگو، هیچي نیلوفر ــ
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 : گفتم. بود خراب خیلي هستي روحيِ وضع اما شدم؛ ناراحت

 .خداحافظ باش؛ خودت مواظبِ. میرم باشه؛ ــ

 :گفت و اومد سمتم به ماني. اومدم بیرون اتاقش از. برگردوند ازم رو روش هستي

 بريم؟ ــ

 :گفت ديد، رو ناراحتیم وقتي

 .شده حساس خیلي! متاسفم. بزنه حرف خوب شما با کردم مي فکر ــ

 : گفتم و زدم لبخندي زور به

 !نیست مهم. کنم مي درک رو حالش نه؛ ــ

 .شدم ماشینش سوار ماني، اصرارِ به

 کرده؟ رو کار اون چرا نگفت چشه؟ نگفت هستي ــ

 !کنه جبران جوري يه خواد مي و پشیمونه دونم مي فقط ــ

 .بینم مي رو پشیموني هاش چشم تو آره؛ ــ

 ماني؟ آقا ــ

 بله؟ ــ

 .کنید پشیمونش بايد. کنه کاري يه خواد مي هستي ــ

 کاري؟ چه ــ

 .نمیاد خوشش اون از که دونم مي من. بده مثبت جواب کاوه به خواد مي ــ

 گفته؛ چیزي يه ناراحتي تو نه،داغو اآلن. زنم مي حرف باهاش خودم شه، راه به رو کم يه بذاريد. راحت خیالتون ــ

 !عاقلیه دختر هستي وگرنه

 .رفت و رسوند رو من ماني

 : گفت ديدنم با مامان

 بودي؟ کجا ــ

 .بیمارستان ــ
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 کردي؟ تصادف شده؟ چي چرا؟ ــ

 .ديدنش رفتم بود، بد حالش هستي. سالمم من که بینید مي مامان؛ نه ــ

 :گفت هام حرف نیدنش با بود، داده لم تلويزيون جلوي نريمان

 ؟ بهتره اآلن بوده؟ چش ــ

 .بودم بیزار نقیضش، و ضد رفتارهاي اين از. بودم ناراحت خیلي نريمان دستِ از

 !گفتم مي حتما شه، مي مربوط بهت دونستم مي اگه ــ

 منظور؟ ــ

 !شنیدي که همین ــ

 :گفت مامان

 هم؟ جونِ به افتادين تا دو شما باز ــ

 :گفت و گرفت رو بازوم اومد؛ سمتم به خشم با نريمان

 ها؟ چیه؟ من با مشکلت مرگته؟ چه امروز تو ــ

 .دوني مي خوب خودت تو ــ

 !بدونم تا بگو دونم، نمي هیچي ــمن

 !داداش آقا بودي راست رو خودت با کم يه فقط کم؛ يه کاش ــ

 :گفت و کرد سد رو راهم جلوي عصبانیت با نريمان رفتم، باال ها پله از

 .بگو رو منظورت ــ

 .بود واضح ــ

 من؟ جونِ به افتادي که گفته بهت چي دختره اون باز. نبود نه؛ ــ

 رفح هم کالم يه که حیف! حیف اما. گوشت تو خوابوندم مي سیلي يه اآلن بود، زده حرفي اگه اون کني؛ مي اشتباه ــ

 که رسیده جايي به کارش بود؛ اراده با و محکم قدر اين که اي هستي فهمي؟ مي. نامرد کرده خودکشي اون! زنه نمي

 .زده خودکشي به دست

 .بود شده شوکه خیلي. کرد کُپ نريمان
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 چي؟ واسه ــ

 : گفتم و زدم پوزخندي

 !اجازه با. بپرسي خودت از بايد ديگه رو اون ــ

 .رفتم اتاقم به

 دستش از خیلي هم من. ببینه رو من بود نشده حاضر اما. بود شده مرخص بیمارستان از هم هستي و گذشته روز چند

 !دادم؟ مي رو نريمان کارِ تاوان بايد من چرا بودم، ناراحت

 .رفتیم فرودگاه به همه. رسید فرا آمريکا به ها اين خاله رفتنِ روز

 :گفت نوشین

 !نباشین هم ما فکرِ به باشین؛ خودتون مواظبِ مامان ــ

 :گفت مامان

 .توها به سپارم مي رو خونه نوشین فقط. باشه ــ

 :گفت نوشین

 .راحت خیالتون ــ

 .داره دوست رو برديا خاله، چقدر دونستن مي همه. بوسید رو برديا صورتِ پري خاله

 : گفت يلدا به رو دايي

 افسانه؟ خاله ي خونه میري ــ

 : گفت ناراحتي با يلدا

 .گیرم مي تماس باهاتون. بله ــ

 .بود حقش اما سوخت؛ يلدا براي دلم

 : گفت بهار. شد بلند هواپیماشون باالخره

 .ما ي خونه بريم بیا نیلو ــ

 : گفتم. بود رفته يلدا

 !دارم کار خونه، برم بايد. مرسي نه؛ ــ
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 :گفت بنفشه

 .تنهام هم من نیار، بهونه! کردي خود بي ــ

 : گفتم

 !مونه مي تنها هم نوشین نه؛ ــ

 :گفت نوشین

 !زني نمي سفید و سیاه به دست باشي، خونه تو که تو. برو بري، خواي مي ــ

 : گفتم شیطنت با

 !مزاحم؟ بدونِ کنین؛ حال آقا حمید و تو که برم! اِ ــ

 : گفت اخم با نوشین

 !دراز زبون ــ

 .ودب نداده رو جوابم دادم، سالم بهش وقتي هم فرودگاه تو. شدم برديا ماشینِ سوار بنفشه، و بهار اصرارهاي با باالخره

 :گفت اربه

 .ام خونه ها شب فقط من. ببخش رو من جون نیلو ــ

 : گفتم

 .باش راحت جون؛ بهار نه ــ

 :گفت بنفشه

 .کنن پیدا خونه تو رو تو بايد زور به دونن مي همه ــ

 : گفتم. کرد مي رانندگي حرف بدون برديا

 !نشده خوشحال اومدنم از برديا انگار ــ

 :گفت بهار

 !خوشحاله هم خیلي میگم که من. نمیده بروز شناسي؛ مي رو يابرد که تو! نیلو وا ــ

 :گفت بنفشه

 داداشي؟ نه مگه خوشحاله؛ هم خیلي اتفاقا ــ
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 :گفت برديا

 .کنه نمي فرقي من براي ــ

 !بودم احساساتش فورانِ اين ي مرده کشته! احساسات مرسي گفتم؛ دلم تو

 :گفت بهار

 .نیست راحت اش خاله ي خونه. ما ي خونه دبیا کرديم مي اصرار هم يلدا به کاش ــ

 :گفت بنفشه

 .اومد مي کردي، مي تعارف اگه. نیومد که بهتر ــ

 :گفت بهار

 لجي؟ يلدا با قدر اين چرا تو! وا ــ

 :گفت بنفشه

 .نمیاد خوشم هم من! لوسه کم يه يلدا نیستم، لج ــ

 :گفت برديا

 !ديگه بسه کنین؟ بارون تیر رو يلدا دادين تشکیل میزگرد ــ

 : گفت خنده با بهار

 .کنه مي دفاع داره نامزدش از شده، غیرتي برديا! اوه اوه؛ ــ

 :گفت بنفشه

 کني؟ وصل هم به رو يلدا و برديا پیش پیش داري دوست چرا ــ

 ناياعت بي و سرد ي چهره به آينه تو از و ندادم گوش هاشون حرف به. نداشتم رو تا دو اون هاي کردن کل کل اعصابِ

 !زد؟ نمي حرف چرا پس داشت؟ دوستش بود؟ کرده طرفداري يلدا از چرا. کردم نگاه برديا

 همه. داد مي اهمیت خونه تمیزيِ به خیلي خاله. بود مرتب و تمیز خونه معمول طبق. رسیديم پري خاله ي خونه به

 صفحه هب نگاهي بهار. خورد زنگ اربه موبايل حین همین در رفت، آشپزخونه به نوشیدني آوردن براي بنفشه. نشستیم

 : گفت و انداخت گوشیش ي

 .پیشت میام اآلن ببخشید؛ جون نیلوفر ــ
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 : گفتم

 !عزيزم باش راحت ــ

 :گفت و زد پوزخندي برديا. رفت عذرخواهي با بهار

 !هم واسه میرن مي! پارسا شده حواسش و هوش ي همه ــ

 شون؟ ابطهر بودنِ عاشقونه از ناراحتي؟ چي از تو خب ــ

 !نیلوفر عاشقونه نمیگن اين به ــ

 میگن؟ چي پس ــ

 .بازي لوس ــ

 !کنن برخورد مسئله اين با تو مثل بايد هم ها اون که نکن فکر لطفا! اوه ــ

 جا؟ اين اومدي شد چي! گرفتن مي درس من از کم يه کاش ــ

 ناراحتي؟ اومدم که اين از ــ

 !نبودم تهران دلیل هر به من که جا اين ومديا مي هايي وقت همیشه اما خب،. نه ــ

 از. خاله ي خونه اومدم مي مسافرت رفت مي دلیلي هر به وقت، هر که اومد مي بدم برديا از قدري به گفت؛ مي راست

 .کشیدم خجالت بود، فهمیده رو موضوع اين که اين

 گفتم؟ چي شنیدي ــ

 !ديگه کنه مي تغییر آدم خب، آره ــ

 !نیست هم مامان که اآلن مخصوصا جا، اين بیاي که اومدي کنار خودت با چطور که بود جالب برام ــ

 !خودمون؟ ي خونه برگردم ناراحتي اومدم، که حاال خب ــ

 !نیست مهم برام اصال نبودنت، يا بودن که گفتم ــ

 نه؟ ها؛ نامزدته يلدا گفت بهار وقتي کردي حال خیلي ــ

 .کرد نگاهم چپ چپ برديا

 .بدم توضیح برات که بینم نمي دلیلي کردي؟ شروع زبا ــ

 !ها حرف اين از و کشکه عشق که نکن ادعا و نیار؛ در رو فیلسوف هاي آدم اداي لطفا پس ــ
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 !فهمه نمي رو چیزها اين تو فندقيِ مغز کني؟ تمومش شه مي ــ

 .گرفتم آتیش

 .میدم نشونت فندقیه؟ مغزم من! من؟ ــ

 .رفت اتاقش سمت به و شد لندب جا از خنده با برديا

 کني؟ خرد اعصاب بايد همیشه! ببندي؟ رو دهنت دقیقه دو يه میري مي نیلوفر، بهت لعنت

 :گفت ديد، تنها رو من وقتي. رسید سر آلبالو شربت اي سیني با بنفشه

 کجان؟ بقیه پس! وا ــ

 .اتاقش رفت هم برديا. رفت خورد، زنگ گوشیش بهار ــ

 .گذاشتم تنهات ببخشید ــ

 !کن باور شم؛ نمي ناراحت اصال من بنفشه؛ بابا اي ــ

 .نداره اشکال اما! خب دارم دوست بیشتر پرتقال من گذاشت، جلوم شربت لیواني و نشست کنارم بنفشه

 نمیره؟ سر خونه تو ات حوصله تو! بنفشه ــ

 .شم مي سرگرم کشم، مي نقاشي نه؛ ــ

 .مببین رو تابلوهات دارم دوست خیلي ــ

 !میدم نشونت برمت مي بخور، رو شربتت ــ

 .خوردم رو شربت از اي جرعه

 .نیست خوشحال حضورم از زياد برديا کنم مي حس ــ

 خیلي ايدش. بده بروز رو احساساتش تونه نمي طوريه؛ اين کال! نداره مشکلي تو با برديا. کني مي اشتباه نیلوفر؛ نه ــ

 !سخته خیلي براش بگه؛ چطوري دونه نمي ولي خوشحاله اومدنت از هم

 نیست؟ عجیب نظرت به ــ

 عجیبه؟ چي ــ

 !اخالقش ــ
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 برديا تو عاشقي، و عشق میگه همیشه بهار! بهش کرديم عادت ديگه ما اما باشه، عجیب تو نظرِ از شايد آره؛ خب ــ

 .همین! توداره يزياد فقط برديا نشه؟ عاشق آدم شه مي مگه. نیستم موافق اين با اصال من اما! تعطیله

 کنه؟ نمي ابراز و داره دوست رو يلدا يعني ــ

 بره خواد مي يلدا. نیست مهم طرفش حاال ازدواجه؛ فقط يلدا، قصدِ دونه مي هم برديا. جداست يلدا بحثِ. عزيزم نه ــ

 هي با برديا، انتخاب با خواد مي هم اون بره؛ تونه مي کرد ازدواج وقت هر که گذاشته شرط دايي. مامانش زادگاهِ ايتالیا،

 .ايتالیا بره هم کرده، خودش مالِ رو برديا باالخره بگه همه به هم بزنه؛ نشون دو تیر

 داره؟ خبر موضوع اين از برديا ايتالیا، بره داره قصد دونستم نمي ــ

 چرا تا دو اين دونم نمي حاال. بردياست مالِ يلدا میگه که هم بهار شه؛ مي منکرش مامان. دونن مي تقريبا همه آره، ــ

 !دارن اصرار قدر اين

 يلداست؟ طرفدارِ قدر اين بهار چرا ــ

 چون. بره پیش مد طبقِ که اينه عاشق میاد؛ خوشش خیلي غريب و عجیب هاي لباس از شناسي؛ مي رو بهار که تو ــ

 .میاد خوشش ازش طوريه، اين يلدا

 وضع رو اتاقش دکوراسیونِ که اومد مي پیش کم خیلي بود، قديمي مدل همون اتاقش. رفتم اتاقش به بنفشه همراه به

 نهات. داشت اي ساده اتاقِ خیلي. بود بخش آرامش خیلي و بود رنگ کم آبي اتاقش رنگ بود؛ آرومي تقريبا دختر. کنه

 گلخوش واقعا شتابلوها. دربیاد يکنواختي حالتِ از اتاقش بود شده باعث بود، زده اتاقش ديوارهاي به که تابلوهايي

 وتابل کرد؛ جلب خودش به رو نظرم تابلو يه. داد مي نشون تابلوهاش روي رو هنريش انرژيِ و ذوق تموم بنفشه. بودن

 طيخ با هم تابلو زيرِ. بود دستش بنفشه گلِ يه که بود ناز و خوشگل خیلي پسر يه. بود زده خوابش تخت باالي رو

 گوشه هم صورتي پاپیونِ يه".است کشیدن نفس امیدِ برايم بودنش، حس که کسي به تقديم" بود شده نوشته خوش

 .بود شده زده اُريب صورتِ به تابلو چپِ سمت ي

 : گفت ديد، رو تعجبم وقتي بنفشه

 کرده؟ کنجکاوت قدر اين چي ــ

 :گفتم و کردم اشاره تابلو به خیالي بي با بدم؛ نشون فضول رو خودم نخواستم

 !قشنگیه تابلوي ــ

 : گفت و زد تلخي لبخندِ نفشهب

 !گرفتم عمرم تو که بود اي هديه بهترين ــ

 !هديه؟ ــ
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 .زد مي موج هاش چشم تو غم. نشست تخت ي لبه روي کنارم بنفشه

 به و ندارم مخالف جنس به حسي هیچ که دخترهام اون از کردن مي فکر هام دوست همه! بودم دانشگاه دومِ ترم ــ

 ارشد کارشناسي که اين تا. کرد نمي جلب رو نظرم کسي هر فقط. نبودم طوري اين واقعا من اما احساسم؛ بي نحوي

 مي براش رو خودشون دخترها، ي همه. بود خوشگلي و جذاب پسر. بودم شده کالس هم پسري يه با. شدم قبول

 هک اين نه بود؛ جالب رهاشرفتا بیشتر، من براي اما داشتن؛ رو هواش کلي و زدن مي حرف باهاش عشوه و ناز با. کشتن

 شد، مي سبز راهم جلوي خیلي. شد کشیده سمتم به بیشتر و ديد رو هام سردي اول ي وهله همون از. باشم عاشقش

 روز يه میاد يادم! دروغه اش همه و داره ادامه ها کالس پايانِ تا فقط عشقش کردم مي فکر. ذاشتم نمي محلش من اما

 رزام،ف تابلوي همه وقتي. دادن نشون استاد به رو تابلوهاشون همه. بود گذاشته آزاد ضوعمو تابلومون طرح براي استاد

 ي چهره بود؟ کشیده چي دوني مي. خوردم جا خیلي که بودم من بیشتر، همه از. شدن شوکه ديدن، رو پسره همون

 مگفت خودم با لحظه يه که ودب کشیده خوب رو جزئیات قدر اين. مردم مي داشتم نیلو؛ واي. نیلو بود کشیده رو من

 مي نزديک بهم مدام هم اون. شدم عاشقش واقعا ديدم جريان، اون از بعد! بکشه رو من دقیق قدر اين تونسته چطوري

 ديگه. گرفتم رو مدرکم و شد تموم ها کالس و زد اما بود خوشحال خیلي ديد، مي رو هام شدن نرم کم کم وقتي. شد

 هي هام دوست از يکي بعدش، هفته يه فقط. بگیرم نتونستم ازش خبري هیچ اما شون، هخون دمِ رفتم حتي. نديدمش

 اون زا. بود تابلو همین بسته،. من به بده رو اون وقتش سر که بوده داده پیش وقت خیلي فرزام گفت و داد بهم بسته

 يحت. نشدم کسي عاشق ديگه. دهبو کي اولم عشقِ باشه يادم تا زدمش تختم باالي و داشتم نگه رو اين بعد به روز

 هوي ديگه؛ دله اما باشه، احمقانه خیلي شايد. برگرده فرزام که دارم امید راستش! جا اين بیاد خواستگار يه نذاشتم

 !دار دنباله ي ستاره يه مثل رفت؛ زندگیم از هم يهو اومد،

 فقط بردياست ي لنگه هم اون کردم مي حس همیشه. باشه شده عاشق حد اين تا بنفشه روزي شد نمي باورم اصال

 !مؤنثشه جنسِ

 داره؟ خبر ماجرا اين از کسي ــ

 .برديا و تو فقط ــ

 برديا؟ ــ

. شهب خوب حالم من که کرد تالش خیلي کرده، ترکم ديد وقتي طفلي. بود ديده هم با رو ما بگم؛ بهش شدم مجبور ــ

 !بود افتضاح روحیم وضعِ

 موني؟ مي منتظرش بنفشه؛ ــ

 با جز من! حقیقته يه اين اما بزنم، حرف اي کلیشه خوام نمي. باشم عاشق داد ياد من به که بود کسي اولین فرزام ــ

 !اونه پیشِ فکرم کنم، ازدواج هم اگر حتي. مطمئنم رو اين! شم خوشبخت تونم نمي فرزام،

 !مرموز ي خاله دختر داري تلخي ي گذشته قدر اين دونستم نمي ــ
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 :گفت و زد لبخندي کرد؛ پاک دستش پشت با رو اش گونه روي هاي اشک بنفشه

 مي. باشه داشته خبر موضوع اين از کسي ندارم دوست نیلوفر. شه مي عاشق هم برديا معتقدم که همینه واسه ــ

 !که؟ فهمي

 .فهمه نمي چیزي کسي نخواي، تا. راحت خیالت ــ

 !ظهره نزديکِ رفت يادم که زدم حرف قدر ناو. کنم درست نهار براي چیزي يه برم من. مرسي ــ

 کمکت؟ بیام ــ

 .پیشت بیام تا بخون رو ها اون دارم، شعر کتابِ تا چند يه. که بکنم خوام نمي کاري بشین؛ جا همین نه؛ ــ

 !مرسي باشه؛ ــ

 .رفت و گذاشت جلوم مصدق حمید و فروغ و سهیلي مهدي از کتاب تا چند بنفشه

 :گفت بهار. زدم در. رفتم بهار اتاق به. نداشتم رو بکتاِ  خوندن حسِ اصال

 .بفرمايید ــ

 . کرد نگاهم لبخند با بهار. شدم داخل

 .خدا رو تو ببخشید. بشم فدات الهي ــ

 .میرم ها؛ حرف اين از و ببخشید بگي باز اگه! بهار اِ؛ ــ

 .بشین بیا ــ

. بود هريخت هم به کمدش. بود جیغ خیلي نارنجيِ اتاقش رنگِ. دبو ريخته هم به و شلوغ بنفشه، اتاق برخالفِ بهار، اتاقِ

 !بود کرده قاب هم رو هاش عکس از تا چند بود، عکاسي عاشقِ بهار. بود تحريرش میز روي هم عکاسیش دوربین

 ها اون واقعيِ دختر اصال کردم مي حس گاهي. بود بنفشه و برديا برعکسِ بهار. بود ذاتش با مطابق درست اتاقش

 .خنديدم مي فکرم به کلي بعدش. نیست

 شي؟ نمي ناراحت که تو. خوريم مي بیرون هم شام. بیرون برم پارسا با قراره اآلن نیلوفر، ــ

 .راحتم من بشم؟ ناراحت چرا عزيزم، نه ــ

 تو هم هنوز بنفشه. رفت و بوسید رو صورتم شد، آماده بهار. زدم حرف مختلف چیزهاي سر بهار با اي دقیقه چند

 به عنقش صداي. زدم در به تقه چند و رفتم اتاقش در دمِ به. ببینم رو برديا اتاقِ داشتم دوست خیلي. بود آشپزخونه

 :رسید گوشم
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 کیه؟ ــ

 تو؟ بیام شه مي ــ

 رتس از املک رو اتاقم تو بیاي بذارم که اين فکر يعني اين ايستاد، جلوم برديا. شد باز در که بود نکشیده ثانیه پنج به

 رنگ دونستم نمي حتي داشت؛ رو اجازه اين پري خاله فقط. اتاقش تو بره کسي ذاشت نمي وقت هیچ! کن بیرون

 .ديدم مي رو اتاقش المپ نور فقط رنگیه، چه اتاقش

 تو؟ بیام شه مي پرسیدم برديا؛ ــ

 : گفت داري کش لحن با برديا

 !نـــــــه ــ

 چرا؟ ــ

 بهار؟ پیشِ نمیري چرا ــ

 !کنه مي درست نهار داره هم بنفشه بیرون، رفت پارسا با اربه ــ

 .بشینیم پذيرايي تو بريم بیام، بذار ــ

 .هست هم دنج خوبه، که تو اتاقِ پذيرايي؟ تو چرا ــ

 !خودم مثل يخه؛ هم خیلي. نیست دنج هم هیچ ــ

 پذيرايي به برديا و من بود؟ چي قشاتا تو مگه. شدم ناراحت خیلي خب، اما نکردم؛ اصرار ديگه. بود جوري يه لحنش

 :گفت ديد، رو هام اخم وقتي برديا. رفتیم

 .نیست غريب و عجیب کني مي فکر که هم قدر اون من اتاقِ کن باور ــ

 .نیست مربوط من به ــ

 !نیلوفر تحملي قابلِ غیر خیلي ــ

 .گرفت لجم

 زني؟ مي حرف يطور اين هم يلدا با بدونم خواد مي دلم! گستاخي خیلي هم تو ــ

 !وسط کشه مي رو يلدا بزنم، حرف باهاش کالم دو میام تا بیا؛ ــ

 حساسي؟ روش چیه؟ ــ
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 .نباش فندقي مغز بهار مثلِ تو کنم مي خواهش ــ

 شي؟ مي ناراحت داري، دوستش بدونن همه که اين از چرا ــ

 .بار سیصد اين ندارم، دوست رو يلدا من ــ

 زني؟ نمي حرف اون با زني، مي حرف من با که هعاشقون طوري اون چرا پس ــ

 :گفت و شد بلند جا از. گرفت رو ام طعنه

 .کنم گوش رو مزخرفت هاي حرف نیستم مجبور هم من. کرد تحمل رو تو شه نمي هم دقیقه دو حتي ــ

 : گفتم و گرفت حرصم

 .متنفرم ازت ــ

 لحن اين با باهاش حاال تا! شم مي تحمل قابلِ غیر رچقد شم، مي عصبي هم من! اوه. رفت سريع هايي قدم با برديا

 .آورد مي در رو لجم خیلي. بود حقش خب اما بودم، نزده حرف

 :اومد بنفشه صداي

  نیلوفر؟ ــ

 : گفت و زد لبخندي ديد، رو من وقتي

 داري؟ کالس چند ساعت جايي؟ اين! اِ ــ

 .سه ساعت ــ

 .داريم زياد وقت موقع، اون تا خب ــ

 فشه؟بن ــ

 جونم؟ ــ

 داره؟ اتاقش تو چیزي اتاقش؟ تو بره کسي ذاره نمي برديا چرا ــ

 : گفت و خنديد بنفشه

 و داشت مجزا اتاق يه هم بچگیش اون از برديا بیاري؟ در بازي کارآگاه داري دوست قدر اين تو چرا! نیلوفر بابا نه ــ

 رو فکرش توي شه مي راحت هم خیلي. نیست رازي و رمز پُر پسرِ اصال. داد نمي راه اتاقش تو مامان، جز رو کسي

 !کنه پنهونش کسي از بخواد که نیست اتاقش تو چیزي مطمئنم! خوند
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 !عجیبه خیلي که من نظرِ به ــ

 !شده عادي ما براي اما میاد؛ و میره بخواد دلش کي هر و بازه نريمان اتاقِ درِ همیشه چون عجیبه تو براي خب ــ

 مي مخفیش همه از که داره اتاقش تو چیزي يه برديا که بود اين نظرم هم هنوز. بود نکرده قانعم نفشهب رفتم، فکر تو

 !ديگه بودم فضول. کنه

 .نداشت حرف بنفشه پخت دست. نشستیم اي دايره نیم میز دور بنفشه و برديا و من شد؛ نهار موقع

 .عاشقشونم! عالیه غذاهات بنفشه ــ

  :گفت و زد لبخندي بنفشه

 !جونت نوش مرسي، ــ

 :گفت برديا

 !برگرده زود... انشاا. نگیره ما از رو مامان خدا ــ

 : گفت اخم با بنفشه

 !شده؟ بد قدر اين ــ

 : گفتم

 !است خوشمزه هم خیلي ــ

 !خنديد آهسته برديا

 :گفت بنفشه

 .ها داد مي توطئه بوي هات حرف خان برديا ــ

 : گفت و خنديد برديا

 !راهیم به سر پسر خیلي که من ــ

 : گفتم

 !خیلي ــ

 .شستیم رو ها ظرف بنفشه با و خورديم رو نهار. نکرد توجه ام طعنه به برديا

 :گفت برديا
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 نیلوفر؟ داري کالس چند ساعت ــ

 :گفتم

 .سه ــ

 :گفت برديا

 !رسونم مي هم رو تو جايي، برم خوام مي. رسونمت مي من ــ

 !نايستم تاکسي صف تو که هخدام از نباشه، برات زحمتي اگه ــ

 !نداريم بیشتر اخمو و لوس ي خاله دختر يه که ما خب ولي هست، که زحمت ــ

 !جنسي بد خیلي ــ

 .ناراحتیم هم دستِ از بود رفته يادمون انگار

 : گفت و پوشید رو کتش برديا

 .رفتم کني، دير هم دقیقه دو اگه چون. کن عجله برسونمت، و بدم افتخار خواي مي اگه ــ

 .رفت برديا

 .میاد بدش کردن معطل از برديا که شو حاضر زود نیلو! اوه اوه، ــ

 .باشه ــ

 .کردم قبول خواسته خدا از هم من. جا اون برم شام کرد اصرار بنفشه. پوشیدم رو هام لباس

 و هبنفش جا اين قلحدا. بود حمید پیشِ بیرون شب تا صبح بود؛ بهار مثل هم نوشین. رفت مي سر ام حوصله خونه تو

 !شدم نمي خسته زياد و بودن برديا

. شديم سوار دو هر! مشکي هم اون. بودم 3مزدا عاشقِ. بود داده تکیه خوشگلش ماشین به برديا. شدم خارج خونه از

 .نشستم مي جلو بود بار اولین. داد حرکت رو ماشین برديا

 شه؟ مي تموم کي کالست ــ

 !مهربون بابا ؟دنبالم بیاي خواي مي چیه ــ

 !پرسیدم جوري همین. نزن صابون دلت به هم، خیر نه ــ

 !خودمون ي خونه برگشتم شب شايد ــ
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 بکَنه؟ رو سرم پوست بنفشه خواي مي ــ

 بکَنه؟ رو تو سر پوستِ چرا ــ

 !ديگه ام بیچاره! میده گیر من به فقط کنه، قاطي اون ــ

 .شده تنگ مامانم براي خیلي دلم ــ

 : گفت و زد وزخنديپ برديا

 !کردنته شوهر وقتِ ديگه تو! نیلوفر شو بزرگ کم يه ــ

 ...کارهام از رفتارم؛ از گیري؟ مي ايراد ازم قدر اين چرا ــ

 !ديگه گیرم مي ايراد که داري ايراد حتما خب ــ

 .ايراده از پُر پات تا سر نداري؟ ايراد تو مگه ــ

 .اومد نمي در خونم زدي مي کارد بودم؛ عصبي خیلي من اما نزد حرفي

 : گفتم

 .شم پیاده خوام مي دار، نگه ــ

 : گفت بود، شده شوکه که برديا

 !نمیاد گیرت ماشین اآلن خواهشا؛ نشو ديوونه ــ

 .بیرون نشدم پرت خودم تا دار نگه. نیست مربوط تو به ــ

 .کرد مي نگاهم متعجب. کرد ترمز برديا

 .کردم باز رو ماشین در

 بري؟ توني مي يمطمئن ــ

 !میگه؟ چي ببین کنه، عذرخواهي که اين جاي به! کشیدنت ناز اين با سرت بر خاک

 با یهثان چند يه. کوبیدم محکم رو در و شدم پیاده ماشینش از. کردم نگاهش نفرت با! لیاقتته ها، بعضي همون که حقا

 !بود رفته واقعا. سرم تو خاک اي. رفت کنارم از تسرع با و گاز پدال روي گذاشت رو پاش بعد اما کرد، نگاهم ناباوري

 .جا اين زد نمي پر پرنده دانشگاه؟ برم کوفتي چه با من حاال بود؛ گرفته حالم
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 رضم دختر بگو آخه. داره نگه گفتم که من به لعنت. برم پیاده شدم مجبور! اَه! داشت نگه کجا شعور بي آخه ببین

 خاله ي خونه از زودتر خوبه حاال. بود گرفته درد پاهام. انداختي مي راه دعوا باهاش رسوندت، وقتي ذاشتي مي داري؟

 !رسیدم مي شب همون وگرنه بودم، اومده بیرون

 .کردم برديا نثارِ بودم، گرفته ياد خوشگل فحش و نفرين هرچي راه طولِ در

 یتششخص هم خیلي برديا. نبودم افقمو بنفشه نظرِ با اصال بزنیم؟ حرف هم با آدم مثل دقیقه دو تونستیم نمي چرا

 !بود راز و رمز پُر و پیچیده

 ،کالس آخر. اومد مي دستش کار حسابِ بايد. نذاشتم محلش ديدم؛ رو هستي. بودم افتاده پا از رسیدم که دانشگاه به

 : گفت و شد نزديکم هستي

 تو؟ چته ــ

 : گفتم و زدم پوزخندي

 .مخانو هستي نیستم که هالو ببیني؟ رو من نخواستي اي بهونه به و تون ونهخ در اومدم دفعه چند تو؟ يا چمه من ــ

 .نیلوفر بده خیلي اوضاعم. کني درک رو من بايد تو ــ

 کنه؟ مي درک رو من کي پس ــ

 !بوده زشت کارم دونم مي. کن فراموش رو گذشته ــ

 !بدم پس رو ديگه يکي تاوان بايد من چرا دونم نمي ــ

 چیه؟ منظورت ــ

 کني؟ مي خالي من سر شکسته، رو دلت ديگه يکي. فهمي مي رو منظورم ــ

 .نیست طوري اين اصال. خیر نه ــ

 !فکرته تو چیزي يه دونم مي کني، مي نگاه طوري اين وقت هر هستي؟ بگي خواي مي چي ــ

 .انداخت پايین رو سرش هستي

 .دادم مثبت جوابِ کاوه به ــ

 !هالو ي دختره. شدم داغون

 کردي؟ غلطي چه تو ــ

 .بود غم از پرِ هاش چشم. زد زل هام چشم به هستي
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 .بودم کرده حماقتي چه بره يادم تا بشه مشغول فکرم خوام مي کنم؛ زندگي خوام مي من نیلوفر ــ

 نمیاد؟ خوشت ازش که کني، ازدواج کسي با خواي مي فرار براي. جوري اين نه ولي کن، زندگي. شدي خل رسما تو ــ

 .شم مي عاشق ازدواج از بعد. نبودن هم عاشقِ اولش که شوهرها و زن ي همه ــ

 جدي هستي؛ شدي خل. نبودن هم کسي عاشق حداقلش شدن، عاشق ازدواج از بعد که هايي اون چي؟ نشدي اگه ــ

 .میگم

 :گفت خشم با شده، کالفه بود معلوم که هستي

 فقط. خودخواه و مغرور داداشتي؛ اون مثلِ هم تو! تو؟ هم جا اين نه؛ک مي بحث باهام ماني خونه. خدا رو تو کن ولم ــ

 .کرد بهونه رو کاوه! چي همه زيرِ زد دارم، دوسش فهمید وقتي! کنین مي فکر خودتون به

 .آورد رک رو نريمان اسمِ باالخره. زد حرف باالخره هستي

 خبرم؟ بي من که چیه نريمان و تو بین ــ

 : گفت و کرد بغض هستي

 !نیست ما بین هیچي ديگه ــ

 .رفت و نزد حرفي هیچ ديگه

 :گفت تعجب با ديد، رو من وقتي نوشین. رفتم خونه به

 اومدي؟ ــ

 .هست هم من ي خونه نیام؟ بود قرار مگه! وا ــ

 .جا اون بموني روزي چند کردم مي فکر نبود، اين منظورم ــ

 .جا اون برم شام گرفته قول زما بنفشه. کنم جمع رو وسايلم اومدم نباش، نگران ــ

 جا؟ اون موني مي کِي تا ــ

  نیست؟ نريمان! مونم مي روزي چند يه حاال نیست، معلوم ــ

 .نیومده هنوز نه؛ ــ

 کني؟ مي کار چي جا اين تنهايي شیطون ــ

 !رو دهنت ببند يعني اين. کرد نگاهم چپ چپ نوشین
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 !بچه نکش سرک من کارهاي تو قدر اين ــ

 !بزرگه آبجي مچش ــ

. يدمد رو نريمان کوچه تو. بیرون زدم ازخونه و برداشتم داشتم، نیاز که رو وسايلي. رفتم اتاقم به و زدم چشمکي بهش

 .شد نزديکم

 !داداشي سالم ــ

 عجله؟ اين با کجا سالم، علیک ــ

 .پري خاله ي خونه میرم ــ

 .برسون سالم برديا به ــ

 .حتما ــ

 : گفتم که بشه رد کنارم از خواست

 داداشي؟ راستي ــ

 .کرد نگاهم و برگشت ايستاد؛

 کني؟ مي داداشي داداشي هي امشب چیه هـــــوم؟ ــ

 : گفتم و زدم آمیزي شیطنت لبخند

 .داريم پیش در عروسي يه بخر؛ نو لباسِ ــ

 کي؟ عروسيِ ــ

 : گفتم بدجنسي با

 !مون خونه در دمِ بیاد عروسي کارتِ روزها همین قراره! هستي ــ

 .شد داغون! ولتي هشتصد برق به کردن وصل رو نريمان کردم حس لحظه يه

 میگي؟ جدي ــ

 باهات؟ دارم شوخي من مگه ــ

 .کنم ولش بود محال بود، گفته هستي که بود اوني قضیه اگه. بود حقش اما! داداشم طفلک. بود کرده کُپ نريمان

 من که زيادي شانسيِ خوش از بود، شده تاريک حسابي هوا. شدم رد خیابون از و گذاشتم خودش حال تو رو نريمان
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 پیاده بايد يعني! اوف. شم شخصي سوارِ عمرا که هم من! بودن شخصي شون همه. نبود خیابون تو هم ماشین يه دارم،

 !اَه رفتم؟ مي

 ...که نمک راننده روحِ نثارِ باقلوا هاي فحش تا اومدم جلو. پروندم متر شش ماشیني، بوق صداي

 !هستم مؤدبي دخترِ چقدر فهمید مي ماني نبايد. بستم زود رو دهنم جلوي! مانیه ديدم

 ترسوندمتون؟ ببخشید،. آرين خانوم سالم ــ

 !ور اون پريدم متر شش داره، جذبه خیلي ماشینت چون پَ، نَ پ

 : گفتم و کردم حفظ رو خودم آرامش

 هستید؟ خوب! نديدمتون ببخشید سالم، ــ

 : گفت و زد لبخندي يمان

 !رسونمتون مي شید سوار. ممنونم ــ

 !داشتم زياد طرفدار ديگه؛ کنم کار چي! شانس خر

. ودب پخش ماشینش فضاي تو همیشه مثل عطرش بوي. شدم ماشینش سوار خواسته خدا از و کردم الکي تعارفِ کم يه

 : گفتم

 خبر؟ چه هستي از ــ

 .خواد مي رو کاوه که کفش يه تو کرده رو پاش ــ

 کردين؟ باور شما ــ

 !کنید؟ مي فکر من مثل هم شما پس ــ

 چي؟ که ــ

 !کنه مي رو کار اين داره لجبازي، روي از هستي که! دروغه اش همه که ــ

 !نداره دوست رو کاوه هستي درسته؛ ــ

 کرده؟ لج کي با! دونم نمي رو دلیلش اما ــ

 : تگف آرامشي از پر لحن با ماني کشیدم، آهي

 خبرم؟ بي من که دونید مي چیزي شما ــ
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 :گفتم آهسته. بگم دروغ بهش راحت تونستم نمي انداختم، پايین رو سرم

 .اطالعم بي هم من نه؛ ــ

 پايین؟ انداختین رو سرتون میگن، دروغ دارن که هايي آدم مثل چرا پس ــ

 !بگم چي دونم نمي... راستش... خب ــ

 شما گرنهو کنم؛ کمکش بتونم چیه هستي کارهاي علتِ بفهمم من اگه شايد خانوم، یلوفرن ببینین. بگین رو راستش ــ

 !دارين دخالت نامعقولش، ازدواج اين تو هم

 !بشه بدبخت هستي ذاشتم مي نبايد من. بود ماني با حق

 ...هستي.. راستش... راستش ــ

 : گفتم و کشیدم عمیقي نفس

 !داره عالقه نريمان به هستي ــ

 !بود ديوانه. ترسیدم. ايستاد وحشتناکي صداي با ماشین و ترمز رو زد ماني

 خوبه؟ حالتون شده؟ چي ــ

 .نداشتم رو نگاهش طاقتِ اصال که آخ کرد، نگاه هام چشم به ماني

 گفتین؟ چي بگید ديگه بار يه ــ

 !عالقمنده نريمان به هستي که گفتم خب خب، ــ

 ؟داره دوست رو هستي اون چي؟ نريمان ــ

 يهست به که فهمیدم داد، رخ بینشون که دعواهايي با خب اما نمیده؛ بروز راحتیا اين به توداره، خیلي نريمان... واا ــ

 .نیست هم میل بي

 : گفت و کرد فرو موهاش تو رو دستش ماني

 !باشه کرده اون واسه رو کارها اين ي همه و باشه نريمان عاشقِ هستي شه نمي باورم اصال ــ

 .برخورد بهم

 چشه؟ نريمان مگه چیه؟ منظورتون ــ
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 .شده نريمان عاشقِ که داد نمي لو اصال هستي خب اما! خوبیه پسر هم خیلي نريمان. نبود اين منظورم! نه نه؛ اوه؛ ــ

 .کرد مي برخورد باهاش سرد خیلي

 .هست بینشون چیزي يه فهمیدم دعواهاشون از خب اما شدم، شوکه حسابي هم من راستش آره، ــ

 !بود شده ديرم. کردم نگاه ساعتم به فکر، تو رفت ماني

 !برم؟ من کنین؛ رانندگي تونین نمي و نیست خوب حالتون اگه ماني آقا ــ

 :کرد صدام که شدم پیاده ماشینش از رسیديم؛ خاله ي خونه به. افتاد راه و کرد عذرخواهي. اومد خودش به ماني

 خانوم؟ نیلوفر ــ

 بله؟ ــ

 بکنم؟ ازتون خواهشي يه شه مي ــ

 .بفرمايید بله؛ ــ

 نه؟ دارين؛ که رو من ي شماره. بگیريد تماس من با حتما چیه، قضیه فهمیدين اگه ــ

 .خداحافظ. دادم زحمتتون مرسي،. حتما باشه، بله؛ ــ

 .سالمت به کنم، مي خواهش نه؛ ــ

 اين! خدا يــــا. شد سبز جلوم برديا خشنِ ي هرهچ که داخل رفتم مي داشتم. شد باز در زدم، رو زنگ. رفت ماني

 !کنه خیر به خدا چشه؟ ديگه

 : گفتم و دادم قورت رو دهنم آب

 !سالم... س... س ــ

 !بود شده سر دو اژدهاي شبیه بود، خشن خیلي. چکید مي خون هاش چشم از

 ....و سالم ــ

 !ديگه بگي خواي مي چي فهمیدم نباشي، خسته خب. خورد رو حرفش

 شده؟ چیزي ــ

 بودي؟ کجا حاال تا ــ
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 خیالي بي با هم من. پرسید مي سؤال کلفت گردن شوهرهاي شبیه! شده قلمبه غیرتشون رگِ آقا پس! هـــــمون

 : گفتم

 !بودم خونه که؛ بیني مي ــ

 .کردم اشاره دستیم ساک به

 : گفت و خنديد عصبانیت با برديا

 !ت؟وق اون بودن کجا ماني آقا پس! اِ ـــ

 !فضول ي پسره! بود؟ ديده ماني با رو من پس! اوه

 داره؟ اشکالي! کرد سوارم ماشینم؛ منتظره که ديد رو من خیابون سر ــ

 !باشه جا همین تا فقط کنه خدا ــ

 .میدم توضیح تو براي دارم چرا دونم نمي من اصال چیه؟ منظورت ــ

 !بدي توضیح بـــايد ــ

 خوري؟ مي حرص چي براي اصال مني؟ ي کاره چي تو ــ

 نهمچی يه! فهمیدي مي کاش گفت انگار که شنیدم رو آخرش من فقط. گفت چیزهايي يه آهسته. بهم کرد رو پشتش

 .شد خوشحال خیلي اومدنم از بنفشه گذاشتم، بنفشه اتاق تو رو وسايلم. رفتم داخل به و نکردم توجهي! چیزي

 : گفت آورد، مي در رو حرصم که همیشگیش لحن با بود، داده لم مبل رو برديا. برگشتم هال به

 ندارن؟ ازدواج قصدِ خان ماني ــ

 !ماني بیچاره! ماني؟ رو بود کرده کلید چرا دونم نمي

 : گفتم

 دونم؟ مي چه من نکرده، پیدا رو اش عالقه مورد دختر هنوز میگه هستي ــ

 :گفت بنفشه

 !حقوقشه چقدر ماهي و هست که هم دکتر... ماشاا ماشین؛ هم داره، خونه هم کار؟ چي خواد مي زن ــ

 :گفتم

 خواد؟ نمي ديگه زن داره، پول کي هر يعني! وا ــ

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  nazi nazi | غرور تلخ سایت نگاه دانلود
 

 : گفت خنده با برديا

 رو بدبختي طعمِ تا کنه ازدواج بايد داره، خونه و ماشین و پول و خوشبخته کامل که مردي هر من نظر به اتفاقا ــ

 !بچشه

 : گفتم

 !هاست خانوم سريِ صدقه از رسیده، يخوشبخت به مردي اگه ــ

 : گفت تمسخر با برديا

 !صد در صد که اون ــ

 :گفت بنفشه

 .است آماده وقته خیلي شام، بريم ــ

 .بود همیشگیم عادتِ. کندم رو لبم پوست زياد، لج از

 به رو دقیقه، چند از بعد. داد جواب برديا. خورد زنگ تلفن که ديديم مي تلويزيون داشتیم همه شام، خوردن از بعد

 : گفت من

 .داره کارت تلفن نیلوفر؛ پاشو ــ

 کیه؟ ــ

 !نريمان ــ

 .بده نشون عشق خودش، از خواد مي و جديه قضیه فهمیده پس. شد نمايان هام لب روي لبخند نريمان اسمِ شنیدنِ از

 !ايول

 .رفتم تلفن سمت به

 بله؟ ــ

 نمیدي؟ جواب رو گوشیت چرا نیلوفر! الو ــ

 .سالم. نیست پیشم گوشیم ــ

 کنه؟ ازدواج قراره هستي که گفتي راست نیلوفر سالم، ــ

 ت؟نیس مهم برات نگفتي مگه داره؟ تو به ربطي چه موضوع؟ اين به دادي گیر چرا حاال بگم؟ دروغ بايد چرا! بابا اي ــ
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 .بدي درست رو جوابم بايد پرسم مي ازت سؤالي هر نیلوفر! موقوف درازي زبون ــ

 .شه مي چي ببینم بپرس، تو حاال ــ

 .کني قايم ازم رو چیزي بخواي يا بگي دروغ اگه نیلوفر حالت به واي ــ

 .بپرس حاال خب ــ

 نذاشتن؟ قراري و قول کاوه با دوستیه؟ منظورم نبوده؟ کسي با قبال هستي ــ

 .نبوده دوست کسي با اصال اون. نیست ها حرف اين مالِ هستي! بابا نه ــ

 مطمئني؟ چقدر ــ

 .دوستیم هم با که ساله چند شناسم، مي خوب رو هستي من. مطمئنم صد در صد ــ

 خواستگاريش؟ اومده کاوه چرا پس ــ

 .میاد خواستگار دختري هر براي خب! وا ــ

 داره؟ دوست رو کاوه هستي ــ

 .میده مثبت جواب کاوه به داره لجبازي روي از هستي! بابا نه ــ

 نه؟ خواد؛ نمي رو وهکا هستي پس ــ

 داره؟ دوست رو کي هستي دوني مي بهتر که تو ــ

 .دونم نمي چیزي من ــ

 .کن اقدام نرفته دستت از تا زود، داري دوستش اگه. نريمان نیستم خر من ــ

 ببینمش؟ بیام من بذاري، باهاش قرار يه عصر فردا توني مي ــ

 .ندارم کالس فردا من اما ــ

 .خواهشا بیارش؛ اي بهونه يه به ــ

 .ام اضافه جا اون من بیام؟ چي براي من ــ

 .نمیاد نمیاي؛ تو بدونه مطمئنم. لج ي دنده رو افتاده هستي نه؛ ــ

 .میايم کرد، قبول. زنم مي حرف باهاش باشه؛ ــ

 .باشه ديدارمون آخرين شايد. کن راضیش حتما ــ
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 .باشه ــ

 .خداحافظ. خبرتم منتظرِ ــ

 .فظخداحا. باشه ــ

 : گفت برديا. کردم قطع رو گوشي

 خبريه؟ سالمتي به ــ

 !بوده؟ من به فقط حواسش پس! فـــــــــضول آدم اَي

 :گفتم

 !باشه درستي کار وايسادن، فالگوش نکنم فکر ــ

 :گفت برديا

 !خانوم بگیرم رو هام گوش جلوي تونم نمي من... واا ــ

 :گفت بنفشه

 کار؟ چي خواد مي رو هستي نريمان، که نفهمیدم حتي بودم، فیلمه اين بِمجذو! گفتن چي نفهمیدم که من ــ

 !اصلن برابرِ فتوکپي برادر، و خواهر. گرفت گاز رو لبش گفته، چي فهمید لحظه يه بنفشه

 : گفت و خنديد بلند برديا

 !هستي و نريمان فیلم منتها شده، فیلمِ مجذوبِ خیلي ام بچه. میگه راست آره، ــ

 !بود داده سوتي بدجوري. يدمخند هم من

 : گفتم. شد قرمز بنفشه

 .نداره اشکالي جون بنفشه ــ

 :گفت برديا

 نداره؟ اشکال بده، گوش بنفشه وقتي اما سمع؛ استراق شه مي بدم، گوش وقتي من شد؟ چي! اِ؟ ــ

 : گفتم

 !فضولي تو چون ــ

 :گفت برديا
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 نکردن؟ خواستگاري ازت ــ

 :گفتم

 ها؟ کي ــ

 : گفت پوزخند اب برديا

 !بردي رو پسره دل بدجور کنم فکر! ديگه ماني ي خونواده ــ

 .نبود کن ول نکنه، ديوونه رو من امشب تا اين خیر؛ نه

 .رفت و گفت خیر به شب. شد بلند جاش از برديا

 :گفت بنفشه

 .زنه مي حرف منظور بدون نشو؛ ناراحت ــ

 !ماني به کرده پیله چرا دونم نمي! غرضه و قصد با هاش حرف کامال اتفاقا؛ نه ــ

 .شد شوکه ديدتون، هم با پنجره از ــ

 مهم برديا براي که من ثاني، در کرديم؟ مي کار چي داشتیم ما مگه! شد؟ شوکه چي يعني نشدم، راضي که من اما

 !ود؟ب بسته رو از رو، شمشیرش حاال اما آقايیه؛ و مستقل پسر که کرد مي تعريف ماني از همیشه. نبودم

 هشتم فصل

 

 بگیرم؟ تماس يه شه مي ــ

 : گفت و کرد اخم بنفشه

 غريبه؟ ي خونه اومدي مگه ــ

 .گرفتم رو هستي ي خونه ي شماره. رفتم تلفن سمت به و بوسیدم رو اش گونه

 .رسید گوشم به ماني صداي

 بفرمايید؟ الو؛ ــ

 .نیلوفرم ماني؛ آقا سالم ــ

 خوبین؟ خانوم؛ نیلوفر سالم ــ
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 هست؟ هستي مرسي، ــ

 .خدمتتون گوشي بله؛ ــ

 .اومد هستي صداي لحظاتي، از بعد

 تويي؟ نیلوفر الو، ــ

 .گل خانومِ هستي سالم! بــــَه بــــَه ــ

 !نیست طمع بي گرگ سالمِ میگن راسته ديدي؟ برام خوابي چه چیه؟ باز ــ

 !باشه ديگه؟ گرگ شديم ما حاال. لیاقتي بي که حقا! وا ــ

 .بگو رو ارتک ــ

 نیستم؟ تو ي ساله چند رفیق من مگه. شدي شعور بي خیــلي ــ

 چي؟ که خب ــ

 زنه؟ مي حرف جوري اين رفیقش با آدم ــ

 بگي؟ خواي مي چي بگو، حاال. نیلوفر تو جونِ نیست خوب حالم ــ

 بیرون؟ بريم میاي عصر ــ

 چي؟ واسه ــ

 .بشه عوض نسرمو هواي و آب کم يه بريم نداره، چي واسه ــ

 .ندارم رو حالش اصال نیلوفر، نه ــ

 باشه؟ دنج، جاي يه برمت مي دنبالت، میام چهار ساعت. بیاي بايد نیار، بهونه ــ

 !نیست خوب زياد حالم نمیام، میگم ــ

 .خداحافظ. باشیا حاضر کني؛ مي غلط تو ــ

 چي شد مي معلوم بايد! کردم مي تمومش ده،ش جور هر بايد امروز. کنه مخالفت نتونه تا کردم قطع رو گوشي سريع

 !داغونن قدر اين نريمان و هستي که شده

 :اومد بنفشه صداي

 نیلوفر؟ ــ
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 جانم؟ ــ

 نداري؟ کالس امروز ــ

 .بزنیم چرخي يه بريم هستي با قراره عصر اما ندارم؛ نه، ــ

 : گفتم. نزد حرفي بنفشه

 میاد؟ نهار برديا ــ

 .بیاد تونه نمي زياده؛ کارش گفت رفت، مي تداش که صبح. عزيزم نه ــ

 !کار؟ همین دنبالِ میره بیاد، دنیا به ديگه بار يه اگه میگه که خودش ــ

*** 

 .هستي ي خونه رسیدم که بود چهار حوش و حول ساعت

 پُر مشکي مداد رو سبزش هاي چشم. بود شده ناز خیلي رسید، سر هستي دقیقه چند از بعد. دادم فشار رو زنگ

 خیلي سفید شال و آبي مانتوي. کنه توجه جلب بیشتر هاش چشم رنگ بود شده باعث همین و بود کشیده رنگي

 .اومد مي بهش

 !رو خودت کردي خوشگل! خانوم هستي به؛ به ــ

 : گفت و زد نازي لبخند هستي

 .بريم رو؛ خودت نکن لوس خب ــ

 .افتاديم راه هم با و گرفتم رو بازوش

 يم؟بر کجا هستي ــ

 .دونم نمي ــ

 دانشگاه؟ نزديکِ پارکِ بريم ــ

 جا؟ اون چرا قحطه؟ جا جا، همه اين ــ

 !دنجه هم خیلي جا اون اتفاقا کنه؟ مي فرقي چه حاال. جا اون بريم کردم هوس ــ

 اام د؛اوم نمي خوشش پارک اون از زياد. بود شده قدمم هم میلي، بي با هستي. رفتیم دانشگاه نزديکِ پارکِ سمتِ به

 .داشتم قرار جا اون نريمان با! کرد؟ شه مي چه خب
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 هستي؟ ــ

 هــــوم؟ ــ

 دادي؟ رو جوابت کاوه به ــ

 يزورک که کنه مي کار مخم رو کلي شب هر! بوده ماني تقصیرِ کردم، صبر اگه هم اآلنش تا. کنم مي تمومش امشب ــ

 !کنم مي تمومش امشب اما نکنم؛ ازدواج

 .نیست هم خیالت عینِ تو وقت اون هستن، ات آينده و وت فکرِ به همه ــ

 !کنه فکر من به کسي خوام نمي ــ

 : گفتم و گرفتم رو هستي بازوي

 !دخترکم نباش خودخواه قدر اين ــ

 هستي؟ ات خاله ي خونه هنوز ــ

 .بیام نذاشت بنفشه آره؛ ــ

 کني؟ مي کار چي برديا با ــ

 !هم ي کله و سر نیمز مي بار ده ساعت، دو هر هیچي؛ ــ

 .نبود سابق هستيِ اصال بود، شده افسرده خیلي. زد تلخي لبخندِ هستي

 اعتمس به. گشتم مي نريمان دنبالِ هام چشم با. نشستیم و کرديم انتخاب رو نیمکتي هستي و من رسیديم، پارک به

 !باشه؟ نرفته. بود گذشته دقیقه ده کردم، نگاه

 :بود داده پیامک نريمان کردم، نگاه گوشیم ي فحهص به. اومد گوشیم پیامک صداي

 ".میام اآلن جا؛ همون وايسا ديدمتون؛ "

 .نبود من به حواسش اصال بود، افکارش غرقِ هستي. کیفم تو کردم پرت رو گوشیم

 !بود شده کُش دختر حسابي بودا زده تیپي چه شعور بي. ديدم دور از رو نريمان

 .آورد باال رو سرش تعجب با هستي. داد المس آهسته و شد نزديکمون نريمان

 : گفت و کرد اخم هستي زد، لبخندي نريمان

 کني؟ مي کار چي جا اين تو تو؟ ــ

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  nazi nazi | غرور تلخ سایت نگاه دانلود
 

 : گفت نريمان

 !بدوني بايد که هست چیزهايي يه بزنم، حرف باهات خوام مي ــ

 : گفت و کرد نگاهم خشم با هستي

 !نیلوفر بخشمت نمي. کنه خرد هم باز رو من که جونته داداش ي نقشه ها، اين ي همه فهمیدم مي بايد ــ

 .کشوند رو هستي خودش، سمتِ به و گرفت محکم رو بازوش نريمان که بره خواست شد، بلند نیمکت روي از هستي

 .نريمان ستبرِ و پهن ي سینه به چسبید هستي

 .بري جايي ذارم نمي نشنوي، رو هام حرف تا ــ

 !محترم يآقا ندارم حرفي تو با من ــ

 .داد قورت رو دهنش آب هستي هستي، هاي چشم تو زد زل نريمان

 هم نريمان و رفت مي هستي. نديدمشون ديگه. رفت دنبالش نريمان رفت، و کشید عقب نريمان بغلِ از رو خودش

 .افتادم هاش بچه و اردک جوجه ياد دنبالش،

 .کرد مي دعام هم کلي شد، مي حل قضیه اگه اما بود ناراحت دستم از هستي. رفتم ور گوشیم با

 .شد نزديکم. نبود باهاش نريمان شد، پیدا هستي ي کله و سر باالخره تا گذشت دقیقه بیست

 .بريم پاشو ــ

 : گفتم و شدم بلند جام از

 کشتیش؟ کو؟ نريمان کجا؟ ــ

 : گفت و کرد نگاهم چپ چپ هستي

 .رفت داشت، کار! نیلو میگي پرت و چرت چقدر ــ

 بريم؟ خوايم مي کجا ناآل ــ

 !ماني بیمارستانِ ــ

 جا؟ اون فرستاديش کردي، الش و آش رو نريمان چرا؟ جا اون ــ

 !ماني به هم بگم، رو موضوع تو به هم خوام مي بريم، پاشو. نیلوفر رو دهنت ببند ــ
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 بود، دهپوشی پرستاري فیدس لباس که دختري با هستي. رسیديم بیمارستان به افتادم، راه هستي دنبالِ. نزدم حرفي

 :گفت و کرد احوالپرسي گرمي به

 کجاست؟ ماني جون، سارا ــ

 : گفت دختر

 .هستن اتاقشون تو دکتر آقاي ــ

 :گفتم. رفتیم اتاقي به هم با و کرد تشکر ازش هستي

 شناختیش؟ مي هستي، ــ

 خیلي. خوبیه دختر تشکر، براي مون نهخو اومد مي کلي. شد خوب و کرد عمل رو داداشش ماني، پارسال بابا، آره ــ

 !مهربونه هم

 !بشه پیدا هايي حوري همچین ماني، برِ و دور نداشتم دوست چرا دونم نمي

 پوشِرو تو که بود بار اولین. بود شده خوشگل خیلي کرد، نگاهمون تعجب با ماني. شديم ماني اتاقِ وارد و زد در هستي

 .نشستیم مبل رو و کرديم احوالپرسي و سالم. بود شده جذاب خیلي ديدمش، مي سفید

 .بود اتاقش ي گوشه کتاب بزرگ ي قفسه تا چند. داشت مرتبي و تمیز اتاقِ

 : گفت و آورد در رو عینکش ماني

 چیه؟ موضوع ببینم، بگید خب ــ

 : گفت هستي

 باشه؟ بگو، رو نظرت بعد بشه تموم هام حرف بذار ماني اما میگم؛ باشه ــ

 :گفت و کشید نفسي هستي. داد تکون تايید ي نشونه به رو سرش ماني

 فحر و رفتیم بیرون هم با بقیه چشمِ از دور هم بار چند! زياد خیلي. داشتیم دوست خیلي رو همديگر نريمان و من ــ

 زِچی يه داشت دوست بود، شده عوض اخالقش. کنه مي برخورد بد باهام نريمان ديدم مي مدت يه اما زديم؛ رو هامون

 که زد داد و زد زنگ بهم بار يه فقط نداد، ديگه رو هام تلفن جواب. بندازه راه دعوا باهام و کنه بزرگش رو، کوچیک

 اجرام از! حقمه؟ اين که کردم کار چي دونستم نمي. بود بد حالم خیلي نگفت، هیچي ديگه! همین. متنفرم ازت هستي

 هکاو هما، تولدِ تو که اين تا. بشه راحت شَرم از خواسته فقط و هبود هوس عشقش، که شد باورم کم کم. نداشتم خبر

 ات. خوندم مي هاش چشم تو از رو ناراحتي اما بگم نريمان به چیزي نتونستم. کرد معرفي نامزدم رو خودش و جلو اومد

 دهشنی يکي از! پُره؟ اکج از دلش فهمیدم تازه. زدم حرف نريمان با جا اون شمال، رفتم نیلوفر ي خونواده با من که اين
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 و دروغه اش همه که گفتم بهش و زدم داد. داريم دوست خیلي رو همديگر و بودم دوست کاوه با سال چند من که بود

. زدم مي داد بلندتر هم من زد؛ مي داد اون. شد دعوامون شديد شب، اون. نبودم دوست پسري هیچ با حاال تا من

 که گفت. زد رو هاش حرف نريمان. امروز تا گذشت، اون. دادم انجام رو احمقانه کار اون و خونه، اومدم که هم بعدش

 !خواستگاري بیان شب يه گذاشت قرار هم اون بخشیدمش؛ هم من. نبودم دوست کاوه با که فهمیده و پشیمونه

 !آخي. داداشم زن بشه بود قرار هستي. بودم شده خوشحال خیلي. انداخت پايین رو سرش هستي

 : گفت اش، همیشگي متانتِ اب ماني

 !نداره حرفي هم بابا مطمئنم! خوبیه خیلي پسر هم نريمان. ندارم حرفي من گرفتي، رو تصمیمت اگه ــ

 : گفتم و بوسیدم رو هستي ي گونه شدم، زده ذوق خیلي من

 .دخترکم شیم مي فامیل هم با داريم. خوشحالم خیلي! هستي واي ــ

 : گفت ماني. زد لبخندي هستي

 دخترکم؟ میگین هستي به شما چرا ــ

 !هستي و من بین فقط بود، راز يه اين. خنديديم و کرديم نگاه هم به هستي و من

 .رفتم پري خاله ي خونه به خوشحالي با

 : گفت بنفشه

 .میاد تو واسه شه؛ نمي پیداش خونه وقت هیچ اون. تويیم مديون خونه، میاد شام واسه شب گفت و زد زنگ بهار ــ

 : زدم لبخندي

 .کردم جداش هم پارسا از طفلک؛ ــ

 !هم براي کشتن رو خودشون! بهتر ــ

 : گفت بنفشه کردم، عوض رو هام لباس

 .بگیرم دوش يه برم من بیني، مي فیلم تو تا نیلوفر ــ

 !برو باشه؛ ــ

 به میاد، بدش ماهواره از چقدر برديا دونستم مي خوب. نداشت جالبي ي برنامه هیچ تلويزيون! حموم رفت بنفشه

 .بخرن ماهواره بود نداده اجازه اصال همین، خاطرِ
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 !هـــــــورا! برديا اتاقِ برم بود بهتر پس اومدن، مي شب که هم بهار و برديا! نبود خونه کي هیچ. زد سرم به فکري

 کم خیلي خیلي بنفشه، رفتنِ حموم دونستم مي. رفتم باال ها پله از آروم بود، شده تحريک حسابي هم فضولیم حس

 !شانس خوش. بود باز نیمه اتاقش در رفتم، برديا اتاق به. نیست دقیقه پنج و چهل از کمتر باشه، هم

 اصال. بود خوشگل العاده فوق اتاقش! نکردم توجه. شد بسته بلند، صداي با در. تو رفتم و کردم باز رو در خوشحالي با

 يِديوار کاغذ. بود شاد خیلي اتاقش اخالقش، و روحیه برخالف. باشه ناز اتاقش قدر اين برديا کردم نمي هم رو فکرش

 وشر گنده، گل يه عکس که مشکي ي زمینه پتوي يه با سفید تختش،. سفید هاي خط با بود، اي فیروزه آبي اتاقش

 و خارجي خوشگل دخترهاي پوستر. بود اتاقش چپ سمتِ چوبي، شیک تحريرِ میز يه. داشت قرار اتاقش ي گوشه بود

 ها ديوونه مثل و بودم شده زده ذوق حسابي اتاقش ديدن از. بود شده نصب ديوارهاش روي هم طبیعت عکسِ قاب يه

 !فضول که هم من. بود نمايان باز، دفترِ يه تحريرش میز روي. چرخیدم مي خودم دور

 .بود نوشته خط چند. کردم نگاه دفتر به و نشستم صندلیش روي

 دارم؟ حاصل چه عشق اين از من/ دارم؟ دل در که است شقيع چه اين "

 ...دارم باطل کوششِ هم باز/  طلبت در و من ز گريزي مي

 .نیست هدف بي برايم کردن زندگي ديگر. نیستم احساس بي ديگر! است شدن عوض حال در حاالتم چرا دانم نمي

 "...که فهمید مي کاش

 کردي؟ مي کامل رو ات جمله شد مي يچ لعنتي! بود ننوشته رو اش بقیه! همین

 ؟...يا بود شده عاشق يعني بود؟ چي برديا منظورِ يعني. شدم شوکه

 که ودمب مطمئن من! بابا نه! بوده؟ يلدا منظورش شايد! نمیده بروز فقط بشه؛ عاشق تونه مي هم برديا. بود بنفشه با حق

 .بگیرم رو برديا حالِ که اين خاطر به. بود شوخي اش همه هم هام حرف اون. نداره عالقه يلدا به اي ذره برديا

 پايین ور در ي دستگیره. کردم نگاه اتاقش به آخر بارِ براي. بودم برديا اتاقِ تو که شد مي ساعتي نیم شدم، بلند جا از

 ...که بشم خارج در از تا کشیدم

 از بدنم تموم! بشه باز نداشت قصد خیر؛ نه. دمدا تکون رو دستگیره باره سه و دوباره! واي شد؟ نمي باز در چرا! اوه

 تو مگه دختر، بگه نیست يکي آخه خـــــــــدا،. نداشتم رو برديا هوارهاي و داد ي حوصله اصال. لرزيد مي ترس

 !اَه آخه؟ خوره مي تو دردِ چه به برديا اتاقِ فضولي؟

 :زدم داد

 .جا اين کردم گیر. برديا اتاقِ بیا! بنفشه بنفشه؛ ــ
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 شه؛با برديا اگه آخ. شنیدم رو هايي قدم صداي باالخره! لعنتي. در به کوبیدم پا، با. نشنیدم جواب. زدم صدا بار چند

 !تمومه کارم

 .شنیدم رو بهار صداي

 کار؟ چي رفتي جا اون تو! نیلو ــ

 .بیرون بیام کن کمک. بهار افتادم گیر ــ

 اريبیک دختر، آخه. است برديا دستِ فقط هم کلیدش! شه مي قفل یکاتومات در اون. کردي بدبختمون! نیلوفر واي ــ

 کردي؟ درست دردسر خودت براي

 ي پسره! واه واه؛ اتوماتیکه؟ هم دَرش که است تحفه اتاقت خیلي بگه بهش نیست يکي آخه! شانسي عجب. رفتم وا

 . شعور بي

 .پريد رنگم اش قیافه يادآوري از لحظه يه! کنه مي کارم چي برديا دونستم مي خوب. بود تموم کارم

 کجايي؟ شنوي؟ مي نیلو ــ

 : گفتم بودم درمانده که حالي در

 !کُشه مي رو من برديا نداري؟ رو جا اين کلید تو جا؟ اين بکنم غلطي چه من حاال ــ

 .بشیم اتاق اين نزديک نکرديم جرئت حاال تا بنفشه و من ــ

 .اومد بنفشه صداي

 کني؟ مي کار چي جا ناو نیلوفر شده؟ چي ــ

 : گفت بنفشه. افتاد راه هام اشک. داد توضیح براش بهار

 .کنیم بازش تونستیم شايد بیار؛ چاقو و سوزن برو بهار ــ

 !بشه باز بود محال هم برقي اره با ديدم، من که دري اين. بود فايده بي کارشون

 هاش خشونت جلوي بايد و بودم مقصر بودم، کرده آماده سرزنشي هر براي رو خودم. نشستم اتاق ي گوشه درمانده

 .شدم مي الل

 .رسید گوشم به کلید چرخاندنِ صداي که گذشت ساعت چند دونم نمي

. مباخت حسابي رو خودم! اي قیافه چه! هیوال نسبتِ بال واي شد، اتاق وارد برديا. کشیدم عمیقي نفس. اومد برديا! واي

 .ترسوند مي بیشتر رو من که بود نمايان طوسیش هاي چشم تو رنگي، قرمز ي هاله يه بود، شده سرخ صورتش
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 : گفتم فوري

 !برديا سالم ــ

 ور در و کرد بیرون رو بنفشه و بهار برديا. کردن مي نگاهمون نگراني با و بود پريده هاشون رنگ هم بنفشه و بهار

 .برس دادم به تن؛ پنج يا. بست محکم

 مي برديا از التماس با و در به کوبیدن مي اومد، مي بهار و بنفشه صداي. بود دتن تند و دار کش هاش، نفس صداي

 .کنه باز رو در که خواستن

 .موند ثابت میزش روي دفترِ رو نگاهش شد، نزديک بهم برديا

 خوندي؟ رو ها اين ــ

 تته با. دپرسی تر بلند رو سؤالش ديد، رو سکوتم وقتي. بزنم حرف اي کلمه تونستم نمي بودم، شده الل! فالکتي عجب

 :دادم جواب پته

 !نفهمیدم... ازشون چیزي اصال... من... من... رو خطش.. چند... فقط... فقط ــ

 خرد هام استخون کردم حس لحظه يه. ديدم مي خوب رو اش سینه اومدنِ پايین و باال ديوار، به چسبوند رو من برديا

 :زد داد و گذاشت ديوار رو طرفم، دو رو هاش دست. شدن

 هان؟ اتاقم؟ تو بیاي داد اجازه بهت کي ــ

 ...که بگم چیزي خواستم نشکنه، بغضم که فشردم هم به محکم رو هام لب

 .وايساد قلبم لحظه يه گوشم، تو بزنه خواست و باال آورد رو دستش

. دبو شده داغ هام پلک افتاد، راه هام اشک. بگیرم رو هام اشک جلوي نتونستم پايین، آورد رو دستش و شد پشیمون

 يم رو کار اين. کشید عمیق نفس دل تهِ از و محکم بار چند و کرد باز رو پنجره. رفت اتاقش ي پنجره سمتِ به برديا

 .بودم افتاده هق هق به گرفتم، رو صورتم جلوي و نشستم. کنه فروکش عصبانیتش که کرد

 سرک اسمش تو، کارِ اين. نیست درست اصال کاري هر تو کنجکاوي! شخصیه لوازم مثلِ هم اتاق که بگیر ياد ــ

 ذاشتم مي کن باور داري، اشتیاق اتاقم ديدنِ براي قدر اين که گفتي مي خودم به اگه! ديگرانه کارهاي تو کشیدن

 .بخواي رو چیزي ازم نمیدي زحمت خودت به بودي، مغرور همیشه اما بیاي؛

 اصال که مهربوني لحن با و زد کنار رو هام دست شد، نزديکم. بود جاري من لعنتيِ هاي اشک و زد مي حرف برديا

 :گفت نداشتم، رو انتظارش

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  nazi nazi | غرور تلخ سایت نگاه دانلود
 

 نکنه !نارنجي نازک! نکردم کاريت که من. پاشو! کردم کارت چي کنن مي فکر بهار و بنفشه حاال نکن، گريه هم حاال ــ

 هـــــوم؟ بدم؟ هم تشويقي بهت کارِت اين واسه داشتي توقع

 مي فکر که چیزي اون از زودتر خیلي. نبود خبري هاش چشم تو پیش دقیقه چند عصبانیتِ از ديگه م،کرد نگاهش

 مي نگاهم طوري اون هم باز ديگه، لحظه چند اگه میگم جرئت به. بودن ناز خیلي هاش چشم. بود شده آروم کردم،

 !بوسیدم مي رو هاش لب قطعاً کرد،

 .شد دبلن جاش از ها زده جن مثل فوري برديا

 :گفتم

 ...که خواستم نمي اصال من من، ــ

 : گفت و کرد فرو موهاش تو رو دستش. بزنم رو حرفم نذاشت

 .شد تموم! نیلوفر نیست مهم ــ

 حتما باشه، مونده باقي عمرم از هم روز يه اگه! لعنتي در. بود قفل هم باز کشیدم، پايین رو دستگیره. شدم بلند جام از

 .کنم مي نابود کلنگ و بیل با رو تو

 .کرد باز رو در و انداخت رو کلید زد، لبخندي برديا

 .شدن ظاهر جلومون جن مثل در، صداي با بهار و بنفشه بیچاره

 :گفت و خنديد ديد، رو ها اون نگرانيِ و تعجب وقتي برديا

 !سالمه... که بینین مي کنین؟ مي نگاهش جوري اين چرا چیه؟ ــ

 : گفت بنفشه

 بي؟خو نیلوفر ــ

 : گفت بهار

 کردي؟ گريه ــ

 : گفت و کرد نگاهم برديا

 .دارن تشريف لوس شما، نسلِ بس از گیرين؟ مي غوره آب خوره، مي توقي به تقي تا شماها که کنم کار چي من ــ

 .بودم کرده پیدا قلبم تو حسي يه. بود مهربون هم هنوز نگاهش کردم، نگاه برديا به
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 بهش. بزنم زل هاش چشم تو ها ساعت داشتم دوست بود، چي هر اما نه؟. بود رهمسخ. دارم دوستش کردم مي حس

 .کشوند مي سمتش به رو من نیرويي يه. بودم شده وابسته

 : گفت و گرفت رو بازوم بهار

 .میاد هم پارسا اآلن بزن، صورتت و سر به آب يه برو ــ

 .شدم آروم صورتم، تو پاشیدم سرد آب مشتي. رفتم دستشويي به

 .بودن نشسته کاناپه رو برديا و بهار و بنفشه. برگشتم هال به

 : گفت و کرد نگاهم بنفشه

 بیارم؟ قند آبِ برات خوبي؟ ــ

 : گفت برديا

 !نکنین لوسش قدر اين. شدم مقصر من که اين مثل! بابا اي ــ

 : گفت بنفشه. نشستم بهار کنار و زدم لبخندي

 !کشیده چي بیچاره نیلوفر ببین. زديم ناقص ي سکته يه بهار و من داشتي، تو که اي قیافه اون با برديا،... واا ــ

 : گفت و خنديد بلند بهار

 آب هي و لرزيد مي هاش دست. ديوار گچِ مثل بود شده رنگش! داشت؟ حالي چه بنفشه دوني نمي برديا، واي ــ

 !بوديمش داده دست از ي،کرد مي باز ديرتر رو در دقیقه دو اگه کن باور. داد مي قورت رو دهنش

 : گفت بنفشه زدم، لبخندي

. هنیار سرش باليي برديا گفت مي هي بزنه؛ حرف نداشت نا بیچاره. بود نديده رو خودش صورتِ! زنه مي مفت حرفِ ــ

 !دهنش سقفِ به بود چسبیده زبونش

 : گفت و خنديد بلند برديا

 نه! آوردم؟ راضي خود از و لوس دخترِ تا سه سر باليي چه ببین نداشتم؟ خبر خودم و داشتم جذبه قدر اين من ــ

 !جذابم خیلي اومد؛ خوشم

 بدون خنديد، مي دل تهِ از وقتي. بود خوشگل و جذاب واقعا. بود برده رو دختر همه اين دل برديا چرا فهمیدم مي تازه

 مهربون که اآلن بودم حاضر. شد مي عزيزي و داشتني دوست موجودِ خیلي کنه، بارم کنايه يا بزنه پوزخند که اين

 !کنم فداش هم رو جونم بود، شده
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* * * 

 مرتب هم برديا! بود شده سرخ و کشید مي خجالت هم اون. کرد تعارف غذا بیچاره پارساي به بس از رو ما کشت بهار

 :مگفت. گرفت مي پوست خیار داشت بنفشه. رفت پارسا شد، شب آخر. ذاشت مي سرشون به سر و خنديد مي

 .هستي خواستگاريِ بريم قراره اومد، مامان وقتي ــ

 : گفت بنفشه

 کي؟ براي ــ

 : گفت و خنديد بهار

 !خوبیه دختر باشه؛ مبارک. ديگه مجرده نريمان فقط! نیلوفر براي! وا ــ

 : گفت بنفشه

 .بشن خوشبخت! ماهیه دختر خیلي هستي. سالمتي به! اِ؟ ــ

 .شد سرد بردياي همون باز چرا ونمد نمي. رفت هم تو هاش اخم برديا

 : گفتم. رفت و شد بلند جا از برديا

 شد؟ ناراحت ــ

 : گفت بهار

 .عزيزم کني مي عادت. کنه مي قاطي نداري، رو انتظارش وقتي! طوريه اين همیشه بشه؟ ناراحت بايد چرا! بابا نه ــ

 : گفت و کرد نگاه بهار به چپ چپ بنفشه

 .بزنیا حرف طوري اين اريند حق برديا موردِ در ــ

 بره نريمان قراره فهمیده که حاال و داشت دوست رو هستي برديا، يعني چي؟ يعني. نکردم توجهي هاشون حرف به

 .نداشت امکان! نه واي! ناراحته؟ خواستگاريش،

 .کردم مي عشق برديا کنار داشتم تازه باشه، درست حدسم اگه کردم مي دق اما. نبود بعید برديا از البته

 .زدم در. برديا اتاقِ دم رفتم و کردم کج رو راهم. شدم منصرف که بنفشه اتاقِ برم خواستم. گفتم خیر به شب

 کیه؟ ــ

 تو؟ بیام نیلوفرم، ــ
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 : گفت و زد پوزخندي کرد، باز رو در برديا

 !اومدين جا اين نیستین؛ غريبه که شما. کنم مي خواهش بفرمايید ــ

 .بود شده تحمل قابلِ غیر و سرد بردياي همون هم باز

 !شد بسته در و تو رفتم رفت، کنار در جلوي از. انداختم پايین رو سرم

 .نشست صندلي روي برديا

 !ترسناکه خیلي اتاقت درِ ــ

 :گفت و نکرد حرفم به توجهي برديا

 کارِت؟ خب، ــ

 اين؟ بود قاطي چرا شدم، ناراحت

 شدي؟ ناراحت چرا ــ

 چي؟ از ــ

 هستي؟ خواستگاريِ بريم خوايم مي گفتم که ينا از ــ

 شدم؟ ناراحت که مطمئني قدر اين کجا از ــ

 نمیدي؟ رو جوابم نیست، سخت خیلي ــ

 .نیستم ناراحت من کني، مي اشتباه ــ

 داري؟ دوست رو هستي ــ

 بود دبل فقط شدم، ناراحت. خنديد بلند بعد و کرد نگاهم مَنگي حالتِ با ثانیه چند برديا پريد، دهنم از يهو حرف اين

 !کنه مسخره رو من

 : گفت و کرد قطع رو اش خنده ثانیه چند از بعد

 حاال بود، يلدا که وقت اون از رسوني؟ مي همه به رو من ذهنت تو چرا! گذره نمي که چیزهايي چه فندقیت، مغزِ تو ــ

 نه بود نوشته دل يه فقط اون کنم، وشنتر بذار میگي؛ خونديش عصر که دفتري اون خاطرِ به اگه هستیه؟ نوبتِ

 !يکن متأهل پیش پیش رو من نیست الزم هم تو. کس هیچ! هستي نه يلدا، نه نیستم؛ کس هیچ عاشق من! بیشتر

 شدي؟ ناراحت چرا پس ــ
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 : گفت سرد برديا

 .فهمي نمي رو چیزها اين تو ــ

 !کنه توهین بهم قدر اين نداشت حق! شدم عصبي و قرمز! میگي؟ رو من

 : گفت برديا. رفتم در سمت به

 .برو و بردار میزه؛ روي کلید! قفله در ــ

. بست رو هاش چشم و گذاشت پیشونیش روي قائم حالت به رو هاش دست و کشید دراز تختش رو خیال بي هم بعد

 دور خودش از رو من زد، مي حرف وقت هر که حیف اما شد؛ مي تر خوشگل خیلي بود، ساکت و زد نمي حرف وقتي

 .بود بیني پیش قابل غیر خیلي رفتارهاش. رفتم و تختش رو انداختم رو کلید کردم، باز رو در لج با! لعنتي. کرد مي

 و برديا. رفتم آشپزخونه به! ديگه بودم شده خل بود، شده تنگ برديا براي دلم. شدم بیدار همیشه از زودتر صبح

 .نشستم برديا روي به رو اي، صندلي روي. کردم سالم بود، خواب زهنو بهار. بودن صبحونه خوردن مشغول بنفشه

 ترس با رو گوشي! حساسه ماني اسم به برديا دونستم مي. بود ماني ي شماره خورد، زنگ گوشیم لحظه همین در

 .دمرک مي حس روم رو، برديا هاي نگاه. بیفتم نظرش از همیشه از بیشتر و بپرونه تیکه باز ترسیدم مي. دادم جواب

 .الو ــ

 .هستم ماني. شد عرض سالم! خانوم نیلوفر الو ــ

 !بود زدن زنگ وقتِ چه اآلن! واي

 .ماني آقا سالم... س... س الو، ــ

 !احمق؟ آوردي رو اسمش چرا. جويدم رو لبم! واي

 !بود تموم کارم. شد گشاد بشقاب تا دو ي اندازه برديا هاي چشم

 .مزد زنگ موقع بي خوام مي معذرت ــ

 .بفرمايید رو امرتون کنم، مي خواهش نه، ــ

 .کنه خیر به خدا. تراس رو رفتم. بزنم حرف ماني با برديا، هاي نگاه زير نتونستم. شدم بلند

 .بزنم حرف باهاتون بیمارستان، برم که اين از قبل خواستم مي راستش ــ

 بزني؟ زنگ بیمارستان از بعد شد نمي

 .وشمگ پا تا سر من. بفرمايید ــ
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 شن؟ مي خوشبخت هم با نريمان و هستي شما، نظر به ــ

 !نه اي خوشبختن هم با بگم که رمّالم و پیشگو من مگه اصال پیاز؟ ته يا پیازم سر من بگه بهش نیست يکي آخه بابا

 !دنده يه و مغرور همه؛ شبیه هم اخالقشون. میان هم به خیلي من نظر به! بگم؟ چي... واا ــ

 داره؟ دوست رو هستي قعاوا نريمان ــ

 بدونم؟ کجا از من آخه. شم راحت بُکش، رو من! خدا اي

 .ايسته مي پاش زنه، مي حرفي وقتي مطمئنم اما نزدم؛ حرف جدي نريمان با موضوع اين مورد در حاال تا من... واا ــ

 تکرار خوام نمي و شده اذيت چقدر مدت اين تو دونم مي. حساسم خیلي هستي روي من. کردين راحت رو خیالم ــ

 .شه

 سوء يه هم اون. بکشه عذاب هستي خواسته نمي وقت هیچ نريمان راحت؛ خیالتون. میگین چي فهمم مي بله، ــ

 .میده هستي براي هم رو جونش نريمان وگرنه بود؛ تفاهم

 .خداحافظ شدم، مزاحمتون ببخشید. زياد خیلي مرسي؛ ــ

 .خداحافظ. نیستین زاحمم وقت هیچ شما. کنم مي خواهش نه، ــ

 !کرد؟ مي کار چي جا اين اين،! خدا يا. ديدم رو برديا عصبيِ ي چهره برگردوندم، که رو سرم. کردم قطع رو گوشیم

 نه؟ ديگه؛ گرفتي مي قلوه و دادي مي دل کردي؟ هول چرا ــ

 : گفت و درآورد رو ادام عصبي حالت با بعد

 !نیستین مزاحم وقت هیچ شما ــ

 بدبخت؟ اون به کردي پیله قدر اين راچ تو ــ

 باشه؟ بدبخت چرا داره، تو مثل پشتیباني و حامي وقتي تا بدبخته؟ اون ــ

 .منفیه هم ذهنت خرابه؛ تفکراتت ــ

 .نیستي نجیبي و زير به سر دختر کردم، مي فکر که هم قدرها اون. متأسفم برات ــ

 ماني به رو آخري حرف اون شد، مي خرد دهنم کاش بودم؟ کرده کار چي مگه. برخورد بهم خیلي! رفت و زد رو حرفش

 حاال .نداشتم رو عصبانیتش ي حوصله. بزنم حرف ماني با برديا جلوي نداشتم دوست ديگه! که ندارم شانس. زدم نمي

 !کنه بد فکر خواستم نمي و داشتم دوستش کنار، به عصبانیتش
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 .بذارم تنها رو بنفشه اومد نمي دلم اما بود، شده تنگ اتاقم براي لمد. بودم پري خاله ي خونه که شد مي روزي چهار

 !مون خونه برم خوام مي بگم بهش نشد روم هم من. داشت رو هوام و بگذره خوش بهم کرد مي سعي خیلي طفلي

 نيتُ هد ي بشکه مثل کردم مي حس که بود رسیده بهم بنفشه مدت اين تو قدر اين. شدم بلند ناز خوابِ از نه ساعت

 !بود خونه موقع اين همیشه بنفشه پس؟ بودن کجا شدم، شوکه. نبود خونه کسي! شدم

 !نداد جواب بنفشه، گوشيِ به زدم زنگ. ريختم خودم براي چاي لیواني

 .برداشتم رو گوشي خورد، زنگ تلفن. کردم روشن رو تلويزيون

 بفرمايید؟ الو، ــ

 نیلوفر؟ الو، ــ

 .کنم فداش رو خودم داشتم دوست. کرد مي صدا رو اسمم ناز چقدر! عزيزم. بود برديا صداي

 .تنهام من نیست، خونه کسي کجان؟ بقیه خوبي؟. برديا سالم ــ

 !خونه نمیاد نهار هاش، دوست از يکي ي خونه رفته هم بنفشه پارساست، پیشِ که بهار ــ

 .زد مي موج صداش تو ناراحتي و غم اما بود، بونمهر که اين با بره؟صداش و بذاره رو من بايد چرا بنفشه. شدم شوکه

 بهم شمار انگشت غذاي تا چند که بده خیر رو نوشین خدا! دارم پختي دست چه فهمید مي بايد شدم، کار به دست

 !نشم ضايع برديا جلوي حاال که بود داده ياد

 !انوکدب هاي خانوم عینِ بودم شده! شد مي پیدا توش چي همه. رفتم يخچال سمتِ به

 !کردم کار چي به؛ به. بود برداشته رو خونه کل قیمه، بوي. کشید طول کارم ساعتي دو کردم، شروع

 مي شور عجیب دلم ته اما داشتم، خوبي حس! نشستم برديا منتظرِ مبل، روي و کردم عوض رو هام لباس هم آخرش

 .زد

 .تبرداش رو گوشي حمید گرفتم، رو خونه ي شماره و رفتم تلفن سمت به

 بله؟ ــ

 .آقا حمید سالم الو، ــ

 خوبي؟ سالم، تويي؟ نیلوفر ــ

 هست؟ نوشین ببخشید مرسي، ــ

 .افتاد لکنت به چرا دونم نمي شد، هول حمید
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 !خريد... رفته ــ

 !ظهره نزديکِ االن؟ خريد؟ ــ

 بزنه؟ زنگ بهتون بگم اومد. بخره رفت داشت، نیاز پرت و خرت کم يه... خب ــ

 .خداحافظ مرسي،. زنم مي زنگ دوباره بهش خودم بعد نه، ــ

 !نگهدار خدا باشه، ــ

 خیال بي. گوشم تو پیچید آيفن صداي! بود کرده هنگ بیچاره. زد مي حرف داشت لولو با انگار کرد؟ همچین چرا

 .رسید مي نظر به خسته و آشفته اش چهره شد، وارد برديا. دادم فشار رو آيفن ي دکمه و شدم حمید

 : گفت بهش، زدم زل تعجب با ديد يوقت

 !خوبم هم من مرسي سالم، ــ

 : گفتم و زدم تلخي لبخند اومدم؛ خودم به

 اي؟ آشفته قدر اين چرا سالم، ــ

 : گفت و زد محوي لبخند

 است؟ آشفته کجام! جذابم و خوشگل هم خیلي من ــ

 يعصب وقتي شد مي تر جذاب خیلي. گفت مي تراس! شد آب دلم تو قند تخته؛ به بزنم بود، شده هم شوخ که اين از

 !رسید مي نظر به خسته يا بود،

 .کشید سر نفس يه آوردم، شربت لیوان يه براش. نشست مبل رو

 !دختر انداختي راه بويي چه ــ

 !بزن اورژانس به زنگ يه قبلش برسه، دادت به خدا. کردم آشپزي ماه چند از بعد ــ

 !عالیه که بوش ــ

 ...اما بیفته؛ راه دعوا يه و کنم لج باهاش هم من و بپرونه تیکه يه بودم منتظر. شدم شوکه مهربونیش، همه اين از

 خوشحال تحوالتش از چرا دونم نمي نبود، دار نیش و تلخ هم هاش حرف از يکي حتي. ترسیدم مي بودنش رام اين از

 !نبودم

 : گفت و کرد ريز رو هاش چشم برديا
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 من؟ به زني مي زل هي چرا ته؟چ امروز تو نیلوفر ــ

 اون خريد، رفته نوشین گفت. برداشت رو گوشي حمید مون؛ خونه زدم زنگ. ندارم خوبي حس برديا، دونم نمي ــ

 .خريد بره ظهر دم نداره عادت اصال

 .نباش نگران قدر اين. بره شده مجبور شايد حساسي، زيادي تو ــ

 !توئه با حق شايد ــ

 بدي؟ نهار ما به خواي ينم! خانوم ببینم ــ

 صورتش، و دست شستن براي برديا. آشپزخونه رفتم و پريدم جا از ها زده جن مثل! خدا خوشحالم چقدر! اوه! خانوم؟

 ونا با ريختم، مي سس دستم يه با. خورد زنگ تلفن که ريختم مي سس ساالد، رو داشتم هم من. شد دستشويي راهيِ

 .برداشتم رو گوشي يکي،

 الو؟ بله؟ ــ

 .اومد مي گريه هق هق صداي

 .بفرمايید الو؟ ــ

 .بود بهار صداي

 نیلوفر؟ الو؛ ــ

 کني؟ مي گريه چرا تويي؟ بهار ــ

 !شديم بدبخت نیلوفر ــ

 .ريخت فرو هري قلبم،

 ...که کردي لب به جون رو من که تو بهار؟ شده چي ــ

 !نیلوفر... مُرد...بابات...بابات... نیلوفر ــ

 بدي صداي با و سالن هاي پارکت کف افتاد شدت با سس، ظرف. کرد ايست لحظه يه قلبم. دادم دست از رو تعادلم

 .شد نزديک بهم نگراني با برديا. افتاد دستم از تلفن اومد، سمتم به عجله با برديا. شکست

  يهو؟ شد چي خوبي؟ نیلوفر ــ

 .رفت تلفن سمت به ديد، آويزون رو تلفن گوشيِ وقتي

  تويي؟ بهار ؟الو ــ
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 بگم؟ بهش يواش يواش خودم تا شید مي الل نگفتم مگه ــ

 !احمق! رو دهنت ببند ــ

 .بود گوشم تو برديا درهم و ضعیف صداهاي فقط. شدم ولو زمین کف و نشنیدم صدايي ديگه

 نهم فصل

 

 بي خیلي کردم، نگاه رو اطرافم. کرد مي درد دستم رو سرم سوزنِ جاي. داشتم سرگیجه خیلي کردم، باز رو هام چشم

 .بودم حس

 نیست؟ جا اين کسي ــ

 شده قرمز هم ژينوس هاي چشم و بودن پوشیده مشکي هاي لباس دوتاشون هر. ديدم سرم باالي رو بنفشه و ژينوس

 !واي! بینمش؟ نمي ديگه يعني! نه واي! بابام! بزرگیه غم چه آخ! مشکي رنگِ. بود

 .نذاشت بنفشه که بشم بلند خواستم

 !نیست خوب حالت تو. عزيزم کن استراحت. بخواب نیلوفر، نه ــ

 .افتاد راه هام اشک

 !شهتغاري ته منتظرِ نشسته، خونه اآلن بگو! دروغه ها حرف اين ي همه بگو! است زنده بابام بگو! بنفشه خدا رو تو ــ

 : گفت و مالید رو هام شونه. اومد سمتم به ژينوس

 .کن استراحت طفق اآلن! من برم قربونت ــ

 : گفتم

 افتاد؟ اتفاق اين چطوري! لعنتي بده جواب هان؟ کو؟ بابام. ژينوس نه ــ

 : گفت ژينوس

 ...اون. شديم بدبخت نیلوفر؛ واي... بیمارستان رسوندنش تا... تا... اما. کرد تصادف آقاجون ديروز ــ

 ...اما ريختم مي اشک اون يجا جوري اين بايد من چي؟ من. کرد گريه هاي هاي. نداد ادامه ديگه

 خونه روز چند اين که بودم ناراحت اين از! شد نمي باورم! کنم کار چي دونستم نمي و بودم شوکه. بودم شده الل

 !ببینمش آخر بار براي بود نشده حتي و نبودم

 . اومد سمتم به. رسید سر پرستار
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 !کني استراحت بهتره ــ

 زريقت سرُمم به بخش آرام يه هم بعدش. کنم استراحت من تا باشن بیرون که کرد اشاره ژينوس و بنفشه به پرستار

 .برد خوابم و شد سنگین هام پلک کم کم. رفت و کرد

 ...خدا رو تو خدا؛ رو تو ببینم، رو بابام خوام مي! بهار بهار؛ ــ

 .بوسید رو ام گونه و شد خم بهار

 نیلو؟ کني مي کار چي داري خودت با ــ

 حس خودم رو رو، برديا طوسيِ هاي نگاه. رفت بیرون اتاقم از بهار. کردم مي تابي بي مدام من ريخت، يم اشک بهار

 .کردم

 ان بدنم. شدم برديا ماشین سوار برديا و بهار کمک به..بپوشم رو هام لباس کرد کمک و گرفت رو بازوم زير برديا

 !بابام آخ؛. بود بابام خاکسپاريِ مراسم فردا نداشت،

 : گفتم برديا به رو

 .برديا مون خونه ببر رو من ــ

 .خورد مي چشم به هاش چشم دورِ قرمز ي حلقه يه و زد مي موج طوسیش هاي چشم تو غم بود، ناراحت خیلي برديا

 : گفت روحي بي لحن با

 هـــــوم؟ کني؟ کشي خود داري قصد نکنه! ما ي خونه میاي نه؛ ــ

 : گفتم

 فهمي؟ مي رو اين برديا؛ نديدم مرگش از قبل رو بابام من. کردم دير هم اآلن تا. برم بايد من برديا، نه ــ

 : گفت حوصله بي برديا

 .ببرمت محاله که نکن اصرار هم ديگه. خاک سرِ برمت مي خودم مراسمه، فردا ــ

 تو به لعنت کرد، يم تحمیل بهم رو نظراتش. بود طور همین همیشه! رأي خود. رفتم فرو ماشین صندليِ تو و کردم بُق

 .نبود تا دو اون هاي حرف به حواسم اصال من اما زد، مي حرف برديا با تند تند داشت بهار! برديا

 که هم من. پايین نريزه هاش اشک تا فشرد رو هاش لب و کرد بغض ديدنم با بنفشه. رسیديم پري خاله ي خونه به

 ...و بغلش تو انداختم رو خودم. رقصیدم مي نزده،

 .نشستیم کاناپه روي همه دقیقه، چند از دبع
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 : گفت بنفشه به رو برديا

 تهران؟ اومده نگار ــ

 : گفت بنفشه

 .اصفهان تو مهران، آقا ي خونواده پیشِ مونده هم تینا. ندادن مرخصي مهران آقا به اومده، تنها نگار ــ

 : گفت بهار

 داره؟ خبر چي؟ پروانه خاله ــ

 .افتادم فین فین به و گرفت راه هام اشک دوباره. شد تازه دلم داغِ انگار شنیدم، که رو مامان اسمِ

 : گفت و کرد بوسم بنفشه

 !نکن گريه قدر اين من؛ برم قربونت ــ

 : گفت بهار به رو بنفشه

 !گرده مي بر خاله اما مونن، مي دايي و مامان. تهران برگرده قراره پروانه خاله ــ

 ...بابام فکر برد؛ نمي خوابم اما بودم، تهخس خیلي. بودم بیدار صبح تا

. بودم شده هیوال عین. بود شده قرمز هام چشم خیلي. ديدم آينه تو رو خودم. شدن بیدار همه هشت ساعت صبح

 !ترسیدم خودم ي قیافه از لحظه يه هم خودم

 .خاک سر رفتیم پوشیدم، رو مشکیم هاي لباس. برسم خودم به نداشتم حال حتي

 لباس تو برديا. بود کرده بُق و بود نشسته خاک سر نیما! کرد مي گريه مردونه نريمان. بود شوکه هم هنوز ليطف مامان،

 ...که هم من. اومد مي بهش خیلي ريش ته بود، شده جذاب خیلي مشکي

 انروب که دبو بابا خاک روي بزرگي گل دسته. بود کباب دلم و خوند مي زيادي سوز با خوان، نوحه! داشتم بدي حال چه

 .شد مي پخش عموم بین هم میشکا و حلوا. بود شده زده روش اي مشکي

 .رو زندگیم گاه تکیه ترين محکم بودم؛ داده دست از رو کسم بهترين

 !کرد تشکر هم همه از. ما ي خونه بیان نهار صرف براي همه که کرد اعالم نیما

 :گفت و گرفت رو بازوم. اومد کنارم هستي. شد خلوت بابا خاک سر کم کم

 !ماشین تو بريم پاشو دلم؛ عزيز پاشو ــ
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 :زدم زار

 .نمیام من هستي؛ نه! مونه مي تنها جا اين بابام بیام؟ کجا هستي، نه ــ

 : شد نزديک بهم بنفشه

 .نیلوفر پاشو بکشي؟ رو خودت خواي مي برم، قربونت ــ

 .بود مغموم نازش هاي چشم. بود کرده بغض هستي

 !بود برديا. گرفتم باال رو سرم. کندن جا از رو من محکم، و قوي هايي دست که بودم، زدن ضجه و يختنر اشک حال در

 ديابر باشه، پیشم که داشتم نیاز کسي به هروقت. بود گاهم تکیه بود، پشتم همیشه. بود خیس اشک از صورتش

 !بودم شده آروم چقدر. چسبوند پهنش و ستبر ي سینه به رو سرم. داشت حضور

 !نیفتم زمین تا گرفتم، اش يقه از. بود خیس هام اشک از لباسش ي يقه. برم راه تا کرد کمک و گرفت آروم رو کمرم

 .بالیدم مي خودم به داشتمش، کنارم که اين از

 : گفت گوشم نزديک آهسته

 .میاي در پا از هم تو بري، پیش جوري اين! نیلوفر ديگه بسه ــ

 !بودم رفته فرو شیريني ي خلسه تو. بزنم حرفي خواستم نمي

 .شدن برديا ماشین سوار هم هستي و بنفشه. نشست رُل پشت برديا. شدم ماشینش سوار برديا، کمک به

 : گفت هستي

 مسجد؟ ريم مي ــ

 : گفت بنفشه

 .ديگه آره ــ

 : گفت هستي

 مي ظهر از بعد مراسم رايب رو خودش حتما گفت اما بیاد؛ سرخاک نتونسته که کرد عذرخواهي و زد زنگ ماني ــ

 !رسونه

 اراصر بقیه چي هر. بود کافي بود، برديا که همین. نبود مهم برام حضورش! داشتم؟ کار چي ماني با من کردم، سکوت

 مامان که اين خاطر به. بود کرده گیر گلوم تو سفت گردوي يه مثل بغض. نبود خوب حالم. بخورم غذا نتونستم کردن،
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 ردک مي تابي بي مدام مامان. شد شروع مراسم. شم راحت و کنم رها رو بغضم تونستم نمي ندم، ذابع اين از بیشتر رو

 .داد مي سر شیون و ناله و

 !آبي جین با بود، پوشیده رنگي مشکي اسپورت کت ماني. شدن نزديک بهم پرور آقاي و ماني

 !پدرتون خاک سر بیام صبح نشد بخشید،ب رو من! کنه رحمتشون خدا. باشه آخرتون غم. خانوم نیلوفر سالم ــ

 .کردم تشکر ازش سرم دادن تکون با فقط. نزدم حرفي بوده؟ مهم بودنش که بگه حتما داشت اصراري چه حاال

 .گقت تسلیت بهم ديدم، مي شخصیتش تو همیشه که خاصي متانت با هم پرور آقاي

 : گفت و بوسید رو صورتم هستي. شد تموم مراسم

 بمونم؟ پیشت خواي مي. نده عذاب رو خودت خدا ور تو نیلو؛ ــ

 : گفتم

 .کشیدي زحمت خیلي. کن استراحت خونه برو عزيزم، نه ــ

 !رفتن پرور آقاي و ماني با حرف بدون و کرد نگاهم بغض با هستي

 :گفت و گرفت رو بازوم زير شد، نزديک بهم برديا. شد خلوت کم کم مسجد

 .نیلوفر بريم ــ

 !خیلي بود، شده مهربون خیلي. بپره سرم از صداش آرامش تا بزنم حرف استخو نمي دلم حتي

 :گفتم بغض با. بود گرفته دلم. کرد حرکت ماشینش شدم، برديا ماشین سوار

 .مرسي کشیدي، زحمت خیلي امروز ــ

 : گفت عادي

 .نبود زحمتي ــ

 ...تو اما کردن، رديد هم ابراز باهام جلو، اومدن همه. نگفتي تسلیت بهم هم بار يه تو ــ

 .داد مي توضیح برام بايد. بود پر دلم

 : گفت سرد خیلي برديا

 !داره؟ فرقي چه. نگه هم يکي حاال میگن، همه که رو تسلیت ــ

 .کردم بُق. نکرد قانعم هاش حرف
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 نه؟. اومد مسجد ماني ــ

 .آره ــ

 : گفت و زد پوزخندي

 نیاوردن؟ تشريف خاک سرِ چرا ــ

 !بودا آورده گیر وقت هم برديا اين

 !بیاد نشده داشته؛ عمل گفت هستي که، شنیدي ــ

 !بوده؟ تو از تر مهم عملش ــ

 !بیشتر نه بوده، لطف روي از فقط مسجد، اومد اآلن هم اگر داشته؟ ربطي چه من به من؟ ــ

 : گفت بود، لبش گوشه که مضحکي لبخند با برديا

 بوده؟ لطف فقط مطمئني ــ

 .خونه رسوند رو من. نشد بدل و رد بینمون حرفي هیچ ديگه. کرد سکوت که کردم بهش گینيخشم نگاه چنان

 مي يدبا. نذاشتم محلش کرد، مي نگاهم تعجب با. عقب برگشتم لحظه يه! خونه سمت رفتم تشکر، و خداحافظي بدون

 .کنه اذيتم نبايد که فهمید

 ودب شده نصب پذيرايي ديوار به که بابا بزرگ عکس قاب به بغض با. انداخت مي بابا ياد رو من جا همه شدم، خونه وارد

 !لبخندش بود؛ مهربون نگاهش چقدر. زدم زل بود، شده زده عکس قاب ي گوشه اريب صورت به اي مشکي روبان و

 .کردم گريه بلند بلند و ترکید بغضم

 يم نگار به رو. بود عصبي نوشین. بود برده خوابم مبل روي کردم، باز رو هام چشم نوشین، زدن حرف بلند صدايِ با

 : گفت

 مراسم؟ بیاد سر يه و کنه ول رو اش مسخره شغلِ اون که نداشت، ارزش براش قدر اين زنش پدر يعني ــ

 :گفت ناراحتي با نگار

 .بیاد نشد تهران، بوديم اومده تازه ما. ندادن مرخصي بهش گفتم؟ چي که شنیدي ــ

 : گفت خشم با نوشین

 پدر مراسم تو ندارن تشريف مهران آقا گفتن مي طعنه با هم ها بعضي. گرفتن رو سراغش ازم نفر هزار صد زامرو ــ

 !بشه سرمون هم احترام کم يه خوبه نیست، کردن کار و پول که چیز همه زنشون؟
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 مسائل ورج اين روي نوشین. بود شده الغر و زرد چقدر طفلک زد، مي موج صداش تو بغض بود، عصبي خیلي نوشین

 .بود حساس خیلي

 :گفت دلخوري با نگار

 !خودته مشکله فهمي، نمي اگه حاال فهمي؟ مي بیاد، نتونست. نکن دخالت نیست، مربوط بهت که چیزهايي تو ــ

 : زد داد نوشین

 .گیرم مي آتیش دارم و نبوده مراسمش تو دومادش! وسطه بابام آبروي پاي مربوطه، من به ــ

 : گفت تحکم با نیما

 چیه؟ ها بازي بچه اين! نوشین کن بس ــ

 : گفت بغض و ناراحتي با نگار

 .شديم بابا آبروريزيِ باعثِ شوهرم و من که بگه. بگه بذار نیما، نه ــ

 : گفت محلي بي با نوشین

 .گفتم رو کار ي شیفته دوماد اون! نگار نگفتم رو تو من ــ

 : گفت نگار

 فهمي؟ مي! منه شوهر اون اما ــ

 : گفت عصبانیت با يماننر

 .نبوده که نبوده مهران دعواست؟ و جنگ وقتِ اآلن. بینین مي رو روزمون و حال خوبه حاال نه؟ يا کنین مي تمومش ــ

 !که تشريفاتي مراسمه يه براي تهران بیاد هلک هلک کنه، ول رو کارش که تونه نمي

 : گفت نوشین به رو حمید

 !نوشین نکني دخالت تو بهتره ــ

! ودب شده پیر چقدر. رفت اتاقش سمت به ناراحتي با و شد بلند کرد، مي نگاه رو بقیه بغض با موقع، اون از که مامان

 .ساعت چند عرض در فقط هم اون بود؛ شده خم کمرش

 .کنه مي حس دوشش رو سنگیني، غم بود معلوم

 : گفت نگار و نوشین به رو خشم با نیما
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 چیه؟ ها بازي بچه اين... باشین مامان ايدرده مرهمِ که اين جاي به ــ

 .زدن مي حرف هم با داشتن حمید و نوشین رفت، اتاقي به گريه با نگار

 :گفتم بهش رو بود، شده قرمز هاش چشم خوابي بي از ژينوس طفلي

 .کنیم استراحت اتاقم، بريم پاشو ــ

 لبق چون. نداشتن خبر بابا مرگ از و کیش بودن رفته عمو ي خونواده و ژاله. رفتیم اتاقم به کرد، قبول خواسته خدا از

 !تهران برگردن تا نگن، چیزي بهشون که دونستن بهتر بود، ضعیف هم عمو

 زچی همه بابا انگار. اومد نمي در کسي از صدايي بود، مغموم و ساکت مون خونه. گذشت دلتنگي و سختي با روز چهل

 .شد برگزار شکوه با هم چهلم مراسم .رو هامون خوشي تموم بود، برده خودش با رو

 :گفت مامان به رو و گذاشت رومون به رو شده پیچ کادو ي بسته تا چند بنفشه رفتیم، خودمون ي خونه به

 .رو آقا حسن کنه رحمت خدا. بیارين در رو عزاتون هاي لباس بهتره جان؛ خاله ــ

 : گفت و داد بهم رو ها بسته از يکي بهار

 !نیلوفر بیار در ور سیاهت لباس ــ

 !راحتي؟ اين به. کردم بغض

 : گفت گريه با مامان

 .ممنون. تونم نمي من جان، بنفشه نه عزادارشه؟ هنوز دلم وقتي دربیارم، رو عزام لباس چطوري ــ

 .رفت بابا با مشترکش اتاق به و شد بلند مامان

 : گفت نوشین به رو برديا

 .اصفهان برگشت که هم نگار! باشه خاله به بیشتر حواست ــ

 .شد بلند و گرفت ازم رو نگاهش زود اما خورد، گره هم تو لحظه يه نگاهمون. زدم زل برديا هاي چشم تو غم با

 .دانشگاه رفتم روز، چند از بعد

 :گفت خنده با. شد نزديک بهم. بود شده ذره يه براش دلم. ديدم دور از رو هستي

 !خودتون گاهدانش آوردين تشريف! عجب چه به؛ به ــ

 : گفتم و زدم محوي لبخند
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 !دراز زبون سالم؛ ــ

 .شد ساکت و گرفت رو بازوم. خنديد هستي

 چته؟ دخترکم؟ شدي ساکت چیه، ــ

 نیلوفر؟ ــ

 هـــــــــوم؟ ــ

 ناراحته؟ قدر اين چرا خوبه؟ چشه؟ نريمان ــ

 .داشت بابام به زيادي وابستگيِ اون هستي، کني درکش بايد ــ

 .نخواد رو من ديگه ترسیدم فقط ــ

 هستي؟ موني مي منتظر. داره دوست رو تو وار ديوانه اون. راحت خیالت ــ

 چي؟ منتظرِ ــ

 .خواستگاريت بیايم بعد و شه خوب مون خونه اوضاع تا کن تحمل ديگه کم يه اما کردي، صبر خیلي دونم مي ــ

. ودب نشده اما خواستگاري بريم و بیاد آمريکا از مامانم دبو منتظر که شد مي ماه دو نزديکِ طفلک. نزد حرفي هستي

 .اومد پیش يهو چي همه

 گیر بهش زياد و ذاشت نمي سرش به سر کسي خونه تو. بود شده گیر بهونه و عصبي خیلي نريمان بود، هستي با حق

 .بشه آروم تا داديم، نمي

 .داشت تأخیر پروازشون. وديمب پدرام دايي و پري خاله اومدنِ منتظر فرودگاه سالن تو همه

 يصندل روي بودم، شده خسته! کنه پیدا رو باباش تا کشید مي سرک هي و بود دستش تو بزرگ گل دسته يه يلدا

 یمعصب و بود داده گیر بهم بابا مراسم تو که روزي اون از. بودم نداده بهش هم سالم حتي. بودم قهر برديا با. نشستم

 .رسیدن سر بزرگ چمدان تا دو با. ديديم دور از رو پدرام دايي و خاله باالخره. بودم نزده حرف باهاش بود، کرده

 نرفته که حال و عشق و گردش نوشین، قول به. نمیده سوغاتي بوي هم شون دونه يه ها، چمدون که بودم مطمئن

 !کردن؟ مي پر اتيسوغ از رو، ها چمدون اون از يکي شد مي چي حاال. نبودم موافق نوشین با من اما بودن؛

 با. رسید مي نظر به تر حال سر بود، شده انجام قلبش رو که عملي با و بود، شده خوب حالش پري خاله شکر رو خدا

 لمث مدام يلدا. رفتیم پري خاله ي خونه به همه. بود خالي خیلي بابا جاي گرفت، راه هاشون اشک دوباره مامانم، ديدن

 و دونه يه يکي دختر براي دلش خیلي بود معلوم که هم پدرام دايي و کرد مي لوس دايي براي رو خودش ها بچه

 .زد مي ملیحي لبخند هم گاهي و داد مي گوش هاش حرف به اي کودکانه ذوق با شده، تنگ لوسش
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 شده خسته. زد مي حرف عملش و آمريکا تو اوضاعش از هم خاله! آشپزخونه رفتن شام تدارک براي ژينوس و بنفشه

 خیلي هواي و کشیدم عمیقي نفس دل ته از. رفتم تراس روي. شدم مي کالفه زود بقیه هاي حرف از همیشه ،بودم

 !نبود بیش رويايي اين البته! کردم فرو هام ريه داخل رو تهران پاکِ و تمیز

 .زد هم به رو تمرکزم برديا ي سرفه تک صداي که دادم، مي گوش ها گنجیشک جیکِ جیک صداي به داشتم

 :فتمگ

 دنبالم؟ میاي میرم، جا هر چرا ــ

 ردک فرو تنگش جین هاي جیب تو رو هاش دست. ايستاد سفید هاي نرده کنار من، به پشت حرفم، به تفاوت بي برديا

 !فکره غرقِ بود معلوم. شد خیره بود، حیاطشون که جلوش به و

 : گفت سردي لحن با. کردم تکرار دوباره رو حرفم

 !کوچولو دختر بدم هم رو جوابت که نیست البج برام هات حرف ــ

 .موندم ساکت اما رسید؛ آب جوشِ ي نقطه باالي به بدنم دماي. گرفت زورم

 : گفت ساکتم، ديد وقتي برديا

 !شدي ساکت چیه؟ ــ

 .داد مي گیر بهم بازم وايمیسادم، ساکت آدم ي بچه مثل گوشه يه هم اگر. زد مي رو ها حرف اون زدم، مي حرف اگه

 :گفتم و گرفتم رو ژستش کردم، کلفت رو صدام. کنم تالفي خواستم

 !کوچولو پسر بدم هم رو جوابت که نیست جالب برام هات حرف ــ

 : گفت و زد پوزخندي برديا

 گهدي نیلوفر يه کردم فکر. نزدي حرفي ديدم وقتي شدم شوکه خیلي کني، تالفي بلدي فهمیديم! خب خیلي ــ

 !خودتي که شدم مطمئن اآلن اما شدي،

 .باشم خوب باهاش رو امروز يه خواستم مي. نزدم حرفي

 هستي؟ خواستگاريِ میرين کي ــ

 ناراحتي؟ چیه؟ ــ

 باشم؟ ناراحت بايد چرا گفتن؟ پرت و چرت به کردي شروع باز ــ

 .کنار کِشه مي رو خودش بخواد، رو تو هم هستي اگه. نباش نريمان نگرانِ ــ
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 : گفت حرص با. هام چشم تو زد زل برديا

 رپ چي پوکت، ي کله تو شید؟ بازنده يکیتون کنین، دوئل میگي تو خوام، نمي رو هستي میگم من! عجبــــا ــ

 سیمان؟ کاه؟ گچ؟ هــــــــوم؟ شده؟

 : گفتم و گرفتم صورتش جلوي تهديد ي نشانه به رو ام اشاره انگشت

 !کني توهین بهم نمیدم اجازه بهت! هي هي، هي، ــ

 هستي؟ يلدا؟ به برسوني؟ همه به رو من داري دوست چرا ــ

 .بیزارم سرد هاي آدم از ــ

 !هم؟ خودت از ــ

 عمیقي نفس. شد خم و گرفت بود، رويمون جلوي که هايي نرده از و آورد در جینش جیب از رو هاش دست برديا

 .کشید

 دوستش دلم ته! بود بعید کارها اين من از... اما کمرش، به بدم تکیه يا بگیرم، رو هاش دست خواست مي دلم خیلي

 !شديم مي جنگي خروس مثل قدر اين ديديم، مي رو همديگر وقتي چرا دونم نمي اما زياد؛ داشتم،خیلي

 .رسید گوشم به ضعیفش صداي که کردم مي نگاه رنگش، قرمز شرت تي اون با برديا، خوشگل هیکل به داشتم

 .ندارم دوستش دونه مي يلدا ــ

 طرف دو بود شده ريخته مرتبش و مشکي موهاي بود، زيبا واقعا صورتش ترکیبِ. دوختم برديا نیمرخ به رو نگاهم

 !بود رنگ کم صورتي و اي قلوه که هم هاش لب. داشت ريزي و کوچیک بیني! صورتش

 : گفت ديد، رو دارم کش سکوت وقتي

 گفتم؟ چي شنیدي نیلوفر ــ

 :گفتم و کردم نگاه نامعلوم اي نقطه به و گرفتم صورتش از رو نگاهم

 !شنیدم آره، ــ

 بگي؟ چیزي خواي نمي خب؟ ــ

 بگم؟ چي ــ

 نه؟. خوام نمي رو يلدا من دوني مي تو ــ

 .گفت بهم بنفشه ــ
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 : گفت و کشید راحتي نفس

 میدي؟ آزارم هات طعنه و هات حرف با چرا پس ــ

 .شه نمي باورم چون ــ

 شه؟ نمي باورت چي ــ

 .نشستي ساکت هاش بازي لوس و ها حرف برابرِ در اما نداري، دوست رو يلدا که اين ــ

 !ايتالیا بره که فیلمشه،! نیست عاشقي و عشق اهل يلدا! بازيشه همه ها اين دونن مي همه ــ

 !جورن حسابي هم با تخته، و در پس. نیستي عاشقي و عشق دنبال هم تو اتفاقا ــ

 !ذوقش؟ تو زني مي چرا زنه، مي رو حرفش داره طعنه بدون و جدي و ساکت برديا که اآلن ؟داري مرض دختر بگو آخه

 تو؟ میدي تحويلم طعنه هي چرا هـــــوم؟ کني؟ ثابت خواي مي رو چي ــ

 خدا. دمدا مي گوش بهش ساکت، بايد! نیلوفر بمیري اي. رفت خشم با بود، خودم تقصیر. زد مي داد داشت تقريبا برديا

 !رو من کنه لعنت

 !بمونه ناراحت دستم از ذاشتم مي نبايد نبود، جمع تو برديا. برگشتم پذيرايي به. بودم کالفه خودم دست از

 .زدم در رفتم، اتاقش به. نبود من به حواسش کسي

 : شنیدم رو خشنش و محکم صداي

 کیه؟ ــ

 .نیلوفرم ــ

 .ندارم شنیدن طعنه ي حوصله اصال بري، بهتره ــ

 .بزنم طعنه بهت خوام مين من ــ

 مگه؟ بلدي هم اي ديگه کار! اِ؟ ــ

 نه؟ يا کني مي باز رو در ــ

 محکم در هم باز. شدم داخل. نشست تاپش لب روي به رو صندليِ روي رفت برديا. شد باز اتاق در ثانیه چند از بعد

 !بهت لعنت! شد بسته

 : گفت و کرد نگاهم شیطنت با برديا

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  nazi nazi | غرور تلخ سایت نگاه دانلود
 

 !شد بسته که هم در ترسي؟ ينم تنهايي من با ــ

 يکي ،اشتباهي کنم فکر. بود تعطیل توش غريزه اصال! ايگرگه ايکس هاش ژن که بود اين برديا ظاهر فقط که من نظر از

 خیالش بي. شد مي ابري هوا مثل گفتم، مي بهش رو ها اين اگه اما. شد مي دختر بايد وگرنه بود، داده ايگرگ يه بهش

 :گفتم آروم متین، دخترهاي مثل و شدم

 .نیستي ترسناک تو ــ

 !کردي تصور سر دو هیوالي رو من ذهنت، تو کردم مي خیال! اِ؟ ــ

 .نشستم برديا کنار

 کني؟ مي کار چي ــ

 :گفت بود، خیره تاپش لپ ي صفحه به که طور همون برديا

 !کنم مي تمومش دارم مونده؛ شرکت کارهاي ــ

 هستي؟ راضي کارِت از ــ

 !ام راضي آره کني؟ مي همصاحب ــ

 !گردم مي خوب شغل يه دنبال ــ

 : گفت و هام چشم تو زد زل برديا

 شغلي؟ چه ــ

 .بشم خالص کاري بي از خوام مي فقط شغلي، چه نیست مهم ــ

 نمیري؟ دانشگاه مگه ــ

 !میره سر خونه تو ام حوصله! خلوته سرم روزها ي بقیه اما خب؛ چرا ــ

 !بگردي کار دنبال حاال از هم بايد فندقیت، هوش اون و تو ي رشته با. میگي راست البته ــ

 !خوريا مي چشم! نمکدون ــ

 .شد خیره مانیتور ي صفحه به دوباره و خنديد ريز برديا

 برديا؟ ــ

 هــــــوم؟ ــ
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 داري؟ منشي تو ــ

 چطور؟ ــ

 !طوري همین ــ

 !خانوم و خوشگل و ناز دختر يه. دارم بله ــ

 !نمیده بروز و شده منشیش عاشق شايد. شد ردگ هام چشم

 :گفت و خنديد ام چهره ديدن از. میدم نشون واکنشي چه بفهمه تا کرد نگاهم برديا

 .داره بچه هم تا دو است، ساله سي خانومه يه نترس، نیلو؟ شدي حساس قدر اين چرا تو ــ

 : گفتم و کردم اخم. شدم ناراحت بود، خونده رو ذهنم که اين از

 !لوسي خیلي ــ

 !دونم مي ــ

 کنه فکر خواست نمي دلم. بود شده خوشحال حساسم بهش که اين از انگار بود، معلوم هاش لب رو محوي لبخند

 !کنم قالب بهش يلدا مثل رو خودم خوام مي و آويزونشم خیلي

 : گفتم شیطنت با و کردم فکري

 !شي مي عاشقش زود خوشگله بس از مطمئنم! کنم معرفي بهت منشي عنوان به رو هستي خواستم مي البته ــ

 !داد ابروهاش وسط گنده اخم يه به رو جاش زود خیلي و شد محو هاش لب از لبخند! کنم؟ کار چي ديگه؛ داشتم مرض

 !دارم منشي که گفتم! انگار نشنیدي ــ

 : گفتم و زدم لبخندي

 نه؟ میدي، راه رو همه ديگه ــ

 : فتگ و شد شوکه ربطم بي سؤال از

 کجا؟ ــ

 !ديگه اتاقت ــ

 : گفت و گرفت رو منظورم

 !نه ــ
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 دادي؟ راه رو من چرا پس! اِ ــ

 .داري فرق همه با تو چون ــ

 رو موندم مي و رفتم مي هوش از داد، مي ادامه هم باز اگه. کردم ذوق! بشقاب تا دو ي اندازه بود شده هام چشم

 : گفتم اي کودکانه ذوق با. دستش

 رو؟ اين یگيم جدي ــ

 : گفت و کرد نگاهم بدجنسي با برديا

 اين راحت بذارم و نزنم دامن هات فضولي به دادم ترجیح! فضولي کم يه و نارنجي نازک و لوس بس از تو خب، آره ــ

 !نري راه اعصابم رو اين از بیشتر تا کني، آمد و رفت جا

 چي به که بگو رو من! شـــــــعور بي ي پسره .گرفتم مي آتیش داشتم. کرد هاش حرف چاشنيِ هم پوزخند يه

 !کردم مي فکر

 .زده رو حرف اين که نیاورد خودش روي به اصال برديا اما شد، پاک ام چهره از کال شوق و ذوق اون و خنده

 .کشید دراز خوابش تخت رو من به توجه بي رفت و بست رو تاپش لب دقیقه چند از بعد

 مونده؟ اي ديگه حرفِ ــ

 !هن ــ

 !سالمت به پس ــ

 رو قائم حالت به رو دستش و کشید اش چونه زير تا رو رنگي زرد مسافرتي پتوي و کشید دراز تختش رو برديا

 ! بگیره رو حالم قدر اين نداشت حق بود، گرفته حرصم. گذاشت پیشونیش

 مسخره پوزخند اون يا ه،کن ام مسخره که اين بدون کنم، نگاهش تونستم مي راحت حاال. بست رو هاش چشم برديا

 ود،ب کرده حس رو نگاهم سنگینيِ که برديا. شدم تماشاش محو و گذاشتم ام چانه زير رو دستم! باشه لبش ي گوشه

 : گفت اخم با هاش، چشم تو زدم زل ديد وقتي و کرد باز رو هاش چشم

 !ندارم خبر دارم؟ شاخ من؟ به زدي زل چیه نرفتي؟ هنوز تو ــ

 .بستم محکم رو در و اومدم بیرون اتاقش از قهر حالت با بودم، شده دستپاچه. گرفتم ازش رو نگاهم فوري

 !ودمب بیزار کارش اين از من! برجکت تو زد مي بودي، شادي اوج تو وقتي بود، طوري اين برديا همیشه. رفتم پايین به

 : گفت و اومد کنارم يلدا
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 نديدي؟ رو برديا ــ

 !نهبز قدم بیرون رفت. چرا ــ

 کجا؟! وا ــ

 اونم؟ وصيِ و وکیل من مگه! بدونم چه من ــ

 بهش که دروغي از اصال! بودم گرفته رو يلدا حال بودم، کرده حال آخ. نشستم روش و رفتم مبلي سمت به خیال بي

 ! کردم حال هم خیلي. نبودم ناراحت بودم، گفته

 حثب صداي گرفتم، دستم اي مجله. بود کرده تحريک یليخ رو اشتهام بود، کرده پُر رو خونه کل که سبزي قورمه بوي

 !کرد سیخ رو تیزم هاي شاخک دايي، و پري خاله

 : گفت خاله

 بگیم؟ هم پروانه به و بکشیم، پیش رو يلدا از برديا خواستگاريِ موضوعِ نیست بهتر! داداش خان ــ

 !بکشیم پیش رو بحث اين مدت يه فعال نیست درست! شوهرشه عزاداره اآلن پروانه. نکن عجله! جان پري نه ــ

 چهلم. شده تموم صبرش ديگه. خواد مي رو يلدا خاطر خیلي ام بچه! نداره طاقت برديا. ترسم مي داداش خان ــ

 کنیم؟ صبر چرا ديگه شده، تموم که هم آقا حسن

 اه،ک از قدر اين پري! پري اه باشه عاشقش و باشه داشته دوست رو يلدا میگي، تو که قدرهام اون برديا نکنم فکر ــ

 !داره به نه باره، به نه هنوز. نساز کوه

 داشت؟ عجله بشه، عروسش که اين براي قدر اين که داشت چي يلدا مگه آخه. بود گرفته لجم پري خاله از

 وصلت اين از که بود معلوم پدرام دايي. بودش گرفته لقمه برديا براي که نبود سوزي دهن آشِ هم قدرها اون که يلدا

 ابردي. کرد نمي ول عمرا پري خاله که داشتم ايمان من اما بشه، منصرف يکي تا اندازه مي عقب داره هي و نیست راضي

 !مسخره چه هه؛ هه نداره؟ رو يلدا از دوري طاقت ديگه

 .شد مي هم جدي که اين حال به واي لرزوند، مي رو تنم هم يلدا از برديا خواستگاريِ اسم حتي

 .نشست کنارم بنفشه

 شده؟ چي کردي؟ بُق چرا نیلو ــ

 : گفتم و زدم لبخندي زور به

 !خوبم نه، ــ
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 شده؟ چي نمیگي! خوبي چقدر که معلومه ــ

 .بندازن راه رو چیزها جور اين و برديا خواستگاري مراسم زودتر که گفت مي دايي به داشت پري خاله ــ

 : گفت و رفت فکر تو بنفشه

 !شده خیالش بي مامان کردم مي فکر! شه؟ مي جدي کم کم داره پس ــ

 !تره مشتاق پدرام دايي از خاله ــ

 .کرد مي نگاه عروسش چشم به يلدا به بچگي از ــ

 کرد؟ مي نگاه عروسش چشم به من به شد مي چي حاال. شدم ناراحت

 !کنه مخالفت تونه نمي هم برديا ديگه بشه، گذاشته خواستگاري قرار اگه بنفشه، ــ

 هنشذ تو حتما اآلن. کرد مي نگاهم تعجب با که گفتم بغض و ناراحتي با رو حرفم اين قدر اين. کرد نگاه بهم بنفشه

 زني؟ مي جوش چرا تو شه، مي دوماد داره ديگه يکي اي؟ کاره چي تو چه؟ تو به خب میگه

 : گفت و نزد مورد اين در حرفي بنفشه اما

 با ايدب بفهمه بايد! بیاد خودش به بايد. ديده براش خوابي چه مامان بگم بايد. نمبز حرف جدي برديا با بايد امشب ــ

 !بده رو منفیش جواب جديت

 !بود شده آهو بچه مثل اومد، پايین خرامان خرامان ها پله از برديا لحظه همین در. کشیدم آهي

 : گفت تعجب با و شد خیره برديا به يلدا. نخوابیده اصال که بود مشخص

 بودي؟ خونه تو! وا ــ

 : گفت سرد خیلي برديا

 نباشم؟ بود قرار مگه ــ

 : گفت و کرد نگاهم اخم، با يلدا

 بزنه؟ قدم رفته گفتي که تو ــ

 سیندرال ناتني خواهر آناستازيا، مثل داشت که يلدا براي جوابي دنبال ذهنم تو داشتم. بودم داده اي سوتي عجب

 : فتگ برديا که گشتم مي کرد، مي نگاهم

 !خوابیدم کم يه رفتم. دارم سردرد ديدم اما بیرون، برم خواستم ــ
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 و دنکر اعتنايي لبخندم به. زدم بهش قدرداني لبخند يه و شدم خوشحال خیلي بود، رسیده دادم به برديا که اين از

 تداش برديا يتِحما از بیشتر. باشم گفته راست من که نکرده باور بود معلوم. بود شده عصبي يلدا. نشست جايي

 خدمت برديا به قدر اين! من کردم مي حال آي. زد نمي حرف اصال و بود شده سگ مثل شب آخر تا. گرفت مي آتیش

 !کنه پرت گدازه و بگیره آتش يلدا که اآلنِ کردم حس که کردم لوس جلوش رو خودم و کردم

 .شد رفتن موقع باالخره

 : گفت برديا به رو حرص با يلدا

 .شم مي آويزونت که اي تحفه خیلي ننک فکر ــ

 : گفت سرد خیلي برديا

 .کني مي آويزون من به رو خودت داري که فعال ــ

 .شد جلب تا دو اون به شون توجه و ترسیدن بیدادش و داد صداي از همه. گرفت گُر يلدا

 يه تا میرن ام صدقه بونقر قدر اون. ذارم نمي هم سگ محل رو تو مثل تا صد من! پیشه عاشق آقاي خوندي کور ــ

 !کنم مي سگشون مثل من اما عزيزم، بگم بهشون بار يه فقط بار،

 : گفت پدرام دايي

 !زدنه؟ حرف طرز چه اين! باش مؤدب يلدا ــ

 : گفت برديا

 شیفته و عاشق میده، نشون که هم قدر اون که بده نشون بذارين! بزنه رو هاش حرف بدين اجازه جان، دايي نه ــ

 !فیلمشه ها اين ي همه و نیست

 : زد داد يلدا

 از هم حالم نمیاد، خوشم ازت تنها نه وگرنه ايتالیا؛ برم تا بود دروغ اش همه بود؛ فیلم اش همه! توئه با حق آره؛ ــ

 اليق تو! خوره مي هم به گیرن، مي فاصله دخترها از راه، به راه هي و افتادن فیل دماغ از کنن مي فکر که پسرهايي

 .بابا بريم. نخواستمت من که کن فرو مخت تو رو اين! خان برديا آقاي نیستي و نبودي من

 و گرفت رو گازش و شد ماشینش سوار شرمندگي با و نزد حرفي بیچاره داييِ. شد دايي ماشینِ سوار خشم، با يلدا

 : گفت حرص با بهار. رفت

 من داداشِ. کشیدن صف براش خواستگارهاش همه انگار !تحفه. خواد نمي رو برديا که درک به! شعور بي ي دختره ــ

 !شنوه نمي منفي جواب بذاره، دختري هر رو دست
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 : گفت بنفشه

 !ايتالیا بره تا بازيشه يلدا کارهاي ي همه دونست مي هم پدرام دايي. کرد تمومش خودش که بهتر ــ

 : گفت اي دلسوزانه لحن با برديا به رو مامان

 !زياده پسر يلدا براي هم دختر، برديا براي هم! نبوده قسمت حتماً ــ

 : گفت بهار

 .ببینم رو سفید چشم ي دختره اون هم ديگه بار يه حتي خواد نمي دلم ديگه که من ــ

 : گفت نوشین

 !جا اين بذاره رو پاش ديگه بشه روش نکنم فکر. نکن عصبي رو خودت بهار ــ

 کم مه يلدا شر باالخره! شکستم مي گردو دُمم با داشتم که هم من زد، ينم حرفي و بود رفته فکر تو. بود ساکت برديا

 نزده حرف اي کلمه يلدا، هاي حرف و ها توهین مقابل در. سوخت مي برديا براي دلم هم طرفي از! آخیش. بود شده

 !بود

 !کرد مي بارم کلي! اوه اوه،... بودم يلدا جاي من اگه. بود عجیب برام آرامشش همین

 : گفت بود، شده جمع هاش چشم تو اشک که حالي در ريپ خاله

 .ديگه شد تموم! نزنین رو حرفش ديگه ــ

 :گفت و زد برديا ي شانه به دستي نريمان. رفت اتاقش به و کرد عذرخواهي مامان از پري خاله

 !شدي راحت زود که داره دوستت خیلي خدا ــ

 !خبره چه ببینم وايسادم فضول، که هم من. شدن ماشین ارسو نريمان و نوشین و مامان. زد محوي لبخند برديا

 : گفت بنفشه

 !نداشت رو لیاقتت يلدا نخوريا؛ حرص برديا ــ

 : گفت برديا

 د،ز رو دلش حرف که حاال بِله؛ و اِله و اونه، برات گزينه بهترين گفتین مي داد، مي نشون عاشق رو خودش وقتي تا ــ

 زدين؟ مي رو ها حرف همین هم بود زنم آلنا اگه نداشته؟ رو لیاقتم میگین

 : گفت و کرد نگاهم برديا. رفت اتاقش به ناراحت هم، بهار. نزد حرفي بنفشه
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 ندارين؟ چیزي همدردي، ابراز نصیحتي، حرفي، احیانا شما ــ

 بگم؟ چي من. بالغ هم عاقلي، هم خودت ــ

 !هحرفت همین باشي، زده حرف عاقالنه بار يه عمرت، به اگه ــ

 ناراحتي؟ ــ

 چي؟ از ــ

 زد؟ رو ها حرف اون يلدا که اين از ــ

 شه؟ مي ناراحت نظرت به شه؛ مي رها اسارت يه از وقتي آدم ــ

 !منتظريم ديگه، بیا يعني زد، بوقي نريمان. بودم خوشحال خیلي. بودم گرفته رو جوابم

 : گفت و کرد اشاره ماشین به برديا

 خانوم؟ لفضو ببري تشريف خواي نمي ــ

 .شدم نريمان ماشین سوار و کردم ازش باال بلند خداحافظيِ يه که بودم، زده ذوق قدر اين اما بود، زده طعنه که اين با

 .شد نمي محو نظرم از طوسیش هاي چشم هم، لحظه يه. کرد حرکت ماشین

 : گفت نوشین

 .بود زشت خیلي يلدا کار ــ

 : گفت نريمان

 .نداشت خوراک و خواب دستش از بیچاره. کرد راحت هم رو ابردي خیالِ! بابا بهتر ــ

 : گفت نوشین

 !داره دوستش کردم مي فکر من کرد؟ سکوت همیشه چرا پس نداشت؟ دوست رو يلدا مگه! وا ــ

 : گفت مامان

 خود خواست مي. نشه سرخورده يلدا تا بده، نشون موافق رو خودش داشت دوست همیشه! شعوريه با پسر برديا ــ

 !نخواسته رو برديا که بوده اون کنن فکر همه تا کنه، اعالم رو مخالفتش يلدا

 .شدم مي عاشقش بیشتر شناختمش، مي بیشتر چقدر هر. بود کرده جا همه دل تو رو خودش حسابي هم باز برديا

 دهم فصل
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 شده؟ چي ببینم، کن تعريف ديگه بار يه اولش از ــ

 !زنم مي زر دارم ساعته دو بگم؟ رو اولش از میگي تو حاال آوردم، برات داغ داغ خبر من هستي! بابا اي ــ

 خواستگاريم؟ بیاين داد رضايت مامانت يهو که شد چي آخه ــ

 خوايم مي شب فردا که بده حاال بشه، قدم پیش نشد و بابا مراسم به خورد فقط. بود راضي هم اولش از من مامان ــ

 شه؟ تموم و خواستگاري بیايم

 : گفت ذوق با هستي

 کشید؟ پیش رو حرف نريمان. نداشتم رو انتظارش آخه اما شدم؛ زده ذوق هم خیلي اتفاقا ــ

 : گفت و خنديدم بدجنسي با

 اون "پسرم؟ کي خواستگاريِ": گفت مامانم "خواستگاري؟ برام ريم مي ماماني": گفت کرد، کج رو گردنش نريمان ــ

 "!ديگه هستیه بابا؛ اي! گیتیه نه دنیاست؟... هم اسمش. زيهنا دختر دارم، دوستش خیلي": گفت هم

 :گفت و گرفت بازوم از نیشگوني حرص با هستي. خنديدم

 !شــــــــــــعور بي ــ

 فهکال حسابي نريمان که بود معلوم اما! هستي خواستگاريِ بريم بود قرار سرعت اين به که بود عجیب هم خودم براي

 .خواد مي رو هستي بود گفته مامان به و دريا هب بود زده رو دلش که شده

 .گرفتم مي افسردگي داشتم کم کم. بود الزم زندگیمون، تو شادي اين و تغییر اين هم خودم نظر به

 نگت براش دلم. نداشتم ازش خبري هیچ! بود گذشته بود زده هم به برديا با رو نامزديش يلدا که شبي اون از هفته يه

 .بگیرم خبري ازش داد نمي اجازه غرورم اما بود شده

 ساده همه از بود، وضعش و سر و خودش به رسیدن دنبال کسي هر. بود شده غوغا ما ي خونه. رسید خواستگاري شب

 ودب گفته مامان. هستي خواستگاريِ بريم قراره که نداشت خبر نگار. بود شده آماده هم بقیه از زودتر که بود مامان تر

 .تهران بیاد تا میگه بهش برون بله براي يهو بره، شپی خوب چي همه اگه

 و گرم ادکلن بوي شدي، مي رد که هم فرسخیش ده از. بود شده خوشگل خیلي بود، رسیده خودش به حسابي نريمان

 خوشبو اين، اما اومد؛ مي بدم باشه، شیرين بوشون که هايي ادکلن از که اين با. کرد مي نوازش رو دماغت شیرينش،

 خاکستري کت يه! کنن درست رو تیپش ها مراسم اين که اين مگه. بود پوشیده لباس رسمي. داشتم دوستش و بود

 از شصورت. بود کرده تیغه شش. بود بسته سفیدش پیراهن روي رنگ، همون به هم بلندي و نازک کراوات. بود پوشیده

 :گفتم و گرفت زورم بود، شده خترکُشد و بود رسیده خودش به همه اين که اين از! زد مي باال نور تمیزي،
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 سالح خلع رو هستي حسابي خواي مي بزني؟ تیپ طوري اين هم ما براي میري مي تو! کرده چه نريمان آقا! به به ــ

 .تیپي خوش بابا،! اُه. گرفتي دوش حسابي که هم ادکلن با آره؟ کني؛

 : گفت و گرفت رو گوشم شوخي به نريمان

 رو ات ترشیده دوست اون خواد مي شده، پیدا االغي يه که کن شکر رو خدا برو! ها نوبره هم فضول کوچیکِ خواهر ــ

 .بگیره

 : گفتم شیطنت با

 مي درازي زبون قدر اين هم باز ببینم خوام مي وقت اون! ها رسه مي هستي گوش به ها حرف اين نريمان آقا! اِ؟ ــ

 !ترشیده؟ میگي بهش و کني

 .بگم "آي" يه شد باعث که اد،د گوشم به فشاري نريمان

 :گفت بعد

 !آنتن نچیدم رو هات گوش تا برو فسقلي، برو ــ

 ماليمي خیلي آرايش و پوشیدم مرتبي هاي لباس. رفتم در دستش از و کردم درازي زبون براش کرد، ول رو گوشم

 .اومد نمي خوشم هم زياد آرايش از اما باشم، زشت امشب نداشتم دوست. کردم

 استرس خیلي. بپوشه چي کنم کمکش که بود، زده زنگ بار سي صبح از طفلک. بود شده تنگ هستي براي دلم

 شه؛ مي حل چیز همه و نباشه نگران که زدم مي حرف باهاش کلي هم من. بخوره هم به جوري يه ترسید مي. داشت

 !قبولي که تو نشدن، پسنديده که کسايیه مال کارها اين گفتم مي بهش و ذاشتم مي سرش به سر حتي

 ااد و ناز که بس! کرد؟ مي تحمل بايد رو اين جوري چه حمید بیچاره. شد حاضر خانوم نوشین ساعت دو از بعد باالخره

 براي شد، قطعي وقت هر بود قرار. نبودن ها اين خاله. رفتیم پرور آقاي ي خونه به شیک، و مرتب خیلي همه! داشت

 رو من و نريمان عروسيِ داشت دوست چقدر. شد مي حس وضوح به بابا خاليِ جاي. بیان باهامون هم ها اون برون بله

 !ببینه

 .داد فشار رو آيفون ي دکمه نريمان. گرفتم رو بغضم جلوي! بابام طفلک

 زد، مي حرف وقتي برديا، خالف بر ماني. داد انرژي بهم داخل، بريم کرد مي دعوتمون که ماني، ماليم و جدي صداي

 .کرد مي سالحم خلع و گرفت مي ازم رو داشتم، انرژي چي هر برديا اما داد؛ مي نیرو بهم

 !خواستگاري تشريفاتيِ هاي مراسم ي همه مثل بود؛ رسمي و فرمالیته مراسم،. رفتیم داخل به

 از الاص. کردم مي نگاه رو بقیه و نشستم مي ها داده قورت عصا مثل بايد که هايي مراسم اين از اومد مي بدم قدر اين

 نمي راحت چرا. اومد نمي خوشم مرغ، و گوشت و میوه گرونيِ و تهران آلودگيِ ي مزه بي و متعارف غیر هاي حرف
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. نره سر ام حوصله بزنم، حرف باهاش کم يه نمیاد هم هستي حداقل. اومدم نمي کاش! بابا اي مطلب؟ اصل سر رفتن

 !ايــــــش. شد مي قايم کردنش، صدا موقع تا بايد مسخره، تشريفات مثل هم اون

... ااايش خوشحالیم که اين ايِ کلیشه حرفاي گفتن مشغول جمع تا. پوشیده چي باالخره بدونم داشتم دوست خیلي

 زير رو اش همه و زدم زل ماني ي قیافه و تیپ به هم من بودن، ها حرف اين از و کنیم وصلت شما ي خونواده با قراره

 يشمي هاي چشم بود؛ زده هاش چشم به رو فرمش خوش عینک بود؛ زده باال تافت، و ژل با رو موهاش. بردم بین ذره

 اام! شدم مي پرور آقاي ناز و خوشگل پسرِ اين عاشق قطعا نبود، قلبم تو برديا اگه. برد مي رو دختري هر دل رنگش،

 پیراهن با رنگي، وسيط اسپورت کت! بود برده رو قلبم حسابي روح، بي و سرد بردياي که بود جا اين مشکل

 !بود کرده رو هواش دلم چقدر که آخ. انداخت برديا هاي چشم ياد رو من کتش رنگ. اومد مي بهش خیلي خاکستري

 !ماه از بیشتر کمي کنم؛ عرض چه که ماه! بود شده ماه. آورد تشريف خانوم هستي و دادن رضايت باالخره

 .بود کرده ست هاش چشم رنگ با رو شروسري و آرايش و لباس رنگ خوشگل، خیلي شرف بي

 قدر اين صمیمیم دوست چون و کردم مي افتخار خوشگلیش به همیشه. باشه ناز قدر اين هستي که شد نمي باورم

 شوکه هم خودم خدايیش امشب اما بشه؛ تا چهار هاش چشم تا مهتاب؛ به مخصوصا دادم؛ مي پُز کلي بود، خوشگل

 !بودم شده

 مثل وريط اين تا کشته رو خودش بود معلوم و بود بعید ازش که وقاري و متانت با. بود دستش لپرتقا شربت سیني يه

 آدم داره حسابي معلومه بود، بعید خیلي کارها جور اين هستي از. کرد اي آهسته سالم و شد نزديکمون بره، راه آدم

 ...حاال اما کردم؛ مي اش سوژه من چقدر و رفت مي راه ضربدري همیشه هستي! ها شه مي

 : گفت و زد لبخندي! بود شده تا هشت هاش چشم هستي خوشگليِ از مامان

 .خوشگلم عروسِ سالم ــ

 !مامان هاي زدن حرف دل به حسرت اين از اومد مي بدم! اَي

 .شد سرخ هاش گونه هستي

 !آخي! کشید خجالت که بشم دخترکم قربونِ

 حاال! ها اين بودن فیلمي عجب. لرزيد مي وضوح به هاش دست د،ش نزديک که نريمان به. کرد تعارف شربت همه به

 ...!که هم نريمان است؛ نديده مهتاب آفتاب دخترهاي اون از هستي کنه مي فکر ندونه، هرکي

 مي اش همه من. ببینه رو هستي زيباي جمال و بگیره باال رو سرش نداد زحمت خودش به حتي نريمان! اکبر... ا

 شد مي خسته. کنم مي تعارف من بفرمايید شما نه، بگه و بگیره هستي از رو سیني کلِ شربت، انلیو جاي به ترسیدم

 !آخه
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 تدوس چند هر کرد، نگاه من به. نشست ماني کنار و کرد تعارف رو ها شربت هستي. خنديدم تصوراتم به چقدر که آخ

 شآرام لبخند يه و نیومد دلم. داره استرس يکاف ي اندازه به ديدم اما بکشم، نشون و خط براش و کنم اذيتش داشتم

 .کرد رو کار همین هم اون. زدم بهش دهنده

 :گفت حاشیه، به رفتن و چیني مقدمه بدون نیما

 البته. کنیم خواستگاري نريمان براي رو خانوم هستي مستحضريد، که طور همون رسیديم خدمت پرور، آقاي... واا ــ

 !بدونین خارافت اين اليق رو نريمان شما اگه

 افتادم سوم سال فارسيِ زبان ياد. برگ و شاخ پِر هاي حرف اين از اومد مي بدم! نیما اين زد مي حرف قلم لفظ چه! اوه

 .بود گرفته ام خنده. کنید خودداري بیشتر صمیمیت براي فروشانه فخر هاي حرف گفتن از بود نوشته که

 .کردم مي نگاهشون و بودم نشسته جا يه ساکت که هم من. دنبو واقعیش خود کس هیچ بودن، خاصي جور يه همه

 : گفت و زد لبخندي پرور آقاي

 .خواد مي چي خدا ببینیم... ايشاا تا. ندارن برام فرقي هیچ خودمه، مانيِ مثل نريمان. نیما آقا دارين اختیار ــ

 : گفت نوشین

 .بزنن حرف هم با اي کلمه چند بدين، اجازه اگه ــ

 رفک چرا. نداشتن زدن حرف به نیازي ها اين. خنديدم مخفیانه و آروم. بگیرم رو ام خنده جلوي نتونستم واقعا ديگه

 !کردن؟ تعريف هم براي رو هاشون بازي خاله ي قصه فقط و نزدن حرف داماد و عروس مثل ها، اين کردن مي

. ريدپ رنگم ديدم، که رو سگش و عصبي ي هچهر. بود نمونده مخفي نوشین، بار سرزنش هاي نگاه ديد از ام خنده البته

 !راه اون به زدم رو خودم و دادم قورت رو ام خنده

 خرامان طاووس، مثل هستي. پريد جا از باشه، رفته در که فنري مثل خواسته، خدا از که هم نريمان. شد بلند هستي

 .رفتن و افتاد راه سرش پشت لک، لک مثل نريمان. رفت اتاقش سمت به خرامان

 .بود شده باز نطقش تازه پرور آقاي

 با چنداني سنيِ اختالف چند هر. کرد کمکم خیلي هم ماني. بود هستي به حواسم تموم من همسرم، مرگ از بعد ــ

 و بشه جور وصلت اين امیدوارم. کنن کمبود احساس کدومشون هیچ هما، هم اون، هم نذاشتیم اما نداره، هستي

 .ببینم رو دخترم خوشبختيِ

 : گفت بود، نزده حرفي لحظه اون تا که مامان
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 مثل دختر لیاقت نريمان امیدوارم. کشیدين زحمت هاتون بچه براي چقدر دونم مي خوب پرور، آقاي متوجهم بله، ــ

 !باشه داشته رو گلتون دسته

 : گفتم بهش. بود نشسته کنارم ژينوس

 کو؟ هما ــ

 !بزرگش مامان ي هخون شهرستان، رفته گفت ماني نشنیدي؟ مگه ــ

 .بودم نشنیده رو ماني حرف اين که بودم، بقیه حرکات و مراسم اين کردنِ مسخره غرق قدر اين

 نیلو؟ راستي ــ

 : گفتم. زد مي برق ذوق از ژينوس هاي چشم

 هـــــوم؟ ــ

 .نريمان حالِ به خوش. نازه خیلي هستي ــ

 !بود برده رو همه دل پس. زدم لبخندي

 زيادي احترام براش. کردم مي حس رو خوبي حس و خوشحالي يه هاش چشم تو. بود شده يکي ماني نگاه با نگاهم

 .بود آقايي خیلي پسر خدايیش. بودم قائل

* * * 

 :گفت مي دقیقه به دم هي و خورد مي چرخ خودش دور نريمان

 .ها شه مي دير مامان نشدين؟ حاضر ــ

 .بود کرده ديوونمون! بود؟ دهآور دنیا ماهه هفت رو اين مامان دونم، نمي

 :زدم داد

 بدون که دارم، اي عرضه با دوماد عجب میگه هم پرور آقاي بعد. برو تنهايي خب داري، عجله خیلي تو! بابا اي ــ

 !برون بله اومده اش خونواده

. کرد مي تالفي حسابي بعدش اما شد، مي ساکت ها موقع جور اين. نگفت هیچي و جويد رو ناخنش حرص با نريمان

 !بودم گري استفاده سوء دختر شــــديد که هم من

 ود؛ب خريده شیريني و گل بس از بودن، کرده ورشکسته رو نريمان بیچاره که خواستگاري جلسه پنج از بعد باالخره

 وابشج اولش از که هستي اين دونم نمي من! باشه برون بله بود قرار امشب، هم حاال و بود داده رو بله خانوم هستي
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 و بود کرده دست دست چرا بود؛ درآورده کرده، نامردي بهش نريمان بود کرده فکر که اين سر رو بالها اون و بود مثبت

 .موندم مي هستي کارهاي تو گاهي! بود؟ داده رو اش بله جواب دير قدر اين

 و داشتم خاصي شوق و شور يه ا،بردي ديدنِ دوباره از. پرور آقاي ي خونه اومدن مي ما با هم خاله ي خونواده امشب

 .بودم پوشیده رنگي آبي خوشگل لباس اما بود، ماليم جور همون آرايشم البته. بودم رسیده خودم به حسابي

 .رفت اش صدقه قربون کلي و کرد دود اسفند براش نريمان، ديدنِ با مامان

 : گفتم و گرفت حرصم

 !ايـــــش! شده اي تحفه چه کنه مي فکر حاال نذارين، بغلش زير هندونه قدر اين مامان ــ

 که دونستیم مي همه! نشکنه بغضش تا داد، مي فشار هم به محکم رو هاش لب. بست حلقه مامان هاي چشم تو اشک

 .گرفت فرا عجیبي غم يه رو خونه فضاي لحظه يه. کرده حس رو خالیش جاي و افتاده، بابا ياد

 . بودن ها اين خاله. آورد بیرون بوديم، رفته فرو اون در که اي خلسه اون از رو همه آيفون، صداي

 .رفتیم پرور آقاي ي خونه به همه

 ظرن به خوشحال هم زياد و بود پوشیده جیغ بنفش شرت تي يه. بود نپوشیده لباس رسمي. بود شده خوشگل برديا

 یزم روي شیرينيِ ظرف به نبود، اطراف به حواسش. بود نشسته روش و بود کرده انتخاب رو مبل دورترين. رسید نمي

 !فکره غرقِ بود معلوم اما بود، زده زل

 تو فهمید شد مي راحت. نبود مرموزي پسر ماني! زدم مي لبخند هم من. زد مي حرف باهام و بود نشسته نزديکم ماني

 !مهربونه چقدر و گذره مي چي دلش

 .شد بدل و رد نريمان و يهست چپ دست انگشت تو بود، شده آماده که هايي حلقه باالخره

 همه به مرتب. کرد مي شیطوني خیلي بهار. ديدم مي وضوح به هستي داشتنيِ دوست ي چهره تو رو خوشحالي

 !زد مي سوت هم خودش و بزنن دست داد مي دستور

 .شدم نزديک برديا به و برداشتم رو شیريني ظرف

 .کنین شیرين رو دهنتون آقا؛ بفرمايید ــ

 : گفت و کرد اخم برديا

 !شه نمي شیرين جوري اين ما دهن ــ

 .گرفت مي پاچه سگ؛ مثل بود شده خیر، نه
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 خيشو و بامزه هاي تعريف سرگرمِ نبود، ما به حواسش کس هیچ. گذاشتم میز روي رو شیريني ظرف و نشستم کنارش

 .خنديدن مي بلند و بودن بهار هاي

 !داره شوهر گهدي اون کني، بیرون سرت از رو هستي فکر بهتره ــ

 : گفت و کرد نگاه بهم تعجب از شده گرد هايي چشم با برديا

 نیديش حاال تا! کن فکر بهش کم يه فقط کم؛ يه قبلش بیاري، زبونت به رو حرفي که اين از قبل خدا رو تو نیلوفر ــ

 دارم؟ دوست رو هستي بگم

 ! نیست گفتني که داشتن دوست ــ

 !همي؟ف مي رو چیزها اين تو! اِ؟ ــ

 !بودي؟ گفته ازش پوشیده سر هم دفترت تو که داري، دوست رو کي بگو! فهمم مي که چي پس ــ

 ي خانواده شکر رو خدا اما زد، مي داد سرم نداشت، غريبه جمع اگه بودم مطمئن. رفت هم در بیشتر برديا هاي اخم

 .باال ببره رو صداش زياد تونست نمي هم اون و بودن پرور

 !نیست مربوط الاص تو به ــ

 !جهنم به ــ

 .بشقاب تا دو ي اندازه شد طوسیش، هاي چشم. نشستم ماني کنار و شدم بلند جام از

 اب لوس و مزه بي چیزهاي سر. گرفتم مي رو حالش بايد هم من بود، داده دستم ضعف نقطه که حاال. بود شده خنک دلم

 مي برخورد برديا خشم از پر و قرمز هاي چشم به نگاهم هم بار هر و خنديدم مي الکي گاهي و زدم مي حرف ماني

 .کرد

 .بشه بهتر حالش کم يه تا بود برده رو يلدا زياد احتمال به. نبودن تهران و کیش بودن رفته يلدا و پدرام دايي

 : گفتم خنده با هستي به رو. شد رفتن موقع

 !رهببُ کَفِت تا میارم در بازي شـــــوهر خواهر برات فردا از ــ

 : گفت و خنديد ريز هستي

 !گرفتمش نريمان براي کردم غلطي چه بگي بار صد که بشم عروسي يه هم من ــ

 : گفت و بوسید رو پیشونیش و کرد بغل رو هستي مامان،. خنديد جمع

 !عروسم اومدي خوش ما ي خانواده به ــ
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 : گفت کرد، مي کور رو همه چشم داشت احساساتش فوران که هستي

 .دارم دوستتون! مامان يمرس ــ

 : گفتم گرفتم، مي آتش داشتم که هم من

 !نگیري ازم رو مامانم هـــستــي، اوي ــ

 :گفت و اومد بیرون مامان بغل از. خنديد هستي

 !خانوم حسود نترس ــ

 : گفت بنفشه

 !گیره نمي خاله براي رو پاره آتیش توي جاي کسي ــ

 !خوشحاله خیلي مامان، هاي حرف و هستي خوشحاليِ از ودب معلوم. داشت لب به لبخند پرور آقاي

 :گفت و کرد دراز برديا براي رو دستش ماني. کرد مي نگاهمون خوشحالي با هم ماني

 .بود خوبي شب! اومدين خوش ــ

 :گفت عادي و کرد نگاه ماني دست به. زد پوزخندي برديا

 .خداحافظ ــ

 و پايین انداخت رو دستش هم ماني. اومد بدم خیلي برديا کار از بود، مونده هوا تو دستش! ماني طفلک. رفت برديا

 .شده ناراحت خیلي بود معلوم اما نزد، حرفي

 .شدم نزديک برديا به. شديم خارج پرور آقاي ي خونه از و کرديم خداحافظي

 تو؟ مرگته چه ــ

 .بزن حرف درست ــ

 !ینهم چیه؟ دردت بدونم خوام مي زنم، مي حرف درست من ــ

 من، هاي سردي اين با که شده عاشق قدري اون نترس،. هستي ماني آقا نگرانِ! سوزي مي کجا از فهمیدم آهان، ــ

 .نکشه دست ازت

 : زدم داد. گرفت لجم

 !متنفرم ازت. باشي نريمان عقد مراسم تو ندارم دوست اصال برديا، ببین ــ
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 من که کرد نمي فکر اصال شايد. بود برده ماتش برديا. شدم ننريما ماشینِ سوار و شدم دور ازش سريع هايي قدم با

 . بود حقش بزنه، حرف باهام بد قدر اون نداشت حق اون. بزنم حرف طوري اين باهاش ماني، خاطر به روزي

 مي هرکاري اما بودم، شده حساس زيادي و کردم مي اشتباه هم شايد! داره دوست رو هستي کردم مي حس هم هنوز

 .بودم کالفه خیلي خودم دست از. فهمیدم نمي رو ماني به نسبت برديا نفرت همه اين تِعل کردم،

 گهم اما بخوابم، راحت بتونم تا گرفتم گوشم روي رو بالشم لج با. بود گوشم تو مگس وزوز صداي عین نريمان صداي

 .مکرد نگاهش چپ چپ شستم،ن تختم روي حرص با که گذاشت سرم به سر و زد حرف بلند بلند قدر اين کرد؟ مي ول

 ذاري نمي هم تعطیلي روز اين آخه؟ چه من به دستت، گرفتي دهل و ساز و عروسیته ديگه روز چند تو، چیه؟ ها؛ ــ

 بخوابم؟ بیشتر کم يه من

 .شدي احضار که پاشو! مظلومي بس از شه مي کباب برات دلش ندونه، کي هر حاال! حاال خب ــ

 کرده؟ احضارم کي ــ

 .واال رتحض ــ

 مرگته؟ چه ببینم بزن حرف درست ــ

 .کردم بیدارت هم من بیاي، هم تو داده دستور هستي که هم جايي اون از. عقد خريد بريم هستي با قراره امروز ــ

 از اون! نشدم که هستي نوکرِ و کلفت دومادم، خواهر! جونم؟ از خواين مي چي بابا! تو با کرده غلط خیلي هستي ــ

 .نمیام من. اآلن از هم اين کردين، عالفم ساعت دو که کوفتي يشگاهآزما اون

 روشن رو ماشین میرم! غرغرو. بیاي ذاشتم مي عمرا بیاي، باهامون بود نخواسته هستي اگه. کن لوس رو خودت کم ــ

 .اومديا سه، بشمار. کنم

 !اَه! عروسیه و عقد چي هر به لعنت. رفت بکنم، اي ديگه مخالفت من بذاره که اين بدون نريمان

 از جوري اين کسي وقتي. زدم صورتم به آب مشتي دستشويي، رفتم و کردم مرتب رو خوابم تخت سگم، اخالق با

 .شدم مي سگ مثل کرد، مي بیدارم خواب

 مامان که شدم مطمئن. بود نشده هم هشت هنوز ساعت نريمان، بمیـــــري واي. کردم نگاه ديواري ساعت به

 ،برسم خودم به نداشتم حوصله اصال. خوردم مختصري و کوتاه ي صبحونه غرغر با. آورده دنیا به ماهه شش رو نريمان

 .بیرون زدم خونه از و پوشیدم ساده روسري و مانتو يه

 رو در و شدم ماشین سوار. کرد مي بازي بود، دستش که گلي شاخه با داشت و بود نشسته ماشینش پشت نريمان

 :گفت نريمان. بستم محکم
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 !گیره مي پاچه که نشه نزديکش کسي شده؛ سگ نیلوفر! اوه اوه؛ ــ

 .بــــــــرو رو راهت داري؟ کار چي من با تو. مـــــــــرض ــ

 : گفت و گذاشت داشبرد روي رو گل شاخه نريمان

 !طفلي کنه؟ بیدار زود صبحِ روز يه رو تو خواد مي چطوري بدبختت، شوهر حال به واي ــ

 اب و بود آماده ورگل و ترگل معمول، طبق هستي. داشت قرار خیابون يه سر هستي با. بدم رو جوابش داشتمن حوصله

 لوج صندليِ روي و کرد بااليي بلند سالم. شد نزديک بهمون نريمان، دار کش و لوس لبخند اون و نريمان ماشین ديدن

 : گفت و کشید آروم دستش با رو اش گونه نريمان. نشست

 .عزيزم خیر به صبحت. خودم خانوميِ مسال ــ

 !چندش. اومد نمي ها حرف اين نريمان به اصال! ايــــش

 .هستي به داد بود، بعید ازش کال که اطوار و ادا کلي با رو گل شاخه هم بعدش

 : گفت و کرد نگاهم. عقب برگشت هستي

 سگي؟ نیلو؛ اوي چشه؟ خواهرت اين نريمان ــ

 هاي لب رو بودن رفته اآلن بودم مطمئن نبودم، اگه! بگیره سريش تو خاک رفیقِ از هم حالي يه کرد وقت عجب چه

 :گفت نريمان. کردم نگاه هستي به چپ چپ! چیزيه خوب هم خجالت! هم

 !عزيزم بود گفتن من از. سگه حسابي. نزن حرف نیلو با کال ــ

 نظر که هم من بود، گیر سخت و پسند سخت دختري هستي ،...ماشاا هزار... ماشاا. زديم سر پاساژ تا چند به خالصه

 نظري ديگه و برخورد بهم هم من. کرد مي انتخاب رو کشید مي عشقش چي هر و داد نمي گوش اصال هستي دادم، مي

 چند هر. خريد مي داشت دوست خودش چي هر داد، نمي اهمیت هم نريمان نظر به اون البته. ندادم خريدهاش تو

 اد،می بهت خیلي قرمزه عزيزم گفت مي نريمان مثال قرمزه؟ يا سبزه تره، قشنگ رنگش کدوم اه بچه گفت مي اولش

 !توش شي مي ناز

 :گفت مي رک بعد و کرد مي عوض رو اش قیافه کم يه هم هستي

 .دارم دوست رو اون! خوبه سبزه نه ــ

 فتگ مي تا و داشت رو خانوم بانکِ برعا حکم نريمان البته. رفتیم مي راه دنبالش مترسک مثل نريمان، و من خالصه

 !شانس بده خدا. ريخت مي پاش به تراول تراول اومده، خوشم اين از من نريمان

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  nazi nazi | غرور تلخ سایت نگاه دانلود
 

 که بس از خوردم، چي نفهمیدم که من. کرديم کوفت کنم، عرض چه که خورديم. خورديم رستوران يه تو رو نهار

 !پوکید مي داشت سرم ،زد حرف چیزها جور اين و حلقه و عقد ي خنچه مورد در هستي

 تازه و ناز فحش چي هر. بودم افتاده کول و کت از. بوديم گشتن حالِ در پاساژها تو هنوز ما و بود شب هشت ساعت

 خانوم که بود نه ساعت باالخره. کرد مي درد جور بد سرم. کردم هستي و نريمان روح نثار رو اش همه بودم، گرفته ياد

 !بیام اگه خنديدم مي خودم روح به ديگه من. کنیم موکول فردا به رو نخريدهاشو ي بقیه داد اجازه

 .نريمان و موندم من. کردن خدافظي هم از ادا، و ناز کلي با و شون خونه در رسوند رو هستي نريمان

 !آوردين در رو پدرم. افتادم راه تا دو شما دنبالِ که بس زد، تاول پاهام. نريمان بگیري درد واي ــ

 : گفت بود، شده قاطي خنده با لحنش که نريمان

 !نیلوفر زني مي غر تو چقدر ــ

 !پسر بزني جیگر جز. کشیدي بیگاري ازمون خر، مثل و دادي بهمون نهار يه ــ

 .خنديد مي ريز نريمان و آوردم مي در بازي کوله داشتم

 .بدي نظر داديم اجازه بهت و آورديمت باشه هم خدات از ــ

 اهر دنبالش فقط مترسک، مثل ما کردا، مي گوش خودش نظر به فقط خانومت ديدي خوبه حاال! خوشه تدل بابا، برو ــ

 تر سنگین دادم نمي نظر! کنار ذاشت مي خواست، نمي دلش هم چي هر و خريد مي داشت، دوست چي هر. رفتیم مي

 .بودم

 .ها خودته صمیميِ ستدو خوبه حاال بیچاره،. کــــنیا نمي توهین من خانوم به! اوي اوي، ــ

 .نیست من هیچيِ هستي. کرده غلط ــ

 .شد نزديک بهمون نوشین. رسیديم خونه به

 بودين؟ بازار اآلن تا ــ

 : گفتم و انداختم مبل روي رو خودم

 در رو پدرم. خريد بري تا دو اين با نتونستي و پارک بود برده رو تو که بیامرزه رو حمید پدر خدا! نوشین واي ــ

 .دنآور

 : گفت مامان

 !نازنازي؟ اين! نريمان؟ خريد رفتي هم کسي چه با! واي ــ
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 : گفتم

 .نکردن خريد هم قلم چهار اش همه کنین باور! رو من کُشتن خدا به بابا! ديگه؟ ام نازي ناز من ــ

 : گفت نريمان

 !رهدا تشريف لوس خیلي کردي، مي تربیت بیشتر کم يه رو لوست تغاريِ ته اين مامان ــ

 : گفت نوشین

 .بزن بهش زنگ يه. داشت کارت زد زنگ بنفشه نیلوفر، ــ

 :گفتم

 !زنم مي زنگ بهش بگیرم، دوش يه برم بذار. ام خسته شديد که اآلن ـ

 .کرد برطرف رو خستگیم حسابي سرد، آب دوش يه

 .گرفتم رو خاله ي خونه ي شماره

 الو؟ ــ

 !اوف... حسابي دعواي اون از بعد. بود شده هذر يه براش دلم. بود برديا خشک و سرد صداي

 !نیلوفرم. برديا سالم الو، ــ

 .بود نداده هم رو سالمم جواب حتي شعور بي. پیچید گوشم تو بنفشه صداي ثانیه، چند از بعد. نیومد صدايي

 عزيزم؟ خوبي. نیلوفري سالم الو، ــ

 .کنه برطرف رو ناراحتیم نتوست هم بنفشه صمیميِ و گرم صداي حتي

 چطوره؟ خاله خوبي؟ تو. خوبم مرسي، ــ

 آره؟. خريد رفتي نريمان با گفت نوشین. تون خونه زدم زنگ! خوبم هم من. خوبن همه ــ

 .کنن رو خريدهاشون بودم رفته. آره ــ

 شد؟ تموم ــ

 .پاساژ اون به پاساژ اين از بره بايد عقدش، شب تا درست ديدم، من که اي هستي اون! ها خوشه دلت بابا؛ نه ــ

 .جا اين بیاي فردا نداري، کاري اگه بخوام ازت خواستم مي! باشه مبارکشون ــ

 چرا؟ جا اون ــ
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 .بیا داري، دوست اگه البته. بدم انجامشون نريمان عقد مراسمِ براي خوام مي دارم، خريد کم يه هم من ــ

 شهبنف که بود اين خوبیش. بکنم مخالفتي هیچ نتونستم که کرد، رو خواهش اين مظلومي، لحن با قدر اون بنفشه

 .آورد نمي در رو آدم پدر هستي، مثل و کرد مي انتخاب راحت

 .میام باشه، چیه؟ ها حرف اين. عزيزم نه ــ

 .خريد ريم مي عصر هم بعد بخوري، بهت بدم خوشمزه نهار يه خوام مي بیا، صبح. نیلو مرسي! واي ــ

 .میام عصر ونهم. شم نمي مزاحم ديگه، نه ــ

 !میايا صبح چیه؟ مزاحم. کردي غلط ــ

 .باشه ــ

 .خداحافظ. برسون سالم هم خاله به. مرسي ــ

 :گقت مامان که رفتم مي ور تلويزيون کنترل با داشتم. رفتم پذيرايي به. کردم قطع رو گوشي

 داشت؟ کارت چي ــ

 :گفتم

 کي؟ ــ

 : گفت نريمان

 .يگهد میگه رو بنفشه خب! من ي عمه ــ

 :گفتم مامان به رو. آوردم در شکلک براش و دوختم نريمان صورت به تلويزيون ي صفحه از رو نگاهم

 .خريد بريم هم با تا شون خونه برم خواست مي ــ

 : گفت نوشین

 میري؟ گفتي ــ

 :گفتم

 .آره ــ

 : گفت نريمان

 کردي؟ قبول زد، زنگ بنفشه تا وقت اون. بازار اومدي هستي و من با امروز اومد، در جونت! نواز غريبه اي ــ
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 :گفتم

 رفتم باهاش بار صد حاال تا. نیست هستي مثل بنفشه دوما،. بود زياد هم سرتون از اومدم، تا دو شما با امروز اوال ــ

 !کنه مي انتخاب آدم مثل زود خريد،

 .داري تشريف لوس که بس ــ

 

* * * 

 

 هرفت هستي با افتاد يادم. نیست خونه نريمان که بود معلوم خونه کوري و سوت از. بود ده ساعت. مالیدم رو هام چشم

 !لرزوند مي رو تنم هم هستي با خريد اسم حتي. خريد

 جمع رو وسايلم و نوشتم مامان براي کوچیک يادداشت يه! حمید ي خونه بره بود قرار هم نوشین. نبود خونه کسي

 !پري خاله ي خونه رفتم و کردم

 نفشهب که الحق. بود برداشته رو خونه تموم قیمه بوي. کرد ذوق ديدنم از کلي هم بنفشه و بوسید رو تمصور پري خاله

 .بود شده کدبانو

 :گفتم

 نیست؟ بهار ــ

 : گفت خاله

 .بود بیرون پارسا با وقت دير تا ديشب! خوابه ــ

 !خوابید مي شتربی من از! بهار به ايول بابا. يازده شد مي داشت ساعت. کردم نگاه ساعت به

 : گفت بنفشه

 ! شبه جغدِ بهار، ــ

 هاش سردي ديدن براي حتي رو خودم. رفت مي ضعف براش دلم. ببینم رو برديا داشتم دوست خیلي. زدم لبخندي

 .ديدم مي مشتاق هم

 : گفت و بوسید رو صورتم. اومد و شد بیدار ناز خواب از بهار باالخره

 !ورا؟ ازاين عجب؛ چه ــ
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. ودب رفته هم در بود، لَخت العاده فوق که هم موهاش و بود پوشیده خرسي خواب لباس. بود شده بامزه خیلي شا قیافه

 :گفتم و زدم لبخندي حال، اين با. بود پريده کامل صورتش رنگ

 .بودم جا اين تازه که من ــ

 : گفت بهار

 هستي؟ از خبر چه ــ

 !ديگه خريدهاشه سرگرمِ. هیچي ــ

 .شد تموم تا خورديم، چرخ پاساژها تو چقدر بدوني اگه هم پارسا و من. نمک مي درکش ــ

 اما کنه؛ مي خريد ذوق با و کنه مي ازدواج داره خوند، مي خروس کبکش که اون. شدم خسته هستي از بیشتر من ــ

 .بهار شد سیخ بدنم به مو برم، باهاشون هم امروز گفت نريمان وقتي. افتادم پا از من

 : گفت و خنديد پري خاله

 !جون خاله شه مي هم خودت نوبت! ديگه جوونن ــ

 : گفت و خنديد بنفشه

 !شدن دادگاه راهيِ و شده دعواشون خريد سر شوهرش و نیلوفر بینم مي میايم! اوه اوه، ــ

 .خنديدم

 : پرسید مقدمه بي بهار

 نیلو؟ نداري ازدواج قصد تو ـــ

 چطور؟ ــ

 .دارم نظر در برات مناسب مورد يه. بگو داري، رو قصدش اگه ــ

 شه؟ مي مستجاب دعاهام داره زودي اين به يعني خداا آخ! است؟ برديا منظورش نکنه. زد بهم چشمکي بهار

 : گفت بنفشه

 !زنه مي زياد حرف، نده، گوش بهار به ــ

 : گفت دلخوري با بهار

 !نیلو شدن عاشقت ساپار ي خونواده عقدم، مراسم تو شعور؟ بي زنم مي زياد حرف من ــ
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 ! نداريما ها شانس اين از ما گفتم! آهــــــان

 :داد ادامه شوق و ذوق با بهار

 .شد حسوديم بهت هم من خود که کردن تعريف ازت پارسا مامانِ قدر اين ــ

 : گفت خاله

 .باشه راضي پروانه نکنم فکر ــ

 : گفت بهار

 نه؟ يا کنه ازدواج بايد نیلو باالخره ــ

 : گفت اخم با بنفشه

 کني؟ تموم رو بحث اين شه مي ــ

 : گفت بهار

 بمونه؟ کاله بي تو سر و جاري، بشیم نیلو و من که ايني نگران شي؟ مي ناراحت چرا تو ــ

. اومد نمي خوشم ازش اصال. بود الغري و بلند قد پسر بودم، ديده زياد رو پارسا برادر. لرزوند رو تنم "جاري " اسم

 .پوشید مي لباس جلف خیلي! آدم تا بود دزدها ردبونن شبیه بیشتر

 : گفت بهار

 بگم بايد بخواي، هم رو من نظر اگه! راضین پارسا ي خونواده. بگو بهم داشتي، رو قصدش اگه جون نیلو باالخره ــ

 ! نداره رو قجر عصر تفکرات هم اصال امروزيه، و پوش خوش خیلي. خوبیه خیلي پسر پوريا

 : گفت ندغرول با بنفشه

 !نیست زندگي مرد اون. است برازنده چقدر که معلومه کامال پوشه، مي که هايي لباس از آره، ــ

 : گفت و گرفت جبهه بهار

 گیري؟ مي ايراد الکي چرا چشه؟ مگه چرا؟ ــ

 !هم ي کله و سر تو زدن مي داشتن تا دو اين بود، شده خواستگاري ديگه يکي از! بابا اي

 : گفت بود، شده الفهک حسابي که خاله

 !نیومده پیش حرفي که حاال! ديگه بسه ــ
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 :گفتم

 .ندارم ازدواج قصد اصال اآلن من اما جون، بهار مرسي ــ

 .دارم دوست رو ديگه يکي بگم که داشتم رو جرئتش کاش

 : گفت و زد باال تفاوتي بي با رو هاش شونه بهار

 !عزيزم راحتي جور هر ــ

 : گفت بنفشه. رفت آشپزخونه سمت به بهار

 میاد؟ نهار برديا مامان، ــ

 کنم؟ کار چي ديگه، بودم حساس برديا اسم به. شد تیز هام شاخک

 : گفت خاله

 !میاد وقت دير هم شب گفت تازه. کشه مي طول کارش کم يه ــ

 !فــــــــــس! شدم شه، مي پنچر الستیک يه که وقتي مثل کردم حس دقیقه يه

 .اومد باهام هم بنفشه. کنم عوض رو هام لباس تا رفتم بنفشه اتاق به

 جا؟ اين میام من داشت خبر برديا ــ

 .فهمید زدي زنگ که ديشب. آره ــ

 بي ي پسره. نبینه رو من تا آورده رو ها بهونه اين قصد از جا، اين میام دارم من فهمیده. بود درست حدسم پس

 !شـــــعور

 : گفت بنفشه. نشستم بنفشه تختِ ي لبه

 نیلو؟ شده چیزي ــ

 نه؟. نمیاد نهار جام، اين من داشته خبر چون ــ

 : گفت و گذاشت ام شونه روي رو دستش بنفشه

 شـــعور بي هم قدر اون باش مطمئن. شه نمي مربوط تو به اصال! ريخته هم به کم يه شرکتش، کارهاي. عزيزم نه ــ

 !نیست

 .گفت نمي دروغ بهم احساسم. بودم نشده قانع که من
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 .بود هستي ي شماره. خورد زنگ موبايلم

 !هستیه ــ

 .پايین بیا شد، تموم تلفنت بزنم، غذا به سر يه میرم من ــ

 .رفت بنفشه

 بله؟ الو؟ ــ

 بره و کنه ول رو داداشش زن و صمیمي دوست يکي ديدي دنیا کجاي! نامرد نرسه بهت دستم مگه. بال و بله ــ

 رفیق؟ میگن هم تو به مهموني؟

 .کن شکر رو خدا برو نزدم، داد سرت که ديروز همون. کشیدي بیگاري ازم حسابي ديروز. مــــــــرض ــ

 .بیاي بايد آرايشگاه براي باشه، يادت اما! شــــوهر خـــــواهر رسم مي رو حسابت! تو شدي لوس چقدر ــ

 کي؟ گرفتي؟ وقت ــ

 !ديگه دوشنبه ــ

 .شه مي چي ببینم حاال ــ

 افسردگي نريمان. زنم مي هم به رو عقد هم من نیاي، اگه. کنم نمي قبول هم بهونه. بیاي بايد. کردي غلط. ارزهرم ــ

 !ها تو گردن افته مي و شه مي معتاد خوابه، مي جوب تو میره گیره، مي

 !زياده هم سرت از من داداشِ. بذار مايه خودت از! هستي اوي ــ

 .گفتما بهت چي نره يادت! داره زبون خودش .نکن دفاع نريمان از! خبه خبه، ــ

 نداري؟ کار دخترکم، باشه ــ

 .خداحافظ نه، ــ

 !نريمانه عاشقِ بودم مطمئن و بود خوبي دختر هستي. بودم خوشحال خیلي وصلت اين از. کردم قطع رو گوشي

 حواسم قدر اون البته. کردم مي نگاه داد، مي داشت تلويزيون که رو فیلمي داشتم. بود شده ذره يه برديا براي دلم

 .بود برديا پیشِ حواسم. چیه به چي فهمیدم نمي اصال که بود پرت

 بند داشتم. بودم اومده ساده خیلي که هم من. بود زده اي دخترونه و ساده تیپ بنفشه. کرديم خداحافظي خاله از

 .شنیدم رو بنفشه بنفش جیغ صداي که بستم مي رو استارم ال هاي کفش

 اومدي؟ برديــــا! يوا ــ
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 !کنم؟ مي سکته من نمیگه شــعور، بي ي دختره! هام کفش تو اومده قلبم کردم حس لحظه يه

 .بود کرده خودش هالک رو من که برم طوسیش هاي چشم اون قربون آخ. کرد مي نگاهمون برديا. ايستادم

 :گفت سرد

 رفتین؟ مي کجا. سالم علیک ــ

 : گفت بنفشه

 !کنم خريد کم يه بیرون، بريم قراره نیلوفر با بودم گفته. خودم داداشيِ سالم ــ

 :گفتم

 میاي؟ شب بودي داده پیغام که تو ــ

 : گفت و داد تحويلم تلخي لبخند برديا

 .اومدم شد، تموم زود کارم برگردم؟ ناراحتي، ــ

 : گفت بنفشه

 بري؟ مي رو ما برديا ــ

 :گفت و برد باال رو ابروهاش از يکي برديا

 کجا؟ ــ

 :گفتم

 !ديگه خريد ــ

 !ديگه داشت عالمي هم برديا با کردن خريد. شدم شوکه خودم، شوق و ذوق از هم خودم

 : گفت و کرد نگاهم برديا

 خريد؟ بیام پاشم تا دو شما با که سرحالم و خوشحال قدر اون نظرت به ــ

 : گفتم

 !نیستي سرحال و شاد موقع هیچ تو ــ

 : گفت ناراحتي با بود، شده آويزون اش لوچه و لب که بنفشه. ردک نگاهم چپ چپ برديا

 !ريم مي خودمون باشه، ــ
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 .اومد برديا صداي که رفتیم مي ها خورده شکست مثل داشتیم. بود شده گرفته حالمون حسابي

 !برمتون مي. شید سوار ــ

 !بودا بعید ما از! هوا شديم پرت و کشیديم هوا تو جیغي بنفشه، و من

 .کردم خوش جا عقب هم من و نشست، جلو بنفشه. شديم برديا ماشین رسوا

 قیافه .شد مي تر جذاب بود، خسته وقتي همیشه. نشست رل پشت پريشونه، و خسته خیلي بود معلوم کامال که برديا

 .بود شده ناز و خوشگل خیلي اش

 بريم؟ کجا خب ــ

 :گفتم

 .ونوس بريم ــ

 : گفت ابردي. کرد تأيید رو حرفم بنفشه

 .نزديک پاساژ همه اين! عمرا اون؟ پیتيِ در به پاساژي واسه برم، جا اون تا آخه؟ جاست هم جا اون! بابا نه ــ

 :گفتم

 !راهشي؟ نگرانِ ــ

 :گفتم. رسیديم راه هاي وسط به. گرفت پیش رو راهش. نزد حرفي و کرد اخم برديا

 !نیستا ور اين از راهش میري؟ درست داري مطمئني ــ

 : گفت برديا

 .ريم نمي ونوس ــ

 : گفتم

 پرسیدي؟ نظر چرا پس ــ

 :گفت و زد زل بهم آينه از برديا. رفت هم تو هام اخم

 !کنین کف که برمتون مي جا يه. حاال نکن اخم ــ

 : گفتم دلخوري با

 .شناسم نمي خوب پاساژ برا و دور اين که من ــ
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 :گفت برديا که جويدم مي رو ناخنم داشتم حرص با. کرد قبول ذوق با بنفشه

 مونده؟ ازش چیزي ــ

 : گفتم گیجي با

 چي؟ از ــ

 : گفت خاصي لحن با

 !ناخنت ــ

 .کردم نگاه جلوم به و آوردم در دهنم تو از رو ناخنم ناراحتي، با! منه پیشِ حواسش ي همه پس

 .بودم نديده رو جا اين هم بار يه حاال تا. بود العاده فوق که نماش. رسیديم پاساژ به باالخره

 !نیومده جايي همچین حاال تا بود مشخص هم اون. بوديم کرده ذوق حسابي بنفشه و من

 :گفت خنده با ديد، شوکه رو ما وقتي. شد پیاده ماشین از برديا

 شین؟ نمي پیاده ــ

 .شديم پیاده ماشین از بوديم، ها گیج مثل هم هنوز که اين با بنفشه و من

 : گفت و انداخت بغبغ به بادي برديا

 چطوره؟ ــ

 : گفت ذوق با بنفشه

 !بودم نديده رو جا اين حاال تا من! عـــــالیه که بیرونش ــ

 : گفت و زد اي پیروزمندانه لبخند برديا

 !کنین کف که جايي يه برمتون مي که گفتم ــ

 : گفت و کرد نگاهم برديا

 چیه؟ تو نظر ــ

 :گفتم بدم، نشون خونسرد رو خودم داشتم سعي که اين با

 !ونوس بريم که اينه نظرم هم هنوز من ــ

 :گفت و کرد نگام شیطنت با برديا
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 !ات عمه جون آره ــ

 !بود شلوغ خیلي. بود اي فانتزي و شیک هاي مغازه. رفتیم پاساژ داخل به

 فتر وقتي اما نبود، ازيب زياد. گرفت رو چشمش رنگ، زرد مانند حرير پیراهن يه بنفشه رسیديم، که مغازه اولین به

 ور پولش دخالتي، کوچکترين بدون اما نیومده خوشش پیراهنه از زياد بود معلوم هم برديا. نبود بد! اي... کرد پروش

 يه هاگ. نبود برديا شبیه اصال نريمان! کني جیبت تو دست بیرون، میري مرد يه با زشته خودش، قول به. کرد حساب

 .کني حساب تو هم خريد مي اون که وسايلي پول بايد خريد، رفتي مي باهاش قتيو دادي، مي رو نريمان به کم

 يگیر زياد آدم. شد من خريد به نوبت. بود ست کامال پیراهنش رنگ با هاش صندل. خريد هم سر گل و صندل بنفشه

 .کردم مي انتخاب اومد، مي خوشم چي هر. نبودم

. کرد تايس برديا بود، کرده تزيینش گرم رنگ هاي لباس با که مغازه هي ويترين تو که گشتیم مي ها مغازه تو داشتیم

 : گفتم

 وايسادي؟ چرا ــ

 : گفت برديا

 چیه؟ دامنه بلوز اين موردِ در نظرت ــ

 روي. دبو عالي که من نظر به! لي کوتاه دامن يه با بود دکلته سفید بلوز يه. کردم نگاه بود، کرده اشاره که چیزي به

 وشمخ فهمید ديد، رو آمیزم رضايت لبخند وقتي برديا. بود جذاب خیلي که مانکن تن تو. بود قلب تا ود عکس بلوزه

 .رفتیم دنبالش به هم بنفشه و من. شد مغازه وارد فکر، بدون و اومده

. مديد وپر اتاق قديِ آينه تو رو خودم لحظه يه. کنم امتحانش تا پرو اتاق تو رفتم و دستم تو گرفتم رو دامن و بلوز

 نگت برام خیلي هم بلوزش بود، زانوم باالي کم يه تا دامنش! اومد مي بهم مانکن، از تر خوشگل خیلي. بود بدنم اندازه

 .داد مي نشون رو اندامم تموم درست و بود

 : فتگ و شد معلوم صورتش رو پهني لبخند يه بعد. شد تا چهار هاش چشم لباس، اون تو ديدنم از. کردم صدا رو بنفشه

 پسنديدي؟ خودت! نیلو عالیه ــ

 : گفتم

 !بده نظر هم اون کن صدا رو برديا. اومد خوشم خیلي که خودم ــ

 اخموي ي چهره اتاق، در الي از. ببینه رو من بیاد خواست برديا از بنفشه! زدم رو حرف اين فکري چه با دونم نمي

 :گفت جدي لحني با. ديدم رو برديا
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 !بیاره درش بگو نداره مشکلي و اومده شخوش اگه. خواد نمي ــ

 !اتاق تو اومد مي جت مثل خواستم، مي ازش رو اين من و بود اون جز کي هر اگه! احساس بي ي پسره. برد ماتم

 ممعلو وقت اون. بزنه زل هام چشم تو مستقیم و ببینه وضع ابن با رو من نداشتم دوست. نیومد که بهتر چه البته

 !نه يا کنم کنترل رو خودم بتونم نبودکه

 تو رو ها لباس فروشنده. بود وايساده منتظر مغازه از بیرون و بود کرده حساب رو پولش برديا. آوردم در رو ها لباس

 .شدم خارج مغازه از. داد بهم و گذاشت بود، شده حک روش اش مغازه آرم که پالستیکي

 : گفتم برديا به رو

 .بودم آورده پول من کردي؟ حساب چرا تو ــ

 : گفت سرد بعد و کرد نگاهم چپ چپ برديا

 !بکن رو خريدهات ي بقیه بريم. نیست مهم ــ

 ردنِک حساب بابت ازش کارش، تالفيِ به هم من. نگفت هیچي اما! باشه مبارک بگه بهم الاقل جدي خیلي داشتم انتظار

 !بدتر اون از هم من بود؛ مغرور و پررو اون. نکردم تشکر هام لباس پول

 !بود آشنا اخالقم با ام بچه. پروند تیکه نه کرد، اخمي نه چون نداشت، ازم رو تشکر انتظار هم برديا انگار

 تو حتي و کرديم مي تحلیل رو ها لباس ي بقیه ها، مغازه ويترين تو داشتیم و شد تموم خريدهامون بنفشه و من

 ديمآور مي در بازي مسخره هم گاهي. میاد بیشتر کي به ويترينه، پشت که پیراهنه اين که کرديم مي مجسم ذهنمون

 .خنديديم مي و

 !نبوديم هم کن ول خريد؛ بوديم آورده خراب، و خسته رو بیچاره. بود کالفه حسابي برديا

 ور نظرم اسپورت ي پسرونه پیراهن يه. کردم ايست مغازه يه جلوي که رفتیم مي پاساژ خروجي در سمت به داشتیم

 زا اندامش. کردم تصور رو برديا اندام لحظه يه. بود شاهکار که مانکنه تن تو. بود خوشگل خیلي. کرد جلب خیلي

 .میاد مانکنه اين از بیشتر بهش، بودم مطمئن و بود تر خوشگل و پرتر مانکنه

 : گفت کردم، ايست ديد وقتي بنفشه

 .ديگه بیا نیلوفر؟ موندي کجا ــ

 : گفتم

 !بیا لحظه يه بنفشه ــ

 .ايستاد کنارم بنفشه
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 چیه؟ ــ

 چیه؟ نظرت! ببین رو اين ــ

 :گفت و زد لبخندي. بود اومده خوشش خیلي هم بنفشه

 کي؟ براي اما خوشگله، خیلي ــ

 !برديا ــ

 برديا و شد بیشتر لبخندش. نکردم توجهي من اما بود، چیزهايي يه نگاهش تو شايد. کرد نگاهم خیره لحظه يه بنفشه

 .وايساد کنارمون برديا. زد صدا رو

 يه. بود خاص خیلي رنگش. بود اومده خوشم ازش قدر اين چرا دونم نمي اما بود، ساده. نداشت خاصي طرح لباس

 چون! داره مد ي جنبه بود معلوم که بود خورده اش سینه چپ سمت کوچولو جیب يه. بود وخردلي آجري بین رنگي

 .شد نمي باز جیبه و جیبش رو بود خورده دکمه يه

 شده؟ چي ــ

 :گفت بنفشه

 کني؟ مي پروش. ديده تو براي رو پیراهن اين نیلوفر ــ

 : گفتم و انداخت پايین رو سرم. کرد نگاه بهم برديا

 !میاد بهت خیلي کنم فکر ــ

 ،اون جاي کردم حس! کني؟ اخم طوري اين مجبوري بگو آخه! بود رفته هم تو بیشتر هاش اخم بردم، باال رو سرم وقتي

 !کرد اخم اون بس از گرفته، درد ابروهام من

 : گفت سرد خیلي

 !شد دير بريم،. ندارم نیاز لباس من ــ

 پرو رو لباس اون نشد حاضر حتي بود، شده گرفته حالم خیلي. شد خارج پاساژ خروجيِ در از اي، ديگه حرف بدون

 در رو من لج خواسته يا بوده، دهنیوم خوشش يعني کرد؟ مي پروش داد مي زحمت خودش به حاال شد مي چي! کنه

 بیاره؟

 خوشش خیلي هاش لباس هاي مدل و ها قیمت از که گفت مي و زد مي حرف مدام بنفشه. شديم برديا ماشینِ سوار

 :گفت و زد لبخندي برديا. بوده خوبي جاي نظرش به و اومده

 .میاد خوشتون دونستم مي ــ
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 و کشید رو ترمزدستي. شد منصرف که بگه چیزي خواست. انداخت ناراحتم و عبوس صورت به آينه، تو از نگاهي

 .افتاد راه ماشین

 حتي و نبودم متنفر ازش وگرنه گرفت، مي حرصم فقط. بشم متنفر برديا از گذشته مثل تونستم نمي چرا دونم نمي

 . داد مي آرامش خیلي بهم برديا کنار در بودن. داشتم هم دوستش

 نمي برديا از و شد مي روم اگه. بود کالس با و خوشگل خیلي. بود برده رو دلم خیلي! بود پیراهنه اون پیشِ فکرم

 واکنشي چه بنفشه جلوي نبودم مطمئن اما دادم؛ مي بهش هديه، عنوان به بعد و خريدم مي براش رو اون ترسیدم،

 .بودم بیزار بشم، خرد که اين از و بده نشون

 : گفت بود، دستش هاش لباس پاکت که حالي در ذوق با و شد پیاده ماشین زا من از زودتر بنفشه. رسیديم خونه به

 .بدم نشون مامان به رو لباسم میرم من ــ

 :گفت برديا که برم، خواستم. نزدم هم لبخند يه حتي بودم، ناراحت چون اما بود؛ گرفته ام ،خنده ذوقش از

 .ريم مي هم با کنم، پارک رو ماشین وايسا ــ

 .بیاد و پارکینگ تو ببره رو ماشین برديا تا وايسادم حیاط ي گوشه. دمنکر اعتراضي

 : گفت و گرفت رو لباسم پالستیکِ ي دسته. شد نزديک بهم

 !برمش مي من ــ

 .بیاره در دلم از جوري يه خواست مي انگار. نزدم حرفي

 بود هکرد پهن بود، خريده که رو يوسايل بنفشه. رفتیم خونه داخل به هم، با قدم هم. بود دستش هام لباس پالستیک

 .کرد مي تعريف برديا ي سلیقه و پاساژه از هي بنفشه. کرد مي نگاه وسايلش به پري خاله و زمین رو

 : گفت ديد، رو من وقتي بنفشه

 .بده نشون مامان به رو لباست نیلو، ــ

 !ديگه بود گاگول. نمک مي نگاهش خیره چرا دونست نمي حتي. نبود خودش حال تو. زدم زل برديا به

 .ادمد پري خاله به و گرفتم ازش رو پالستیک که کنم، مي نگاهش جوري اين چرا بپرسه خواست. کرد نگاهم تعجب با

 .جون خاله اينه ــ

 .کرد سکوت. بود فهمیده رو هام نگاه علت تازه برديا

 : گفت بنفشه. بود اومده خوشش خیلي. کرد نگاه ذوق با خاله
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 .ردياستب ي سلیقه ــ

 !اَه... فقط اون بود؟ برديا ي سلیقه کجا. رفتم وا

 : گفت سريع بود، برده ماتش که برديا

 .پسنديد خودش. دادم پیشنهاد بهش فقط من خودشه، ي سلیقه ــ

 .نیومده خوشش بنفشه حرف از هم اون فهمیدم

 :گفت خاله

 جوريه؟ چه تنت تو ببینم بپوشش، نیلوفر ــ

 .بپوشم هم رو ها اين که اين حال به واي بیارم، در رو مانتوم نداشتم نا که بودم تهخس قدر اين. رفتم وا

 : گفت فوري بنفشه

 !ديگه بینین مي هستي عقد روز... ايشاا. ايم خسته مون همه مامان؛ واي ــ

 .بود داده نجاتم چون رفتم، بنفشه ي صدقه قربون کلي دلم تو. نکرد مخالفتي خاله

 : گفت برديا به رو خاله

 رفتي؟ ها اين با کي تو برديا ــ

 :گفت برد، مي فرو مبل تو داشت خستگي از رو خودش که برديا

 .بود چهار ساعت ــ

 : گفت بنفشه

 .ها شده خسته حسابي. داداشم براي بمیرم الهي ــ

 .بود کرده لوسش خیلي هم بنفشه اين! اَه اَه،. نزد حرفي برديا

 : گفت برديا

 کو؟ بهار ــ

 : گفت خاله

 .بخره لباس رفته پارسا با ــ

 : گفت برديا
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 .کارهاشون اين با دادن دق رو من. ديگه زندگیشون و خونه سر برن بفرست رو تا دو اون ــ

 : گفت خاله

 خونه شب، تا صبح چطور بینم مي بشه، خودت قسمت بذار. جوونن دارن، دل. محرمن ها اون مادر؟ ناراحتي چي از ــ

 !خونه آوردت کلنگ و بیل با بايد و عالفي دختره ي

 : گفت سرد خیلي برديا اما زدم، لبخندي هم من. خنديد خاله

 .شم نمي جوري اين من ــ

 :گفت من به رو و شد برديا حرف خیالِ بي خاله

 گرفته؟ آرايشگاه وقت هستي نیلوفر، ــ

 :گفتم

 .برم باهاش کرده مجبور هم رو من. گرفته وقت دوشنبه. آره ــ

 : گفت داد، مي جا اش جعبه داخل رو هاش صندل داشت که حالي در شهبنف

 !داداشته آقا که هم دوماد صمیمیته؛ دوستِ که عروس تو؛ حال به خوش! به به ــ

 :گفت بود، معلوم صداش تو که بغضي با پري خاله. زدم لبخندي

 .منتظرم که ببینم رو برديا دوماديِ... ايشاا ــ

 تو ها موقع جور اين پسرها که ذوقي از اي نشونه هیچ. زدم زل برديا، ي خسته صورت به مه من. نزد حرفي برديا

 .شد نمي ديده بود، معلوم صورتشون

 پیراهنش طرح و مدل از که اين با پري خاله. بود وَجق عَجق، خیلي. داد نشونمون رو لباسش. رسید سر هم بهار

 غرور با هم بهار. نازه خیلي گفت مي مرتب و بود اومده خوشش ليخی بنفشه. نزد حرفي هیچ اما بود، نیومده خوشش

 !زدشهنام ي سلیقه که بگه هم غرور با که بود، خوشگل کجاش پیراهنه اين دونم نمي من. پارساست ي سلیقه گفت مي

 هم گرن همون به کاموايي تل يه. بود سرخابي رنگش. بود تر سنگین پوشید، نمي لباس اگه. بود برهنه و باز خیلي

 مه مختلط قطعا که مراسمي تو بهار بود شده راضي چطوري پارسا بودم مونده من! کنه ست پیرهنش با تا بود، خريده

 .کردم مي افتخار بودم، خريده که چیزي به! بپوشه رو پیراهن اين بود،

 : گفت درآورد، رو پیراهنش بهار که اين از بعد

 !داره الزم لباس گفت کنم فکر نخريد؟ چیزي برديا ــ
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 : گفت بنفشه

 !داره گفت گفتیم، بهش چي هر ــ

 : گفت بهار

 میاد؟ نريمان عقد مراسم براي مگه اصال ــ

 !نیاد؟ و بگیره دل به رو شبم اون حرف نکنه نیاد؟ بود قرار مگه. کرد يخ تنم

 : گفت بنفشه

 نیاد؟ قراره مگه ــ

 : گفت بهار

 !شهرستان بره ذاشت مي ارقر دوشنبه براي داشت ديشب دونم، نمي ــ

 : گفت قاطعي لحن با بنفشه

 .نريمانه عقدِ مراسم دوشنبه دونه مي! نیست خیال بي هم قدرها اون. کني مي اشتباه بابا، نه ــ

. ديدم مي برديا ي چهره تو رو ناراحتي آثارِ هم هنوز. شد مشغول ذهنم. داد تکون قیدي بي با رو هاش شونه بهار

 .نبخشیده رو من نريمان، برونه بله شب گستاخیِم اطرخ به بودم مطمئن

 يازدهم فصل

 .ديگه اومدم نريمان؟ زني مي بوق چقدر! خدا واي ــ

 .شدم نريمان ماشین سوار و بستم پام مچ به رو بندهاش عادتم، طبق. رفتم مي ور کتونیم بندهاي با داشتم

 :گفت بود، نشسته لوج که هستي به رو و انداخت راه رو ماشین سرعت با نريمان

 دنبالتون؟ بیام کي ــ

 :گفت کنه، درستش تا رفت مي ور شالش با داشت که هستي

 .ديگه چهار ساعت ــ

 :گفتم

 بیاد؟ کي قراره عاقد ــ

 : گفت نريمان
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 باشه؟. برسونم رو خودم من بزنید، زنگ شد، تموم کارتون تا. میاد پنج ساعت تقريباً ــ

 : گفت هستي

 .نره يادت گلم دسته نريمان، راستي فروشي؟ گل بري مي کي رو نماشی. باشه ــ

 : گفت نريمان

 .نمیره يادم عزيزم، نه ــ

 :گفتم

 .خستگي از میرم مي امروز! واي ــ

 : گفت هستي

 !ها خونه برو غرغر، به کني شروع حاال از خواي مي اگه نیــــــلو؛ اوي ــ

 !ديگه بودم عروسمون هاي دست تو موش، مثل. نکردم اعتراضي. بود شده سگ حسابي هستي

 :گفت و بوسید رو هستي ي گونه نريمان. رسیديم آرايشگاه به

 .عشقم باش خودت مواظب ــ

 !شدا مي سرشون خجالت ذره يه ها قديم. کنن نمي هم رو من مراعات! ايــــى

 : گفت و خنديد ريز هستي

 .عزيزم باشه ــ

 : گفت و ديدخن بلند. کردم نگاه نريمان به چپ چپ

 !نبودا منکراتي اين به حواسم اوه؛ اوه ــ

 موند، مي جوري همین اگه. آوردم درش نريمان بغل تو از و کشیدم رو هستي بازوي حرص، با هم من. خنديد هستي

 !شد مي انجام اآلن بشه، انجام عروسي شب بود قرار که کاري قطعا

 از بگیره، بود قرار که رو پولي البته. بود شیک و تمیز ليخی. داشت مجهزي و بزرگ سالن. رفتیم آرايشگاه به

 !بود تر شیک آرايشگاهه

 آرايش رو هستي بود قرار اون. شد نزديک هستي به جاست، اون مدير بود معلوم که بلند قد و بلوند موهاي با زن يه

 .کنه آرايش بود قرار زنه اون دستیارهاي از يکي هم رو من. کنه
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 از دسته يه و کرد فر رو موهام دخترونه و ساده خیلي. نکردم آرايش غلیظ زياد آخه شد، تموم دزو خیلي من آرايش

. دز پشتم پر و بلند موهاي به کج، صورت به خوشگل و نگین پِر سر گل يه و ريخت ام سینه روي رو، ام شده فر موهاي

 بايد هم خوردن نهار از امروز. کردم راندازب آينه تو رو خودم لذت با. بود اومده خوشم خیلي دستیاره ي سلیقه از

 ناي شدن عروس دونستم نمي. بخوره نهار نبايد رو امروز يه که بود داده تذکر هستي به آرايشگر. کشیدم مي دست

 !تشريفاتي چه ايــــش،. بخوري نبايد هم غذا حتي و داره سختي قدر

 مي خمیازه جنگل شیر مثل بار هر. کشیدم مي هم خمیازه کم کم. بودم شده خسته خیلي. گذشت ساعتي چند

 .بستم مي رو دهنم هم من. شدم مي آينه تو از هستي هاي غره چشم متوجه کشیدم؛

 همین بودم، نريمان جاي اگه من. بودم نديده هستي زيباييِ به عروسي عمرم، به! واي. شد تموم هستي کار باالخره

 هر! خواست مي دل خیلي هستي، ي کننده خیره زيباييِ همه اين بربرا در ايستادگي! کردم مي تموم رو کار امشب

 !باشه کرده صبر نريمان حاال تا نبود، هم معلوم چند

 ابروهاش. بود کرده جمع سرش باالي خورشید، شکل به شیک تاج يه با و بود کرده رنگ عسلي رو موهاش آرايشگر

. بود کرده کار خیلي هاش چشم رو. اومد مي ابرو مدل ينا هم، هاش چشم به خیلي که بود، شده باريک نخ دو شبیه

 خوش خیلي رژ و بود زده براش مصنوعي مژه. بود کشیده چشمش پايین و باال مختلف، هاي رنگ به خط چندين

 .بشه داده نشون تر اي قلوه هاش لب بود شده باعث که بود زده هاش لب رو رنگي،

 دامنش جنس نصفه، تا. شد مي معلوم هاش سینه ي همه شد، مي مخ وقتي و بود دکلته بود، رنگ شیري لباسش

 برق یونپاپ وسط هم، بزرگ نگین يه که بود، وصل لباسش کمر پشتِ گنده، پاپیون يه. بود تور هم پايینش بود، ساتن

 خريد، رفتم باهاشون وقتي يادمه اما بودم، عروس لباس تور عاشق خودم من. نبود وصل موهاش به توري هیچ. زد مي

 .باشه نداشته تور اصال که بود لباسي دنبال هستي

 .شد نمي جدا لبش از لبخند چون بود، اومده خوشش خیلي. کرد ورانداز آينه تو رو خودش هستي

 دستش به رو ساتنش و رنگ شیري هاي دستکش. انداخت اش شونه رو لباسش جنس از ساده شنل يه من، کمک با

 .برد ماتش ديد، رو هستي وقتي. رسید سر هم نريمان دقیقه، چند از بعد. بیاد که مبود داده خبر نريمان به. کرد

 خدا از که نريمان. داد پیشنهاد بهش زننده، و زشت خیلي مدل تا چند بردار فیلم. بود اومده باهاش هم بردار فیلم

 هم هستي وگرنه شدم، مي رنگ به رنگ خجالت از که بودم من وسط اين. کرد اجرا رو اش همه مو به مو بود، خواسته

 ربیشت من و داد مي پیشنهاد تر زشت مدل کلي هم نريمان تازه. کرد مي اجرا رو بردار فیلم هاي حرف رضايت کمال با

 :گفت مي نريمان به و اومد مي خوشش هم بردار فیلم. شدم مي آب

 !ها واردتره ما از دوماد ــ

 !بود شده شعور بي خیلي نريمان اين. بود تموم هستي کار قطعا امشب. گیرم مي پس رو حرفم
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 .شديم نريمان ي زده گل ماشین سوار ادا، و ناز کلي از بعد خالصه

 :گفت خنده با نريمان. کرد مي درست صورتش، تو بود ريخته که رو موهاش داشت هستي

 !دادم مي قورتت درسته نبود، مزاحم اين اگه. شدي نازي ناز خیلي هستي ــ

 : گفتم. خنديد ريز هستي

 !منم منظورت نفهمیدم که من. نکشیا خجالت اصال ــ

 : گفت و خنديد نريمان

 .بشم تنها هستي با دارم وقت خیلي من. نشو سگ حاال! اوي ــ

 . بود غريبه حیا و شرم با اصوال نريمان اين

 رک که هم ضبط صداي. شد مي منفجر داشت سالن. زدن دست و سوت نريمان، و هستي ديدنِ با همه. رسیديم تاالر به

. شدم جدا دوماد و عروس از. بود کرده عصبیم. نريمان و هستي به بود چسبیده کنه عین بردار فیلم. بود کننده

 !شنیدم تعريف خیلي اولش، همون و بود شاهکار لباسم اما بزنن، زل بهم همه که نبود، زننده خیلي آرايشم

 به که مخصوصشون جايگاه سر باالخره. گفتن مي آمد خوش ها مهمون به و رفتن مي راه آروم آروم نريمان و هستي

 تيصور رنگ به هم خوشگل ساتن يه. بود شده انداخته جلوشون عقدشون ي سفره. نشستن بود، بزرگي صدف شکل

 .خورد مي چشم به عقدشون سفره الي به ال رنگ کم

 .بگیرم بین ذره زير رو ها مهمون کردم وقت تازه و نشستم جا يه

 .بود کرده هم بهاره، اين فهمید شد مي زحمت به که غلیظ خیلي آرايش يه. بود پوشیده رو جلفش لباس همون بهار

 .بود ريخته گردنش دور ساده رو موهاش. بود کرده آرايش ساده خیلي بنفشه

 و بازي مشغول تینا و هما .بود پوشیده قرمز و مشکي دامني و کت بود، اومده اصفهان از شد مي روزي چند که هم نگار

 . بودن سالن تو شیطنت

 ياد که بود معلوم. بود زده حلقه مامان هاي چشم تو اشک. بود کوچیکش عروس ي کننده خیره زيباييِ مجذوبِ مامان

 .افتاده بابا

 .بود وايساده نیما کنار هم ژينوس

 دار خواد، مي اگه بعد بخونه، رو خطبه اول که مخوند دعا کلي. رفت مي راه زور به که بود پیرمرد يه. رسید سر عاقد

 قدعا اين با بود، کرده کور رو بازار چشم هم نريمان. رسوند صندلي يه به رو خودش فالکتي چه به! بگه وداع رو فاني

 ! کردنش پیدا
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 هر که عاقد. شد قطع نگار تذکر با هم اون که اومد، مي هما و تینا هاي شیطنت و خنده صداي فقط. شد ساکت سالن

 .خوند کامل رو عقد ي خطبه دقیقه، بیست از بعد بیاره، زبون به تا کشید مي طول دقیقه پنج رو اي کلمه

 .کرد مي پاک رو پیشونیش و گردن روي عرق مدام هم نريمان. لرزيد مي هاش دست تو قرآن و داشت استرس هستي

 !سايیديم مي قند داشتیم هم ژاله و بنفشه و من

. شد شروع کردن امضا مراسم حاال! موند زنده هم عاقد شکر رو خدا. کرد راحت رو ما و گفت رو "بله" ستيه باالخره

 !بود شده کالفه حسابي هم هستي! اومد در که يکي من پدر

 !که خواست نمي مدرک و امضا شروعش براي قدر اين دارن، دوست رو هم دو هر که مشترکي زندگيِ آخه

 از اومد مــــــي بدم! اَي. گذاشتن هم دهن تو هم عسل. شد بدل و رد ها حلقه. رفت عاقد و شد تموم هم امضاها

 .شد سرازير دوماد و عروس سر رو که بود کادوها سیل هم بعد! ها رسوم و رسم اين

 و هتنشس اي گوشه يه شلوغه، سالن چون کردم مي فکر. کرد ايست لحظه يه قلبم. بودم شده برديا نبودنِ متوجه تازه

 حواسش هبنفش. شدم نزديک بنفشه به. کرد يخ تنم بگه، تبريک نريمان به نیومد وقتي اما کنه؛ مي نگاه جمع به داره

 !آورده؟ هستي براي کي رو ست نیم اون بیاره در سر خواست مي. بود فضولي محو. نبود بهم

 بنفشه؟ ــ

 هــــــوم؟ ــ

 نیومده؟ کو؟ برديا ــ

 .بود مونده ثابت ست یمن اون روي نگاهش بنفشه

 !هستما تو با! بنفشه اوي ــ

 .داشتن کار شهرستان؛ رفته هاش دوست با مني؟ با ها؟ ــ

 کاري؟ چه ــ

 .کرد عذرخواهي هم نريمان از زد، زنگ صبح. بره شد مجبور ــ

 بیاد؟ کي نیست معلوم ــ

 .جاست اون روزي چهار تا ــ

 رو تس نیم اون بکشه زبونش زير از تا رفت، هستي سمت به بود، رسیدهن نتیجه به که هم بنفشه. نزدم حرفي ديگه

 !ديگه بود فضول. داده هديه بهش کي
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 تو ابردي کرده مي فکر که اين خاطر به بود معلوم. نبود يلدا اما ديدم، جمع تو رو پدرام دايي. شد گرفته حسابي حالم

 .نیومده هست، مراسم

 و الکي و بودن شده بلند همه. نبود هم انداختن سوزن جاي! ديد نمي رو چشم چشم،. رقصیدن مي همه سالن وسط

 خودشون به اي مسخره تکون يه آهنگ ريتم هر با و بودن کرده مست حسابي هم هاشون خیلي. رقصیدن مي مسخره

 .دادن مي

 !هاَ. بهتره نیاد بودم، گفته بهش گستاخي با من. بود نیومده برديا که بود من تقصیر. گرفت دلم

 .شنیدم صدايي

 برقصین؟ نمیرين چرا ــ

 وشیدهپ سفید رنگ به تنگي شرت تي. بود شده جذاب خیلي. بود ماني. عقب برگشتم. بردياست کردم فکر لحظه يه

 .رسید مي نظر به تر جذاب هاش چشم. بود پوشیده هم ذغالي جین يه با خاکستري اسپورت کت يه و بود

 : گفتم و زدم لبخندي

 !ندارم رو رقص ي حوصله اصال. ماني قاآ سالم ــ

 .نشست کنارم و داد رو سالمم جواب زد، جذابي لبخند ماني

 .برادرتونه عقد مراسن ندارين؟ حوصله چرا ــ

 .دارم سردرد کم يه متأسفانه. بله ــ

 بیارم؟ قرص براتون ــ

 .مرسي. شم مي خوب نه، ــ

 جذابیت اما کرد مي کالفه رو من و نبود صحبت خوش. شهن خسته باهاش زدن حرف از آدم که نبود پسري ماني

 .بزنه حرف باهاش و کنه هم تو رو هاش اخم تونست نمي آدم که بود حدي به صورتش

 .نديدم جمع تو رو خان برديا ــ

 .نیومده ــ

 چرا؟ ــ

 .شهرستان رفته بود، اومده پیش براش کاري يه ــ

 !باشن هم ايشون داشتم دوست. شد حیف ــ
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 !است تشنه خونت به و ببینه رو تو نداره دوست اصال برديا اما گفتم دلم تو. زدم تلخي خندلب

 گوشه يه يا کرد مي مسخره رو من يا بود، هم اگر چند هر. بگیره رو حالم قدر اين برديا نبودِ کردم نمي فکر اصال

 .بود مهم برام اين! بود حداقل اما نشست؛ مي ساکت

 "!نیست تو هاي نفس که ييهوا در گیرد مي نفسم"

 زا که چه من به اصال نه؛. آوردم مي در دلش از جوري يه بايد! بود؟ نبخشیده رو من و داشت شتري ي کینه برديا پس

 !نازي ناز ي پسره. بود کرده کوفت برام رو امشب و بود گرفته رو من حال اون! بیارم؟ در دلش

 بي داداشم بودم مطمئن چند هر! شد هم خبرهايي يه کنم فکر. دنبو هم پیش وقت دير تا نريمان و هستي شب اون

 !است جنبه

 !برديا به لعنت. بود نگذشته خوش بهم اصال

 بعج. افتاد اتاقم ي پنجره به چشمم. میاد خوابم هم باز کردم مي حس. بود کوفته خیلي بدنم. کردم باز رو هام چشم

 به مچشم يهو که بودم، رفته فرو شیريني ي خلسه تو. باريده رفب حسابي صبح تا ديشب بود معلوم. اومد مي برفي

 .شد ديرم! خدا واي. پريدم جا از فنر مثل. افتاد اتاقم شکل اي قورباغه ساعت

 تو مامان. اومدم پايین ها پله از جت مثل و کردم باز پام الي به ال از پام، به بود خورده پیچ که رو تختیم رو سريع

 .زدم مسواک و شستم رو صورتم نور سرعت با تند، تند دستشويي، مرفت. بود آشپزخونه

 .شد تیکه هزار و سالن کنار گلدان به خورد محکم بازوم که اومدم مي در دستشويي از داشتم داشتم، عجله بس از

 !چلفتي پا و دست ي دختره! اَه

 .اومد سمتم به بدو بدو شده، شکسته گلدان فجیع صداي از مامان

 شکوندي؟ زدي رو اين چرا نیلوفر؟ شده چي ــ

 !شکوندم رو مامانمه مامان مادربزرگِ مادر يادگاريِ که گلدوني چرا که شدم مي بازخواست کلي بايد حتما! واي

 :گفتم

 .موندم خواب! ماماني شده ديرم ــ

 : گفت و کرد درهم رو هاش اخم مامان

 !نزني خسارت صبح تا بخواب، بگیر زود ها شب! نداري کالس امروز کردم مي فکر من ــ

 يه دباي حاال. داشت دوست بیشتر من از رو اجداديش وسايل. بسوزونه دل دخترش براي نبود بلد کال! ديگه بود مامانم

 .کنم نابود رو، من هووي شده که رو نازنینش خوريِ پلو ست اون که ريختم مي نقشه
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 آرايش نداشتم وقت حتي. پوشیدم رو هام لباس اتاقم، وت رفتم بدو بدو. خوردم نیمه نصفه ي صبحونه يه سرسري

 .ودمب نبسته هنوز رو هام کتوني بند. بیرون زدم خونه از و پوشیدم کوله و کج رو ام مقنعه. بود شده ديرم خیلي. کنم

 مبر ريچطو حاال! اي شانسي بد عجب! ديشب از اومده چي! اوه. افتاد بود، گرفته رو ها خیابون کف که برفي به چشمم

 !دانشگاه؟

 .رفتم راه بمونه، ها برف رو هاش قدم که نشده رد کوچه از کسي اصال بود معلوم که سفید هاي برف رو زور به

 من به حواسش چون هم مامان. بودم کرده تنم نازک خیلي ژاکت يه فقط بودم، کرده عجله بس از. بود سردم خیلي

 دنمب! بودن داده تعطیلي خودشون به همه امروز انگار بود، خلوت تخلو تاکسي صف. پوشیدم چي بود نفهمیده نبود،

 بخار اما بشه؛ گرم کم يه تا کردم "ها" رو هام دست! باريد مي ريزي خیلي برف و بود سرد شديد هوا. بود کرده يخ

 !بود شده قرمز سرما از هام گونه! بود يخ هم دهنم

 قید يدبا قطعا رسیدم نمي اتوبوس به اگه. برسونم بود، حرکت حال در که اتوبوسي به رو خودم تا رفتم مي راه بدو بدو

 .زدم مي رو امروز هاي کالس

 که بود باال سرعتم قدر اين! شد سبز پام جلوي بزرگ سنگ تیکه يه دفعه يه دويدم، مي داشتم که طور همین

 !بود فالکتي چه آخ؛ آخ،! ها برف رو افتادم کله با و کنم ترمز نتونستم

 .کرد مي درد شديد پام. افتاد راه هام اشک و دادم فحش بدبختیم و بیچارگي به لحظه يه. رفت که هم بوساتو

 !نفهمیدم هیچي و شد سیاه هام چشم کم کم. کشیدم مي درد خیلي. برسه دادم به که نبود هم کس هیچ

 بهم خوبي حس شد باعث ،بود پیشونیم رو که دستمالي نم احساس. شنیدم مي ضعیف و برهم و هم در صداهايي

 وصل بهشون کیلويي پنجاه و صد ي وزنه يه انگار. کردم باز زور به رو هام پلک. کنم پیدا نجات داغي از و بده دست

 !بود

 :گفت و کرد نگاهم کرد، مي حمید نصیب فقط که مهربوني لبخند با. ديدم رو نوشین

 خوبي؟ نیلو ــ

 .اومد درمي داشت جونم پام، ددر از چند هر. دادم مثبت عالمت سر، با

 !بود گچ تو دستم. انداختم دستم به نگاه يه. شدم دستم سنگینيِ متوجه

 :گفت نريمان. رسیدن سر مامان و نريمان

 .مردي مي سرما از وگرنه بیمارستان، رسوندنت آوردي شانس ــ

 : گفت مامان
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 بیرون؟ میان زمستون وت نازک ژاکت يه با عقل کم ي دختره آخه. بري ذاشتم نمي کاش ــ

 .نداشتم رو مامان وقت بي و وقت هاي نصیحت ي حوصله اصال

 :گفت نوشین

 !شه مي خوب ديگه روز چند تا هم دستش نیفتاده، اي جدي اتفاق که شکر رو خدا ــ

 کنم؟ تحمل رو لعنتي گچ اين چطوري روز چند تا من حاال. بود بسته رو گلوم راه بغض

 :گفتم! شد خراب سرم رو بهمن مثل يهو هستي. شد مي خوب ديگه روز چند تا و بود ديده ضربه پام

 .ها شکسته دستم مثال. عقب وايسا! اووي ــ

 :گفت دلخوري لحن با کرد، مي بیداد اش چهره تو ناراحتي که هستي

 !شدم نگرانت که منه تقصیر! نداري لیاقت ــ

 : گفت و زدم لبخندي

 .خوبم که بیني يم نکن؛ لوس رو خودت حاال خب ــ

 آخه؟ نیستي مواظب چرا ــ

 شد پیداش کجا از سنگ يه دونم نمي. نبود چیزيم شانسِ از هم ماشین. اومد مي برف چقدر که ديدي چي؟ مواظب ــ

 !زمین افتادم من و

 : گفت بود، کرده بغض ها بچه دختر مثل که حالي در هستي

 داري؟ درد ــ

 .بود گرفته ام خنده هم الیدم،ب خودم به هم نگرانیش، همه اين از

 !کنه مي درد پام کم يه فقط. خوبم بابا، نه ــ

 : گفت نريمان

 .شه مي خوب. ديده ضربه فقط و نداره گچ به نیازي پات گفت دکتر ــ

 :گفتم

 !کنم؟ تحمل رو کوفتي گچ اين چطوري حاال ــ
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 ود؛ب نگرانم قدر اين صمیمیه، رفیقِ يه که هستي .افتادم شــــــوهر ياد آخ. بوسید رو ام گونه هستي. بودم ناراحت

 !کنه؟ مي کارها چي شوهره ديگه کن فکر

 : گفت مامان به نريمان

 .مشهد رفتن ها اين خاله ــ

 : گفت نوشین

 چي؟ واسه! اِ ــ

 : گفت نريمان

 !مونده برديا فقط رفتن؛ همه! بوده خاله نذر کنم فکر ــ

 .زد مي پَر براش دلم و بودمش نديده شد مي ماهي يه! بود شده تنگ براش مدل چقدر. لرزوند رو تنم برديا اسم

 من هب لعنت. بود کوفته بدنم تموم. رفتم مي راه زحمت و فالکت با. اومدم خونه به و شدم مرخص بیمارستان از باالخره

 متخت روي رو من هستي. مرفت بود، دوم ي طبقه که اتاقم به سختي به هستي کمک با! آوردم خودم سر رو بال اين که

 که مداو مي خوابم و داشتم تب قدر اين. بود گرفته لجم خیلي ناتوانیم و عرضگي بي از. انداخت روم پتو يه و خوابوند

 .شد بسته هام چشم کم کم

 والممع! شد مي مامانم بايد هستي و بود شده اشتباه کنم فکر. ديدم سرم باالي رو هستي کردم، باز رو هام چشم وقتي

  :گفت و زد لبخندي. بود سرم باالي هستي اما کنه؛ مي نگاهش مهربوني با و سرشه باالي آدم مامان ها موقع جور اين

 بهتري؟ نیلوفري؟ خوابیدي خوب ــ

 !خودم مهربونِ دوست به ايول هم باز! کردم شک هستي نسبت و موقعیت به لحظه، يه که من

 خوابیدم؟ ساعت چند! خوبم مرسي، ــ

 :گفت و کرد نگاه اتاقم ديوار روي ساعت به تيهس

 .شه مي ساعتي دو ــ

 :گفت هستي که خوابیدم قدر اين چرا که کردم مي تحلیل و تجزيه ذهنم تو داشتم! دوســــــاعت؟ اوه؛

 .ديدنت به اومده برديا ــ

 .کردم شک هام گوش به لحظه يه. خوردم يکه

 ديدنم؟ اومده کي ــ
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 .ديدنت اومد که شد اين اومده، سرت باليي چه تو فهمید که بپرسه رو مامانت حال زد زنگ! ديگه برديا ــ

 مي در سرش گرفت، رو حالم و نیومد نريمان مراسم که روز اون تالفيِ بايد اما بود، شده تنگ برديا براي خیلي دلم

 : گفتم اخم با. آوردم

 !ببینمش خوام نمي من ــ

 چرا؟! وا ــ

 !پايین بیام تونم نمي هم ها پله از دارم؛ تب بخوابم؛ دوباره خوام مي هم اآلن! مريضم؟ چقدر که بیني مي ــ

 !پايین برمت مي خودم من! نکن تراشي بهونه قدر اين ــ

 !نکن اصرار هم ديگه! نمیام من ــ

 :گفت کنن، رو رو، کسي دست خوان مي که هايي اون مثل و کرد ريز رو هاش چشم هستي

 بیاري؟ در بیچاره اون سر رو چي يِتالف خواي مي ــ

 : گفت و زدم لبخندي. خوند رو ذهنم که اومد خوشم

 !موقوف فضولي ــ

 .ببیندت که توئه منتظر بیچاره اون! کنار بذار داري، باهاش مشکلي هر نیلو، ببین ــ

 !نمیام من ــ

 .رفت اتاقم از بار سرزنش نگاه يه با هستي. بودم شده دنده يه و غد هاي بچه مثل

 که نم اما ببینم؛ رو برديا و پايین برم خواست ازم کشیدن نشون و خط و تهديد کلي با و اومد مامانم. بودم کرده بغض

 .رفت و بست رو اتاقم در بیراه، و بد و اخم کلي با هم مامان! نرفتم بودم، افتاده لج سر تازه

 .شد مي خارج در از داشت که ،شنیدم رو برديا هاي کردن خداحافظي صداي ساعت، نیم از بعد

 براي بايد هم اي نقشه يه! ديدم نمي حیاط بزرگ لعنتيِ هاي درخت اون بین از رو صورتش اما زد، مي له له براش دلم

 .بکشم مزاحم هاي درخت اين قطع

 :تگف و کرد نگاهم نوشین. رفتم پذيرايي به زحمت با. شد امید نا هم، من امید. رفت برديا و شد بسته در

 شد؟ خوب حالت رفت، برديا ــ

 !فضول ي دختره. کنم پاره تیکه هام دندون با رو مبارکش ي خرخره داشتم دوست
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 !خوبم اآلن داشتم، تب ــ

 ! پررويي شديد يعني انداخت، بهم نگاه يه

 با کرد، يم جمع میز روي از رو میوه از خالي هاي بشقاب و چاي ي نخورده دست هاي لیوان داشت که درحالي مامان

 : گفت اخم

 رو شرکت نشناس، نمک توي خاطر به بچه اون! نیست ذاتش تو ادب و شعور ذره يه! کردم بزرگ دختر خوشه دلم ــ

 ...تو اما بود؛ کرده تعطیل

 .رفت آشپزخونه به دلخوري، با و نداد ادامه رو حرفش

 .نبود ما به حواسشون و بودن کردن، تعريف گرم نريمان و هستي

 ور پالستیک يواشکي. بود آورده کمپوت برام! آخي. افتاد بود، مبل رو که اي آبمیوه و کمپوت پالستیک به نگاهم

 و غرورم و خودم به. ريختم مي اشک بشکه يه و خوردم مي میوه آب قلپ يه ها ديوونه مثل. رفتم اتاقم به و برداشتم

 .شدم ولو تختم رو و انداختم آشغال سطل تو رو هاش آشغال کردم، تمومشون وقتي. فرستادم لعنت ام، کینه

. بودم شده قبراق حسابي و بود شده خوب هم پام درد. کردم مي زيادي سبکيِ احساس و بودم کرده باز رو دستم گچ

 .کرد مي درد دستم کم يه فقط

 .رسید گوشم به مامان غرغرهاي صداي که بودم، نشسته مبل رو

 !ميفه نمي هیچي هم هاش برنامه از خوبه حاال! نزن زل تلويزيون اون به قدر اين. کن درست ساالد بیا پاشو نیلوفر ــ

 مقبل هفته چند شاهکار پیش حواسم. بودم خیره دي اي ال ي صفحه به فقط. گفت مي راست بود؟ من به حواسش پس

 . بود

 !شدم شستن مشغول و آوردم در سبد تو از فرنگي گوجه و خیار و رفتم يخچال سمت به

 مامان؟ ــ

 چیه؟ ــ

 نهار؟ واسه کنید نمي دعوت رو برديا چرا ــ

 کرده؟ رو برديا هواي دلت شده؟ چي ــ

 !مشهد انداختن لنگر که هم ها اين خاله. سوخت براش دلم خونه، تو تنهاست ديدم. نکرده رو هواش دلم بابا، نه ــ

 !نرفته دميا از روزت اون افتضاح هنوز! داري رو ديدنش چشم خیلي که نه ــ
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 .بیام نشد بود، بد حالم مامان خب! اِ؟ ــ

 !میگي راست که تو ــ

 بیاد؟ بگم بزنم زنگ حاال ــ

 !نمیارم هم رو اسمت ديگه کني، محلیش بي و بیاد اگه قسم، خدا به. نیلوفر میگم چي ببین ــ

 : گفت و زدم پهني لبخند خواسته، خدا از که هم من

 .میدم قول چشم، ــ

 !کنم آبکش رو برنج هم من تا بیاد، بزن زنگ شبه برو ــ

 .داشتم خبر برديا به مامان زياد ي عالقه از! پريدم خونه تلفن سمت به و بستم رو آب شیر زياد شوق با

 .بزنم حرف چطوري باهاش دونستم نمي. بود شده دار کش و شديد هام نفس. گرفتم رو برديا موبايل شماره

 خراب رو آرزوهام کاخ ".باشد مي خاموش نظر مورد مشترک ي شماره" گفت مي که يزن صداي لحظه، همین در اما

 .کرد

 :گفتم و گذاشتم جاش سر رو گوشي امیدي نا با. کنم خفه رو تلفن منشيِ اون و گوشي تو برم داشتم دوست

 مامان؟ ــ

 باز؟ شده چي ــ

 .خاموشه گوشیش ــ

 !شرکتش به بزن زنگ خب ــ

 ن؟داري رو اش شماره ــ

 !ديگه تلفنه دفترچه تو ــ

 !باشه آها، ــ

 !کن مامان مامان هي حاال بکنیا، خواي مي کاري يه نیلوفر، ــ

 مي سکوت نکنم، عصبیش اين از بیشتر که اين واسه هم من شد، مي عصبي زود مامان بود روزي چند. نزدم حرفي

 !کردم
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 که وقيب هر. بود شده حبس سینه تو نفسم. گرفتم رو شماره لرزان، دستاني با! يافتم رو برديا شرکت ي شماره باالخره

 .ريخت مي فرو هري من قلب خورد، مي

 :رسید گوشم به جووني دختر صداي باالخره

 بفرمايید؟ بله، ــ

 .کنم صحبت مهرسا آقاي با خواستم مي الو؟ ــ

 شما؟ ــ

 .دارم کارشون من کنین، وصل شما ــ

 .کنین معرفي رو خودتون اول! محترم خانوم که شه نمي ــ

 ادا و ناز پُر صداي اين به است؟ ساله سي زنِ يه منشیش بود نگفته برديا مگه. بود گرفته زورم دختره، بودنِ پیچ سه از

 :باال بردم رو صدام. بود گرفته لجم فضول، منشيِ دست از! گفته دروغ هم شايد. سال دو و بیست خورد، مي خیلي

 فهمین؟ نمي. کنین وصل یگمم بهتون محترم خانوم ــ

 : گفت و کرد گیري جبهه برخورده، بهش بود معلوم که دختر

 ! کنم مي وصل هستین، کي گفتین وقت هر ــ

 .پررو ي دختره! بود کرده قطع. پیچید گوشم تو آزاد بوق صداي

 :پیچید گوشم تو دختره لوس صداي. گرفتم رو شماره دوباره و شدم عصباني

 هستین؟ يک اومد يادتون ــ

 !کنه اخراجت سوته سه بگم بهش تا بذار سرم به سر باز داري جرئت رئیستم، نامزد من! ماشیني جوجه ببین ــ

 .زدم مي نفس نفس زياد، خشم از و بودم عصبي خیلي

 : گفت پته تته با بود، خورده جا حسابي که بیچاره دختر

 دستتون گوشي. کنم مي وصل اآلن نکردين؟ معرفي رو تونخود زودتر چرا. خوام مي معذرت من! مهرسا خانوم واي ــ

 ! باشه

 !کردم خنکي احساس بود، افتاده کردن التماس به دختره که اين از. کردم حال آي

 :پیچید گوشم تو برديا ي جذبه پُر و مردونه صداي ثانیه، چند از بعد
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 !بله؟ ــ

 : گفتم و دادم قورت رو دهنم آب

 .نیلوفرم! برديا سالم ــ

 .باشم خط پشت من نداشت توقع اصال انگار

 !خبرم بي و دارم نامزد واقعا شايد کردم فکر لحظه يه! خطه پشت نامزدتون گفت ديوانه منشيِ. سالم تويي؟! اِ ــ

 :گفتم پررويي کمال با و راه اون به زدم رو خودم اما داد، مي طعنه بوي صداش

 !عمرا اوه،. نامزدتم کرده فکر حتما ــ

 : گفت و شد جدي و سرد صداش

 !شنوم مي. بگو رو کارت خب ــ

 نیومدن؟ ها اين پري خاله ــ

 !بگیري ازش رو لحظه به لحظه آمار و بنفشه موبايل به بزني زنگ تونستي مي ــ

 !ديگه داشتم مرض! بپرسي رو ديگه يکي حال زني مي زنگ بهش وقتي میاد بدش چقدر که دونستم مي خوب

 : گفت ديد، رو طوالنیم سکوت وقتي

 نداري؟ کاري ديگه خب ــ

 .برسون سالم خاله به ــ

 : گفتم سريع که کنه قطع خواست

 .جا اين بیاي نهار که بهت بزنم زنگ گفت مامان ــ

 کجاست؟ جا اون ــ

 .ديگه ما ي خونه! وا ــ

 : گفت و زد پوزخندي

 .کن تشکر خاله از من طرف از ــ

 میاي؟ ــ

 میام؟ گفتم ــ
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 .کرده دعوتت امانم خب ــ

 .بیام تونم نمي دارم، کار حسابي نه؛ ــ

 .بدم دست از هم رو امروز ذاشتم مي نبايد. رفتم وا

 !بشي؟ کوفتیت شرکت اون خیالِ بي امروز يه شه نمي ــ

 !وقت؟ اون کي واسه. نه ــ

 !من واسه ــ

 خاطرت به که هستي کي تو" گفت مي ناآل اگه. کردم لعنت رو خودم بودم، زده رو حرف اين فکر بدون که اين از

 ! گرفتم مي آتیش "کنم؟ تعطیل رو شرکتم

 :گفتم کنم، جبران رو گندکاريم که اين خاطر به. بود کرده سکوت برديا

 برديا؟ ــ

 !جان؟ ــ

 ينم ور فکرش هم خواب تو. جان بگه بهم برديا نداشت سابقه حاال تا اصال. خونه تو شم ولو بود مونده کم! جان؟! اوهو

 !گرفتم گر. کردم

 : گقت کالفگي با برديا

 بزني؟ حرف خواي نمي نیلوفر ــ

 .خداحافظ. منتظرتیم نهار ما. چرا چرا،. آها ــ

 هک بودم پريشانم افکار تحلیل و تجزيه فکر تو. کردم قطع رو گوشي فوري و ندادم رو مخالفت ي اجازه بهش ديگه

 : گفت مامان

 گفت؟ چي ــ

 !بیرون بزنه ام سینه از داشت امکان لحظه هر. گذاشتم بمقل روي رو دستم

 :گفتم و شدم مسلط خودم به. کرد تکرار رو حرفش دوباره مامان

 !ديگه میاد ــ

 !باشه نشده تموم ساالد اين و بیان همه آخرش ترسم مي. کن درست رو ساالد اين بیا ــ
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 !اومدم ــ

 يساالد بهترين اين زندگیم، طول تمام در کنم فکر. کردم درست ساالد عشق، و حوصله با. داشتم شوق و ذوق خیلي

 .برسم حسابي خودم به داشتم دوست. رفتم اتاقم به ساالد، شدن تموم از بعد! کردم درست که بود

 ليخی آرايش يه. پوشیدم رو خورد مي بند پايینش که رنگي، سفید شلوارک با زرد رنگ به چسباني و تنگ لباس

 !کردم جمع سرم باالي رو وهامم و کردم ماليم

 .بودن نشسته مبل رو نريمان و هستي. پذيرايي رفتم شد تموم پیرايشم و آرايش وقتي

 بودي؟ کجا تو. دخترکم سالم! اِ ــ

 : گفت نريمان

 !جا اين آوردمش رفتم شده، تنگ براش دلت ديدم ــ

 : گفتم و آوردم در شکلک نريمان براي

 تو؟ يا بود شده تنگ دلم من ــ

 : گفت هستي

 !بود شده تنگ بیشتر خودش دل کنم فکر ــ

 .خنديدم

 مي حمید با که روزهايي فقط و خوابید مي خرس مثل...ماشاا. بود شده بیدار تازه و بود خواب. رسید سر نوشین

 .شد مي خیز سحر بیرون، بره خواست

 : گفت مامان

 .میاد هم برديا اآلن ــ

 : گفت نوشین

 برديا؟ ــ

 :گفتم

 .جا اين بیاد نهار قراره ــ

 : گفت نريمان
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 نیومدن؟ ها اين خاله ــ

 : گفت مامان

 .میان ديگه روز سه دو، تا گفت زدم، زنگ پري به صبح ــ

 !شد مي تر خوشگل هم روز به روز. بود شده ناز خیلي. بود پوشیده اي قهوه روسريِ با خردلي تونیک ست هستي

 : گفت و زد ما شونه به دستي. نشست کنارم هستي

 وفا؟ بي رفیقِ تو چطوري ــ

 بوده؟ دوستت نیلوفري، يه زماني يه رفته يادت و نريمان به چسبیدي که تو يا وفام بي من! مــــــرض ــ

 !پرسما مي نريمان از رو حالت بار چند روزي خوبه حاال. نیلو بگیري درد ــ

 دانشگاه؟ نمیاي ديگه هستي، راستي ــ

 !نیستم خرخوني اهل دوني، مي خوب که تو. دادم ادامه زيادي هم جا مینه تا. بابا نه ــ

 !زدي رو دانشگاه و درس قید خاطرش، به که نیست هم سوزي دهن آش همچین نريمان کن باور! ديگه خري ــ

 : گفت و گرفت بازوم از نیشگوني هستي

 !پررو نذار سرم به سر قدر اين ــ

 . پريدم جا از فنر مثل. رسید گوشم به آيفون نواختيک و خراش گوش زنگ لحظه، همین در

 !است برديا ــ

 :گفت بود، کرده تعجب معمولم، غیر و سريع حرکت از که نريمان

 !نیست که روح است، برديا تو؟ چته بود؟ میخ زيرت ــ

 .شد باز در و زدم رو دکمه. رفتم آيفون سمت به و شدم نريمان به دادن جواب بیخیالِ

  :گفت مامان

 است؟ برديا ــ

 !ديگه آره ــ

 خودم جلوي خب اما کردم؛ مي پرواز ديدنش براي قطعا نبود، روم نوشین چپ چپ هاي نگاه اگه. زد مي تندتند قلبم

 .رسید سر برديا باالخره. نشستم مبل رو خوب دخترهاي مثل و گرفتم رو
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 يه با بود، پوشیده هاش چشم رنگ هم ،طوسي پیراهن يه. بود شده خوشگل خیلي. بود شده تنگ براش دلم خیلي

 !يخي جین

 .اومد ذهنم به هم شعر بیت يه ديدنش، با

 ".سازد مي تار نگاهم در را ها راه خاموشش، فرياد با تو چشمان"

 .بودم زده زل جذابش و مردانه صورت به. موند ثابت نازش و وحشي هاي چشم تو نگاهم

 .بود هاش چشم رو ثابت جور همون نگاهم. نشست روم به رو درست ،مبلي رو برديا احوالپرسي، و سالم از بعد

 : گفت برديا به نوشین

 میان؟ کي نگفت خاله ــ

 : گفت برديا

 !میان ديگه روز سه دو، ــ

 !شنیدم مي کنايه بايد کلي بعدش پرسیدم، مي رو سؤال اين ازش من اگه حاال

 : اومد نريمان صداي

 !گرفتنا ردد خیلي هات چشم. جون نیلوفر ــ

 .شدم خیره فرش هاي گل به و گرفتم برديا از فوري رو نگاهم! رفتم وا. شدم نريمان ي کنايه و طعنه متوجه تازه

 : گفت گیجي با هستي

 چیه؟ منظورت نريمان! وا ــ

 : گفت و کرد نگاهم شیطنت با نريمان

 !گرفت بگیره، بايد که اوني ــ

 !گرفتم مي رو حالش بايد! شعور يب نريمان. شدم هم برديا پوزخند متوجه

 !نگرفتم باال رو سرم حتي بودم، رفته لو که اين خجالتِ از

 .بودن نهار آوردن و میز چیدن مشغول همه. شد نهار موقع

 : گفت و انداخت کبودم تقريبا دست به نگاهي برديا. بوديم تنها برديا و من

 چطوره؟ دستت ــ

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  nazi nazi | غرور تلخ سایت نگاه دانلود
 

 !کنايه يا ره،بیشت نگراني لحنش تو بفهمم نتونستم

 !بهتره يعني خوبه، ــ

 :گفت و انداخت بهم رو تهديدش از پر نگاه برديا

 حال حسابي هم تو و پاهات زير افتاد غرورم تموم. شد تموم گرون خیلي برام. رفته يادم روزت اون کار نکن فکر ــ

 نه؟ بالیدي، خودت به حسابي نه؟. کردي

 !ديدنم اومدي تو نفهمیدم. بودم ابخو من! نیست طوري اين اصال. نه نه، ــ

 :گفت و کرد بهم سفیهي اندر عاقل نگاه برديا

 همه اتاقت، به خاله و هستي آمد و رفت و پروانه خاله هاي کشیدن خجالت از! خانوم نیستم اسکول هم قدر اون ــ

 !فهمیدم رو چیز

 .گسیخت هم از رو فکارما هستي صداي! ببلعه کامل رو من و شه باز زمین لحظه همون داشتم دوست

 .نهار بفرمايید برديا آقا ــ

 :گفت من به رو آهسته. شد بلند جا از. زد لبخندي هستي به برديا

 .تخت خیالت! مونه مي ذهنم تو کارهات تموم ــ

 .کرد شوخي نريمان با و نشست میز سر رفت هم بعد

 .نبود ناراحت ازم برديا اآلن بودم، نکرده رو بچگونه کار اون روز اون اگه. فرستادم لعنت خودم به

 !جويدم زياد عصبانیت از همیشگیم، عادت طبق رو ناخنم

 : گفت هستي

 !ديگه نهار بیا نیلو، ــ

 : گفت پوزخند با برديا

 !داد قورت نصفه تا رو ناخنش! باشه اش گشنه ديگه نکنم فکر ــ

 :گفتم کالفگي با. بود گرفته لجم داشت، نظر زير رو کارهام ي همه که اين از

 !خورم نمي ندارم، اشتها من ــ
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 هاي نگاه تحمل و بودم عصبي خودم دست از قدري به اما کرد، مي قور و قار گشنگي از داشت دلم. گفتم مي دروغ

 !زدم رو نهار قید که نداشتم، رو برديا يخيِ و سرد

 .کوبیدم حرص با رو در و رفتم اتاقم سمت به

 .کرد پرت رو حواسم اتاقم، در تق تق صداي که کردم مي لعنت رو دمخو داشتم و نشستم تختم رو

 کیه؟ ــ

 .منم ــ

 کیه؟ منم ــ

 !ديگه منمه منم، ــ

 : گفتم و کردم مرتب رو خودم. پريدم تختم رو از! است برديا صداي فهمیدم تازه

 .تو بیا ــ

 .شد اتاقم وارد دست، در سیني يه با برديا

 کني؟ مي بازجويي ازم داشتي، نگاه پا سر در جلوي نيسی اين با رو من پررو، ــ

 : گفتم و کردم اخم

 جا؟ اين اومدي چرا ــ

 :گفت و گذاشت روش به رو رو سیني و نشست فرش رو خیال بي

 مي آخه! بشه کور اشتهام و ببینم رو تو هم در همیشه هاي اخم اون و کرده بُق صورت گفتم گشنمه، خیلي ديدم ــ

 !بشم چاق میاد بدم که، دوني

 .رفت مي غنج دلم ته بود، اتاقم تو که اين از. نشست لبم ي گوشه لبخندي ناخودآگاه

 !چي همه و خورشت و نوشابه لیوان تا دو. غذا از پر بشقاب تا دو. زدم زل سیني تو محتويات به

 تحريک رو شنگیمگ بدجوري قیمه بوي. خوردن به کرد شروع و گذاشت جلوش رو بشقابش ظرف من، به توجه بي

 .بود کرده

 آوردي؟ هم من براي ــ

 .زد مي موج هاش چشم تو شیطنت. کرد نگاهم
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 .شده برابر دو اشتهام خودم من! که ندارين میل گفتین که شما! خیر نه ــ

 !گشنمه من اما ــ

 : گفت بودم، عاشقش که لحني با و زد لبخندي برديا

 .بخوريم هم با نازنازي پايین بیا ــ

 !شدم خوردن مشغول و نشستم برديا روي به رو اتاقم، بافت دست فرش روي فوري خواسته، داخ از

 : گفتم خوردن حین

 باال؟ اومدي چرا ــ

 کجاست؟ باال ــ

 !منه اتاقِ منظورم ــ

 توئه؟ اتاقِ جا اين اِ؟ ــ

 : گفت و زد زل اتاقم ديوارِ و در به. دربیاره رو حرصم خواست مي. بود کرده ام کالفه

 !نیست بدک! اِي ــ

 : گفتم پوزخند با

 !شه نمي قفل وار اتوماتیک درش تو، اتاق مثل حداقلش ــ

 .خنديد برديا

 !شه نمي پیدا فضول شما، ي خونواده تو آخه! خب آره ــ

 : گفتم و گرفتم نشنیده رو اش طعنه

 جا؟ اين میاي چرا نگفت کسي ــ

 کجا؟ ــ

 !ديگه اتاقم ــ

 توئه؟ قهاتا جا اين مگه ــ

 .شعور بي! پیچوند مي رو من داشت! شکمش تو برم پا جفت خواست مي دلم خیلي

 :گفت و خورد نوشابه قلپ يه و خنديد بود، خونده هام چشم تو از رو حرص که برديا
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 رامب غذا بشقاب تا دو فوري هم اون ببینم، رو نیلوفر اتاق خوام مي گفتم خاله به بابا، هیچي. نشو اخمو! حاال خب ــ

 !بسوزه دلش و بگیره زورش تا بخور جلوش ببر، هم رو ها اين میري، گفت و کشید

 انداخت، مي دستم داشت که اين از اما کردم، مي کیف داشتم کردنش، شوخي و ها خنده از دلم ته. خنديد بلند برديا

 .گرفت لجم

 .نمکیا با خیلي ــ

 !تحريف کم يه با البته بود؛ واقعیت عین ــ

 !بود هاش لب رو هام لب اآلن کردي، مي ول که رو من. زد بهم نازي چشمک برديا

 برديا؟ ــ

 هـــوم؟ ــ

 .داري گستاخي و ادب بي خیلي منشيِ ــ

 !خوبیه و مؤدب دختر هم خیلي ــ

 :گفتم داري کنايه لحن با. اومد بدم کرد، مي تعريف ازش داشت جلوم که اين از

 !بچه تا دو با است؛ ساله سي زنه يه منشیت گفتي يادمه ــ

 .رفت داد، استعفاء اون ــ

 چي؟ واسه ــ

 !شهرستان بره خواست مي داشت؛ مشکل ــ

 سالشه؟ چند دختره اين ــ

 !کنم فکر چهار، و بیست سه، و بیست ــ

 .باال رفت صدام ناخواسته. گرفتم آتیش

 کردي؟ استخدامش چرا ــ

 : گفت بود، شده شوکه حسابي که برديا

 کردم؟ مي استخدامش يدنبا ــ

 !نه ــ
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 چرا؟ ــ

 !ادبه بي! لــوسه چون ــ

 !داره مي نگه خیلي هم رو من احترام! مؤدبیه دختر هم خیلي ــ

 .خورد مي غذا داشت خونسرد برديا و کردم مي قل قل فعالیت، حال در آتشفشانِ مثل داشتم من

 نامزدمي؟ گفتي بهش چرا ــ

 .افتاد تاپ تاپ به قلبم

 .کنم آدمش ستمخوا ــ

 طوري؟ اين ــ

 رو تو شنیدم، رو صداش من که پررويي اون! پره نمي نترس،! آخي بپره؟ دستت از دختره ترسیدي! آهــــا چیه؟ ــ

 !شه مي صاحب

 : گفت و کرد نگاهم خشم با برديا

 زدي؟ حرف جا بي تو باز ــ

 ناراحتي؟ نامزدتم گفتم که اين از ــ

 !نداشتم رو خوشگلش و نافذ هاي چشم اون طاقت. بود شده تر مهربون نگاهش. زد زل هام چشم به برديا

 مي فهمید مي بايد. شدم عاشقش چقدر دونست مي بايد. گرفتم رو تصمیمم. رسید نمي مغزم به خون کردم حس

 !گذره مي سخت روزهام اون، بدون فهمید مي بايد! براش میرم

 !اَه! تو اومد معلق اجل ثلم نريمان که بزنم حرف تا کردم باز رو دهنم

 .شد خوردن مشغول و شد خیره غذاش به گرفت، ازم رو نگاهش برديا

 خوردين؟ رو غذاتون ــ

 : گفتم و رفتم نريمان به اي غره چشم

 بدم؟ يادت زدن در بايد نداره؟ در اتاق اين ــ

 : گفت ناراحتم، چقدر بود فهمیده خوب که نريمان

 .نشو عنق حاال خب ــ
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 : گفت برديا

 .است نصفه نیلوفر بشقاب! خوردم رو غذام ي همه که من ــ

 : گفت خنده با نريمان

 !نداره میل گفت نیلوفر يادمه، من که جايي اون تا ــ

 : گفتم پررويي با

 !خوردم کمي يه کشیده، زحمت اومده برديا ديدم! ندارم میل زياد گفتم من خیر؛ نه ــ

 :گفت و کرد گیري جبهه فوري شه، مي هل داره غرورش کرد مي حس که برديا

 !شدم نمي هم ناراحت. بودم آورده خودم براي من. نه ــ

 !گرفت؟ مي موني الل دقیقه يه شد مي چي. شدم ناراحت حرفش از

 : گفت و خنديد نريمان

 !بیاي بر ما خواهر اين زبون پس از تو که اين مگه ــ

 .داد مي آزارم بیشتر اين. نداد نشون يواکنش هیچ برديا. درآوردم شکلکي نريمان براي

 : گفت نريمان

 شرکت؟ میري کي برديا، ــ

 :گفت برديا

 چطور؟. چهار حدود ــ

 : گفت نريمان

 !برسوني هم رو من راهت سر خواستم مي تعمیرگاه، بردمش شده خراب ماشینم راستش ــ

 : گفت برديا

 !بدم؟ بهت رو ماشین ببري، خواي مي هم خانوم هستي اگه. حتما ــ

 : گفت نريمان

 !پسر مرسي. مونه مي جا اين هستي نه ــ

 : گفت و شد بلند جا از برديا
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 میاي؟ نريمان پايین، رفتم من ــ

 مين فکر اصال. بودم خورده که بود نهاري بهترين. رفتن اتاقم از دو هر و شد بلند جا از برديا از تبعیت به هم نريمان

 !کرد تحملش شه نمي هم دقیقه يه کردم مي فکر همیشه. بده آرامش مبه قدر اين برديا حضورٍ کردم

 .رفتم آشپزخونه سمت به و برداشتم رو سیني. نداشتم رو دوريش طاقت

 :گفت خنده با و زد زل سیني تو خاليِ نیمه و خالي هاي بشقاب به هستي

 !برس خودت به کم يه. شیا مي تلف نیلو؟ خوري نمي چیزي چرا. برات بمیرم ــ

 !کنن دخالت کارهام تو داشتن عادت و اومدن مي هم به دوشون هر. بود نريمان زن که حقا

 : گفتم حوصلگي بي با

 داري؟ نداري؟ مشکلي که تو! خوردم گشنمه، ديدم ــ

 : گفت و رفت لبش رو از لبخند بود، شده شوکه و دلخور جوابم از که هستي

 .بذارم سرت به سر خواستم! جونت نوش. عزيزم نه ــ

 : گفت مامان

 .بیار بريز چاي تا چند نیلوفر، ــ

 : گفت هستي

 !ريزم مي من پروانه مامان ــ

 !زدم؟ مي حرف بد باهاش قدر اين چرا من. سوخت هستي براي لحظه يه دلم

 .شدم خارج آشپزخونه از و کردم بوس رو تپلش و سفید هاي لپ هوا بي. کشیدم خجالت کارهام از لحظه يه

 : فتگ مامان

 .خاله منتظرتیما شب جان، برديا ــ

 : گفت و کرد مامان به قدرشناسانه نگاهي برديا

 .مرسي! بسه زحمت جان، خاله نه ــ

 : گفت دلخوري با مامان
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. بیا حتما. شم مي ناراحت نیاي، اگه. هست هم نريمان. نمیاي که غريبه ي خونه جان؟ خاله کني مي تعارف چرا ــ

 باشه؟

 .شد ساکت هم بار اين بود، نزده حرف مامانم حرف رو حاال تا که برديا

 !آوردم مي در بال داشتم. رفتم مامان بودنِ خاله حس و ها مهربوني اين ي صدقه قربون کلي دلم تو

 : گفت نوشین

 خبر؟ چه دايي و يلدا از ــ

 !افتاد مي لوسش دختر اون و رامپد دايي ياد ديد، مي رو برديا وقتي هم هنوز نوشین اين. رفت درهم برديا هاي اخم

 : گفت مامان

 !نادون و جوونه يلدا اما ايه؛ پخته و فهمیده مرد که داداش خان ــ

 : گفت نريمان

 برام بگه بشه؟ چي مثال نمیاد؛ فامیلي هاي مهموني اي، بهونه يه به دفعه هر درآورده، رو شورش ديگه هم يلدا اون ــ

 بشه؟ قايم خواد مي کي تا نیستین؟ مهم

 ونچ نیست؛ راضي زياد بوده، يلدا مورد در که بحثي از بود مشخص برديا. شد پذيرايي وارد چاي، اي سیني با هستي

 .بود صورتش تو هنوز هاش اخم

 : گفت مامان

 !میاد کنار باالخره. دلخوره کمي يه. کنه مي فراموش هم يلدا ــ

 :گفت داشت، مي بر بود، گرفته براش هستي که اي سیني تو از رو چاي لیوان داشت که درحالي نوشین

 ناراحته؟ اون کرد، يخشون رو سنگِ شب اون که باشن ناراحت پري خاله و برديا که اين جاي به! مامان وا؛ ــ

 و يلدا بحث شديم، مي جمع هم دور ماها تا چرا دونم نمي من! شد مي آش از تر داغ ي کاسه داشت ديگه هم نوشین

 !وسط اومد مي برديا، با الکیش بودن نامزد اون

 :گفتم ندن، اش ادامه که اين خاطر به. شده ناراحت نوشین حرف از خیلي برديا کردم احساس

 !شه مي عادي ديگه مدت يه چي همه کنین؟ مي قبر نبش دارين شماها! رفت و شد تموم ــ

 : اومد در حرف به باالخره برديا
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 انگار که است يلدا اين. ندارم مشکلي هیچ يلدا يا دايي با من. کنه مي حل ور چیز همه زمان! اينه زندگي خوبيِ ـــ

 !میده عذابش من حضورِ

 .بودم زدنش حرف طور اين عاشق! جـــــــونم اي

 : گفت فوري بود، شده قلمبه احساساتش که مامان

 زن يه... ايشاا. داده دست از ور جواهري چه دونه نمي هنوز يلدا! خاله عزيز خوردم مي قسم تو اسم رو همیشه من ــ

 !بیاد گیرت خودت مثل خوب

 بیفتم؟ گیرش که خوبم برديا ي اندازه به هم من کردم فکر لحظه يه

 اين عاشق تغاريش ته دختر بفهمه اگه بودم مطمئن و داشت دوست رو برديا خیلي مامان. شد آب قند دلم تو

 !آورد مي در بال قطعا شده، ساکتش و مغرور ي خواهرزاده

 : گفت و شد بلند جا از برديا که بودم برديا شدن دوماد و خودم شدن عروس فکر تو

 .بود عالي مرسي، هم نهار بابت! دادم زحمتتون حسابي. کنم مي زحمت رفع ديگه من جان خاله خب ــ

 : گفت و زد پهني لبخند مامان

 !بیا زود شب. پسرم جونت نوش ــ

 !سخته برام نبودنش چقدر کردم حس لحظه يه. شدن خارج در از و پوشید رو تشک هم نريمان. زد لبخندي برديا

 : گفت هستي

 .برم ديگه هم من مامان ــ

 : گفت مامان

 !بردت مي نريمان بعد خوري، مي رو شامت شب. بمون کجا؟! وا ــ

 و اننريم با و جا اين یادب داشت دوست باشه، شون خونه بخواد دلش که اين از بیشتر. کرد قبول خواسته خدا از هستي

 !حالش به خوش! شد حسوديم موقعیتش و جايگاه به لحظه يه. باشه نريمان کنار

 کردنِ جمع مشغول هم مامان. بزنه حرف حمید با تا تلفن سراغ رفت نوشین. نشست کنارم هستي. دادم لم مبل روي

 .بود چاي هاي لیوان

 اي؟ خسته ــ

 !خیلي هستي، آره ــ
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 !بیمارستانه شب تا صبح روزه دو! داداشم ايبر بمیرم ــ

 چي؟ واسه ــ

 ماني همین واسه آورده، دنیا به بچه خانومش همکارهاش از يکي! هم به ريخته کارهاش. مونه مي هم شب شیفت ــ

 !تختش رو افته مي جنازه مثل خونه، رسه مي يعني. مونه مي هم اون جاي

 .ها سخته هم دکتري! آخـــــي ــ

 !شه مي تر سبک کم يه کارهاش فردا از شکر رو خدا حاال ــ

 کنه؟ نمي ازدواج چرا ــ

 : گفت و زد لبخندي هستي

 !هست همیشه ازدواج واسه وقت خودش، قول به ــ

 !نکنه پیدا رو روياهاشه تو که اوني وقت هیچ ديگه شايد خب ــ

 کني؟ ازدواج خواي نمي تو چي؟ خودت تو ــ

 داشت؟ ربطي چه. مکرد تعجب جاش بي سوال از

 .نلرزونده رو دلم پسري هیچ فعال! دوني مي رو من شرايط که تو! وا ــ

 !بدونه چیزي هستي نداشتم دوست اما زد مي صدا رو برديا اسم دلم، ته

 !ديگه نلرزونده رو ماني دل هم دختري هیچ فعال البد خب ــ

 .زدم گيرن کم لبخند! ماني به بود کرده پیله امروز که هم هستي اين

 نیلو؟ ــ

 هـــوم؟ ــ

 خبرايیه؟ شیطون! شديا جور برديا با حسابي ها تازگي ــ

 فهمیده؟ هم هستي که بودم تابلو قدر اين نکنه. کردم يخ

 !زدم مي جا نبايد

 ! ندارم رو باهاش کردن کل کل حال ديگه خبري؟ چه. نده الکي جو. بابا نه ــ

 نداري؟ بهش حسي مطمئني ــ
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 : گفتم و کردم نگاهش چپ چپ

 پرسي؟ مي رو سوال اين چرا ــ

 !جوري همین ــ

 : گفتم کنم، امیدش نا کامل که اين خاطر به

 !ندارم حسي هیچ برديا به من باش مطمئن ــ

 : گفت و زد لبخندي هستي

 !بهتر چه ــ

 .نشست مبل رو و رسید سر لج با نوشین که بپرسم سوالي خواستم. نفهمیدم رو منظورش

 .شد عصبانیتش و ناراحتي متوجه هم مامان. بود بانيعص خیلي

 : گفت نوشین

 .زد زنگ حمید مامان، ــ

 : گفت مامان

 !خب؟ ــ

 : گفت نوشین

 !بزنم حرف عروسي تاريخ مورد در شما با داشت اصرار. ديگه هیچي ــ

 آره؟. شده خسته بالتکلیفي اين از هم اون پس ــ

 !حمید هم شدم، خسته من هم ــ

 میگن؟ چي اش وادهخون ــ

 !بشن راحت ما آمدهاي و رفت شر از تا اش، خونه ببره رو من حمید خداشونه از که ها اون ــ

 : گفت و کرد اخم مامان

 داري؟ ها اون با اي پدرکشتگي چه تو! نوشین کن پاک رو دلت کم يه ــ

 : گفت نوشین

 .کنن کوتاه رو زبونشون ها اون م؟کن پاک رو دلم بايد من چرا دارم؟ کشتگي پدر ها اون با من ــ
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 چیه؟ حمید ي خونواده با تو مشکل ــ

 مامان وگرنه میده خط هم حمید مامان به که اونه! حمید کاه زير آب و فضول خواهر! است حمیرا فقط من مشکل ــ

 زر زِر چي ششگو در دونم نمي اما نداري فرقي حمیرا با و مني دختر مثل هم تو گفت مي مدام. بود من عاشق حمید

 !زنه مي حرف بد باهام و نیست خوب اصال باهام که کرد

 رو اون هواي حمید مامان صد در صد و حمیده خواهرِ تنها که هم حمیرا! شوهرتن ي خونواده ها اون جان نوشین ــ

 .بندازي مامانش و حمید چشم از رو اون گستاخي با نکن سعي! داره

 فکر چرا! کنه بازي شیر دم با نبايد بفهمه تا برسم رو درازش زبون خواهر اون ابحس بايد! شه نمي طوري اين نه، ــ

 میاد؟ حمید گیرِ من از بهتر کرده فکر کمم؟ حمید براي من کنن مي

 : گفتم خنده با

 !شد حیف آقا حمید طفلي! طوره همین قطعا ــ

 :گفت خشم با هم نوشین. ببند رو مبارک دهن يعني رفت بهم اي غره چشم مامان

 رو امین خواستگاريم؟ اومد کي حمید، خواستگاريِ از بعد رفته يادت. شد مي پیدا بهتري هاي شانس هم من واسه ــ

. ديدي که هم اش خونواده. بود پوست متخصص خواست؟ مي رو خاطرم چقدر يادته! سمجه خواستگار اون. میگم

 شدم خر چرا دونم نمي! بودم راحت دولت هفت از و نداشت که هم مادر... الحمدا! بود باکماالت و محترم چقدر پدرش

 !دادم مثبت جواب حمید به و آوردم بهونه جور هزار و کردم رد رو اون و

 : گفت دلخوري با مامان

 ربهت خواستگار جور هزار و پشیموني بگي زشته اآلن! حمیدي ي کرده عقد تو. نیست ها حرف اين وقت ديگه اآلن ــ

 !داره دوست خیلي هم رو تو و محترمیه و آقا پسر حمید خدايیش! داشتي حمید از

 :گفتم

 !خوبه خیلي آقا حمید اخالق هم من نظر به ــ

 : گفت و زد پوزخندي نوشین

 !داره تشريف ماماني کم يه فقط! خوبه خیلي آره ــ

 : گفت مامان

 ور مامانش هم بايد. بوده مامانش بال و رپ زير و شده پدربزرگ بدون بچگي از. نداشته پدر حمید! طبیعیه اين خب ــ

 !باشه وابسته بهش و بخواد
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 : گفت حرص با نوشین

 !بده ترجیح زنش به رو مامانش که قدري اون نه ــ

 : گفت مامان

 اومده؟ پیش حرفي مگه ــ

 :گفت بغض با بود، کرده باز سر دلش زخم تازه انگار که نوشین

 دياوم که بعد دکتر، ببرش باشه میگم. دکتر ببرم رو مامان خوام مي دارم، کار نه میگه بیرون، بريم میگم بهش ــ

 درسته؟ اين! شه خوب حالش تا بمونم، پیشش خواسته مامان ديگه نه، میگه. میريم

 : گفتم

 !بده قرضش مامانش به رو امروز يه خب ــ

 : گفت نوشین

 نفر يه از حتي! بره جايي من با حمید نداره دوست اصال مارمولکش مامانِ اون! نیست ها حرف اين بحث. خیرم نه ــ

 وت مامان. بندازيم راه رو عروسي مراسم زودتر بايد میگم هم همین واسه! گرده مي دختر دنبالِ حمید براي که شنیدم

 !ندارم رو اعصابش ديگه من. کنین کاري يه خدا رو

 .رفت اتاقش سمت به و شد بلند نوشین

 :گفت داد، مي گوش داشت و بود تساک موقع اون تا که هستي

 بندازين؟ جلو رو مراسمشون نیست بهتر مامان! بمیرم الهي ــ

 : گفتم

 !کرد ذله بیشتر رو نوشین و نکرد تغییري حمید هم ازدواج بعد شايد. کنیم صبر بايد که من نظر از ــ

 : گفت اخم با مامان

 بیان شب فردا تا حمید، مامانِ به زنم مي زنگ يه. یستن گنده هم قدرها اون قضیه. کرده بزرگش زيادي نوشین ــ

 يادز نامزديشون مدت که اينه واسه نوشین و حمید مشکالت ي همه. کنیم تعیین عروسیشون براي تاريخ يه و جا اين

 .شده

 : گفتم

 !باشه زياد عقد دوران میاد بدم. بودم مخالف نامزدي مدت اين با هم اولش از ــ
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 : گفتم و هستي به کردم رو

 .کنینا ازدواج زود بايد نريمان و تو! هستي اوي ــ

 : گفت خودش مخصوص شرم با و انداخت پايین رو سرش هستي

 !خدامه از که من ــ

 : گفت و زد لبخندي مامان

 !باشم نوشین فکر به بايد اول! دارن وقت نريمان و هستي حاال ــ

 : گفت و هستي سمت به کرد رو مامان

 !جا اين بیان بگو هم ماني آقا و پدرت به شب ــ

 نیومد، خوشم مامانم پیشنهاد از اصال. شد مي خشک و سرد بردياي همون هم باز برديا اومد، مي ماني اگه. لرزيد تنم

 مامان طرف از حرفي چنین منتظر انگار. داد خبر پدرش به و کرد قبول کردم مي فکر که چیزي اون از زودتر هستي اما

 !بود

 : تگف مامان

 خوبه؟ بذاريم فسنجون شام نیلو ــ

 :گفتم فوري

 !نداره دوست برديا. نه نه، ــ

 : گفت و کرد ريز رو هاش چشم مامان

 !بگیري رو برديا حال که اين خاطر به است، غذا بهترين اتفاقا نگفتي! عجب چه ــ

 :گفتم

 !کنم؟ کارش چي. ديگه خالمه پسر ديگه ــ

 !برديا به هام حساسیت و من رو بودن کرده پیله همه ها تازگي

 : گفت مامان

 !کنین استراحت هم شما. بخوابه کم يه هم نوشین بذار! کنم استراحت میرم من ــ

 .رفت مامان
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 :گفتم

 بیاد؟ شام تونه مي ماني ــ

 : گفت خاصي شیطنت با هستي

 !میاد سر با دعوته، جا اين بفهمه اگه ــ

 مهم هم زياد برام. زد مي حرف غريب عجیب حرکات و سر دادن تکون و منظور اب قدر اين چرا ها تازگي چرا دونم نمي

 ايه کنايه از! بشه تکرار هستي برونِ بله شبِ اون برخورد نداشتم دوست اصال. نکردم سؤالي ازش همین واسه. نبود

 .ترسیدم مي دادن جواب تو ماني نسبيِ آرامشِ و برديا

 مهم زياد هم حضورش البته. نداشت حضور جمع تو بود، شهرستان چون هما اما اومدن هم ماني و پرور آقاي. شد شب

 !باشه؟ مهموني اين تو حتما که داشت لزومي چه ساله دوازده ي بچه يه. نبود

 يم موج رنگش يشمي هاي چشم تو خوابي کم و خستگي آثار چه اگر. داشت رو همیشگیش مرتب و آراسته تیپ ماني

 .شد نمي محو هاش لب رو از هم اي لحظه حتي و بود هاش لب رو جذاب و زنا لبخند همون اما زد،

 !کردم آرايش هم ماليم خیلي. بودم پوشیده رنگي صورتي حرير شال با رنگ بنفش تونیک يه من

 !بود نشسته ساکت و تنها اي گوشه بود، عنق خیلي که نوشین. بودن زدن حرف مشغول مامان و پرور آقاي

 !نذارم نوشین سر به سر ثانوي اطالع تا ادمد مي ترجیح هم من

 : گفت من به رو هستي

 نکردن؟ دير نیلو، ــ

 ها؟ کي ــ

 .ديگه برديا و نريمان ــ

 .میان. شبه سر تازه! بابا نه. آها ــ

 : گفت و زد لبخندي ماني

 !ها نريمانه پیشِ دلت حسابي معلومه! کوچیکه خواهر ــ

 : گفت اي دخترونه ناز با هستي

 !تره عاشق من از اون ــ

 : گفتم خنده با
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 !صد در صد که اون ــ

 .نشست هام لب رو پهني لبخند. شنیدم رو زندگیم صداي بهترين انگار. اومد آيفون صداي ساعت، يه از بعد

 لمد تو بود، خوشحالي چي هر اومد مي برديا تا اما! بود کننده خسته برام ماني کنار در بودن. بود شده تنگ براش دلم

 .شد مي انبار

 .گفتم بیراه و بد و فحش بهش دلم تو کلي. کرد اقدام در کردن باز براي من از زودتر هستي

 : گفتم ماني به رو

 !شده زياد کارهاتون و شلوغه خیلي سرتون شنیدم هستي از ــ

 : گفت و زد لبخند ماني

 !خونه برم زياد کنم نمي وقت و شلوغه سرم خیلي روزه سه دو،. آره ــ

 !اين خسته چقدر که معلومه کامال تون چهره از ــ

 : گفت خاص و عجیب لحن يه با و کرد گرد رو هاش چشم ماني

 !خوندين مي رو چیزها خیلي صورتم تو از کاش اِ؟ ــ

 با که مبپرس سؤال خواستم. نگفت هیچي اما بده بیشتري توضیح يا کنه کامل رو حرفش تا. کردم نگاهش منگ و گیج

 .موند دهنم تو حرفم پذيرايي، به نريمان و ردياب ورود

 کردم حس کرد، نگاه ما نشستن ي فاصله نرديکيِ به وقتي. رفت درهم هاش اخم و کرد نگاه ماني به همه از اول برديا

 .کرد مي بارم خوشگل فحش تا دو قطعا نبود کسي اگه

 : گفت برديا به رو پرور آقاي. نشستیم مبل رو همه

 !کنم مي زيارتتون دوباره که برديا آقا ختمخوشب خیلي ــ

 .کرد تشکر خشک و آهسته و زد لبخندي برديا

 : گفت و آورد در رو کتش نريمان

 !ديدمتون جا اين امشب شدم خوشحال خیلي جان پدر ــ

 :گفت بود، شده خوشحال حسابي نريمان حرف از که پرور آقاي

 عاشق هم، کنار عمرتون آخر تا دارم آرزو براتون! داره ارزش دنیا يه آوردي، دخترم هاي لب رو رو لبخند که همین ــ

 !بمونین هم
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 : گفت بود، خورده جا پرور، آقاي فهم و شعور همه اين ديدنِ از که نوشین

 .داره اي فهمیده پدر جان هستي واقعا ــ

 !هم براي ها اين کردن مي باز اي نوشابه چه. کرد تشکر پرور آقاي

 .زد مي حرف دستیش بغل با کسي هر و شد تا دو تا، دو جمع

 : گفت من به رو ماني

 بزنین؟ رو درس قید عقل، کم هستيِ مثل ندارين قصد که شما ــ

 ماني و من هاي حرف پیش حواسش و هوش تموم اما زد، مي حرف باهاش داشت نريمان. کردم نگاه ناخواسته برديا به

 .کرد کج رو سرش و کرد نگاه ما به بس از گرفت درد گردنش بیچاره. بود

 : گفتم و زدم رنگي کم لبخند

 اومد مي لق و تق همیشه. خوند مي من زور با هم حاال تا هستي! خوندنم درس براي هستي از تر مصمم من نه ــ

 !خوندم مي درس هستي از تر جدي همیشه من! دانشگاه

 !بشم هستي حريفِ نتونستم که من! خوبه خیلي ــ

 : گفت دغرولن با هستي

 !بدم ادامه خوام نمي گفتم که من کردي؟ شروع باز داداشي! اِ ــ

 : گفت خنده با ماني

 !تسلیم بابا؛ باشه! اوه اوه، ــ

 : گفت رسا صدايي با نوشین

 زندگیشون؟ پي برن زودتر نريمان و هستي ندارين دوست شما پرور، آقاي ــ

 و بوده حمید با دعواش خاطرِ به حرفش اين دونستم مي خوب. يمخورد جا نوشین اي دفعه يه و ناگهاني سؤال از همه

 !کنه تازه رو دلش داغ خواسته مي

 : گفت و زد ملیحي لبخند پرور آقاي

 جور شرايطش بايد خب اما میاد؟ بدش دخترش گرفتنِ سامون و سر زودتر از کي! خانوم نوشین خدامونه از که ما ــ

 .شه

 :گفت دستپاچگي با کرد، مي ولز و زجل داشت نوشین دست از که مامان
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 !هست وقت نريمان و هستي براي حاال وگرنه عجوله؛ کم يه نوشین اين! پروره آقاي با حق ــ

 :گفتم

 نیست؟ عجول خودش واسه نوشین چرا ــ

 .زد زل بهم خشم، و تهديد و سرزنش کلي با نفر دو هاي چشم اومد، در دهنم از حرف اين تا! اوه اوه؛

 !شد باز موقع بي که مبارکم دهن به فرستادم لعنت. کردن مي له رو من هاشون چشم با داشتن نوشین و مامان

 :گفتم کنم، حل جوري يه رو کاريم گند که اين خاطر به و گرفتم گاز رو لبم

 رو رفشونط اخالقِ اگه تونن مي و کردن پیدا شناخت هم از حسابي که اينه آقا حمید و نوشین ي رابطه خوبيِ البته ــ

 !بزنن هم به ندارن، دوست

 ثلم هاي اخم اين تا بزنم، حرفي دوباره خواستم. بودم نکرده راضیش که اين مثل. رفت هم در بیشتر نوشین هاي اخم

. رسم يم رو حسابت شب آخر بزني، ديگه حرف يه اگه يعني. کرد تالقي مامان نگاه با نگاهم که بشه وا نوشین شمشیرِ

 !شدم خفه الک همین خاطر به

 .کنه مي نگاهم خاصي منظور با و کرده فرق هاش نگاه کردم مي حس. کرد مي نگاهم خاصي طور يه ماني

 ايه بشقاب کردن جمع سرگرمِ وقتي حتي بود؛ معلوم لبش ي گوشه هم مهربون لبخند يه کرد، مي نگاه بهم وقتي

 .کرد مي معذبم کمي و کردم مي حس خودم روي رو هاش نگاه سنگیني هم بودم، عسلي روي از میوه

 من! ماني نه داشتم، برديا طرف از رو مهربون هاي نگاه و ها محبت اين انتظار من. لرزوند مي رو دلم هاش نگاه همین

. دمش مي ماني عاشق نبود، زندگیم تو برديا اگه شايد! ماني نه بودم، برديا طرف از ها مهربوني و ها نگاه اين ي تشنه

 نگاه وقت هر. بود نذاشته ماني براي قلبم تو جايي هیچ برديا اما! بود عالي شرايطش ي همه هم بود، جذاب هم چون

 برديا ي شده قرمز و عبوس ي چهره روي نگاهم ناخودآگاه ديدم مي رو مرموزش لبخندهاي و ماني راز و رمز پُر هاي

 هم من. شد نمي وا هم از هاش اخم هم ثانیه يه و نیست راضي ماني حضور از اصال که بود مشخص کامال. موند مي ثابت

 ي رفته هم در هاي اخم و ماني منظورِ با هاي نگاه از تا کردم مي مشغول آشپزخونه تو رو خودم مختلف هاي بهانه به

 .کنم پیدا نجات برديا

 .ايستاد کنارم هستي که بودم، شده خرد هاي میوه با ژله تزيین مشغول

 .ها آشپزخونه تو چپیدي ساعته دو و؟نیل بابا تو کجايي ــ

 !دارم کار که بیني مي ــ

 خواي؟ نمي کمک ــ
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 !وقت يه نکنه فرار که جونت شوهر پیش برو تو. نه ــ

 : گفت و کشید رو لپم هستي

 !منه از تر ضروري امشب تو وجود اما! خانــــــوم حسود باشه ــ

 :گفتم و مزد زل هستي ناز هاي چشم تو و کردم ريز رو هام چشم

 !ها داره بو هات حرف دخترکم! اوي ــ

 : گفت و کرد نگاهم شیطنت با. زد لبخندي هستي

 !بگم داشتم اجازه کاش ــ

 نمي که رو چیزي. بود مرموزي دختر همیشه هستي. رفت آشپزخونه از بپرسم، اي ديگه سؤال بخوام که اين از قبل

 .گفت نمي خواست، نمي خودش تا اومد، مي باال هم جونت بگه، خواست

 .نشستم ماني از دور و هستي کنار. شدم پذيرايي وارد ناراحتي با. بود نمونده آشپزخونه تو کاري هیچ ديگه

 : گفت ماني به رو نريمان

 هاگ گفت مي همیشه که داشتم شیمي معلم يه دبیرستان تو من نه؟ سخته؛ کارت بگو؟ کارهات از جان، ماني خب ــ

 ونهت نمي کسي هر و سخته خیلي شدن پزشک راه چون. باشین داشته پشتکار بايد حتما ن،بشی پزشک خواين مي

 .باشه پزشکي عاشق که کسي مگه کنه؛ تحمل رو هاش سختي

 : گفت و زد لبخندي ماني

 بايد. است دنیا شغلِ ترين بخش لذت هستم، شغلم عاشق که مني براي خب اما سختیه شغل پزشکي. درسته کامال ــ

 گمب هم اين البته. اومدم کنار شرايطش و ها سختي همه با من. کني تحمل هم هاش سختي تا باشي پزشکي ي شیفته

 زيادي ريسک! رشته اين تو اومدم چرا که کردم لعنت رو خودم بار صد زياد خستگيِ و سختي از که اومده پیش خیلي

 !مهخستگی از بیشتر عشقم بینم مي گذره، مي که مدت يه خب اما. داره

 : گفت پوزخند با برديا

 داشته؟ رو ارزشش اآلن کشیدين، سختي همه اون که اينه منظورم رسیدين؟ چي به حاال ــ

 !کنه خیر به رو امشب خدا. بود زده قل اش کینه تازه برديا اين. لرزيد تنم

 آتیش دار کنايه هاي حرف از بیشتر آرامشش، اين با رو برديا و بود خودش مخصوص فقط که آرامشي همون با ماني

 : گفت زد، مي
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 اين ارزش کردم تحمل که هايي سختي تموم خودم نظر از و راضیم خیلي هستم توش اآلن که جايگاهي از من ــ

 سرِ وقتي و باشه راضي شغلش از آدم يه که خوشبختیه اوج نظرم به و دارم آرامش شغلم با من! داشته رو رضايت

 اول امیدشون دارن؛ نیاز تخصصم و من به که دارم کار و سر هايي آدم با من اآلن. برهب لذت کارش چیز همه از کارشه،

 اب کال. نیستم غرور اهل من بگم هم اين البته. میاره خاصي غروره يه برام اين! تخصصم و من به هم بعد و است خدا به

 هب رو مريضم لبخند يه من اما کنید، نمي درک رو من شرايط شما. قشنگیه خیلي حسِ اين برديا آقا. ام غريبه غرور

 .چیزيه هر از تر ارزش با برام لبخندشون اون. نمیدم رفاه و پول تا صد

 : گفت آورد، مي در رو يکي من حرص که اش مسخره پوزخند همون با برديا

 هب ها مريض لبخندهاي و دوستي انسان حس از بیشتر هست، پزشکي تو که پولي! شعاره ها حرف اين ي همه البته ــ

 !شینه مي آدم دل

 !رگبار به بودش بسته و بود گرفته قرار هدف رو ماني راحت و رک خیلي. گرفت لجم

 : گفت ماني

 هک نیستم ظرفیتي بي و جنبه بي آدم هم قدر اون من. دادم رو جوابتون صادقانه من اما باشه شعار شما نظر از شايد ــ

 !رسیدم جا اين به چي از و بودم چي رهب يادم بخوره، شغل اين پول به چشمم تا

 ناخوشايند هاي حرف و ها طعنه مقابل در. بود کرده خودش مسحور رو من ماني دادنِ جواب صادقانه و آرامش اين

 خورده شکست و بود کشیده دست ماني کردنِ عصبي از که برديا. داد مي جواب نازش لبخند و آرامش کمال با برديا

 .کرد مي تحلیل رو ماني هاي حرف داشت. کرد نگاه فرش هاي گل به ساکت و نزد حرفي ديگه بود،

 هم شام میز سر حتي نزد، حرف باهام اصال. نکرد بهم هم سرزنش و طعنه از خالي و مهربون نگاه يه برديا کال شب اون

 دور رو میز تقريبا و بشه بلند خودش بود شده حاضر بود، نزديک من به نوشابه پارچ و خواست مي نوشابه که اين با

 !يگه؟د حد اين تــــــا. بود کرده کفري رو من حسابي پسر اين غرور. بريزم نوشابه براش بگه من به که اين تا بزنه،

 :گفت و ايستاد نزديکم ماني. شدن بلند جا از هستي و پرور آقاي و ماني و شد شب آخر

 !خوش شب. ببینمتون که باشم داشته سعادت هم باز امیدوارم! خانوم نیلوفر بود خوبي خیلي شب ــ

 : بگم آهسته تونستم فقط و بود زده خشکم ماني محبت و مهر همه اين برابر در

 !بخیر شب ــ

 :گفت و پوشید رو اسپورتش کت هم برديا. رفتن ها اون! بود داده دست از رو کارايیش ديگه زبونم

 !شم بلند بايد زود صبح ته،وق دير! کنم مي زحمت رفع ديگه هم من جون، خاله ــ

 : گفت لخند با مامان
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 !بخوابي خوب! جان خاله سالمت به ــ

 .بوسید نرم و آروم رو برديا پیشونيِ مامان

 اتاقش به زودتر و کرد خداحافظي نريمان! رفتم کوچه به اش بدرقه براي من. کرد تشکر مامان از و زد لبخندي برديا

 .آورد مي در حرکت به شال زير از رو موهام و بود خنک اهو. بوديم تنها برديا و من. رفت

 : گفت بشه، خوشگلش 3 مزدا سوار که اين از قبل برديا

 !بوديا شده زبون شیرين خیلي امشب ــ

 .گرفتم خوب رو اش کنايه! هم تو رفت ناخواسته هام اخم

 !مانیه؟ آقا مال کرکرات و هر هر و بش و خوش و منه واسه هات اخم چرا ــ

 نمي طوري اون و بستم مي رو دهنم کاش. بود من هاي خنده و ماني جوک اون و من پیش حواسش تموم. کرد يخ تنم

 !خنديدم

 : گفتم حرص با و گرفت لجم

 .کنم مي رفتار خودشون مثل ها آدم با من ــ

 :گفت و داد فشار هم به محکم رو هاش دندون بود، شده کفري جوابیم حاضر از که برديا

 !کن عوض رو ديدت نیلوفر،! دراز ونزب ــ

 : گفتم و زدم باال رو ابروهام از يکي

 منظور؟ ــ

 !ذهنته تو که نیست اوني ماني ــ

 چیه؟ من ذهن تو ــ

 !دوني مي بهتر خودت ــ

 .بزنه رو دلش حرف کنم وادارش داشتم دوست

 ناراحتي؟ چي از ــ

 : گفت خشک لحني با و کرد باز رو ماشینش در

 !راحتي تو که زيچی از ــ
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 .رفت و گاز پدال رو گذاشت رو پاش و نداد بهم رو حرفي هیچ فرصت اما کردم نگاهش ها گیج مثل

 براش قدر اين زد؟ نمي رو حرفش آدم، مثل درست چرا. شدم خیره کوچه تو ماشینش شدن گم به مبهوت و مات

 بود؟ سخت

 دوازدهم فصل

 

 مه نونوايي صف از صفش. وايسم تاکسي صف تو نداشتم حوصله اصال. بودم خسته خیلي. شدم خارج دانشگاه در از

 يم تاکسي طويل صف به رو خودم داشتم آروم آروم! بودم شده گم تقريبا پلیورم، تو من و بود سرد هوا. بود تر شلوغ

 .کرد خرد رو اعصابم ماشیني، ممتد بوق که رسوندم

 .بستم زود رو دهنم. ديدم رو ماني نشین دل ي چهره که بزنم داد سرش تا عقب برگشتم

 .خانوم نیلوفر سالم ــ

 : گفتم و دادم تکون رو دهنم

 .ماني آقا سالم شمايین؟ اِ؟ ــ

 .شدم مزاحمتون موقع بي ببخشید ــ

 وشه بي سرما از بیفتم تا زنه، مي حرف قلم لفظ قدر اين! سرما اين تو مردم. ديگه کنم سوارت بیا بگو بار يه خب. اَه

 !ها شه خنک دلش .بشم

 .کنم مي خواهش نه، ــ

 خونه؟ بريد مي تشريف ــ

 !لونه برم مي تشريف پَ نَ پَ

 .تون اجازه با بله ــ

 .رسونمتون مي شید سوار ــ

 .کنم قبول زود که نبودم دخترهايي اون از خب اما بودم، شده راحت تاکسي طويلِ صف شر از. شد آب دلم تو قند

 : گفتم ترديد و ترس با

 .شم نمي شما مزاحم. ممنون نه ــ

 !نشه پشیمون و کنه سوار رو من تا گفتم کن، خر پسر مظلومیت نوعي با رو جمله اين
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 : گفت خاصي متانت با. خنديد مي هاش چشم

 !شید سوار. دارين اختیار نه ــ

 .نشستم جلو جت، مثل و نکردم اصراري ديگه

 مازيار از ماليمي خیلي آهنگ. بود داده دست بهم خوبي حس .بود کرده پر رو ماشین کل فضاي خنکش عطر بوي

 .بود پخش حال در هم فالحي

! میادن دانشگاه کال ديگه که هستي دانشگاه؟ بود اومده چرا ماني. شدم مشکوک که گرفتیم فاصله دانشگاه از کم يه

 !نیست يکي کني حساب جور هر اصال بیمارستانش، با هم راهش

 .کرد جدا افکارم از رو من ماني مهربون صداي که بود کرده گل بازيم آگاه کار و کردم مي فکر چیزها اين به داشتم

 بود؟ چطور دانشگاه امروز خب، ــ

 :گفتم جدي خیلي. شد مي پررو کردم، مي شوخي باهاش اگه اما ،"رسوند سالم بود، خوب" بگم خواستم

 !نبود بد اِي، ــ

 نیست؟ خالي هستي جاي ــ

 چطوره؟ هستي راستي! بشه تنگ براش دلم قدر اين کردم نمي فکر! شــــــعور بي! بدجــــــور که اون ــ

 : گفت و زد لبخندي ماني

 پرسین؟ مي رو سراغش من از است، شما داداش زن ــ

 !بود نمک بي و پاستوريزه خودش مثل هم هاش شوخي! لــــــوس

 خانومه؟ نوشین عروسيِ ديگه ي هفته سالمتي به! خوبه هم هستي ــ

 .نشده قطعي فعال البته. بله ــ

 .سالمتي به ــ

 !مرسي ــ

 !راحت نزن؛ حرف خب! اَه. اومد مي جوش به خونم داشت هاش تعارف و ها حرف از

 مي خیس زبونش با رو لبش و بگه خواست مي لحظه يه. کنه مي پا اون و پا اين و بگه چیزي خواد مي کردم مي حس

 !بودمش گرفته نظر زير حسابي. شد مي خیالش بي و گرفت مي گاز رو زبونش دزو اما بگه؛ تا کرد

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  nazi nazi | غرور تلخ سایت نگاه دانلود
 

 ماني؟ آقا ــ

 افته مي خونش و میره مي اآلن کردم حس که خورد تکاني چنان بودم، آورده جلوش رو عزرايیل اسم انگار بیچاره

 !گردنم

 بله؟ ــ

 بگین؟ خواين مي چیزي ــ

 .بود بريده کفش ذکاوتم و هوش از بیچاره

 چطور؟ ــ

 !بگید شه نمي روتون ولي بزنین خواين مي رو حرفي کردم حس آخه ــ

 : گفت و زد لبخندي ماني

 !برسونم عرضتون به رو مطلبي يه خواستم مي. شماست با حق ــ

 !میدم گوش. بفرمايید ــ

 !زنه مي حرف باهام ديگه روز يه و داره عجله که گفت و رسوند رو من هم آخرش. کرد مِن مِن خیلي

 !شدما ادب بي! اوه! مرگته؟ چه بگي مردي مي خب. اومد نمي خوشم ها بازي لوس اين از

 .نبود مهم برام اما زد، مي مشکوک بود روزي چند ماني چند هر

 .بود ظرفشويي سینک تو سبزي شستن مشغول مامان. رفتم خونه به

 .ماماني ســـــــــــــالم ــ

 : گفت و زد لبخندي. کرد نگاهم و عقب برگشت مامان

 .نباشي خسته خوبي؟. سالم ــ

 : گفتم و مبل رو کردم شوت رو آديداسم پشتي کوله

 کو؟ نوشین. ام خسته خیلي فقط خوبم. مرسي ــ

 :گفت رفت، مي ور ها سبزي با داشت و بود بهم پشتش که طور همون مامان

 !نخورده هم نهار. هنیومد بیرون و اتاقش تو چپیده صبح از باشه؟ کجا خواستي مي ــ

 چي؟ واسه ــ
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 !نداشته رو بهم کردن توهین حق حمیرا میگه! ناراحته شب اون واسه ــ

 .شد مرور ذهنم تو بودن، مون خونه حمید ي خونواده که کذايي شب اون خاطرات! خواهرم بیچاره. داشت هم حق

 .بود کرده ازدواج و بود سالش شش و بیست حدودا. بود مشکي موهاي با گندمي دختري حمیرا

 .نکرده اغراق اصال بیچاره و مغول قوم اين دست از کشه مي چي بیچارم خواهر که فهمیدم تازه من شب اون

. کرد نمي حساب آدم رو نوشین اصال. بود هم در هاش اخم. داد نشون همه به رو واقعیش روي اون حمیرا شب اون

 :گفت قبیحي و زننده لحن با شد، کشیده پیش حمید و شیننو ازدواج حرف و شد تموم اي کلیشه هاي حرف وقتي

 هک اي چاله اين تو نرفت و رسید مغزش به خون کم يه و زد شايد. کنه فکر بیشتر بايد داداشم ايه؟ عجله چه حاال ــ

 !کَندن براش

 بود شده ننوشی خب اما کنه؛ جبران رو لــوسش دختر زشت حرف تا زد، حرف کلي و شد سرخ حمید مامان بیچاره

 مامان اگه. بود شده قرمز خشم فرط از صورتش. بود عصبي خیلي. اومد نمي در خونش زدي مي کارد آتیش، ي گوله يه

 .کرد مي داغونش و کشد مي رو حمیرا هاي گیس قطعا باشه، ساکت که بود نگرفته قول ازش

 براي نگاهش، با و کرد خودخوري یچارهب نوشینِ و زد راحت خواست، دلش طعنه و کنايه چي هر حمیرا شب، آخر تا

 عصبي خواهرش هاي حرف از قدر اين بیچاره. شد پرپر حمید حال به دلم لحظه يه. کشید نشون و خط بدبخت حمید

 !زمین تو بره سر با بود مونده کم و پايین بود انداخته رو سرش که بود

 گوش کو اما کنه؛ بس که داد مي تذکر علني راحمی به حتي بود؛ ساکتي و آروم مرد خیلي شوهرش حمیرا، عکس بر

 هب حمیرا رو مهموني کل چند هر. بشه برگزار عروسیشون ديگه ي هفته که شد گذاشته قرار شب اون خالصه! شنوا؟

 قح بیچاره. کوبید هم به محکم رو در و رفت اتاقش به نوشین رفتنشون، محض به. بود کرده تبديل سوگواري و عزا

 موج هاش چشم تو از ناراحتي که هم مامان. داد مي فحش زمان و زمین به مدام و بود ناراحت خیلي که نريمان! داشت

 آخرهاش بود، زياد ها ظرف بس از. گرفت درد کمرم. افتاد بیچاره منِ گردن به ها ظرف شستن زحمت شب اون. زد مي

 .رفت مي سیاهي هام چشم ديگه

 مي براش دلم اما جنگیديم، مي هم با همیشه که اين با. رفتم نوشین تاقا سمت به و اومدم بیرون شب اون فکر از

 !بود خواهرم بود چي هر. سوخت

 .زد مي حرف تلفن با داشت انگار. رسید گوشم به کسي با نوشین زدن حرف بلند بلند صداي

 جلوش چرا. نيک مي توجیه رو روت و چشم بي خواهر اون زشتِ کارهاي داري. میاري بهونه داري. خیر نه ــ

 که بعدها نگیري، رو جلوش نامزديم که اآلن اگه نکردي؟ دفاع ازم چرا نیستي؟ شوهرم سرم خیر مگه واينستادي؟

 .است خونده ام فاتحه
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_ ... 

 .نداريم هم با نسبتي هیچ تو و من يا کنه مي قیچي رو زبونش يا. زدم رو حرفم من حمید، ببین ــ

_ ... 

 !آخرمه حرف آره ــ

 .شدم وارد و زدم در. رسید گوشم به شدنش شکسته و ديوار به چیزي شدن کوبیده صداي

 ختهري کال اش بیچاره گوشيِ محتويات. بود کرده حبس هاش دست بین رو سرش و بود نشسته تختش ي لبه نوشین

 دست به يبرا همیشه! مامان گلکسي يه. بود حمید کادوي! ديوار؟ به بوده کوبونده رو گوشیش پس. بیرون بود

 و ياهارو وقتي حاال! بشم صاحبش تا کشیدم مي گانگستري هاي نقشه هم گاهي حتي کشیدم؛ مي نقشه کلي آوردنش

 !خوردم مي افسوس ديدم، مي زمین بر نقش رو آرزوهام

 :گفت اي کالفه لحن با بودم، ساکت چون. کرد نگاهم نوشین

 داشتي؟ کاري ــ

 !بود معلوم سفیدش صورت رو هاش اشک رد. زدم زل نوشین به و رفتمگ شده خرد و ناز گلکسي از رو نگاهم

 خوبي؟ ــ

 : گفت و انداخت بهم سفیهي اندر عاقل نگاه

 !شکنم مي گردو دارم دُمم با! که بیني مي! خیلي ــ

 :گفتم و کردم نوازش آروم رو اش گونه و نشستم نزديکش. گرفت لجم ربطم بي سوال از

 کني؟ مي اذيت رو خودت قدر اين چرا ــ

 !زدا هايي حرف چه حمیرا شب، اون ديدي خوبه حاال ــ

 حمید؟ يا کني عروسي حمیرا با خواي مي تو ــ

 ندادم رو جوابش هم شب اون! بشناسه رو خودش حدود و حد بايد اون! مهمن خیلي حمید ي خونواده من، براي ــ

 !کنم قیچي رو زبونش تونستم مي بخو وگرنه نکنم؛ توهیني بهشون بودم داده قول مامان به چون

 !شه مي حل مشکالت اين ي همه و کنین مي عروسي...ايشاا ــ

 : گفت و داد بیرون صدا پر رو نفسش نوشین

 !زندگیمونه تو حمیرا اون نوکِ باز کنیم، هم ازدواج مطمئنم من ــ
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 : داد ادامه و کرد بغض

 از و انداختم راه هوار و داد حمید سر شعورش بي خواهر اون خاطر به بس از شدم خسته! نیلوفر شم مي خفه دارم ــ

 !روندمش خودم

 !کشه مي عذاب خیلي وسط اين اون! مادرش و خواهر ديگه طرف و زنشه قضیه طرف يه! حمید آقا بیچاره ــ

 :گفت بغض با. بود زده حلقه هاش چشم تو اشک کرد، نگاهم نوشین

 !کنه مي بارم طعنه کلي حمیرا حمید، ي خونه میرم وقت هر! نیلوفر ريدمبُ. ام خسته خدا به کشم؟ نمي زجر من ــ

 :گفت. اتاق تو اومد مامان. کرد گريه

 بشه؟ معجزه بشه؟ چي که اتاقت؛ تو کردي حبس رو خودت روزه سه نوشین؟ چته تو ــ

 : گفت هق هق با نوشین

. خوامش نمي کنه؛ نگاه رو خواهرش هاي طعنه و نهبشی ماست عین هم باز بخواد اگه. مامان خوام نمي رو حمید من ــ

 !ندارم دوستش

 خارج نوشین اتاق از و ندونستم جايز رو موندن ديگه هم من. بشه آروم تا چسبوند اش سینه به رو سرنوشین مامان

 .شدم

. تاداف مي قبع هي که هم عروسي مراسم تاريخ. بود نیومده بیرون اتاقش از هفته، يه اين تو نوشین. گذشت هفته يه

 .بودم نوشین حال نگران خیلي

 مي نظر به ناراحت اش چهره. کرد قطع رو گوشي تلفن، با زدن حرف دقیقه بیست از بعد مامان. دادم لم مبل روي

 :پرسیدم. رسید

 زدين؟ مي حرف کي با ــ

 !حمید مامانِ با ــ

 شد؟ چي خب، ــ

 از غرغرهاش صداي. نشده عوض حمیرا اما است؛ شرمنده دخترش و خودش رفتارهاي از گفت مي. بود ناراحت ــ

 !اراجیف اين از و نیست زندگي زن کردنه، قهر اهل که زني که گفت مي حمیرا مدام. اومد مي تلفن پشت

 آخرش؟ حاال! پررو چه ــ

 .بکنن رو فکرهاشون هم باز بهتره. هیچي که فعال. دونم نمي ــ
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 !طالق؟ نشه، اگه يعني ــ

 !نکنه خدا. دختر بگیر گاز رو زبونت ــ

 :گفت مامان. فکر تو رفتم و کردم سکوت

 .جا اين بیان شام قراره پري خاله و پدرام دايي! نیلوفر راستي ــ

 !شام؟ ــ

 .ديگه آره ــ

 کردين؟ دعوت مهمون شما باز ــ

 !نیستتن که غريبه! وا ــ

 .کردين دعوت مهمون بس از شدم خسته ــ

 !کني مي کار خونه تو هم چقدر کنه مي فکر ندونه، کي هر حاال. بکش لتخجا پاشو! حاال خبه ــ

 زا شب، اون بابت هنوز. ببینم رو برديا خواست نمي دلم. بردم پناه اتاقم به. نداشتم رو مامان غرغرهاي اعصاب اصال

 براش دلم ديگه مون، خونه اومد مي بس از! مون خونه اومد ها مهمون ي بقیه از زودتر هستي. بودم عصبي دستش

 !شد نمي تنگ

 .اومد مي خیلي سفیدش صورت به قرمز رنگ. بود پوشیده رنگ قرمز ربع سه آستین بلوز يه هستي

 .شد نزديک بهم هستي که کردم، مي درست ساالد داشتم آشپزخونه تو

 نیلو؟ ــ

 ها؟ ــ

 !میاي رد هم تنهايي از. خوبه ازدواج قدر اين کن باور کني؟ نمي ازدواج چرا تو ــ

 نبود؟ من از تر کوتاه ديوار بدن؟ شوهر رو من دارن دوست همه خبره چه! بابا اي ــ

 گیري؟ مي سامون و سر زود بَده! خره میگم خودت براي من ــ

 شــــــــوهر؟ کو ــ

 !دارم سراغ برات اوکازيون و خوب مورد يه. من با اون بگو، رو بله تو ــ

 :گفت و کردم نگاه هستي صورت تو کردم، ريز رو هام چشم
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 حاال؟ هست کي طرف! مارمولک اوي ــ

 : گفت و خنديد ريز هستي

 .عزيزم نیست غريبه ــ

 : گفتم حرص با

 !کَنما مي دونه دونه رو موهات نگي، خدا به کرد؟ گل بازيت پلیس تو باز ــ

 !کرده مي نگاهت پاک همیشه اون. نکن بد فکر لطفا اما نشو، سگ بابا، باشه ــ

 .رو پیشه عاشق آقاي اين کن معرفي. حاال خب ــ

 : گفت چیني مقدمه بدون هستي. دوختم هستي دهن به رو هام چشم

 .ماني ــ

 !ماني؟! بودم شنیده درست اما زدم، هم باربه چند رو هام پلک. شنیدم اشتباه کردم حس لحظه يه. کرد يخ بدنم

 : گفتم ضعیف صدايي با زور به

 !کي؟ ــ

 :گفت و داد دستم به آب لیواني بود، کرده گم رو پاش و دست ابيحس که هستي

 .دادم بهش دردناکي خبر چه کنه مي فکر ندونه کي هر. بخور رو اين رواني؟ شد چت ــ

 .خوردم آب قلپ يه زور به

 خوبي؟ نیلوفر ــ

 : گفتم و نشستم اي صندلي روي

 گذاشتي؟ کارم سر يا گفتي راست ــ

 رو تو نريمان، و من نامزدي از قبل از ماني کنم؟ مي شوخي موضوع اين با من! ببینا رو ناقص اين عقل خدا رو تو ــ

 !بده بروز کشیده مي خجالت ام بچه اما داشته؛ دوست

 !شه نمي باورم اصال! هستي واي ــ

 .داره خبر هم نريمان ــ

 گفتي؟ بهش تو ــ
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 .بگه پروانه مامان به اون قراره. آره ــ

! ماني هن باشه خواستگارم برديا کردم مي فکر. نداشتم حسي هیچ ماني به من. نبودم خوشحال اصال. بود بد خیلي حالم

 به دست اي بهونه چه با من! کرد ردش بشه که نداشت مشکلي هیچ ماني. بود خورده سنگ به تیرم همیشه مثل

 !ندارم؟ جازدوا قصد يا بدم ادامه رو درسم خوام مي بگم ها لوس دختر مثل کنم؟ سرش

 داشت؟ دوست رو من اصال کرد؟ نمي خواستگاريم چرا لعنتي. بود برديا پیش روحم

 .اومدم بیرون فکر از هستي هاي تکان با

 کجايي؟! نــــــیلو اوي ــ

 .بابا جام اين ــ

 چیه؟ ماني مورد در نظرت ــ

 باشه؟. بدونه چیزي کسي فعال ندارم دوست. کنم فکر بايد من ــ

 پروانه؟ انمام حتي ــ

 !بگم بهش خودم و کنم فکر بذار کنم مي خواهش. مامان حتي ــ

 !بدونه بايد مامان که اينه نظرش نريمان اما ــ

 : گفت ديد، رو التماسم از پر هاي نگاه وقتي

 !راحتي جور هر. باشه ــ

 لیاقتش و بود محترم خیلي بود؛ آرومي پسر اون. نداشتیم اشتراکي وجه هیچ ماني و من من، نظر از. رفت هستي

 از زود برام ماني با زندگي بودم مطمئن. اومد نمي خوشم ساکت و عادي و تکراري زندگيِ از اصال من. بود من از بیشتر

 من هدف. نبود من هدف. نبود من روياهاي مرد اما بود؛ محکمي گاه تکیه و خوشگل بود؛ جذاب ماني. میاد در تازگي

 ه؛منفی ماني به جوابم دونستم مي! اَه. شد نمي عاشقم کاش. نداشت جذابیتي هیچ من رايب ماني هاي حرف. بود برديا

 !داره؟ من به حسي چه فهمیدم مي بايد. آوردم مي در زبونش زير از بود، جور هر رو برديا جواب بايد امشب اما

 .نبود يلدا. بودن اومده ها مهمون. رفتم پذيرايي به

 : گفت مامان

 داداش؟ خان کجاست يلدا ــ

 : گفت و کشید خجالت دايي
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 .کرده نامزد يلدا ــ

 .موند باز همه دهن

 : گفت دلخوري با پري خاله

 داداش؟ خان شديم غريبه قدر اين ــ

 : گفت شرمندگي با دايي

 خطبه يه. کردم تايیدش هم من. شد آشنا دبي تو پسره با يلدا. افتاد اتفاق اي دفعه يه کن باور! جان پري نه ــ

 !میام در خجالتتون از مراسمش براي...ايشاا! همین. شد خونده بینشون

 : گفت بنفشه

 !کور و سوت چه ــ

 : گفت طعنه با بهار

 !اليق چه هر خاليق، ــ

 :گفت دايي به رو و کرد بهار به اي غره چشم پري خاله

 هست؟ کاره چي پسره. بشن خوشبخت...ايشاا ــ

 : گفت ناراحتي با نجیده،ر بهار حرف از بود معلوم که دايي

 .خوبیه پسر. بزرگتره يلدا از سال سه! بانکه کارمندِ ــ

 :گفتم

 خارج؟ برن عروسي، از بعد قراره ــ

 رو غم !دايي طفلک. بودن خبر با يلدا به دايي زياد وابستگيِ از همه. داد تکون تايید ي نشونه به رو سرش پدرام دايي

 .خوندم مي هاش چشم تو

 : گفت بهار

 نیست؟ نوشین جون، خاله ــ

 : گفت مامان

 .کرد عذرخواهي ازتون. خوابید گرفت و خورد قرص داشت، درد سر کم يه نوشین راستش ــ
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 : گفت بنفشه

 .شه مي خوب... ايشاا ــ

 !بود دوخته میز روي چاي لیوان به رو نگاهش و بود نشسته گوشه يه مغموم و ساکت. افتاد برديا به نگاهم

 .گرفت خیلي دلم!هیچي. داد تحويلم اي کنايه و پوزخند حتي نه زد، حرفي نه برديا کردم کاري هر من ،شب آخر تا

 !بزنه طعنه بهم نبود حاضر ديگه حتي

 .مبل رو کرد نمي بُق طوري اون شب اون داشت، دوستم اگه. نداره دوستم برديا که شدم مطمئن شب اون

 

 ات روزي چند و بود اسفند اواخر. بود پیچیده خیابون و کوچه و خونه کل وت عید، هواي و حال کم کم. گذشت هفته يه

 اب هم هستي. نبود خونه نوشین. خريد برم تا شدم حاضر. بود شده شروع هم من خريدهاي. بود مونده باقي جديد سال

 .برم تنهايي خودم بودم مجبور. بود بیرون نريمان

 .ديد مي تلويزيون داشت و بود نشسته مبل رو مامان. رفتم پذيرايي به

 مامان؟ ــ

 چیه؟ ــ

 گذاشتین؟ کجا رو لباسم پول ــ

 !کمده رو ــ

 .نشست هام لب رو پهني لبخند ها تراول ديدن از. برداشتم رو پول و پريدم. رفتم کمد سمت به

 بخور درد به زچی يه تا کنار، گذاشتم برات زياد پول. بخر خوب جنس برو! بخريا بنجل هاي جنس نري نیلوفر، ــ

 !بخري

 و خوب دختراي مثل هم من! نباشه جیغ هاي رنگ و تنگ کوتاه، يعني. فهمیدم مي رو بخور درد به چیز معنيِ خوب

 .گفتم بااليي بلند چشم نده، گیر بهم مامان که اين خاطر به کن، گوش حرف

 : گفت مامان که بستم مي رو پولم کیف زيپ داشتم

 .دختريه هر آرزوي !خوبیه خیلي پسر ماني ــ

 .ها بگیره رو زبونش اون جلوي نتونست آخرش! لق دهن هستي اي داشت؟ ربطي چه. شدم شوکه

 گفت؟ شما به کي ــ
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 !نريمان ــ

 :گفتم عصبانیت با. گرفت لجم

 !فضول ي پسره ــ

 : وگفت رفت بهم اي غره چشم مامان

 !دخترم؟ خواستگاري اومده کي ندونم بود قرار مگه ــ

 .بگم بهتون خودم بود ارقر ــ

 !است گزينه بهترين تو براي ماني من نظر به. فهمیدم که حاال ــ

 !بزنم حرف موردش در خوام نمي فعال ــ

 !جا اين کنم دعوتشون شام شب يه خوام مي من اما ــ

 ...مامان کارهاي اين با اما بگم، هستي به رو ام منفي جواب جوري يه خواستم مي من. بودم شده کفري

 !هیچي. امیدي نه اي؛ دلخوشي نه. بشه زده حرفي خوام نمي من کردين؟ پیله شما باز مامان ــ

 .نداره ايرادي و عیب هیچ ماني! چیه دوني نمي رو خودت صالح! اي بچه نادوني؛ عقلي؛ بي تو ــ

 .رونبی زدم خونه در از و کردم پام رو هام کتوني خشم با. شدم خارج خونه از جت مثل حرص، با

 بتونه که کسي. دامادش بشه ماني مثل پسري يه داشت دوست همیشه مامان. میاد پیش ها حرف اين دونستم مي

 رو ابماعص بدجور مامان کارهاي گاهي! پزشکه من داماد بگه و بگیره باال رو سرش افتخار با بتونه بده؛ فامیل به رو پزش

 چه اب من حاال. بود گفته مامان به رو چیز همه و بیاره طاقت بود تهنتونس که بود گرفته حرصم نريمان از. کرد مي خرد

 !بود طرفدارش هم مامان که هم حاال کنم؟ رد رو ماني دلیلي،

 مي تا. نداشتم خريد براي ذوقي هیچ اما بودم؛ خريده چیزهايي يه مغازه تا چند از. زدم قدم ها خیابون تو ساعتي چند

 رو دادن خرج به ذوق و وسواس ي حوصله. خريدمش مي و کردم مي انتخابش مه،بدن ي اندازه مانتويي يه ديدم

 . بود مشوش خیلي اعصابم. نداشتم

 رنگي هاي روبان با که خوشگلي هاي سبزه و قرمز هاي ماهي هاي تُنگ خیابون کنارهاي. بود شلوغ خیلي ها خیابون

. داشتم استرس خیلي. باشه چطوري من براي بودن معلوم که سالي. داد مي جديد سال از خبر بودن، شده تزيین

 .بشنوم رو ماني اسم حتي نداشتم دوست

 کمال با. برگردوندم رو سرم. کرد ترمز پام جلوي ماشیني که بود دستم خريدهام هاي پاکت و بودم غرق افکارم تو

 .شد رفع کال داشتم، ناراحتي و غصه و غم چي هر. ديدم فرمون پشت رو برديا ناباوري،
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 قدر اين دادن، سالم يه آخه بگو. بدم سالم من اول بود منتظر مغرور، ي پسره. کرد نگاهم و کشید پايین رو شیشه

 !خواد؟ مي کَندن جون

. شد جدي بدم، سالم ندارم قصد ديد وقتي. کردم نگاهش فقط خونسرد خیلي خودش، از مغرورتر و تر پررو هم من

 : گفت و رفت هم در هاش اخم

 .رسونمت مي. شو سوار ــ

 چه اگر. کردم خوش جا راحت و کردم باز رو عقب در. نداشتم هم کردن تعارف ي حوصله که بودم خسته قدر اين

 !بازيش مغرور تالفيِ هم اين! ديگه داشتم مرض اما بود؛ شده گرد حسابي تعجب، فرط از برديا هاي چشم

 کني؟ مي کار چي بازار شلوغي، اين تو ــ

 !داشتم يدخر خرده يه ــ

 آخر؟ روزهاي ذاري مي رو خريدهات چرا ــ

 .بازار بیام بودم نکرده وقت ــ

 : گفتم. موند ساکت

 بهار؟ بنفشه؟ چطوره؟ پري خاله ــ

 اون از رو ديگران حال میاد بدش چقدر دونستم مي خوب. ديدمش مي خوب آينه، تو از. رفت هم در بیشتر هاش اخم

 .دارم جنون و شدم رواني واقعا کردم مي حس گاهي. داشتم وبيخ حس. بود شده خنک دلم. بپرسم

 .ندم عذابش زياد گرفتم تصمیم همین واسه! است افسرده و ناراحت خیلي ام بچه ديدم

 داشتي؟ خريد بازار؟ اومدي چرا خودت ــ

 :گفت و کشید راحتي نفس. شد خوشحال بحث، شدن عوض از انگار

 !شد اين. ديدم رو تو راه بین. دمخري کتاب تا چند فروشي کتاب از ــ

 نمیرين؟ مسافرت عید واسه ــ

 .کنم نمي گمون نه، ــ

 کردي؟ تعطیل رو شرکت ــ

 !تعطیله ديروز از آره؛ ــ

 !بود تلخي اش همه که اين با. داشتم آرامش خیلي بود، کنارم وقتي. نشد بدل و رد بینمون حرفي هیچ ديگه
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 .شکست مي رو ماشین آورِ عذاب سکوت ماشین ضبط صداي وسط، اين فقط

 

 .باشم مجبور من که خواستي خودت

 .باشم دور تو از که جايي برم

 .بُريدي قلبت از رو من پاي تو

 .باشم جور اين من که خواستي خودت

 .سرد بشه احساسم که خواستي خودت

 .کرد هم کاري شه نمي خواستي، خودت

 .افتم مي هات چشم از دارم ديدم مي

 .نگفتم چیزي و کردم مدارا

 و نبود بازي تو، بودن برام

 و نبود راضي دلم بازي، اين به

 .دونستم مي رو آخرش اول، از

 .نتونستم من ولي تونستي تو

 و نبود کافي من، بودنِ برات

 و نبود بافي مي که اين حقیقت،

 .دوري درد از کنم، مي دق دارم

 جوري؟ چه اما شم، تو مثل خوام مي

 

 حسابي هم برديا. شد انبار دلم تو غم! بود من سرنوشت واقعا انگار. بود پخش فضا تو. امیري هخواج احسان صداي

 :گفتم. افتاد يادم چیزي يه دفعه يه داروخونه، به رسیديم. زد نمي هم پلک حتي. بود آهنگ غرق

 .نگهدار جا اين ــ

 : گفت و کرد نگاهم برديا
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 خواي؟ مي چیزي ــ

 .نوشین رايب خوام مي پروفن آره، ــ

 !باشه ــ

 ات کرد باز رو ماشین کمربند هم برديا ديدم که کردم، باز رو ماشین در. کرد پارک داروخونه روي به رو رو ماشین برديا

 .نشست هام لب رو لبخند! بودم غیرتش اين عاشق. بیاد باهام

 با و بود ايستاده برديا. نشستم تظاران هاي صندلي رو داروخونه تو. افتادم راه داروخونه سمت به برديا با دوش هم

 .بود گرفته ضرب داروخونه، کف براق و سفید هاي سرامیک رو کفشش

 .شد نزديک برديا به پسري

 شمايین؟ برديا، آقا ــ

 و شد نزديک بهم بده، رو پسره جوابِ که اين بدون. رفت هم در هاش اخم. دوخت پسر ي چهره به رو نگاهش برديا

 :گفت

 !ديگه جاي يه بريم بهتره نیلوفر، ــ

 !هردومون دنبال هم پسر و دنبالش هم من. شد خارج داروخونه از برديا. پريدم جا از فنر، مثل

 : گفت و وايساد جلوش. رسوند برديا به رو خودش پسر

 .کنم مي خواهش. نريد نريد؛ ــ

 : گفت من به رو برديا

 !ماشین تو برو تو ــ

 .وايسادم جا همون و نیاوردم خودم روي به. تگرف لجم خشکش و آمرانه لحن از

 : گفت پسر

 .کشیدم عذاب خیلي! گشتم رو تهرون کل گشتم؟ دنبالتون چقدر دونین مي. نیستم مزاحم خدا به ــ

 :زد داد عصبیه، خیلي بود معلوم که برديا

 سوختي؟ چي از تي؛رف و شکوندي دل که تو حسابي؟ مرد بکشي عذاب بايد چرا تو ؟!محترم آقاي عذابي چه ــ

 : گفت انداخت، مي ماني ياد رو من که آرامشي با پسر
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 برم؟ و بذارم جوري اين داشتم دوست من کنید مي فکر. بشنوين هم رو من هاي حرف! برديا آقا نکین قضاوت زود ــ

 .بود تر سخت من براي کنین باور

 !بود؟ شده عصبي ديدنش از قدر اين اچر برديا بود؟ کي پسره اين. شد مي جالب برام کم کم داشت قضیه

 .آورد خودم به رو من برديا خشک لحن و عصبي صداي که کردم، مي تحلیل رو پسره هاي حرف ذهنم تو داشتم

 .شو ماشین سوار گفتم؟ چي نشنیدي نیلوفر ــ

 .خورده بر غرورم به کردم حس کشید، مي داد سرم يارو اون جلوي که اين از

 م؟بش سوار بايد چرا ــ

 : گفت کالفه برديا

 !نکن کل کل من با ــ

 : گفت پسر

 !بشنوين رو هام حرف بايد خلوت؟ جاي يه بريم شه مي ــ

 جا عقب هم من و نشست ماشین جلوي پررويي با پسر. شد ماشینش سوار و انداخت من به خشم از نگاهي برديا

 ازهاند همون به که اين با. شد مي تر جذاب خیلي خیلي عصبانیت، تو برديا که بودم فهمیده خوب رو اين. کردم خوش

 .کنم نگاهش فقط ها موقعیت اين تو داشتم دوست من اما شد، مي ترسناک هم

 : گفت و روند رو ماشین حوصلگیش بي با برديا

 .بزن رو حرفت داري؟ حرف نگفتي مگه ــ

 : گفت پسر

 !سوءتفاهمه اش همه. نیست درست ختین،سا ذهنتون تو ازم که تصويري اون خدا به. نیستم نامرد من ــ

 بود؟ اين من خواهر حق رفتي؟ چرا بگو پس نکردي؟ نامردي که کني نمي ادعا مگه خب ــ

 .کردم تیز رو هام گوش بنفشه؟ بهار؟ بود؟ کي خواهرش از برديا منظور

 من وگرنه! ايران برگشتم که بود بنفشه خاطر به اصال. دارم هم هنوز و داشتم دوست خیلي رو بنفشه هم من خدا به ــ

 !ببینم رو بنفشه تا برگشتم! بود لندن من زندگيِ تموم. نداشتم کاري جا اين

. خورد غصه خیلي. کشید زجر خیلي اون لعنتي؟ کردي بازي احساساتش، و خواهرم با چرا بگو! فرزام بزن حرف ــ

 !مديد خودم رو شدنش آب ذره ذره. بودم کشیدنش عذاب ي همه شاهد من
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 .آورد مي در بال برگشته، باالخره فهمید مي بنفشه اگه که واي! بود؟ عاشق نقاش فرزام، همون پسره اين پس

 .شد مجسم ذهنم تو زد، مي حرف فرزام از داشت وقتي بنفشه هاي چشم برق

 .ادد تکیه وتکاپ به و شد پیاده ماشین از برديا. کرد ايست بلندي صداي با ماشین. گذاشت ترمز رو رو پاش برديا

 داشتمن دوست. بشنوم رو صداشون تا کشیدم پايین رو شیشه. ايستاد برديا کنار و شد پیاده ماشین از فوري هم فرزام

 .بگیرم قرار خشمش از پر هاي نگاه اون و برديا شماتت مورد هم باز و شم پیاده

 که بود نمونده چیزي. بود آورده االب بدهي میلیارد چند. بود شده ورشکست پدرم! برم خبر بي بودم مجبور ــ

 عموم از رو پدريش میراث و ارث خواست مي! عموم پیش لندن، برم خواست من از. زندان بندازنش طلبکارهاش

 کل که بنفشه خاطر به حداقلش. برم ايران از بود سخت برام! بود شده الخروج ممنوع. بره تونست نمي خودش. بگیرم

 به دادم نامه و بسته يه. رفتم خبر بي همین واسه! بود من به بابام امید چشم. نبود اي چاره هیچ اما بود؛ شده زندگیم

 .ندادم بهش رفتنم از خبري هیچ اما بنفشه؛

 نگفتي؟ بنفشه به رو حقیقت چرا ــ

 هک داشتم شرم ازش. ايران برگردم کي نبود معلوم. بمون منتظرم بنفشه بگم بهش نشد روم. کشیدم خجالت ازش ــ

 رومح من پراي رو زندگیش نداشتم دوست. داشت ازدواج براي خوبي و زياد هاي موقعیت بنفشه. بشینه پام به بخوام

 تي،بدبخ با عموم. ايران برگشتم ماه چند از بعد باالخره. گذشت سخت خیلي بهم. بود تر سخت من براي خدا به! کنه

 شخامو خطش. نکردم پیداش. بنفشه دنبال افتادم و شد صاف بابا هاي حساب باالخره. برگردوند بهش رو بابام سهم

 هب رو خونه پدرم. نداشتم ازش آدرسي هیچ متأسفانه. بود کرده تموم رو درسش و اومد نمي ديگه که هم دانشگاه. بود

 تا. اومد سرم باليي چه نفهمیدم که بود اين. کرديم مي زندگي تر جور و جمع جاي يه. بود فروخته هاش بدهي خاطر

 .دادن بهم رو دنیا کردم حس. کنید نمي باور. ديدمتون امشب که اين

 :گفت و کرد فرو رنگش خوش جین جیب تو رو هاش دست برديا

 داري؟ دوستش هم هنوز ــ

 برديا؟ آقا. همیشه از بیشتر ــ

 هــــــــوم؟ ــ

 :گفت لرزان صدايي با فرزام

 !نکرده؟ که ازدواج ــ

 : گفت و زد پوزخندي. انداخت رزامف صورت به نگاهي برديا

 !خواستگاريش بیاد کسي نذاشت حتي تو، از بعد که کردي کارش چي دونم نمي. راحت خیالت نه؛ ــ
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 حسوديم بنفشه به لحظه يه. خوند نگاهش و حرکات از شد مي راحت رو بنفشه به عشق. کشید راحتي نفس فرزام

 .کردم مي فداش رو خودم من هم، کرد مي رو فرزام اين کارهاي نصف برديا اگه. حالش به خوش. شد

 .بگو بهش رو آينده براي هات تصمیم خودت بینیش، مي. ذارم مي قرار يه ــ

 !مردي خیلي. برديا آقا مــــرسي! واي ــ

 : گفت سرد برديا

 .بريم شو سوار ــ

 :گفت برديا به رو. بود ديده رو من تازه رانگا فرزام. افتاد راه ماشین. شد سوار خوشحالي با هم فرزام. شد سوار برديا

 هستن؟ همسرتون خانوم، ــ

 : گفت سرد خیلي برديا! بودم کاش. رفت غنج دلم ته. شدم سرخ

 !خالمه دختر. نه ــ

 !بدونه اش خاله دختر فقط رو من برديا نداشتم دوست. بودم متنفر فامیلي نسبت اين از چقدر "!خاله؟ دختر "

 .رفت و شد پیاده فرزام. داشت نگه جايي برديا باالخره

 : گفت و انداخت بهم مشکوکي نگاه برديا

 !هستي فضولي دختر تو نپرسیدي؟ چیزي چرا ــ

 .نبود مهم برام! تويي فضول ــ

 !هیچي ديگه که نشناسم، رو تو اگه من ــ

 : گفتم و زدم باال رو هام شونه قیدي بي با

 .بود گفته بهم رو چیز همه بنفشه ــ

 !درنمیاد هم صدات و نشستي کنجکاوي بدون و ساکت که آوردم مي در شاخ کم کم داشتم! پس بگو رو اين! آها ــ

 بگي؟ بنفشه به خواي مي ــ

 !نگم؟ ــ

 میگه؟ راست نظرت به... اما! برگشته فرزام بدونه داره حق! بدونه بايد. خب نه ــ

 : وگفت انداخت راه رو ماشین برديا
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 ! شناسم مي خوب رو هام جنس هم من. زد مي رفح صادقانه خیلي ــ

 !بفهمه اگه کنه مي کار چــــي بنفشه! واي ــ

 کنه؟ مي کار چي ــ

 .میاره در بال دونم مي فقط! بدونم چه من ــ

 !آورديم شانس نکنه، سکته ــ

 !کنم مي درکش من ــ

 : گفت و انداخت بهم مشکوکي نگاه برديا

 !ري؟دا تجربه نکنه چیه؟ منظورت ــ

 .گرفتم گاز رو لبم

 .گفتم جوري همین. نه ــ

 !آها ــ

 برديا؟ ــ

 هــــوم؟ ــ

 چیه؟ من درمورد نظرت ــ

 : گفت و کرد نگاه بهم آينه از تعجب با برديا

 زني؟ مي مشکوک قدر اين چرا امشب؟ تو چته ــ

 .پرسیدم ساده سؤال يه فقط! وا ــ

 !کوچولو دختر داره بو هات سؤال ــ

 .بده رو جوابم دوما! تويي کوچولو اوال ــ

 .ندارم خاصي نظر! بقیه مثل هم تو! آخه نداره جواب سؤالت ــ

 .کرد مي اذيتم گلوم، تو سفت گردوي يه مثل بغض. کردم خفگي احساس. چرخه مي سرم دور دنیا کردم حس

 : گفت بود، زده که حرفي به توجه بي برديا

 ؟خودمون ي خونه ببرمت يا خونه میري ــ
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 : گفتم اومد، مي چاه ته از که صدايي با و دادم قورت رو بغضم

 !خونه میرم نه؛ ــ

 !راحتي جور هر ــ

 !دردناکي ي جمله چه! بودم بقیه مثل براش من. بزنم عمرم آخر تا رو برديا قید بايد که بودم شده مطمئن ديگه

 .بود گرفته لجم خیلي بودنش رک از

 ساکتي؟ چرا ــ

 .بود کرده باز سر دلم زخم انگار

 نداري؟ بهتري سرگرميِ بدي؟ عذابم هات حرف با باز تا بزنم حرف خواي مي چیه؟ ــ

 : گفت آهسته صدايي با ناراحت، برديا

 !رو؟ اين فهمي نمي چرا. نیلوفر کنم اذيتت خوام نمي قلبم ته از من ــ

 من با. شدم حرفش خیال بي. کرد مي اهنگ جلوش به. کردم نگاه آينه تو از هاش چشم به. کردم شک هام گوش به

 کشیده و مردونه هاي دست. کردم نگاه بود، دنده رو که برديا دست به. کنه نمي توجهي من به اصال اون. حتما نبوده

 بود دلم تو چي هر داد، مي اجازه غرورم اگه. بگیرم شده هم بار يه براي رو هاش دست داشتم دوست خیلي. داشت اي

 ...اما. بزنم رو خالص تیر ات گفتم مي بهش

 !بود دلخور کافي ي اندازه به دستش از. شدم پیاده حرف بي. داشت نگه برديا. رسیديم خونه به

 : گفتم آروم باشه؛ ناراحت دستم از نداشتم دوست

 .کن رانندگي آروم ــ

 .بستم رو در و شدم حیاط وارد من کنه، حرکتي که اين از قبل اما. بهم زد زل تعجب با

 راه رو من کنون راضي مجلس مامان که فهمیدم ژينوس، و نیما ديدن با. بود گرفته خیلي حالم. رفتم پذيرايي به

 :گفت نريمان که بشم، دور کننده خسته جمع اين از خواستم و دادم سالم. انداخته

 !داريم کارت بشین ــ

 : گفتم حوصلگي بي با

 !فردا براي ارينبذ. ام خسته خیلي من! خدا رو تو نه واي ــ

 :گفت و رفت هم در مامان هاي اخم
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 !شه نمي دير خوابت وقت نترس،. بشین دقیقه يه ــ

 .نشستم مبلي رو اعتراض بدون. نداشتم رو مامان با کردن کل کل ي حوصله و حال اصال

 !میدم گوش. بفرمايین خب ــ

 : گفت نیما

 !داريم خبر تو از ماني خواستگاري از ما ي همه ــ

 : گفتم و زدم زخنديپو

 !مونه نمي خبر بي کسي نريمان، وجود با. نداره تعجب که اين خب ــ

 : گفت نريمان

 !گفتین مي مامان به ديگه سال که شما امید به ذاشتم مي اگه! فسقلي نپرون تیکه ــ

 : گفت نیما

 .بگو رو نظرت آخرش. نیلوفر بزنم رو حرفم بذار ــ

 لحن اين با بود، هم زنده اگه من باباي چند هر. انداخت مي ساالر پدر فیلم ياد رو نم قاطعش، لحن و محکم هاي حرف

 .بزنه رو هاش حرف نیما تا کردم سکوت. زد نمي حرف

 و شغلي موقعیت که اين اول. داره ويژه امتیاز تا چند! داريه خونواده و خوب پسر. است شده تأيید ماني ما، نظر از ــ

. داريم شناخت ازش کافي حد به و است شده شناخته اش خونواده که اين دوم. داره خوبي خیلي اجتماعیه جايگاه

 .بگو موردش در رو نظرت تو حاال

 .آورد مي در رو لجم اش، آمرانه لحن با و زد مي حرف بزرگ ي کارخونه يه ريیس شبیه درست نیما

 : گفت لبخند با ژينوس

 !شدم خوشحال خیلي کرده، گاريخواست ازت ماني شنیدم وقتي! نیلوفر واي ــ

 : گفت نوشین

 !آقاست زيادي کم، يه فقط! خوبیه پسر هم من نظر به ــ

 : گفت نوشین به رو و کرد اخم مامان

 چي؟ يعني است آقا زيادي. نذار عیب مردم پسر رو الکي ــ
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 چه؟ من به. بشید خوشبخت. شما مال بابا خب. بکشن رو هم گیس و گل مونده کم ماني سر! رو ها اين ببین

 : گفت نیما

 !زندگیه مرد و وايساده خودش پاي روي هم اولش از ماني ــ

 : گفت نريمان

 !نداري رو لیاقتش چند هر! بشي زنش اگه شي، مي خوشبخت خیلي که هم من نظر از ــ

 : گفت نیما. کردم نگاهش چپ چپ

 نیلوفر؟ چیه تو نظر حاال! نريمان کن بس ــ

 : گفتم

 .ندارم بهش هم حسي هیچ. نکردم فکر ماني به اصال من ــ

 : گفت مامان

 !خواستگاري بیان بذار. نمیاد وجود به اآلن که هم حس! کني فکر بايد بعد، به اين از ــ

 !بدم رد جواب تونستم نمي ديگه خواستگاري، اومدن مي اگه! نـــــــه واي؛. ايستاد قلبم خواستگاري اسم از

 : گفت نیما

 يا ايراد اگه هم تو. کنه مي رد رو ماني کسي کمتر من، نظر از. کني فکر ازدواج به بايد! نیستي بچه ديگه تو نیلوفر ــ

 !نداري وقت زياد رسمي، خواستگاريِ تا! بکن رو فکرهات خوب. بگو بیني، مي ماني تو مشکلي

 .دهنم تو اومد قلبم

 !رسمي؟ خواستگاري ــ

 : گفت نوشین

 از بعد بگیره؟ تو از رو جواب هم جوري همون و بزنه تو به رو دلش حرف هستي، طرف از يمان داري خیال نکنه ــ

 !خواستگاري بیان که گرفتن اجازه مامان از عید، تعطیالت

 : گفتم

 گفتین؟ چي شما مامان ــ

 : گفت مامان
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 ماني؟ از بهتر کي بگم؟ خواستي مي چي ــ

 !شد مي جدي شوخي، وخيش داشت که اين مثل. نشست پیشونیم رو سردي عرق

. کردم هگري آروم. ترکید بود، کرده گیر گلوم تو سرشب از که بغضي. رفتم اتاقم به حرفي هیچ بدون و شدم بلند جا از

 .شد مي قبول مامان جانب از چرا و چون بدون زد، مي حرفي هر. بودم کالفه نیما دست از

 مي اهمیت چي به ها اون. گرفت مي لجم کردم، مي قبولش يدبا و بود دختري هر آرزوي و بود پزشک چون که اين از

 داشتن دوست مثل حسي ماني به اصال من داشتم؟ کمبودي من مگه ماشین؟ خونه؟ اجتماعي؟ موقعیت پول؟ دادن؟

 تر حالخوش است، برديا کرده، تسخیر رو قلبم که مردي فهمیدن مي اگه شايد. تپید مي برديا براي فقط قلبم. نداشتم

 !لعنتي! داره دوست بقیه مثل رو من که بود گفته برديا که حیف اما شدن؛ مي هم

 .گوشیم ي صفحه رو بود افتاده بنفشه ي شماره. کرد جدا افکارم از رو من گوشیم، زنگ صداي

 !رسیده مراد به عاشق بـــه؛ بــه. سالم ــ

 !بدجنس ي خاله دختر به سالم ــ

 .شکستم مي گردو دمم با قدر اين بودم، اون جاي هم من. بود انرژي پر و شاد خیلي بنفشه صداي

 خانوم؟ شما احوال ــ

 پرسي؟ مي چرا ديگه. دارم حالي چه من دوني مي که تو ــ

 .نیستي بند پات رو خوشحالي از که دونم مي آره؛ ــ

 ديدي؟ رو فرزام تو. رممی مي خوشحالي از دارم گفت، رو موضوع برديا وقتي از. خوشحالم خیلي خیلي نیلو، واي ــ

 .دلم عزيز بشید خوشبخت. رسید مي نظر به عاشقي و خوب پسر. آره ــ

 .بشه خودت قسمت. عزيزم مرسي ــ

 ببیني؟ رو فرزام قراره کي ــ

 نیلو؟. داريم قرار هم با ظهر از بعد فردا ــ

 جـــونم؟ ــ

 جا؟ اين میاي فردا ــ

 بیام؟ کجا! بابا نه ــ

 .باشیا خونه بايد میام، فرزام با قرار سر از وقتي من. ديگه بیا نشو؛ لوس ــ
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 !بود؟ تهديد اين! ؟ اِِ ــ

 .بیا کنم مي خواهش! کنه؟ تهديد رو شما داره جرئت کي! بابا نه ــ

 .میام باشه؛. زني مي رو خودت حرف هم آخرش دونم مي که من ــ

 !کرده خواستگاري ازت ماني شنیدم مامان از نیلو راستي. مرسي ــ

 !بود؟ داده گزارش خواهرش به تلفن طريق از رو اخبار و بود کرده لطف مامان پس. افتاد تپش به قلبم

 گفت؟ تو به کي ــ

 .خواستگاري میان عید تعطیالت از بعد گفت تازه. گفت رو چیز همه مامان به زد زنگ عصر پري خاله ــ

 دونن؟ مي همه ــ

 ها؟ کي يعني همه ــ

 :بگم شدم مجبور همین واسه. برديا يعني من براي ههم بگم نشد روم

 برديا؟ بهار؟. ديگه همه خب ــ

 .شنید و بود هال تو جا، اين زد زنگ خاله وقتي که هم بهار. فهمید شام موقع برديا ــ

 گفت؟ چي ــ

 کي؟ ــ

 .ديگه برديا ــ

 کرد، مي تعريف رو خاله خوشحاليِ و تو از ماني خواستگاري موضوع شوق و ذوق با داشت مامان که مدتي تموم ــ

 چیه؟ جوابت نیلو. بود دوخته جا يه به رو هاش چشم و بود نشسته ساکت برديا

 ناراحتي؟ تو بنفشه. نکردم فکر بهش ــ

 !بود غمگین لحنش چیه، جوابت پرسید وقتي کردم حس

 .بخوري رو موقعیتش و شغل گول نبايد فقط. نیستم ناراحت نیلوفر، نه ــ

 !کنم مي رو فکرهام بخو ــ

 نه؟ ازدواجه؛ اين موافق خیلي خاله گفت، مي مامان که طوري اون ــ

 بنفشه؟! خوبیه خیلي و دار خونواده پسر ماني خب. زياد خیلي آره، ــ
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 جـــونم؟ ــ

 خواستگاريم؟ اومده ماني فهمید وقتي داد نشون واکنشي چه برديا بگو دقیق ــ

 رفمح خواستم. شدم پشیمون حرفم از. موند ساکت ثانیه چند چون بود، کرده شوکه خیلي رو بنفشه حرفم کردم حس

 : اومد بنفشه صداي که کنم عوض رو

 خواستگار دونه مي خودش گفت و زد دست بهار. اومده خواستگار نیلوفر براي گفت مامان که بوديم شام میز سر ــ

. وادخ مي رو تو که داد نمي بروز اصال ماني. بودم شده کهشو حسابي که من "!ماني" گفت بلند صداي با هم بعد! کیه

 غذاش با فقط برديا. ها حرف اين از و هست هم پزشک و خوبیه پسر ماني که گفت هي شناسي، مي که هم رو مامان

 شپی ماني گلوي دونسته مي هم اول از گفت آهسته اتاقش، به بره که اين از قبل فقط. زد نمي حرفي و کرد مي بازي

 !همین. کنه مي اقدام زودي به و کرده گیر تو

 نمي چرا کرد؟ مي رفتار طوري اين برديا چرا ناراحت؟ يا باشم خوشحال بنفشه هاي حرف از اآلن بايد يعني. کردم يخ

 برديا که دارم شديدي روحي نیاز کردم حس! زد؟ نمي رو حرفش راحت چرا گذره؟ مي چي قلبش تو فهمید راحت شد

 رت قوي رو عشقم و ديدم مي رو برديا بايد! بپره ذهنم از ديگران، هاي حرف و ماني ديگه تا ديدمش مي ايدب. ببینم رو

 .نده قرار راهي دو تو رو من مامان، هاي حرف و ماني عاشق و مهربون ي چهره تا کردم مي

 دستته؟ گوشي نیلو، ــ

 !خطه پشت بنفشه افتاد يادم تازه

 !دستمه. آره آره، الو؛ ــ

 گفتم؟ چي شنیدي ــ

 گفتي؟ چي ــ

 .ديگه منتظرتم عصر گفتم! وا ــ

 .خداحافظ. برسون سالم خاله به. میام. عزيزم باشه! آها ــ

 !خداحافظ. منتظرتم ــ

 ماني فهمیده که حاال داشتم دوست. بود گرفته لجم برديا نقیض و ضد حرکات و پهلو دو هاي حرف و ها سردي از

 یليخ تلنگر ماني و داشت تلنگر يه به نیاز برديا. کنه اقدام زياده، باشه مثبت من جواب که اين احتمال و جلو اومده

 البته. کرد مي آماده خواستگاري براي رو خودش و کرد مي اقدام بايد قطعا داشت دوست رو من اگه! بود براش خوبي

 .رنجوند مي خودش از همیشه رو من زبونش با. نبود جور زبونش با قلبش! باشه داشته دوستم اگه
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* * * 

 

 زودي به و عاشقشه گفت مي مدام. زد مي حرف مالقاتش و فرزام از ريز يه بنفشه. رفتم خاله ي خونه به ظهر از بعد

 نهک فکر بنفشه که اين خاطر به و بودم خودم درشت و ريز افکار در غرق من! کنه اقدام رسمي خواستگاري براي قراره

 اون از اصال. زدم مي محوي لبخند و دادم مي تکون رو سرم گاهي از هر میدم، گوش هاش حرف به جان و دل با دارم

 بنفشه به. گفت مي فرزام از فقط تاب و آب با. شد نمي ديده هیچي داشتم، سراغ بنفشه در قبال که شرمي و حیا

 هبنفش ياد به هم باز نبود، ايران ماه چند که اين با و داره دوستش قدر اين فرزام که حالش به خوش شد، مي حسوديم

 .داشت خبر قضیه از. داد مي گوش بنفشه هاي حرف به فقط سکوت در هم پري خاله. بود

 .بود سینما پارسا با. رسید سر بهار

 !عروس تازه ي خاله دختر بر سالم. به به ــ

 .انداختم پايین رو سرم. ردمک نمي نگاه ام آينده داماد و شوهر چشم به ماني به اصال من. اومد بدم حرفش از

 :تگف بود، گذاشته بود، غريبه من با کال که دخترونه، حیاي و شرم بر مبني رو ام انداخته پايین سر که پري خاله

 .نذار نیلوفر سر به سر قدر اين بهار، ــ

 : گفت و کرد بوسم کلي. بغلم پريد و زد لبخندي بهار

 .عزيــــــــزم بشي خوشبخت... ايشاا. بشي ماني زنِ خواي مي هک خوشحالم چقدر بدوني اگه نیلو، واي ــ

 : گفت و کرد اخم بنفشه

 جواب دوني مي تو مگه رسوني؟ مي هم به رو ماني و نیلوفر داري پیش پیش کني؟ مي بلغور خودت براي چي ــ

 !چیه؟ نیلوفر

 :تگف بود، همیشگیش عادات جزو که خاروند مي رو سرش داشت که حالي در بهار

 !نیست؟ سرش تو عقل مگه! منفیه؟ ماني به جوابش يعني! وا ــ

 : گفت خاله

 .بگیره تصمیم خودش بذار بشي؟ ماني زنِ قراره تو مگه! بهار ــ

 : گفت بهار

 !شه؟ مي پیدا براش ماني عین يکي هم باز کرده فکر. کرد آدم بايد رو نیلوفر اين. ماماني نه ــ
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 : گفت يجد خیلي و من به کرد رو بهار

 ماني اب ازدواج. نشي پشیمون که نیلوفر باشه حواست. زنه مي رو آدم ي خونه در بار يه فقط شانس. بپرونیشا نکنه ــ

 کني؟ ردش چرا. شغلش هم خوبه، اخالقش هم. خوشبختي اوج يعني

 :گفت بهار به رو رفت، مي ور هاش ناخن با حوصله بي داشت که حالي در بنفشه

 .داره فرق نیلوفر شرايط با آينده شوهر براي تو شرايط! خانوم بهار ــ

 : گفت بهار

. که زندگیه مرد و نیست جلف تو قول به پارسا، برادر مثل که اين کمه؟ چیش ماني بنفشه؟ زني مي الکي حرف چرا ــ

 داره؟. نداره ايرادي هیچ

 بد قدر اين من چرا. شدم مي عصبي داشتم کم کم بود، خواستگاريش و ماني از حرف نشستم مي جا هر که اين از

 !هم؟ ي کله و سر تو زنین مي چرا تا دو شما بدم، جواب قراره من بگه نیست يکي آخه بابا! بودم؟ شانس

 : گفت بهار به رو ديد، رو کشدارم سکوت که بنفشه

 !نشو آش از تر داغ ي کاسه تو دونه، مي رو بدش و خوب خودش نیلوفر. کني تمومش بهتره ــ

 !بود داده نجاتم تکراري هاي بحث اين از که کردم مي دعا بنفشه جون به کلي بايد. شد عوض بحث شبختانهخو

 رزودت داشتم دوست. بود برديا پیش حواسم تموم. نکردم توجهي بهار و بنفشه هاي کردن کل کل و ها حرف به ديگه

 !زدم مي له له ديدنش براي. میده نشون واکنشي چه ببینم و بیاد

 يم درست ساالد داشت هم بنفشه بگیره، دوش بود رفته خاله. بودن بهار اتاق تو بهار با و بود اومده پارسا. شد بش

 .کردم مي نگاه رو بود جالب بازيگرهاش هاي عکس فقط که مزخرفي ي مجله داشتم و مبل رو بود نشسته هم من. کرد

 .اومد آشپزخونه از بنفشه صداي. خورد زنگ تلفن

 میدي؟ جواب رو تلفن جون نیلو ــ

 : گفتم و گذاشتم کنارم عسلي میز روي رو مجله

 .باشه ــ

 .رفتم تلفن سمت به

 بفرمايید؟ الو؟ ــ

 .سالم ــ
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 .دهنم تو بیاد قلبم بود مونده کم. بود ناراحت و خسته خیلي صداش. بود برديا! خدا واي

 خوبي؟. برديا سالم ــ

 : گفت غمگین و آروم لحني با. لرزيد مي برديا صداي

 نه؟. بهتري من از تو ــ

 !تپل بحث و جر يه آغاز يعني حرفش اين که بودم مطمئن اما فهمیدم، نمي رو منظورش

 : گفتم بدم، سوق آرامش سمت به رو بحث که اين خاطر به

 !خوبم که من ــ

 !خوبي دونم مي ــ

 بگي؟ رو همین زدي زنگ ــ

 !ننمون منتظرم شام بگو مامان به. نه ــ

 !نمیاي؟ ــ

 !نکشه طول کارم اگه هم اون. بیام صبح فردا شايد. دارم کار. نه ــ

 بیاي؟ امشب شه مي ــ

 کرد اهيکوت خداحافظي سرد خیلي چون گفتم چي نفهمید انگار برديا. منتظرشم فهمید مي نبايد. گرفتم گاز رو زبونم

 قصد از هم شايد نشنید؟ رو آخرم حرف يعني. مکن خداحافظي ازش بود نذاشته حتي. شد زده آزاد، بوق صداي و

! شد چي و کردم مي فکر چي. شد آب بر نقش هام نقشه ي همه. رفت بین از کل به امیدم. زد نشنیدن به رو خودش

 زبا برديا اما. دادم مي ماني به امشب همین رو منفیم جواب زد، مي بهم پوزخند حتي يا لبخند يه و اومد مي امشب اگه

. نداشتم دوست رو ها کردن رها اين من. کرد رهام خودم حال به. گذاشت تنهام و نبود. نبود شرايط، دترينب تو هم

 و نبود سبزيش از خبري که مجنوني بید کنار. حیاط تو رفتم. بود بد خیلي حالم. کرد مي ام خفه داشت خونه هواي

 هب آسمون تو رنگ طوسي اي هاله. زدم زل شب سیاهي به. نشستم بود، گرفته رو هاش شاخه روي برف سفید ي توده

 .بست نقش خیالم آسمون تو برديا جذاب و طوسي هاي چشم ناخودآگاه. خورد مي چشم

 

 صبح؛ ي ستاره عاشق! عاشقم

 سرگردان؛ ابرهاي عاشق

 باراني؛ روزهاي عاشق
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 "!آن بر توست نام چه هر عاشق

 

 به که عشقي براي.سوخت مي خودم براي دلم. چکید ام گونه وير به و خورد سُر هام چشم از اختیار بي اشکي قطره

 بلند قدرت اما لرزيد، مي سرما از تنم. شدم خیره ماه به و کردم بغل رو زانوهام! بود يخ از سردتر که داشتم کسي

 .بودم درمانده و خسته. بود شبم ترين سخت. نداشتم رو رفتن راه و شدن

. بینهب رو من نداره دوست برديا که دونستم مي. برم جا اين از خاله، ي خونه بیاد برديا که اين از زودتر صبح، فردا بايد

 .نداشتم قلبش تو جايي من. رفتم مي بايد

 سیزدهم فصل

 

 سر حمید کنار نوشین. خواندم اي آيه چند. کردم مي حس قرآن کلمات تک تک تو رو آرامش. کردم باز رو قرآن

 هب ديگه هم نوشین و بود شده خوب خیلي شون رابطه. دادن مي تحويل عاشقونه دلبخن هم به و بود نشسته سفره

 رهسف ي ديگه ي گوشه هم هستي و نريمان! داشت شکر جاي هم همینش. کرد نمي فکر بود، افتاده که تلخي اتفاقات

 !بهتر! بودم يار بي که بودم من فقط وسط، اين. گرفتن مي قلوه و دادن مي دل و بودن گرفته رو

 قاب با داشت لب زير و بود زده زل داشت، قرار ماهي تنگ کنار که بابا عکس قاب به اشکش از پر هاي چشم با مامان

 حس شدت به نبودش. نداشتیم سین هفت ي سفره سر رو بابا که بود سالي اولین. داشت هم حق. زد مي حرف عکس

 ايه پچ پچ صداي فقط. بود غرق افکارش تو هم نیما .بود سبزه دور رنگي، قرمز روبان بستن مشغول ژينوس. شد مي

 .زد مي هم به رو سکوت و آرامش عاشقمون کبوترهاي

 .گفت تبريک رو جديد سال رسیدن فرا سه، شبکه مجري و شد پخش تلويزيون از جديد، سال معروف آهنگ باالخره

 رآنق الي از که بود کسي اولین بابا. کردم مي حس اي لحظه هر از بیشتر اآلن رو بابا جاي. شديم روبوسي مشغول همه

 .داد عیدي بهمون بود شده شکسته خیلي که مامانم بابا، جاي به حاال و داد مي مون همه به رو عیدي اولین

 !بودن غريبه که حمید و هستي حتي. بود اشک از خیس همه هاي گونه

 وت لذت با و کرد فرو سمنو ظرف تو رو انگشتش و هسفر رو شد خم کمر تا شه، عوض هوا و حال که اين خاطر به نريمان

 : گفت و خنديد هستي. گذاشت دهنش

 !شکمو. زدي هم به رو سفره تزيین! نريمان؟ اِ؛ ــ

 .اومد تلفن زنگ صداي. کردن پاک رو هاشون اشک و گرفتن انرژي ام خنده صداي از همه. خنديدم بلند
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 امسال، که خواستم خدا از دل ته از و بستم رو هام چشم. شدم کردن دعا مشغول هم من. رفت تلفن سمت به نیما

 .باشه برام خوبي سال

 .برگشت نیما ثانیه چند از بعد

 : گفت مامان

 بود؟ کي ــ

 : گفت نیما

 .بگن تبريک حضوري رو عید که میارن تشريف دارن. بودن پرور آقاي ــ

 !ها؟ اين نبودن کن ول! بابا اي. ماسید هام لب رو لبخند

 : گفت نريمان

 !باشن هستي و من کنار سال، تحويل موقع داشتم دوست خیلي. میارن تشريف جان زن پدر! جـــون آخ ــ

 .شدم بلند جا از حرص با. بود گرفته لجم بازي زبون و خواري پاچه همه اين از

 : گفت ژينوس

 نیلوفر؟ میري کجا ــ

 : گفتم

 !حموم برم خوام مي ــ

 :گفت نیما

 !اآلن؟ ــ

 خوب دخترهاي مثل! کرد شوخي شه نمي ابدا نیما با شدم متوجه که کنم بارش پَ نَ پَ هاي جمله اون از خواستم مي

 :گفتم مؤدب و

 چشه؟ مگه اآلن ــ

 : گفت خشم با و رفت هم در مامان هاي اخم

 .نباشي زشته! ديدني عید بیارن تشريف خوان مي پرور آقاي ــ

 : گفتم
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 رو گرفتن حموم حال اصال ها شب که هم من. شب براي مونه مي نرم، اآلن اگه. نمیان که من نديد براي زشته؟ چرا ــ

 .ندارم

 : گفت قاطع لحني با مامان

 .زياده رفتن حموم واسه وقت ــ

 : گفتم دلخوري با

 !بگین دارين دوست چي هر حاال. حموم میرم که من ــ

 !حموم تو دويدم و برداشتم رو ام حوله پررويي کمال با هم من .شنیدم مي رو مامان غرغرهاي صداي. رفتم اتاقم به

 !کن گوش حرف که هم من. داد مي شوهرم زور به ايستادم، نمي مامان جلوي حاال از اگه

 دوش همیشه. بودم بیزار موندن حموم تو از چقدر! اوف. ببینم رو ماني نباشم مجبور تا بدم طول قدر اين داشتم قصد

 حرفي يا بکنم کاري بود ممکن و نداشتم رو ماني منظور با هاي نگاه اعصاب. کشید نمي طول یشترب ربع يه گرفتنم

 هديگ. بودم کرده سرگرم حموم تو رو خودم ساعتي دو حدودا اما. بیرون بیام حموم از نداشتم جرئت! بشه بد که بزنم

 .رفتم مي هوش از حموم بخار از پِر و کرده دم هواي تو داشتم

 مامان. بود خیس موهام و بدن نم از بودم پوشیده که رنگي زرد شرت تي و بود خیس موهام. اومدم بیرون حموم از

 :گفتم و زدم خیالي بي به رو خودم. کرد مي نگاهم خشم با آشام خون عین

 کنین؟ مي نگاهم جوري اين چرا چیه؟ ــ

 انبی قراره ماني و پرور آقاي فهمیدي که امروز شد چي. نبود ربع يه از بیشتر گرفتنت دوش يادمه، من که اآلن تا ــ

 دادي؟ طول ساعت دو. جا اين

 هاش اخم قدر اون مامان که بیارم در دلش از و کنم شوخي خواستم. بودم کالفه خیلي مامان هاي دادن گیر اين از

 .رفتم اتاقم به و کردم کج رو راهم و شدم منصرف که بود عصبي لحنش و وحشتناک

 

* * * 

 

 روزي چهار ها اين نگار! بود رفته سر حسابي ام حوصله. بود کننده خسته خیلي برام. بود گذشته عید از روزي فته

 ! اصفهان برگشتن بعد و بودن تهران

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  nazi nazi | غرور تلخ سایت نگاه دانلود
 

 نکرد لطف خان برديا جناب مون، خونه اومدن عید تبريک براي خاله ي خونواده وقتي حتي بودم، نديده اصال رو برديا

 برخورد هر جلوي برديا. شم مي منفجر خشم از اآلن کردم حس که خوردم حرص قدر اون روز اون !نیاوردن تشريف و

 !نداره دوستم که شد مي باورم بیشتر کرد، مي دوري ازم بیشتر چقدر هر. گرفت مي رو احتمالي

 نیام، اگه که بود دهکر تهديدم مامان. نشد نیام، و بیارم بهونه يه خواستم چقدر هر. بوديم دعوت پرور آقاي ي خونه

 عمل حرفش خالف اگه که بود معني اين به کرد، مي رو تهديد اين وقت هر مامان. بزنم حرف باهاش ندارم حق ديگه

! شايـــــ. نکردم آرايش اصال. پوشیدم قرمز شلوار بلوز يه. شدم آماده میلي بي با! انتظارمه در سختي مجازات کنم،

 !کنم؟ هم سفیداب سرخاب براش االح اومد، مي خوشم ماني از خیلي

 باباش کنار حرف کم و ساکت خیلي و بود پوشیده زرد هاي گل با سبز پیراهن يه هما. رفتیم پرور آقاي ي خونه به

 خوار پاچه هم يکي اين. کرد مي پذيرايي ازمون مدام و بود پوشیده مشکي و زرد سارافون يه هستي. بود نشسته

 !اساسي بود شوهر ي طايفه

 نزديکم که اين و ماني به حواسش کسي و بودن تعريف گرم همه. نشست کنارم ماني. نبودم راضي اومدنم از اصال

 .کردم مي تحمل رو سنگین نگاه کلي بايد وگرنه! نبود نشسته،

 !آوردين تشريف که خوشحالم ــ

 .کردم تشکر آهسته

 خانوم؟ نیلوفر ناراحتین چیزي از ــ

 !ايــــش. ور اون برو تمگف مي و داشتم زبون کاش

 !خوبم نه؛ ــ

 شکا گفتم خودم با! نیستین فهمیدم وقتي شدم ناراحت خیلي تبريک، براي تون خونه اومديم که عید، اول روز ــ

 !باشین داشته حضور هم شما تا رسیديم مي خدمت فرداش

 !ادبم بي شديد ماني، جلوي کردم مي حس همیشه! حلقم تو زدنت حرف قلم لفظ

 !بیارين تشريف قراره که نداشم اطالع من شرمنده، ــ

 بورمج که شد مي باورم داشت هم خودم که گرفتم اي قیافه چنان تازه نکشیدم؛ خجالت اصال بودم، گفته که دروغي از

 !بود هاش لب رو تلخي لبخند چون داره، خبر حقیقت از ماني کردم حس اما! حموم برم بودم

 !خانوم؟ نیلوفر ــ

 ؟بله ــ
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 حیاط؟ تو بیاين من با اي دقیقه چند يه بخوام ازتون شه مي ــ

 چي؟ واسه ــ

 .بگم بهتون رو هايي حرف يه بايد کنم مي حس ــ

 میام،ن بگم اگه ديدم. کرد نگاهم لبخند با و شد بلند جا از. نداد بهم رو کار اين ي اجازه ماني که کنم مخالفت خواستم

 حیاط به و افتادم راه ماني دنبال میره، مامانش دنبال که اردکي جوجه مثل که ودب اين. شه مي ضايع خیلي ام بچه

 .بود حیاطشون ي گوشه سرسبزي و خوشگل ي باغچه. کرد روشن رو حیاط چراغ ماني. رفتیم

 : گفت و ايستاد من از جلوتر ماني

 !درمیان هاش گل ديگه روز چند. کاشتم من رو سرخ گل بوته اين ــ

 به هم ماني. نشستم اي پله روي. اومد نمي خوشم چیني مقدمه از. کردم نگاه بود، کرده اشاره ماني که اي بوته به

 :گفت لب زير و ايستاد سینه به دست. داد تکیه بزرگ و تنومند درختي

 مني، با تو وقتي "

 من، وجود گويي

 .کند مي نوش را تو نگاه آخرين شکر

 است، شیرازي شراب آن تو چشم

 ".کند مي مدهوش را مرد چه هر که

 "!کند مي مدهوش را مرد چه هر ".آخرش ي تیکه مخصوصا. بودم مصدق حمید شعر بیت اين عاشق

 :زدن حرف به کرد شروع ماني که کردم، مي تحلیل رو بود کرده زمزمه ماني که شعري ذهنم تو داشتم

 رو پورم و تار تموم کردي، مي نگاه بهم وقتي. مبود شده وحشي و اي قهوه چشم تا دو اسیر بودم اومده خودم به تا ــ

 یشوندپ و پسوند بدون و اسم به که نشو دلگیر ازم. شدم عاشقت واقعا من ولي نیلوفر؛ نشه باورت شايد. سوزوندي مي

 .بگم هستي به رو دلم حرف که برام بود سخت خیلي. کنم صدات راحت جوري، اين بود آرزوم همیشه. کنم مي صدات

 ودم،ب خجالتي همیشه که من از کار اين اما عاشقتم، که بگم بهت خودم که اينه راه بهترين که دونستم مي بخو خودم

 هر. کنمب رو تالشم بهت رسیدن براي و بمونم پات که کرد تشويقم و شد خوشحال خیلي شنید وقتي هستي. بود بعید

 با کردم حس که بود کي از دونم نمي. شدم عاشقت کي از دونم نمي. شد مي بیشتر بهت عشقم ديدمت، مي وقت

. هتوئ با بودن من قلبيِ آرزوي تنها! نیلوفر! کنه؟ مي تولوپ تاالپ قلبم هي و میده دست بهم خوب حس يه ديدنت

 من. همیگ قلبت که بگیري رو تصمیمي دارم دوست اما کني، فکر خوب تا بدم فرصت بهت بايد که دونم مي! تو کنار

 از .رسمي خواستگاريِ براي تون خونه بیام شب، فردا بدي اجازه اگه خوام مي. بگذرونم تو با رو عمرم ي بقیه خوام مي

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  nazi nazi | غرور تلخ سایت نگاه دانلود
 

 هم جا همین تا. ندارم رو طاقتش ديگه! گذره مي روزي بیست کردم، مطرح رو موضوع هستي طريق از که روزي اون

 !کردم صبر خیلي

 گرا ماني، ي صادقانه هاي حرف اين! ماني نه بودم، برديا زبون از ها حرف اين شنیدن ي تشنه من. گرفت گر بدنم تموم

 رو هوام و حال چرا دونم نمي اما کرد، مي عالقه ابراز من به صراحت اين به بود بار اولین ماني و داشت تازگي برام چه

 .نکرد عوض

 چي؟ باشه منفي جوابم اگه ــ

 .نداشتم رو آتیشش گوله مثل و یرهخ هاي نگاه اين طاقت اصال. شد خیره هام چشم به مستقیم

 راهت جلوي وقت هیچ ديگه باشه، منفي جوابت اگه میدم قول. کنم مي قبول چرا و چون بدون بدي، جوابي هر ــ

 .شم نمي مزاحمت وقت هیچ ديگم. نگیرم قرار

 راهي دو يه تو. اهير دو يه تو کشوند مي رو قلبم داشت ماني. بود سنگین برام ماني، طرف از عالقه و عشق همه اين

 نوار هي فقط ماني و است کننده تسخیر برديا داشتم ايمان من که راهي دو يه! کیه؟ بازنده و کیه برنده بود معلوم که

 !تاريکمه ذهن تو حاشیه،

 .ودب سخت برام چقدر و کشیدم چي نديدمت، که مدتي اين تو دونستي مي کاش. بودي خبر با دلم از کاش! نیلوفر ــ

 .نه. بشه رنگ کم برديا به عشقم خواستم نمي. شنیدم مي ماني زبون از رو ها حرف اين نبايد من. نه نه،

 .شد راهم سد ماني که برگردم هال سمت به خواستم. شدم بلند پله رو از سختي به نده، ادامه ماني که اين خاطر به

 هـــوم؟ نیستي؟ که خالفم. شب فردا براي بگیره اجازه مامانت از که میگم بابا به امشب ــ

 .انداختم پايین رو سرم. شدم مي الل واقعا زد، مي زل بهم رنگش يشمي هاي چشم اون با خیره طوري اين وقتي

 : گفت خوشحالي با بود، گرفته رو رضا عالمت سکوتم، از که ماني

 !نیلوفر باشم اليقت امیدوارم ــ

 !بود بعید کارها اين اون، متیني و آقايي به پسري از. رفت هال به زنان بشکن ماني

 !رضا؟ يعني سکوت که بود نوشته دنیا کجاي اصال! نبود رضا عالمت سکوت، وقت هیچ کاش

 متس از عاشقونه هاي حرف و مهربون نگاه يه حسرت تو تونستم مي کي تا. بست رو گلوم راه بغض. کشیدم عمیقي آه

 .داره دوستم عاشقونه قدر اين که شدم مي کسي زن که بهتر هچ پس. نداشت دوست رو من که برديا! بمونم؟ برديا

 فردا خواستگاري موضوع که بود معلوم. بود من سمت به ها نگاه ي همه شدم، هال وارد وقتي. بودم ناراضي تقديرم از

 !راضیه ماني خواستگاريِ از بود معلوم. کرد مي نگاهم مهربوني با مامان. شده مطرح شب
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 .برگشتیم خونه به

 : گفت مامان

 رشصب ماني گفت مي. کنم گريه خوشحالي از بود نزديک خواستگاري، میان رسما شب فردا گفت پرور آقاي وقتي ــ

 !نداره رو نیلوفر از دوري طاقت ديگه و شده تموم

 .بود شده زده ذوق ها عروس تازه مثل قدر اين که بردن مي داشتن رو مامان انگار. زدم پوزخندي

 : گفتم اخم با

 کم خونواده تو از خور نون يه خواين مي اگه زنین؟ مي حرف شوق و ذوق با قدر اين که موندم دستتون رو مگه ــ

 !چیه؟ کارها اين. بگین رک خب بشه،

 : گفت نريمان

 .بگو خب نداري؟ دوست رو ماني چیه؟ مشکلت نیلوفر؟ شدي جوري اين چرا تو میگي؟ چیه ها پرت و چرت اين ــ

 : گفتم

 يبو میکنه فکر ندونه کي هر کنم، گريه خوشحالي از بود نزديک میگه جوري يه. کرده عصبانیم مامان هاي حرف ــ

 !بوده گرفته رو تهران کل ترشیدنم

 : گفت مامان

 ...که خوشحالم اين از من! وا ــ

 !مکوبید محکم رو در و رفتم اتاقم به و شدم بلند جام از خشم با. کنه تموم رو حرفش نذاشتم

 

* * * 

 .اومد مي خوابم و بودم خسته. کردم باز رو هام چشم مامان غرغرهاي صداي با صبح

 آقاي خواد مي دلم! بشي سحرخیز کم يه بايد. شي مي عروس داري ناسالمتي. پاشو. نخواب قدر اين. دختر پاشو ــ

 !دارم رو عروس بهترين بگه همه پیش و کنه ياد خوبي به عروسش تنها از پرور

 !دونست مي پرور ي خونواده عروس رو من پیش پیش چه. بودم مامان هاي حرف شوک تو نوزه

 :گفتم و کشیدم رو ام ريخته هم به و آشفته موهاي کالفگي با. بود اتاقم کف از وسايلم، کردن جمع مشغول مامان
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 الماع شوهر و زن رو ماني و من پیش پیش دارين چرا مثبته؟ ماني، به جوابم گفته کي مامان؟ کردين شروع شما باز ــ

 !اومده سر اش دوره دخترها، دادن شوهر زور به کردم مي فکر کنین؟ مي

 .بگیر دوش برو و کن مرتب رو تختت پاشو شدي؟ بلند چپ ي دنده از تو و شد صبح باز ــ

 .ندارم رو گرفتن دوش ي حوصله اصال ــ

 : گفت و کرد نگاهم اخم با مامان

 !پاشو میگم! دختر نک لج باهام کم ــ

 .رفتم آشپزخونه سمت به و کردم پام رو فرشیم رو دمپايي نکرده، مرتب رو تختم

 :گفت و داد لبخند با رو جوابم ژينوس. دادم بهش سالمي. بود نهار پختن مشغول ژينوس

 !خانوم؟ عروس خواب ساعت! به به ــ

 !دارم آلرژي بهش کردم حس که م،بود شنیده مامان زبون از رو آور چندش ي کلمه اين قدر اين

 !نکن شروع ديگه تو! ژينوس خدا رو تو ــ

 !کردم شوخي بابا، باشه ــ

 و وصلهح بي. نشستم تلويزيون جلوي. رفتم پذيرايي به. فرستادم پايین گلوم تو از تلخ چاي يه زور، به. نزدم حرفي

 : اومد نريمان صداي که زدم، مي کانال اون به کانال اين از هي و رفتم مي ور تلويزيون کنترل با داشتم کالفه

 !نیست کار در فرجي. است ها همین فقط ها کانال کن باور ــ

 واجازد وقتي از نريمان اين که بودم رسیده نتیجه اين به. کردن مي نگاهم خندان نريمان و هستي. برگردوندم رو سرم

 !زد مي رو اول حرف هم رويي خوش دواج،از مثبت اثرات از پس! ايــــش! شده نمک با چقدر کرده،

 : گفت ديد، رو هام اخم وقتي نريمان

 عواقب از رو اون و باشم داشته ماني با دوستانه گپ يه عروسیت، از قبل باشه يادم! دختر اخالقي خوش تو چقدر ــ

 !کرد جونم به رو دعاش شايد. کنم آگاه حماقتش

 .نداشتم رو کردن کل کل ي حوصله. ندادم رو جوابش اما م،داد فشار هم به محکم رو هام دندون حرص از

 :گفت هستي

 !باشه هم خداش از ماني! نکن اذيتش. نريمان اِ؛ ــ

 : گفت نريمان
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 !چاه تو افته مي داره بیچاره! نیستا بد بگیري، رو داداشت طرف کم يه ــ

 : اومد مامان صداي

 !ها شده سگ بیني مي بهخو حاال! نريمان نکن کل کل نیلوفر با قدر اين ــ

 :گفت و خنديد بلند نريمان

 !بشه فیلمي عجب ".شود مي سگ نیلوفر"! اوه ــ

 :گفت مامان به رو هستي. کردم نگاه چپ چپ نريمان به

 تهران؟ نمیان ها اين جون نگار مامان، ــ

 : گفت مامان

 گارخواست نیلوفر براي شب قراره که گفتم نگار به اما. نمیدن مرخصي مهران به و بودن تهران تازه ها اون. عزيزم نه ــ

 .میان عقد مراسم براي... ايشاا اما! شد خوشحال من ي اندازه به بیاد، قراره ماني آقا فهمید وقتي نگار بیاد،

 هنکن که کردم شک لحظه يه! کردن؟ مي فکر عقد مراسم به ها اين که بودم داده رو جوابم من مگه. بود گرفته حرصم

 ...!واا! خبرم؟ بي خودم و دادم رو جوابم

 : گفت و نشست کاناپه روي هستي

 دل! نزنه؟ گند تا کنه رفتار چطوري و بپوشه چي که خوره مي رو من مخ ريز يه داره صبح از داداشم طفلي مامان، ــ

 !نیست دلش تو

 : گفت و زد لبخندي مامان

 .است شده قبول ما نظر از ماني آقا ــ

 .شدم بلند مبل رو از! اَه! کردن مي پاره تیکه هم تعارفي چه. کرد مي ام خفه تداش پذيرايي هواي

 : گفت نريمان

 !نه؟ يا هستي داري شوهر اهل که بشه معلوم ازدواجت از قبل بذار الال؟ میري داري ــ

 ي پسره. شدم مي رد بار دوازده ده روت از تريلي با و داشتم رو اش حوصله کاش! نريمان آخ. خنديد بلند هم بعد

 !نمک با! بامزه

 !بود بنفشه. اومد گوشیم صداي. گرفت مي لجم بیشتر نريمان هاي خوشمزگي از. رفتم اتاقم به

 .سالم. بنفشه الو ــ
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 نه؟. نیست ازت خبري نگیرم، خبر ازت من. معرفت بي سالم ــ

 !شلوغه سرم خدا به. ببخشید ــ

 !خواستگاريت دبیا ماني قراره امشب! میگي راست خب؛ آره ــ

 زني؟ مي کنايه ــ

 !چیده تدارک کلي و پسنديده رو ماني تو، از بیشتر خاله که سوزه مي اين از دلم فقط چیه؟ کنايه. عزيزم نه ــ

 سوزه؟ مي دلت چرا خب ــ

 !خیال بي. دونم نمي ــ

 خبر؟ چه فرزام از ــ

 !عسل ماه کیش، ريم مي هم بعد! شه مي برگزار هم با عروسي و عقد مراسم ديگه ي هفته... ايشاا ــ

 !بشین خوشبخت. سالمتي به ــ

 !مرسي ــ

 خبر؟ چه برديا از ــ

 !خورده جا سوالم از که داد مي نشون بنفشه کشدار سکوت هم باز

 .زد حرف مامان با. زد زنگ صبح ــ

 تهران؟ نمیاد ــ

 !داره کار و شهرستانه. نه که اآلن ــ

 میاد؟ کي ــ

 !شي مي پرور آقاي عروس سالمتي به داري که تو ؟پرسي مي چرا ــ

 ظيخداحاف باهاش زود خیلي! بود طعنه تاش نوزده گفت، مي کلمه تا بیست! بود شده مرگش چه بنفشه اين دونم نمي

 !داشتم کم رو بنفشه اخالق همین اوضاع، اين تو. کردم

 :گفت مامان که کردم مي درست ور پشتیم کوله بند داشتم. رفتم پذيرايي به و پوشیدم رو هام لباس

 کردي؟ کاله و شال کجا ــ

 .بزنم قدم کم يه میرم ــ
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 !کنما مي برخورد جدي باهات بپیچوني، رو امشب بخواي اگه. میگم چي ببین کن، وا رو هات گوش نیلوفر ــ

 !رفتم هکوچ به حرف بدون و گرفت لجم امشبه، ي مسخره خواستگاري فکر به که اين و ها حساسیت اين از

 هک برديايي. بودم برديا عاشق من. بودم سردرگم و کالفه! بود مشغول خیلي ذهنم. زدم مي قدم رو ها خیابون هدف بي

 بود آدمي مغرورترين برديا خواست؟ مي رو من اصال! خواد مي رو من بگه بهم و جلو بیاد خواست مي کي نبود معلوم

 دباي من! داره دوست منو که کنم خوش رو دلم که بود نکرده هم کاري يا يحرف هیچ. بودم ديده عمرم به حال، به تا که

 خواد مي رو من صادقانه و داره دوستم قدر اين که ماني با يا موندم مي برديا منتظر عمرم آخر تا کردم؟ مي کار چي

 کم يه. بود دهنیوم سراغم به هم تشنگي و گرسنگي و خستگي احساس حتي. زدم قدم ها ساعت! کردم؟ مي ازدواج

 !بود گذشته هم پنج از ساعت! اوه اوه،. کردم نگاه مچیم ساعت به شدم، آروم که

! بابا اي! بشه کفري دستم از هم باز شدم باعث و کردم دير که بود اين از حاکي مامان غضبناک هاي نگاه! خونه برگشتم

 و دادم تکون هوا تو رو دستم کردن، غرغر به هکن شروع خواست مامان تا. که بودم مامان اعصاب رو حسابي که هم من

 :گفتم

 اين از بیشتر تا بشم آماده که میرم هم اآلن! فکرم بي. کردم دير. مقصرم. دونم مي رو همه. دونم مي دونم؛ مي ــ

 !نکنم عصبیتون

 .باد اباد چه هر! تقدير به بودم سپرده رو خودم. رفتم اتاقم به سريع بزنه، حرف مامان تا نشدم منتظر

 ...اما موندم؛ مي منتظرش ابد تا داره، دوستم برديا که دادم مي احتمال درصد يه فقط اگه. اومد نمي بر دستم از کاري

 ي،کبود ي هاله يه و بود رفته گود هام چشم زير. بودم شده الغر چقدر. وايسادم آرايشم میز ي آينه مقابل میلي بي با

 !بود گرفته رو رنگم اي قهوه هاي چشم دور تا دور

 ي همیشه که ام آشفته و ريخته هم به کمد تو از. کردم جمع سرم باالي مرتب سري، گل با رو لختم و پريشون موهاي

 بود کانادا سوغات که لي سارافون يه کنه، مرتب رو جا اون تونست مي مامان فقط و بود ريخته هم به طور همین خدا

 جین يه! بود آورده سوغات برام کانادا، روزي چند بودن رفته خاله با وقتي. بود ربها ي هديه سارافون اين. آوردم در رو

 احتم اتاقم، وضع اين با. کردم مي پیداش گشتم مي بايد. اومد مي خیلي سارافون اين رنگ به که داشتم هم کاغذي

 !اوف. شدم مي عالف خیلي

 .کردم پام رو انگشتیم فرشي رو. کردم پیدا تختم زير رو کاغذيم جین تعجب کمال با باالخره

. مالیدم هام لب به رنگي صورتي رژ. بود شده صرع بیمارهاي مثل صورتم خب اما نداشتم، آرايش ي حوصله اصال

 نمي شال خالصه. بود بیرون کامل شال، پشت از هم موهام ي دنباله. ريختم بیرون حريرم شال زير از وري يه رو موهام

 بهم بدجور آرايشم، میز روي دارم مارک ريمل. مالیدم هام گونه به هم کمرنگي ي رژگونه! بودم تر سنگین پوشیدم،
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 لخوشگ خیلي ريمل، کم يه با رو دارم حالت و بلند هاي مژه خالصه و بايستم نفسم مقابل نتونستم. زد مي چشمک

 !نداشتما آرايش حس آوردم شانس حاال. کردم آرايش

 مجسم ذهنم تو برديا ي چهره اما زدم، لبخندي. بودم راضي ام قیافه از. کردم برانداز آينه تو رو خودم. شد تموم کارم

 .شد خشک هام لب رو لبخند و شد

 تنبس براي آمريکا جمهور ريیس انگار! بودن خونه کردن تمیز مشغول همه. بود شده کودتا! اوه اوه،. رفتم پذيرايي به

 يه براي که داشت لزومي چه آخه. بود گرفته لجم. زد مي برق بيحسا پذيرايي! بیاره تشريف خواست مي قرارداد

 چه داشتم، که خواستگارهايي ي بقیه با ماني مگه! برسن؟ خونه وضع و سر به طوري اين جدي و رسمي خواستگاريِ

 مي عسلي میز رو دستمال يه زور به مامان قبلیم خواستگارهاي براي میاد، يادم من که جايي اون تا داشت؟ فرقي

 ...حاال اما کشید،

 بار یناول بابا، مرگ از بعد. بود کالس با و شیک شديد هاش لباس. شد سبز جلوم مرتب مامان،. کشیدم صدايي پِر نفس

 !رسیده خودش به قدر اين ديدم مي که بود

 : گفت و کرد نگاهم چپ چپ مامان

 هم رو شالت اون! رفته روش و رنگ ستمشش بس از پوشیدي، بار هزار که رو سارافون اين پوشیدي؟ چیه اين ــ

 !میاد بهت بیشتر زيتونیه شال. کن عوض

 .بودم عصبي بود، شده شروع هاش نهي و امر نشده، شب هنوز که اين از. گرفت لجم

 بود، خوشحال مامان شب اون چون خوشبختانه. نکردم اعتنا مامان هاي حرف به و دادم لم مبل رو پررويي کمال با

 .رفت و داد تکون رو سرش فقط و نداد یرگ بهم ديگه

 !بود پذيرايي ته بزرگ میز رو رنگارنگ هاي میوه از پر بزرگ ديس يه

 .اومد آيفون صداي و شد تموم برزخ دوران باالخره

 : گفت من به نوشین

 !پذيرايیا داخل نیاي نکرديم، صدات تا. آشپزخونه تو برو نیلو ــ

 دلیلي چه! قديمي و مزخرف رسومات و رسم اين از خورد مي هم به حالم. رفتم آشپزخونه به و دادم تکون رو سرم

 اب تا آشپزخونه تو بشم قايم حیا، و شرم با و زير به سر دخترهاي مثل حاال بودم، ديده بارها رو ماني که مني داشت

 !بود مضحک! ايـــش کنم؟ تعارف چاي و پذيرايي داخل بیام مجلس سفیدهاي ريش ي اجازه

 و مسال صداي. رفتن حیاط به ها مهمون استقبال براي نیما و مامان! کردم نگاه حیاط به آشپزخونه کوچیک ي پنجره از

 زياد بود تاريک چون. دادم تشخیص رو ماني ي مردانه هیکل مزاحم، هاي درخت الي به ال از. شد بلند ها احوالپرسي
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 شب سیاهي تو حسابي قرمزش هاي گل بود، دستش که گلي دسته خب اما بفهمم، شد نمي رو شلوارش و کت رنگ

 رو و زدم پوزخندي فکرم، اين از! خواستگاريم؟ اومد مي برديا ماني، جاي به امشب شد مي چي. زد مي چشمک بهم

 !بشم احضار تا نشستم صندلي

 مي اضافه سماستر به هم نريمان بلند هاي خنده صداي. داشتم عجیبي استرس. کردم مي دق آشپزخونه تو داشتم

 :اومد نیما صداي. کرد

 بیاري؟ چاي برامون خواي نمي جان نیلوفر ــ

 بخ خواد، مي دلش چاي کي هر بیام؟ کجا استرسم اين با من آخه؟ چه من به بابا! اَه. شدم متنفر نیما از بار اولین براي

 !ديگه بريزه خودش براي بیاد

 یدهچ رنگ اي نقره خوشگل سیني تو مرتب مامان که رو باريکي کمر هاي استکان. بشم آروم تا کشیدم عمیقي نفس

 .گرفتم دستم رو سیني و کردم پُر يکي يکي رو بود

 رقع از خیس فقراتم ستون. رفتم پذيرايي سمت به لرزان و سست هايي قدم با. کرد بهتر رو حالم خیلي عمیق بازدم

 .بلرزن ها استکان کم يه شد مي باعث که بود هام دست تو خفیفي لرزش يه. بود

 : اومد پرور آقاي صداي. شدم مسلط خودم به. کنم آبروريزي خواستم نمي

 .اومد هم گلم عروس! به به ــ

 حرفي يه بودن منتظر همه. بود من روي ها نگاه. رفت هم در هام اخم! شد؟ مي تکرار کلمه اين قدر اين چرا! بابا اي

 .نشستم نوشین نزديک و کردم تعارف همه به رو چاي جت مثل و دادم سالم هولکي هول و سرد خیلي من اما بزنم،

 !ببرم بین ذره زير رو ماني ظاهر و تیپ که کردم پیدا جرئت هم من و شد شروع ها حرف کم کم

 وم واکس و ژل با خوشگل خیلي رو موهاش. بود پنهون شکلش مستطیل طبي عینک پشت رنگش، يشمي هاي چشم

 .بود کرده غوغا! اوف. سفید اسپورت کت يه و تنگ مشکي هنپیرا يه. بود زده باال

 جلوه خیلي اش، مردونه خوشگل مچي ساعت بند! بود لیلیوم و رز هاي گل از پر. بود میز روي روش به رو گلي دسته

 ..!واا! بخرم؟ من نخره، گرون ساعت اين! قیمته گرون و داره مارک بود معلوم. داشت

 چايش استکان با چون شده؛ خسته ماني بود معلوم اما داد، مي گوش جان و دل با هم ورپر آقاي و زد مي حرف نیما

 !کنم فرار جمع از خواست مي دلم. بودم شده خسته نیما اي کلیشه و لوس و مزه بي هاي حرف از. کرد مي بازي

 .شدم نزديک ماني به و شدم بلند جا از! بود همین راه بهترين. افتاد ماني ي نخورده دست چاي استکان به چشمم

 !براتون کنم مي عوضش میرم. که شد سرد چايیتون! ماني آقا اِ؛ ــ
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 ايه نگاه و مامان برانگیز تحسین هاي چشم مقابل در و برداشتم رو استکانش بزنه، حرفي ماني بذارم که اين بدون

 دقیقه پنج هنوز که دارم رو ماني هواي چقدر کردن مي فکر بقیه حاال. رفتم آشپزخونه به نريمان، و هستي متعجب

 .زدم پوزخندي کردن مي که فکرهايي به! چايیشم شدنِ سرد فکر به نگذشته،

 : اومد نیما ي دوباره صداي که بودم فکر غرق و نشستم صندلي رو

 موندي؟ کجا نیلوفر ــ

 !من؟ به بود داده گیري چه! اَه. بود گرفته لجم

 .شدم پذيرايي وارد دونستم، مي بعید خودم از که آرامشي با و کردم عوض رو ماني چاي استکان سريع

 کلي حتما دلش تو. شد نمي محو هاش لب رو از لبخند ماني. گذاشتم عسلي میز روي ماني جلوي رو چاي استکان

 .زدم خیالیش افکار به پوزخند يه! چايیمه شدن سرد فکر به که عاشقمه چقدر دختره که کرده کیف

 : گفت نیما

 !نیست دلشون تو دل مشخصه که! جوونه تا دو اين نوبت باشه هم نوبتي پرور، جناب بخ ــ

 : گفت خاصي متانت با و کرد صاف رو اش سینه پرور آقاي

 داشت عالقه جان نیلوفر به که بود ها مدت ماني هستین، جريان در هم خودتون که طور همون جان نیما! نه که چرا ــ

 فهیمي ي خانواده با دوباره وصلت واقعا. شدم خوشحال تصمیمش اين از خیلي من و کرد ابراز که شد اي دفعه يه و

 !ما براي است اي ديگه افتخار شما، چون

 : گفت آورد، مي در بال داشت کم کم پرور آقاي هاي کردن تعريف از که مامان

 شما نظیري بي و خوبي به اي ادهخانو عروس نیلوفر که ماست قلبي آرزوي کنین باور حرفیه؟ چه اين جناب، نه ــ

 !بشه

 .بودم شده خسته کردن، پاره تیکه تعارف همه اين از

 : گفت پرور آقاي

 براي خواستگاري اومديم و کرديم جسارت هم حاال. راضیم صد در صد و دادم شما به رو دخترم يه که طور همون ــ

 از. ترکم نه بیشتر، نه. همینه ماني باطن و ظاهر. نه. کنم تعريف ماني از الکي خوام نمي! منه راست چشم که پسرم تک

 هاي سختي و داد ادامه رو درسش. شد مستقل کامال و وايساد خودش پاي رو شد، سبز لبش پشت کم کم که وقتي

 پُر و پیچیده پسر اصال ماني. رسید هاش زحمت پاداش به و شد پزشک شکر رو خدا که هم آخرش و کشید هم زيادي

 .هست هم زندگي و زن و خونواده اهل. نیست يراز و رمز
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 "!کنین تعريف ازش نخواستین حاال خوبه "گفتم خودم با

 : گفت و انداخت مامان به نگاهي پرور آقاي

 !کنیم صحبت چیزها ي بقیه مورد در هم ما بزنن، حرف اي گوشه برن جوون تا دو اين بدين اجازه اگه ــ

 ! موافقم باشه، نييع لبخندش همین و زد لبخندي مامان

 پا سر خشک، چوب مثل که هم ماني. بردارم قدم تونستم نمي اصال! زمین به بود چسبیده پاهام. شدم بلند جا از

 :گفت بود، شده استرسم و ترديد متوجه که نريمان. بیاد دنبالم هم اون و برم جلو من تا بود منتظر و بود ايستاده

 !سرتیم باال شیر مثل. هست حواسمون ما. جون نیلو وبر! خجالتیه کم يه ما خواهر اين ــ

 پله راه سمت به حرص با و کردم مشت محکم رو هام دست. بود گرفته لجم. شد خنده غرق نريمان خوشمزگي از جمع

 اقات بريم نداشتم دوست. برم کجا دونستم نمي. اومد مي دنبالم اردک، جوجه مثل صدا سرو بي و آروم هم ماني. رفتم

 يمان به. ايستادم و کردم باز رو اتاقم در میلي بي با. بره آبروم و باشه کثیف نوشین اتاق ترسیدم مي خب اما من،

 .شد اتاقم داخل و کرد تشکر زد، لبخندي ماني. کردم تعارف

 حضور هک بود بار دومین براي! بشینه جا اون نداشتم دوست اصال! ايـــش. نشست تختم ي لبه اتاقم، کاو و کند از بعد

 گذرنب ها دقیقه نداشتم دوست و بود برديا اول ي دفعه که تفاوت اين با البته. کردم مي حس اتاقم تو رو غريبه مرد يه

 اتاقم در بودم، وايساده که جوري همون! بیرون بره و بزنه رو هاش حرف زودتر خواست مي دلم خیلي و بود ماني حاال و

 و رفت هم در هاش اخم چون شده، ناراحت خیلي کارم اين از ماني کردم حس. نشستم صندلي روي و گذاشتم باز رو

 که هم من زد؛ نمي حرف کام تا الم و بود شده افسرده کال که اون. دوخت اتاقم کف کاج طرح موکت به رو نگاهش

 : گفتم کالفگي با و فرستادم بیرون صدا پر رو نفسم خالصه! بزنم نداشتم حرفي

 !بزنین؟ حرفي خواين نمي ــ

 ينم! رنجیدم؟ مي ناراحتیش از قدر اين چرا دونم نمي. گرفت آتیش دلم ته. دوخت بهم رو ناراحتش و مغموم نگاه ماني

 !قبل ماني همون بشه تا بگم چي دونستم

 :گفت و شکست رو سکوت ماني

 !نیلوفر؟ کني مي رو کار اين من با چرا ــ

 !بودم شده سنگدلي دختر چقدر. گرفت دلم حرفش اين از. نشدم ردلگی اصال زدنش، حرف راحت از همیشه خالف بر

 :فتگ کرد، مي نگاه ديگه جاي يه به که حالي در و فرستاد بیرون صدا پِر رو نفسش بزنم، حرفي خوام نمي ديد وقتي

 خوام نمي! نمونه باقي اي شبهه و شک هیچ جاي تا کنم مي کاملش خب اما زدم، بهت بیش و کم رو هام حرف من ــ

 بدون و آرام که زندگیم يه دنبال. زندگي و زن به هستم پايبندي آدم من اما کنم، تمجید و تعريف جهت بي خودم از
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 همم اش بقیه ديگه باشه محیا برام همین اگه! آرامش فقط و فقط. بودم چیز يه دنبال فقط زندگیم تو من. باشه دعوا

 دردناک برام زدن پس مثل چي هیچ! همین فقط. باشي داشته دوستم خوام مي فقط. ندارم چنداني انتظار ازت. نیست

 میدن شعار که نیستم هم ها آدم اين از. ندادم ترجیح زندگیم به رو کارم وقت هیچ اما کارمم عاشق که اين با. نیست

 بوده، چي هر الحا تا من. بزني حرف که توئه نوبت حاال. نیستم آدمي جور اين اصال نه؛ "!کردم ازدواج کارم با من"

 !گفتم

 :کردم باز لب سختي به. کردم مي شديد گرماي احساس. کرد نگاه مستقیم هام چشم به شد، تموم هاش حرف وقتي

 واسه. بشه انجام سرعت اين به چیز همه نداشتم رو انتظارش! کردم هول خیلي شما خواستگاري از راستش... من ــ

 ور افکارم بايد. خوام مي وقت کم يه. بگیرم اي جدي تصمیم فعال تونم مين و است ريخته هم به افکارم کم يه همین

 .کنم فکر دارم نیاز من. کنم فکر پبشنهادتون و شما به بعد و کنم مرتب

 !چقدر؟ ــ

 چقدر؟ چي ــ

 !کنین؟ فکر خواين مي چقدر ــ

 .زندگیه رعم يه بحث! نیست که الکي. من جاي بذارين رو خودتون خب اما دونم؛ نمي دقیق ــ

 !بکشه طول ها سال انتظار اين اگه حتي مونم، مي منتظر من. کن فکر داري دوست وقت هر تا ــ

 !کنه صبر ها سال بود حاضر که سوزيم دهن آش چه و لعبتي چه بود کرده فکر حاال بیچاره. سوخت براش دلم

 هم طرفي از! کنه اقدام برديا که اين دامی به کنم، معطلش کم يه داشتم دوست فقط. دونستم مي رو جوابم هم خودم

 !شد؟ مي نیما و مامان حريف کي. بدم مستقیم رو منفیم جواب بهش نداشتم جرئت اصال

 :گفتم و دادم قورت رو دهنم آب

 !میدم رو جوابم شنبه. کنم اذيتتون خوام نمي ــ

 .نبود هويدا صورتش تو دلخوري اون زا آثاري هیچ ديگه و شد خوشحال ماني بودم، کرده مشخص رو روز يه که اين از

 .هستم جوابت منتظر صبرانه بي شنبه من. ندارم مخالفتي من. باشه ــ

 .نزد حرفي هم ماني. کردم سکوت
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 وقت. بگیرم خبر برديا از تا بودم زده آتیش و آب به رو خودم. بود گذشته ماني رسمي خواستگاري از روز سه* * *

 همین. تهران برگشته برديا که بودم شنیده بنفشه از. دادم مي ماني به رو جوابم ديگه روز چند تا بايد. نداشتم زيادي

 !مون خونه کرد دعوت شام رو ها اين خاله مامان جمعه شب. شدم مرگ ذوق خیلي برگشته شنیدم که

 چه نم،ببی رو برديا ديزو به بود قرار وقتي! بود ماني بودم، نکرده فکر که کسي تنها به و گذشت باد و برق مثل روزها

 شديدن براي دلم. داشتم برديا ديدن براي شوق و ذوق خیلي! کنم؟ فکر اش مسخره پیشنهاد و ماني به داشت دلیلي

 مدون نمي اما بود، هام لب رو لبخند که اين با. داشتم عجیبي ي دلشوره صبحش از. رسید فرا جمعه شب. زد مي له له

 !جوشید مي سرکه و سیر مثل دلم! بیفته بود قرار بدي اقاتف انگار! نبودم؟ خوشحال چرا

 الش يه! کردم انتخاب مشکي جین با قرمز تونیک يه کردن، رو و زير رو کمد و رفتن آينه جلوي کلي از بعد باالخره

 منادکل با جانانه دوش يه. کردم نگاه قیمتم گرون و جديد ادکلن شیک ظرف به. انداختم سرم رو هم رنگ قرمز حرير

 .کرد مي القا عشق و آرامش بهم و داشت خوبي خیلي بوي. گرفتم

 : گفت و کرد نگاهم چپ چپ نريمان. رفتم پذيرايي به

 !بزنه تیپ نیلو اين ديديم ما! عجـــب چه ــ

 .بود شده خوشمزه شديد بود وقتي چند. بود پُر حسابي نريمان دست از دلم

 !داداش خان ادخو مي بصیرت چشم من، هاي زدن تیپ ديدن ــ

 :گفت و خنديد ريز هستي

 .بود تیپ خوش هم اولش از نیلوفر ــ

 : گفت هستي به رو و کرد کج رو سرش نريمان

 هـــوم؟! بگیري؟ رو شوهرت طرف و کني لطف شما که کنیم کار چي ما ــ

 !شد مي حسوديم ونبهش هم شايد. شدم عصبي ها اون بازي عشق از. زد چشمکي نريمان به ادا و ناز کلي با هستي

 دايي کنار بود شده خودگیر حسابي که يلدا! نبود يلدا نامزد. داشتن حضور هم پدرام دايي و يلدا. اومدن باالخره

 عوض خیلي اش قیافه! شدم خوشحال کلي بود، گرفته خون خفه که اين از البته. رفت مي ور گوشیش با و بود نشسته

 !بود شده ها بالیوودي شبیه خیلي. اومد مي سفیدش و کشیده صورت به خیلي بلوند، موهاي. بود شده

 ينا بیاد امشب بودن کرده مجبورش زور به انگار. رسید مي نظر به خسته و کالفه خیلي. شدم خیره برديا صورت به

 دلم. اومد مي در ام سینه تو از داشت قلبم! بود شده رنگ قرمز ي هاله يه اسیر طوسیش، و خوشگل هاي چشم! جا

 !بود شده نخود يه قد براش

 : گفت شادي لحن و بلند صداي با بهار
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 !بشتابید! است باقي بنفشه رسمي ازدواج تا روز چهار فقط ها؛ خانوم آقايون، ــ

 : گفت مامان

 !کنین زندگي خرم و خوش هم کنار سال صد... ايشاا! جان خاله باشه مبارکت جون بنفشه ــ

 .کرد تشکر مامان از آهسته و انداخت پايین رو سرش بنفشه

 : گفت پارسا

 !هست هم خوبي باجناق! خوبیه پسر واقعا فرزام ــ

 : گفت نريمان

 !شه نمي فامیل هم باجناق شه، نمي ماشین ژيان گفتن قديم از! جان پارسا خیر نه ــ

 : گفت بنفشه

 !ماهیه پسر هم خیلي فرزام چیه؟ زنکي خاله هاي حرف اين نريمان! اِ ــ

 : گفت و خنديد بهار

 !بدم؟ بهت کم يه خواي مي بنفشه! ها چیزيه خوب هم حیا و شرم... وا ــ

 : گفت نوشین

 !شه مي برگزار بعد ي هفته هم حمید و من عروسيِ... ايشاا ــ

 : گفت خنده با و کشید بااليي بلند سوت نريمان

 !فامیل هاي ترشیده دختر افتخار به ــ

 !بکشن کشداري بنفش جیغ شیننو و بنفشه شد باعث حرفش اين

 :داد ادامه نريمان

 ي خونه فرسته مي داره و کرده درو رو داشتیم فامیل تو ترشیده دختر چي هر نیومده هنوز! امسال سالیه عجب ــ

 .کرد پیدا نجات کوزه و سرکه تو افتادن از هم اون! پیوست درد بي متأهلین جمع به هم نیلوفر! مهم خبر يه! بخت

 : گفت و کشید يسوت بهار

 دادي؟ رو بله باالخره نیلو! ايول ــ
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 شه معلوم امشب و بشه زده خالص تیر خواستم مي. نیومد هم بدم البته. نداشتم نريمان از رو حرفي چنین انتظار اصال

 !نه يا خواد مي رو من برديا

 : گفتم

 !برسونه هم به رو همه پیش پیش که عادتشه نريمان اين! ندادم جوابي هنوز من. نه ــ

 : گفت پري خاله

 !باشه قسمت چي هر ــ

 : گفت نوشین

 بشه؟ برگزار قراره کي عروسیتون چي؟ تو بهار ــ

 : گفت بهار

 مثل فعال که من! شین مي عروس لباس صاحب زودتر دارين و درآوردين بازي زرنگ بنفشه و تو که فعال... واا ــ

 !خدمتتونم در حاالها حاال. هستم هستي

 : گفت مامان

 بايد آدم کنن، مي ازدواج هم با دارن همه... ماشاا! تابستون واسه مونه مي نريمان و هستي عروسيِ... ايشاا ــ

 .بشه برگزار آبرومندانه مراسم تا باشه، داشته رو آمادگیش

 : گفت پري خاله

 !یرنگ مي سامون و سر خدا امید به دارن پسرهامون دختر، همه... ماشاا... . واا آره ــ

 يه ابردي با داشتم دوست! کرديم مي سیر خودمون عالم تو و کرديم نمي شرکت ها بحث تو که بوديم برديا و من فقط

 .بود نشسته برديا و من بین بنفشه. نشستم بنفشه کنار بهانه همین به. بزنم حرف جوري

 : گفتم بنفشه به رو

 دادين؟ انجام رو ونخريدهات کردين؟ کارها چي ببینم کن تعريف بنفشه خب ــ

 حرف برام خوشحال لحني با و کرد ذوق کلي بودم، داده نشون هاش حرف شنیدن به مايل رو خودم که اين از بنفشه

 .زد

 ارشافک تو و بود پايین سرش. کردم مي نگاه برديا صورت به بنفشه، شال ي گوشه از. نبود هاش حرف به حواسم اصال

 رو و کردم استفاده فرصت از. زد مي حرف ريز يه فردا تا ذاشتي مي اگه... ماشاا. شد تموم بنفشه هاي حرف. بود غرق

 :گفتم برديا به
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 .بگرديم دنبالت بايد ها آسمون تو! نیستي گمشده؟ بردياي از خبر چه ــ

 رو هاش نگاه اين طاقت اصال. سوزوند مي رو وجودم تموم هاش نگاه. زد زل هام چشم به و آورد باال رو سرش برديا

 يگران مورد در نوشین با داشت و نبود ما به حواسش بنفشه. بشم مسلط خودم به تا کردم مشت رو دستم. نداشتم

 کنار رو رودروايسي باالخره بود، ناراحت خودش از بنفشه زياد ي فاصله از که نوشین. زد مي حرف عروس لباس

 ديگه االح. رفت و پذيرفت لبخند با هم بنفشه. بزنن حرف هم با تر راحت تا بشینه کنارش خواست بنفشه از و گذاشت

 !بزنیم حرف تر راحت تونستیم مي و بوديم تنها برديا و من

 !برديا؟ ــ

 بله؟ ــ

 گفتم؟ چي شنیدي کجايي؟ ــ

 : گفت و کرد بازي رنگش اي قهوه چرمي کت آستین با و گرفت ازم رو نگاهش

 !شلوغه سرم ــ

 !نبودي هم عید براي حتي ــ

 !نداره اهمیتي چندان کسي واسه حضورم کردم مي فکر ــ

 ثلم اما! گیره مي دلم نباشي، اگه و مهمه برام بودنت که بزنم فرياد داشتم دوست! بود حسرت و ناراحتي از پُر لحنش

 : گفتم و خوردم رو حرفم همیشه

 !است کننده ناراحت نبودنت و خالمي پسر تو باالخره ــ

 !خودتي خر که اين يعني اين. داد تحويلم رو معروفش پوزخند همون دوباره ردياب. شدم پشیمون حرفم از

 !بگي؟ رو راستش اگه میره در جونت! زدنت حرف اين با! نیلوفر بهت لعنت

 !نمیگه؟ چرا اون خردکنم؟ رو غرورم و بگم چرا من

 !ندادي؟ ماني به رو جوابت ــ

 !زد؟ مي حرف من جواب و ماني مورد در بغض با که دبو برديا اين! دهنم تو بیاد بود مونده کم قلبم

 !چیه؟ موردم در حسش بفهمم تا بود زده خوبي ي جرقه. رفتم مي هوش از خوشحالي از داشتم! واي

 !هنوز نه ــ

 بدي؟ جواب بهش قراره کي ــ
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 !شب فردا ــ

 !نداري وقت زياد پس! اوه ــ

 .کردم سکوت

 !شده شروع خوب خیلي تو واسه قطعا نباشه، خوبي سال کسي هر واسه ــ

 !میگي؟ ماني خاطر به ــ

 !ديگه آره ــ

 !نیست من روياهاي مرد ماني ــ

 !کافیه داره مثبت و خوب نکات قدر اين که همین! کني ازدواج روياهات مرد با تو نیست قرار ــ

 ...راستش... من برديا ــ

 شنیدم بقیه و مامان از اما بدي؛ جواب چي بهش شب فردا رهقرا و چیه ماني مورد در نظرت دونم نمي! نیلوفر ببین ــ

 نشون رو جرئتش که همین. داره مثبتي هاي ويژگي خیلي ماني. داري هم حق البته. نیستي هم میل بي همچین که

 !خوشبختي باهاش مطمئنم من. داره دوستت هم خیلي! خوبیه پسر ماني! خیلیه خودش جلو، اومده و داده

 !زني؟ مي حرف شدنم خوشبخت مورد در قاطعانه رقد اين چرا ــ

 !رسي مي دنبالشي، که آرامشي به کنارش دارم يقین چون ــ

 !چشه؟ فهمیدم مي امشب بايد زد؟ مي پس رو من داشت بود؟ چي برديا منظور. کنم کار چي بايد دونستم نمي

 !؟کني نمي فکر ازدواج به که اينه منظورم يعني نداري؟ ازدواج قصد تو ــ

 !داشت تازگي برام که بود هاش چشم تو چیزي يه. هام چشم تو زد زل تعجب با برديا

 !زدم رو قیدش وقته خیلي ــ

 چرا؟ ــ

 !عالقه ابراز حتي. ندارم قدرتي هیچ! خورم نمي کس هیچ با ازدواج درد به من ــ

 :گفت و هام چشم تو زد زل جدي

 نه و حاال نه من! هیچي به. رسي نمي هیچي به وگرنه میدي هدر رو عمرت فقط! نیلوفر نکن من حروم رو خودت ــ

 !تو حتي باشم؛ کسي شوهر خوام نمي ديگه وقت هیچ
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 مثل برام شنیدم، مي زبونش از رک بار اولین براي که هايي حرف باور. نشست پیشونیم رو سردي عرق. اومد بند نفسم

 ازم ور سوالي هر فرصت برديا که بپرسم سوالي خواستم دم،شنی اشتباه کردم فکر. بود تلخ هم خیلي! بود تلخ زهر

 .رفت و شد بلند و گرفت

 حقارت اين به و جوري اين که اين از! شنیدم رو غرورم و شخصیت شدن خرد صداي! دارم؟ دوستش دونست مي برديا

 !شد رپود غرورم تموم احساسم، تموم. شدم خرد ندارم جايي هیچ برديا زندگيِ تو که بودم فهمیده

 خوام نمي ديگه وقت هیچ نه و حاال نه من. نیلوفر نکن من حروم رو خودت" بود گوشم تو هم هنوز برديا سرد صداي

  "!تو حتي باشم؛ کسي شوهر

 هیچ کاش. شدم نمي راضي خود از و مغرور آدم اين عاشق وقت هیچ کاش. نداره دوستم برديا که فهمیدم دير چقدر

 !کاش. اومد نمي امشب وقت

 .نبود کنم ول هم تهوع حالت. بود گرفته رو گلوم سختي بغض

 !نره بیرون هام گريه هق هق صداي تا کردم باز آخر تا رو آب شیر. رفتم دستشويي سمت به

 .دلم از شرمم خاطر به. بودم مغروري آدم چنین عاشق که روزهايي همه خاطر به. کردم گريه دل ته از

 جمع به. نبود کردنم، گريه از اثري هیچ و شد نمي سرخ صورتم خوشبختانه. زدم صورتم به سرد آب مشت چند

 !شمب خرد دوباره هاش نگاه زير و ببینمش دوباره نداشتم دوست! نبود مهم هم برام. نديدم جمع تو رو برديا. برگشتم

 .بود نشسته نريمان پیش يا کشید، مي سیگار تراس رو يا شب آخر تا هم برديا

 قد غصه از گفتم نمي اگه و کرد مي سنگیني دلم تو که حرف يه رفتم، حیاط در دم تا ها مهمون ي هبدرق براي وقتي

 دمکر جمع صدام تو رو بود دلم تو حسرت و بغض و خشم چي هر. نبود ما به حواسش کسي. گفتم برديا به رو کردم مي

 : گفتم و

 تا کنم مي ازدواج ماني با من! متشکريت خود از حس همه اين از ات، مسخره غرور از! خوره مي هم به حالم ازت ــ

 !میاد بدم ازت چقدر کنم ثابت بهت

 اين اگه کردم مي فکر. سوخت مي حسرت از داشت درونم. بودم گرفته آتیش. رفتم اتاقم سمت به دوان دوان بعد

 ازهت. باشم زنده فردا شتمندا دوست. بود بدي شب خیلي. شدم داغون بیشتر اما شم مي آروم بزنم، برديا به رو حرف

 !هدفه بي و پوچ برديا بدون زندگیم چقدر بودم فهمیده

 

 جايي اين کنم حس سخته چقدر که آخ

 !تنهايي عالمه يه جز نبینم اما
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 !تو بي شدن رها تلخه چقدر که آخ

 !رو تنهايیت نبینه کس، هیچ و بسوزي

 !شه مي تموم بگو! بسه واسم خدا

 !آتیشه مدل تو که دوني مي تو فقط

 بیدارم هاي چشم و هام اشک تا بذار

 !ذارم مي ات شونه رو سر شب هر چرا بگه

 .پوسم مي دارم ديگه جا اين

 !دوستم نداري نگو تنها،

 .تاريکه واسم ديگه دنیا

 !نزديکه هام گونه به گرمات

 !موني مي همیشه من، با بگو خدا

 !آسوني اين به ديگه ما، شیم نمي جدا

 .نیست خوام مي که اوني و،ت از دور زندگي

 .نیست روياهام شبیه دنیا، اين تو کي هیج

 !سیرم چي همه از ام، خسته ها آدم از

 .میرم مي ها غصه از روزها، همین تو بي

 !فهمي مي تو فقط رو دردهام سختيِ

 !رحمي بي با کُشه مي لحظه هر رو من که

 .پوسم مي دارم ديگه جا اين

 !دوستم نداري نگو تنها،

 .تاريکه واسم ديگه یادن

 !نزديکه هام گونه به گرمات

 چهاردهم فصل

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  nazi nazi | غرور تلخ سایت نگاه دانلود
 

 

 !بودم شده متنفر بود، عروسي چي هر از. بود رنگارنگ و خوشگل هاي ريسه از پر ها درخت الي به ال

 همه از دور صندلي، روي! کرد مي ام خفه داشت و بود گلوم تو سختي، و تلخ بغض! بود کننده کر آهنگ، صداي

 ردهک تن به دوختي خوش شلوار و کت نريمان. بود کرده پر رو جا همه اسفند بوي. نداشتم رو کسي ي صلهحو. نشستم

 براش و زد مي دست براش عاشقونه هم هستي. رقصید مي آهنگ با هماهنگ و آورد مي در بازي مسخره داشت. بود

 !من جز بودن خوشحال همه! ايـــــش. کرد مي پرت بوس

 متنفر هم بود، دنیا تو شادي چي هر از. کرد مي ناراحت رو من بیشتر حمید و پارسا غش و غل بي هاي خنده صداي

 تمنداش جرئت حتي اما! کي دونستم مي! بود نفر يه منتظر. چرخید مي هراسان جمعیت بین ناخودآگاه هام چشم! بودم

 که زدم نهیب خودم به! نبود گشتم، چي هر ديگه اما بودمش ديده نريمان کنار مراسم، اول! بیارم زبون به رو اسمش

 فقط! ؟کنم قبول تونستم تا گذشت چقدر! بود تلخ چقدر! است شده تموم برام و کنم فکر بهش نبايد وقت هیچ ديگه

 چي واي... ماه يه اين تو من و بود افتاده عقب خونوادگي مسائل خاطر به ماهي يه هم بنفشه عروسيِ که يادمه خوب

 !کشیدم

 شادي ها بچه پسر مثل. شناخت نمي پا از سر مثبته، جوابم گفتم ماني به وقتي. افتادم لعنتي ي شنبه اون ديا دوباره

 !بودم داده خودم به که بود قولي اما! نه يا درسته کارم دونستم نمي. کرد مي

. یادب غرورم سر به ييبال وسط اين ذاشتم مي نبايد من. خواد نمي رو من بود گفته علنا هم خودش. نبود من مال برديا

 .گرفتم مي رو شدنش خرد جلوي بايد

 .شد مي کشیده باغ کف هاي ريزه سنگ روي بنفشه، عروس لباس متري نیم ي دنباله

 .وايسادم هستي نزديک

 بودي؟ کجا نیلو ــ

 .بودم اطراف همین ــ

 : گفت و زد گره بازوم دور رو دستش هستي

 حسودها وقت يه تا من، به سپرده رو خوشگلش نامزد ماني! کني؟ بدبخت ور من خواي مي. ديگه نرو جايي بابا ــ

 !نزنن چشمش

 : گفت بود، شنیده رو هامون حرف که نريمان. زدم رنگي کم لبخند

 !خنديديما مي و ذاشتیم مي بدعنق نیلوفر اين سر به سر هم با کم يه نبود، شیفت ماني کاش ــ

 : گفتم
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 !داداش آقا ندارم رو هات خوشمزگي ي حوصله اصال امشب ــ

 .انداخت بغلم تو رو خودش بنفشه. شدن نزديک بهمون فرزام و بنفشه. زد پوزخندي نريمان

 .عزيزم بشي خوشبخت. جونم بنفشه شدي ماه ــ

 !بشه خودت قسمت... ايشاا. جونم نیلو مرسي واي ــ

 !بره اش صدقه قربون و بنازه فرزام به حد اين تا داشت حق خاله. بود آقايي و خوب خیلي پسر فرزام

 .شد خلوت کم کم باغ. بود گذشته هم شب يازده از ساعت

 .شد نمايان گوشیم ي صفحه رو ماني اسم. اومد گوشیم زنگ صداي

 : گفت و انداخت گوشیم ي صفحه به نگاهي شیطنت با هستي

 .ها شده تموم طاقتش! عاشق آقاي اوه اوه، ــ

 .دادم جواب

 ماني؟. الو ــ

 چطوره؟ خودم خانومي. ســــالم بــَــه ــ

 بیمارستاني؟. خوبم مرسي،. سالم ــ

 رفتن؟ همه! ام خسته خیلي. موند من جاي ها بچه از يکي. شد تموم کارم اآلن همین. آره ــ

 .خونه ريم مي داريم هم ما. ديگه آره ــ

 .دنبالت میام وايسا ــ

 !ديگه میرم نريمان با چي؟ واسه ــ

 .نديدمت صبح از! شده تنگ برات دلم معرفت بي بابا نامزدم؟ دنبال بیام ندارم حق من يعني ــ

 .منتظرتم. باشه ــ

 !فعال. بینمت مي ــ

 .نکردم مخالفتي همین واسه! میده انجام رو بده انجام بخواد کاري هر ماني که دونستم مي. کردم قطع رو گوشیم

 : گفت و رسید سر مامان

 !خونه بريم کم کم بشین، آماده برين ها بچه ــ
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 : گفتم

 !مونم مي منتظرش من. دنبالم بیاد قراره ماني ــ

 : گفت مامان

 میاد؟ کي ــ

 : گفتم

 .میاد! راهه تو ــ

 :گفت خوشحالي با هستي. اومد ماشیني بوق صداي. شدم ماني منتظر و پوشیدم رو هام لباس

 !مانیه ــ

. ديدم مي خوبي به تاريکي تو از رو هاش چشم برق. بود نشسته اريکيت ي گوشه. گشت برديا دنبال چشمم ناخودآگاه

 ! ناراحته کردم حس چرا دونم نمي

 .بود شده تیپ خوش و جذاب خیلي. شد پیاده ماشینش از ماني

 .بگیرم ازش رو شکوند برديا که رو دلي و غرور تاوان داشتم دوست

 : گفتم بلندي صداي با و رفتم ماني سمت به

 !نباشي خسته. زيزمع سالم ــ

 : گفت و زد لبخندي اما بود، شده بشقاب تا دو ي اندازه تعجب، از هاش چشم چه اگر ماني

 !خانومي مرسي. سالم ــ

 ابردي حرص داشتم دوست اما! بودم نزده حرف باهاش لحن اين با هم بار يه حاال، تا دستم بود انداخته حلقه که روزي از

 که کنه فکر داشتم دوست! راضیم زندگیم و ماني از و خوشبختم هم اون بدون که مهبفه داشتم دوست. دربیارم رو

 هب و گرفت محکم رو هام شونه. کرد احوالپرسي و سالم هم بقیه با ماني. نداشتم دوستش وقت هیچ و جاشه سر غرورم

 و کردم سکوت بزنم، تیشآ رو برديا داشتم قصد چون اما اومد نمي خوشم کارهاش اين از که اين با. چسبوند خودش

 اغب ي گوشه تاريکي تو. نیومد جلو ماني، با احوالپرسي و سالم براي برديا. دادم جا لبم ي گوشه لبخند يه زورکي

 .ديدم مي هوا تو من رو سیگارش دود و بود نشسته

 : گفت هستي

 .میاد خوابم خیلي هم من. شد دير. ديگه بريم ــ
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 رل پشت و کرد خداحافظي همه از خوشحالي با ماني. شدم ماني ماشین سوار. فتمگ تبريک بهش و بوسیدم رو بنفشه

 .شد پنهان کامل طور به برديا ي چهره و کرد حرکت ماشین دقیقه چند از بعد. نشست

 نیلوفر؟ ــ

 بله؟ ــ

 !نديدمش نبود؟ برديا ــ

 :بدم جواب خونسرد کردم سعي

 !کنن جمع رو ها صندلي کرد مي کمک داشت! بود باغ تو. نديدمش زياد هم من اما بود، چرا؛ ــ

 .بشیم هم مال رسما و بگیريم کوچولو عقد يه هفته اين آخر باشي موافق اگه ــ

 زودي؟ اين به ــ

 عقد يه! باشم کرده عقد ما نوشین عروسيِ از قبل دارم دوست. کنیم عقد بايد که باالخره کنه؟ مي فرقي چه ــ

 !کنیم مي غوغا عروسي براي... ايشاا. باشه بپاش و بريز زياد خوام نمي ه؟باش. محضر تو ساده و مختصر

 !بودم مردد هم ماني انتخاب به حتي من. بود زود که من نظر به

 بگي؟ چیزي خواي نمي نیلوفر، ــ

 و يمان هاي اخم ي حوصله کردم، مي مخالفت که هم اگر و نبود دلم حرف که کردم مي موافقت اگه گفتم؟ مي بايد چي

 : گفتم آروم. نداشتم رو مامان

 !داري دوست طور هر ــ

 : گفت و زد لبخندي چون کرد، خوشحالش حرفم انگار

 جون بابا گفتم بهش هم من! شده ذره يه براش دلمون بیار، رو عروسم ماني میگه هي! شده تنگ واست دلش بابا ــ

 !بیرون برمش مي بازي زبون و بهونه جور هزار با من خود. دارينا توقعايي چه شما

 : گفتم. خنديد ماني

 !زياده وقت. میام...ايشاا ــ

 !کنه صحبت عقد مورد در مامانت با میگم بابا به فردا ــ

 : گفت و هام چشم تو زد زل ماني. نزدم حرفي

 اي؟ خسته ــ
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 !خیلي آره ــ

 .برسیم زود تا میرم تند اآلن! معلومه هات چشم از ــ

 !دنیاها اون برم خوام نمي! اِ ــ

 .خنديد ماني

 

* ** 

 

 هي. داد مي جلوه خوب خیلي رو اندامم اما بود، ساده خیلي لباسم که اين با. کردم نگاه اتاقم قدي ي آينه تو رو خودم

. ودمب کرده هم اي دخترونه و ملیح آرايش. بود سرم رو هم سفیدي شال! ربع سه آستین با رنگ سفید و بلند پیراهن

 .نداشتم اصال رو بپاش و بريز ي حوصله. بودم ساده عقد اسممر موافق خودم

 .رفتم ها پله سمت به و انداختم موهام روي رو رنگ سفید حرير شال. بود گذشته بنفشه عروسيِ از اي هفته يه

 "بله" تراح عقد سفره سر تونستم نمي ديدمش، مي اگه شايد. نبود که بهتر. بود کرده تراشي بهونه. بود نیومده برديا

 . شد مي بد خیلي وقت اون و بگم رو

 .شد نزديک بهم تینا

 شدي؟ عروس نیلوفر خاله ــ

 : گفتم و کشیدم آروم رو تپلش هاي لپ و شدم خم

 نمیاد؟ بهم! ديگه آره ــ

 : گفت کرد، مي بازي پیراهنم ي دنباله با داشت که حالي در تینا

 !نپوشیدي هم عروس لباس تازه نداري؟ تاج چرا پس ــ

 : گفتم و بوسیدم رو لپش. کردم ذوق تینا باهوشيِ و شیطنت همه اين از

 !ديگه عروسم جور يه هم من! خاله عسل خب ــ

 : گفت نريمان

 !داد تحويلمون لبخند يه خانم عروس اين عجب، چه ــ

 : گفتم
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 بمونه؟ دل به حسرت داداشم نخواستم بَده ــ

 : گفت بل زير بود، گرفته لجش جوابم از که نريمان

 !دراز زبون ــ

 .گرفتم مي رو جلوش بايد. کرد مي خوشمزگي داشت خیلي. بود حقش

 : وگفت کرد نگاه ساعتش به نريمان

 !چاک؟ به زده و رفته سرش گشادي کاله چه فهمیده نکنه کو؟ دوماد پس ــ

 : گفت هستي. کردم نگاه نريمان به چپ چپ

 .میاد داره! راهه تو ــ

 : گفت مامان

 !خوشگلي و ماهي اين به دختر چشه؟ مگه دخترم. نکن اذيت رو نیلوفر قدر اين! يماننر ــ

 اسب بر سوار ي شاهزاده شبیه رنگ، سفید کت تو. بود شده خوشگل خیلي خیلي. اومد هم ماني دقیقه چند از بعد

 .بودم ناراحت دستش از بود، کرده دير ساعت نیم که اين از! بود شده سفید

 .محضر بريم تا شدن هاشون ماشین سوار هم بقیه. دمش ماشینش سوار

 : گفت و کرد نگاه من به. گذاشت گاز پدال روي رو پاش ماني

 !شديا خوشگل خیلي! چطوره؟ ما خانوميِ! خب ــ

 .برگردوندم پنجره سمت به قهر حالت به رو سرم

 !کردي؟ قهر خانومي ــ

 بودي؟ جاک بشه؟ چي که. کردي خودت عالف رو همه ساعته يه ــ

 .بیام تونستم مکافات تا هزار با. بودم بیمارستان خدا به ــ

 منه؟ از تر مهم کارت يعني! بشي؟ بیمارستانت اون خیال بي خواي نمي هم عقدت روز تو ــ

 قهر !کنم دلخورت امروز، حداقل خواستم نمي کن باور نیلوفر. ببخشید زدم؟ حرفي همچین کي من. برم قربونت نه، ــ

 !نیلوفري؟. ها روزمونه بهترين امروز ناسالمتي بابا. يگهد نکن

 .زدم لبخندي. کنه ياد تلخي به رو امروز نداشتم دوست. سوخت براش دلم

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  nazi nazi | غرور تلخ سایت نگاه دانلود
 

 !خوشگل خانوم عروس باريکال آ ــ

 وت رو بود خريده ماني که رو گلي دسته. شدم پیاده آرامش با من و کرد باز برام رو ماشین در ماني. رسیديم محضر به

. بود کامل چیش همه. بود شده انداخته رنگي خوش حرير با خوشگل، عقد سفره يه. شديم محضر وارد. گرفتم دستم

 .بود شده چیده دوماد و عروس جايگاه روي به رو رنگ اي نقره شمعداني آينه

 ود هم نفشهب و گرفتن سرمون باالي شده گلدوزي اي پارچه هستي و بهار. نشستیم مخصوصمون جاي سر ماني و من

 .شد سايیدن مشغول سرمون باالي رو بود دوماد و عروس شکل به که قند کله تا

 .گذاشت بود، ها حلقه مخصوص که صدفي داخل رو ستمون هاي حلقه پرور آقاي

 ديابر ديگه. شدم مي ماني مال شرعا و رسما ديگه امروز. داشتم استرس خیلي. کردم بازش و گرفتم دستم به رو قرآن

 !بود تلخ چقدر. بست رو گلوم راه بغض. شد مي تموم

 .شدم زنده و مردم بار هزار من خوند، رو خطبه آورد، مي در رو حرصم که آرامشي با عاقد تا

 و شد بدل و رد ها حلقه گفت، رو "بله" هم ماني که اين از بعد. زدن دست همه. گفتم رو "بله" بار، سه از بعد باالخره

 !زدن امضا ي کننده خسته مراسم که هم بعد. گفتن تبريک بهم و بوسیدن رو مصورت و جلو اومدن همه

 .داد بهم سفید طال ست نیم يه هم پرور آقاي. داد هديه بهم رو ظريفي و زيبا سرويس ماني زدن، امضا از بعد

 .شد نزديک ماني و من به تینا. شد تموم کم کم مراسم. بود زياد خیلي ها هديه

 ماني؟ عمو ــ

 : گفت و گرفت رو تینا سفید و کوچولو هاي دست يمان

 !عمو؟ جون ــ

 !میدي؟ عسل من به ــ

 : گفتم و خنديدم

 !فسقلي؟ شدي خانوم عروس تو مگه ــ

 :گفت و کرد لوس رو خودش تینا

 !سفیده هم لباسم. کن نگاه. ديگه عروسم هم من. ديگه آره ــ

 : گفت و بوسید رو تینا ي گونه ماني

 !عزيزم بدم بهت بیا ــ
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 .رفت و بوسید رو ماني لپ و شد خوشحال تینا. داد تینا به رو عسل ظرف ماني

 .اومديم بیرون محضر از همه

 :گفت کرد، مي باز رو ماشینش در داشت که حالي در پرور آقاي

 !من مهمون شام امشب هم بقیه. خونه بیاين شب. بزن گشتي يه نیلوفر با برو تو جان، ماني ــ

 : فتگ نريمان

 !ها داره خوردن شام اين به؛ به ــ

 : گفت مامان

 !خوريم مي هم دور کنم، مي درست چیزي يه. ما ي خونه بیاين! بهتون ديم نمي زحمت نه ــ

 : گفت هستي

 !داره؟ فرقي چه ما ي خونه يا شما ي خونه جونم مامان ــ

 : گفت و زد ماني ي شونه به دستي نريمان

 و کرديم قالبش بهت هم جوري همین. کنیا ناقصش روزي، اول نزني! پسر سپردما تو به رو خواهرم جان، ماني ــ

 !تعطیله کال مخش

 : گفتم حرص با و نريمان سر تو کوبیدم رو گلم دسته

 !نکن شوخي من با گفتم دفعه صد ــ

 :گفت بهار

 !ها روزشه بهترين امروز ناسالمتي. نکن اذيتش و بده تخفیف نیلوفر به ديگه رو امروز! نريمان بابا اي ــ

 !نبودم؟ خوشحال چرا پس! ؟!روزمه بهترين

 : گفت و کشید شوخي به رو نريمان گوش ماني

 !منه زن نیلوفر بعد، به اآلن از که باشه حواست! ذاريا مي من خانوم سر به سر باشه آخرت بار ــ

 : زد داد لودگي با نريمان

 !رو گوشم کن ول آي؛ ــ

 :گفت هستي به رو داد، نجات ماني ستد از رو گوشش وقتي
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 گرامي، حضار حاال خب! نکردي باور تو دارن، تشريف ذلیل زن داداشت، آقا که بودم گفته خانوم؟ هستي ديدي ــ

 !بود؟ نداده بروز حاال تا و داره تشريف ذلیل زن چقدر ماني اين که ديدين چشمتون با خودتون

 : گفت ماني

 !تفاهم میگن اين به ــ

 : گفت ماننري

 بي هاي حرف اين از زياد هم من! کرديم تجربه رو عاشقونه روزهاي اين هم هستي و من! جان ماني اولشه هنوز اين ــ

 !خوردم چیز که کنم مي اعتراف اآلن که کردم مي خواهرت نثار ته و سر

 : گفت هستي

 !ها باشه زني، مي که هايي حرف به حواست نريمان آقا ــ

 :گفت پرور ايآق. خنديدن همه

 !نکنین عجله هم برگشتن براي. کنیا رانندگي آروم جان ماني. بريم بشین سوار. ها بچه ديگه بسه ــ

 تا دمبو داده قول بهش محضر تو. دادم بنفشه به رو گلم دسته. شديم ماشین سوار و کرديم خدافظي بقیه از ماني و من

 !بود اکاره اين عاشق. کنه خشکش تا بهش بدم رو گلم دسته

 .شنیدم رو ماني صداي

 !نیست؟ جمع تو چرا گرامیت ي خاله پسر اين ــ

 !کرد هم عذرخواهي. بیاد نتونسته و زياده شرکت تو کارهاش گفت مي خاله ــ

 !مهمي تو فقط من براي. نیستا مهم زياد اومدنش البته بیاد؟ ساده محضر يه تونه نمي که زياده کارهاش قدر اين ــ

 !برديا؟ هم هنوز يا ماني؟ بود؟ مهم کي من براي. دمز تلخي لبخند

 !شلوغه خیلي سرم هفته اين ــ

 چي؟ واسه ــ

 !ديگه نوشینه عروسيِ! وا ــ

 تهرانن؟ کي تا ها اين خانوم نگار! آها ــ

 !میرن نوشین عروسيِ از بعد ــ
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 نیلوفر؟ ــ

 بله؟ ــ

 داري؟ حسي چه اآلن ــ

 : گفتم و زدم لبخندي خودآگاهنا. کردم نگاه چپم دست ي حلقه به

 !خوب حس يه ــ

 :گفت و بوسید رو اش حلقه ماني

 !میارم در بال يواش يواش دارم که من ــ

 !بینم؟ نمي رو هات بال من چرا پس ــ

 : گفت و زد آمیزي شیطنت لبخند ماني

 .نکن عجله! بیني مي زودي به ــ

 !بودم فهمیده رو منظورش خوب. شدم سرخ

 .بود خوب و خنک خیلي هوا. رفتیم بود راهمون نزديک که اي يجنگل پارک به

 .بودن خوش و کردن مي شنا آب روي سفید پر هاي مرغابي. نشستیم بزرگ حوضي ي لبه ماني و من

! اَه! افتادم مي دوم سال فیزيک ياد. شد مي ايجاد مرکز هم هايي حلقه و انداخت مي حوض تو هايي ريزه سنگ ماني

 .بودم رمتنف فیزيک از

 !بود گاهم تکیه تنها و زندگیم مرد بود چي هر! بود قرص دلم ته بود، پیشم ماني که اين از

 :بود هستي از پیام يه. کردم نگاه گوشیم ي صفحه به. اومد گوشیم پیامک صداي

 !ها خوره مي لگو زود من داداشِ اون! بندازيما جلو رو عروسیتون نداريم حوصله ما. نکنیا شیطوني نیــــلو، اوي ــ

 .بود گذاشته آخرش هم خنده شکلک يه

 :خوند مي آهنگ لب زير داشت ماني. خنديدم

 ...نیلوفر آي... نیلوفر واي... نیلوفر... صحرا دختر آي ــ

 ماني؟ ــ

 جونم؟ ــ
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 !داده؟ پیامک چي هستي ببین ــ

 :گفت و خنديد. دادم نشون ماني به رو پیامک

 !کردن ها چه نريمان با خودش نیست معلوم. کاه زير آب ي دختره! بود ولکمارم هم اول از هستي اين ــ

 .شدم ماني ي رفته درهم هاي اخم و سکوت متوجه که خنديدم مي داشتم

 شدي؟ ساکت يهو چرا ــ

 :گفت حسرت با و شد خیره نامعلوم اي نقطه به

 !کنه مي نگاهم زور به حتي صحرا دختر اين دونه نمي هستي ــ

 .ببینم ناراحت رو ماني امروز نداشتم تدوس اصال

 !شدي؟ پشیمون نکنه! مني شوهر ديگه تو شدي؟ جوري اين چرا تو! ماني اِ ــ

 رو تمدس کني نمي رغبت حتي تو اما شم، نمي پشیمون انتخابم از من بگذره، هم عمر يه. نیست پشیموني بحث نه؛ ــ

 !نیلوفر نیستم خر من. کني مي دوري ازم. بگیري

 کردي؟ هم تو رو هات اخم اين واسه! اينه؟ تو مشکل ــ

 به یلشم هستي کردن، عقد هم با نريمان و هستي وقتي يادمه من! نیست تو گرفتن دست من مشکل نیلوفر؛ ببین ــ

 ارضاي واسه رو تو يا دارم، رو بوس ي عقده نمیگم. بوسید رو هاش لب هم عقد سر حتي و شد زياد خیلي نريمان

 من به خواي مي چرا دونم نمي. داري هم تو. دارم غريزه و آدمم هم من خب اما. نه. خوام مي غريزيم هاي خواسته

 با رو تو هک نیست درست کارم شايد نیلوفر ببین. نیست کار در هم اي غريزه و نداري احساسي بهم نسبت که بفهموني

 !باشي تفاوت بي بهم ندارم دوست اما کنم مي مقايسه هستي

. تمدونس نمي ماني سهم رو خودم من. نبود ما بین هیچي. بود گرفته رو دستم ماني بار يه فقط حاال تا. بود انيم با حق

 !خامي خیال چه! بودم امیدوار برديا برگشتن به هم هنوز شايد. کردم مي دوري ازش همین واسه

 : گفتم و گرفتم رو بازوش نباشه دلخور ازم که اين خاطر به

 !ببخشید. نبودم هم تقصیر بي دونم مي البته. کني يم اشتباه تو ــ

 : گفتم. زد لبخندي. بود شده آروم ماني

 !خوبه؟ چقدر لبخند ببین! آ ــ

 : گفت و کشید آروم رو ام گونه ماني
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 !هیچي ديگه که نداشتي هم رو زبون اين ــ

 !صورتش تو ريختم آب مشت يه و کردم فرو حوض آب تو رو دستم و شدم خم

 .بود زده زل بهم بود، شده شوکه که ماني

 : کرد مي تهديدم خنده با و اومد مي دنبالم هم ماني. دويیدم مي تند منم

 !نگیرمت بیار شانس ــ

 و پام هب کرد گیر پیراهنم ي دنباله دفعه يه. زدم مي نفس نفس و دويدم مي تند تند بگیره، رو من ماني که اين ترس از

. بگیره ما گريه بود مونده کم. بود شده کثیف کثیف سفیدم، هاي لباس! لعنتي اَه؛! گِل از رپُ گودال يه تو افتادم محکم

 !اَه

! هخند زير زد بلند و بگیره رو خودش جلوي نتونست ديد، وضعیت اون تو رو من وقتي بود، رسیده بهم تازه که ماني

 !نديدخ مي بشم، بلند کنه کمک که اين جاي به. گرفت لجم. رفت مي ريسه خنده از و بود گرفته دستش با رو شکمش

 تا کرد دراز رو دستش و جلو اومد. کرد قطع رو اش خنده ديد، رو خشنم و تیز هاي نگاه وقتي. کردم نگاهش حرص با

 ماشین سمت به. بودم شده مسخره خیلي. شدم بلند گودال تو از خودم و نذاشتم محلش. بشم بلند کنه کمکم

 مصورت دستمال با. بود شده بد و گِلي خیلي صورتم! شد نمي بدتر اين از! اوه. ديدم ماشین ي آينه تو رو خودم.رفتم

 .بود شده ناجور خیلي هام لباس اما کردم، پاک رو

 .کرد مي نگاهم فقط ساکت بیچاره،. نشست کنارم ماني. شدم ماشین سوار

 !خنده زير زدم پقي و گیرمب رو خودم جلوي نتونستم ديدم، رو اش کرده بق صورت وقتي لحظه يه

 .خنديد هم اون نیستم، ناراحت دستش از ديد وقتي هم ماني

 !بودي شده بامزه چقدر بدوني اگه! نیلوفر واي ــ

 !کنم خرد دهنت تو رو هات دندون داشتم دوست لحظه اون ــ

 خونه؟ بريم! امروز بود روزي عجب ــ

 !تهران؟ بام بیام تباها قیافه، و ريخت اين با داري انتظار نکنه ــ

 : گفت و خنديد ماني

 !گِلي عروس خونه میريم باشه. میگي راست. نه ــ

 !بگیره آتو ازم که اينه منتظرِ اش همه اون کنه؟ مي تحمل رو نريمان کي! نکن اذيتم ماني! اِ ــ
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 !راحت خیالت. پشتتم من ــ

 .داد فشار رو آيفون ي دکمه و کرد پارک رو ماشین ماني. بود شده تاريک هوا. رسیديم پرور آقاي ي خونه به

 :اومد هستي انرژي پُر صداي

 .تو بفرمايین چطورن؟ ساعته پنج دوماد و عروس. آورد عنبر بوي و آمد باد! به به ــ

 : گفت و درآورد شکلکي تصويري، آيفن پشت از براش ماني

 !مزه با کن باز ــ

 .کردم آماده اننريم هاي کردن مسخره براي رو خودم. شد باز در

 .کردن مي نگاهمون تعجب با خیره خیره همه. داديم سالم همه به و شديم پذيرايي وارد ماني و من

 .گرفت مي ام خنده داشت

 : گفت نريمان

 ورگل و ترگل رو خواهرمون ما کنه، مي ياري من ي حافظه که جايي اون تا... وا بازي؟ گِل بودين برده تشريف ــ

 !خودتي؟ واقعا نیلوفر، ببینم اصال. وديمب داده شما تحويل

 : گفت هستي

 اي؟ قهوه يا سفید بود؟ رنگي چه اولش لباست نیلوفر؟ خودت با کردي کار چي ــ

 : گفت و خنديد ماني

 !باشیم خاص گرفتیم تصمیم نیلوفر با که بود اين شده، خز کم يه سفید لباس ديديم ــ

 : گفت خنده با بهار

 !نکردين؟ تغییري چرا شما ماني آقا. شدين خاص هم حسابي! به به ــ

 : گفتم خنده با

 !هست خاص هم جوريش همین ماني ــ

 : گفت نريمان

 آگاهتون کارتون عواقب از و داد پیامک خانومت به که هستي جان، ماني! نمیرن هم رو از! خدا رو تو کن نگاهشون ــ

 !که کرد
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 : گفت و زد نريمان براي چشمکي ماني

 !ديگه نشد ــ

 !نزدم حرفي و شدم سرخ! چیه منظورشون دونستم مي

 : گفت مامان

 !آوردم لباس برات! کن عوض رو لباست برو نیلوفر ــ

 : گفت بنفشه

 افتادين؟ بچگي ياد! شیطوني دوماد و عروس عجب ــ

 : گفت و خنديد ماني

 مي من زن داره که اين خوشحاليِ از رو پاش جلو! ديگ تو افتاد حلیم هول از خانوم نیلوفر! کدومه؟ بچگي! بابا نه ــ

 !گِل گودال تو افتاد و نديد شه،

 :گفت نريمان. خنديد جمع

 .کنه رحم خدا! ديگه معلومه آخرش شوهر، پدر ي خونه بیاد گِلي هاي لباس با که عروسي ــ

 .کردم هم دهسا آرايش يه و پوشیدم رو بود آورده برام مامان که رو لباسي. رفتم ماني اتاق سمت به

 : گفت و کرد نگاهم عشق با. رسید سر ماني که بشم خارج اتاق از خواستم

 !خودم خوشگل شدي حاال ــ

 !اومد خوشم خب اما مردم، مي داشتم خجالت از چه اگر. گذاشت ام گونه روي رو پرحرارتش و داغ هاي لب و اومد جلو

 :گفت خنده با و کرد نگاهم

 !من برم خجالتیم يکوچولو خانوم اين قربون ــ

 ور رنگش اي سرمه شرت تي ماني و کردم بهش رو پشتم ها بچه دختر مثل. کنه عوض رو لباسش ماني تا کردم صبر

 :گفت و گرفت رو بازوم. پوشید

 !بريم. ام آماده من ــ

 .رفتیم پذيرايي به دو هر. زدم لبخندي

 : گفت خنده با نريمان
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 !خودمون نیلوفر شدي حاال! آها ــ

 : فتمگ

 !گیره مي آتو ازم نريمان نگفتم ماني؟ ديدي ــ

 : گفت و گرفت نريمان روي به رو تهديد ي نشانه به رو اش اشاره انگشت ماني

 !نکنیا اذيت رو خانومم! نريمان آي ــ

 : گفت و برد باال رو هاش دست لودگي با نريمان

 !چـــــــــشم! تسلیمم من ــ

 .گذشت خوبي به نريمان هاي بازي مسخره با شب اون. بود خوبي شب

 .بودن خداحافظي مشغول همه. خودمون ي خونه بريم تا شديم بلند همه. شد شب آخر

 : گفت و کرد نگاهم عاشقونه. ايستاد کنارم ماني

 !دمت نمي کس هیچ به و خودمي مال فردا از ــ

 !کرد مي عشق از لبريز رو من همیشه ماني. شد داغ بدنم

 بازي هام انگشت با! بود سرد هاش دست همیشه. بود همیشگیش عادت. بود سرد هاش دست. تگرف رو هام دست

 :گفت و کرد

 !عروسکم بخوابي خوب ــ

 :گفتم و زدم پهني لبخند

 !بخوابي خوب هم تو. مرسي ــ

 .کشیدم خجالت خیلي اما نبود، ما به حواسش کسي چه اگر. بوسید رو پیشونیم و شد خم ماني

 .رفتیم خونه به و شديم ريمانن ماشین سوار

 : گفت نريمان

 !گِل تو افتاده هولش از و بوده ترشیده دختره که درمیارن حرف برات فردا پس. نذاشتي برامون آبرو نیلو ــ

 : گفت و خنديد نگار

 !خب شده گیر جو. که نشده طوري نکردي؟ فراموش رو قضیه اون هنوز تو نريمان! بابا اي ــ
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 : گفتم

 !بسازه کوه کاه، از عادتشه نريمان اين چیه؟ گیر جو چرا؟ ديگه تو نگار ــ

 : گفت و شد نزديک بهم تینا

 بخوابم؟ پیشتون امشب نیلوفر خاله ــ

 : گفتم و بوسیدم رو لپش

 !خاله آره ــ

 : گفت نگار

 !نکني اذيت رو خاله ــ

 : گفت تینا

 !میدم قول ــ

 چهی بدون و کردم خاموش رو خوابم شب هم من. خوابید کنارم آروم تینا. رفتیم اتاقم به هم با و گرفتم رو تینا دست

 .خوابیدم فکري

 

* ** 

 

 جاي همینش و ذاشت نمي محل رو کسي اصال. بود نشسته سالن ي گوشه و بود کرده اي زننده و غلیظ آرايش حمیرا

 !بود راحت شوهر خواهر دار نیش هاي حرف شر از نوشین امشب حداقلش. داشت شادي

 چشمايي و سفید پوستي با بلند، قد و الغر العاده فوق پسري. کرديم زيارت و شد قسمت هم رو يلدا شوهر باالخره

 . بودم کرده تعجب يلدا ي سلیقه از! شوهر تا بود دزدها نربون شبیه بیشتر! بود نوبر! آبي

 چند ره. بود باز و تنگ خیلي یراهنشپ. بود پوشیده کاهويي سبز رنگ به پیراهني. بود رسیده خودش به خیلي يلدا

 !نداشت تعجب جاي

 !بودم ريخته هام شونه رو ساده هم رو موهام و بودم پوشیده لي دامن و بلوز يه که هم من

 !داد مي جولون سرم تو اي شیطاني فکر! يافتم تنها سالن ي گوشه رو برديا انتظار، ها مدت از بعد باالخره

 .کردم حرکت برديا سمت به و گذاشتم سیني تو شربت لیوان تا دو و گرفتم دستم سیني يه
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 : گفتم پوزخند با. بود پايین سرش

 !رفته يادم هم رو اسمت که شدي گمنام قدر اين البته! خاله پسر به به ــ

 به خیلي ريش، ته. بود داده جا شلوارش جیب تو رو هاش دست همیشگیش عادت طبق. گرفت باال رو سرش برديا

 مي هاش چشم تو راحت رو خستگي و غم. بود پوشیده مشکي چسب تیشرت يه. اومد مي جذابش و مردونه ي قیافه

 .خوندم

 :گفت احساس بي و سرد خیلي

 !خاله دختر سالم ــ

 !کنه تالفي رو من گفتن خاله پسر خواسته کردم حس من که کرد، ادا خاصي جور يه رو "خاله دختر" ي کلمه

 : گفتم و گرفتم جلوش رو شربت سیني

 !شربت بفرمايین ــ

 :گفتم و گذاشتم برديا از دورتر میزي رو رو، سیني. زد زل سیني به برديا

 !کني نمي جان نوش هم بهشتي شراب من دست از تو که نبود يادم. ببخشي بايد رو من ــ

 !باريد مي خشم هاش چشم از. هام چشم تو زد زل برديا

 : اومد ماني صداي

 !ديديم رو شما ما عجب چه! گل بردياي آقا سالم! است جا اين کي ببین به به ــ

 : گفت و زد لبخندي برديا. داد دست صمیمانه برديا با و اومد جلو ماني

 .سالم ــ

 .اورديننی تشريف که هم نیلوفر و من عقد مراسم! بودم نکرده زيارتتون فامیل جمع تو وقته خیلي بودين؟ کجا شما ــ

 :گفت نعيتص لبخندي با برديا

 !نشد متاسفانه اما بیام داشتم دوست خیلي ــ

 !خورد مي هم به حالم داشت بافت، مي برديا که هايي دروغ از! بگه خالي و خشک تبريک يه اومد مي در جونش حتي

 !بود حقش! شد بشقاب تا دو ي اندازه برديا هاي چشم. زدم لبخند بهش و گرفتم رو ماني بازوي

 :گفت ماني. رفت درهم برديا هاي اخم
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 !بیارين تشريف حتما عروسي مراسم براي که بگیرم قول ازتون بذارين ــ

 !بیام کنم مي سعي اما نمیدم قول ــ

 : گفتم ماني به رو

 !بینیه پیش قابل غیر اصوال! کرد اعتماد زياد شه نمي برديا هاي حرف به ــ

 غرور بايد! بده برديا رو ام شکسته دل تاوان داشتم دوست اما! بود شده مرگم چه دونم نمي. کرد نگاهم زده غم برديا

 !کردم مي ترمیم جوري يه رو ام شده خرد

 : اومد هستي صداي

 !بیا دقیقه يه ماني ــ

 .کرد مي فکر داشت و بود پايین سرش. کردم نگاه برديا به. رفت و کرد عذرخواهي ماني

 .شنیدم رو ناراحتش و ضعیف صداي که برم خواستم

 !میاد؟ گیرت چي کردنم ناراحت از ــ

 :گفتم و هاش چشم تو زدم زل و برگشتم

 !اومد تو گیر که چیزي همون ــ

 بیني؟ نمي رو ناراحتیم هان؟! چیه؟ من با مشکلت نیلوفر؟ زني مي حرف چي از ــ

 زني؟ مي حرف ناراحتي کدوم از ــ

 : گفت سريع میده، لو رو خودش داره کرد حس که برديا

 !ازت دزدينش شايد ديگه، دنیاست. بگیر تر محکم رو شوهرت دست استير. هیچي ــ

 رو هاش حرف داشتم نیاز من. زد مي حرف بايد. کنه عوض رو حرف نداشتم دوست. شدم دور ازش و ندادم رو جوابش

 !گذره؟ مي چي لعنتیش دل اون تو که گفت مي بايد. بشنوم

 .شنیدم مي رو صداشون. نبودن ضورمح متوجه. شدم نزديک ماني و هستي به آروم آروم

! میدي؟ عذاب رو خودت روزه چند! بدونه بايد که باالخره کني؟ پنهون ازش خواي مي کي تا چي؟ که باالخره ماني ــ

 !بفهمه رو چیز همه زودتر داره حق نیلوفر چي؟ که آخرش

 !ترسم مي برخوردش از! دونم مي. کنه مي مخالفت دونم مي هستي ــ
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 !بگي بهش بايد که هباالخر ــ

 !صمیمیشي رفیق باشه، چي هر. بکن رو کار اين تو هستي ــ

 !باش مطمئن. کنه مي درکت. عاقلیه دختر نیلوفر! بهتره بگي تو. ماني نه ــ

 !زدن؟ مي حرف چي از چیه؟ موضوع دونستم نمي. شنیدم رو هاشون حرف نفهمن تا کردم مشغول کاري به رو خودم

 !میگه بهم ماني باالخره باشه، چي هر. منکرد کنجکاوي زياد

 بود چي هر اما هم، کله و سر زديم مي نوشین و من همیشه چند هر. بود شده ناز خیلي عروسي لباس تو نوشین

 رو خواهرم که بودم مطمئن و بود خوبي پسر حمید. شد مي احساس خیلي خونه تو خالیش جاي و بود خواهرم

 فهمیدم مي حاال. بودم زده رو دانشگاه و درس قید کال که هم من! ذاشت مي راحمی اگه البته. کنه مي خوشبخت

 !کشید؟ خط رو دانش و علم دور کال عقدش از بعد چرا و کشیده مي چي بیچاره هستي

 !پريدم خواب از آيفون، کن خرد اعصاب صداي با صبح روز يه. گذشت مي نوشین ازدواج از هفته دو

 .کنه مي باز رو در مامان دونستم مي. نشدم بلند تختم رو از. اومد مي وابمخ بدجور و بود کوفته بدنم

 .نشستم تختم رو. بود پريده سرم از خواب ديگه! بوده در پشت ماني که فهمیدم مامان، و ماني احوالپرسي صداي با

 !مانیه که بودم مطمئن. شد زده اتاقم در که کردم مي مرتب رو پتوم داشتم

 .بفرمايید ــ

 !شد داخل مرتب وضعي و سر و خندان اي چهره با ماني. شد باز در

 کردم؟ بیدارت! خانومي سالم ــ

 !بودم بیدار نه. سالم ــ

 .بشینم کنارش که کرد مجبورم و گرفت رو هام دست و نشست تختم ي لبه

 : گفت و هام چشم تو زد زل

 !مسافرت بريم خوايم مي شو، حاضر پاشو! من خوابالوي پاشو ــ

 .شد گرد هام شمچ

 کجا؟ ــ

 .شمال ــ

 !اآلن؟ ــ

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  nazi nazi | غرور تلخ سایت نگاه دانلود
 

 : گفت و کرد نگاهم شیطنت با ماني

 !ديگه ساعت نیم يه. نه ــ

 !يهويي؟ شد چطور. نکن اذيتم ماني ــ

 !شمال ببرمت روزي چند يه خوام مي بودم داده خبر مامانت به. نبود هم يهويي همچین ــ

 آره؟. من جز به داشتن خبر همه پس! اِ ــ

 .کردم اخم و کردم جدا هاش دست تو از رو هام دست

 !کن جمع رو ضروريت وسايل شو بلند! کنم غافلگیرت خواستم مي! من کوچولوي نشو اخمو ــ

 .ندارم رو سفر ي حوصله اصال من ــ

 !شه مي دير که شو آماده زود! لطفا نزن مخالف ساز! حرفت؟ اين چي يعني ــ

 !نمیام جايي من. نه ــ

 :گفت دلخوري با. شد حتنارا ماني

 !نیست مهم. نیا. باشه نمیاي؟ میگي حاال! شمال ببرمت تا گرفتم مرخصي روزي سه دو، يه تو خاطر به من ــ

 ماني. رفتم هال به و کردم عوض رو هام لباس. کوبید محکم رو در و شد خارج اتاقم از سرعت به. شد بلند جا از ماني

 .برگردوند ازم رو روش اما کردم اهشنگ. بود عصبي و بود نشسته مبل رو

 : اومد مامان صداي

 !صبحونه بیا نیلوفر ــ

 !کنم آماده حسابي دعواي يه براي رو خودم بايد و عصبیه بود معلوم صداش از

 :گفت و کرد آروم رو صداش و گذاشت غذاخوري میز رو جلوم رو چاي لیوان مامان

 !آخه؟ بشنوي نصیحت چقدر! نیستي که بچه ــ

 شده؟ چي باز ــ

 بي توي خواسته مي! بود چیده رو سفر اين تدارکات قبل هفته يه از ات بیچاره شوهر اون بشه؟ خواستي مي چي ــ

 !نشناسي قدر خیلي نیلوفر. شمال ببره رو تو بیاد تا گرفت مرخصي شوق و ذوق کلي با! کنه غافلگیر رو ذوق
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 تا اما بهمان، و فالن و داريم آبرو ما گفتین بهش حمید، پیش نتهرا بمونه خواست مي نوشین وقتي شد چي! اِ؟ ــ

 !کنین؟ مي تقديمش رو من دارين دستي دو شمال، ببره روزي چند رو من خواد مي که گفته ماني

 بابت از من! آشنايیم کامال هم اش خونواده با شناسن؛ مي همه رو ماني. نباش جواب حاظر و دراز زبون قدر اين ــ

 !شي مي حاضر میري خوردي، رو ات صبحونه که اين از بعد! راحته مخیال ماني

 :گفتم کردم، مي بازي مربام کره، ي لقمه با داشتم که حالي در. بود گرفته حرصم خیلي مامان ي آمرانه لحن از

 !کنین مجبور کاري به رو من تونین نمي شما ــ

 !فرستمت مي باش مطمئن. بفرستمت اراجب و زور با شده اگه حتي! نیلوفر کن وا رو هات گوش ــ

 ندارم؟ اختیاري هیچ! کشکم؟ من يعني ــ

 !نداري نه اي، بچه چون ــ

 :گفت مامان به رو ناراحتي با. بود شده ما هاي حرف متوجه انگار. رسید سر ماني

 ندارين؟ کاري من با مامان ــ

 .میاد باهات هم نیلوفر اآلن کن صبر جان؟ ماني کجا ــ

 : گفت و زد خنديپوز ماني

 !خداحافظ. میدن ترجیح من به رو خونه ايشون. نه ــ

 :گفت مامان. شد خارج آشپزخونه از ماني

 !زود! دنبالش برو ــ

 .بست مي رو هاش کفش بند داشت ماني. رفتم حیاط سمت به. نداشتم رو مامان هاي تَخم و اخم ي حوصله

 !بشم حاضر کن صبر! ماني ــ

 !یايب تو نکرده الزم ــ

 !لعنتي! اَه. بست محکم رو در و رفت عصبانیت با ماني

 .رسید سر مامان

 !نمیره سرکار و گرفته مرخصي اون. پرور آقاي ي خونه برو و کن جمع رو هات لباس برو ــ

 !شمال نمیره مطمئنم! لج ي دنده رو افتاده. عصبیه اآلن اون! دادينا گیر مامان ــ
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 !بدم آموزش بهت بايد رو چیزها اين. شه مي راضي بکشي، رو زشنا کم يه! دختر کن گوش حرف ــ

 رو ماني هواي قدر ابن مامان که اين از! کردم جمع رو نیازم مورد وسايل و برداشتم کوچیکي دستي ساک يه ناچار به

 .رفتم رورپ آقاي ي خونه سمت به و شدم ماشیني سوار دلخوري با و کردم خداحافظي مامان از! بود گرفته لجم داشت،

 !دستش؟ رو بمونم ترسه مي که کردم تنگ رو مامان جاي چقدر کردم مي حس گاهي

 : گفت ديدنم با هستي. شدم داخل. کرد باز برام رو در هستي دقیفه چند از بعد. رسیدم پرور آقاي ي خونه به

 خوبي؟ تويي؟ نیلوفر. سالم ــ

 کو؟ ماني! خوبم آره. سالم ــ

 .شمال برين دنبالت بیاد بود قرار شده؟ چیزي. بود عصبي خیلي. اتاقش تو رفت ــ

 ي اجازه بهم ماني، ناراحت و خسته صداي دقیقه چند از بعد. زدم در. رفتم ماني اتاق سمت به. ندادم رو هستي جواب

 .داد ورود

 حالت به رو هاش دست و بود کشیده دراز تختش رو ماني. گذاشتم اتاقش ي گوشه رو دستیم ساک. کردم باز رو در

 .کرد مي نگاه سقف به و بود گذاشته پیشونیش رو قائم

 !ماني؟ ــ

 .کرد نگاهم تعجب با و شد بلند تختش رو از شنید، رو صدام وقتي چون نداشت، رو من انتظار

 : گفت و رفت درهم هاش اخم

 .کنم استراحت خوام مي. بیرون برو جا؟ اين اومدي چرا ــ

 : گفتم ناراحتي با. کردم بغض. نداشتم رو هاش محلي بي و سردي طاقت اصال

 !کني؟ مي طوري اين من با چرا ــ

 :گفت حساسه، من هاي اشک به چقدر که دونستم مي خوب و بود شده ناراحتیم و بغض متوجه که ماني

 کردي؟ بغض چرا تو ــ

 .ندارم رو بودنت سرد طاقت ــ

 !شدي مي تنبیه بايد. گرفتي رو حالم ليخی صبح میدم؟ برات هم رو جونم که من! سردم؟ من ــ

 .کرد پاک انگشتش با رو هام اشک مهربوني، با و شد نزديک بهم ماني. بود گرفته راه هام اشک

 !شمال بريم پاشو. نکن گريه هم حاال ــ
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 جهنتی اين به! بود اومده بیرون دلش از کردم، مي فکر که چیزي اون از زودتر خیلي. بوسید نرم و آروم رو ام گونه ماني

 .شدم ماني ماشین سوار و کرديم خداحافظي هستي از! برم مامان پیش آموزشي کالس دوره يه بايد که رسیدم

 !کرد حرکت چالوس، جاده سمت به ماشین. شد سوار و گذاشت عقب صندوق رو وسايلم ماني

 !کردي؟ شمال هوس يهو شد چطور ماني ــ

 ! بدوني بايد که هست هم هايي حرف يه البته. باشم تنها باهات وزير چند يه خواست مي دلم! طوري همین ــ

 که کردم مي فکر هاشون حرف اون به داشتم. افتادم هستي و ماني مشکوکِ هاي حرف و نوشین عروسيِ شب ياد

 !بره يادم از رو چیز همه کال شد باعث ماني صداي

 !نیلوفر؟ ــ

  بله؟ ــ

 ! ترسي؟ مي من با موندن تنها از چرا تو ــ

  !نداشت بودن ترسناک براي جايي و بود شهوتش از بیشتر عشقش ماني من نظر به. ترسیدم نمي ماني از اصال من

 !بترسم؟ بايد چرا ــ

 ! کني مي فرار من با بودن تنها از کنم مي حس ــ

 ! نیست ترس هام کردن فرار دلیل فهمید مي کاش

 ! ترسم نمي من. نیست طور اين اصال. نه ــ

 : گفت و زد آمیزي شیطنت لبخند ماني

 !آره؟ ديگه؟ اي پايه و میاي راه باهام عروسیه، شب مخصوص که بیارم سرت باليي اگه پس! اِ؟ ــ

 !نبودم راحت زياد ماني با خب اما نبودم اي خجالتي دختر. کشیدم خجالت

 ! ديگه باشیم تنها هم با گذاشت راحت و زد مي حرف ازت اطمینان با مامان که هستي اعتماد قابل قدري اون حتما ــ

  ؟!موافقي يعني ها، حرف اين با پس خب ــ

 ... من. نه ــ

 ! بفهمه کسي ذاريم نمي! حله هم اون که! مامانته فهمیدن تو مشکل. ديگه نه ــ

 ! باشه راست هاش حرف نکنه که ترسیدم مي هم طرفي از اما کنه مي شوخي داره دونستم مي
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 . کني مي شوخي داري فقط که دونم مي خوب. نکن ماذيت ماني ــ

 !مطمئني؟ قدر اين کجا از ــ

 ! ديگه دارم شناخت ازت حدودي تا... خب...خب ــ

 با. شدم مي مور مور! شدم مي جوري يه کرد، مي لمس رو بدنم تا چرا دونم نمي. کرد يخ تنم. گرفت رو هام دست ماني

 رو رو دستش و بود گذاشته دنده روي رو دستم. بود گرفته رو فرمون چپش دست با و رو، من دست راستش دست

 ! بود هم شیرين اتفاقا! نبود تلخ. بود خوبي حس. کرد مي عوض رو دنده و من، دست

 و داد مي تکون رو موهام خنکي نسیم. کشیدم پايین رو خودم سمت ي شیشه کم يه و دادم تکیه صندلي به رو سرم

 . برد خوابم ساعتي چند و بستم رو هام چشم. کرد يم القا بهم رو خوبي حس

 و زد لبخندي. شد شدنم بیدار متوجه ماني. بود خیس خیابون. شدم بیدار شیشه، با بارون قطرات برخورد صداي با

 : گفت

 ! رسیم مي داريم ديگه خوابیدي؟ چقدر دوني مي! عجب چه ــ

 !بارونیه عجب ــ

 ! ارهبب که فصلشه ما شانس. ديگه آره ــ

 ! بارونم عاشق من ــ

 !خوابیدي؟ خوب! صحرا دختر آي ــ

 . اومد مي خوشم کرد، مي خطاب اسم اين با رو من و داشت دوست رو آهنگ اون که اين از

 ! گشنمه من ــ

 ! کني حال که میدم تحويلت پرور، خان ماني پخت دست با مشتي نهار يه. برسیم بذار ــ

  هتل؟ بريم قراره ــ

 رمهمس با تا گرفتم کلید ازش که شد اين بود، خالي هام رفیق از يکي ويالي! هتل؟ بره و شمال بیاد آدم. اباب نه ــ

 !بودن ويالشون تو پیش روز چند خانومش و خودش. جا اون بريم

 تا سر تمشک هاي بوته. بود بزرگي تقريبا ويالي. شديم بود ماني دوست مال که وياليي وارد. رسیديم رشت به باالخره

 کل خاک، بوي و بود خیس ها جاده هم هنوز اما بود شده قطع باران! پرتقال نارنج، هاي درخت بود، گرفته رو باغ سر

 . بود گرفته رو ويال
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 ويترين و ماهواره! بود شده چیده ال صورت به رنگي قرمز مبلمان. بود شیک و تکمیل خیلي. شديم سالن وارد

 : گفت و داد لم مبل روي ماني! بود ديدم تو ويسکي،

 ! کنه نمي خسته رو من رانندگي مثل هیچي! ام خسته حسابي! واي ــ

  بیارم؟ آب برات ــ

 . مرسي ــ

 !است دارها مايه اون از ماني رفیق بود معلوم. داشت شیکي وسايل. رفتم آشپزخونه سمت به

 . بود رنگارنگ ترهايدلس و نوشابه و خوراکي از پر. کردم باز رو سايدش باي سايد يخچال در

  ماني؟ ــ

  بله؟ ــ

  جا؟ اين میايم ما داشته خبر دوستت ــ

  چطور؟ ــ

 ! پره يخچال آخه ــ

 همیشه رو يخچال داره وظیفه که داره باغبون يه جا اين تازه. بودن شمال روزي چند خانومش و خودش که گفتم ــ

 !نَمونه غذا بي میاد، کسي وقتي تا کنه پر

 ! ولخرجي دوست چه ــ

 . کرد مي پاک رو عینکش ي شیشه داشت ماني. آوردم ماني براي دلستر قوطي يه

  ماني؟ ــ

 هــــوم؟ ــ

 کنیم؟ کار چي نهار ــ

 .خرم مي ماهي بازار، میرم شام براي. بخوريم بیار رو هست يخچال تو چي هر ــ

 ! باشه ــ

 ! میام و گیرم مي دوش يه میرم من کني، رديف رو نهار تو تا ــ

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  nazi nazi | غرور تلخ سایت نگاه دانلود
 

 تو. بپوشم ماني پیش برهنه هاي لباس زياد شد نمي روم. کردم عوض رو هام لباس هم من. رفت حموم سمت به ماني

 ...ماني پیش اما شدا؛ مي روم فامیلي هاي جمع و ها مهموني

 سمت به و بستم باال هم رو موهام! بود انتخاب بهترين کشي، سفید شلوارک يه با ربع سه آستین رنگ بنفش بلوز

 وير دلستر داشتم. چیدم میز رو مرتب خیارشور، و گوجه با و زدم برش رو کالباس. چیدم رو نهار میز. رفتم آشپزخونه

 .رسید ماني که ذاشتم مي میز

 و چرمي بند. بود موهاش رو هم رنگش سبز ي حوله. بود پوشیده طوسي شلوارک يه. بود برهنه باالش ي تنه نیم

. ودب نمايان خوبي به بود، شده حک من اسم اول شکسته و التین صورت به پالکش روي که گردنبندش رنگ مشکي

 !انداختم پايین رو سرم و شدم سرخ وضع اون به ماني ديدن از. زد مي چشمک بهم شديد استیلش خوش و سفید بدن

 : گفت و نشست روم به رو ماني. بزنم زل رنگش خوش هاي چشم به نداشتم جرئت

 ! بدم بهت تپل شام يه بايد. خريد میرم مشا واسه ــ

 . کردم مي بازي غذام با داشتم آروم. بود پايین همچنان سرم

 ! نیلوفري؟ ــ

  بله؟ ــ

  خوري؟ نمي غذا چرا ــ

 !خورم مي نه؛ ــ

 . نبودم راحت اصال! بودم معذب خیلي برهنش بدن اون و ماني هاي نگاه زير. دادم جا دهنم تو اي لقمه زور به

 ! ببینم کن نگاهم ــ

 بدون. زدم زل هاش چشم به و بردم باال رو سرم. شدم مي مسلط اعصابم به بايد. زد مي تند تند قلبم. کرد يخ بدنم

 . بود معلوم هاش چشم جذابیت بیشتر عینک،

 : گفت و زد آمیزي شیطنت لبخند

 ! کنم سرم چادر بايد کردم فکر ــ

 . گرفت ام خنده حرفش از

 رس کشیدنت خجالت از! متفاوتم بوده زندگیت تو که پسري هر با و شوهرتم ديگه حاال من که بگیري ادي بايد ــ

 . فعال البته! خطرم بي اآلن که من! درنمیارم
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 ادامه رو بحث ديگه هم ماني و کردم سکوت من. نبودم راضي اصال اومده پیش بحث از. بود ماني هاي لب رو لبخند

 سرگرم آشپزخونه تو رو خودم داشتم دوست. شد خارج آشپزخونه از و شد بلند شد، تموم ذاشغ که اين از بعد. نداد

 !برم بودم مجبور شد، تموم کارهام وقتي اما! نرم هال به و کنم

 اتاق از يکي تو از. بود بسته رو هاش چشم و بود کشیده دراز مبل رو خیس موهاي با لباس بدون طور همون ماني

 من حسي يه چرا دونم نمي. شد مي ناز و معصوم ها بچه مثل بود، خواب وقتي. روش کشیدم و وردمآ پتو يه ها خواب

 شدت از پیش، دقیقه چند تا که عريانش ي سینه رو رو سرم و نشستم زمین رو مبل کنار. کشوند مي سمتش به رو

 بودم،ن عاشقش که اين با راچ دونستم نمي! خوب خیلي. بود خوبي حس! گذاشتم کنم، نگاهش نتونستم حتي خجالت

 !شدم مي کشیده سمتش به اما

. مبرداشت اش سینه روي از رو سرم. رسید گوشم به ماني گوشيِ مزاحم صداي که بودم رفته فرو شیريني ي خلسه تو

 : اومد ماني صداي که گشتم مي گوشیش دنبال داشتم

 ! کتمه جیب تو ــ

 .دادم ماني به رو گوشي و کردم پیدا رو گوشیش و رفتم ود،ب افتاده کناري مبل روي که ماني کت سمت به

 عسلي میز ي لبه رو رو گوشي ماني. کرد قطع رو گوشي بعد و زد حرف باباش با اي دقیقه چند ماني. بود پرور آقاي

 : گفت و گذاشت

  نخوابیدي؟ نیلوفر! پرسید رو حالت. بود بابا ــ

 .نه ــ

 ! بودم خسته خیلي. برد خوابم چطوري منفهمید که من. کنارم بخواب بیا ــ

 . بخوابم ماني پیش نداشتم دوست اصال

 !وايسادي؟ چرا. ديگه بیا ــ

 شمچ و کشید خودش روي رو پتو ناراحتي با ديد، رو بودنم مردد وقتي ماني. بود چسبیده زمین به پام. بود زده خشکم

 . شدم خوشحال بود، نکرده تکرار رو پیشنهادش هک اين از اما شده، ناراحت فهمیدم که اين با. بست رو هاش

 . پوشیدم رنگ سبز تاب يه و کردم عوض رو لباسم. رفتم دريا سمت به و شدم خارج سالن از

 زيبا واقعا دريا، آبي رو خورشید رنگ کم و طاليي نور. بود زيبايي ي صحنه و کرد مي غروب داشت خورشید کم کم

 سرم پشت کسي شدم متوجه که بودم زده زل دريا به ساعتي نیم. بود بخش امشآر خیلي دريا هاي موج صداي. بود

 بلوز .چسبوندم اش سینه به رو سرم هم من. گرفت کمرم از ماني! بود؟ اومده کي! بود ماني. برگشتم عقب به. نشسته

 .نبودم معذب خیلي ديگه و بود پوشیده
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  میاي؟ باهام. خريد برم خوام مي ــ

 ! بیاي و بري تو تا مونم مي ظرمنت. ماني نه ــ

 . باشه ــ

  ماني؟ ــ

 : گفت و زد بوسه موهام رو آروم و گذاشت سرم روي رو سرش ماني

 ! جونم؟ ــ

 ! خورد مي گوشم ي الله به حرارتش پر و داغ هاي نفس و بود گوشم نزديک دهنش

 ! بگي؟ بهم بود قرار و داشتي مهمي حرف چه نمیگي بهم ــ

 ! نکن عجله. میگم بهت برسه وقتش. لوفرنی نه اآلن ــ

 :گفتم. گذاشت سرش زير و کرد قالب رو هاش دست. کشید دراز ها شن رو و کرد جدا خودش از رو من ماني

 ! نه؟. شه مي ترسناک خیلي جا اين ها شب ــ

 : گفت و کرد نگاهم ماني

 ! ترسي؟ مي تاريکي از هم من کنار تو ــ

 ! ترسم ينم هیچي از تو کنار. نه ــ

 .شد خوشحال هم ماني. بود برام خوبي و محکم خیلي گاه تکیه ماني. بود دلم حرف

 

* * * 

 

 سمت به. خورد زنگ گوشیم. بود نیومده هنوز و خريد بود رفته ماني شد مي ساعتي دو. بود رفته سر ام حوصله

 . بود هستي. رفتم گوشیم

 . دخترکم سالم ــ

 !بزني؟ من به زنگ يه نبايد وت! نامرد داداش زن بر سالم ــ
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 شوهر خوهر بیاري، در بازي شوهر خواهر بخواي! بزن غر هي بعد بکش، نفس يه کردن؟ غرغر به کردي شروع باز ــ

 .کن جمع رو حواست خوب پس. درمیارما برات بازي

 : گفت و خنديد هستي

 کجاست؟ خوبه؟ ماني. ببینم کن تعريف خب! هستي هم شوهرم خواهر بود رفته يادم! اوه اوه، ــ

 ! خريد رفته. خوبه هم ماني ــ

 خريد؟ ــ

 . رفته سر ام حوصله. بخره چیزهايي يه شام براي رفته آره ــ

 . کني عادت تنهايي به بايد کم کم چي؟ واسه ــ

  چیه؟ منظورت ــ

  نزده؟ حرف باهات ماني مگه ــ

  چي؟ مورد در ــ

 . میگه بهت خودش بذار ــ

  نمیگه؟ بهم کسي چرا چیه؟ وعموض ببینم ــ

 !مناسب فرصت يه سر گذاشته. میگه بهت. نباش نگران ــ

  بديه؟ موضوع تلخیه؟ حرف ــ

 تو که اينه نگران ماني خب اما کردم، مي غش خوشحالي از زد، مي من به حرفي همچین يه نريمان اگه... . واا نه ــ

 !نکني موافقت و باشي مخالف

  چرا؟ ــ

 . دونم نمي رو اونش ــ

 . چمه دونم نمي. دارم دلشوره من ــ

  نرفتي؟ باهاش چرا. نده راه دلت به بد. نیست چیزي ــ

  کرد؟ انتخاب سفر براي رو اآلن ماني چرا دونم نمي. نداشتم رو اش حوصله اصال ــ

 !نیستي تهگذش شور و شر پُر دختر ديگه کنم مي حس. شدي افسرده خیلي نیلوفر؟ شدي جوري اين چرا تو ــ
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 ! شدم جوري اين چرا دونم نمي ــ

 مي تو به وقتي داره دوست سخته، و حساس خیلي ماني کار. شه مي اذيت جوري اين هم ماني اما نشیا ناراحت ــ

 ! شکنه مي هم اون کني، مي برخورد سرد طوري اين تو وقتي! کني لبريزش عشق از و بدي دلگرمي بهش تو رسه،

 ! خواد مي ماني که کنم رفتار طوري کنم مي سعي. نکنه ناراحتي احساس اون تا کنم مي رو متالش تموم من اما ــ

 رها رو خودت مردگي دل اين از میگم فقط. کني نمي درک رو اون يا کني مي کوتاهي داري تو نمیگم من نیلوفر ــ

 و بخندي تو فقط اما بهت دهب هم رو جونش حاضره. شناسم مي رو داداشم من. داره دوست خیلي رو تو ماني. کن

 ! خوبیه خیلي همدم اون. باش دوست ماني با. باشي خوشحال

 . کنم مي رو خودم سعي من. باشه ــ

 ! برم نازم داداش زن و شوهر خواهر اين قربون آي ــ

 ! تو زبون دست از ــ

 . زديم مي حرف ماني و تو ي بچه سر نريمان با داشتیم عصر نیلو، راستي ــ

 ! ؟بچه ــ

 ! زشتي تو نره، تو به تون بچه کنه خدا گفت مي نريمان. ديگه آره ــ

 ! شده دراز زبون خیلي. نرسه نريمان به دستم مگه ــ

 !بیار داداشم براي تپل و ناز ي بچه يه شو کار به دست! اوي! بشم عمه دارم دوست خیلي نیلوفر. آخـــــي ــ

 بعد بگذره، عقدمون از ماهي يه حداقل بذار. نزن حرف دل به حسرت ايه پیرزن اين مثل هستي، خدا رو تو! اَي ــ

 . بکش نقشه کردنمون بدبخت براي

 ! کني؟ مي خودت ي مسخره رو من داري و باشي حامله اآلن نکنه. نیلو بگو راست ــ

 . نیستم تو مثل من! گفتي؟ چرت باز ــ

 ! چمه؟ من مگه! اوي ــ

 !نیست بارياعت هیچ نريمان به میگه ماني ــ

 ! تره پاک هم گل برگ از من نريمانِ. نرسه ماني به دستم مگه ــ

 ! کردين کارهايي يه که شدم مطمئن ديگه کني، مي نريمان از داري تو که هايي تعريف اين با پس خب ــ

 !تهران بیاي بذار. رسم مي رو حسابت! نکرديم کاري هیچ خدا به. شـــــــعور بي اي ــ
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 !رسه نمي من به تو دست ــ

 . خداحافظ. باشین خودتون مواظب. برسون سالم ماني به! بیني مي ــ

 .عزيزم خداحافظ. زدي زنگ که مرسي. حتما ــ

 که بود ترسناک و هیجاني خیلي اش صحنه. بودم فیلم غرق. ديدم مي خارجي فیلم داشتم. کردم روشن رو ماهواره

 . کشیدم بلندي جیغ. دهنم تو اومد مي داشت قلبم. شد باز زيادي شدت با در يهو

 و افتاد دستش از ها پرت و خرت و میوه هاي بسته. پريد صورتش رنگ. بود ترسیده بیچاره! ديوار به چسبید ماني

 .شد زمین پخش

 ! زني؟ مي جیغ چرا تو نیلوفر ــ

 . بود قلبم رو دستم

 ! قلبم آخ ــ

 : گفت و کرد خاموش رو ماهواره و رفت تلويزيون سمت به ماني

 ! ترسوندي هم رو من! بچه ببیني ها فیلم اين از نبايد ترسي مي وقتي! ممنوع هچده زير فیلماي ديدن ــ

 !ترسم مي من خب کني، مي باز رو در يهو بزني؟ دري يه نبايد تو. نیستم بچه من ــ

 !کنم؟ کارت چي. ديگه پررويي! عجـــب ــ

 .برد آشپزخونه به و کرد جمع رو بود زمین پخش که هايي میوه ماني

 !کردي دير چقدر ــ

 !راهه؟ چقدر شهر مرکز تا جا اين از دوني مي. نیست کوچه سر که بازار ــ

 .زد زنگ هستي ــ

 : گفت و نشست مبل رو. برگشت هال به ماني

 !خب؟ ــ

 !زدن حرف ما ي بچه مورد در نشستن نريمان با. رسوند سالم. ديگه هیچي ــ

 ! بود؟ کجا بچه بچه؟ ــ

 ! بشه عمه اون و بیارم مپل تپل ي بچه يه منتظره گفت مي هستي! ديگه خلن ــ
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 بخواب، پیشم بیا میگم بهش وقتي و کرده فرض سر دو اژدهاي رو شوهرش ما، خانوم دونن نمي! سرشون به زده ــ

 ! شده وصل ولتي صد برق بهش انگار که لرزه مي بدنش چنان

 ! شدي؟ يجور اين چرا تو ماني! اِ ــ

 . برگردوندم ازش رو روم قهر حالت با

 !بدم تپل شام يه بهت خوام مي شو بلند! کنه مي قهر زنیم، مي حساب حرف کلوم دو هم باهاش تا! آ ــ

 ! چیه؟ اسمش سفر اين ــ

 !عسل ماه کن فکر ــ

 ! زهرمار؟ يا عسله ماه اين ــ

 !شمال؟ بیاي روزي چند من با شدي حاضر چطور ري،متنف من از قدر اين که تو. بشه خراب خواستي خودت ــ

 . نیستم متنفر تو از من ــ

 ! شه مي معلوم امشب ــ

 . زد مي حرف شیطنت با. کرد يخ بدنم

 ! بشه؟ چي قراره امشب ــ

 ! کني آماده رو خودت و باشي جريان در که گفتم. هیچي ــ

 ! باشه؟. کنیم نمي کاري هیچ تو و من! ماني ــ

 : گفت و زد خنديپوز ماني

 !نترس. کنم نمي کاري نخواي تو تا من ــ

* * * 

 خسته خیلي هم من. کشید دراز مبل رو ماني بشه، حاضر شام تا. کردم دم رو برنج هم من و کرد آماده ماني رو شام

 .بودم

 و شد گینسن هام پلک کم کم و گذاشتم رو سرم اش سینه روي ظهر مثل خواسته خدا از هم من. بود خواب ماني

 ور سرم فوري. کرد مي نگاهم تعجب با و بود شده بیدار ماني. کردم باز رو هام چشم ماني، خوردن تکون با. برد خوابم

 به ور لبش. افتادم بغلش تو محکم من و کشید رو دستم ماني که برم بشم بلند خواستم و برداشتم اش سینه رو از

 :گفت و زد زل هام لب به. کرد نزديک صورتم
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 !نکن من با رو کار اين وقت هیچ ــ

 .بود خمار هاش چشم

 کاري؟ چه ــ

 !کني من با توني مي که کاريه بدترين اين. نزن پس رو من ــ

 لذت بهم که اين با رو هاش لب. گذاشت لبم روي سوخت، مي داشت حرارت از که رو هاش لب و شد نزديک لبم به

 .بود کرده اسیر شیريني ي خلسه تو رو من و بود حرارت پِر و کشدار هاش نفس. داشتم دوست اما داد نمي

 اين از و بودم خبر با نیازهاش از. کرد مي نگاهم مهربون. هام چشم تو زد زل و کرد جدا رو هاش لب دقیقه چند از بعد

 .بودم شرمنده کنم، رفع رو نیازهاش بود، ام وظیفه که جوري اون تونستم نمي که

 : گفت و زد لبخندي ماني

 !بهتريني تو! نیلوفر مرسي ــ

 بخوريم؟ شام بريم ــ

 .میرم مي گشنگي از دارم که بريم ــ

 .چیدم رو میز

 شده؟ چطور برنجم ماني ــ

 !حتما خوبه هم اش مزه. عالیه که شمايلش و شکل ــ

 :گفت و رفت هم در هاش اخم بعد. خورد قاشقي. کشیدم براش برنج کفگیري

 !کردي؟ درست تو است غذا اين ــ

 :گفتم ناراحتي با. رفتم وا

 .رفت در دستم از نمک! شوره؟ ــ

 : گفت و خنديد بلند ماني

 !رو خودت نده لو! عالیه. نیست شور! بابا نه ــ

 : گفتم و کوبیدم ماني ي سینه به. گرفت لجم

 !بدجنس ــ
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 !ببیني آموزش بیشتر کم يه تا موندي، مي مامانت ي خونه تو بیشتر بايد عزيزم ولي ــ

 .خنديد و گرفت هوا تو از رو نمکدون ماني و کردم پرت سمتش به رو نمکدون

* * * 

 .شدم جوري يه. کرد مي باز رو پیراهنش هاي دکمه داشت. نشست مبل رو ماني

 .خوابم مي جا همین من بیار، برام بالش يه و پتو يه ــ

 .داره اتاق تا دو جا اين! مبل؟ رو ــ

 !ديگه؟ اتاق تو ها غريبه مثل هم تو و بخوابم اتاق يه تو من که نداري خیال ــ

 !خوابیم مي هم با دو هر. خب نه ــ

 !شدي؟ شجاع! کني مي ناپرهیزي! اوه اوه؛ ــ

 .نیستم متنفر ازت که کنم ثابت بهت خوام مي ــ

 !ارانگ بود محیا چیز همه! اوف! نفري دو خواب تخت. رفتیم اتاقي سمت به و کشیدم رو ماني دست

 کنار تخت رو از رو پتو و دادم جلوه عادي و خونسرد رو خودم! چیه؟ واکنشم بدونه خواست مي. کرد نگاه بهم ماني

 .زدم

 !ديگه بود نفعش به. گفت مي آفرين شجاعتم، همه اين به دلش تو حتما. خنديد مي ماني

 .کرد بغل رو بالشي و کشید دراز تخت رو خیال بي ماني. کردم نگاهش چپ چپ

 .زد مي شور خیلي دلم ته اما کنه، نمي کاري نخوام، من تا دونستم مي

 خدا از هم من. خوابید و کرد بهم رو پشتش ديد، وجودم تو رو استرس وقتي ماني. کشیدم دراز ماني کنار تخت رو

 .کردم مي آرامش احساس خیلي کنارش. برد خوابم خواسته،

* * * 

 !خوابي؟ مي چقدر ابا؛ب پاشو! صحرا دختر آي نیلوفري؟ ــ

 .اومد مي خوابم خیلي. بود وايساده سرم باالي ماني. کردم باز رو هام چشم از يکي

 صبحي؟ اول خبرته چه ماني؟ چیه ــ

 !تنبل پاشو. نه ساعت شه مي داره. نیست صبح اول ــ
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 .بیدارم من ــ

 !کرده؟ ارهاک چي شوهرت ببین! دختر پاشو. بازه هات چشم از يکي. نیست قبول نه، ــ

 .پیچیدم خودم به جنین مثل و شد سردم. کشید روم از رو پتو و شد خم ماني

 .نیلو پاشو! اَه ــ

 .میاد خوابم من ــ

 !بخواب. باشه ــ

 هک بودم شیريني خواب غرق و کردم ول تخت تو رو خودم راحت. رفته و شده پشیمون کردنم، بیدار از ماني کردم فکر

 .پريدم جا از فنر مثل و مالیدم رو هام چشم. کشیدم کوتاهي جیغ و ترسیدم .شد خیس صورتم و موها

 .بود دستش هم خالي پارچي و کرد مي نگاهم خنده با ماني

 .بشم متوسل زور به شدم مجبور ببخشید؛ ــ

 .بود خیس خیس موهام

 !کردي؟ کارم چي ببین. مـــــــــاني کشمت مي ــ

 !بود ترسونده رو من خیلي. زدم مي نفس نفس. رفت آشپزخونه سمت به هم ماني. دويدم ماني دنبال به

 اب و بود شده ريخته آشپزخونه کف رنگارنگ، رزهاي کلي! بود قشنگ چقدر! واي. رفتم وا رسیدم، که آشپزخونه به

 !بود رويا مثل. بود خوشگل خیلي. بود شده چیده مرتب زيبايي، طرز به ماني و من اسم اول قرمزي، رز هاي گلبرگ

 .خوشگلن خیلي! توئه؟ کار ها اين! واي ــ

 .بود کیفور بود، اومده خوشم که اين از. کرد مي نگاه رو تعجبم و من و بود وايساده ماني

 اومد؟ خوشت چطوره؟ ــ

 !گل؟ همه اين خبره؟ چه جا اين! ديــــوونه ــ

 !ديگه ام ديوونه! توئه براي اش همه ــ

 .کردم بو و گرفتم دستم تو رو صورتي و مزقر رز شاخه تا چند و شدم خم

 !حیفه. دارن گناه خب اما قشنگن خیلي! رزم عاشق من ماني؛ واي ــ

 !ديگه است کارها همین براي گل ــ
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 : گفت و گذاشت موهام الي به ال رو رنگي زرد رز. شد نزديک بهم ماني

 !مزرعه در دختري حنا؛ شدي حاال ــ

 .خنديد ماني

 کنیم؟ کار چي رو ها اين ــ

 .مونن مي جا همین شمالیم، که روزي تا ــ

 !پان زير. دارن گناه ــ

 !گشنگي از میرم مي دارم که بخوريم صبحونه بدو. ندارن گناه بابا؛ نه ــ

 .خورديم ماني، طرف از فقط البته عشق، کمال در هم با رو صبحونه

 .تني آب دريا، تو برم خوام مي من. نیلو ــ

 !يخور مي سرما ــ

 !بیا و بیار رو ام حوله و لباس دست يه هم تو دريا، میرم من! میده حال گرمه، هم هوا. بابا نه ــ

. کرد بجل رو ام توجه سیگاري پاکت که گشتم مي پیراهنش دنبال داشتم. رفتم ماني دستيِ کیف سمت به. رفت ماني

 .شدم عصبي. بودم نديده حاال تا! کشید؟ مي سیگار ماني مگه

 .آب تو بره که آورد مي در رو هاش کفش داشت ماني. رفتم دريا لب به

 !ماني؟ ــ

 بله؟ ــ

 : گفتم و دادم نشونش رو سیگار پاکت

 !چیه؟ اين ــ

 :گفت و خنديد ماني

 !جیزه ها بچه براي. سیگار ــ

 !پرسم مي ازت جدي دارم من ــ

 !سیگاره کن باور. دادم جواب جدي هم من خب ــ

 کیه؟ مال! هسیگار دونم مي ــ
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 کردي؟ پیدا کي کیف تو از ــ

 .تو کیف تو از ــ

 !ديگه منه مال خب ــ

 !کشن مي سیگار هم ها پزشک دونستم نمي ــ

 نیستیم؟ آدم ما مگه! وا ــ

 کشن؟ مي سیگار ها آدم! آها ــ

 !کشن؟ نمي ــ

 فهمیدي؟ بکشي؟ سیگار خواد نمي دلم ــ

 .کشم مي تفنني فقط من ــ

 باشه؟. نکش سیگار وقت هیچ ديگه. چرته ها اين ي همه ــ

 .کردم پرت دريا سمت به رو پاکت. نزد حرفي ماني

 آب؟ تو نمیاي تو ــ

 .کنم مي نگاهت من. نه ــ

 !باشه ــ

 خیلي. کردم نگاه کردنش شنا به و گذاشتم سنگي تخته رو رو، هاش لباس و حوله. انداخت آب تو رو خودش ماني

. شد مي مجسم ذهنم تو برديا، جذاب و زيبا تصوير بشم، غرق عشقش تو خواستم مي توق هر. بود داشتني دوست

 .شدم خیره آسمون به و گرفتم ماني از رو نگاهم! باشم ماني فکر به و ماني با داد نمي اجازه من به برديا ياد

 !خواهمش مي

 . خواهم مي دريغا؛

 ! تنهايي به تیره، به خواهمش مي

 . تابي بي هب گريه، به خوانمش مي

 ...شکیبايي به صبر، به خوانمش مي
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 دوست تونستم نمي اون مثل رو کس هیچ دنیا تو که بودم مطمئن! نافرجام و پاک. بود پاک عشق يه من براي برديا

 جلوي که بودم کرده انتخاب رو ماني فقط من! داشت دوست رو من عاشقونه قدر اين که رو ماني حتي. باشم داشته

 وارد رو ماني اگه! کردم استفاده غرورم کوه ريزش از جلوگیري براي سد، يه عنوان به ماني از. بگیره رو غرورم ريزش

 رو دلم که نکرد کاري هیچ وقت، هیچ برديا که اين با! بودم مقصر من. بوديم راحت دو هر اآلن بودم، نکرده زندگیم

 مطمئن اما بودم شده ديوونه شايد. داشتم دوست ماني هاي بازي عشق از بیشتر رو هاش سردي اما کنم خوش بهش

 !نبود ماني من، عشق که بودم

 ودب وايساده جلوم کمرم به دست. کردم نگاه ماني به. شدم صورتم به آب شدن پاشیده متوجه که بودم غرق افکارم تو

 :گفتم و شدم بلند جا از. خنديد مي و

 !کردي خیسم بار دو امروز ــ

 !غرقي فکر تو زيادي ديدم آخه ــ

 خودم به تا. نداد بهم رو مخالفتي هیچ فرصت اصال. کرد بغلم و شد نزديک بهم خنده با ماني. کردم نگاهش اخم با

 !دريام وسط بغلش تو ديدم اومدم،

 !مــــــــاني! زمین بذار رو من. میاد بدم دريا از من ماني، ــ

 !زمین ذارمت مي باشه، ــ

 کمرم از رو هاش دست و کرد بغلم فوري ماني! شور آب از بود پُر دهنم. آب تو رفت سرم .انداخت دريا تو رو من ماني

 .بشه جلوگیري آب تو افتادنم از تا گرفت

 !نامردي خیلي ــ

 .پاشیدم صورتش تو آب مشتي. زد کنار صورتم جلوي از رو موهام خنده، با ماني

 .چسبوند اش سینه به محکم رو من پشت از و گرفت رو هام دست مچ ماني

 .بخور تکون توني مي اگه حاال ــ

 .کنم کاري ذاشت نمي و بود گرفته رو هام دست مچ محکم. بخورم تکون تونستم نمي واقعا

 !متنفرم کردن شنا از من. بیرون بريم خدا رو تو ماني ــ

 !میريم حاال؛ باشه ــ

 !شدم جوري يه. بوسید رو لختم هاي شانه ماني

 کني؟ مي کار چي ماني! اِ ــ
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 !بازي عشق ــ

 !برم خوام مي کن ولم. نشو لوس ــ

 !خودمي مال بري؟ خواي مي کجا. کوچولو ماهي نه ــ

 .گرفت درد دستم نکن اذيت! ماني ــ

 :زدم داد و نیاوردم طاقت. رفت مي تر پايین کمرم از داشت هاش دست کم کم. داد نمي گوش اصال ماني اما

 !آخ! پام آي! آي ــ

 : گفت و کرد ول رو دستم يفور ماني

 !شد؟ چي ــ

 نگاهم جوري همین بود، کارهام گیج هنوز که ماني. رسوندم ساحل به رو خودم جت، مثل و کردم استفاده فرصت از

 : گفتم و آوردم در شکلک براش. کرد مي

 !شم؟ خالص دستت از تونستم ديدي ــ

 : گفت و کرد اخم شوخي به گذاشتم، سرکارش بود فهمیده تازه که ماني

 !پــــررو. خورم نمي رو گولت ديگه ــ

 بش يه! بود شده تنگ اتاقم و تهران براي دلم. بودم شده حوصله بي خیلي. بود گذشته شمال به ما سفر از روزي سه

 .کردم مي بازي بشقابم تو گوشت با داشتم و نداشتم اشتها من خورديم، مي شام ماني با میز سر داشتم

 تهران؟ گرديم مي بر کي. شدم ستهخ من! ماني ــ

 داره؟ چي تهران مگه شد؟ تنگ دلت زودي اين به ــ

 تهران! میره سر ام حوصله. تنهام من جا اين. جايیم اين روزه سه دقیقا اآلن. برگرديم و بمونیم روز سه بود قرار ــ

 !شم مي سرگرم باهاشون و هستن ام خونواده و هستي حداقلش

 :گفت و گذاشت دهنش داخل شده پخته هويج اي تیکه خونسرد، خیلي ماني

 !باشي تنها که بگیري ياد بايد بعد به اين از ــ

 !بزنم سر هم هستي به و ببینم رو مامانم بايد روز هر ازدواج از بعد من که ازدواجه، منظورت اگه چرا؟ ــ

 :گفت و هام چشم تو زد زل. گذاشت میز روي رو هاش دست ماني
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 .بذارم میون در باهات رو موضوعي يه خوام مي! فرنیلو ببین ــ

 چي؟ ــ

 .کانادا بريم بايد ما ــ

 ماني اما! کنه مي شوخي داره ماني هم شايد شنیدم، اشتباه هم شايد رفته، يادم کشیدن نفس لحظه يه کردم حس

 .کنه نمي شوخي نه؛! جديه خیلي

 بیمارستان يه تو هم اآلن. گرفته جا اون رو تخصصش فوق. کانادا رفته که شه مي سالي سه دو، هام دوست از يکي ــ

 و آروم خیلي جا اون داره و رفته باهاش هم زنش! کنه مي پارو داره پول کلي و کنه مي کار داره مجهز خیلي و ايراني

 .کنه مي زندگي راحت

 چه؟ ما به وقت اون رفته، دوستت! خب؟ ــ

. جا اون بريم بايد سالي چند کرديم، عروسي وقتي! گرفته هم رو ما قامتا حتي. کرده جور هم رو من کارهاي امیر ــ

 !سازم مي برات رو راحت زندگي يه و شم مي مشهور و موفق زود خیلي جا اون

 دوربین مقابل در شما" بگه آخرش که داشتم امید. بودم زده زل هاش لب به فقط مجسمه مثل من و گفت مي ماني

. بود جدي انگار اما!کشي منت بیاد اون و کنم قهر باهاش و کنم ناز هم من بعدش و خنديمب کلي و "دارين قرار مخفي

 که کنه جلب رو رضايتم و کنه خر رو من که بود اين خاطر به جوري يه سفر اين پس! نبود خنده و شوخي از خبري

 !نترکه بغضم تا دادم فشار هم به رو هام لب! کانادا؟ برم باهاش

 !بگي؟ يچیز خواي نمي ــ

 :گفتم خشم با قاطي و لرزان صدايي با

 نگفتي بهم اول روز چرا خواستگاريم؟ اومدي چرا بودي، شدنت مشهور و موفقیت و شغلي ي آينده فکر به که تو ــ

 !بدي؟ قرارم شده انجام عمل تو خواستي مي خارج؟ بري قراره که

 ماست باهام امیر. اومد پیش بحثش پیش روز چند همین ا،کاناد برم نداشتم قصد من. لطفاً نرو تند نیلوفر، ببین ــ

. کرد قبول گفتم، رو جريان هم مامانت به! کرد جور رو کارهامون و کردم قبول هم من. داد رو پیشنهادش بهم و گرفت

 هک هم بابام حتي! نگرفته رو جلوم کسي! شم مي تر موفق جا اون و سرنوشتم پي میرم دارم که شد خوشحال هم کلي

 جا ناو که دونن مي همه! همین! کن راضي هم رو زنت که گفت لبخند با بهم فقط کشیده، رو زحمتم ساله پنج و بیست

 براش دارم ساله چند که چیزي اون به من داري دوست اگه تو مخالفي؟ چرا! عالي امکانات عالي؛ حقوق! بهتره برام

 !بیاي باهام و باشي ارمکن بايد! باشي موافق باهام بايد برسم، کشم، مي زحمت

 !برو داري دوست جا هر تو! نمیام جا هیچ من نه؛ ــ
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 هم شايد سال، پنج چهار، واسه من. برگردم اي هفته دو نمیرم که من. شي نمي متوجه که اين مثل برم؟ کجا! برم؟ ــ

 متوجهي؟! میرم همیشه براي

 .برو داري، دوست جا هر بعد و بده طالق رو من ــ

 !سخته خیلي برام ام خونواده و ايران از دوري که دونستم مي فقط. افتادم طالق فکر به که شد چي دونم نمي

 !شد مي بسته و باز شدت به بینیش هاي پره. شد بلند جا از. شد عصبي حرفم از ماني

 من! مني نونیهقا و شرعي زن تو! برم؟ و بدم طالق رو تو که کشکه؟ مگه زندگي! درمیاري؟ بازي بچه قدر اين چرا ــ

 !ماه ي کره برم اگه حتي! بیاي باهام بايد هم تو میرم، جا هر

 جايي تو با من! بدم انجام رو ندارم دوست که رو کاري که کنین مجبور رو من تونین نمي اي، ديگه کس هر يا تو ــ

 !روب تنها هستي، باال مزاياي و حقوق و پیشرفت فکر به اگه هم تو! هستن جا اين من ي خونواده و زندگي و خونه. نمیام

 !برم مي خودم با هم رو تو میرم، من ــ

 !باشي طالق براي محضر يه فکر به بهتره ــ

 :گفت و خنديد عصبي حالت به ماني

 !فهمي مي کردم هواپیمات سوار وقتي رو من بودن جدي ــ

 کس يب و تنها اين از بیشتر نداشتم ستدو. کردم گريه و ترکید بغضم. رفت باال مارپیچي هاي پله از تند تند ماني

 آدم مشت يه وسط غريب، کشور يه برم که اين حال به واي بودم، تنها ام خونواده کنار و خودم کشور تو من. بشم

 ! نفهم زبون

. سوخت مي ديشب هاي گريه شدت از هام چشم. بود برده خوابم کاناپه رو. شدم بیدار خواب از تق تق صداي با صبح

 درد قلبم! افتادم ماني پیشنهاد و ديشب ياد. بست مي رو رنگش اي سرمه پیراهن هاي دکمه داشت. ديدم ور ماني

 : اومد ماني صداي. خوردم شیر لیواني. گرفت

 !تهران گرديم مي بر. شو حاضر ــ

 !برديا آخ. گرفت قلبم! انداخت برديا ياد رو من. بود خشک و سرد خیلي صداش

 !بودم مخالف کامال حاال اما نه؛ يا کردم مي قبول داد، مي بهم برديا رو یشنهادپ اين اگه دونستم نمي

 : گفت و برداشت رو خودش و من دستي ساک ماني

 !بیا زود. کنم روشن رو ماشین میرم ــ

 .بست حلقه هام چشم تو اشک. زدم زل آشپزخونه کف رز ي شده خشک هاي گل به. رفت ماني
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 !زد حرف باهام خودخواهي با ديشب ماني! شه مي پرپر زود ها گل اين مثل عشق چقدر! شومي ي آينده چه

 پانزدهم فصل

 

 همه با است هفته دو برداري؟ بازيت بچه اين از دست خواي نمي تو! اتاقت؟ ي گوشه نشستي کردي بُق باز چیه ــ

 !آره؟. هیچي ديگه که هم ات بیچاره شوهر اون بشه؟ چي که کردي قهر

 .بودم کفري ديگه دستش از. زد مي غر مامان که بود اريب بیستمین اين

 !هستم داغون کافي ي اندازه به! نذارين سرم به سر خدا رو تو مامان ــ

 !دربیار دلش از جوري يه هم کن، دعوتش شام براي هم ماني، به بزن زنگ يه پاشو! ديگه خودته تقصیر دِ ــ

 منت برم من وقت، اون کنه؛ مي تحمیل بهم داره رو حرفش اون رده؛ک ناراحت رو من اون! بیارم؟ در دلش از من ــ

 !کشي؟

 !وت نه گرفته، خبري تو از اون نه! برگشتین شمال از که است هفته دو اآلن! اون؟ يا بري اول تو که داره فرقي چه ــ

 !کنه مي فکر طالق به داره حتما ــ

 !بگذري خیرش از راحت تو حاال که نکردم جمع آبرو بختيبد با عمري يه من. کن بیرون سرت از رو جدايي فکر ــ

 کنم؟ کار چي من پس ــ

 .بري باهاش بايد ــ

 !چرا؟! برم؟ ــ

 !هست بینتون قرارهايي يه چون. زنشي چون ــ

 !چشم؟ بگم گفت، چي هر بايد شدم، زنش و کردم غلطي يه چون ــ

 !کنه غرق خوشي تو رو تو تا. کنه خوشبخت رو تو تا میره! گذروني خوش براي خارج نمیره که اون ــ

 !نخوام نمي من منه؟ براي گید نمي مگه. خوام نمي رو خوشي اين من ــ

 کردي؟ قبولش چرا پس! سخته و حساس کارش و پزشکه ماني دونستي مي تو ــ

 !بکشم تنهايي قراره نداشتم خبر من. خارج برم ازدواج از بعد قراره دونستم نمي من ــ

 .گیري مي ياد بگذره، مدت يه! سخته اولش يروزها ــ
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 !رو؟ کسي بي رو؟ تنهايي! گیرم؟ مي ياد رو چي ــ

 !بهتر؟ اين از خواي مي چي! کنارته هم ماني تازه کني، مي پیدا آشنا و دوست کلي جا اون. نزن الکي حرف خود بي ــ

 !کردين؟ن پیدا رو بهتري راه چرا بشین، خالص من شر از خواستین مي که شما ــ

 !خوشبختیتم و تو فکر به من گفتي؟ چرت باز ــ

 .خوام نمي رو خوشبختي اين من ــ

 دستش رو من اختیار داشت دوست. بودم عصبي مرگ حد تا مامان دست از. بست محکم هم رو در. رفت اخم با مامان

 دخترش من مگه! چي؟ من پس. دکر مي فکر ماني به فقط! دارم انتخاب حق و آدمم هم من که انگار نه انگار. بگیره

 !بود کاش. کنم مي حس رو بابا خاليِ جاي چقدر که کردم حس! نبودم؟

 هاي نتلف به ببینم؛ رو کسي بودم حاضر نه و رفتم مي جايي نه. بودم کرده حبس اتاقم تو رو خودم که بود اي هفته دو

 که چند هر. بودم نديده رو ماني حاال، تا لشما سفر از. نداشتم رو کسي هیچ ي حوصله. دادم نمي جواب هم هستي

 .نداشتم ديدنش براي هم تمايلي

 : اومد مامان صداي

 !ببینه رو تو اومده هستي. پايین بیا نیلوفر ــ

 يکي تا دو رو ها پله رغبتي بي با! بودم حوصله بي که هم من دادم؛ مي پس حساب بايد بعدا کردم، مي مخالفت اگه

 مي خوب. کردم احوالپرسي و سالم باهاشون سرد خیلي. بودن نشسته مبل رو نريمان و هستي. رفتم هال به و کردم

 !داد مي ترجیح من به رو ماني هم اون. بود معلوم دادنش سالم از. دلگیره ازم چقدر نريمان که دونستم

 : گفت مامان

 !باشیم هم دور بیاد شام ماني، آقا به بزن زنگ يه پاشو نیلوفر ــ

 : گفتم گستاخي با. اومد بدم خیلي مامان ي مرانهآ لحن از

 !بدين انجام رو کار اين خودتون کنید، دعوتش خوايد مي اگه ــ

 : گفت نريمان به رو حرص با مامان

 !بیاره در بازي بچه بلده فقط. شه نمي حالیش حساب حرف اصال کنه؟ مي لج ديدي ــ

 : گفتم

 !دادين؟ شوهرم چرا! بچم من آره ــ
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 : گفت خشم با ننريما

 کني؟ ثابت خواي مي رو چي! بزن حرف ماني با برو و کن تمومش رو مسخره بحث اين. نیلوفر شدي سر خود خیلي ــ

 خواي؟ مي چي هــــــان؟

 !طالق ــ

 : گفت و کشید کوتاهي جیغ هستي

 رو کار اين داري که تهخواس چي ازت ماني مگه نیلوفر؟ زدي جا زودي اين به میگي؟ چي هست معلوم هیچ! طالق؟ ــ

 خاطر به حتي! داره؟ حالي چه بدوني اگه. ديدم چشمم با رو ماني شدن آب ذره ذره هفته، يه اين تو کني؟ مي باهاش

 !نیست داداشم حق اين! کنه مي بیرون سرش از رو کانادا فکر داره تو

 : زد داد نريمان

 بگي راحت اومد، پیش مشکل يه وقت هر که کشکه اجازدو مگه. کني مي فکر طالق به که کردي غلط خیلي تو ــ

 هــــــان؟ کني؟ کار چي ايران بموني خواي مي خوام؟ مي طالق

 به کسي چرا بود؟ چي من گناه مگه. کردم بغض دونستن، مي مقصر رو من و گرفتن مي جبهه من واسه همه که اين از

 !ماني... ماني...ماني شا همه کرد؟ نمي درکم کسي چرا کرد؟ نمي فکر دلم حرف و من

 :گفت هستي به رو نريمان

 !بشه تموم امشب بايد کدورت و قهر اين! جا اين بیاد شام بگو ماني، به بزن زنگ پاشو ــ

 !رفتم اتاقم سمت به گريه با. رفت تلفن سمت به هستي

* * * 

 .کرد جدا درشتم و ريز افکار از رو من آرايشگر زن صداي

 چطوره؟! شد تموم کارت ل،خوشگ خانوم عروس خب ــ

 .بود معلوم هاش چشم تو خوشحالي برق. کرد نگاهم نوشین

 !زنم مي زنگ ماني آقا به من! ديدم عمرم به که هستي عروسي زيباترين مطمئنم! نیلوفر شدي ناز چقدر! واي ــ

 و زدن لبخند براي ليدلی هیچ. ديدم آينه تو رو خودم. کرد مي نگاهم لبخند با آرايشگر زن. شد دور ازم نوشین

 جا اين اآلن من شدن باعث و کردن تحمیل بهم رو نظراتشون همه که بود اين از غیر مگه! نداشتم بودن خوشحال

 .نبودم زندگي اين دنبال وقت هیچ من! باشم؟
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! نبودم همم من اصال! بشه درست ماني کارهاي و بريم ايران از زودتر تا انداختن راه رو عروسي بساط ماه يه عرض در

 ! نبود مهم رضايتم

 همه زحمت خودشون ماني و هستي و نوشین. نرفتم جايي اصال عروسي، هاي پرت خرت و عروس لباس خريد براي

 .بودن کشیده رو چیز

. داد مي نشون خوبي به رو کمرم و بود بدنم ي اندازه کامال اما نبود، خودم ي سلیقه چه اگر. کردم نگاه عروسم لباس به

 .بود تر چاق من از کیلو پنج اش همه چون کرده پرو هستي رو لباس اين که بودم مطمئن

 م،بري ايران از وقتي که کرد مي فکر شايد. کرد مي سکوت هم ماني و بود عصبي دستم از مامان. بودم کرده قهر همه با

 !نبودم اضير من که بود اين بود، مهم اآلن که چیزي اون! میام راه باهاش و شم مي تر آروم من

 .رسید سر ماني دقیقه چند از بعد. پوشیدم ساتن جنس از رو شنلي نوشین کمک به

 !اومد مي بهش ريش ته چقدر. کردم نگاه رو ماني ي مردونه و جذاب صورت شنلم، کاله زير از

 اما شد حرکتم متوجه ماني! نبینمش ديگه تا کشیدم پايین رو کالهم فوري که بودم عصبي دستش از قدر اين

 . داد دستم به بود، نباتي رز از پُر که رو گلم دسته. نکرد اعتراضي

 شدن عصبي. شدم ماشین سوار و گرفتم رو نوشین دست فورا من که بشم ماشین سوار تا کنه کمکم خواست ماني

 !نبود مهم برام اما ديدم مي وضوح به رو ماني

 چرا. بود گرفته رو ماشین فضاي کل ماني گرون و خنک عطر بوي. نشست ماني ي زده گل ماشین عقب صندلي نوشین

 دافر. بود انگیز غم و معمولي خیلي من براي داشت، خاطره عالمه يه دختري هر براي که شبي! نبود؟ زيبا امشب برام

. نکردم هگري اما کنم؛ بغض تا بود کافي همین. کانادا بريم نبود، معلوم هم مدتش که سالي چند براي ماني و من بود قرار

 و نريمان چطوري که يادمه خوب! کرد مي درست بايد ماه يه اين کرد، مي درست اگه. کرد نمي درست رو کاري گريه

 رو خودشون اما! ماني حتي نیستم، راضي دل ته از که دونستن مي همه! کنم موافقت که کردن مجبورم نیما و مامان

 !نفهمي به زدن

 يم راه مصیبت با و بود سنگین خیلي لباسم. رسیديم سالن به. نیومد در صدايي هیچ کدوممون هیچ از راه طول در

 اشنهپ هاي کفش اون با بدبختي کلي با! بشم راحت خاصیت بي و سنگین لباس اين شر از زودتر داشتم دوست. رفتم

 خودش ارب اين ماني و رفت بردار فیلم سمت به نوشین! رفتم مي راه بود، شعوري بي کدوم ي سلیقه دونم نمي که بلند

 !برم راه تا کرد کمک و گرفت رو بازوم

 .بود سفید پوستي با بلند قد دختر يه بردار فیلم

 !بزنین باال رو خانوم عروس شنل کاله لطفا دوماد آقا ــ
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 اما! ودب برده ماتش بیچاره بردار فیلم. زدم باال رو شنلم کاله خودم ها زده جن مثل سريع و بکنه حرکتي ماني نذاشتم

 !داشت شکر جاي بودم، نزده داد سرش که همین! کنه مي فکر چي موردم در که نبود مهم من براي

! دبو کرده پُر رو سالن کل اسفند بوي. شد مي تازه دلم داغ ديدم، مي که رو فامیل. ببینم رو کسي خواست نمي دلم

 !بشم خالص رفتن کانادا از و هبش منفجر سرم که اآلنه کردم حس که بود زياد قدر اين آهنگ صداي

 .رسیديم دوماد و عروس مخصوص جايگاه به و کرديم عبور جمعیت الي به ال از خرامان خرامان

 کنم نگاه بودم نکرده رغبت حتي. شد کشیده سمتم به ها نگاه ي همه. درآورد رو شنلم و شد نزديک بهم نوشین

 ردمک مي حس که بودش کشیده قدر اين! کنه مي درد قدر اين که آورده باليي چه نازنینم موهاي سر آرايشگره ببینم

 معلوم که مسخره لبخند يه من و کردن مي نگاهم داشتن همه. نشستم صندلي رو زحمت به! ترکه مي درد از داره سرم

 و بیان سالن وسط به و بگیرن من از رو هاش نگاه شد باعث شاد آهنگ کم کم! بود هام لب رو شُله و آبکي خیلي بود

 !نبود ام مسخره لبخند اون و من به حواسشون ديگه. کشیدم راحتي نفس! برقصن

 !تمدونس مي هام بدبختي اين مسئول رو اون. زدم نمي حرف هستي با. بود پوشیده کرم رنگ به بلندي پیراهن هستي

 !هست ام سینه تو غمي هچ و کشیدم چي من که دونست مي اون فقط انگار. کرد مي نگاهم غمگین هايي چشم با نگار

 !داشتم دوستش خیلي. کرد مي نگاهم لبخند با و بود وايساده نیما کنار پرور آقاي

 ! بود آورده در رو فرزام و پارسا هاي خنده صداي و کرد مي شیطنت حسابي بهار

 من چرا دونم نمي اما بود سرد! گرمش اما سرد هاي نگاه به. داشتم نیاز بهش. بود امشب کاش. برديا خاليِ جاي هم باز

 مي کي که نبود معلوم ديگه! سوختم مي حسرتش در و نبود هم باز! کردم مي دلگرمي احساس بودنش با قدر اين

 !ببینمش تونستم

 .گرفت دلم

 : رسید سر بردار فیلم

 !دارين؟ حسي چه خانوم عروس خب ــ

 !من به بود داده گیر هم اين ويري هیري، اين تو! بودم کالفه دستش از

 .بود هم در هام اخم اما کردم سکوت

 : گفت و خنديد دختر

 !اخمويي عروس چه ــ

 :گفت و ماني به کرد رو دختر
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 نبودين؟ حیف همسرتون؟ بشه اخمو خوشگل عروس اين شدين حاضر چطور نیستین؟ پشیمون شما دوماد آقا ــ

 !بود مزه بي و فضول ليخی! دختره شکم تو رفتم مي پا جفت قطعا نبودم، بقیه ديد جلوي اگه

 :گفتم دختره به رو خشم با

 !بگیري فیلم نکرده الزم نريزي؟ مزه قدر اين شه مي ــ

 : گفت و گرفت کتفش روي رو دوربینش دختر

 گفتم؟ چي من مگه ــ

 .رفت ناراحتي و اخم با دختر

 !گفتم؟ چي مگه میگه تازه! پررو ي دختره ــ

  :گفت و زد پوزخندي. کرد نگاهم ماني

 ورز به که شدن مي مطمئن همه که نبود، لبت ي گوشه مسخره لبخند اون اگه ديدي؟ رو ات قیافه! نگفتا هم راه بي ــ

 !شدي زنم

 !اينه؟ از غیر مگه ــ

 .نبره باال رو صداش کرد مي سعي. کرد نگاهم خشم با ماني

 با ماهه يه! دونیا مي رو من سگ اخالق ناو! بزنما هم به رو چیز همه پاشم نکن کاري نیلوفر کردم؟ مجبورت من ــ

 .نذاشتي برام اعصاب! نزدم جیک من و اعصابم رو رفتي مته

 گرانهپرسش هاي نگاه تا انداختم پايین رو سرم. داشتم شديدي تهوع حالت. بست رو گلوم بغض. رفت و شد بلند ماني

 .نکنم حس رو ديگران ي

 :گفت و گرفت رو سردم هاي دست و نشست کنارم هستي

 !نیلوفر؟ ــ

 .کردم بازي گلم دسته با و آوردم بیرون هاش دست تو از رو دستم سريع. نکردم نگاهش

 !بگذره خوش بهتون امشب بذار کني؟ مي کوفت ماني و خودت براي رو امشب چرا ــ

 : گفتم و زدم پوزخندي

 !گذره نمي خوش ماني و من به وقت هیچ ديگه ــ
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 !نکن تلخ رو زندگیت. نیلو نزن حرف طوري اين خدا رو تو ــ

 و من به اصال و خودتونین فکر به فقط تون همه! مني؟ دل تو مگه مني؟ جاي مگه میگم؟ چي من فهمي مي چي تو ــ

 !بمیرم تنهايي تو غريب کشور تو بايد بیچاره منِ و خوشي نريمان کنار تو، خود! کنین نمي فکر هام تنهايي

 بار يه وقت چند هر داده قول هم ماني. گیرم مي خبر ازت و زنم مي زنگ بهت روز هر من برم؟ قربونت تنهايي چرا ــ

 !ايران بیاردت

 مي نم! گذره مي سالي چند برسه، جايي يه به و بکوبونه رو میخش جا اون ماني تا! هستي نیستي طرف که نفهم با ــ

 !بزنم رو تون همه قید سالي چند بايد جا، اون برسه پام که دونم

 !چیده برنامه کلي برات! داره دوستت خیلي ماني خدا به! نزن حرف طوري اين خدا رو تو. نیلوفر ــ

 !فهمي؟ نمي چرا. برم خوام نمي من ــ

 !رفت و شد بلند هم در اي چهره با حرف بدون نیستم، مستقیم صراطي هیچ به من ديد که هستي

 : اومد بهار صداي

 !ــــوراهــــ. دوماد و عروس افتخار به ــ

 ست،س هايي قدم و اکراه با. نیست کن ول بهار نرقصم، و نشم بلند تا که دونستم مي ؟!کرد مي تحمل رو بهار کي! واي

 :گفت آهسته گوشم کنار ماني. رسید سر هم ماني. شد خلوت وسط. رسوندم سالن وسط به رو خودم

 !کنم درستش جوري يه خودم تا بگو برقصي، نداري دوست اگه ــ

 رو اين داشت، دوست رو من اون کنم؟ ناراحت رو ماني اومد مي دلم چطور! اومد بدم خودم از لحظه يه چرا دونم مين

! رقصم مي که اين يعني اين. گذاشتم ماني ي مردونه ي شونه روي رو دستم! بود مهربون خیلي ماني. بودم مطمئن

 .کرد هماهنگ باهام رو هاش قدم و گرفت رو کمرم. مها چشم تو زد زل عشق با و زد دلنشیني و زيبا لبخند ماني

 من و کرد مي نگاهم محبت و عشق با ماني! شد پُر سالن و اومدن سالن وسط هم بقیه کم کم و شد خاموش ها چراغ

 !کنم تحمل رو هاش نگاه نشم مجبور تا دوختم اش سینه به رو نگاهم

 !اومد مي وجود به بعدها شايد که عشقي به ب؛خو روزهاي به! کنم فکر ماني با روزهاي به کردم سعي

 مها دست سريع باشن، زده بهم ولتي صد برق انگار. شه مي نزديک هام لب به داره ماني هاي لب که کردم حس کم کم

 ومتم آهنگ و بود يار من با بخت خوشبختانه. کرد نگاهم تعجب با ماني. رفتم عقب به و برداشتم اش شونه رو از رو

 !نشد ما متوجه کسي و زدن دست برامون همه و شد

 .برگشتیم جامون سر
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 بستي؟ رو چمدونت ــ

 .دادم تکون رو سرم کنم، نگاهش که اين بدون

 !باشیما فرودگاه بايد هشت ــ

 .نزدم حرفي

 هپار رو ها بلیط میرم بیاري، در بازي عنق حاال از بخواي اگه خدا به نیلوفر کني؟ باز رو هات اخم اين خواي نمي تو ــ

 !نمیارما هم رو کانادا اسم ديگه و کنم مي

 !باشم من مقصر، هم باز نداشتم دوست. زدم لبخندي زور به. بود آمیز تهديد و جدي لحنش

 !خوبه شروع براي خب اما بدي، تحويل هم همین تا زدي زور خیلي که اين با ــ

 و گرفت رو هام دست و زد پهني لبخند شد، دلم ته از ي خنده متوجه وقتي ماني. خنديدم و گرفت ام خنده حرفش از

 :گفت

 !بندازيم هم با خوشگل عکس تا چند خوام مي پاشو ــ

 !جنبه بي. نخواست ازم اي ديگه چیز خوبه حاال. بزنما لبخند نبايد که دونستم مي

 .گفت ازمون لوس هاي ژست با عکس تا چند و شد نزديک بهمون بردار فیلم دختر

 : گفت خنده با دختر

 نیست؟ اخمو ديگه و خنده مي ريز يه که گفتي خانوم عروس به چي دوماد آقا ــ

 : گفت و خنديد ماني

 !نیست کسي هر کار که داره قلقي يه. نیست عنق هم قدرها اون من خانوم ــ

 !یرهبم درد از تا رنگش خوش اسپورت رو بذارم رو کفشم سانتي ده ي پاشنه داشتم دوست خیلي. شد ساکت دختر

 !رفتن همه نمیاره، در رو امشب غذاي پول کادوها بود معلوم که حسابي، بخور بخور از بعد و شد خلوت سالن کم کم

 : گفت هستي

 پروانه؟ مامان ي خونه میرين میريد؟ کجا ماني ــ

 : گفتم

 !ما ي خونه میريم. ديگه آره ــ

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  nazi nazi | غرور تلخ سایت نگاه دانلود
 

 : گفت مامان

 !فرودگاه میرن جا اون از صبح... ايشاا ــ

 : گفت مانی

 !ژينوس نه فرودگاه، بیام تونم مي من نه فردا. کنیم مي رو خداحافظیمون امشب ما پس ــ

 .دادم قورت رو بغضم. کرد خوشبختي آرزوي برام ريخت، مي اشک که حالي در و کرد بغلم محکم ژينوس

 گتن هاش بازي رئیس اين رايب دلم! بوسیدمش بار چند و کردم بغلش محکم اما بودم ناراحت نیما دست از که اين با

 .گرفت راه هام اشک. شدم ماني ماشین سوار. شد مي

 .نبود هام اشک به حواسش. کرد روشن رو ماشین ماني

 !ما ي خونه میاد هم هستي ــ

 .موند ثابت روم ماني نگاه و کردم فیني فین

 ؟گیره مي آبغوره عروسیش شب طوري اين عروسي کدوم آخه کني؟ مي گريه داري ــ

 .کردم پاک رو هام اشک و داد بهم دستمالي ماني

 داد؟ اجازه پرور آقاي! ما؟ ي خونه میاد هستي ــ

 .گرفت اجازه ازش نريمان. آره ــ

 !شه مي تنگ شون همه براي دلم ــ

 !برات شه مي خوبي همدم جا اون مطمئنم! خوبیه دختر امیر زن! شه؟ نمي تنگ دلم من مگه ــ

 دلم. زدم زل اتاقم ي گوشه بزرگ چمدان به. شد مي حس اتاقم ي همه تو غم بوي. رفتم اتاقم به. رسیديم خونه به

 .بود اتاقم ي گوشه نخورده، دست و مرتب هام کتاب ي قفسه! بود خلوت و خالي تقريبا اتاقم. گرفت

 .کردم باز هم رو موهام. پوشیدم رنگي قرمز شلوارک و تاپ و آوردم در رو عروسم لباس

 .کرد مي نگاهم داشت و بود شده اتاقم اخلد هستي

 بهم؟ زدي زل چرا هستي؟ چیه ــ

 : گفت آلود بغض و لرزان صدايي با هستي

 !نیلوفر کنم مي دق! بشم؟ آروم و بزنم حرف کي با بري وقتي دونم نمي! نیلوفر شه مي تنگ برات دلم ــ
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 .نشست هاش گونه رو و گرفت راه هستي هاي اشک

 !ديوونه؟ کني مي گريه داري بدي، دلداري رو من که اين جاي به هستي ــ

 ناراحتي و ها تنهايي همدم. داشتم دوستش خیلي و بود دوستم بهترين. کردم بغل رو سرش و رفتم هستي سمت به

 .بود هام

 : گفتم بغض با

 !دخترکم بگیريا خبر ازم! نشیا معرفت بي جا، اون رفتم هستي ــ

 .رفت هوا هردومون هق هق "دخترکم" ي کلمه شنیدن با

 : گفت خنده با و شد داخل ماني و شد باز اتاقم در

 !ريزونه؟ اشک مراسم خبره؟ چه ببین ــ

 .کرديم پاک رو هامون اشک هستي و من

 :گفت هستي

 !بینم مي هم با و هم کنار رو شما که اين از خوشحالم خیلي! داداشي خوشحالیه اشک ــ

 :گفت و انداخت باال رو ابروهاش ماني

 نباشیم؟ هم کنار بود قرار مگه ــ

 :گفت هستي

 .نبود اين منظورم! نه نه ــ

 !شد پیدا اش کله و سر هم نريمان

 !جَمعه جَمعتون، که بینم مي! به به ــ

 : گفتم

 !ما به چسبوند رو خودش اين باز ــ

 : گفت نريمان

 !عمرا! کشما يم رو نازت میري، داري چون نکن فکر! کوچیکه آبجي اوي؛ اوي، ــ

 : گفت ماني
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 !کشم مي رو نازش خودم ــ

 : گفت و زد چشمکي هستي به نريمان

 !دارن کار هم با امشب کلي بدبخت، تا دو اين که بريم جون هستي خب! وقتشه ديگه کنم فکر! اوه اوه، ــ

 .شد داغ خجالت از صورتم

 :گفت خنده با هستي

 !اين خسته و هست هم وقت دير! نريمانه با حق آره ــ

 :گفتم و گرفتم هستي بازوي از نیشگوني

 !بدجنسي خیلي ــ

 :گفت و خنديد ماني

 !میرم هوش از اآلن که ام خسته قدر اين امشب که من! راحت خیالتون ــ

 :گفت خنده با و زد ماني ي شونه به دستي نريمان

 !عالیه. کردم امتحان من. کن امتحانش! میاره جا رو آدم حال اتفاقا ــ

 !رفتن و گفتن بخیر شب خنده، کلي با. کشید رو نريمان بازوي و کشید کوتاهي جیغ هستي

 :گفتم و نشستم تختم روي

 !میرم اتاقم از دارم که شه نمي باورم ــ

 نه؟. ديگه کَندي مي دل جا اين از بايد روزي يه باالخره ــ

 !کنم ترک رو جا اين طوري اين بايد کردم نمي فکر اما خب؛ آره ــ

 .کشید دراز تختم رو و پوشید راحتي لباس ماني

 !نداريما وقت زياد صبح کردي؟ جمع رو وسايلت نیلوفر ــ

 !نباش نگران. کردم جمع ــ

 سمتش به رو من حسي يه. کنم دوري ازش نداشتم دوست ديگه. کشیدم دراز ماني کنار و کردم خاموش رو ها چراغ

 : گفت و کرد نوازش رو موهام ماني. کشوند مي

 !نشي پشیمون انتخابم از و بشي خوشبخت تا کنم مي کاري هر ــ
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 !نبود من انتخاب ماني. زدم تلخي لبخند

* * * 

 .شنیدم رو ماني صداي

 !ها شه مي دير بخوري، صبحونه و شي بلند تا. خوب دختر پاشو ــ

 چنده؟ ساعت ــ

 .پاشو. هفت شه مي بشي حاضر تو تا ــ

 .شستم رو صورتم و دست و رفتم دستشويي هب. شدم بلند تختم رو از

 دوري بايد سال چند که اين فکر! کردم عادت جا اين به چقدر که فهمیدم مي تازه. داشتم دوست رو مون خونه چقدر

 .کرد مي اذيتم و جونم به بود افتاده خوره مثل کنم، تحمل رو جا اين از

 !شد مي تنگ هم مامان غرغرهاي براي دلم حتي. ريخت چاي برام و کرد نگاهم مهربون مامان،

 .کشید سر رو چايیش تند تند ماني

 : گفت مامان

 .دارن تأخیر زياد پروازها! فرودگاه میرين ساعت سر... ايشاا! جان ماني نکن عجله ــ

 ونا برسیم نه کنیم، همت خیلي داره، نیلوفر که اي حوصله و صبر با. نکنیم دير خوره نمي آب چشمم که من... واا ــ

 !جا

 !کنه جمع رو وسايلش تا رفت ماني. رسیدن سر هم هستي و نگار

 : گفت نگار

 نیلو؟ کردي جمع رو وسايلت ــ

 :گفتم

 !نداره تمومي که کنه مي پُر چمدونش تو داره چي ماني اين دونم نمي من. آره ــ

 : گفت هستي

 تا کرد مي چک رو ها چمدون بار بیست ،شمال بريم خواستیم مي بار يه يادمه من! حساسیه پسر خیلي ماني ــ

 !باشیم نذاشته جا رو چیزي
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 : گفتم

 خوابه؟ تینا ــ

 : گفت نگار

 !نره؟ نیلوفر خاله شه مي ماماني، گفت مي هي. خوابوندمش مکافات کلي با ديشب ــ

 .برگشتم اتاقم به. نرفت پايین گلوم از صبحونه ديگه! نَرم شد مي کاش. گرفت رو گلوم بغض،

 عروسک رو، تختم رو، اتاقم بار آخرين براي. زد حلقه هام چشم تو اشک. داد جا عقب صندوق تو رو ها چمدون يمان

 رد گرفت، برامون مامان که قرآني زير از. کشیدم عمیقي آه. کردم نگاه رو راهنمايیم اول هاي دستي کار رو، هام

 .شديم

 !شدم ماشین سوار و بستم رو در. کردم نوازشش و بوسیدم رو اش گونه آروم. بود خواب غرق. رفتم تینا اتاق به

 .بشیم جدا بقیه از که بود وقتش. رسیديم فرودگاه به معطلي، ساعت چند از بعد

 گريه و کرد بغل محکم رو ماني هما،. بود جاري اختیار بي هام اشک. کرد خوشبختي آرزوي برام و کرد گريه مامان

 .کرد

 .زد مي لبخند اما بود زده حلقه هاش چشم تو اشک هم ماننري. بود سختي ي لحظه خیلي

 .دادم تکون دست براشون و کردم مجسم ذهنم تو رو ام خونواده تک تک ي چهره. شدم دور همه از ماني همراه

 :گفت و گرفت رو دستم ماني

 !نیلوفر ديگه بريم ــ

 يکس. نبود وقت هیچ که کسي. کردم مي حس ن،بود اومده ام بدرقه براي که کساني بین رو نفر يه خالي جاي هم باز

 مي بار آخرين براي کاش. بود شده تنگ براش دلم. اومد نمي بند هام اشک. شد مي حس خالیش جاي همیشه که

 فکرش که آخ! کنه مي ام بدرقه اشک با داره و داره حضور برديا کردم مي حس. داشتم حسي يه اما... کاش! ديدمش

 !دکر مي دلگرمم چقدر هم

 !بود تلخي خداحافظي چه

 !کاشت؟ خواهم بنفشه را ها باغچه دوباره آيا

 !گذاشت؟ خواهم پنجره پشت آسمان در را، ها شمعداني و

 رقصید؟ خواهم ها لیوان روي دوباره آيا

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  nazi nazi | غرور تلخ سایت نگاه دانلود
 

 شانزدهم فصل!برد؟ خواهد صدا انتظار سوي به مرا در، زنگِ دوباره، آيا

 

 !کرد القا بهم رو خوبي حس و تابید صورتم رو خورشید رنگ طاليي نور. کردم باز رو خوابم اتاق ي پنجره

 :خوندم لب زير و افتادم شعر بیت دو ياد

 .داد خواهم دوباره سالمي آفتاب به

 .بود جاري من در که جويبار، به

 .بودند طويلم افکار که ابرها به

 من با که باغ، سپیدارهاي دردناک رشد به

 ...دکردن مي گذر خشک هاي فصل از

 .بردم هام شش داخل رو هوا و کشیدم عمیقي نفس

 جا اون مقیم هاي ايراني براي کانادا تو که هايي هتل تو ماني، ي گفته به که اين با. بود خوبي زن. اومد مي ماري صداي

 .داشتم بهش بودن غريبه حس يه و نبودم راحت باهاش اما بود بلد بیش و کم رو فارسي و کرد مي کار بود،

 .است آماده صبحانه! نیلوفر خانوم ــ

 مي کانادا تورنتوي در ماني و من اقامت از ماهي دو. رفتم آشپزخونه سمت به و بستم محکم سري گل با رو موهام

 ها ساعت تا که شدم مي ام خونواده و ايران دلتنگ چنان آن گاهي اما بودم کرده عادت شرايط به بیش و کم. گذشت

 مستخدممون و باغبان که جک و ماري به و کردم مي زندگي توش رو ماهي دو که اي خونه هب هنوز. کردم مي گريه

 .بودم عذاب تو خیلي و کردم مي غريبي احساس. بودم نکرده عادت مردمش و هاش محله و شهر به و بودن

 زبانم و کالس برم که بود داده پیشنهاد بهم ماني! فهمي نمي رو زبونشون که کني زندگي ملتي تو که بود سخت خیلي

 .کرد مي ترجمه برام خودش ماني. بود مهم برام نه داشتم، رو اش حوصله نه اما کنم قوي رو

 سرش باالي قند کله مثل همیشه که خرمايي موهاي با بود؛ کوتاه قد و فربه زني زدم، مي صداش مادام من، که ماري

 !مهربونه دلش ته کردم مي حس و اومد مي خوشم ازش اما داشت عنقي و اخمو صورت! کرد مي جمعشون

 با و ساعت سر رو کارش هر و بود جدي خیلي و دقیق و مرتب زني ماري. بود راضي شوهرش و مادام از خیلي ماني

 پهن هام لباس همیشه و نبودم دقیق و منظم زياد من. شد مي حرصي کارهام از ها وقت خیلي. داد مي انجام برنامه

 .بود عصبي خیلي دستم از. کرد مي جمع رو هام لباس کل طفلي و افتاد مي راه دنبالم میشهه هم ماري و بود زمین

 .بود اي ويژه و منظم ساعت يه سر دقیق همیشه صبحانه و شام و نهار وقت
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 ماري عاشقونه بود معلوم اما بود ماري از تر شکسته و پیرتر. بود رويي خنده و مهربون خیلي مرد جک ماري، برخالف

 !داره دوست رو

 .زد مي چشمک بهم میز رو ي خوشمزه مخلفات و شاد هاي رنگ. شد تحريک اشتهام صبحونه، میز ديدن با

 .بده خوردمون به ايروني ي صبحونه و ايروني غذاهاي که بود داده ياد مادام به خوب ماني

 :گفتم ادم،د مي پايین گلوم از رو عسل و کره بزرگ ي لقمه چاي، زورِ به داشتم که حالي در

 !رفت؟ کي ماني ــ

 :گفت سرد خیلي. بود آشپزخونه تو وسايل کردن جمع مشغول مادام

 مريم ضمن در. کنیم فراهم براتون خواستین، چیزي اگه که سپردن ما به. رفتن و خوردن صبحونه زود صبح آقا ــ

 !ديدنتون میان عصر خانوم

 از که ماهي دو تو و بود خوب خیلي هم خودش امیر. بود خوبي و آروم خیلي دختر. بود ماني دوست امیر، همسر مريم

 ناو از زودتر خیلي داشت، که پشتکاري با و امیر کمک به ماني. بود کرده کمک ماني به خیلي گذشت، مي ما اقامت

 هم وزهن. کرد پیدا بیايي و برو خودش براي کرد، مي کار توش امیر که بیمارستاني تو کردم، مي رو فکرش که چیزي

 به احساسي هیچ من اما. بود نشده کم هاش محبت و عشق از هم صد در يه. بود سابق مهربون و عاشق مانيِ همون

 اي فروشي کتاب تو رفتم مي گاهي نره، سر ام حوصله که اين براي. نبود وجودم تو ذوقي هیچ. نداشتم زندگیم و ماني

 .کردم مي کار بود مون خونه نزديک که

 همب بود، کاشته باغچه تو جک که قرمزي هاي گل. رفتم حیاط به. فروشي کتاب رفتم مي بايد. پوشیدم رو هام لباس

 و زرد هاي برگ و کرد مي هرس رو ها درخت روز هر جک. بود شده مرتب و زيبا خیلي باغچه. داد مي خوبي حس

 .بريد مي قیچي با رو ها بوته ي شده خشک

 پوشیده ورزشي هاي لباس دخترها. کردن عبور سرعت با سوار دوچرخه تا چند کنارم از. بود طوالني و پهن کوچه

 .بودن خوش خیلي. کردن مي هدايت رو دوچرخه سرعت با دنبالشون هم پسر تا چند و بودن

 ارانگ. کرد مي نگاه بهم خاصي جور يه. شد رد کنارم از رنگ، قرمز شلوارکي و تاب و بلوند موهايي با بلند قد دختري

 چندشم سگ ديدن از که بود رنگي اي قهوه و زشت سگ ي قالده چپش دست. نیستم جايي اين که بود شده جهمتو

 !کنه نگاهم طوري اين نداشتم دوست. کردم عبور دختر کنار از سرعت با. شد

 ردم يه رئیسمون و کردن مي کار توش نفر هشت. بود مجهزي خیلي و بزرگ فروشيِ کتاب. رسیدم فروشي کتاب به

 .بود کشته کار خیلي اما اخمو خیلي و چاق
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 دوست ي چهره. داشت سفیدي صورت و آبي هاي چشم. بود فرانسوي اصلیتش. دوختم چشم کاملیا خندان صورت به

 مين ظاهر صورت اين و تیپ اين با بود، ايران اگه قاعدتا. بود توجه قابل و جالب برام خیلي آرايشش بدون و داشتني

 .بود جالب و عجیب برام زد، مي صورتي کمرنگ رژ يه فقط که آبي چشم ردخت يه ديدن! شد

 اب چون اما بود بلد شکسته پا و دست خیلي و توک و تک رو فارسي ايرونیش، پسرهاي دوست سري صدقه از کاملیا

 از مبند مي شرط که هم اون و کردم باهاش گرمي احوالپرسي! شد مي من خندوندن باعث همیشه زد، مي حرف لهجه

 و چرت سري يه کنه، مي تکرار رو پسرهاش دوست هاي حرف که کاسکويي مثل بود، نفهمیده چیزي هام حرف بعضي

 .خنديدم فقط هم باز من و داد تحويلم پرت

 همین در. کردم راهنمايي رو نفرشون چند و رفتم بودن، ثابت پاي که فروشي کتاب کالس با هاي مشتري سمت به

 .بود ماني ي شماره. دخور زنگ گوشیم لحظه

 خوبي؟. همسرم سالم ــ

 چطوري؟ تو. خوبم مرسي. ماني سالم ــ

 .بخوريم صبحونه هم با نشد و شلوغه خیلي سرم. برم زودتر شدم مجبور صبح. خوبم هم من ــ

 .داشتي عجله که گفت بهم مادام. نداره اشکالي ــ

 اي؟ فروشي کتاب ــ

 .آره ــ

 !شیا مي گم نیستي، آشنا جا اين با هنوز تو برسوندت؟ جک بذار نگفتم بار صد مگه رفتي؟ خودت ــ

 .گیرم مي ياد ام؟ بچه مگه ــ

 .پیشت میاد عصر مريم. راحتي جور هر باشه، ــ

 نمیاي؟ نهار تو ــ

 .بینمت مي شب... ايشاا. دارم کار ديگه، نه ــ

 .باشه ــ

 .عزيزم باش خودت مراقب ــ

 و کرد خداحافظي فوري ديد، رو کشدارم سکوت وقتي ماني. باش خودت مراقب هم وت گفتم مي بهش اگه مردم مي

 !داشت؟ گناهي چه ماني! گرفت حرصم خودم دست از. شد قطع تماس
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 يم آشپزخونه از که غذايي بوي. بود ام گرسنه خیلي. رفتم خونه به. اومدم بیرون فروشي کتاب از ساعت چند از بعد

 .کرد مي يکتحر رو اشتهام خیلي اومد،

 !بکش رو غذا مادام؟ ــ

 خیلي من! بودا آورده گیر وقت هم اين. کنم عوض رو هام لباس که خواست ازم و داد سردي سالم. رسید سر مادام

 .رفتم ماني و خودم مشترک خواب اتاق سمت به میلم برخالف اما! اَه. نداشتم کردن عوض لباس حال و بود ام گرسنه

 هک اين از بعد روز پنج از شايد! بشه؟ مشترک من با خوابش اتاق که دادم رو اجازه اين ماني به کي از دقیق دونم نمي

 اصال و بود يادم شب اون لذت خوب اما! بود کرده نرم حدي تا رو من و بود کرده رو خودش کار اون و کانادا اومديم

 .نبودم پشیمون

 من زا دادن، پیشنهاد کلي با بردار فیلم که بود عکسي همون. زدم زل بود، آرايشم میز رو که کوچیکي عکسي قاب به

 لبخند دوباره عروسي، شب اون يادآوري از. بود هام لب رو عکس تو رنگ، کم و تلخ لبخند اون. بود گرفته ماني و

 .بود شده تنگ ام خونواده براي دلم. نشست هام لب رو تلخي

 اما ودب کرده پست برام رو فیلم بعدش و گرفت فیلم همه از خداحافظي موقع فرودگاه، تو روز اون نريمان که افتاد يادم

 موکول هارن از بعد به رو کار اين. بشه کم هام دلتنگي از کم يه و ببینم رو فیلم داشتم دوست. ببینمش بود نشده وقت

 .برگشتم آشپزخونه به و کردم عوض رو هام لباس. کردم

 مینيز سیب و گوشت از قطعاتي تو رو چنگالم زياد میل با. بود کرده پُر رو نهخو کل قرمز، گوشت و اي دلمه فلفل بوي

 :گفتم و بردم فرو

 هست؟ چي اسمش! عالیه که بوش ــ

 :گفت مادام

 گفتم. اومد خوششون خیلي ها ايراني و کردم درست بار چند رو غذا اين کردم، مي کار هتل ي آشپزخونه تو وقتي ــ

 !بیاد خوشتون شايد ،کنم درست هم شما براي که

 .بود کمیاب و عالي واقعا کرد، مي استفاده غذاهاش تو مادام که هايي ادويه. کردم مزه مزه رو غذا

 .بیاد کن صدا هم رو جک! است خوشمزه خیلي ــ

 !میاد اآلن. کردم صداش ــ

 خوشرويي با هم من. داد سالم بهم لبخند با. بود سرش رو رنگي آبي کاله. رسید سر هم جک که بودم خوردن مشغول

 .کردم پرسي احوال باهاش

 :گفتم و کردم اشاره ذاشت، مي جک روي به رو مادام که غذايي بشقاب به
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 !است خوشمزه خیلي ــ

 :گفت و زد شیريني لبخند جک

 .بودم داده طالقش بار صد حاال تا که نداشت رو دستپخت اين اگه ــ

 میز روي خالي هاي ظرف کردن جمع مشغول سرد خیلي و رفت هم در ممادا هاي اخم اما خنديديم بلند جک و من

 :گفت جک به رو و شد

 !بیار در خونه گل از رو ها کاکتوس اون برو شد تموم غذات ــ

 .شد تموم سکوت توي نهار. نزد حرفي هم جک! ناراحته مادام و بزنم حرف نبايد که فهمیدم خوب

 .زدم زنگ هستي به نهار از بعد

  بله؟ ــ

 . دخترکم سالم ــ

 ! شه؟ مي تنگ برات دلم نمیگي نزدي؟ زنگ بهم زودتر چرا! نامردي خیلي خودتي؟ نیلو ــ

 ! شلوغه خیلي سرم. ببخشید ــ

  میري؟ هم ديگه جاي فروشي، کتاب اون جز مگه! کردي غلط ــ

 ! دارم ديگه کارهاي اما خب نه ــ

 ! داشمي؟دا براي بچه کردن محیا مشغول! گرفتم! آها ــ

 . کشیدم جیغي

 ! رو دهنت ببند! هــــــــــــستي ــ

 . خنديد بلند هستي

 ! بشنوم مشتاقم که بده رو مهم و داغ اخبار! هستي اوي ــ

  میاد؟ صدا. سه دو، يک،. کنیم مي امتحان. اوهوم اوهوم؛ ــ

 ! خبرا؟ چه ببینم بنال. رو خودت نکن لوس ــ

 ! شويد مي عمه رديگ ماه چند تا! مهم اخبار ــ

 : زدم داد. شد آب دلم تو قند
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 ! شدي؟ مامان هستي ــ

 . نکرديما عروسي هنوز نريمان و من شعور بي! شدي مامان و کوفت اِي ــ

 ! نبگیري هم با رو اون تولد مراسم و خودتون عروسي سره يه بعد اومد، دنیا به بچه وقتي گذاشتین کردم فکر خب ــ

 . ها شده رو و زير هم افکارت ور، اون رفتي! اوي ــ

 ! شه؟ مامان قراره کي ــ

  داري؟ داداش تا چند تو! تو مثل حاال تا نديدم خنگ ــ

 ! تا دو. باشن نشده اضافه اگه ــ

 ! بشه؟ اضافه که است زنده بابات مگه شعور بي ــ

 . خنديديم بلند

 ! شه؟ مي بابا کي. باشه نشده بابا نريمان اگه کل، عقل خب ــ

 : گفتم و کشیدم جیغ

 ! است؟ حامله ژينوس! واي ــ

 ! شي مي چیزي يه نخوري، پنیر. هوشت اين به بنازم آي! شدم کر نزن؛ جیغ ــ

  ماهشه؟ چند میگي؟ راست. جــــونم اي ــ

 ! بیرون کشید زبونش زير از نوشین. داد نمي بروز بدجنس! ماهشه دو هنوز. بگم ندارم دروغ ــ

 ! بعدي؟ خبر و خب؛! بشه شون بچه فداي عمه. شدم شحالخو خیلي! آخي ــ

 ! نريمانه و من عروسيِ ديگه ي هفته ــ

 . مبارکه بابا واقعا؟ ــ

  ايران؟ نمیاين ــ

 ! بگیره مرخصي بتونه عید براي شايد گفته ماني. بابا نه ــ

 ! عید؟ تـــا! اوه ــ

 ! بزنم رو ايران قید کال بايد جا، اين برسه پام بودم گفته که بهت ــ
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 ور زهرمارت برج عین ي قیافه ندارم حوصله اصال. نیستي که بهتر! کردن نوق و نق به نکن شروع دوباره. حاال خب ــ

 ! کنم تحمل

 . باشه هم خدات از ــ

 ! کنم مي پستشون شد هم اگر. کنم مي ايمیل برات رو عروسي هاي عکس ــ

 . منتظرما! ايول ــ

 . حتما. باشه ــ

 ! بعدي؟ خبر خب؛ ــ

 ! بشه راحت خیالت تا بگم، برات رو همه حال شرح بذار اصال ــ

 ! مردي؟ مي گفتي مي رو همین اول از ــ

 هنوز پارسا و بهار! مشهد بره اي هفته يه پري خاله با نريمان، و من عروسيِ از بعد قراره. خوبه حالش مامانت ــ

 ! ايتالیا رفتن همیشه براي ديروز هم شوهرش و يلدا. نکردن عروسي

  چي؟ دايي پس واقعا؟ ــ

 . کرد هگري خیلي فرودگاه تو دايي طفلي! نیست بمون ايران که بوده گفته بهش يلدا. کنه عادت بايد. ديگه هیچي ــ

 ! بده ادامه خب؟ ــ

 که هم گارن! راحتن حمیرا هاي زدن نیش شر از و کنن مي زندگي خرم و خوش دارن که هم آقا حمید و نوشین ــ

 ! تموم. ديگه همین. راضیه زندگیش از حسابي که هم بنفشه! آها مونه؟ مي کي ديگه... خب. اصفهانه

  ...گفتم نمي اگه اما کنم سؤال مستقیم حالش از شد نمي روم! بگه برام برديا از هستي تا پرسیدم سؤال همه اين

 : گفتم ناچار به. نزد حرفي هم هستي

  نکرده؟ ازدواج خبر؟ چه برديا از ــ

 . میاد بوهايي يه اما. خواد مي سعادت ديدنش و سهیل ي ستاره شده نريمان قول به... واا. رفت يادم رو برديا! آها ــ

  چي؟ يعني ــ

 ! ازدواج براي کردن کانديد براش دختر تا چند گفت مي بنفشه که اين يعني ــ

 ! داشتم بدي حس. زد تند تند قلبم

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  nazi nazi | غرور تلخ سایت نگاه دانلود
 

 ! ازدواج؟ ــ

 ! کنه جور براش خوب دختر يه امسال داره تصمیم خاله! شه مي پیر داره کم کم بیچاره. ديگه آره ــ

 : گفت ديد، رو سکوتم وقتي هستي. نشست پیشونیم رو سردي عرق

  خودت؟ از کن تعريف تو خب ــ

 ! ديگه گذره مي هم زندگیم. خوبم بگم؟ چي از ــ

  نه؟. نکردي عادت جا اون به هنوز ــ

 ! ذاره نمي آرومم هم لحظه يه دلتنگي. کنم نمي عادت دونستم مي ــ

 ! نشدي؟ مامان! شیطون اوي. گذره مي هم اش بقیه هم، رو بذاري چشم تا. گذشت ماهش دو برم، قربونت ــ

 . نشدم نه! شه مي ختم شدن عمه و شدن بابا و شدن مامان به هات حرف ي همه که هستي بگیري کوفت اِي ــ

 ! است بچه عاشق هم ماني. دارم شدن عمه ي عقده من خه؟آ چرا ــ

 . ندارم رو آمادگیش. نه فعال ــ

 ! نکني استفاده کوفتي هاي قرص اون از و باشي ماني مال صبح تا شب يه کافیه. که خواد نمي آمادگي ــ

 . کشیدم رو خودم مخصوص بنفش جیغ

 ! بمیــــــــــــر هستـــــي ــ

 ! کردم قطع رو تلفن هستي، با کردن کل کل و زدن حرف دقیقه چند از بعد و خنديد بلند هستي

 ! ندارم ازدواج قصد که اومد کالس من براي فقط پس! نامرد! کرد؟ مي ازدواج داشت برديا پس. بود گرفته دلم

 صداي. مگذاشت هدستگا تو رو فیلم و کردم روشن رو تلويزيون. رفتم بود گرفته فرودگاه از نريمان که فیلمي سمت به

 : اومد نريمان

 هم اي ديگه کار گرفتن، آبغوره جز ها خانوم اين دونم نمي! ريزون اشک باشکوه و زيبا مراسم از هم اين خب ــ

 ! بلدن؟

 . شد زوم ماني ي چهره روي دوربین

 راضیش چناني آن دهايوعی و وعده با و کنه خر رو ما نازنازيِ و لوس خواهر تونست که برنده دوماد از هم اين خب ــ

 ! کرد قبول زود بديد، نديد هم ما خواهر. کانادا ببردش که کنه
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 : گفت و خنديد ماني

 ! ها کنه مي بیچاره رو من وقت اون. ها بینه مي نیلوفر رو فیلم اين! هیــــــس ـــ

 ! وايسه شــــوهرش جلوي بلده خواهرمون که بديم پز و کنیم حال کم يه هم ما تا کنه ات بیچاره بذار! بهتر ــ

 : گفت خنده با ماني

 ! ها ريزه مي اشک داره چقدر نیلوفر بیني مي خوبه حاال! نريمان نکن پا به آتیش ــ

 . شد زوم هستي و من ي شده قرمز و گريون صورت روي دوربین

 همه. بگما هم رو اين بتهال. انداختن راه فین فین هي بس از رو ما کُشتن! غريب خواهران جدايي از هم اين! آخي ــ

. کنن مي فراموش رو همديگر و شه مي شـــوهرش سرگرم هم يکي اون ور، اون برسه پاش يکي اين تا! دروغه اش

 ! من گردن وبال شه مي که هم يکي اين کنه؛ مي رو دنیا کیف و خارج میره که اون

 : گفت و کرد اخم شوخي، به هستي

 ! ها رسه مي خونه به پات گردنتم؟ وبال من حاال ــ

 : گفت و خنديد نريمان

 ! عزيزم مني جون تو. بابا بود شوخي اش همه ــ

 . بود جاري هام گونه رو اختیار بي هام اشک اما بود گرفته ام خنده نريمان هاي لودگي از

 . شد کشیده مامان صورت رو دوربین

 هاش اشک و مظلوم ي قیافه اين به که باشید اشتهد توجه! فرش زير عقرب به رحمت صد! اوه اوه؛! زن مادر اما و ــ

 ! خوار خون. ستمگر. ظالم! بیرون کشه مي ماست از رو مو که است ها مادرزن اون از! نکنیدا توجه

 : گفت و کرد اخم مامان

  !باشن خوشبخت و خوش میرن جا هر ماني و نیلوفر... ايشاا. رو هات بازي مسخره اين کن بس تو؟ گفتي چرت باز ــ

 ملچ صداي از فقط و لرزيد مي تصوير. بوسید رو مامان صورت بود، دستش دوربین که طوري همون و خنديد نريمان

 . بوسیده رو مامان فهمیدم ملوچ،

 : گفت نريمان

 بفهمین تا گیرم مي فرودگاه تو جمعیت از هم کم يه! خوند رو خداحافظي غزل بايد! رفتنه وقت کم کم. ديگه خب ــ

 ! ببینین! هست خورده فريب خیلي! خورده رو شـــوهر گول که نبوده من ي ساده هرخوا فقط
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 جلب رو ام توجه آشنايي ي چهره جمعیت الي به ال. داد مي نشون رو ازدحام پر و شلوغ جمعیت و چرخید مي دوربین

 . برگردوندم عقب به رو فیلم. شد قطع فیلم لحظه همین در. کرد

 بفهمین تا گیرم مي فرودگاه تو جمعیت از هم کم يه! خوند رو خداحافظي غزل بايد! رفتنه وقت کم کم. ديگه خب ــ

 ! ببینین! هست خورده فريب خیلي! خورده رو شـــــوهر گول که نبوده من ي ساده خواهر فقط

 . کردم زوم و کردم توقف تصوير رو! ناواضح و محو ي چهره اون هم باز و

 ! من خداي! واي. نداشت امکان اين! نه. کرد يخ تنم

! بود خودش! نباشه آشنا برام تونست نمي رنگش طوسي هاي چشم. ديدم مي درست. مالیدم رو هام چشم بار چند

 پس! بدرقم؟ بود اومده! کرد؟ مي کار چي جا اون... اون! بود برديا! واي! رو نگاهش حالت. شناختم مي رو هاش چشم

 ! برم؟ باهاش خداحافظي بي و بمونم ديدنش حسرت تو گذاشت چرا! نیومد؟ جلو چرا

 ! نامرد! کرد مي برخورد مغرورانه همیشه. جويدم رو ناخنم حرص از. گرفت حرصم

 گدلتن و کنه سرباز قلبم زخم تا بود کافي برام هم کوتاه و ناواضح و کیفیت بي تصوير همین! شد جاري هام اشک

 تخت زير ساکي تو و برداشتم دستگاه تو از رو فیلم. بود زندگیم کل برام که خوبي چیزهاي همه دلتنگ. بشم

 . کشیدم دراز تخت رو! گذاشتمش

 دوست رو من خودش، قول به اگه. کرد نمي حس کسي رو حضورش و بود سايه مثل. بود طور همین همیشه برديا

 !ببینه؟ رو من بار آخرين ات بود اومده چرا نبودم، مهم براش اگه! کرد؟ مي کار چي فرودگاه تو زود صبح پس نداشت،

 مرگ ذوق تا بود کافي برام هم برديا شدن دلتنگ حتي! ساده؟ دلتنگيِ يه يا عشق؟ ذاشتم؟ مي چي بايد رو اسمش

 هک نبود بیخود. کردم نمي درک رو فرودگاه تو حضورش و اومدن علت! بشه؟ دلتنگ که داشت احساس اصال اون! بشم

 ! داد مي دلگرمي بهم هم بودنش حس حتي! کردم مي حس رو برديا حضور کنم، خداحافظي همه با خواستم مي وقتي

  کرده؛ جدايم تو از اگر بخت

 ! باک چه بخت، از گره گشايم مي

  مرا؛ سرانجام عشق، اين ترسم

 !مرگ ي سراپرده به تا بکشد

 

 .کردم باز رو هام چشم ماري صداي با

 !آوردن تشريف خانوم مريم! نیلوفر خانوم ــ

 اومد؟ کي ــ
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 .کنم بیدارتون ندادن اجازه. شه مي اي دقیقه ده ــ

 !رفتم پذيرايي به آراسته ظاهري با و کردم عوض رو هام لباس. کردم مرتب رو تختم پتوي و شدم بلند جا از سريع

 مي ودمخ به کلي و بودم تر بلند قد ازش من. بود متوسط قدش. بود سفیدي و ريزه دختر. بود نشسته مبل روي مريم

 !نازيدم

 : گفت و زد پهني لبخند. شد بلند جا از ديدنم با مريم

 !خوابالو خانوم سالم! به به، ــ

 :گفتم و کردم بغلش

 !بودم خسته خیلي ببخشید،! عزيزم اومدي خوش خیلي. سالم ــ

 !نداره اشکالي بابا؛ نه ــ

 شدي؟ منتظر خیلي ــ

 !نداره عیب. اومدم شه مي اي دقیقه ده ــ

 .نشستیم مبل رو دو هر

 !کردم مي دق چهارديواري اين تو نداشتم، رو تو اگه مريم ــ

 از و نیستي تنها که بگو خودت به مدام اما الکي، شده اگه حتي گفتم بهت بار صد کردي؟ شروع تو باز نیلوفر ــ

 !کنه نمي دريغ برات زحمتي هیچ از ماني آقا بیچاره. اي راضي ماني و زندگیت

 کني؟ نمي تنهايي ساساح تو ــ

 !میره يادم هام دلتنگي موفقه، و خوشحال جا اين امیر که کنم مي فکر اين به وقتي. کردم عادت ديگه من. نه ــ

 و شام هم بعدش میاد، دير که هم شب! باشه خونه نهارها که میاد پیش کم خیلي ماني! آخه؟ زندگي شد هم اين ــ

 !خواب

! تاس خونه شب نه و کنه راضیش تونسته ماجدي، از التماس و اصرار کلي با که بیچاره اون! نیلو نباش انصاف بي ــ

 نقو نق که شده چي باز بوديا، شده خوب مدت يه نزني؟ غر تو تا کنه کار چي ديگه بیچاره! میره هشت که هم صبح

 شدي؟

 !ايران برم خوام مي ــ

 .شد گرد تعجب از مريم هاي چشم
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 ايران؟ بري ــ

 .ايران ببره رو من بايد ماني! داداشمه عروسيِ ــ

 ههما دو که رو کاري تونه نمي ماني! بعد به اين از میري زياد عروسي. درنیار بازي بچه خدا رو تو نیلوفر شدي؟ خل ــ

 مي خوراکش و خواب از هم باز موقعیتش، داشتن نگه ثابت براي داره هم اآلن و آورده دستش به پشتکار و سختي با

 !برگرده هم بعدش و عروسي يه براي ايران بیاد تو با هلک، هلک پاشه حاال و کنه لو زنه،

 !میرم تنها. نیاد اون خب ــ

 !زني مي رو خودت حرف که باز ــ

 .میاد بدم جا اين از. شده تنگ همه براي دلم. شدم خسته فهمي؟ مي! مريم شدم خسته ــ

 !نکني زهر خودت براي رو زندگي قدر اين و کني عادت کني سعي که دادي قول من به تو اما ــ

 همین واسه! شم مي متهم نکردن درک به هم آخرش دونستم مي. بودم متنفر و فراري تکراري هاي بحث اين از

 مريم که هم جا اين و بود مامان که ايران تو. بشم راحت بقیه شنیدن غرغر دست از نبود قسمت انگار. کردم سکوت

 :گفت مهربوني لحن با و گذاشت ام شونه روي رو دستش بود، شده ناراحتیم متوجه که مريم. کرد نمي ول

 !نگرانتم قدر اين دارم دوستت خواهرم مثل چون نیلوفر، خدا به شدي؟ ناراحت دستم از ــ

 تقصیري هر از رو ماني و بدونن مقصر رو من همیشه نداشتم دوست اما کردم مي درک رو نگرانیش. گفت مي راست

 هايي حرف و مريم هاي زدن سر زود به زود واسه آوردم، طاقت که هم ماهي دو اين. گرفت مي لجم اين از. کنن هتبرئ

 يم بايد. نبود نفعم به موندن. نه...! حاال اما. نداشتم خبر برديا حال از چون کردم صبوري! بود زد، مي دلداريم براي که

 باورم و ديدم مي چشمم با بايد. کردم مي فراموشش تر راحت طوري اين و گیره مي زن داره ديدم مي بايد. ايران رفتم

 .مکرد مي خوش دل اومدنش به رو خودم نبايد! بیشتر نه بوده، اتفاق رو از فقط هم فرودگاه تو برديا اومدن که شد مي

 خونه؟ میاد کي آقا امیر مريم؟ ــ

 !جورا اين. شب ده حدود ــ

 !شم مي عمه دارم مريم راستي ــ

 !مبارکه. سالمتي به! اِ ــ

 .بارداره داداشم زن که داد خبر و زد زنگ بهم هستي. خوشحالم خیلي. مرسي ــ

 ديگه؟ مانیه خواهر هستي ــ
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 تردک اون و دکتر اين سال پنج از بعد و شدن نمي دار بچه نیما و ژينوس که بود اين براي بیشتر خوشحالیم. آره ــ

 !شده حامله ژينوس رفتن،

 بشي؟ مامان نداري قصد چي؟ خودت! شکر رو داخ ــ

 خیلي کردن فکر بچه به اآلن. کرديم ازدواج هم با ماهه دو اش همه ماني و من. کنم نمي فکر بهش اصال. نه واي ــ

 !زوده

! است بچه عاشق هم ماني ثاني، در! بیاره درت تنهايي از و کنه سرگرمت تونه مي بچه يه مطمئنم. تنهايي که تو ــ

 !کنه مي بغل لذت با چقدر رو اون و اين هاي بچه که ديدم ارهاب

 !زوده ماني و من براي خیلي بچه، به کردن فکر که من نظر به ــ

 مريم و من جلوي میز روي رو سیني تو محتويات. بود دستش شکالتي کیک و قهوه از پُر اي سیني. رسید سر مادام

 .رفت و نداد جوابي مادام اما کرد تشکر ازش مريم. چید

 کني؟ مي تحملش چطوري! عنقه خیلي ماري اين! نیلو واي ــ

 خوشم ازش من وگرنه جوشه دير کمي يه! کردم عادت بهش خیلي اما جديه کم يه درسته. رو حرف اين نگو نه؛ ــ

 .میاد

* * * 

 مثل. انداخت مي يرانا هاي خوان درس بچه ياد رو من امیر، ي چهره. رسیدن سر هم ماني و امیر. موند شام مريم

 خیلي. پوشید مي بلند آستین هاي پیراهن همیشه و صورتش تو ريخت مي وري يه رو موهاش. بود عینکي ماني،

 به .بود ريز بنديش استخون و ريزه مريم مثل هم اون. بود بلندتر سانت دو فقط مريم از. بود اي منطقي آدم و مهربون

 وستد بیشتر رو ماني استايل من چند هر. بود ظريف خیلي بدنش! شد مي خترد بايد. بود شده پسر اشتباهي من نظر

 .داشتم

 : گفت من به رو ماني. نشستیم گردي و بزرگ میز دور نفر چهار هر

 زدي؟ زنگ هستي به ــ

 .آره ــ

 گفت؟ مي چي ــ

 .شم مي عمه دارم ــ

 : گفت تعجب با و خورد جا ماني
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 شده؟ مامان هستي ــ

 : گفتم و زدم لبخندي بود، کرده رو من باهاشت که اين از

 !بارداره ژينوس بابا؛ نه ــ

 !مبارکه! اِ؟ ــ

 !است هفته همین تو هم نريمان و هستي عروسيِ ــ

 !بشن خوشبخت ــ

 !ايران بريم بگیر مرخصي ــ

 : گفت و کرد اخمي ماني

 شب يه بريم اگه! نداره فرقي هیچ ما نرفتن يا رفتن! جا اين اومديم که نیست ماه دو هنوز کار؟ چي ايران بريم ــ

 !بشن خوشبخت که کن دعا براشون جا همین از! تموم هم بعدش و گیرن مي عروسي

 !ايران برم دارم دوست من اما ــ

 :گفت سريع مريم که بگه چیزي خواست. کرد نگاهم مغموم اي چهره با ماني

 !دهکر استقبال خیلي هم اون و دادين پیشنهاد ماجدي به طرح هي که شنیدم امیر از بگید؟ کارتون از ماني آقا خب ــ

 :گفت آهسته ماني

 !درسته ــ

 : گفت امیر

 ايراني استعداد گفت مي! کرد ذوق چقدر ماجدي دوني نمي مريم؛ واي. داد نشون ماجدي به رو طرح دوباره امروز ــ

 نمايش به هم ماني طرح جلسه، يه تو ههفت همین آخر شد قرار و اومد خوشش خیلي! کرده مسحورش همیشه ها

 سال دچن که جايگاهي به زود خیلي کنن، قبول رو طرحش اگه. بگن رو نظرشون و ببینن ها کارشناس تا بشه گذاشته

 !رسه مي ذهنشه تو ديگه

 : گفت مريم

 !شه مي طور همین که... ايشاا ــ

 : گفت ماني
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 توضیحات موردش در و بدم ارائه شده حساب و درست رو طرحم مبتون بايد. داره بستگي من به چیزش همه البته ــ

 !شه مي رد بیاد، نظر به ناقص اگه. بدم کاملي

 : گفت و گذاشت ماني ي شونه روي رو دستش و زد لبخندي امیر

 !ماني داشتم ايمان تو به همیشه! شي مي موفق مطمئنم که من ــ

 : گفت و من به کرد رو امیر. زد لبخندي ماني

 هستین؟ راضي کارتون از! کنید تعريف شما خانوم؛ نیلوفر خب ــ

 !میره سر ام حوصله! فروشي کتاب رفتم مي هم ظهرها از بعد کاش اما. شم مي سرگرم! بهتره هیچي از ــ

 : گفت مريم

 !کنم مي پُر خودم رو وقتت و پیشت میام من ظهرها از بعد ــ

 .زدم لبخندي مريم به

 :گفت امیر

 اب که خواسته هم ماني و من از. داده ترتیب بزرگ جشن يه دخترش التحصیلي فارغ براي ماجدي شب دافر راستي ــ

 .باشیم مهموني تو حتما هامون خانوم

 : گفت خوشحالي با مريم

! اوه. بودم کرده توپ مهمونيِ يه هوس خیلي! خونه ديوارهاي به زديم زل بس از پوسید دلمون! جـــــون آخ ــ

 !شه نمي خسته آدم که باشکوهه هاش مهموني قدر اين! نیلوفر شه نمي باورت! بیسته که ماجدي هاي مهموني

 : گفتم

 کرده؟ ازدواج ماجدي دختر ــ

 : گفت امیر

 !نکنم گمان. نه ــ

 : گفت ماني

 !شوهرش بشه که آرزوشه پسري هر! باهوشیه و خوب دختر خیلي ــ

 : گفت و کرد تأيید رو ماني هاي حرف امیر
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 !خانومیه دختر خیلي! است نخبه ــ

 اب غريبه دخترهاي از ماني نداشتم دوست. اومد بدم خیلي کرد، مي تعريف طوري اين غريبه دختر يه از ماني که اين از

 !نشده ناراحت که بود معلوم و نداد نشون واکنشي هیچ مريم اما! کنه تعريف تابي و آب چنین

 : گفتم. کنم شرکت مهموني اون تو نداشتم دوست اصال بود، کرده يماجد دختر از ماني که هايي تعريف با

 نیام؟ من شه نمي ــ

 : گفت مريم

 بشي؟ آشنا جديد هاي آدم با نداري دوست نیاي؟ چرا! وا ــ

 .ندارم رفتن مهموني ي حوصله ــ

 !بهتره که موندن خونه از ــ

 بفهمه داشتم دوست اما اومد مي بدش چقدر رفتن، مهموني تنهايي از که دونستم مي خوب. کرد نگاهم غمگین ماني

 !بزنه حرف شوق و ذوق با غريبه دختر يه از زنش، جلوي نبايد که

 خشم با ماني که کردم مي کمک میوه هاي ظرف کردن جمع براي ماري به داشتم. رفتن امیر و مريم و شد شب آخر

 : گفت و گرفت رو بازوم

 نه؟ بري، مي لذت بدي؟ حرص رو من خواي مي چرا تو ــ

 :گفتم و کردم نگاه بود، اومده پديد توشون رنگي قرمز ي هاله يه عصبانیت روي از که رنگش يشمي هاي چشم تو

 !همین. نمیام مهموني شب فردا گفتم فقط من ــ

 نمیاي؟ چرا! داشتي شکايت بودنت تنها از مدام که تو ــ

 !نیست که زور. بیام ندارم دوست ــ

 :گفت ناراحتي و جدي صداي با داد، مي فشار هم روي خشم از رو هاش دندون که حالي در و داد بازوم هب فشاري ماني

 مي کردي فکر وقت هر و ايران برگرد گیرم، مي بلیط برات هم فردا! نذاشتي برام اعصاب ديگه خدا به! جهنم به. نیا ــ

 !جا اين برگرد بیاي، کنار شرايطم و من با توني

 .بست محکم رو در و رفت خواب اتاق سمت به خشم با و کرد رها رو بازوم ماني
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 ابردي احوال و حال از که بود اين بود، مهم برام که چیزي. نبود مهم نريمان و هستي عروسيِ تو کردن شرکت اصال برام

 توبیخ هم کلي س،برعک و کشه نمي رو انتظارم کسي ايران، برگردم ماني بدون و تنها اگه که دونستم مي. بشم خبر با

 "!جا؟ اين اومدي و گذاشتي رو ماني که داره چي ايران" که شم مي

 رفتمگ تصمیم! کنه مي بارم حرف کلي مامان ايران، برم تنها اگه بودم مطمئن. نداشتم شنیدن سرزنش ي حوصله اصال

 !کردم مي شب فردا مهمونيِ براي اساسي فکر يه بايد اما! بمونم تورنتو همین

 ...مادام... امماد ــ

 خانوم؟ بله ــ

 !خوابم مي مبل رو امشب من. بیار برام بالش و پتو يه ــ

 و پتو برام و رفت ثانیه چند از بعد و کرد نگاهم شده گرد هايي چشم با ماري چون بود برانگیز تعجب خیلي حرفم انگار

 !خوابیدن مي هم پیش زبا هم، کردن مي قهر هم با شوهر و زن اگه جا، اين تو انگار. آورد بالش

* * * 

 تمشس رو صورتم. شدم بلند جا از. شدم بیدار کنه، مي رو کار اين کسي قصد از بود معلوم که چاي زدن هم به صداي با

 .زد مي هم به رو چايیش داشت عصبانیت و حرص با ماني. رفتم آشپزخونه به و

 !نیست توش که سنگ! بخیر صبح. سالم ــ

 . نداد سالمي هم ماري. شد گرفتن لقمه مشغول و آورد در لیوانش تو از رو قاشق و نکرد نگاهم ماني

 دلخور پس. بده سالم وضعش اين با که ديدم مي خواب تو بايد و بود عصبي که هم ماني. داد نمي سالم که ماري کال

 .گذاشت میز روي روم به رو چاي لیواني مادام. نشستم ماني روي به رو و نشدم

 : گفت خشم با ماني که کردم مي شیرين رو یمچاي داشتم

 !خب؟. خوابي مي مبل همون رو هم امشب از ــ

. اومد مي بدش خوابیدن جدا از چقدر دونستم مي خوب. بود شده متورم پیشونیش و گردن هاي رگ خشم، شدت از

 و لوس ي بچه دختر يه بودم شده. بود گرفته لجم کارهام و خودم دست از. بودم کرده اذيت خیلي رو طفلي ديشب

 : گفتم آهسته! حسود

 میاي؟ نهار ــ

 :گفت و شد بلند جا از ماني

 .نمیام نه؛ مهمه؟ برات مگه ــ
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 .رفت و پوشید برداشت، کناريش صندلي روي از رو کتش ماني

 انمام اگه! يممیا مهموني شب هم ما که بده خبر مريم به گفتم مادام به! بود نديده خیري هیچ من با زندگي از بیچاره

 !بود؟ چي گناهش مگه! ماني بیچاره. کرد مي سرزنشم کلي قطعا ديد مي رو رفتارهام اين و بود

 .بودم نکرده تنم هم بار يه که داشتم لباس خیلي هنوز. رفتم هام لباس کمد سمت به. شد عصر

 ماني ي سلیقه! خوشگل مشکيِ پیراهن يه. کردم پیداش! بله... که گشتم مي شیک لباس يه دنبال کمدم تو داشتم

 مي چشم به پیراهن رو ريزي مرواريدهاي شکم هاي طرف تا سینه روي از. بود پام مچ تا دامنش و بود دکلته. بود

 من ماني که بودم مطمئن چند هر! بباله خودش به داشتنم با ماني و بدرخشم مهموني تو امشب داشتم دوست. خورد

 .کنه نگاه ديگه دخترهاي به محاله و داره دوست خیلي رو

 به يحساب رو باريکم کمر. بود ام اندازه اما. بستم بدبختي با رو زيپش چون! بودما شده چاق کم يه. پوشیدم رو پیراهن

 نگر مطابق رنگي کم و ماليم آرايش. زدم پرپشتم موهاي الي به ال هم رنگي مشکي گل با تلي. بود گذاشته نمايش

 اپ کله پاشنه اون با که کردم مي خدا خدا. پوشیدم رو سانتیم هفت پاشنه و رنگ مشکي هاي صندل. کردم پیراهنم

 : گفتم و دادم بهش رو رنگم قرمز شال. کرد مي نگاهم تعجب با ماري. برگشت پذيرايي به! نشم

 !کن اتوش برام لطفا ــ

 هم شايد. انداختم مي سرم روي رو چیزي يه بايد حتما و بگردم روسري بدون بودم نگرفته ياد هنوز چرا دونم نمي

 راچ شي، مي ظاهر غريبه مهمون عالمه يه جلوي دکلته لباس اون با وقتي بگه نبود يکي. بود مسخره افکارم خیلي

 !بود مسخره هم کارهام. ديگه بودم نیلوفر! اندازي؟ مي سرت رو رو مسخره حرير شال اون ديگه

 .کنم آماده امشب براي رو خودم که نداشت تظاران. شد شوکه ديدنم با. اومد ماني باالخره

 گرما و عشق فقط. اومد نمي بهش بودن سرد اصال. داد رو جوابم سرد خیلي. دادم بهش داري کش و باال بلند سالم

 !بود برديا مختص فقط بودن سرد. اومد مي بهش

 مهموني؟ بريم شي نمي حاضر ــ

 نمیاي؟ نگفتي مگه ــ

 داري؟ ليمشک تو. شد عوض نظرم ــ

 !بگیرم دوش برم خوام مي ــ

 جوابش هم من که نمیايم چرا که پرسید. بود مريم. خورد زنگ تلفن. رفت اتاق سمت به و کرد شل رو کراواتش ماني

 !جايیم اون ديگه ي دقیقه چند تا و شیم مي حاضر داريم که دادم رو

 !حموم رفت ماني. آورد برام رو شالم مادام
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 .برداشتم هم رو اش حوله. آوردم بیرون ماني براي رنگ همون به کراواتي با طوسي شلواري و کت و رفتم اتاقمون به

 :اومد ماني صداي

 !بیار هم ام حوله. بیار رو هام لباس ماري ــ

 : گفتم ماري به رو

 !برم مي براش خودم ــ

 .شد شوکه ديدنم با ماني. مزد حموم در به تقه چند. رفت و نزد حرفي بود، کرده تعجب کارهام از که مادام

 .بپوششون. آوردم برات خودم ي سلیقه به رو ها اين ــ

 .بست رو حموم در و گرفت ازم رو ها لباس. بود شده مهربون هاش نگاه. نزد حرفي ماني

 ژل با رو موهاش و ايستاد قدي آينه روي به رو. شد نزديکم آراسته ظاهري با ماني دقیقه ده از بعد. نشستم مبل رو

 پوستش! بود کرده تیغ شش رو صورتش. زد هاش لباس و گردن به بودم، خريده براش من که ادکلي از. کرد مرتب

 و گرفتم ازش رو کراوات ي دنباله و وايسادم روش به رو که بست مي رو کراواتش داشت. بود شده براق و صاف خیلي

 : گفتم

 ! بندمش مي برات خودم ــ

 رو من چقدر ماني کردم حس. داشتم خاصي حال يه. کرد مي نگاهم فقط رنگش خوش يها چشم با. نکرد اعتراضي

 ماني .نداشتم کسي به نیازي بود، ماني وقتي تا که الحق. داشتم رو ماني فقط و بودم تنها من تورنتو تو! داره دوست

 .بود برام خوبي خیلي گاه تکیه

 عاشقونه و هام چشم تو بود زده زل. زدم زل ماني هاي مچش به. بستم رو کراواتش. بود کرده مستم ادکلنش بوي

 رو هام چشم! پرحرارتش و داغ هاي لب رو گذاشتم رو هام لب و شدم بلند پا پنجه رو. نیاوردم طاقت. کرد مي نگاهم

 اب رو هام لب هم ماني. گرفتم گردنش پشت از رو دستم! شد مي خورده صورتم تو ماني، داغ و کشدار هاي نفس. بستم

 محکم! ديوار چسبوند رو من که اين تا. رفتم مي عقب آهسته آهسته من جلو، اومد مي اون. کرد مي همراهي عشق

 بود کرده حلقه کمرم دور رو هاش دست. بود شده شديد و کشدار ماني هاي نفس صداي. بودم شده داغ. بهم چسبید

! شد مي ختم خواب اتاق به بدم، ادامه خواستم مي گها. گذاشتم اش سینه رو رو هام دست. داد مي تکون آروم آروم و

. کرد باز رو هاش چشم هم ماني. کردم باز رو هام چشم و کردم جدا هاش لب از رو هام لب ناچارا. شد مي دير داشت

 : گفت و کرد نگاهم

 !نیلوفرم کرده ام ديوونه که کارهاته همین ــ

 : گفت و داد هام دست به فشاري. زدم لبخندي
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 !امشب بگیرم رو خودم جلوي بايد خیلي. شدي خوشگل خیلي ــ

 .گذاشتم اش گونه رو اي بوسه

 !شد دير ديگه، بريم ــ

 !کردم تجديد رو رژم و کردم سرم هم شالم. پوشیدم رو رنگم مشکي شنل و رفتم اتاقم به

 .رفتیم مهموني به ماني همراه به

 تا هن ولي پولداره خیلي ماجدي که دونستم مي بودم، نديده رشونظی حاال تا بود، اي معرکه و خوشگل خیلي ساختمون

 .بود حیاط چپ سمت ي گوشه نفره سه سفید تاب يه بود، بزرگ جنگلي پارک يه مثل حیاطش! حد اين

 حیاطو فضاي قرمز رز بوي. درخت و دار از بود پُر حیاط خورد، مي چشم به حیاط وسط هم رنگي آبي و بزرگ استخر

 .زد لبخندي ماني و گرفتم محکم مانیو بازوي د،بو کرده پُر

 بهش خودمو انقدر تونستم نمي وقت هیچ ديگه شايد! شد مي مرگ ذوق نزديکیم همه اين از ماني بايد امشب

 .شد مي ديده خوبي به آبي و قرمز و سبز نورهاي و رقص و دود در، الي از بود، باز خونه در! بچسبونم

 .رقصیدن مي تکنو داشتن وسط نفر چند و بود تاريک نسبتاً پذيرايي شديم، داخل

 دور بلوندشو موهاي و بود پوشیده کوتاهي رنگ زرد پیراهن مريم. رفتیم سمتشون به ديديم دور از رو امیر و مريم

 .گرفتم نفس به اعتماد وضع اون با مريم ديدن با بود، شديد خیلي آرايشش بود، ريخته گردنش

 .نشستم ماني کنار و درآوردم شالمو و شنل

 .خنديدن مي و کرد مي شوخي مرتب ماني با بود، پوشیده دوختي خوش شلوار و کت هم امیر

 جخار اسمش که اينجا نبود، ممکن غیر ايرانم تو چیزايي همچین يه ديدن! گیالس و مشروب از بود پر سالن ي گوشه

 !داشت خود جاي و بود

 اب شد، نزديکمون خورد نمي سالش و سن به نظرم به که روشن رنگ لباسي با کوتاه، قد و چاق مردي لحظاتي از بعد

 !اينه ماجدي که کرد معرفیش امیر و داد دست امیر و ماني

 .بودم مجبور اما بدم دست باهاش نداشتم تمايلي اصالً کرد، دراز دستشو بود؛ زننده و هیز نگاهاش خیلي! ايــــش

 .کشیدم بیرون دستش تو از دستمو يفور داد، دستم به فشاري گرفتم؛ دستشو

 :گفت و زد جلف لبخندي ماجدي

 !پسر بهت میگم تبريک کردي؟ پیدا کجا از پريو اين جان، ماني _
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 :گفت و کرد تشکر ماني

 !منه عشق نیلوفر _

 .شد مي چندشم خیلي ماجدي نگاهاي از زدم، ماني به لبخندي

 .داد دست گرمي به امیر و ماني با دختر شد، ننزديکمو خوشگل و اندام خوش دختري دقايقي از بعد

 :گفت ماني

 .ماجدي آقاي دختر رزا، کنم؛ مي معرفي _

 ايه چشم و صورت به خیلي بلوندش موهاي. بود خوشگل خیلي و پوست سفید بود، تیپ خوش و قدبلند دختري رزا

 نمي زيچی من نظر به و بود لخت شبدن قسمتاي بیشتر بود، پوشیده مشکي رنگ به کوتاه پیراهني. اومد مي درشتش

 هاي مچش و بود زده پررنگي و نارنجي رژ. بود کرده تزيین ريزي و دار نگین گیرهاي با موهاشو. بود تر سنگین پوشید

 .بود کشیده چشم خط زيبايي به عسلیشو

 :گفت رزا

 کني؟ نمي معرفي ماني باشن؟ کي خانوما و _

 .رفتمگ تر محکم مانیو بازوي گرفت، زورم گفت مي پیشوند و پسوند بدون سمشوا و بود راحت ماني با انقدر اينکه از

 سه که ماماني. بود گرفته ياد ايرانیش مامان سري صدقه از همونم زد؛ مي حرف فارسي شکسته پا و دست خیلي رزا

 !گرفتم مريم از اطالعاتو اين ي همه! بود داده دستش از تصادف تو شد مي سالي

 :گفت و کرد اشاره من به لبخند با ماني

 !نیلوفر خانومم _

 !امیر همسر خانوم مريم شناسي، مي که ايشونم: گفت و کرد اشاره مريم به بعد

 بهم رنگشو خوش و درشت هاي چشه رزا. کرد برخورد تر گرم اون با و شناخت مي مريمو داد، دست مريم و من با رزا

 :گفت و دوخت

 !محشره! بدون خیلي...  مانیو... قدر _

 !بزنه حرف تا کَنه مي جون که بود معلوم گفت، مي مکث با و جدا جدا کلماتشو

 :گفت و مريم به کرد رو بعد

 .نکني اذيتش کن سعي توام خوبیه، و دقیق خیلي پسر امیرم _
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 لمشک کردم مي حس گاهي کرد، نمي حسادت رزا به نسبت اصالً! بود من مقابل ي نقطه دقیقاً مريم زد، لبخندي مريم

 و جوره خیلي شوهرش با قیافه و تیپ اين با خارجي و خوشگل دختر يه ببینه آدم وقتي میشه مگه آخه ولي منه، از

 !پس بود مريم از مشکل نگیره؟ لجش کنه مي صدا صمیمي انقدر اسمشونو حتي

 .دنرقصی مي هم با عاشقونه که مردايي و زن از شد پُر سالن وسط شد، پخش ماليمي خارجي آهنگ

 !مهموني تا خورد مي استخر درد به بیشتر و بود زننده واقعاً لباساشون

 :گفت رزا

 !برقصم...  تو با... خوام مي! ماني شو بلند برقصید؟... شید نمي بلند... چرا _

 و لشگخو انقدر ماني ماني، به دادم مي گیر بودم اون جاي منم اگه البته ماني؟ رو بود کرده پیله چرا گرفت، گر بدنم

 !ببره راحت رو رزا مثل دختري همچین دل که بود استايل خوش

 :گفت ماجدي

 !برقصن من با بدن افتخار خانومم نیلوفر اگه جان، ماني شو بلند! رزاس با حق _

 نگاهي بهم ماني. شد جدا ماني بازوي از دستم کرد، بلندش و کشید دستشو و نداد ماني به حرفیو هیچ ي اجازه رزا

 !میرم رضايت بدون اينکه يعني زد، محوي لبخند ماني بودم؛ کرده اخم انداخت،

 ايراني زن يه بود چي هر اما نبود عشقم ماني چند هر شم، منفجر خشم از بود نزديک رفتن، سالن وسط به ماني و رزا

 !بودم بیزار برقصه خارجي دختر يه با اينجوري شناسناممه تو اسمش که کسي اينکه از و بودم

 بلندي قد زن سمت به کولشو رو گذاشت دمشو که دادم رد جواب بهش طوري داد، بهم رقصشو تقاضاي دوباره ديماج

 .رقصید اون با و رفت

 هم ماني و بود گذاشته ماني پهن و بزرگ هاي شونه رو الغرشو و ظريف دستاي رزا موند، ثابت رزا و ماني روي چشمم

 لبخندي هرازگاهي هم ماني خنديد مي جلفانه خیلي و میزد حرف مرتب ارز بود، گرفته رو رزا لخت و باريک کمر

 .بوسیدن مي هم همو لب کردي مي ولشون اگه میزد،

 :گفت کرد مي نگاه تارو دو اون رقص داشت هیجان با که مريم

 وتورنت چگيب از کنه مي فکر ندونه کي هر! هماهنگه رزا با چقدر ببین! ها رقصه مي خوشگل خیلي ماني نیلو، واي _

 !بوده

 !ناراحته ماني رفتار از و کرده درک منو اونم انگار بود معلوم چهرش تو اخم و نزد حرفي امیر

 .بود رزا و ماني رقص ديدن محو مريم کرد، مي خفم داشت اونجا هواي رنجید، دلم مريم کردناي تعريف از
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 .مکرد پاکشون فوري و بريزه پايین اشکام تمنذاش اما بود، زده حلقه هام چشم تو اشک رفتم، دستشويي سمت به

 شد؟ چي پس! داره دوست منو که کرد نمي ادعا مگه! بود کرده لهم ماني

 رژ يجا کردم، نگاه صورتش به. گرفت کمرمو و شد نزديکم ماني! بود شده تموم هم رزا و ماني رقص برگشتم، سالن به

 دماغم به خیلي و بود زده پیراهنش روي که ماني ادکلن از لحظه يه شد، چندشم. بود ش گونه رو رزا رنگ نارنجي

 .نشستم مريم کنار و کردم جدا کمرم از مانیو دست سريع گرفتم، تهوع حالت بود نزديک

 !ناراحتم چي از فهمید نمي انگار اما شد، ناراحتیم و سردي متوجه ماني

 مشغول همه! بود وسط اون خوکم گوشت ايــش ا؛غذاه انواع از پُر بزرگ خیلي شکل مستطیل میز يه شد، شام موقع

 از غذا بودم ناراحت خیلي! ماني ي ديگه طرف منم و بود نشسته ماني کنار رزا من، بد شانس از بودن، خوردن غذا

 .رفت نمي پايین گلوم

 :گفت رزا

 !خوشمزست خیلي! بکش نیلوفر براي خوک گوشت اين از! ماني _

 :گفت و زد لبخندي ماني

 !کنه نگاه شريف خوک اين شمايل و شکل به کنه رغبت حتي نیلوفر نکنم فکر _

 :گفتم سريع

 !بخورم ماهي میدم ترجیح مرسي، نه _

 و بود گذاشته ماني بازوي رو دستشو رزا. گذاشت ماهي برام بشقابم تو ماني و کردم نگاه خوک گوشت به چندش با

 .خوردم مي حرص فقط منم

 :گفت مريم

 نداري؟ ازدواج قصد وت جون، رزا خب _

 :گفت و دوخت بشقابش تو ژيگوي به نگاشو رزا

 !نکردم پیدا روياهامو مرد هنوز نه، _

 :گفت مريم

 باشه؟ جوري چه بايد خوشبخت آقاي اين حاال روياهايي؟ مرد دنبال ايروني دختراي مثل توام اِ _

 :گفت و زد لبخندي رزا
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 !جذاب و خوشگل! ماني مثل يکي _

 :گفت و زد يلبخند ماني

 !نیستم هم سوزي دهن آش همچین من. کني مي گندش زيادي توام بابا، اي _

 :گفت رزا

 !بدونه رو تو قدر بايد... نیلوفر! گفتم جدي... من. . اما _

 :گفت امیر

 !عشقه فقط بینشون مطمئنم من خانومشه، عاشقِ ماني _

 غذام با داشتم من کرد، نگاه من به ماني. اومد خوشم خیلي بگیره رو رزا حال داشت قصد و داشت هوامو امیر اينکه از

 .کردم مي بازي

 !نداري؟ دوس خوري؟ نمي چرا نیلوفر _

 :گفتم آروم و برگردوندم ازش رومو

 !برس جونت رزا به تو _

 خودشو يکم و کرد جدا بازوش دور از رو رزا دست! سوزم مي چي از من بود فهمیده تازه انگار کرد، نگام تعجب با ماني

 .نیاورد خودش روي به هم رزا زدم، پوزخندي حرکاتش اين به کرد، مايل من سمت به

 مي ذوق کلي شکوه و تجمالت همه اين از بود امشب جز شبي هر اگر شد، آورده اي طبقه ده کیک شام، صرف از بعد

 !بودم غمگین فقط نه، امشب اما کردم

 :گفت و کرد نگام غمگین وايساد، کنارم ماني

 !کردم روي زياده کنم فکر! ببخش منو _

 .کنم شرکت مسخره مهمونيِ اين تو نداشتم دوس چرا فهمم مي حاال _

 .برقصم باهاش کرد مجبورم اصرار با رزا که ديدي! غرضه و قصد بي من کاراي تموم کن باور نیلوفر _

 دسترست در آب فقط بودي ماهري شناگر شمحاال تا بود، خدات از تو! باشه بوده کار در اجباري کنم نمي فکر من نه _

 !نبوده

 .ندارم حسي هیچ رزا به و دارم دوست رو تو فقط من نیلوفر کن باور _

 !ديدم اون با بازيتو عشق ديدم، آره _
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 !عاديه اينا براي رقصم اون زني؟ مي حرف چي از بازي؟ عشق _

 انيم بود، گرفته تر محکم من از شام سر دستتو! ما نه ديهعا اينا براي! نکن خر منو مسخرت هاي توجیه اين با لطفاً _

 !اي هرزه خیلي

 مريم خوشبختانه. شد جاري م گونه روي محابا بي اشکام و ترکید بغضم. وايسادم پنجره کنار و شدم دور ماني از

 .رقصیدن مي مضحک و عجیب خیلي که بود مردي و زن به کردن نگاه مشغول نبود، من به حواسش

 کشیدم سینم رو شالمو منم بود، من ي سینه رو نگاش! جلف ي مرتیکه ايــش شد، نزديکمان ماجدي شد، بش آخر

 :گفت ماني به رو و زد لبخندي کردم، نگاش اخم با و

 !کردي خوشحالمون خیلي! بودي ما با امشبو که شدم خوشحال خیلي جان ماني _

 :گفت و زد لبخندي ماني

 .بود خوبي شب منم براي مرسي، _

 سمت به و کرد کوتاه خداحافظي يه و شد هول ماني که بده دست ماني با خواست رزا داد، دست هم امیر با ماجدي

 !بره مي حساب ازم ماني و دارم جذبه انقدر دونستم نمي رفت، ماشین

 .شدم نيما ماشین سوار و کردم خداحافظي باهاش رسمي و خشک خیلي من اما داد، دست رزا با صمیمیت با مريم

 .شد داده حرکت ماشین کرديم، خداحافظي مريمم و امیر با

 !میشي اذيت که دونستم مي بايد آوردمت، کردم اشتباه _

 !مني شدن اذيت نگران اگه بگیر کاراتو جلوي _

 !نیست هیچي رزا و من بین کن باور! نیلوفر _

 شد؟ فهم شیر! بیاري جلفو ي دختره اون اسم ندارم دوست ديگه _

 .نداري اعتماد من به که تو _

 !دادي نشون خودتو خوب امشب کنم؟ اعتماد بهت گذاشتي _

 .نزد حرفي ماني

 ي هگوش سفیدمو طال گردنبند و آويزون گوشواره. کوبیدم محکم رو در و رفتم اتاقمون به خشم با رسیديم، خونه به

 باسل بخوابم، باهاش تونستم نمي و بود تنگ خیلي پیراهنم اما نداشتم کردن عوض لباس ي حوصله. کردم پرت میزم

 .پوشیدم بودم، راحت توش خیلي که رنگمو قرمز خواب
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 کپا موندمو باقي آرايش مرطوب، دستمال با بود، شده پاک ريملم و بود شده سیاه چشام زير بودم کرده گريه بس از

 .اومد اتاق در صداي کشیدم، دراز تختخواب روي و کردم

 و؟ت بیام! نیلوفر _

 .کردم بهش پشتمو شد، داخل ماني و شد باز در ندادم، بهش جوابي

 آخه؟ کردم غلطي چه من مگه نیلوفر؟ کني مي اينجوري چرا _

 ي دختره اون کمر چطوري میاد يادم وقتي نیستي، ايران تو زير به سر پسر اون تو کردي؟ چیکار پرسي مي تازه _

 اين از حالم! میره يادت اصالتتم اينجا بیاي کردم نمي فکر ماني، میاد مبد ازت! ماني گیرم مي آتیش گرفتي رو هرزه

 !خوره مي هم به تو و پیکر و در بي کشور

 :گفت و کرد پاک اشکامو انگشتاش با کرد، بلند منو و نشست تخت رو شد، نزديکم ماني بود، گرفته راه اشکام

 باشه؟! شي اذيت که نکنم کاري گهدي میدم قول! کردم غلط ببخش، منو! نکن گريه ماني جون _

 :گفتم و زدم پس مانیو دست

 !بیرون برو! بیرون برو نزن، دست من به _

 !سوخت مي ماني براي دلم داشتم، شديدي تهوع حالت. رفت و کرد نگام غم با شد بلند تخت رو از ماني

 مي صورتم به شدت به داغش نفساي بوسه، مي داره گونمو کسي کردم حس. برد خوابم چشام سوزش بخاطر کم کم

 !نخوابیده صبح تا شب بود معلوم بود، قرمز و کرده پف چشماش! بود ماني کردم، باز چشامو خورد

 کردم؟ بیدارت ببخشید عروسکم، بخیر صبحت _

 .نشستم تخت رو

 .امخو مي معذرت ازتم شدم اشتباهم متوجه من اوکي؟ ديگه نکن اذيتم خدا رو تو نبخشیدي؟ منو نیلوفر _

 :گفت بغض با و گرفت دستامو ماني. بدم آزارش اين از بیشتر اومد نمي دلم کافیه، کردنش تنبیه که کردم حس

 .نذاشتم هم رو پلک ديشب از! نداره جايي تو جز دختري هیچ فکرم تو خدا به _

 :گفتم و کردم نگاش

 نکني؟ اذيتم ديگه میدي قول _

 !نیلوفرم جون به کنم، اذيتت نخواستم هیچوقت من _

 !بخشیدمت باشه، _
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 :گفت و بوسید آروم گونمو اومد سمتم به ماني

 !تو مني ناز ي فرشته _

 :گفت و کرد بغل محکم منو. بکشم دراز شدم مجبور کنارش منم و کشید منو دست و کشید دراز تخت رو ماني

 !صحرا دختر! نیلوفرم دارم دوست خیلي _

 ازش هنوزم شدم، قرمز شد، برده خوابم لباس ي يقه به ماني دست. ودمنب ناراحت دستش از ديگه زدم، لبخندي

 :گفت و زد لبخندي. کشیدم مي خجالت

 میدي؟ اجازه بهم _

 .داد ادامه کارشو خوشحالي با اونم و نزدم حرفي. ومدم مي راه باهاش بايد منم داشت، حق گرفت، گر تنم

 هفدهم فصل

 

 .رفتم سالن به شنیدم رو در صداي

 مادام؟ ام،ماد _

 .سررسید مادام

 خانوم؟ بله _

 اومد؟ ماني _

 .بله _

 کجاست؟ _

 !بودن عصبي خیلي آقا خانوم؟ بگیرن، دوش رفتن _

 چي؟ واسه _

 ديگه که شد مي روزي چند! بیرون بیاد ماني تا شدم منتظر انداخت، باال اطالعي بي ي نشونه به هاشو شونه مادام

 .بود خوب اوضاع تقريباً و بودم نکرده بحث باهاش

 .بود نمايان روش آب قطره چند رنگش اي سرمه شرت تي. بود سرش روي اش حوله شد، خارج حموم از ماني

 بود؟ شده چي! خوردم جا. داد جوابمو سرش دادن تکون با فقط تفاوت بي و سرد خیلي دادم، سالم بهش
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 ناراحتي؟ چرا ماني؟ شده چیزي _

 :گفت حوصله بي ماني

 .باشم تنها خوام مي _

 چته؟ گي نمي _

 اوکي؟ ندارم، حوصلشو اصالً که نده الکي گیر خواهشاً _

 :گفتم و وايسادم جلوش که بره خواست

 !چته بدونم دارم حق من اما _

 :گفت و برد باال صداشو بود شده کفري حسابي که ماني

 !فهمي نمي چرا ندارم، حوصله میگم _

 بي و خشن طوري اين مانیو حاال تا خوردم، جا! کوبید محکم رو در و رفت قاتا سمت به و زد کنار محکم منو ماني

 .بود زده زل بهم ماري شد، جمع چشمام تو اشک! بود بار اولین! بودم نديده احساس

 نداري؟ کار تو زدي؟ زل چي به چیه؟ _

 :گفت و کرد نگاه ناراحتي با ماري

 بکشم؟ رو غذا _

 !من سر تو بخوره غذا _

 !کردم درست غذا کلي من اما _

 ماري جلوي نداشت حق ماني بودم؛ عصبي خیلي شد، دور چشمام جلوي از سريع که کردم نگاش خشم با چنان

 !بزنه حرف باهام و بزنه پس منو اونطوري

 !چشه ماني فهمیدم مي بايد گرفتم، رو امیر موبايل شماره

 بله؟ _

 !ماني همسر! نیلوفرم من آقا، امیر سالم الو، _

 .نشناختم شرمنده شما؟ خوبید خانوم نیلوفر سالم بله، اوه، _

 .شدم مزاحمتون ببخشید دارين، اختیار نه _
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 .بفرمايید امرتونو خانوم، داريد اختیار نه _

 عصبیه؟ انقدر چرا ماني دونین مي شما بپرسم خواستم مي _

 .دونم مي آره _

 شده؟ چیزي _

 چطوره؟ حالش االن! نیست مهم _

 .زد حرف بد باهام خیلي نخورد، نهارم! بد خیلي _

 !کرد عصبیش خیلي که اومد پیش موضوع تا دو _

 چي؟ _

 !کردن رد طرحشو اينکه اولیش _

 چي؟ واسه _

 اما منطقیه غیر ايراداشون دونستن مي خودشونم. داره ايراد و ناقصه طرحت که آوردن پوچ و غلط هاي توجیه کلي _

 !نیاوردن ابرو به خم نامردا

 !دوم؟ موضوع و _

 .کرد دعوا رزا با _

 چي؟ سر _

 !بگه بهتون خودش بهتره که اومد پیش اي مسئله يه _

 !داغونه خیلي االن ماني بگید، شما میشه _

 ش،راست بگیريد؛ نشنیده من از دونین، مي خب، اما. بگم بهتون اينو من که نباشه درست شايد البته رزا، راستش، _

 و نکرد نامردي ديد رو صحنه که ماجدي! گوشش تو زد سیلي يه و شد عصبي هم ماني! ادهد پیشنهاد ماني به رزا

 نييع اين! بگرده کار براي ديگه بیمارستان يه فکر به بهتره و کرده لطف حقش در زيادي گفت ماني به همه جلوي

 !اخراج

 .اومد مي امیر صداي افتاد، دستم از گوشي! مصیبتي عجب! واي کرد، يخ بدنم

 الو؟ الو؟ شنوين؟ مي منو صداي خانوم، نیلوفر الو الو؟ _

 .شد تار و تیره يهو چشام نشنیدم، صدايي هیچ ديگه
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*** 

 !بود وصل دستم به سرم انداختم دستم به نگاهي سوخت، مي خیلي دستم کردم، باز چشمامو

 .دبو اخمو و جدي خیلي قیافش بود، نشسته سرم باالي اي سرمه شلوار و کت با مردي

 بهتري؟ _

 بلند مرد. زد مي موج نگراني نگاهاش تو بود، وايساده در چوب چهار توي مادامم و بود وايساده سرم باالي نگران ماني

 .رفت دنبالش هم ماني رفت، و شد

 شده؟ چي مادام؟ _

 !نفرمون دو تختخواب رو بودم، خودمون اتاق تو! رفت و نزد حرفي هیچ مادام

 .بوسید آروم و گرفت دستامو و نشست تخت ي لبه کنارم انيم گذشت، اي دقیقه چند

 يهو؟ شد چم ماني؟ _

 ؟زدي حرف کسي با بوده، افتاده سالن کف تلفن گوشي گفت مي ماري پايین، بود اومده فشارت نیلوفر؟ خوبي _

 !شد جاري اشکام کشید، تیر قلبم. افتادم حرفاش و امیر ياد

 :گفت و کرد نگام تعجب با ماني

 کني؟ مي گريه چرا هـــوم؟ نیلوفري؟ شده يچ _

 بريده بريده. خورد مي بهم ماجدي و رزا از حالم. کرد مي تابم بي بیشتر صورتش اين بود، غمگین و خسته چشماش

 :گفتم

 ...اين نداشتي، راحت خواب ماهه دو... ماهه دو!کشیدي زحمت... کارت براي خیلي... تو... ماني... آره؟... شدي اخراج _

 !ماني! بود انصافي بي... بود نامردي! ماني نبود حقت اين

 .اومد در شدن بسته صداي زدم، زار و کشیدم سرم روي رو پتو و نیاوردم طاقت کرد، نگام مهربوني با ماني

 

*** 
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 قاشقي چند ماري، التماس و اصرار کلي با. بودم شده ضعیف خیلي اومدم، بیرون تختخواب از کم کم گذشت، روز سه

 به اون شدن اخراج بخاطر من! بود دردناک خیلي برام. بود نگرفته ازم خبرم يه روز سه اين تو ماني. خوردم مي غذا

 .بود گرفته خیلي دلم! بود نزده سر بهم و نداشتم خبر ازش بود روز سه ماني؛ اما بودم افتاده روز اين

 نمي تنهام هم دقیقه يه بود، کنارم و رسید مي مبه دلسوزانه و غمگین خیلي بود؛ ماري فقط روزم سه اين همدم

 .رفتم پذيرايي به. ذاشت

 کجاست؟ ماني مادام؟ _

 !نامرد بودم، دلگیر حسابي ماني دست از. داد تکون ندونستن ي نشونه به سرشو ماري

 .رفتم تلفن سمت به مانیه اينکه خیال به. زد زنگ تلفن

 بله؟ _

 .عزيزم سالم نیلوفر، الو _

 .سالم تويي؟ مريم _

 عزيزم؟ شدي خوب _

 .بهترم آره _

 داري؟ خبر ماني از _

 .دارم خبري ازش نه ديدمش نه روزه، سه _

 .نگفته توام به پس _

 گفته؟ مي بايد چیو _

 !هتل رفته رزا با ماني نیلوفر، _

 !هتل؟ _

 عذرخواهي واسه ماني که تگف امیر به ماجدي که امروز تا نشد ازش خبري کرد، اخراج مانیو ماجدي اينکه بعد _

 !شهر بیرون رفتن هم با و گرفته رو رزا دست

 کردم؛ قطع تلفنو! نه واي ماني،! داشت دوست منو ماني نداشت، امکان اين نه نه،! چرخه مي سرم دور دنیا کردم حس

 روز سه تفاهمي؟ سو چه آخه اما،. بوده تفاهم سو حتماً! نبود جور هم با نه خیانت؟ و ماني گنجید، نمي ذهنمم تو حتي

 !واي. نگرفته ازم سراغي هیچ نامرد اون و بودم تخت رو بود
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 .اومد برنمي دستش از کاري کرد، مي نگام فقط غمگین چشمايي و ناراحتي با ماري زدم، زار سوزناک دل ته از

 رفتم پايین به. تسوخ مي خوابي بي و گريه شدت از چشمام شد، صبح. رفتم خواب اتاق به اشک از پر چشمايي با

 :گفت ماري

 !اومده بسته يه براتون ايران از خانوم، سالم _

 فرستاده عروسیشو عکساي. بود هستي طرف از گرفتم؛ ماري از رو بسته داد، مي بهم عجیبي دلگرمي يه ايران اسم

 هستي، عروس لباس. شد جمع چشمام تو اشک و کردم نگاه دقت با رو ها عکس ي دونه دونه دلتنگي و حسرت با. بود

 و ها بازي لوده براي دلم. بود شده آقا و جذاب خیلي نريمانم داشت، زيادي چین دامنش پايین و بود رنگ کرم

 عکس آخرين تو. ريخت مي شیطنت عکساشم تو و کرد مي شیطنت معمول طبق بهار! بود شده ذره يه خوشمزگیاش

 ماني زن قیمتي چه به آخه! کردم نمي حماقتو اين وقت هیچ کاش آخ،. سوزوند دلمو برديا جذاب و مردونه ي چهره

 .بود نافذ و گیرا هاش نگاه هنوزم بود، کرده هواشو دلم چقدر شدم؟

 به و دادم جا دراور کشوي تو رو ها عکس حسرت و ناراحتي با. زد مي موج رنگش توسي چشماي تو محوي غم يه

 .برگشتم پذيرايي

 حس خورد، مي هم به ازش حالم. شد وارد خوشحال و خندان اي چهره با ماني و شد باز در که بودم نشسته مبل رو

 !ماهريه دروغگوي کردم مي

 :گفت من به رو ماني

 !خودم خانوماي خانوم سالم به، به _

 .خورد مي هم به عاشقونشم حرفاي از حالم کردم، نگاش غضب با

 ناراحتي؟ چرا چیه؟ _

 .کنم آوار سرش رو خواست مي دلم رو روز سه اين ناراحتیه و حرص تموم

 :زدم داد خشم با

 که ارزشم بي برات انقدر نبودي، که بیمارستانم رفتي؟ و خدا امون به کردي ول منو روزه سه بودي؟ گوري کدوم _

 زدي؟ مي دم ازش که اي خوشبختي اون بود اين بپرسي؟ بدبختتو زن حال نزدي زنگ حتي

 :گفت و چشمام تو زد زل ماني

 .بدم خبر بهت نشد برم؛ خبر بي بودم مجبور نیلوفر، نرو تند _

 :گفتم و زدم پوزخندي
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 کارت؟ سر برگردي که کني راضیش طوري تونستي گذشت؟ خوش سفر رزا با _

 !شد فلج صورتم نصف کردم حس لحظه يه. کردم حس صورتم رو مانیو دست سنگیني لحظه، همین تو

 سح دهنم توي خونو شوري زده، سیلي بهم که بود نشده باورش. زد زل بود ثابت هوا تو هنوز که دستش به غم با ماني

 زا دم اونقدر که اي ماني که شد نمي باورم بودم، شده شوکه. بستم محکم رو در و رفتم اتاق سمت به و دويدم کردم،

 هک خوني دستم پشت با .کرد مي درد قلبم! زنه مي سیلي من به که رسیده جايي به کارش حاال زد مي عاشقي و عشق

 .کردم پاک رو اومد مي لبم ي گوشه از

 !بودم داغون بود، خراب خیلي حالم اومد، مي وقفه بي اشکام

 .شد زده در به تقه چند

 مي نوم سگ اخالق نیلوفر،! کوفتیو در اين کن باز میگم بهت نیلوفر؛. بزنم حرف باهات بايد کن، باز رو در نیلوفر، _

 ... يک شمرم، مي سه تا! داني خود! شکنم مي رو در کنين باز اگه دوني،

 تهآهس و کرد نگاه انگشتاش جاي و صورتم طرف يه به غمگین ماني بود، سرخ صورتم رو سیلیش جاي کردم؛ باز رو در

 :گفت

 ليیس بهت خواستم نمي. نبود خودم دست برخورد؛ بهم خیلي حرفت اما! شه اينطوري خواستم نمي نیلوفر، متأسفم _

 شآوردت و گرفته رو دختر يه دست که کثیف، ي هرزه يه آشغالیم؟ و پست آدم انقدر من کني مي فکر واقعاً تو بزنم،

 میاره؟ سرش داره دوست باليي هر و غريب کشور

 :گفتم بغض و حرص با دندونام البالي از و دادم فشار هم رو خشم از دندونامو

 .خوره مي بهم عشقت و تو از حالم! ماني متنفرم ازت _

 سح که ديوار به شدم کوبیده محکم انقدر! ديوار به چسبوند منو و کشید بازومو محکم ماني که برم اتاق از خواستم

 :گفت خشم با بود، هم سر پشت و شديد نفساش صداي! شد خرد استخونام کردم

 مخود براي تو، اما! مني عشق تو فقط و نیست زندگیم تو کسي تو جز بفهمي تا کردم کاري هر من! نامردي خیلي _

 .بیزارم شرف بي ماجدي اون و رزا از من داشتم، دلیل بودم رزا با روز سه ديدي اگه! متأسفم

 اون تو جايگاهو اون تا خوردم رو داليي خون چه ماهه دو که دوني مي! بودي من کشیدناي سختي و بدبختیا شاهد تو

 بودم نیاورده دست به موقعیتو اون ساده من نداشتم، خوراک و خواب که دوني مي. بیارم دست به ماجدي بیمارستان

 تله ببرمش بودم مجبور من دربیاد، رزا دل از تا کنم کاري که بودم مجبور من! بدم دستش از راحتي اين به بذارم که

 ونيا مجبورم فعالً. کنم دنابو شرفشو بي پدر هم اونو، هم تا برگردم! کارم سر برگردم دوباره من و کنه راضي ماجديو تا

 و ديده ايراني يه طرحمو مونده، ماه چند فقط. کنم مي پولشون يه ي سکه برسه که وقتش اما خوان، مي اونا که باشم
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 و دشخو خصوصيِ بیمارستان تو بره مي منو کنه قبولش اگه بده؛ بهم قطعیشو جواب ديگه ماه يه تا قراره. پسنديده

 فت که وقته اون تره؛ مجهز و بزرگتر خیلي يارو اون بیمارستان خودم، آقاي شم مي! کشم نمي ماجديو منت ديگه من

 نه و ماجدي نه ذارم؛ نمي راحتشون نیلوفر،! کرد له منو اون که طور همون کنم مي لهش ماجدي، صورت تو میندازم

 !کثافتشو و هرزه دختر اون

 !کردي؟ چیکار رزا با تو تو، _

 :گفت و کرد ماليم صداشو شد، تر مهربون نگاهش ماني

 ونج به کنم، خامش داشتم قصد فقط کنم نمي عوضش دنیا با که نیلوفرم جون به نکردم، باهاش کاري هیچ خدا به _

 !همین! کارم سر برگردم من تا بزنه حرف باباش با خواشتم ازش. نزدم دستم بهش بابام

 نکردي؟ باهاش کاري من جون به بگو _

 !هیچي نکردم، هرزه اون با کاري هیچ من کن وربا! تو جون به _

 !بودم مريض ديدي خوبه حاال نگرفتي؟ خبر ازم روزه سه اين چرا _

 وت پرسیدم؛ مي دقیقه به دقیقه ماري از حالتو و زدم مي زنگ بار پنج روزي نگرفتم؟ خبر ازت که مطمئني کجا از _

 .دور میندازم همشونو آشغال مثل که وقته اون کنن، قبول طرحمو بذار بیار، طاقت ديگه خورده يه فقط

 .ايران گرديم برمي! ماني بیرون بیا ماجدي اون بیمارستان از. ببینم تو آويزون رو رزا خوام نمي من _

 ااينج به تا گذشتم چیزم همه از خوردم، دل خون خیلي. کشیدم سختي خیلي کار اين براي من نیار، ايرانو اسم نه، _

 اوکي؟ گرديم برمي دو هر گیرم مي بلیت کردن رد طرحمو اگه! ماه يه فقط! من جون ن،ک تحمل. رسیدم

 .کرد بغلم محکم ديد سکوتمو وقتي بود، التماس از پر و غمگین صداش

 !خیلي بود، شده تنگ خیلي برات دلم مرسي؛! کنارمي همیشه و داري هوامو که مرسي نیلوفر، مرسي _

 !بیشتر نه بود دلسوزي روي از فقط اممحبت. شد نمي صاف ماني با دلم

 

*** 

 انتقام روي از فقط ماني که شد نمي راضي دلم ته. بودم مشکوک ماني به! سخت خیلي گذشت، سختي خیلي روزاي

 ،نداشتم اي چاره هیچ اما. بود زياد بره خطا ماني اينکه احتمال و بود زيبايي خیلي دختر رزا! کنه مي بازي فیلم داره

 و رفت مي زود صبح. دادم نمي ماني نشون خودمو زياد. بودم مجبور دادم، مي فرصت بهش بايد و بود مشوهر ماني

 منم و خوابید مي مبل رو ماني که خوابم موقع و کردم مي حبس اتاق تو خودمو اومد مي که شبم. اومد نمي نهار اکثراً

 .ببینیم رو همديگر اومد مي پیش کم خیلي بودم، تر راحت
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 روشيف کتاب حتي. بودم شده افسرده دوباره بودم، شده قبل از تر تنها خیلي! نبینمش مدت يه بود بهتر بودم؛ ناراضي

 .بودم قهر همه با نداشتم، کسیو ي حوصله دادم، نمي جواب داشتم ايران از که هايي تماس به و رفتم نمي ديگه هم

. بود انگیزي دل بارون خیلي زدم، زل شیشه به! ودب باروني عجب شد، زده خواب اتاق ي شیشه به شدت با باران

 !بودم سردش و توسي نگاهاي دلتنگ چقدر کردم، ترسیم ذهنم ي شیشه روي رو، برديا تصوير

 

 !باران باران، واي

 .شست باران را پنجره ي شیشه

 اما من، دل از

 شست؟ خواهد را تو نقش کسي چه

 رنگ سربي آسمان

 !گدلتن اتاقم، سرد قفس درون من

 

 .باريدن مي وقفه بي بودن، گرفته خو باهام ديگه اشکام شد، جاري چشمام از اشک

 :اومد ماري صداي

 !خطن پشت خانوم مريم خانم، خانم، _

 .رفتم تلفن سمت به

 .سالم مريم الو _

 .تينیس گفت ماري خونت زدم زنگ بار چند! نیست خبري ازت اس هفته يه نیلوفر؟ بابا کجايي! معرفت بي الو _

 خوبه؟ امیرآقا خوبي؟ تو داشتم، کار خرده يه! نباش نگران مرسي، خوبم _

 .اينجا بیا نهار پاشو امیر، هم خوبم من هم _

 .ندارم حوصلشو اصالً نه _

 .ديگه بیا! من هم تنهايي تو هم! ماني نه میاد امیر نه نهار. کنم نمي قبول که نیار بهونه _

 .ندارم حسشو. ندارم تعارف که باهات مريم نه _
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 .بـــاي منتظرم، اومديا کني؟ ناراحتم خواي مي _

 .کنم فکر برديا به فقط و فقط و باشم تنها داشتم دوست شد، قطع تماس

 

 

 خاطره از پُر توام، ياد از پُر

 پره نبودت از شب هر چشمام

 زنه مي واست من، قلب اگه

 شکنه مي دلم چشمات، بي اگه

 !برات میرم مي زمهنو اينکه با! تو خداحافظِ

 خاطرات اتیش سوزونتم مي تو، خداحافظِ

 کنه عادت تنهايي به قلبم تا تو، خداحافظِ

 کنه خیانت چشمام به اشکم تا

 !تو خداحافظِ تو، خداحافظِ

 !تو بري تنها نبود، قرارمون

 بمونم تو بي نبود قرارمون

 باشه فاصله نبود، قرارمون

 بخونم تو بي نبود، قرارمون

 !برات میرم مي هنوزم اينکه با تو، خداحافظِ

 خاطرات اتیش سوزونتم مي تو، خداحافظِ

 کنه عادت تنهايي به قلبم تا تو، خداحافظِ

 کنه خیانت چشمام به اشکم تا

 !تو خداحافظِ تو، خداحافظِ
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*** 

 

 ي همه خودش مريم و نداشتن خدمتکار کرد، باز برام رو در خودش مريم رسیدم، مريم جور و جمع و نقلي ي خونه به

 .بود پوشیده سفید فرشي رو با رنگ زرد و گشاد پیراهني. بود زرنگي خیلي و کدبانو زن کرد، مي رو کارها

 :گفت و کرد بوسم شد، نزديکم مريم

 !عزيزم بود شده تنگ برات خیلي دلم _

 .نشستیم رنگي قرمز مبل روي دو هر. نزدم حرفي زدم، کمرنگي لبخند

 !کرده باز جا ماجدي دل تو بدجوري و داره رو رزا هواي حسابي گفت مي که امیر کن، تعريف ماني از نیلوفر، خب _

 .بودم بیزار بحثا اين از. کرد مي تازه دلمو داغ دوباره رزا اسم

 !بزنم حرف رزا درمورد خوام نمي _

 کارش؟ سر برگرده ماني که شد راضي ماجدي چطوري _

 !ترم راحت اونجا! خودم ي خونه میرم بپرسي ته و سر بي يسواال اين از خواي مي اگه مريم _

 :گفت و گرفت دستمو و شد بلند. خورد جا مريم شدم، بلند جا از

 !بمون. کنم ناراحتت خواستم نمي نرو،! خب ببخشید اِ _

 .باشم تنها مدت يه بهتره. اومدم که کردم اشتباه اولشم از اصالً مريم، نه _

 :گفت و کرد کج سرشو شد، ناراحت مريم

 بري؟ و بذاري تنها ماهو به پا و تنها زن يه خواي مي معرفت، بي _

 .شدم شوکه

 بارداري؟ تو؟ تو، مريم؟ گفتي؟ چي _

 .کردم بغل محکم مريمو و شدم خوشحال خیلي. داد تکون تأيید ي نشونه به سرشو و زد لبخندي مريم

 ماهته؟ چند شیطون! کهمبار. عزيزم شدم خوشحال خیلي! من برم قربونت واي _

 :گفت و اومد بیرون بغلم از مريم

 !ماهمه يه _
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 :گفتم و کشیدم مريم شکم رو دستي

 کرد؟ چکار فهمید آقا امیر! من بلم کوشولوت ني ني اين قلبون _

 :گفت ذوق با و نشوند مبل رو منو مريم

 فرنیلو! شه خوشحال کاري، ي مشغله همه اين با که کردم نمي فکرشم اصالً شد، شوکه چقدر دوني نمي نیلوفر واي _

 مش مي عزيز انقدر دونستم مي اگه. پرسه مي حالمو و زنه مي زنگ بار بیست روز هر میشه بابا داره شنیده وقتي از

 الغر ي بچه میگه میده، خوردم به غذا زور به هي امیر بس از شدم؟ چاق چقدر بیني نمي! شدم مي کار به دست زودتر

 !نداره دوست

 :گفتم خنديد، مريم

 !بشه فسقل اين قربون خاله شدم، خوشحال خیلي _

 کني؟ بابا مانیو و بجنبي کم يه خواي نمي تو! نیلوفر ببینم _

 و رزا وقتي تا نداشتم، اعتماد ماني به من کردم، نمي فکر بچه به اصالً داشت؟ رو شدن بابا لیاقت ماني! فکر تو رفتم

 .نگفتم چیزي مريم به و داشتم نگه دلم تو رو حرفا اين ي همه اما! بود محال بود زندگیم رو شومش ي سايه

 مجله جلد روي خوشگل زناي هاي عکس سرگرم خودمو منم. رفت تلفن سمت به مريم و خورد زنگ تلفن شد، عصر

 .کردم مي نگاه لباساشونو داشتم و بودم کرده

 .برگشت مريم دقیقه چند از بعد

 .ندرسو سالم بود، امیر _

 !باشن سالمت مرسي، _

 !اينجا بیاره شام براي هم رو ماني گفتم بهش _

 !خونه میرم کنم، مي زحمت رفع ديگه من نه _

 آخه؟ کني مي غريبي چرا کردي؟ شروع باز _

 .اومدم نمي نهارم بود اين بر قرار اگه کنم، نمي غريبي خدا به _

 .نده ادامه هم ديگه نشو؛ لوس انقدر _

 .کردم قبول ناچار به زنیم، نمي حرف هم با ماني و من که بگم مريم به نشد روم

 :گفت مريم. شديم خوردن میوه مشغول و نشستیم مبل روي همه. رسیدن سر هم امیر و ماني و شد شب

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  nazi nazi | غرور تلخ سایت نگاه دانلود
 

 خبر؟ چه رزا از خبر؟ چه ماني آقا خب _

 !دارم؟ بدبختي کم من اه! میفتي؟ ارز ياد بیني مي و ماني تا چرا تو آخه بگو بکَنَم؛ مريمو ي کله داشتم دوست

 :گفت آهسته و کرد نگاه رفتم هم در اخماي به ماني

 .ندارم ازش خبري _

 :گفت من به رو ماني

 .کرد شکايتتو من به! نمیدي جواب تلفناشو گفت مي ناراحته، خیلي دستت از هستي _

 :گفتم تفاوت بي

 .ندارم کسیو ي حوصله _

 :گفت امیر

 !تنهاست اونم بزنین سر مريم به اينجا بیاين هستین ايران دلتنگ اگه ن؟نداري حوصله چرا _

 :گفتم و زدم لبخندي

 .شدم خوشحال خیلي گفت بهم مريم وقتي میگم؛ تبريک شدنتونم بابا راستي مرسي، باشه _

 :گفت و زد امیر ي شونه به دستي نداشته خبر چیزي مريم بودن باردار از بود مشخص که ماني کرد، تشکر امیر

 .خانوم مريم مبارکه کوچولو، بابا مبارکه ندادي؟ خبر من به چرا معرفت بي اي _

 .کرد تشکر آهسته مريم

 .گرفت ازش و ماني کت ماري اومديم، خونه به ماني و من و شد شب آخر

 .داد بهش حقو اين باالخره مريم بشه، بابا که بود اين عاشق همیشه امیر، حال به خوش _

 :گفتم سرد خیلي. میزد رفح منظور با

 .داره رو شدن بابا لیاقت امیر _

 :گفت و کشوند خودش سمت به منو و گرفت دستمو مچ محکم ماني که اتاق تو برم خواستم

 ندارم؟ رو شدن بابا لیاقت من که اينه منظورت چیه؟ منظورت _

 :گفتم و زدم زل چشماش تو پررويي با

 شه؟ب پدر داره لیاقت باشه داشته ارتباط اي ديگه زن با زنش، از غیر که سيک تو نظر به کني؟ مي فکر چي خودت _
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 بلوزم روي دماغم از خونو ريزش. بود سنگین واقعاً دستاش اومد، دردم خیلي.چشیدم مانیو سیلي طعم دوم بار براي

 و خون شور طعم ،ريخت گونم روي صدا بي اشکام. بريزم اشک صدا بي و آروم بودم گرفته ياد ديگه. کردم مي حس

 .رفت مي دهنم توي و شد قاطي اشک

 اريم اومدم بیرون که دستشويي از بود، بد خیلي حالم. پاشیدم صورتم به آب مشت چند و رفتم دستشويي سمت به

 االب سرمو و دادم فشار بینیم رو محکم و دستمال اومد، مي خون داشت دماغم از. داد بهم بتادين به آغشته دستمال يه

 .بود برده فرو رنگش آبي جین جیب تو دستاشو و بود وايساده من به پشت و پنجره روبروي ماني تم،گرف

 :شنیدم مانیو محزون صداي که میرفتم باال ها پله از داشتم

 ...من نیلوفر _

 .بشنوم خوام نمي _

 !زنم مي حرف باهات دارم _

 مونده؟ هم حرفي مگه _

 .دارم حرف من _

 :گفتم و کردم جمع صدام تو خشممو و بغض تموم کرد، مي نگام داشت ماني

 ايدب که نوشته خانوادگیت فرهنگ کجاي گرفتي؟ ياد بابات از رو زدن کتک بدم، گوش مسخرت حرفاي به خوام نمي _

 .ماني رفته هرز دستات کني؟ بلند دست زن رو

 :گفت آهسته بود شرمنده خیلي که ماني

! رنیلوف نکردم خیانت تو به من. کردي عصبیم خیلي حرفات اون با تو اما اما، خدا، به بشه اينطوري خواستم نمي _

 زد، مآتیش حرفات. سوزن سر يه قد حتي باشي، نداشته اعتماد بهش اما کني زندگي سقف يه زير نفر يه با بده خیلي

 .متأسفم کردم، رو کار اون و بگیرم خودمو جلوي نتونستم

 :گفتم و زدم پوزخندي

 اين وت برام که اي زندگي از عشقت، از تو، از من! ماني ببین! هه. متأسفم شد؛ نصیبم کلمه يه همین تو با يزندگ از _

 فهمي؟ مي خوره، مي هم به حالم ساختي شده خراب

 !بود حقش زده، آتیشش چقدر حرفم اين دونستم مي خوب. کردم قفل رو در و رفتم اتاقم سمت به سرعت با

 

*** 
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 جاي. کردم نگاه قدي ي آينه تو خودمو. شدم بیدار خواب از کاج، روي هاي گنجشک جیک کجی صداي با صبح

 .بود هويدا راستم سمت ي گونه روي بود انگشتاش جاي که قرمز خط چند و بود شده کبود ماني سیلي

 !شد چي و کردم مي فکر چي! بودم بدبخت چقدر من. گرفت گلومو بغض قیافم ديدن از

 ماري و شد زده در به تقه چند! وضع اين نه عاشقونه زندگي و بینم مي عشق فقط شم ماني زن يوقت کردم مي فکر

 .نشست لباش رو پهني لبخند و داد بهم بااليي بلند سالم شد، اتاق داخل

 سالم بهش ضعیف صدايي با و آروم خیلي اما بشم مرگ ذوق بود نزديک بینیش پیش قابل غیر حرکات اين از اينکه با

 نگشر اي قهوه چشماي تو ناراحتیو و نگراني کرد، نگاه بهم غم با و ماسید لباش رو لبخند ديد بدمو اوضاع وقتي. مداد

 .بود خبر با زندگیم اتفاقات ترين خصوصي از و بود همدمم بود چي هر ديدم، مي خوبي به

 .آمادست صبحونه خانوم، _

 خیلي هم ماري. کردم نگاش و بردم فرو بغضمو اما داشتم نیاز ها محبت و ها نگاه اين به خیلي. کرد مي نگام مهربون

 .نشستم مبل روي. نزدم صبحونه به لب و نداشتم چیزي به میل شد؛ خارج اتاقم از زود

! بود کوتاه عاشقونمون و خوشي دوران چقدر بود؟ پیشه عاشق ماني همون اين واقعاً. کردم مي فکر ماني به داشتم

 !بود شده له کرد،غرورم مي درد قلبم روي زخم ،صورتم زخم از بیشتر

 :کرد صدام ماري

 !خانوم خانوم، _

 .زد مي موج چشماش تو نگراني

 شده؟ چي چیه؟ _

 .زدن زنگ بیمارستان از از، _

 شده؟ چي! خب؟ _

 :گفت بغض با و کرد نگام ماري

 .بیمارستان بردنشون خورده هم به حالشون بیمارستانن، آقا _

. ذشتمگ مي تفاوت بي کنارش از نبايد. بود من گاه تکیه تنها اون نه، اما؛ بودم دلخور ماني دست از مرگ حد تا اينکه با

 .اومد نمي بر من از اين نه،

 .رفتیم بیمارستان به ماري همراه به
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 راه ات کرد کمک و گرفت بازومو زير ديد حالمو وقتي ماري بیاد، ماني سر باليي نداشتم دوست. بود شده سست پاهام

 .شد نزديکم امیر ديدم، رو امیر. برم

 خانوم؟ نیلوفر خوبین سالم، _

 کجاست؟ ماني _

 :گفت و کرد نگاه صورتم روي سیلي جاي به تعجب با امیر

 مانیه؟ کار _

 کجاست؟ ماني بگین فقط امیرآقا _

 :گفت و کشید گردنش پشت دستشو امیر

 ور ماني سیلي جاي خوبین؟ خودتون شما. کردن وصل بهش سرم ه،خوب نباشید نگران پايین، بوده افتاده فشارش _

 داره؟ دردم شده، کبود خیلي صورتتون

 :تگف حرص با امیر. انداختم پايین سرمو کنم، اعتماد امیر به نريمان مثل تونم مي که دونستم مي کشیدم، خجالت

 بهش وعیدي وعده، چه ماجدي دونم مين! نیست مستقیم صراطي هیچ به که کرده پُر چي مغزش تو کي دونم نمي _

 شده دعوام ماني با موضوع همین سر بارها. مهمید برام نداشتم خواهر مثل کنید باور داره، رو رزا هواي انقدر که داده

 .نمیگه چیزي که من به هستین؟ کاراش جريان در شما. نیست بدهکار گوشش اما

 :گفت ماري. نشستم صندلي روي

 !نیست خوب حالش خانوم نیست، السوا اين وقت االن _

 .کرد سکوت و نزد حرفي امیر

 ببینم؟ مانیو تونم مي _

 .ببینیش تا برمتون مي ديگه ربع يه تا. دارم زياد آشنا و دوست اينجا خوشبختانه _

 شد؟ بد حالش چطوري _

 مال کردم مي فکر تم،نگرف جدي زياد من اما داره تهوع حالت و سردرد که گفت مي هي بیمارستان اومد که صبح _

 !بیمارستان رسوندمش منم افتاده، اتاقش کف بیهوش ديدم اتاقش تو رفتم وقتي اما. اخیره روز چند اين خستگيِ

 شده؟ بد حالش ماني دونست مي هم ماجدي _

 !بدونه اون نداشتین دوست دونم مي بگم، بهش شدم مجبور _
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 چرا دونم نمي بود، تمیزي و مجهز بیمارستان. رفتیم اتاقي به امیر و من ماني، ديدن براي باالخره نگفتم، چیزي

 !باشن ماجدي دين زير نداشته دوست امیر شايد بودن، نبرده مانیو خودشون بیمارستان

 .کردم بغض سوخت، مي براش دلم. بود شده پیچي باند سرش بود، بسته چشماشو ماني

 بستن؟ سرشو چرا آقا؟ امیر _

 ات چند فقط نخورده، جدي ي ضربه خوشبختانه! میزش ي لبه به بوده خورده سرش زمین، کف بود افتاده که گفتم _

 .کرد رحم بهش خیلي خدا نباشید، نگران. خورده بخیه

 !بود شده کمرنگ صورتي و بود خورده ترک لباش بود، حال بي و زرد صورتش. شدم ماني تخت نزديک

 !رونبی بیاين شد تموم کارتون ماري، پیش میرم من _

 :کردم صداش آهسته و گرفتم مانیو سرد دستاي. رفت امیر

 ماني؟ ماني؟ _

 .بود خسته و حال بي خیلي خوشگلش رنگ يشمي چشماي کرد، باز چشماشو آروم آروم ماني

 :تگف بغض با و کشید سرش رو رو، سفید ي ملحفه شد، جمع چشماش تو اشک کرد، نگاه کردم ورم و کبود صورت به

 .برو نیلوفر، برو. کردم باهات که کاري ي شرمنده کني؟ شرمندم اومدي هــوم؟ اينجا؟ اومدي چرا _

 :گفتم بغض با

 جااين کسیو تو جز من! تويي غريب کشور اين تو گاهم تکیه! شوهرمي باز باهام، کني کاري هر! ماني مني شوهر تو _

 !ماني شه کم سرت از مو تار يه خوام نمي. ندارم

 .بود هاش گونه رو اشکاش زد، کنار سرش رو زا رو ملحفه ماني

 گفتي؟ کردنم دلخوش براي يا زدي؟ جدي رو حرفا اين _

 !زنم نمي الکي حرف کسي دلخوشي براي من _

 !متنفري ازم گفتي ديشب _

 :گفتم و کردم پاک اشکاشو دستم پشت با و شدم خم

 حرفاي داري توقع وقت اون خب آوردي؟ سرم يبالي چه ببین بیرون، بیام خونه از شه نمي روم! ببین صورتمو _

 بزنم؟ بهت عاشقونه

 :گفت ناراحتي با ماني
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 گريه ماتاق تو صبح تا شب خدا به. کنم بلند دست روت خواستم نمي اصالً خدا به نیلوفر، ببخشید! بشکنه دستم _

! سرت باالي اتاق، تو اومدم صبح. کنم خداحافظي ازت بیام شد نمي روم! بود خیس خیس گريه از صبح بالشم کردم،

 .ودب بد خیلي حالم! بودم؟ کرده چکار تو با من! ديوار به بکوبم سرمو بود مونده کم شده کبود صورتت ديدم وقتي

 :گفتم و کردم نوازش صورتشو انداخت، پايین سرشو ماني

 ماني؟ بهتري نداره، اشکالي _

 :گفت و زد پهني لبخند زد، مي موج چشماش تو مهربوني و محبت. کرد نگام عشق با ماني

 !خیلي خوبم، خیلي پیشمي که االن _

 :گفتم کنم عوض رو جو اينکه بخاطر

 !بودم نديده بیمارستان تخت رو دکتر تاحاال که من يهو؟ بود شده چت _

 :گفت و خنديد ماني

 .ببین حاال _

 :گفت آهسته و کرد نگام ناراحت ماني

 کنه؟ مي درد خیلي _

 :گفتم و زدم اي زورکي لبخند. کرد اشاره صورتم ور سیلي جاي به

 !باور ابلهان کنن دعوا شوهر و زن گفتن قديم از! ديگه شد خوب بابا، نه _

 یچه که بود اين واقعیتش اما! نبودم اي کینه دختر. بودم بخشیده مانیو اما بودم شده اذيت خیلي ديشب اينکه با

 .ردمک نمي حس ماني به نسبت خودم تو اي عالقه

 :گفت و کرد نگام ماني

 .داري دوستم بفهمم تا کن بوسم _

 :گفتم

 .اومد يکي ديدي يهو االن بعد، خونه بريم بذار االن؟ اِ، _

 .بـــدو میاري؛ بهونه داري نیست، قبول ديگه نه _

 .بود شده شیطون هاي بچه پسر عین درست بود، گرفته خندم. کرد غنچه لباشو و بست چشماشو ماني
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 شوهر! بود من زندگي مرد بود چي هر. بود جذاب خیلي کردم، نگاه صورتشو اجزاي خوب اول صورتش؛ رو دمش خم

 !من

 .افتاد آب دهنم ديگه باش زود کني؟ مي چیکار داري نیلوفر اِ _

 و کشیدم لبامو فوري که کنه باز دهنشو خواست و داد تکون لبام رو لباشو ماني لباش، رو گذاشتم لبامو و خنديدم

 :گفتم

 !شه تموم سرمت تا بیرون، میرم من ديگه خب _

 .شدم امیر نزديک کرد، بدرقم لبخند با ماني

 .بیمارستان بره ذارم نمي. کنه استراحت بايد خونه، برمش مي شه تموم سرمش خوبه؛ حالش _

 .کنید مي خوبي کار _

 کوتاه دامن و بود بزرگي گل دسته رزا دست. ناومد مي داشتن دور از که افتاد رزا و ماجدي به چشمم لحظه همین تو

 .دادم دست رزا و ماجدي با شد، ما نزديک لبخند با و ديد رو امیر ماجدي! بود پوشیده رنگي اي سرمه تاب و

 :گفت امیر به رو ماجدي

 !ببینیمش اومديم بود، نگرانش رزا کجاست؟ ماني _

 :گفت امیر

 !خوبه حالش بیايد، نکشید زحمت گفتم تلفني تونبه که من. افتادين زحمت به خوبه، حالش _

 :گفت رزا

 .بده نشون اتاقشو _

 به رو امیر. شدن ماني اتاق وارد ماجدي و رزا. داد نشون مانیو اتاق دست با اما بود شده دلگیر رزا ي آمرانه لحن از امیر

 :گفت من

 !بهتره نباشن تنها برين، شمام بهتره _

 ...من اما، _

 !برين بهتره اما؛ شین مي اذيت ماني کنار رزا ديدن با دونم مي _

 .بايستم لحظه يه شد باعث رزا ي قهقهه صداي که شدم مي اتاق وارد داشتم بود، باز اتاق در الي. کردم قبول

 .کرد مي اذيتم بازم تهوع حالت. کرد مي خودنمايي ماني لپ روي رزا صورتي رژ جاي
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 :گفت رزا

 خوبي؟ االن... شدم نگرانت خیلي... بیمارستان... آوردتت یرام گفت... بابا... وقتي _

 .گرفت بازومو و شد نزديکم ماري. برگشتم جام سر به بشه، افتادنم مانع تا گرفتم رو ديوار

 .نکنین ناراحت خودتونو انقدر! عاديه چیزا اينجور اينجا کني؟ مي اذيت خودتو انقدر چرا خوبه؟ حالتون _

 خواستم مي تا. ديدم مي صورتش روي رو رزا رژ جاي که بود دومي بار. بود فهمیده ناراحتیمو علت کردم، نگاه ماري به

 .شد نمي کنم صاف باهاش دلمو

 .خونه ريم مي مادام، شو بلند _

 چي؟ آقا پس _

 :گفتم و زدم پوزخندي

 .بريم باشه، تنها ذارن نمي که داره خاطرخواه انقدر نترس، _

 .رفتم خونه سمت به و کردم خدافظي امیر از. نکرد مخالفتي ماري که زدم حرف قاطع و محکم انقدر

 حیاط تو از ماشین بوق صداي ساعت، نیم از بعد. بستم رو در و رفتم اتاق به. خورد مي هم به حماقتام و خودم از حالم

 .شدن پیاده ماشین از ماني و رزا و ماجدي و بود حیاط تو ماجدي ماشین. کردم نگاه حیاط به پنجره از اومد؛

 .بودم عصبي خیلي بود؛ گرفته مانیو بغل زير رزا

 :اومد مي رزا صداي

 نیست الزم کن؛ استراحت و خونه بمون روزي چند. پرسم مي حالتو روز هر زنم مي زنگ باش، خودت مواظب ماني _

 !باي. میرم من. شي خوب زود کن سعي بیمارستان، بیاي

 :شد شنیده دقايقي از بعد ماني صداي. رفتن رزا و ماجدي. زد بهش لبخند ماني

 شدم ضايع خیلي ماجدي و رزا جلوي بیايم؟ هم با وايسي که نداشتم ارزش برات اونقدي يعني نیلوفر؛ نیلوفر، _

 .نیلوفر

 :شنیدم ماريو صداي

 .خوابیدن و خوردن قرص خانوم _

 .افتاد مي اهر دعوا بازم وگرنه شدم خوشحال بود داده نجاتم ماري اينکه از
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 مي مانیو حال و اومد مي حضوري يا زد مي زنگ يا مرتب رزا کرد، مي استراحت و بود خونه ماني که مدتي تمام در

 .پرسید

 .باشم سرد بودم کرده عادت! باشم تفاوت بي رزا حضور به بودم گرفته ياد ديگه

*** 

 .گذشت سختي به ماه يک

. بزنم لبخند شد مي باعث که بود اون فقط و بود ماري همدمم تنها. بودم دهش منزوي و حرف کم خیلي ، ماه يه اين تو

 و من به اونم که بود معلوم و زد مي حرف باهام نرم خیلي. بود شده مهربون باهام و کرد مي حمايت ازم هم ماري

 بهم بیش و کم ممريم. داشتم نیاز بهش واقعاً.  شد مي حس ماري و من بین محبت ي رشته يه و کرده عادت حضورم

 برديا ازدواج از مبادا اينکه ترس از نداشتم، خبري هیچ خانوادم و ايران از ديدنش، رفتم مي بیشتر من. زد مي سر

 برديا بشنوم اينکه تا باشم خبري بي تو داشتم دوس دادم، نمي جواب رو تماسا کدوم هیچ برسه گوشم به خبري

 !کرده عروسي

 ماري. بچینه رو میز که خواستم ماري از. نبود مهم زياد برامم. بود نیومده هنوز ماني ده، ساعت حوش و حول. بود شب

 ماني ،شد باز خونه در که بود يازده ساعت حدود شام، صرف از بعد نه؟ يا مونیم مي ماني منتظر که نپرسید خوشبختانه

 .دبو دستش هم شیريني جعبه يه. شد وارد خوشگل گلي دسته و خندان اي چهره با

 .نازم و صبور خانوم بر سالم _

 :گفت و کرد اخم ماني. دادم کوتاهي سالم سرد خیلي بودم، شده بیزار ماني ي عاشقونه حرفاي از

 چیزي؟ آغوشي، بوسي، يه کني؟ مي استقبال شوهرت از اينجوري _

 نداشتي؟ اعتراضي وقتا اون شد چي بوده، همین ماهه يه االن _

 .ديس تو بچینه تا ماري به داد هم رو شیريني گذاشت، میز رو وگل دسته شد، نزديکم ماني

 .باشیم شاد و بگیريم جشن خوام مي امشب. گرفتم حقمو باالخره نیلوفر، ديگه نشو بداخالق _

 :گفت و چشام تو زد زل زد، زانو پام جلوي ماني. رفت و گذاشت میز روي ديسو رسید، سر شیريني ديس با ماري

 تحمل بود که اي سختي هر با رو رزا منو ي رابطه که دونم مي نیلوفرم؛ شدي اذيت خیلي مدت اين تو دونم مي _

 که پولي با. کنم جبران رو شدي اذيت و کشیدي زجر که رو روزايي تک تک دم مي قول. شد تموم ديگه اما کردي،

 قديري، توپ و مجهز بیمارستان ممیر فردام از. خريدم ماجديو بیمارستان سهام کل داد بهم طرحم بابت ايراني اون

 همشم! نیلوفر پیونده مي حقیقت به داره آرزوهام تموم! بخش مدير شم مي و کرد قبول طرحمو که ايراني همون

 .مرسي خیلي مرسي، مديونم، بهت خیلي. حمايتاتم و تو مديون
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 :گفت و گرفت دستامو ديد دلخوريمو و خونسردي وقتي

 خورديم ماجدي و رزا از هردومون که زخمي هر فردا از خواي؟ مي کني؟ تلخ عمرمو شب بهترين خواي نمي که تو _

 مي چکار باهاشون که کن تماشا و بشین فقط. شکنم مي همه جلوي ماجديو. کنم مي خالي سرشون برابرشو دو رو،

 .کنم

 کني؟ مي چکار ماجدي بیمارستان با _

 نشدي؟ خوشحال نیلوفر؛! دبي تو حسابم به کنه مي يزوار پولشم بخره، ازم جا يه نفر يه قراره همشو _

 .کنم تحمل رو رزا حضور نیستم مجبور ديگه که خوشحالم اين از فقط _

 چقدر که دم مي نشونت. کني شک عشقم و من به اي ذره ديگه ذارم نمي. کنیم مي خوشي فقط بعد به اين از _

 .عاشقتم و دارم دوستت

 :گفت و تگرف سمتم به شیرينیو ديس ماني

 .کن شیرين دهنتو موفقیت اين خاطر به هم حاال _

 :گفتم و کردم بغض

 آره؟ ره؟ مي يادم از گذشت که ماهي يه اين تلخيِ شیريني، يه با کردي فکر _

 :گفت و کرد نگام ناراحتي با ماني

 !شد تموم ديگه خدا به ببخشید، بودم، مجبور من. کنم مي جبران گفتم که من _

 :گفتم و زدم لبخندي سوخت، ماني براي دلم. بودم خوشحال خیلي شنیدم نمي رو رزا اسم گهدي اينکه از

 .کن شیرين دهنتو حاال _

 .خورد لذت با ماني ادامشو و زدم گازي گذاشت دهنم تو اي شیريني و زد پهني لبخند ماني

 :گفت و کرد نگام شیطنت با ماني

 .بــدو. کن بوسم حاال خب، _

 :گفتم. بود خوشحال خیلي ديدم، مي لبخندشو بود بار اولین. کرد مي وننگام داشت ماري

 !زشته! ماني اِ _

 :گفت و خنديد ماني کردم؛ اشاره ماري به
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 !نیست قبول بهونه بدو! خودمونه از ماري بابا، _

 .بوسیدم نرم صورتشو و آوردم جلو لبمو همین واسه نیست، کن ول ماني دونستم مي

 رفتمو دست از اعتماد دوباره شب اون. کشیدم راحتي نفس منم و کني بوس لبمو بايد حتماً که ردنک پیله خوشبختانه

 .کردم پیدا ماني به

 

*** 

 هیچ رزا و ماجدي از. بود فروخته هم رو ماجدي بیمارستان کل سهام و رفت مي قديري دکتر بیمارستان به ماني

 .دادم ماني با رو نفره دو و کوچولو جشن يه ترتیب شب، واسه خوشحالیم از. نداشتم خبري

 ردک درست خوشگي خیلي شکالتي کیک ماري. کرديم آويزان سقف به رنگي صورتي و قرمز هاي بادکنک ماري و من

 ايشآر. بود باز پشت از و داشت نازک بند دو فقط و بود زانوم تا پوشیدم، رنگي قرمز کوتاه پیراهن. داد قرار فر داخل و

 .بودم شده خوشگل خیلي زدم، موهام البالي رنگي قرمز کاموايي لت و کردم غلیظي

 چند هر بود؛ کرده درست قیمه من پیشنهاد به. بود شام تدارکات چیدن مشغول هم ماري بودم، ماني اومدن منتظر من

 !گذاشتم سرش به سر هم کلي و رسوندم تقلب بهش کمم يه

 .اومد رد صدا به آيفون زنگ که ديدم مي تلويزيون داشتم

 کیه؟ _

 .گذاشتم جاش سر گوشیو اومد، نمي صدا

 .کیه ببینم رم مي من ماري نمیاد، صدا اصالً. کن درست آيفونو اين گفتم ماني به بار صد اه، _

 .رفتم در سمت به و گذاشتم شونم رو شنلي

 دهپوشی آبي جین با ساده سلبا يه و نداشت آرايشي هیچ همیشه برخالف. ديدم رو رزا تعجب کمال با کردم؛ باز رو در

 .بود بسته باال ساده، موهاشو. بود

 بفرمايید؟ _

 :گفت بلند صداي با بود عصبي رزا

 !کردي خوشگل عروسیه؟ سالمتي به _

 مربوطه؟ شما به _
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 زرنگت؟ خیلي شوهر اون و تو اره؟ زرنگي خیلي کردي فکر _

 .ندارم اعصاب که برو يا چیه اصلیت حرف گيمی يا. ندارم پرتاتو و چرت ي حوصله اصالً خانوم، ببین _

 :گفت خشم با و داد هل محکم رو در و در الي گذاشت پاشو که ببندم روش رو در خواستم

 صلحا بیمارستان اون زندگیش، پي بره بعد و کنه آواره پدرمو و من تونه مي کرده فکر کیه؟ کرده فکر شوهرت اون _

 .کنه دود رو اينا ي همه نهتو نمي ماني! دَديمه ي شبونه زحمتاي

 ا؟اينج بیاري تشريف کشیدي نمي زحمت راهو همه اين بگي، ماني به و بیمارستان بري تونستي مي رو حرفا اين _

 خشم با و حیاط در به چسبوند منو و گرفت محکم پیراهنمو بند تا دو جلو، اومد بود شده من ي کنايه متوجه که رزا

 :گفت

 !بره پايین ماني... و تو گلوي از خوش آب... ذارم نمي من میگم؟ چي ببین کن گوش خوب _

 :گفتم و کشیدم بیرون دستاش از پیراهنمو بند و عقب دادم هل رو رزا

 !لجن ي دختره بیرون، برو گمشو _

 :گفت و کرد اشاره شکمش به رزا

 .گیرم مي ازتون رو بچه اين حق _

 وطه؟مرب چه ماني و من به تو ي بچه چیه؟ منظورت _

 :گفت و کرد اي وقیحانه ي خنده رزا

 به دست و نشستیم هم کنار خوب، ي بچه تا دو مثل بود تنها من با باوفات شوهر اون که روزي سه اون کردي فکر _

 با که کاري ذارم نمي گیرم، مي ماني از رو بچه اين حق. حاملم شوهرت از من! احمق ي ساده خانوم خیر نه نزده؟ من

 .انقدر نزني سینه به شوهرتو سنگ بهتره توام. بمونه نپنها کرد من

 .رفت و انداخت بهم سرزنش از پر نگاه يه رزا

 :زدم داد. نشستم حیاط کف هاي کاشي روي شکستم، واقعي معناي به. شکستم که آخ

 اصالً، ندارم يکیو ينا طاقت نه، واي! دروغــــــــه! دروغه نه کنه، نمي خیانت من به ماني نداره، امکان اين نه نه، _

 .میرم مي نــــــــه، واي

 ها کبادکن ديدن با. رفتم سالن سمت به خوران تلو تلو و شدم بلند جا از. کرد مي درد قلبم. بود جاري شدت به اشکام

 .اومد بدم حماقتم همه اين از. شد تازه دلم داغ گلدان، توي رز گالي و
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 :اومد سمتم به وحشت با ماري اومد، شدنش خرد صداي. حیاط تو مکرد پرت گلدونش با و رفتم ها گل سمت به

 در؟ دم بود کي شده؟ چي _

 :گفتم گريه با و آشپزخونه کف کردم پرت کیکو و رفتم بود تزيین مشغول ماري که کیکي سمت به

 !بسمه مادام، بسمه زندگیو، اين ديگه خوام نمي منو؟ سادگيِ و حماقت مانیو؟ خیانت بگیريم؟ جشن چیو _

 با و نشست کنارم ماري. نبود مهم برام ماري جلوي غرورمم حتي ديگه. زدم زار و نشستم سالن کف پارکتاي روي

 .داشتم نیاز دلدارياش اين به خیلي داشتم، دوسش خیلي. کرد بغل سرمو مهربوني

 شده؟ چي نیلوفر؟ کني مي رو کار اين خودت با چرا _

 :گفتم گريه هق هق میان در. کردم ذوق کرد، مي صدا دپسون بدون منو اسم بود بار اولین

 آدم يه با سقف يه زير دوني مي چي؟ يعني خیانت دوني مي تو نه؟ دوني مي. مادام کشیدم چي من دوني مي تو _

 بهم ماني. شد له آرزوهام شد؛ خراب داشتم رويا چي هر چي؟ يعني میگه که نیست اوني بفهمي بعد اما کني زندگي

 ينم مادام، کنم تحمل اينو تونم نمي. زد مي عاشقي و عشق از دم اونقدر که اي ماني کني؟ مي باور. مادام ردهک خیانت

 .نیستم اينا جنس از من. نیست من جاي اينجا. خودم کشور برم برم، بايد! خونه لعنتي کشور اين از دلم. تونم

 :گفت و کرد نگام ناراحتي با ماري کردم جمع چمدونمو و کردم جدا ماري آغوش از خودمو

 بگم؟ چي آقا به رين؟ مي کجا _

 :گفتم و گرفتم چمدونو ي دسته

 يم بلیت ديگه روز چند تا. دنبالم نیاد بگو! مريم ي خونه رم مي بگو بهش اما! کجام من که نیست مهم ماني براي _

 .خداحافظ ايران، گردم برمي و گیرم

 .رفتم مريم ي خونه سمت به و کردم گريه ماري بغل تو

 

*** 

 براش بود منتظر. کرد مي نگام پريده رنگ با بود آورده برام قند آب. چمدونم و گريون چشاي به بود زده زل مريم

 .بدم توضیح

 !بگیره بلیت برام نیست زحمتي براش اگه بگو آقا امیر به. ايران برگردم خوام مي من _

 :گفت مريم. خوردم قند آب از قلوپ يه
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 شده؟ دعوات ماني با گه؟م شده چي _

 !برم که نداشتم جايیو کوفتي کشور اين تو کن باور اما مريم، شدم مزاحمت اينطوري که ببخش منو _

 شده؟ دعواتون شده؟ چي بگو غريبه؟ ي خونه اومدي مگه زني؟ مي چیه حرفا اين _

 .بود جاري اشکام

 ندگيز باهاش ديگه تونم نمي! وسطه خیانت بحث کرده، اپید بیخ کار. نیست کار در دعوايي ديگه ايندفعه مريم، نه _

 االن اما. وفاداره بهم ماني کردم مي حس که بود اين واسه کردم تحمل غربتو و سختي همه اين هم تاحاال اگه. کنم

 !بمونم اينجا احمقا مثل بازم نداره دلیلي

 کرده؟ خیانت بهت ماني نیلوفر؟ زني مي حرف چي از _

 چي بهم دوني مي! خونه در دم بود اومده امروز رزا. بود بینمون که چیزي هر به کرد پشت. کرد تمبخ سیاه ماني _

 ماهه چند االن که کسي از! زندگیم مرد از! من شوهر از! ماني از مريم؟ شنوي مي! اس حامله ماني از گفت بهم گفت؟

 جوره همه که مني به. کرد خیانت من به ونا. بوده شبم هر الاليي عاشقونش حرفاي و شده خراب اين اومدم باهاش

 ماني از گفت وقاحت با رزا وقتي کشیدم چي دوني نمي. ندارم طاقتشو! مريم کنم مي دق دارم. بودم وايساده پاش

 .کرد گريه پام به پا و کرد بغلم مريم. شدم خرد مريم، شدم له. اس حامله

 

*** 

 شد، شوکه خیلي قرمزم چشماي و درهم ي قیافه و من ديدن با چند هر. اومد امیر که بود نه ساعت. موندم اونجا شبو

 :گفت امیر. کرد استقبال ازم باز روي با و نیاورد روم به اما

 .بیارم همرام مانیو گفتي مي من به زودتر خوب مريم اينجايین؟ شما داشت خبر ماني _

 :گفت آهسته مريم

 .ايران برگرده خواد مي. شده دعواش ماني با نیلوفر _

 :گفت من به رو و شد شوکه امیر

 کرده؟ کاري ماني شده؟ چي مگه چرا؟ _

 امیر. گفت امیر به رو بود شنیده ازم چي هر و کرد راحت کارمو مريم. بگم کشیدم مي خجالت. انداختم پايین سرمو

 :گفت و شد تموم مريم حرفاي وقتي
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 عاشق اون. نیست آدمي همچین شناسم، مي مانیو من !همش دروغه. خانوم نیلوفر نکنین باور. زدن تهمت بهش _

 متنفر رزا از اون! بکنه عمراً رو کار يه اين کنه غلطي هر ، دارم ايمان ماني به من. داره دوستتون جونش مثل شماست،

 کنه؟ رو کار اون متنفره ازش که کسي با تونه مي چطور بود،

. مونم نمي ديگه بازم باشه دروغ رزا حرفاي ي همه اگه حتي. ندارم اعتماد حرفاش و کاراش و ماني به ديگه من _

 سقف يه زير کسي با تونم نمي داره، حدي صبرم آدمم، منم. کردم تحمل و شنیدم ناگوار خبراي بس از شدم خسته

 .تونم نمي نه! میگه درموردش چي و میاد کي که باشم داشته ترسو اين لحظه هر که کنم زندگي

 :گفت مريم

 .گفته چي رزا بدونه بايد بزني، حرف ماني با بايد امیر، _

 :گفتم و شدم بلند جا از

 .دارم سردرد کنم، استراحت اتاقي يه تو برم من بدي اجازه اگه مريم _

 :گفت و درآورد قرصي و رفت کابینت طرف به مريم

 .عزيزم بخواب و بخور اينو _

 هب بود، کمرنگ صورتي ديواراش. بود نوري پُر و دنج اتاق. رفتم يممر اصرار با امیر و مريم خواب اتاق به و خوردم قرصو

 و بوسید مي مريمو ي گونه عشق با امیر زدم؛ زل کرد مي خودنمايي مريم توالت میز روي که امیر و مريم عکس قاب

 .داشت دوستش خیلي امیر شد، حسوديم مريم به لحظه يه. خنديد مي ريز مريم

 ماني. شد نمي دور ذهنم از هم لحظه يه ماني ي چهره. کشیدم دراز امیر و مريم رنگ سفید تختخواب روي حسرت با

 من و بود گذشته هم شب دوازده از ساعت! بود سخت خیلي بود، سخت منم براي باورش بود، مهربون اونقدر که اي

. شنیدم حیاط تو از یومان بیداد و داد صداي دقايقي از بعد. اومد آيفون مکرر صداي. بودم شده خواب بي حسابي

 ماني زدم، کنار رو پرده. بشنوم رو صداها شد مي راحت و بود نزديک حیاط به خیلي خواب اتاق ي پنجره خوشبختانه

 .بود عصبي خیلي

 .شه آروم و کنه استراحت کم يه بذار ، کرده داغونش رزا حرفاي. نیست خوب حالش االن باش، آروم ماني _

 :اومد ماني نخشمگی و بغض از پر صداي

 ساکت تونم نمي زدن، خیانت انگ من به اينو؟ فهمي مي زدن بیجا تهمت بهم امیر؟ میگي داري چي خودت براي تو _

 .بگیرن ازم زنمو و بکنن زندگیم منو با داشتن دوست غلطي هر شرفش بي باباي اون و رزا تا بشینم

 !ستنی تو کار و زدن تهمت بهت که گفتم نیلوفر به من اخد به. کنم مي درکت خدا به جان؛ ماني میگي چي دونم مي _

 .کنه فکر خوب بايد باشه، تنها بايد نیلوفر! ماني نیست وقتش االن باش، عاقل اما
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 و نکردم کاري هیچ عفريته اون با من و زدن تهمت بهم بفهمه بايد. خوام نمي رو نیلوفر بدون ي خونه من امیر، نه _

 دادم قول بهش اما خورد دل خون دستم از خیلي ماه يه اين تو و کردم اذيتش درسته. تمنداش باهاش اي رابطه هیچ

 اون به من رزا، با نکردم کاري من. شم مي مجازات دارم گناه بي امیر، نیست اين حقم دادم؛ شرف قول. کنم جبران که

 .ببینم رو نیلوفر بايد. نزدم دست حروم، به نمک ي دختره

 :گفت و گرفت و ماني بازوي امیر

 .خوابیده خورده قرص! پسر نیست وقتش االن _

 :شد بغض از پر ماني صداي

 .بمیرم من الهي بود؟ ناراحت خیلي _

 !شده اذيت خیلي بده، حق بهش _

 :شد خونه داخل و زد کنار رو امیر ماني

 !ببینمش بايد _

 .شم روبرو ماني با استمخو نمي. کشیدم سرم روي رو پتو کشیدم، دراز تخت روي و بستم رو پنجره

 .شد باز قیژ صداي با اتاق در

 لوفرنی! شدنمو خرد بیني مي! شدنمو له بیني مي! زدن بهم تهمتايي چه بیني مي عمرم؟ بیداري خانومم، نیلوفرم، _

 اره؟ ديگه میگم دروغ فقط که منم و میگن راست همه يعني بمیرم؟ برم يعني اين نمیدي؟ جواب

 :گفتم و زدم کنار رو پتو

 .بیرون برو پرور؛ ماني آقاي بشنوم توجیهاتتو و ها توضیح خوام نمي _

 :گفتم خشم با. لرزيد قلبم لحظه يه. بود غمگین و ناراحت خیلي بود، شده قرمز چشاش. کرد روشن چراغو ماني

 چرا؟ نپرسه ازت کسي و بکني داشتي دوست غلطي هر راحت تا اينجا آوردي منو. نداشتي منو لیاقت اولشم از _

 !آزادي ديگه. بکن داري دوست غلطي هر تو و ايران گردم برمي فردا همین

 ديوار هب چسبوند و کرد بلند تخت رو از منو شد؛ مي بسته و باز عصبانیت و خشم از بینیش هاي پره. شد عصبي ماني

 :گفت بود زده بیرون پیشونیش رگاي حالیکه در و

 دوست منو اولشم از. بري و بذاري منو نداري حق. شدي سر خود مني؛ زن تو ؟ايران بري کني مي غلط خیلي تو _

 هک حاالم بري، و بذاري منو تا بودي بهونه يه منتظر. کني مي تحملم زور به که فهمیدم مي نیستم، که خر نداشتي؛
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 و نکردم کاري هیچ ز،چی همه بي ي دختره اون با من که بفهمي بايد ذارم، نمي من اما! دستت امده بهونه مفت مفت

 !پاکم پاک

 گیر بچه مخملیه؟ گوشام خرم؟ من نکردي؟ باهاش کاري هیچ و هتل بردي روز سه رو رزا آره؟ کردي؟ فرض ابله منو _

 کردي؟ حال باهاش شب چند کارت؟ سر برگردي که کني راضیش تونستي چطور آوردي؟

 زبا چشامو! نزد اما بزنه، تا کردم آماده سوم بار براي دموخو و بستم چشامو بزنه، خواست مي آورد؛ باال دستشو ماني

 به و گذاشت گردنش پشت دستشو ماني. بودم رفته تند زيادي کرد، مي نگام خشم با. بود مونده هوا تو دستش کردم

 .رفت پنجره سمت

 مي هک کسي اون به خدا، به. کني قبول راحتي اين به ديگرانو حرفاي نداري حق تو نیلوفر، نکن قضاوت پیش پیش _

 ودب کرده مسدود حسابشو ماجدي! آنتالیا بره روزي چند دوستاش با که خواست مي پول. نزدم دست رزا به من پرستي

 حرف ماجدي با داد قول اونم دادم؛ بهش پولو اون من. بود شده دعواشون هم با موضوعي يه سر داد؛ نمي پول بهش و

. ونستيد مي بايد زودتر. گفتم مي بهت بايد اما دادم؛ باج رزا به بدوني خواستم ينم نیلوفر، گفتم راست خدا به. بزنه

 زود داري خدا به نیلوفر! ندي ترجیح من به رو رزا حرفاي که داري اعتماد بهم اونقدري کردم مي فکر خر من اما

 وت! مني زندگيِ و ستيه تموم تو! خیلي! معرفت بي دارم دوستت خیلي من. کني مي نامردي داري. کني مي قضاوت

 .نزدم دست دختري هیچ به تو جز به حاال تا من! مني سهم اي، کوفتي زندگيِ اين از من حق

 :گفتم و شدم دور ازش ها زده جن مثل. گرفت کمرمو و شد نزديکم ماني

 !بیرون برو نزن، دست من به _

 .نداري حق نیلوفر، کني اينکارو من با نداري حق تو _

 که کنم کاريو و کنم زندگي خودم براي خوام مي حاال رقصیدم، سازت به ماهه يه. کنم مي بخواد دلم کاري هر من _

 .دارم دوست

 .نداري باور رو رزا حرفاي و داري دوستم که بفهموني بهم بايد باشي، پیشم بايد امشب _

 !مونم نمي پیشت هم لحظه يه ديگه من _

 :گفت و خودش سمت کشید و گرفت خشم با دستمو مچ ماني

 !خونه ريم مي شو آماده مني، زن تو! نیست تو دست _

 .کنم جدا دستاش تو از دستمو مچ نتونستم کردم کاري هر

 .نیست من ي خونه اونجا کن، ولم شده، خراب اون تو نمیام ماني، کن ولم _

 :گفت بهش و ردک جدا ماني دست از دستمو مچ زحمت با امیر سررسیدن، مريم و امیر فريادهام صداي با
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 .باشه آروم بذار بذار، تنهاش باش، عاقل چیه؟ کارا اين! ماني؟ شدي ديوونه _

 :زد داد ماني

 !نیلوفر ببین بشین. کنم مي تالفي رو رزا کاره اين من. ذارم نمي! امیر کنه مي مجازات بیگناه داره منو _

 .نبود اين منم قح اما. شد خرد امشب سوخت، مي براش دلم خیلي رفت، خشم با ماني

 هجدهم فصل

 

 راه دعوا و خونه آورده رو رزا. سرش به زده ماني گفت مي خونه، بري سريع که گفت گرفت، تماس ماري! نیلوفر _

 .انداخته

 :گفتم مريم به رو خوردم، جا

 آورده؟ چرا رو رزا آخه؟ چي يعني میگي؟ جدي _

 .نگفت اي ديگه چیز _

 .خبره چه ببینم خونه؛ برم من _

 .بیام باهات خواي مي _

 .بهتره برم خودم نه _

 ممکنه کاري هر سرش به بزنه ماني دونستم مي. رفتم خونه سمت به و بوسیدم مريمو صورت کردم، جمع چمدونمو

 رو ماني و رزا. شدم پنهان ديوار پشت و کردم باز هالو در شدم، داخل. شدم شوکه بود، باز در رسیدم، خونه به. بکنه

 دش بلند جا از ماني. ريخت مي اشک همش بود، شده کبود رزا صورت. زد مي داد و بود عصبي ماني. بودن هنشست مبل

 :زد فرياد

 لعنتي؟ کردي چکار من زندگيِ با! نامردت پدر اون نه تو نه. عوضي کني رو کار اون من با نداشتي حق _

 خیلي موهاش و قیافش. بود باز پیرهنش االييب هاي دکمه و بود شده قرمز خشم از صورتش بود، عصبي خیلي ماني

 .اومد مي بهش شديد که بود گذاشته ريش ته بودمش نديده که اي هفته يه اين تو. بود ژولیده و نامرتب

 یداتپ نتونم تا شي گور و گم توني مي کردي فکر بودم، تو دنبال چون نرفتم دنبالش. نديدم رو نیلوفر هفتس يه _

 چرا! حرفت سر وايمیسادي زدي زري يه بري؟ و بذاري راحت بعد و کني زري زِر يه توني مي کردي فکر آره؟ کنم؟

 !ديگمو روي اون دم مي نشونت دستت، کف ذارم مي حقتو رزا؛ کردي اضافي غلط عوضي؟ کردي فرار ديگه

 :گفت اشک با رزا
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 کلي هک میگم. نزدي دستم بهم که میگم ،گفتم دروغ که بگم نیلوفرم جلو حاضرم برم، بذار. کن ولم ماني، کردم غلط _

 وستد رو نیلوفر چقدر و پاکي تو که میگم. نتونستم و نشد اما باشي من با که کنم ات وسوسه خواستم مدت اين تو

 .کنم مي خواهش. برم بذار بهش، میگم داري دوست کي هر جون به. داري

 :گفت و خنديد هیستیريک ماني

 بري؟ کجا م،کرد پیدات تازه بري؟ بذارم _

 اياننم کامالً سفیدش و صاف ي سینه مبل، رو کرد پرت و آورد در پیراهنشو و کرد باز پیرهنشو پايیني ي دکمه ماني

 .بود

 يه که کنم کاري خوام مي. بدم حقیقت رنگ دروغات به خوام مي شدي، حامله من از روز سه اون تو که نگفتي مگه _

 .گفتي تراس که ببالي خودت به عمرت تو بار

 :زد جیغ رزا! بود شده ديوونه ماني. کرد يخ تنم. گرفت محکم دستاشو رفت، رزا سمت به ماني

 !خدا رو تو کن، ولم مــــاني، _

 :زد داد ماني

 نمي رو اينکار زندگیم و زنم و من با که بود حالیت پیغمبر و خدا اگه تو هرزه؟ ي دختره شناسي مي رو خدا تو _

 .کردي

 .کرد مي پاره لباساشو داشت کرد حمله رزا لباساي سمت به ماني

 .کردن حال باهات نفر صد حاال تا. نیست اي مسئله که تو براي ترسي؟ مي چرا چیه؟ _

 .بود معلوم بدنش بیشتر نصف و بود شده پاره لباساش سالن، کف کرد پرتش و کرد بلند رو رزا ماني،

 .کنم مي حالیت رزا، کردي شروع زندگیم و من با رو اي بازي بد که کنم مي حالي بهت _

 !کشتش مي داشت ديوانه شنیدم، رو رزا ي ناله. زد رزا شکم به لگدي محکم ماني

 !وحشي _

 .شونم مي عزات به باباتو! اولشه اين تازه. رزا بگیر خون خفه _

 تمگذاش همونجا چمدونمو. بیاره رزا سر باليي ماني بود ممکن کردم مي نگاه و ايتسادم مي بازم اگه و خرابه وضع ديدم

 شد، خیره چشمام به. کشیدم محکم مانیو بازوي و رفتم بزنه رزا به اي ديگه لگد خواست مي که ماني سمت به و

 .بود شده قرمز رنگش يشمي چشماي

 .ديگه کن ولش رواني، کشتیش _
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 بازوشو زير سمتش، رفتم. پیچید مي خودش به شکم درد از و اومد مي خون رزا ازدماغ. گرفت فاصله رزا از ماني

 :گفتم خشم با ماني به رو. بود بد حالش و داشت درد خیلي. بشینه مبل روي تا کردم کمکش و گرفتم

 سر رو اباله اين که آره؟ کني؟ ثابت بیگناهیتو خواي مي اينطوري. نبودي اينطوري که تو ماني؟ نکشیدي خجالت تو _

 بیاري؟ بیچاره اين

 :گفت و کشید موهاش رمنخ تو دستي ماني

 !مرده يا اس زنده ماني که نگرفتي ازم خبرم يه حتي. ندارمت که اس هفته يه نیستي؛ زندگیم تو اس هفته يه _

 !آبروئه بي ي هرزه ي دختره اين تقصیر همشم! آوردي چي سرم ببین نشم؟ وحشي خواستي مي

 :گفتم اخم با

 ماني؟ دربیاد آب از درست حرفش که کردي مي کاري قعاًوا اومدم نمي من اگه يعني بپوش، پیراهنتو _

 :گفت و پوشید پیرهنشو ماني

 هي اون. بیزارم ازش ندارم، بهش کششي هیچ. ندارم و نداشتم رزا به تمايلي هیچ من. بترسونمش خواستم مي فقط _

 .شونم مي عزاش به پدرشو. تهداش رابطه خیلیا با حاالم تا. نیست حامله اصالً اون زده، بیخودي زر! هرزس ي دختره

 :زدم داد و شدم مانع که کنه حمله رزا به خواست ماني

 .کن تمومش ماني، ديگه بسه _

 :گفت ناله و ترس با کرد مي قايم من پشت خودشو حالیکه در رزا

 اشتنذ ماني. زندونه روزه چند االن. کردن شکايت ازش طلبکارا و شد شکست ور. زندونه پدرم نیلوفر، بزنه منو نذار _

 مرخص دبع اما کرد، سکته بابامم گرفت، بابام از رو همه نامردي با. برسه چیزي بیمارستان اون از بابام به قرونم يه حتي

 حق. نشد اما کنم خودکشي خواستم بار دو ندارم، موندن برا جايي من. شد مصادره خونمونم. زندون تو کردنش و شد

 .میگم راست نیلوفر، بود تو عاشق همیشه. نکرد کاري هیچ من با انيم. گفتم دروغ من من، مانیه، با

 :گفتم ماني به رو. کردم نوازش موهاشو نبودم، متنفر ازش. سوخت براش دلم. بود چسبیده من به ترس از رزا

 !مونه مي اينجا کنه، پیدا موندن براي جايي وقت هر تا رزا _

 :گفت تعجب با ماني

 آورد؟ سرمون باليي چه رفته يادت. کرد سیاه زندگیمونو که دختريه همون اين سرت؟ به زده _

 :گفتم
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 !تر مهم اين از چي! پشیمونه. نداره کسیو اون االن اما يادمه، همشو _

 ناي که بودم کرده تعجب خودمم راستش. باشم زده حرفو اين شد نمي باورش بود، زده زل بهم شده گرد چشايي با رزا

 و داشتم اعتماد ديگه ماني به چون شايد. بمونه اينجا خواستم مي ازش حاال بودم تشنه رزا خون به که مني زدم، حرفو

 :گفت تعجب با ماني. سوخت مي شديد رزا براي طرفي از دلمم

 بمونه؟ اينجا فعالً رزا خواي مي مطمئني _

 .مونه مي اينجا کني اجاره براش خونه يه وقت هر تا آره، _

 نیلوفر؟. خوايب تو جور هر اوکي، _

 !قبل مهربون و خوب مانیه همون بود شده بازم کردم، نگاش

 بله؟ _

 :گفت و گرفت دستامو و زد زانو پام جلوي شد؛ نزديکم

 هیچیو تو بي من. بود پوچ و تلخ خیلي زندگیم. نبود مهم برام هیچي نیلوفر، بودم داغون نبودي که هفته يه اين تو _

 .نیلوفر خوام نمي

 ودب خواسته ازش ماني بود، اتاقش تو مادام. شد خارج خونه از و زد لبخندي هم ماني. بزنم لبخند بهش متونست فقط

 رامب حسابي دلش هم مادام بود معلوم. کرد بغل منو و اومد بیرون مادامم رفت ماني وقتي. ببنده رو در و اتاقش تو بره

 :گفتم و گرفتم دستشو. پیچید مي خودش به ددر از داشت هنوزم و بود نشسته مبل ي گوشه رزا. شده تنگ

 داري؟ درد _

 :گفت و کرد اخم

 .نیست مهم _

 .شدن پاره لباسات. بپوشي بدم لباس بهت بريم پاشو _

 متيزح هر با اما کرد، مي درد و بود شده کبود بدنش تموم شد، بلند درد از ش ناله. کردم بلندش و بزنه حرفي نذاشتم

 رو و درآوردم توش از نارنجي رنگ به راحتي شلوار بلوز، و کردم باز کمدمو در! بردمش ماني و خودم خواب اتاق به بود

 :گفتم رزا به رو. انداختم تخت

 .بپوش رو اينا _

 :گفت و کرد نگاه لباسا به نفرت با رزا

 !پوشم نمي. متنفرم نارنجي رنگ از _
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 اشمب عصبي دستش از من اينکه جاي به بود، پررو خیلي .بیاد راه باهام نیست ممکن و بده خیلي اخالقش دونستم مي

 :گفتم و زدم لبخندي! کرد مي ناز برام اون

 .میاد نارنجي خیلي پوستت به که من نظر به _

 مادام! خدا امون به کنم ولش اومد نمي دلم اما بود گستاخ و عنق خیلي. بپوشه لباسو راحت تا شدم خارج اتاق از

 .زد مي لبخند همش و بود خوشحال حضورم از. ودب شام کردن درست مشغول

 بود کبود صورتش. اومد مي ترکیبش خوش اندام به خیلي بود بدنش ي اندازه درست لباسا. اومد رزا دقیقه، چند از بعد

 خط چند. بود کرده داغون خیلي رو بیچاره ماني،. نباشه معلوم کبودياش زياد که صورتش تو بود ريخته موهاشو و

 :گفتم. بود نمايان بازوهاش روي نگمر قرمز

 .بذاره يخ زخمات رو گم مي مادام به داري؟ درد _

 :گفت و نشست کنارم رزا

 !وحشیه خیلي شوهرت _

 : گفتم لبخند با

 يادته؟ بدونم، قدرشو بايد و العادس فوق مرد يه گفتي مي نداشتي، رو نظر اين اوال اما _

 :گفتم کرد، سکوت رزا

 يم حمايت ازش جونش پاي تا و مهمه براش باشه روش اسمش که چیزي هر. غیرتیه خیلیم غیرتیه، يمان رزا؛ ببین _

 و غرورش با نبايد اما مهربونه، خیلي ماني. مهمه خیلي ماني براي که چیزي روي گذاشتي دست درست تو. کنه

 ماداعت بايد، که اونجوري ماني هب که کردم اشتباه منم. ايران برگردم خواستم مي حتي من. کردي مي ي باز زندگیش

 :گفت حرص با رزا. بشنوم نخواستم مانیو حرفاي اما کردم، باور رو تو حرفاي که کردم اشتباه. نداشتم

 !کنه ولت جوري هیچ نیست حاضر و داره دوستت انقدر که ديده تو توي چي دونم نمي من _

 شايد حتي بود عاشقم انقدر ماني که نداشتم چیزي مدونست مي خودمم چه اگر. اومد خوشم خیلي رزا، حرف اين از

 .گذاشت رزا زخماي رو و آورد يخ تا چند مادام. زدم مي خودمو با زندگي قید اولش همون بودم، ماني جاي من اگه

 :گفت بهم رو رزا

 داري؟ دوست مانیو _

 کني؟ مي فکر چي تو _
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 مخا باالخره که بودم مطمئن و بیارم دستش به داشتم وستد اولشم از. نداره دوست مانیو من ي اندازه به کس هیچ _

 .نشد اما میشه، دلبريام و ها زيبايي

 کردي؟ اذيتش قدر اين و داشتي دوستش _

 وسوسه که کردم کاري هر بوديم، هتل که روزي سه اون تو. کرد اذيت خیلي منو اونم بود، حقش اومد سرش چي هر _

 د،برخور بهم خیلي. نیست اي عقده و سیره دل و چشم بود معلوم اما جلوش، مپوشید لختي لباساي. نشد اما کنم ش

 راحت من بخواد اگه دونست مي. نمیشه رام ترفندي هیچ با که کرده سیرش اونقدري نیلوفر حتماً گفتم خودم با

 و کرد مي جدا ازم خوابشو جاي هم شبا حتي! نکرد اما زنم نمي حرفي هیچ احدي به و ذارم مي اختیارش در خودمو

 اهاشتب بازم اما. بشم صاحبش من و بري زندگیش از تا باردارم ازش که گفتم دروغ بهت. تره راحت اينطوري گفت مي

 اون. دونستي نمي قدرشو و نبودي ماني حد در تو من نظر به. دونستم نمي ماني عشق اليق رو تو من کردم، مي

 .کني مي تحملش زور به کردم يم حس گاهي تو، اما داشت دوستت عاشقونه همیشه

 !ندارم ماني به عشقي هیچ بود فهمیده هم رزا که بودم تابلو چقدر

 کني؟ چیکار خواي مي نیست بابات که بعد به اين از _

. بود اونا گرم سرش و داشت کار و سر جلف و واجور جور زناي با فقط بابام برام؟ کرد مي چکار بود وقتي بابام مگه _

 ات کرد مي کار همه و بود خوشحال شدم عالقمند ماني به من ديد مي اينکه از بابام. نبود کارام و من به حواسش اصالً

 اب تا دومادش بشه ماني داشت دوست. باشه داشته مانیو ي جذبه دومادش داشت دوست چون شايد بیارم، دستش به

 .کنه ينم ول زنشو وقت هیچ اون دونست نمي. کنن اداره بیمارستانو اون هم

 :گفتم ذوق با! بودم کوچیک ماني، عشق چقدربراي. کشیدم خجالت ماني وفاداري و عشق همه اين از

 بگیريم؟ امشب کوچولو جشن يه موافقي رزا، _

 جشن؟ _

 جبران براي موقع بهترين االن. شد خراب ماني و من جشن زدي بهم رو حرفا اون و اومدي که شبي اون ديگه، آره _

 .کردنشه

 .دمپوشی رنگ صورتي پیراهني و رفتم اتاقم به خودمم کنه، درست شکالتي کیک که گفتم ماري به. نزد حرفي رزا

 درست براش ماني که اي قیافه با بودم مطمئن و باشم تر خوشگل رزا از امشب داشتم دوست. کردم غلیظي ارايش

 !!ترم خوشگل ازش صد در صد بود کرده

. نکنه درد گلش دست بود، انداخته رزا صورت تو رو کبوديا اون ماني کردم حال آي .بودم تر خوشگل رزا از امشب يه

 !جــون آخ! ترم ناز رزا از که بالم مي خودم به امشب يه
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 ماهرانه و خوشگل خیلي صورتشو رزا. بريد کفم ديدم مي جلوم که چیزي اون از رفتم، هال به و کردم پام صندالمو

 يه و بود کرده جمع باال بلوندشو و لخت موهاي. بود کرده کم صورتش کبوديه از حدي تا پنکیک با و بود کرده آرايش

 هم هقیاف اون با بتونه کردم نمي فکر اصالً. بود شده خوشگل خیلي. بود ريخته کج، صورت به صورتش روي دستشو

 دنمیوم بهش خیلي ، ــوربیشعــــ.دادم بهش رو لباسا اون که من به لعنت. شدم ضايع خیلي باشه، خوشگل انقدر

. الیدمب نمي خودم به ديگه و گرفت لجم خیلي. بود زيبا کبودم صورت با حتي رزا! بود ديد تو حسابي باريکش کمر و

 :تگف و کرد نگاه بهم رزا! ايــش. نشده رزا زيبايیه اسیز که مانیه مهم که خودم به گفتم و زدم خیالي بي به خودمو

 !برسي خودت به اگه البته خوشگلیا، توام _

 زماني فقط من يعني. دربیاره منو حرص خواست مي بیشعـــــــور، ي دختره. گرفت لجم زد، بهم پوزخندي

 :گفت لبخند با شدم ناراحت ديد رسیدم؟ مي خودم به که بودم خوشگل

 .میاد بهت خیلي صورتي _

 !بیشعـــــــور ي،مهمونم که حیف دربیاره، دلم از تا گفت اينو حتماً. ندادم جوابشو

 .کرد مي تزيینش فرنگي توت و موز قطعات با داشت و بود کرده درست کیکو مادام

 و گرفت طرفم به رو بود دستش که گلي شاخه و زد پهني لبخند بودم رسیده خودم به که من ديدن از. سررسید ماني

 :گفت

 .خودم خوشگل خانوم به! عشق با تقديم _

 نگاهم نیم رزا به حتي و خوشگلم من فقط ماني چشماي جلوي که کردم حس شدم، جوري يه خوشگل گفت وقتي

 :گفتم و گرفتم ازش گلو و زدم پهني لبخند. بود دنیا يه برام همین و نکرد

 !مرسي _

 .نبود خوب نه رزا، جلوي نداشتم دوست اما خواد، مي چي دونستم مي. لبام رو خورد سر نگاش و کرد نگام عشق با

 :گفتم آهسته و لباش رو گذاشتم دستمو آورد وجل صورتشو

 !شب آخر... ايشاا نه، االن _

 همه. چید میز رو کیکو ماري. کرد پرت دور راه از بوسي برام و شد خوشحال خیلي ماني زدم، چشمکي ماني به بعد

 :گفت ماني. نشستیم میز دور

 خودته؟ کار کیک که بگي خواي نمي نیلوفر! کیکي عجب اوه اوه ببینش، کرده، چیکار واي _

 :گفتم مصنوعي اخم با
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 کنم؟ درست خوشمزه غذاهاي نگرفتم ياد هنوز که بیاري روم به خواي مي _

 :گفت و خنديد ماني

 با اونم که کردي درست فسنجون کنه قبول خدا بار يه فقط من، ي خونه شما دوني مي خودت. نیست گفتن به الزم _

 !مددراو آب از درست ماري، حمايتاي

 براي رغبتي هیچ اما بودم، بلد کردن درست غذا. گفت مي راست. زدم لبخندي منم خنديدن، بلند رزا و ماني و ماري

 بهتر اينجا؛ اما داشتم دوسش خیلي که کردم درست غذا کسي براي خاله، ي خونه تو حداقل. نداشتم کردن درست

 !کنم درست نیستم بلد غذا اصالً من کنه فکر هم ماني و کنه درست غذا ماري همون بود

 :گفت ماني

 مناسبته؟ چه به جشن اين حاال _

 :گفتم

 !ماني نشناختمت و کردم شک بهت که ببخشي منو بايد بخشش، _

 :گفت مهربوني با و گرفت دستامو ماني

 .نداشتم اي گله ازت که من _

 :گفتم و گذاشتم یزم رو و بودم خريده بود شده خراب که جشني اون تو ماني براي که اي هديه

 .نداره قابلتو توئه، مال اين _

 :گفت و زد برق خوشحالي از ماني چشماي

 .خانومم مرسي واي _

 با و اومد خوشش خیلي ماني بود؛ کاهويي سبز و سفید دار چارخونه پیراهن يه.کرد بازش و کرد حمله هديه به ماني

 :گفت خوشحالي

 .خوشگله خیلي نیلو واي _

 :گفت ذوق با بود اومده خوشش خیلي اهنپیر از که رزا

 .میاد بهت خیلي کنم فکر بپوشش، برو _
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 ات رفت اتاق به حرف بدون ماني. نشدم ناراحت بار اين بود راحت باهاش بازم و نبود ناراحت ماني دست از رزا اينکه از

 و ودب جذب پیراهن. میومد بهش خیلي خیلي اومد، ماني لحظاتي از بعد. بود کیک تقسیم مشغول مادام. بپوشه لباسو

 :گفت ذوق با رزا. داد مي نشون زيبا و جالب خیلي مانیو خوشگل و ورزشکاري اندام

 .عالیه میاد، بهت خیلي واي _

 :گفت و کرد نگام عشق با ماني

 !تکه نیلوفرم ي سلیقه _

 .زيبا خیلي.بود زيبايي شب. داشت دوستم انقدر هنوزم که بودم خوشحال زدم، بهش لبخندي

*** 

 چند هر کرد، بغلم دوستانه حتي نه کرد تشکري نه. رفت بود کرده اجاره براش ماني که جديدي ي خونه به رزا

 هستي به ماه چند از بعد باالخره. بودم شاد دنیا يه شدم راحت شرش از و رفت که همین. نداشتم انتظارشو اصالً ازش

 .زدم زنگ

 بله؟ _

 .دخترکم سالم _

 ديگه کن باور. نگراني از کردم دق نیلوفر، بگیري درد هستي، عوضــــي خیلي نیلو درد، و سالم ض،مر و سالم _

 کدوم. داد نمي جواب آدم مثل زدم مي زنگ که مانیم به. شده مرگت چه ببینم اونجا بیام بستم مي چمدونمو داشتم

 دادي؟ نمي رو تماسا جواب که بودي گوري

 .خدا به بود شلوغ سرم خب بابا !هستي شدي خشن چه اوه اوه، _

 اينجا؟ بزنه زنگ يه تونست نمي شُدت قَلَم دستاي که بود شلوغ سرت انقدر _

 !کنه ادبت کم يه که بکنم سفارشتو نريمان به باشه يادم شدي، ادب بي خیلي هستي بابا، اي _

 .بودم عصبي دستت از چقدر بدوني اگه نريز، مزه _

 خبر؟ چه بچش و ينوسژ از ببخشید، برم قربونت _

 .ديگه گذرونه مي نیست، خبري _

 گذره؟ مي خوش نريمان با _

 !خالي شما جاي خیلي، _
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 : گفتم و خنديدم بلند

 !کنیا پُر جامو اگه مديوني. کن خالي نريمان و خودت وسط منو جاي شبا حتماً _

 .نیست خالي جاتم اصالً. نیست جا ما وسط بمیر، برو _

 .خنديدم دوباره

 نشدي؟ مامان سرت خیر اونجا؟ کني مي غلطي چه تو مــرض، _

 .راحت خیالت نه من؟ به کردي پیله تو باز _

 .شه نمي گرم آبي تو از شم، کار به دست بايد خودم من اينکه مثل _

 من؟ رو کردي پیله حاال خواد مي بچه دلتون نريمان و تو اِ، _

 .بمیره شدن بابا حسرت تو بايد که سوزه مي داداشم برا دلم _

 .نداره حسرتي ماني بسوزه، خودت شوهر برا دلت _

 !کردن ازدواج قبل ي هفته پارسام و بهار راستي نمیده، بروز که داره تو انقدر. نشناختي مانیو هنوز پس _

 .شد شکسته طلسمش باالخره پس مبارکه، _

 .ديگه آره _

 خبر؟ چه برديا از _

 !مخالفه برديا انگار اما کنه عروسي بايد که کردن پیله بهش حسابي پري الهخ و بنفشه اما. ندارم ازش خبري _

 .کشیدم راحتي نفس

 نداري؟ کاري جون، هستي خب _

 .میشم نگرانت عوضي بزنگیا، ديگه ماه دو نذاري نیلو اوي _

 .باي برسون، سالم مامانم و نريمان به بهت، زنم مي زنگ زود به زود بابا باشه _

 !باي برسون سالم ماني به. حتما اوکي، _

*** 

 ييک پیش روحم دلم، اما، بودم ماني کنار. بودم کانادا که شد مي سالي يک نزديک. بود نمونده جديد سال به چیزي

 .خیلي! بود سخت خیلي. بود ديگه

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  nazi nazi | غرور تلخ سایت نگاه دانلود
 

 ،رسی سماق، سنجد، سیب، سکه،. چیدم داشتم سراغ خودم از کمتر که عجیب ذوقي و سلیقه با و سین هفت سفره

 .شد کامل سین هفت و گذاشتم سنبلم. گذاشتم سرکه جاش به و نداشتیم سبزه

 .نشستیم سفره دور همه و چیدم رو همه شده قلمکاري ي سفره رو

 يدعاها و سفره سر نريمان شوخیاي دست از که بود سال اولین. نداشتن حضور خانوادم سفره دور که بود سالي اولین

 .نريختم اشک نکنم ناراحت مانیو اينکه بخاطر اما کردم بغض. بودم محروم بابا مشکي نوار عکس قاب و مامان

 :گفت ماري. داشتن ذوق و بودن خوشحال خیلي سفره ديدن از جک و ماري

 !خوشگله خیلي سفره اين جالبه، برام خیلي. دارم دوست خیلي رو ايرانیا رسوم و آداب اين من _

 :گفت و کرد تايید و ماري حرف هم جک

 .بینیم مي زيبايي اين به اي سفره که باره اولین اما ديديم چیزا اين از خیلي هتل تو ما _

 :گفت و زد زل بهم ماني

 اينکه از خیلي! دارمت خودم کنار من و گیريم مي جشن و جديد سال هم، کنار که سالیه اولین امسال همسرم، _

 .بالم مي خودم به و خوشحالم دارمت

 !مرسي خیلي ماني، مرسي _

 شد تحويل سال وقت هر بود قرار. کردم دعا خیلي سال تحويل ي لحظه! خوشحالم منم میگفتم اگه درمیومد جونم

 .بزنه زنگ بهم هستي

 روي زد و برداشت و گوشي ماني. زدن دست ماري و جک و شده تحويل سال فهمیدن همه تلفن زنگ صداي شنیدن با

 .آيفن

 خودتي؟ مزاحم الو، _

 .نداري لیاقت بگم، تبريک رو نو سال زدم زنگ که منه تقصیر ماني، شعوريبی خیلي _

 :گفت و خنديد ماني

 .مبارک شوهرتم اون و تو عیدت عزيزم، مرسي! کوچولو خواهر آخـــي _

 :اومد نريمان صداي

 زن ناو حسابي معلومه کني، مي ناراحت نازمو زن باشه آخرت بار میکنم، نصفت وسط از زنم مي ماني اوي _

 !خودشا سمت کشوندتت بیشعـــورت
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 :گفتم بلند

 .هست خودتم خواهر اين، بیشعـــور زن خوبه حاال نريمان، نوازي غريبه خیلي _

 :گفت و خنديد بلند نريمان

 شنوه؟ مي نیلوفرم اون صدامو نگفتي چرا اوه، اوه _

 :گفت هستي

 .شین جمع هم ورد نديده و نتیجه و نوه و بچه با بعد سال... ايشاا نیلو، _

 :گفتم خنده با

 .کنیم جور و جفت رو بچه همون کنیم همت خیلي ما. خبره چه اوه _

 :گفت ماني

 هستین؟ کیا اونجا االن بگو؛ تبريک همه به نیلوفر و من طرف از و عید هستي _

 :گفت هستي

 ...گوشي خداحافظ، من از بزنه حرف باهات خواد مي پروانه مامان نیلوفر،. هستن همه _

 ردهک مجبورم زور به اينکه با حتي غرغراش، براي حتي. بود شده تنگ براش دلم خیلي پیچید، گوشم تو مامان صداي

 .بود شده تنگ براش دلم خیلي و داشتم دوستش اما. اينجا بیام بود

 .دخترم مبارک عیدت ماماني؟ خوبي نیلوفرم؛ الو _

 :گفتم لرزان صدايي با گرفت گلومو بغض

 خوبین؟. مبارک شمام عید. برم قربونتون مامانم، سالم _

 :گفت و شد بغضم از پر و لرزان صداي متوجه مامان

 براي دلت. داري ماهي اون به شوهر اين؟ از بهتر خواي مي چي. نداره شگون سال يل.تحو ي لحظه مادر، نکن گريه _

 .همیشه يادتیم به ما میشه؟ تنگ چي

 :گفت ماني. بردم فرو بغضمو

 .مبارک عیدتون امانم _

 :گفت مامان
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 !لوسه کمي يه باش، داشته رو نیلوفر هواي. پسرم مبارک توام عید جان، ماني مرسي _

 :گفت و خنديد هم ماني خنديد، مامان

 .زدين منو دل حرف آخ _

 :گفت و گرفت سمتم به درآورد و اي بسته پیراهنش جیب از ماني. شد قطع تماس دلتنگي ابراز کلي از بعد

 .خانومم عیديه اينم _

 .ماني مرسي _

 لبخند هم ماني کردم تشکر ازش و بوسیدم مانیو. شدن خوشحال خیلي و داد عیدي ماري و جک به دالرم چند ماني

 .زد

*** 

 ودلتنگي غريبي احساس بازم اما کردم، مي عادت مردماش و خیابونا و کوچه و محله به داشتم کم کم. گذشت ماه يک

 اربید يک ساعت تا شب يه. بودم ناراحت خیلي بابت اين از من و خونه میومد دير خیلي شبا ماني. شتذا نمي راحتم

 هآشفت و خسته خیلي. سررسید ماني نیم و يک ساعت باالخره. بودن خواب جک و ماري. بود نیومده هنوز ماني موندم؛

 :رفتم جلو. رسید مي نظر به

 .ماني سالم _

 :گفت و کرد نگام تعجب با ماني

 حاال؟ تا بیداري تو سالم، _

 بودي؟ کجا نباشي، خسته _

 .بودم بیمارستان باشم؟ خواي مي کجا _

 .داد فشار چشاشو ي گوشه و درآورد عینکشو و نشست مبل رو ماني. کردم آويزون جالباسي به و گرفتم کتشو

 بودي؟ بیمارستان حاال تا ديدي؟ ساعتو _

 :گفت و کرد شل کراواتشو حوصلگي بي با ماني

 .خستم بیني، مي روزمو و حال خوبه حاال! داديا گیر _

 .کشید سر يهو همشو ماني آوردم، براش شربت لیواني. شدم دلخور

 !آخ خستگي، از مردم _
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 االن؟ تا کني مي چیکار بیمارستان تو _

 :گفت و چشام تو زد زل ماني

 کنن؟ مي کارچی بیمارستان تو همه نیلوفر، میزني حرفا. کشم مي مواد _

 !است خونه نه ساعت امیر گفت مي مريم اما _

 .اونجا بمونم شب نصفه تا بايد من. معمولیه متخصصه يه امیر بخشم، رئیس من چه؟ من به است خونه خب _

 .نیستي که نهارام. خورم مي تنها و شام همیشه تنهام، من نموني؟ میشه _

 با و ونهخ برم تا میدم استعفا من بگم حاال کشیدم، سختي خیلي کار ناي واسه من نیلوفر؟ میگي چي فهمي مي اصالً _

 .داره کامل اعتماد من به قديري جاشه؟ سر عقلت بخورم؟ شام و نهار همسرم

 چرا که موندم فقط من چیکار؟ خوام مي رو تو. خونه نیا جهنم به اصالً! میگي میاد دهنت به چي هر باش، مؤدب ماني _

 !ديگه موندم مي مجرد خوب باشم خونه تو تنها شب و روز بود قرار اگه کردم؟ ازدواج

 کني؟ چیکار خواي مي! کردي ازدواج که حاال. ندارم اعصاب اصالً. نکن شروع دوباره خواهشاً _

 :زدم داد. گرفت لجم زدنش حرف طرز از

 ريبیا سرم باليي هر و تنهام نجااي من که راحته خیالت. بزني حرف باهام اينطوري کردي نمي جرئت بودم ايران اگه _

 .کنم تحمل مجبورم هم

 نق نمجو به خیلي گذشت که سالي يه اين تو! شدم ديوونه کشیدم ناز بس از دستت، از شدم خسته. باال نبر صداتو _

 هب کاري ديگه بکن، داري دوست کاري هر. بريدم. شدم خسته ديگه! ديگه کن بس کردم، تحمل غرغراتو خیلي زدي،

 جور و جفت کارم اينجا تازه من بگم، بهت رک بذار! ايران برگرد شده تنگ خانوادت براي دلت اگه اصالً. ندارم تکار

 و من حروم ندارم دوس. بکن فکراتو حسابي. خودته میل حاال ايران، برگردم ديگه سال ده تا شايد تونم نمي و شده

 راتب بلیت يه بگي بهم کافیه ايران بري خواي مي اگه. ايران برگردي نذاشتم من که بگي همش و بشي هام خواسته

 .ايران برو گیرم مي

 :گفتم و گرفت لجم میزد حرف رفتنم از راحت انقدر اينکه از

 !چي؟ بخوام طالق اگه_

 :زد داد و داد دست از کنترلشو ماني

 و داشتم دوست جوره همه که من گفتم؟ تر نازک بهت گل برگ از مدت اين تو خودته؟ دست مگه بخواي؟ طالق_

 .برام میري مي و عاشقمي نگفتي بهم بارم يه تو کردي؟ چیکار تو اما دختر؟ انصافي بي انقدر چرا! بودم عاشقت
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 دلسوزي رو از محبتات فقط شناسنامم تو رفت اسمت که روزي از نیستم، نفهم من. نداشتي دوست منو وقت هیچ تو

 نمي راهت سد ديگه حاالم. کني مي محبت بهم ترحم رو از و سوزه مي رامب دلت فقط! بیشتر نه هست، االنم و بوده

 ...اگه حتي حتي،! کاري هر بکن، داري دوست کاري هر. نیلوفر شم

. منداشت ايران تو جايي ايران رفتم مي اگه رفتم، وا. بست محکم رو در و رفت اتاق به خشم با و نداد ادامه حرفشو ماني

 رو زا محبتام دونست مي ماني. بیاد سرش باليي شايد و کنه مي عصبي چقدر مامانمو القمط اسم که دونستم مي خوب

 .نمیاورد روم به که بود دار تو چقدر طفلي،!! دلسوزيه

 ماني بدون کسي بگم بهتره. نبود منتظرم کسي. نداشتم اونجا جايي من. کردم دور سرم از کالً و ايران فکر

 .کشید نمي انتظارمو

*** 

 اما داد؛ جواب ماري دادم، سالمي. زد مي بهم چايیشو خونسردي کمال با داشت ماني. رفتم آشپزخونه به د،ش صبح

 :گفت و کرد نگام ماني. ريخت چاي لیواني برام ماري. بود ساکت ماني

 موني؟ مي يا بگیره؟ بلیت برات جک بگم کردي؟ فکراتو _

 :گفت و کرد نگام تعجب با ماري

 برين؟ واينخ مي جايي خانوم _

 :زد داد ماني

 .زود بده؟ منو جواب نیلوفر. نزن حرف دقیقه يه ماري _

 ونچ بگم چي؟ بگم بدم؟ بهش داشتم جوابي چه. کردم مي بازي داشتم بودم گرفته که اي لقمه با. کرد سکوت ماري

 :گفت خشم با ديد سکوتمو وقتي ماني. شدم مي تحقیر خیلي اينطوري مونم؟ مي نیست منتظرم ايران تو کسي

 گفتم؟ چي شنیدي _

 :زد داد ماني. نزدم حرفي بازم

 !لعنتي. کني داغونم چطوري بلدي خوب همیشه _

 .رفت خداحافظي بي و شد بلند جاش از سرعت با ماني

 :گفت ماري

 برين؟ کجا قراره خانوم؟ شده چي _
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 :گفتم بغض با

 .رم نمي ديگه اما ايران، برم بود قرار _

 :گفت و گرفت دستمو ماري که برم خواستم

 .نیست حقش دين؟ مي عذاب رو آقا چرا _

 اماشک حالیکه در. کرد مي سنگیني دلم تو حرفام خیلي. شم راحت و بگم دلمو تو درد بار اولین براي داشتم دوست

 :گفتم بود جاري

 يرز کسي با غريب، کشور تو ساله يک من چي؟ يعني نداري حس بهش اي ذره که کني زندگي کسي با دوني مي تو _

 ونچ نداشتم، اي چاره. بود گاه تکیه يه فقط. ندارم و نداشتم قبولش همسر بعنوان که کنم مي زندگي دارم سقف يه

 اون، اما اما،! دلمه تو ديگه نفر يه! احمق منِ خر، منِ من؛. کنم تحمل و بسازم مجبورم. نیست منتظرم ايران تو کسي

. نزديم حرفي هیچ کدوممون هیچ اون نه و من نه اما،. گه نمي دروغ بهم حسم مطمئنم،. داشت دوست منو اونم

 زديم مي حرف هم با الکي و دروغي نقاب يه پشتِ از رسیديم مي هم به وقتي. شديم مسخره غرور يه اسیر هردومون

 اينکه خاطر به .رفت مي ضعف هم براي دلمون بوديم، دور هم از وقتي اما. ديگه شخصیت يه قالب تو رفتیم مي و

 مهم برام که بگم بهش خواستم. کنم خوردش خواستم. شه حفظ غرورم خواستم مي. شدم ماني زن شکوند غرورمو

 فياضا غلط اما اما،. دارم عاشق خیلي که کنم ثابت بهش خواستم مي. کنم عاشقم رو بقیه تونم مي راحت من و نیست

. نیومد فرودگاهم تو حتي. نیومد عروسیمم و عقد مراسم تو حتي .نديدمش ديگه. مادام زدم گول فقط خودمو کردم،

 ذاشت مي غرورشو اگه.  بوده فرودگاه تو که فهمیدم بعداً. برم ايران از غم و حسرت کلي با و خدافظي بدون گذاشت

 نمي شده خراب اين تو پامو و شدم نمي ماني زن هیچوقت من من؛ داره دوستم که گفت مي بهم و میومد راحت و کنار

 و بودم کنارش من االن کنار ذاشت مي غرورشو اگه. داد ترجیح من به غرورشو. شد غرورش اسیر نگفت، اما. ذاشتم

 .کشید نمي عذاب انقدر هم ماني

 و خونه بیاد تا بمونه منتظرش عشق با که باشه داشته زن يه داره حق باشه، داشته خوب زندگیه يه داره حق ماني

 اون نه شم خوشبخت خودم گذاشتم نه. گرفتم ماني از حقو اين من من، اما. کنن بازي عشق هم با کلي بعدشم

 رو؟ حرفا اين فهمي مي اصالً گم؟ مي چي من دوني مي چه تو. شه خوشبخت

 .زدم زار بیشتر بغلش تو منم. کرد بغل سرمو و شد نزديکم ماري. نشستم مبل رو

 داره که دارم دردايي قلبم تو منم. زندگیت تو کشیدي زجر تو فقط هک نکن فکر. نیلوفر کشیدم سختي خیلي منم _

 .کنه مي نابودم کم کم

 ادامه تا دادم نشون مشتاق خودمو. کنه دل و درد يکي با که داره نیاز اونم کردم حس. کردم بلند سینش رو از سرمو

 :گفت و کشید عمیقي آه ماري. بده
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. بده درمونشو پول نتونست و نداشت پول بابام بمونه، زنده زياد نتونست و شتدا سرطان. مرد مامانم که بود سالم دو _

 محتاج خیلي. ديدمش مي کم خیلي بود، کار سر روز هر و شب هر بیچارمم باباي. بودم کس بي و تنها خیلي

 .ودب هیز و دارپول خیلي که داشت رئیسي يه بابام. شد سالم چهارده اينکه تا کرديم، مي سیر دلمونو زور به. بوديم

 دخترتو اگه که داد مي پیشنهاد بابام به مدام فرداش از ديد، منو و خونمون اومد روز يه بود راشل اسمش که رئیسش

 کار رانقد و نکرد قبول بابام. بچشي رو فقر طعم ديگه ذارم نمي و کنم مي حمايت نسلتو هفت تا دربیاري من عقد به

 اما دش مي ديالیز مرتب بايد و بود افتاده کار از هاش کلیه. شد بدتر ما وضع و شد گیر زمین کالً بعد سال دو تا کرد

 ي قیافه هم خیلي و بود بزرگتر ازم سالي سي که بود درست کردم فکر راشل پیشنهاد به کم کم. نداشتیم پولي

 .شدم راشل قانونیه زن و عقد سفره سر نشستم. نمیره که کردم مي فکر بابام به فقط من اما داشت، آوري چندش

 گذشت ازدواجمون از دودماه. بود اي هرزه و طلب تنوع مرد راشل. کنم قبول بودم مجبور اما نبودم راضي اصالً اينکه با

 که اوايل فقط. حرفا اين از و بده گوريو لب پیرمرد يه خرج که چه اون به که زد مي غر هي. نداد بابامو خرج ديگه که

 راشل، چشم از دور به قايمکي و بودم ناراحت خیلي. داد مي خرجشو کرد مي حال باهام و دبر مي لذت من از داشت

 .راشل ي خونه میومدم و کردم مي درست غذا براش و بردم مي گوشت و میوه بابا براي و خونمون رفتم مي

 زد نوم اونقدر. جونم به فتادا کمربند با و زد کتکم حسابي. برم مي غذا بابام براي که ديد و کرد تعقیبم راشل روز يه

 .مرد و کرد سکته همونجا ديد اوضاعمو که بابام. رفتم هوش از که

 :داد ادامه و داد قورت دهنشو آب ماري. شدم متاثر خیلي. شد جاري ماري چشماي ي گوشه از اشک، اي قطره

 يم کار اش خونه تو انقدر اما اله،س بیست بودم شده تازه. شد شروع راشل سرزنشاي و تحقیرا بابام، مرگ فرداي از _

 .زنش خودشو کلفت شدم من و گرفت دوم زن وقاحت تموم با راشل. بودم شده ساله چهل زن يه عین که کردم

 راشل. باشم راشل اول زن من که شد نمي باورش دومشم زن که شستم مي ظرف و کردم مي درست غذا انقدر

 ومن که بوده اون که سرم ذاشت مي منت همیشه و داد مي فحش پدرم به. بود تحقیرآمیز و زشت خیلي من با رفتارش

. بود سختي خیلي روزاي. نداد خونه اون از من به قرونم يه و فروخت بابامو ي خونه. داده نجات آوارگي و بدبختي از

 .سخت خیلي

 .ردب مي حساب ازش سگ عین لراش و بود پولدار خیلي. بود ويکتوريا اسمش. بود زيبا و بلند قد زن يه راشل دوم زن

 رشونپس راما، به. بودم شده بچشونم کلفت بود، شده دوبرابر کارام. آورد دنیا به بچه راشل براي ويکتوريا اينکه تا

 راشل ي خونه از گرفتم تصمیم مهموني، رفتن ويکتوريا و راشل که شب يه. بود بانمکي ي بچه بودم، کرده عادت خیلي

 شمشیر شیشه. خوابوندمش و کردم عوض رو راما پوشک. نداشتم طاقتشو ديگه و بودم کشیده عذاب خیلي. کنم فرار
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 خونه از و دادم جا چمدون تو رو بود من حق که رو ويکتوريا طالهاي و پول و برداشتم چمدونمو. گذاشتم سرش باالي

 .کردم فرار راشل ي

 ومر پتويي ديدم که لرزيدم مي داشتم سرما از. ستمنش خونه يه کنار که زدم مي پرسه هدف بي داشتم خیابونا تو

 اينجام؟ چرا گفت بهم کرد، مي نگام مهربون که ديدم مرديو بردم، باال سرمو. شد کشیده

 همب فرداش از. کرد محبت بهم خیلي. برد اش خونه به منو و کرد باز خونشو در. ندارم موند براي جايیو گفتم بهش منم

 زا بود چي هر کردم، قبول خوشحالي با. کنم کار کنه مي کار مسخدم بعنوان اونم که هتلي تو برم که داد پیشنهاد

 .بود بهتر آوارگي

 بود؟ کي مرد اون _

 مثبت جواب بودم شده عاشقش واقعاً که منم و داد ازدواج پیشنهاد بهم آخرشم. کرد محبت بهم خیلي. بود جک _

 .خوبیه و مهربون مرد خیلي. بود وايساده خودش ايپ رو بچگي از و بود پرورشگاهي جک. دادم بهش

 نشدين؟ دار بچه چرا _

 کرد حمايتم جوره همه اون. نشدم سرد عشقش از هم لحظه يه من اما. شه دار بچه تونست نمي. بود جک از مشکل _

 .اومدم کنار مشکلش با منم بود، باهام و

 :گفتم و زدم لبخندي

 .دامما داري دوستش انقدر که خوشحالم _

 داره؟ دوست رو تو اونم مطمئني داري، دوستش و ايرانه تو گفتي که کسي اون نیلوفر؟ _

 شماشچ تو از شد نمي دلشو حرف که بود مغرور اونقدر برديا نبود، عالقه بي مطمئنم اما. بفهمم نتونستم. دونم نمي _

 .خوند

 نه؟ يا هدار دوستت دوني نمي که کني مي کسي فداي زندگیتو داري چرا پس _

 .کنم فراموشش تونم نمي. برديام عاشق من _

 باشي؟ عاشقش که نداره حق اون چي؟ ماني آقا پس _

 .شدم زنش من که آورد شانسي بد ماني _

 چي؟ که باالخره _

 .بشه بشه، خواد مي چي هر گذاشتم و نکردم دخالتي سرنوشتم تو ساله يه االن. دونم نمي _
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 یزيچ چه و بشه قراره چي آينده دونستم نمي. بیاد سرم بود قرار باليي چه دونستم نمي واقعاً کرد، نگام غمگین ماري

 .کشه مي انتظارمو داره

 چطوري؟ اما شد؟ مي زندگیم وارد دوباره يعني برديا برديا، شايدم. شدم مي ماني عاشق شايد

 ...شايد که؛ برسه روزي شايد کجا؟ من و کجا اون

 نوزدهم فصل

 !گفتین چي نفهمیدم اصالً میشم، متوجه فقط ارسيف من خانوم، _

 ذاشتگ جاش سر گوشیو و کرد صحبت بود خط پشت که شخصي با و برداشت تلفنو انداخت،گوشي بهم نگاهي دکتر

 دختر دقیقه، چند از بعد. مینوشتم اسممو زبان کالس يه زودتر چه هر و کردم مي فکر ماني پیشنهاد به کاش اوف،.

 و نشست مقابلم بعد زد حرف کالمي چند دکتر با. شد اتاق داخل بلند و مشکي موهاي با کوتاهي قد تقريباً و جوان

 :گفت

 .کنم مي ترجمه براتون رو دکتر حرفاي من باشین موافق اگه _

 دلبخن! شدم همکالم نفهم زبون مشت يه با بس از مُردم شدم، خوشحال خیلي کردم پیدا همزبون يه باالخره اينکه از

 مونه به بود، ايران تو پزشکا نوشتن نسخه شبیه بیشتر من براي حرفاش زد، حرفايي دختر به رو دکتر. زدم نيپه

 نامفهموم اندازه

 :گفت لبخند با و کرد نگام دختر اما گنگ، و

 !باردارين شما بگم، تبريک بهتون میگن دکتر _

 .کنه مي حبتص انگیلیسي باز داره دختره يا شنیدم اشتباه کردم حس لحظه يه

 گفتین؟ چي: گفتم

 :گفت و زد لبخندي دختر

 .مبارکه! باردارين شما که گفتم! گفتم فارسي کنم فکر _

. ودب چیز همه به حواسم که من بابا، اي آخه، افتاد اتفاق اين کي خدايا، واي! برد ماتم. نشست پیشونیم رو سردي عرق

 !واي االن، خواستم نمي من من،

 .شده اشتباهي حتماً ره،ندا امکان اين نه_

 :گفت و من به کرد رو دختر گفت، چیزايي و زد ملیحي لبخند دکتر. کرد ترجمه دکتر براي منو جمله دختر
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 نینک رعايت ماه نه اين تو بايد که هست توصیه سري يه میگن ايشون میکنن، درک رو شما زدگیه ذوق میگن، دکتر _

 .نبیاري دنیا به سالمت و سالم بچتونو تا

 نم بدبختي افتاد؟ اتفاق اين چطوري آخه! میشدم حامله االن نبايد من نه. بودم خودم عالم تو من و زد مي حرف دختر

 يه همون اما. داشتم رابطه ماني با بار يه فقط که شد مي ماهي يک. نداشتم شدنو مادر آمادگيِ اصالً! نداشت تمومي

 فکر. بودم شده اشتها بي و داشتم تهوع حالت که شد مي روزي چند! اه !همونه مال مطمئنم که؛ بود شديد انقدر بارم

 و ماني مکرر اصراراي با که بود امروز باالخره کردم، مي اشتباه اما نیست مهمي چیز زياد و گرفتم افسردگي کردم مي

 لحظه هر و بود بسته مو تار يه به زندگیمون ماني و من شدم، مي حامله نبايد. بدم آزمايش اومدم ماري

 !دونستم نمي من که بود چي شدن حامله اين حکمت! نبود شدنم حامله وقت االن. داشت وجود شدنش قطع احتمال

 شده ظحف تکشو تک که برگه کلمات به زدم زل انقدر بود؛ بد خیلي حالم کردم، نگاه بار صد خونه تا آزمايشو ي برگه

 :گفت و شد نزديکم باز، روي با ماري. شد باز برام در دادم، فشار آيفنو ي دکمه. بودم

 شد؟ چي آزمايشتون جواب خانوم؟ شد چي _

 :پرسید نگراني با و نشست نزديکم ماري. کردم پرت اي گوشه کیفمو و نشستم مبل رو

 شده؟ طوري نیلوفر؟ خوبه حالت _

 بیاري؟ آب لیوان يه برام میشه _

 .رفتم تلفن سمت به خورد، زنگ تلفن. رفت و شد بلند جا از ماري

 الو؟_

 .عزيزم سالم نیلوفر، الو_

 خوبي؟ سالم، تويي؟ مريم_

 خبرا؟ چه خوبم، مرسي_

 .نیست خبري_

 .کنم دعوتت شام براي زدم زنگ _

 !ديگه وقت يه باشه مرسي، نه _

 بري؟ خواي مي جايي کنه؟ مي فرقي چه کني؟ مي تعارف وا، _

 برم؟ دارم کجا بابا، نه_
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 باشه؟ دار نگه رو آنا بیا زودتر فقط. ظرتممنت نیار، بهونه پس _

 خوبه؟ بپرسم، رو خاله عسل اون حال رفت يادم راستي_

 !کرده عادت ماني به خیلي گیره، مي بهونشو چقدر دوني نمي. شده تنگ مانیش عمو برا دلش خوبه، اونم_

 .برم قربونش_

 .فعالً. منتظرتم اومديا،_

 .خداحافظ حتماً، باشه_

 .کشیدم سر لیوانو نفس يه داد، دستم به آبو لیوان ماري گذاشتم، گوشیو

 خوبي؟ نیلوفر_

 .نباش نگران خوبم،_

 گفت؟ چي دکتر_

 :گفتم بغض با

 !م حامله من _

 :گفت و کرد بغلم خوشحالي با ديدم، ماري چشماي تو شاديو برق

 !مبارکه خیلي عزيزم، مبارکه نداره، ناراحتي که اين نیلوفر؟ گي مي جدي واي_

 !بچه اين وجود با حاال شوهريم، و زن که کنیم نمي حس اصالً ماني و من. نیستم خوشحال من مادام، نه_

 !شه بیشتر هم به محبتتون و مهر بچه، اين اومدن با شايد اتفاقاً بابا، اي_

 چي؟ بزنه پس رو بچه اين منو ماني، اگه_

 .ره مي صدقش قربون چقدر و جوره چقدر آقا، میرا دختر با نديدين! اس بچه عاشق ماني آقا چیه؟ حرفا اين_

 .کرد مي بازي باهاش همیشه و بود آنا عاشق ماني گفت، مي راست نزدم، حرفي

 گین؟ مي ماني آقا به کي _

 بگم؟ بهش فعالً خوام نمي _

 .بدونه داره حق چي؟ واسه_

 .مادام بکن اينکارو تو_
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 !من؟ چرا آخه، اما،_

 .بگو ماني به برگشتیم اونجا از دعوتیم، مريم ي خونه شام بهتره، بگي تو_

 !باشه _

 ینات سرِ نگار، وقتي میاد يادم. گذاشتم ارايشم میز روي رو برگه رفتم، خوابمون اتاق به و برداشتم آزمايشو ي برگه

 مئنمط. ديدم نمي خودم تو ذوقي هیچ! نبودم؟ خوشحال من چرا پس شه، بیهوش خوشحالي از بود نزديک بود حامله

 هباالخر! مريم ي خونه بريم هم با تا بیاد ماني بودم منتظر و بودم حاضر من شد، شب. شه نمي خوشحال هم ماني بودم

 .رسید ماني

 اي؟ آماده نیلوفر_

 :گفت ماري به رو آمادم ديد وقتي و داد جوابمو کوتاه و سرد خیلي دادم، سالم و اومدم بیرون اتاقم از

 .خداحافظ رفتیم ما. بخواب وت بیايم، دير ممکنه ما_

 :گفت ماري

 .خداحافظ باشین، خودتون مواظب _

 رابطمون و بوديم طوري همین هم با بود وقت خیلي. بود ناراحت و خسته خیلي ماني، صورت. شدم ماني ماشین سوار

. نشد بدل و در بینمون حرفي هیچ ترسیدم، مي خیلي بودنم حامله شنیدن از بعد ماني، واکنش از. بود سرد خیلي

 گذشت، که مدتي اين تو. دادم مي ماني به حقو چند هر گرفت، دلم! شد؟ چي دکتر رفتم بپرسه رفت يادش حتي

 .بخوابم خواب، اتاق برم اومد مي پیش ندرت به و بودم داده عذابش خیلي

 .شديم خونه وارد مريم و امیر صمیميِ و گرم استقبال با رسیديم، امیر ي خونه به

 شماشچ فقط! بود امیر شبیه خیلي و بود مپلي تپل و سفید دختر زد، مي پا و دست داشت و بود فرش روي چولوکو آنا

 :گفت خنده با و کرد بغلش آنا، دين با ماني. بود رفته مريم به

 .زد مي پر برات عمو دل چقدر که آخ عمو، جیگیليِ فسقلي؟ تو چطوري! زشت دختر سالم، سالم _

 رو آنا لپ امیر. زد نمي نق بغلش تو و اومد مي خوشش ماني از خیلي. خنديد آنا و کرد آنا لپ از دار آب بوس يه ماني

 :گفت و کشید آروم

 !باباشه نفس _

 :گفت و خنديد ماني

 !بگیره رو امیر اين يکي اوه، اوه _
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 :گفت مريم

 !من هووي شده آنا ماني؟ آقا بینید مي خدا رو تو _

 :گفت و خنديد امیر

 !مريمم عشقمي که تو مريم؟ کني مي حسودي هم ماهه 4 نوزاد به _

 الخوشح انقدر باشه خودشم ي بچه اگه کردم حس لحظه يه بود، آنا با کردن بازي گرم حسابي ماني..زد لبخندي مريم

 میره؟ صدقش قربون و شه مي

 :گفت مريم

 ماش تا و چرخونه مي چشماشو شنوه مي صداتونو تا! راحته خیلي بغلتون کرده، عادت شما به خیلي هم آنا! ماني آقا _

 !خنده مي بینه مي رو

 :گفت و بوسید رو آنا لپ ماني

 !من فسقل عاشقشم، که من بره، قربونش عمو _

 :گفت امیر

 !ازت نشه دلخور خانوم نیلوفر باش مواظب! حسودن خانوما که باشه حواست! جان ماني _

 :گفت میداد وننش آنا با سرگرم خودشو حالیکه در ماني

 !نداره من به حساسیتي هیچ نیلوفر اصوالً کن، جدا خانوما لیست از کالً رو نیلوفر _

 .لرزيد دلم. شد مي حس خفیفي غم و دلخوري يه لحنش تو

 :گفت مريم

! چنده کیلويي زن ديگه ره، مي دخترش ي صدقه قربون ريز يه خونه، بیاد وقتي از! کنه مي شلوغش زيادي امیر _

 !برسه من به کنه نمي وقت

 :گفت امیر

 !شب هر شم مي تو فداي که من! مريم نباش انصاف بي _

 قربون هي حاال. بودن آورده گیر وقت اونام بودم، شده عصبي خیلي امیر و مريم لوس و مزه بي شوخیاي و بحث از

 !ديگه کارا اينجور براي دارين وقت و تنهايین شب خب ايــش،! کنن آب منو دل و برن هم ي صدقه

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  nazi nazi | غرور تلخ سایت نگاه دانلود
 

 که هم آنا و آورد مي در ادا براش و کرد مي بازي آنا با ذوق و شوق با ماني بودم، آنا شدناي لوس و ماني تماشاي محو

 بچه هنوزم ماني که داد مي امید بهم ها صحنه اين ديدن کرد، مي بازي ماني با و خنديد مي بود اومده خوشش خیلي

 !شه خوشحال حد، اين تا خودشم ي بچه اومدن از ممکنه و داره دوست

 :گفت و کرد جدا ماني بغل از رو بچه شوخي با امیر

 !پسر شو کار به دست خب! ماني داري شدن بابا ي عقده توام! باباشو عسل ببینم من بده _

 :گفت مريم. کرد نگام حسرت با ماني

 بچتون مطمئنم که من رسونه، مي آرزوش هب مانیو آقا هم درمیاد تنهايي از خودش هم باشه، فکر به بايد نیلوفر _

 !شه مي ناز خیلي

 :گفت سرد خیلي ماني

 !کردم عادت بمونم، حسرت تو همیشه بايد من! برسونه آرزوم به منو تونه نمي نیلوفر _

 یومان خیلي سال دو اين تو بود، گذشته کانادا تو ما اقامت از سالي دو بودم؟ آورده ماني روز به چي گرفت، آتیش دلم

 !کنم؟ رو اينکار ماني با اومد مي دلم چطور! من بودم شده رحم بي چقدر گرفت، گلومو راه بغض. دادم زجر

 مدل خیلي. دادم مي آزار بودنم سرد با مانیو داشتم هنوزم من و بود گذشته سال دو. بود گذشته باد و برق مثل ها روز

 .خورد مي بهم داشت خودم از حالم شکست،

*** 

 !بود منتظرمون مبل رو ماري قرارمون طبق رسیديم، خونه به

 :گفت ماري ديدن با ماني

 نخوابیدي؟ تو _

 :گفت ماري

 گذشت؟ خوش آقا،. نبرد خوابم نه _

 :گفت و درآورد کتشو ماني

 !ماهه خیلي ديدي؟ رو آنا تو ماري نبود، بد _

 :گفت و زد لبخندي ماري

 !خودتون ي بچه... ايشاا ديدم، بله _
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 :گفت تمسخري از پر لحن با و زد وزخنديپ ماني

 ...!ايشاا _

 ي آينه جلوي. خورد بود آرايش میز رو که آزمايش ي برگه به چشمم کردم، عوض لباسامو و رفتم خواب اتاق سمت به

 :گفتم و کشیدم شکمم رو دستمو و وايسادم آرايشم میز

 حاصل تو ببیني؟ مامانتو بدبختيِ اومدي آخه؟ بدم اج دلم کجاي رو تو بدبختم؟ کم من! آخه؟ اومدي چرا من ني ني_

 !نداره وجود عشقي هیچ بابات و من بین! عزيزکم نیستي شور پر و ناب عشق يه

 .شد اتاق وارد ماني شد، باز شدت با اتاق در لحظه همین در

 :گفت بغض از پر و لرزان صدايي با

  نه؟ اي؟ حامله تو _

 :گفت و زد زل من به بعد کرد، نگاه و برداشت رو برگه افتاد، آزمايش ي گهبر به نگاش. بود عصبي کردم، نگاش

 !بگه؟ بهم پدرشدنمو خبر بايد ماري بدونم؟ بايد نفر آخرين نگفتي؟ من به چرا _

 :گقتم لکنت با

 ...راستش ولي، بگم؛ بهت خواستم مي من، من، _

 !ماري نه بگي بهم خودت رو خبر اين داشتم دوست! کشي مي منو داري تو! نیلوفر _

 :گفت و خنديد شد، نزديکم. زد مي موج توش خوشحالي کردم، نگاه چشماش به

 نقربو و گیرم مي بغلم تو خودمو ي بچه ديگه، ماه چند که نمیشه باورم زياد، خیلي خوشحالم، خیلي من نیلوفر _

 از میرم مي دارم. بده بهم رو آنا پز تونه نمي امیرم و خورم نمي رو شدن پدر حسرت ديگه. رم مي اش صدقه

 !مرسي رسوندي، آرزوم به منو که مرسي عشقم، مرسي نیلوفر، واي. خوشحالي

 .گذاشت لبم روي نرمي ي بوسه و گذاشت لبام روي سوزانشو و داغ لباي و گرفت محکم کمرمو و شد نزديکم ماني

 .چشمام تو زد زل و کرد جدا لباشو

 شدي؟ خوشحال _

 :تگف و کرد اخم ماني

 نشم؟ خوشحال داشتي توقع _

 :گفت و کشید شکمم رو دستشو ماني
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 !نیلوفرم دادي بهم که ايه هديه بهترين اين _

 يمان مورد در سرم تو که فکرايي و خیاالت به. بشه خوشحال انقدر که شد نمي باورم اومدم، وجد به ماني خوشحاليِ از

 .زدم لبخندي کردم مي

 باشه محکم و قوي بچم خوام مي. بخوري خوب و مقوي غذاهاي بايد فردا از. شي خسته که کني کاري نداري حق _

 طفق! تعطیل کالً هوله، هله و پفک چیپس، نوشابه، خوردن! کنم مي جور برات کني، تر لب کافیه کردي هوس چي هر!

 !بخوري بايد هم تازه شیر لیوان تا سه روز هر بخوري، تازه سبزيجات و میوه و گوشت بايد

 :گفتم خنده با و بده ادامه ذاشتمن

 ولق بايد ماني فقط. میدم انجام مو به مو همشو چشم،. کني مي توصیه بیشتر زايمان و زنان دکتر از باشه، باشه، _

 باشه؟! خونه بیاي زود شبا که بدي

 !من برم قربونت الهي. بگید شما چي هر چشم خانوم، هستیم چاکرتم ما_

 و وراين هي و کرد مي خوشحالي ها بچه پسر مثل کنه، ذوق انقدر که کردم نمي فکرشم اصالً .بوسید لبمو دوباره ماني

 و آشتي ي جرقه اولین اين. خوابیديم هم پیش و شد مشترک خوابمون جاي ماه، يک از بعد شب اون. پريد مي اونور

 .شدم مي خوشحال بچه اومدن از کم کم داشتم! بود ماني و من بین دوستي

 

*** 

 .بهم بود زده زل و بود وايساده سرم باالي ماني. کردم باز چشامو ماني داغ و نرم ي بوسه با شد، حصب

 .شد بیدار ماماني! آخــي _

 .کردي بیدارم! لــوس _

 !برم و نکنم خداحافظي بچم و زن از نیومد دلم! خانومي معذرت _

 میاي؟ نهار _

 !دلتم ندب شب هر و روز هر بعد به اين از میام، سر با _

 .خدامه از که من _

 !برم قربونت _

 :گفت و کرد سفت کراواتشو ماني
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 يادته؟ که هامو توصیه! باش من فسقل و خودت مواظب حسابي! نکنم سفارش ديگه _

 !کنم مي آويز حلق خودمو بگي دوباره اگه ماني _

 :گفت خنده با ماني

 .يزمعز خداحافظ میرم من ديگه خب. کني مي جا بي خیلي شما _

 !باش خودت مواظب سالمت، به _

 اون. بود شده مهربون بچه، اومدن با ماني که گفتم مي اگه بود انصافي بي خدايیش. رفت و زد چشمکي برام ماني

 تقصیر بي ماني وگرنه خودخواهیام، و بودم من مقصر فقط و فقط بود سرد ماه چند اين تو اگرم بود، مهربون همیشه

 اين عاشق. بوسید صورتمو و شد نزديکم خوشحالي با ماري. رفتم آشپزخونه سمت به و دمکر مرتب موهامو! بود

 :گفتم و انداختم میز به نگاهي بودم، مهربونیاش

 !بترکم؟ من قراره اينجا؟ خبره چه اوه، _

 :گفت و خنديد ماري

 .برين نذارم نخورين همشو تا سپردن من به مانیه، آقا سفارشِ همش _

 :گفتم و نشستم خنده با

 !کن کمک خودت خدايا! امروز اومده در کارم پس اوه، اوه _

 :گفتم ماري به رو دادم مي جاش دهنم تو زور به درحالیکه و برداشتم عسل و خامه اي لقمه

 و کرد مي بغل رو آنا حسرتي چه با ديشب، دوني نمي! شه خوشحال انقدر ماني که کردم نمي فکرشم اصالً! مادام _

 .میشه بابا داره بگم بهش جا همون خواست دلم لحظه يه. ردک مي بوسش

 خیلي باردارين شما که فهمیده جک وقتي از! ان بچه عاشق مردا، ي همه! میشه خوشحال گفتم بهتون که من _

 .میاد دنیا به خودش ي بچه داره انگار خوشحاله،

 خوردن از بعد. میشد گرم سرشون اونام اني،م و من ي بچه تولد با و بودن بچه عاشق هم ماري و جک زدم، لبخندي

 وماه نه اين خدا بود، اول روز اين حاال. ترکیدم مي داشتم بودم خورده بس از رفتم، تلفن سمت به مفصل ي صبحونه

 .شدم مي بشکه ديگه ماه نه تا حتماً. کنه بخیر

 دخترکم؟ چطوري هستي الو؟ _

  نیلوفر؟ خوردي سالمتو _

 خوبي؟ عزيزم، سالم. رفت دميا شدم حول اِوا، _
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 خوبه؟ ماني چطوري؟ تو خوبم، مرسي سالم، _

 چطوره؟ عمه وروجک اون ماني، هم خوبم من هم _

 !ژينوس؟ ي بچه يا میگي منو ي بچه _

 !ديگه دوتونه هر منظورم ديوونه، خب_

 !خوبه خوبه حالش که من آرتینِ _

 .بیاد دنیا به مونده ماه دو هنوز بابا، بکش خجالت هستي! کرده انتخاب براش اسمم نشده هیچي حاال اوه، اوه _

 انتخاب اسمو اين آخرشم و کرديم رديف براش اسم کلي نريمان و من! پسره بچه فهمیديم وقتي از! نداره خجالت _

 .کرديم

 خبر؟ چه نیما ي بچه روژان، از! خوشگلیه اسم _

 .کردم ايمیل برات که وعکسش! کمه وزنش و ضعیفه خیلي طفلي فقط خوبه، اونم _

 نه؟ خوشحاله خیلي نیما بره، قربونش عمه! ديدمش آره _

 پروانه مامان پیش شب تا صبح از! ديوونشه که پروانه مامان. سالشه يک نزديک االن روژان نباشه؟ خوشحال چرا وا، _

 ندادي؟ وننش عرضه خودت از باز تو ببینم! شدن حامله فامیل زناي کل. بود سالي عجب امسال! اس

 .اومد دنیا به که ماني و من ي بچه _

 نیست؟ خبري من، جون. کردي غلط _

 .گیرم مي سبقت دارم همتون از ديوونه، _

 باشي؟ جدي میري مي نیلو اِ _

 !حاملم هستي جونِ _

 نريمان؟ جون بگو گي؟ مي راست _

 .گم مي راست نريمانِ  جون _

 ؟عوضي نمیدي بروز چرا پس بیشعـــور اَي _

 .فهمیدم ديروز تازه _

 کرد؟ چیکار فهمید ماني ايـــول،. شکست طلسمش باالخره. شدم خوشحال خیلي واي؛ _
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 .کنم تقويت خودمو و برسم خودم به که کرده سفارش بس از برده منو سر ديشب از هستي، واي _

 بیاد دنیا به آرتین اگه که خوردم داده ماست و شیر بهم بس از بود، طور همین نريمانم! بچشه؟ و زن فکر به بَده _

 !زنم مي عُق بیاد لبنیات و شیر اسم وقتي مطمئنم

 آره؟ هستي شدي چاق خیلي _

 مکن مي شک گاهي نیست، اندازم لباسام از کدوم هیچ شدم چاق بس از. بیرون بیام خونه از نمیشه روم! حسابي اوه _

 ! باشه بوده من مال لباسا اون که

 .میاد دنیا به سالمتي به بچه... ايشاا _

 .عزيزم مرسي _

 .خداحافظ برسون، سالم بقیه به _

 .خداحافظ بوسمت مي بگو، تبريک ماني به من طرف از _

 سالش يک ديگه االن. اتاقم ديوار به بودم زده بود، فرستاده برام هستي که روژانو عکس رفتم، خواب اتاق سمت به

 .اشتد برويي دل تو ي قیافه و بود ناز چشماش. بود ژينوس شبیه خیلي افشقی اما بود، الغر و ضعیف خیلي. بود شده

 

*** 

 وقذ خیلي نريمان. گرفتم نريمان از پسرشو و خودش سالمتي خبر. بود اومده دنیا به هم هستي پسر گذشت، چندماه

 بود، داده شیر و میوه وردمخ به ماني بس از ماه، چند اين تو. گفتم تبريک بهش و کنم اذيتش زياد نیومد دلم بود، زده

 و پرسید مي حالمو و زد مي زنگ بار بیست روز هر داشت هوامو خیلي. کرد مي خراب حالمو هم شیر و میوه اسم

 تربیش همو هواي و بوديم هم با بیشتر. بود شده پیش سال دو از بهتر خیلي زندگیمون. کرد مي بهم الزمو سفارشاي

 اين من خصلت! شوهر تا گذاشت همخونه شد مي بیشتر مانیو اسم. نداشتم ام خونههم به عشقي هم باز اما داشتیم،

 خیلیم. دمب جا قلبم تو برديا جاي به مانیو تونستم نمي کشتم مي خودمم اگه يعني شدم، نمي عاشق بیشتر بار يه بود

 و شوهرمه ماني که کردم مي تلقین خودم به مرتب روز هر که بود اين حداقلش. نبود اي چاره اما شدم، مي اذيت

 مانز که شلواري و کت. شد نمي اندازم واقعاً لباسام و شد مي سنگین وزنم کم کم. خوبه خیلي زندگیم و دارم دوستش

 رامب آزاد و گشاد پیراهن تا چند ديد وضعو وقتي ماري. نبود اندازم آستینشم يه حتي بود خريده برام ماني ازدواجمون

 زا مامان. بودم راحت خیلي پیراهنا تو و بود کرده راحتم حسابي. کردم بوسش کلي و دمش خوشحال خیلي که دوخت

 .شد مي اجرا ماني سفارشات کنار اونم سفارشات و زد مي زنگ بهم خیلي باردارم بود شنیده وقتي

 :گفت ماني. بوديم نشسته مبل روي هم کنار ماني و من شب يه
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 وت دخترمون دارم دوست. بزنن ديواراش و در به شاد رنگ يه بیان میگم. ترموندخ براي کنیم مي مرتب بااليیو اتاق _

 !ببوسم کوچولوشو دستاي اون و کنم بغلش که برسه روزي دارم دوست چقدر که آخ. بشه بزرگ خوشي و آرامش

 :گفتم خنده با.شدم مي خوشحال خیلي ديدم مي مانیو شوق و شور وقتي

 .مونده ماهي دو هنوز! انيم عجولي خیلي تو دوني مي هیچ _

 .کردم انتخاب اسمم براش ديدي؟ کجاشو حاال _

 کردي؟ انتخاب اسمي چه حاال! واقعاً؟ _

 :گفت لبخند با و چشام تو زد زل کرد جا جابه عینکشو ماني

 !شايلین _

 .قشنگي اسم چه واي، _

 وشمخ خیلي شنیدم اسمشو وقتي. بود شايلین اسمش بود، ساله دوازده دختر يه داشتم؛ مريضي يه بیمارستان تو _

 رفتي وقتي بذارم، روش اسمو اين تا باشه دختر بچمون خواست مي دلم خیلي. بود خوشگلي و ناز دختر اومد،

 نکردي؟ انتخاب اسمي تو! نیلوفر درآوردم بال شدم، خوشحال خیلي دختره بچه که فهمیدي و سونوگرافي

 :گفتم و زدم لبخند. کنم ناراحت مانیو استمنخو اما بود، ذهنم تو دختر اسم تا چند

 !قشنگیه اسم خیلي شايلین عزيزم، نه _

 :گفت و گذاشت شکمم رو دستشو و کرد نگام عشق با ماني

 !من کوچولوي شايلین _

 شدنمو سنگین شد مي باعث و داد مي انرژي بهم خیلي. بودم ماني ي کودکانه هاي ذوق اين عاشق زدم، پهني لبخند

 .کنه تر راحت

 اي فیروزه آب اتاق، رنگ! کوچولو شايلین براي شد آماده ماني، و من خواب اتاق کناري اتاق روز همون فرداي از

 .شد چیده اونا ي سلیقه به اتاقش، کل و کرد پیدا انگلیسي دکوراسیون طراح تا دو ماني. شد انتخاب

 مخالفتي منم داشت دوست طوري اين ماني چون اام بچینیم، بچمونو اتاق هم با ماني، و من داشتم دوست چند هر

 مي اتاقش رنگ به خیلي که بود سبز و سفید خوابش، اتاق ست. کردم ذوق خیلي ديدم شده کامل قو اتا وقتي. نکردم

 .اومد

 که بود آويزون خوشگلي عروسکاي اتاق سقف از! بود نظیر بي بود رفته کار به که تضادايي گاهي و ها رنگ ترکیب

 .داشت هماهنگي خوابش اتاق ست رنگ با مشونه رنگ
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 ذوق. کشیديم مي کوچولومونو شايلین اومدن دنیا به انتظار ماني و من.  شد مي سپري هم آخر هاي ماه داشت کم کم

 مي در کمدش تو از روز هر شايلینو لباساي نبودم، سابق سرد آدم ديگه و بود کرده سرايت من به هم ماني شوق و

 و ازدن لگد وقتي. بود ناز و کوچولو خیلي لباساش. ذاشتم مي جاش سر و کردم مي تا دوباره و کردم مي بوشون آوردم،

 .شدم مي امیدوار زندگي به و شد مي القا بهم خوبي خیلي خیلي حس کردم مي حس شکممو تو کردناش حرکت

 

*** 

 زمستوني ژاکت تا چند داشت هم ماري. بودم کرده هوس خیلي خوردم، مي آلوچه داشتم و بودم نشسته عصر، روز يه

. راومدد صدا به آيفون زنگ که ديدم مي تلويزيون داشتم. بود شاد و ناز خیلي کامواش رنگ که بافت مي شايلین براي

 بود بغلش تو آنا که مريم ثانیه، چند از بعد. کرد باز براش رو در. مريمه که داد خبر و رفت آيفون سمت به ماري

 .سررسید

 .مريمي مسال _

 چطوره؟ اوضاعت خوبي؟ عزيزم، سالم _

 :گفتم و کاشتم صورتش تو اي بوسه و گرفتم مريم از رو آنا و شدم بلند

 .خوبم که من _

 :گفتم آنا به رو

 خاله؟ وروجک چطوري _

 :گفت و نشست مبل رو مريم

 .شي راحت که فرداست و امروز _

 !وصله بهم کیلويي صد ي وزنه يه انگار. شدم نگینس بس از بردارم قدم يه تونم نمي واقعاً، آره _

 .خري مي جون به سختیاشو اين که میفته دلت به مهرش انقدر بیاد دنیا به بذار نیلوفر _

 :گفت و کرد اخمي کرد، نگاه آنا به مريم

 .کنم پاکت برم بريم بیا! ماماني لباست رو ريختي دهنتو آب که بازم اي، _

 تیر ليخی شکمم زير که کنم عوض رو تلويزيون کانال تا شدم بلند رفت، دستشويي سمت به ريمم. دادم مريم به رو آنا

 .کشیدم خفیفي جیغ و وايسادم همونجا و کشید

 .آخ مــــادام، شکمم، آي _

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  nazi nazi | غرور تلخ سایت نگاه دانلود
 

 :اومد سمتم به و برداشت بافتن از دست ماري

 خوبي؟ نیلوفر؟ شده چي _

 :گفتم و کردم ناله. نشستم زمین روي. گذاشت نزمی روي رو آنا و اومد سمتم به سرعت به مريم

 .میرم مي درد از دارم آخ _

 :گفت مريم

 .اورژانس به بزن زنگ پاشو ماري شده، وقتش حتماً _

 به ماري. میدن انجام اسلوموشن کاراشونو دارن همه کردم مي حس چرا دونم نمي. شم بیهوش بود نزديک زياد درد از

 .نیدمش مي چیزايي يه بیهوشي تو. شدم بیهوش و بیارم طاقت رو درد نتونستم. بفرستن آمبوالنس تا زد زنگ اورژانس

 ختيس خیلي وضعیت خورده، گره گردنش دور ناف بند بمونه، سالم مادرش کنین دعا! بمونه زنده بچه نیست معلوم _

 .داره

 تختم روي سرشو ماني. کردم باز چشمامو کردم حس شکمم زير که دردي با. برد خوابم دوباره و شد داغ چشمام

 .بود خوابیده انگار و بود گذاشته

 .بودن کرده تنم به رنگي سبز لباساي و بودم بیمارستان بود، سرُم دستم يه

 !ماني؟ _

 .بود شده قرمز خیلي چشماش. مالید چشماشو و کرد بلند سرشو آروم ماني

 چنده؟ ساعت خوابیدي؟ اينجا چرا _

 :گفت و مالید چشماشو ماني

 .شبه دوازده ساعتم نداري؟ درد خوبي؟. برد خوابم کي نفهمیدم بودم، خسته خیلي _

 کردم، مي حس شکمم تو خالیشو جاي انگار!! کردم نمي حسش ديگه چرا. کشیدم شکمم رو دستمو افتادم، بچم ياد

 :تمگف و کردم بغض افتادم، بودم شنیده بیهوشي تو که حرفايي ياد. بودم شده سبک خیلي انگار

 اومد؟ دنیا به ماني؟ کو بَچَم _

 .زد حلقه چشماش تو اشک کرد، نگام ماني

 :گفتم لرزاني صداي با شدم، مي ديوونه داشتم

 نه؟ است، زنده ماني! است؟ زنده _
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 :گفت و زد لبخندي و گرفت کردمو يخ دستاي ماني

 !سالمه دخترمون دلم، عزيز آره _

 کجاست؟ االن نه؟ گي مي راست _

 .بدي شیر بهش بیارنش که االنه. نوزاداست بخش تو االنم. گم مي راست شم داتف آره_

 :گفتم ذوق با بود چشمام تو اشک حالیکه در. شد راحت خیالم

 !ديديش؟ تو ماني _

 :گفت خوشحالي با ماني

 شمايچ رنگ چشماش اما منه، شبیه لباش گفت مي مريم البته نرفته، من به هیچیش! خودته فتوکپي نیلوفرم، آره _

 !توئه

 و زدم لبخندي! بود خاص خیلي ماني چشماي اما بود، اي قهوه من چشماي بکشه، ماني به چشماش داشتم دوست

 :گفتم

 !من برم قربونش الهي _

 خوبي؟ خودت نیلوفر _

 .خوبم خیلي که من _

 نمي .بمونین زنده دوتا شما از يکي شايد گفت مي دکتر. داشت ضرر خیلي برات بچه تولد داد، بهم دوباره رو تو خدا _

 .کرد دعا و گريه خیلي طفلي مريمم آوردم، دست به سالم هم با دوتونو هر تا شدم خدا دامن به دست چقدر دوني

 اينجاست؟ االن مريم _

 .کشیدن زحمت خیلي طفلکیا. رفتن خوبه بچمون و تو حال ديدن وقتي بود، ديروقت ديگه نه _

 :گفت لبخند با و ردک نوازش آروم دستامو ماني

 لحظه يه کنم نمي فکر. افتاده دلم به مهرش بدجوري! نیلوفرم دادي هديه بهم رو دنیا دختر ترين ناز و زيباترين تو _

 !کنم تحمل کوچولومونو شايلین دوريه بتونم هم

 :گفتم و کردم اخمي

 !خانوماست هووي بچه. گفت مي راست مريم که فهمم مي حاال _

 :گفت و کشید نرمي با مو ونهگ خنديد، ماني
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 مي هاگ کن باور. نداشتم رو بچه اين من که نبودي تو اگه! شايلین بعد تو اول! مني قلب که تو! من کوچولوي حسود _

 !زنم فقط گفتم مي کردن فکر بدون همسرتو، يا بمونه زنده خواي مي رو بچه گفتن

 :گفتم و زدم لبخندي

 .بینمت مي خوشحال سال ود از بعد که خوشحالم خیلي ماني _

 !خوشحالم دارم، رو تو تا من _

 اييچیز خنده با و شد نزديکمون کوچیکي تخت با پرستاري لحظه همین در. بوسید کردو لبش نزديک دستمو ماني

 .نفهمیدم باز من که گفت

 :گفت بهم و زد لبخندي هم ماني

 !کرده مي تابي بي و گشنشه بچه میگه _

 خیلي پاهاش و دست! اي قهوه درشت چشماي با بود سفید بود، ناز خیلي! جـــونم اي گذاشت، بغلم تو رو بچه ماني

 .بود چونش زير کوچولو چال يه و بود خرمايي موهاش. بود کوچولو

 :گفتم ذوق با

 !من کوچولوي شايلین! ماني نازه خیلي جـــونم، اي _

 :گفت و گرفت کوچیکشو دستاي و شد حالخوش هم ماني. کاشتم دخترم پیشوني رو عشق سر از اي بوسه

 !بره قربونش بابا! داره کوچولويي دستاي چه ببین نیلوفر _

 داشت، مبچگی به زيادي و عجیب شباهت شايلین. بود من شبیه خیلي بود، ماني با حق. بود ناز و لطیف خیلي پوستش

 .بود کمرنگ صورتي رنگشم بود، ماني لباي فتوکپي و بود اي قلوه لباش

 حس خیلي. داد دست بهم خوبي خیلي حس خورد شیر بار اولین براي وقتي. دادم شیر بهش و کردم بغلم شايلینو

 اش هگشن خیلي شايلین. بچشم شدنو مادر طعم سالگي چهار و بیست سن تو که کردم نمي فکرشم اصالً بود، خوبي

 باالخره. کرد مي نگاه شايلین و من به عشق با و کرد مي ناز اروم پاهاشو ماني. خورد مي شیر زياد حرص با و بود

 مهرش. شده ذره يه براش دلم نشده چیزي هنوز کردم حس. بردش نوزادا بخش به دوباره پرستار و شد تموم شیرش

 .بود افتاده دلم به خیلي

 به رو اديزي خیلي گرماي اومدنش با و شد ماني و من احساس از خالي و سرد زندگي وارد شايلین که شد طوري اين

 و اديش ديدن از منم کنه، بغلش و ببوسه شايلینو و خونه بیاد زود به زود تا کرد مي کاري هر ماني. بخشید زندگیمون

 الغر و ريزه شايلین. بودم راضي و میشه خوب داره زندگیم کردم مي حس و بودم خوشحال خیلي ماني شوق و ذوق

 مهه دکتر نظر به و دکتر بردمش مي ماه هر. بود الغر اما رسیدم، مي خودم به بارداري ماه نه اون تو خیلي اينکه با بود،
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 عادت شايلین به حسابي ماري و بودن خوشحال خیلي شايلین اومدن از هم جک و ماري. بود طبیعي و نرمال چیزش

 .کرد مي بوسش و کرد مي بازي باهاش مرتب هم جک. داشت دوستش و رسید مي بهش خیلي و بود کرده

 !بود حسرت از پِر زندگیم همیشه اما خواستم، نمي خدا از چیزي ديگه بود برديا و من ي بچه شايلین، گها

 بیستم فصل

 

 تو؟ کجايي ماني الو _

 است؟ خونه شايلین گیرم، مي کیکو دارم _

 .شه زده ذوق بینه مي رو خونه و میاد وقتي تا پارک بردش ماري نیومدن، هنوز _

 اومدن؟ چي؟ امیر و مريم _

 .داره کار جايي ساعتي يه گفته آقا امیر اما کنیم، تزيین رو خونه کنه مي کمکم داره اومده، مريم _

 !ام خونه ديگه ساعت يه تا منم پس باشه _

 .نره يادت شايلین کادوي _

 نداري؟ کاري. نباش نگران گذاشتمش، ماشین تو نه _

 .خداحافظ منتظرتم، نه _

 .فعالً _

 .بود خونه ديواراي به بادکنکا زدن مشغول مريم. مکرد قطع گوشیو

 میدي؟ پات جلوي از رو قرمزه بادکنک اون نیلو، _

 .آره _

 .دادم بود پايه چار رو که مريم دست به بادکنکو

 خوابوندي؟ رو آنا مريم؟ _

 .خوابوندمش شايلین تخت رو اجازت با.. بود خسته خیلي بود بیدار صبح از آره، _

 .شه فداش خاله حرفیه، چه ناي بابا نه _

 .کردن عادت هم به حسابي کنن، بازي هم با بیاد شايلین بود منتظر _
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 .گیره مي رو آنا ي بهونه مرتب شايلینم آره، _

 شد؟ چي کیک _

 !است خونه ديگه ساعت يه تا میاره، ماني_

 خوشگل و جوون همونقدر وزمهن بودم، نکرده تغییري هیچ بود گذشته که سالي شش تو رفتم، آشپزخونه سمت به

 .بودم مونده

 هاي قابلمه هم گاز رو بود، يخچال تو ساالد و دسر انواع. بود کرده آماده ماري رو چیز همه کشیدم، سرک يخچال به

 .خورد مي چشم به بزرگي و زياد

 ايموه البالي یدسف تار چند و بود گذشته سالي شش بود، شده تر جذبه پر و تر مرد خیلي. سررسید ماني باالخره

 .بود نشده کم هم درصد يه جذابیتش از اما شد، مي ديده پرپشتش و مشکي

 .رفتم سمتش به. بود دستش تولد مخصوص عروسکي کاله تا دو و فشفشه عالمه يه و کیک ي جعبه

 .نباشي خسته سالم، _

 :گفت و زد نازي لبخند ماني

 .نباشي خسته شمام خانومم، مرسي _

 :گفت و انداخت گاهين خونه به ماني

 !کنه مي ذوق خیلي ببینه شايلین مطمئنم شده، عالي! کردين چیکار _

 :گفتم. کرد احوالپرسي و سالم ماني با هم مريم

 !کنه مي کمک بهم داره اينجا صبح از کشید، زحمت خیلي مريم _

 :گفت مريم

 .نکردم کاري من بابا، نه _

 :گفتم ماني به رو. کرد تشکر مريم از ماني

 نرفته؟ که يادت گرفتي؟ سالگیو چهار شمع _

 :گفت و زد چشمکي بهم ماني

 .آوردم شايلینم کادوي. بود يادم عزيزم، نه _
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 کودکانش و ناز لحن با و مالید چشماشو آنا. گذاشت صورتش رو اي بوسه مکاني شد، نزديکمون بود، شده بیدار آنا

 :گفت

 کیه؟ تفلد نیلوفر، خاله _

 :فتمگ و زدم لبخندي

 !جون خاله ديگه شايلینه تولد _

 :گفت و شد خوشحال آنا

 !هورا!! تفلد جــون آخ _

 .سررسیدن هم ماري و شايلین. بوسیدش و کرد بغل رو آنا امیر. رسیدن همه باالخره

 :خونديم آهنگ با و زديم دست همه

 .مبارک تولدت مبارک، تولدت _

 :گفت ماني.کرد مي نگاه تعجب با هممونو درشتش و ناز چشاي با شايلین

 !هگذاشت آنا ببین سرت، بزار خوشگال کاله اين از بیا بدو جوجويي؟ کني مي نگاه اونجوري چرا بره، قربونت بابا _

 :گفت کرد مي پاره کالهشو مقوايي ي لبه داشت حالیکه در آنا

 !دالم اينا از منم ببین شايلین _

 آنا کنزدي و گرفت ماني از کالهو. بوسید صورتشو و پريد ماني بغل و شد خوشحال خبره، چه بود فهمیده تازه شايلین

 :گفت آنا به رو و وايساد

 !نالنجیه من کاله ببین آنا، _

 :گفت آنا

 !صولتیه..تره خوجل من مال _

 و بود آورده دست به مانیو و من دل سال چهار اين تو حسابي. بود تر نازک و تر لوس آنا صداي از شايلین صداي

 :گفت ماري. زد مي پر براش دلم که من. بوديم شده عاشقش ابيحس

 بیارم؟ کیکو نیلوفر _

 :گفتم
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 .بیار مادام، نکنه درد دستت _

 روي رو ها فشفشه و شمع ماني. شد گذاشته میز روي رنگ قرمز سر گل با موطاليي دختر يه شکل به بزرگي کیک

 .چید کیک

 ارزش خیلي برام شايلین خوشحاليِ. زدن دست و کردن شادي ها چهب و گذاشتم دستگاه تو مبارکو تولدت آهنگ

 .داشت

 :گفت شايلین

 بخولم؟ شکالتاش از مامان، _

 :گفت آنا

 .خوام مي قرمزاش ژله اون از منم _

 :گفت و خنديد امیر

 !کن میل بعد کن فوت شمعتو اول عمو، شايلین. دارين تشريف شکمو وروجک دوتا شما چقدر _

 :گفت و انداخت باال ابروشو يتا يه شايلین

 کنم؟ میل _

 :گفت و خنديد ماني

 بخور مبعد کن فوت شمعو اول که اينه عمو منظور بابايي شايلین! پسر بزن حرف سیکل زير ها بچه با جان، امیر بابا _

 !بخور

 .خنديدن آنا و شايلین

 .زدن تدس همه. بردين کیکو ماني کمک با و کردن فوت شمعو هم با آنا و شايلین

 .خنديديم خیلي و درآورد ادا کلي ماني و گرفتیم عکس کلي

 نشايلی. بوديم خريده شايلین براي رنگ صورتي بزرگ خرس يه ماني و من. شد کادوها به نوبت کیک، خوردن از بعد

 بنفش جیغ تو من. بود برده ارث به من از بنفششو جیغ اين. کشید بنفشي جیغ و کرد ذوق خیلي خرس ديدن از

 .بودم استاد کشیدن

 :گفت بود انداخته ماني گردن دستشو درحالیکه شايلین

 !خِلسَم عاشق من جــــون، آخ _
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 !نکشیطو توئه عاشق خِلسَم _: گفت بزنه حرف شايلین شبیه کرد مي سعي که اي مزه با لحن با و زد لبخندي ماني

 :گفت و شد شحالخو شايلین. بود خريده شايلین براي بزرگ پرنسس عروسک يه مريم

 !خوجلیه علوسک ملیم، خاله ملسي _

 :گفت و کشید و شايلین ي گونه امیر

 !نازينینم باشه مبارکت _

 :گفت و بوسید و شايلین صورت هم مريم

 !بره زدنت حرف اين قربون خاله _

 صورتشونو و ردنک وورجه ورجه خیلي چون آنا، و شايلین براي مخصوصاً بود، زيبايي خیلي شب هممون براي شب اون

 حسابي

 .کردن کثیف

 :گفت ماني که کردم مي کمک خونه کردن جمع براي ماري به داشتم مهمونا رفتن از بعد

 .دارم کارت بیا، دقیقه يه نیلوفر _

 :گفت ماري

 .کنم مي جمع خودم من برو، تو نیلوفر _

 :گفت ماني. بود خرسش با بازي مشغول شايلین. نشستم ماني کنار مبل روي و کردم تشکر ماري از

 .بدم بهت خوام مي ديگه کادوي يه که بیا بابايي، شايلیني _

 .نشست ماني پاهاي روي و اومد ذوق با شايلین

 بابايي؟ بدي خواي مي چي _

 !نیلوفر مامان به هم تو به هم خوب، خیلي ي هديه يه: گفت و کرد ناز و شايلین صورت دستش پشت با ماني

 :گفتم

 هست؟ چي ت هديه حاال! ماني ديکر کنجکاوم _

 :گفت و درآورد رنگ آبي بلیت تا سه جیبش از ماني

 !ايران ريم مي ديگه روز سه _

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  nazi nazi | غرور تلخ سایت نگاه دانلود
 

 :گفت و زد حلقه ماني گردن دور دستاشو و کشید جیغ شايلین شدم، شوکه

 !پارکه؟ اسم ايالن ماني، بابا جـــون آخ _

 :گفت و خنديد ماني

 .بیني مي دايیهاتو و ها خاله و ها عمه بیني، مي بزرگتو بابا و بزرگ مامان که جايیه ايران! بابا عسل نه _

 اونجا؟ هست هم بچه جون، آخ _

 .کني بازي باهاشون عالمه يه توني مي که هست اونجا بچه عالمه يه! شايلینم آره _

 بابايي؟ بريم مي هم آنا_

 .آنا پیش میايم دوباره گهدي هفته چند ما باباش، و مامان پیش مونه مي آنا عزيزم، نه _

 .هورا جـــون، آخ _

 ناال! نه واي داشتم، بیم برديا ي دوباره ديدن از. ايران برگردم نداشتم دوست اصالً بودم، ماني حرف شوک تو هنوز من

 شتوق االن شدم، مي امیدوار زندگیم به داشتم و کردم مي عادت ماني و زندگیم به کم کم داشتم که االن نبود، وقتش

 .نبود

 .منداشت طاقتشو شم، روبرو باهاش سال شش از بعد دوباره که بود سخت خیلي برام حاال و بودم دور برديا از سال شش

 :گفت و کرد ريز چشاشو ماني

 ايران برگردي خواي مي سال شش از بعد بفهمي اگه کردم مي فکر نشدي؟ خوشحال ساکتي؟ چرا تو نیلو راستي _

 !!شي مي خوشحال خیلي

 :گفتم پته تته با و شدم هول

 !سخته برام کم يه سال بعدشش ماني اما اما،. خوشحالم آره، اونکه اون، _

 .گرديم برمي و ريم مي اي هفته دو يکي! سخت؟ چرا ببیني، خانوادتو بري بايد که باالخره _

 گرفتي؟ مرخصي چطوري _

 لهسا شش که شنید امیر از وقتي. همکاريم هم با ليسا پنج باشه چي هر داره، قبول منو کاراي خیلي قديري دکتر _

 !ببینه خانوادشو ببر خانومتو هم کن استراحت هم برو اي هفته دو گفت و داد مرخصي بهم ايران، نرفتیم

 :گفت شايلین

 داله؟ بازيم شهل اونجا، بابايي _
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 :گفتم و کردم جدا ماني بغل از شايلینو

 !بگو بخیر شب بابا به عزيزم، ديگه خوابه وقت شديا، شیطون خیلي امشب _

 :گفت و کرد هم در اخماشو شايلین

 .نمیاد خوابم من _

 :گفت و زد لبخندي ماني

 !داره پارک چقدر که میگم ايران از برات فردا. بخواب برو وروجکم، برو _

 بود کشیده دراز تخت رو ماني. رفتم ماني و خودم خواب اتاق به و خوابوندم اتاقش تو شايلینو. بود شده راضي شايلین

 .کشیدم دراز کنارش بود، روشن کنارش آباژور و

 نیلوفر؟ _

 بله؟ _

 بريم؟ نداري دوست نشدي؟ خوشحال اصالً ايران بريم قراره شنیدي وقتي کنم مي حس _

 و زدم يلبخند. بدونه نشدنمو خوشحال اصليِ دلیل يا نشده تنگ خانوادم براي دلم کنه فکر ماني نداشتم دوست اصالً

 :گفتم

 شم؟ن خوشحال که کمه عقلم مگه وگرنه گفتي يهويي خیلي آخه. شدم شوکه کم يه فقط کني، مي اشتباه عزيزم نه _

 دلتنگي از که تو براي هم شه، آشنا هاش عمه و خاله و عموها با که شايلین براي هم! الزمه هممون براي سفر اين _

 .کنم استراحت و باشم دور کارم از اي هفته دو هک من براي هم ببیني، خانوادتو و دربیاي

 !توئه با حق _

 شده؟ دار بچه نوشینم راستي _

 !باشه ماهشون هشت کنم فکر االنم آورده، دنیا به قلو دو نوشین که گفت زد زنگ هستي که سري اون _

 پسرن؟ دوشون هر! بانمک چه آخي، _

 .سینا و سارا! دختر يکیم و پسر يکي نه، _

 .همیشه باشن سالمت... اايشا _

 .بیمارستان بود رفته زود صبح هم ماني بود، خواب هنوز شايلین. شد صبح***
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 مگه؟ بود شده چي. برد ماتم کرد، مي گريه داشت مادام. رفتم آشپزخونه به

 :پرسیدم نگراني با

 افتاده؟ اتفاقي کني؟ مي گريه چرا خوبي؟ مادام _

 :گفت و کرد پاک اشکاشو دستش پشت با ودب شده من حضور متوجه تازه که ماري

 !نیلوفر بريزم چاي برات بشین _

 :گفتم و شدم حرفش خیال بي

 شده؟ چیزي مادام _

 :گفت بغض با و گرفت راه دوباره اشکاش. زد زل چشام تو ماري

 زندگي اشم با ساله شش االن ما کنیم؟ تحمل رو شما دوريِ چطوري جک و من گین نمي ايران؟ برين خواين مي _

 .نیلوفر کرديم عادت بودنتون و حضور به خیلي کرديم،

 :گفتم و بوسیدمش رفتم، سمتش به! پس شده قلمبه احساساتش عزيزم،! آخـــي

 و ماني و من. گرديم برمي اي هفته دو و ريم مي. بمونیم که بريم نیست قرار شم، اشکات اين قربون من الهي _

 باشه؟ برگرديم زود دم مي قول. مادام ديمکر عادت جک و تو به خیلي شايلینم

 .شنیدم سر پشت از شايلینو صداي لحظه همین در. زد کمرنگي لبخند چون بود کرده قبول انگار ماري

 بده؟ صُبونه ما به نیس کسي _

 :گفت و کرد بوسش غرق رفت، شالین سمت به ماري

 !عزيزدلم میارم برات بشین _

 :گفتم خنده با

 !شیطونک میزنه حرف بزرگترا مثل ها، گرفته ياد ماني از رو حرفا اين _

*** 

 زشونسورپراي که بود ماني پیشنهاد ايران، ريم مي داريم که نگفتیم فامیل از کدوم هیچ به. فرارسید سفر روز باالخره

 خوشم ن،بنداز راه کاري شلوغ و فرودگاه بیان فامیل ايل يه نداشتم دوست. کردم قبول خواسته خدا از منم. کنیم

 .نمیومد
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 اشمنب بیخیال انقدر که زد غر بهم خیلي و بود بسته خودشو چمدون قبلش شب از ماني. بودم چمدونا بستن مشغول

 یزيچ کنم فکر و بیام و برم مرتب هي ماني مثل تا کردم مي حال بیشتر اينجوري! بودم نود دقیقه همیشه من خب اما.

 وت کردنشون جاسازي و شايلین لباساي کردن تا مشغول! بیچاره چمدون وت کنم پر وسیله عالمه يه و گذاشتم جا

 .شدم رنگم اي سرمه چمدون

 تهران ديدن براي اي انگیزه هیچ که زماني درست اونم. ايران برگردم دير انقدر و اينطوري کردم نمي فکر اصالً

 برسم ردياب به میشه بازم که داشتم امید دشاي. باشم برديا کنار تا ايران برگردم داشتم دوست پیش سال شش! نداشتم

  امیدوار وصالش به و

 تازه. بگیريم طالق بخوايم که نداشت مشکلي زندگیمون ماني و من. نداشتم امیدي اصالً نه، چي؟ حاال اما. بودم

 !نبود راهي هیچ يعني پس!! طالق ي بچه بشه نداشتم دوست و داشت حضور شايلینم

 !کنم معطوف کارام به حواسمو کردم سعي و تادمفرس بیرون حرص با نفسمو

. کرد مي بوسش مرتب و بست مي خوشگلي سر گل با شايلینو بلند و مشکي موهاي داشت ماري. رفتم پايین به

 رو وناچمد ماني. اومد آژانس.بود عروسکش با بازي مشغول و کرد نمي اعتراضي بود وابسته ماري به شديد که شايلینم

 هم منو. ريخت اشکم قطره چند شايلین چشم از دور حتي و کرد بغل و شايلین محکم ماري اد،د جا ماشین عقب

 جک و ماري از و گرديم برمي زودي به که دادم دلداري بهش. میشه تنگ برامون خیلي دلش که گفت و بوسید محکم

 میشد احساس ماري و جک براي خالیمون جاي چقدر نبوديم خونه که مدتي تو که دونستم مي خوب. کرديم خدافظي

 ..بود خوشحال هستن ما فکر به انقدر اينکه از و

 من! نايال میرسیم کي گفت مي ماني به پريد مي اونور و اينور مرتب و داشت ذوق خیلي شايلین رسیديم، فرودگاه به

 دايص که بوديم نشسته فرودگاه سالن تو! بودم احساس بي ديدم، نمي خودم تو ذوقي هیچ ، شايلین و ماني برعکس

 :خورد گوشمون به آشنايي

 !معرفتا بي تنها تنها _

 :گفت امیر. اومدن سمتمون به آنا و امیر و مريم عقب، برگشتیم

 رفتي؟ مي داشتي خبر نامردي،ذبي خیلي ماني _

 :گفت و کرد بغل رو امیر ، ماني

 .کردين لطف بیفتین، زحمت تو نخواستم _

 :گفت و بوسید منو مريم

 .برگردين زود بوديم؛ کرده عادت بهتون خیلي _
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 :گفتم

 حتماً _

 :گفت و گرفت دستاشو و شد شايلین نزديک آنا

 بِخَلي؟ چي بَالم خواي مي ايالن میلي _

 :گفت شايلین

 .داله چي همه اونجا گفت مي ماني بابا خواي؟ مي چي _

 :گفت و کرد فکري آنا

 خَلي؟ مي دال کنتلُل ماشین بَالم _

 دالي؟ دوست داله؟ ملیکا که اونايي از_

 !قشنگه چه ديدي آله،_

 .خَلم مي بَالت باشه. قشنگه خیلي نالنجيِ؟آله _

 اهر بغض. رفتیم و کرديم خدافظي همشون از رفتیم، مي بايد ديگه. بوسید محکم شايلینو صورت و شد خوشحال آنا

 انیوم دلتنگي، و تنهايي از و کردم مي غرغر مدام که نبودم من اين مگه! بود شده مرگم چه دونم نمي. بود بسته گلومو

 خون و ايران برگردم که کردم مي نق نق همش که نبودم من مگه بود؟ شده مرگم چه پس حاال! بودم؟ آورده ستوه به

 انيم که وقتي مثل چرا بودم؟ کرده بغض چرا نبودم؟ خوشحال چرا پس! ايران برگرديم که بودم کرده شیشه تو مانیو

 ل؟قب ي دفعه مثل بود؟ کرده مجبورم اينبارم! بود؟ سخت برام کشیدن نفس بازم بود کرده هواپیما سوار منو رزو به

 !اوف

 جوش زود خیلي. شد جور باهاش حسابي و بود نشسته خودش سالش و سن هم دختر يه نزديک هواپیما تو شايلین

 بود عاقل دخترم. کرد مي بازي دخترا با بیشتر و نبود تراح مردا با ماني، جز به. زد نمي حرف مردا با زياد اما بود،

 ساعتي هي ما، ي خونه بريم و بگیريم تاکسي يه و بگیريم تحويل رو چمدونا تا. شديم پیاده و نشست هواپیما باالخره!

 هکن بازي ها بچه با داره دوست که گفت مي و کشید مي مانیو دست مرتب و داشت ذوق خیلي شايلین. کشید طول

 !کنه صبر که خواست مي ازش و کرد مي بوسش هم ماني!

 بغلیمون، ي همسايه قادري، آقاي فقط بود، همون ها کوچه! بود شده تنگ خونمون برا دلم چقدر. رسیديم خونه به

 همون در. بده جلوه نور کم ما ي خونه کم يه بود شده باعث که بود ساخته بلند ساختمون يه و بود کوبیده خونشو

 همب لبخندي چون بود، خونده چشام تو نگرانیو هم ماني. داشتم استرس خیلي. کمرنگ آبي بود، پیش سال شش رنگ

 :رسید گوش به نريمان صداي. داد فشار زنگو ماني. نکرد آرومم لبخندش اما باشم، مسلط خودم به تا زد
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 !کیه؟ _

 :گفت و کرد عوض صداشو ماني! گذاشتناش سر به سر براي بازياش، لوده براي. بود زده لک براش دلم

 .بیارين رو ما ي عیدانه اين آقا _

 داداش؟ گرفتي آلزايمر نکنه. ها گذشته عید از ماهي پنج من، برادر! عیدانه؟_

 .بده خیرت خدا مارو، ي عیدانه بیار نیست؟ مبعث عید مگه فردا چیه؟ آلزايمر آقا نه _

 :اومد نريمان عصبیه و کالفه صداي

 .اومدم بابا، اومدم! بچاپي پول بیچاره ملت از تا کردي بر از رو اماما تولداي و عیدا تموم! هستیا آدمي عجب _

 :گفت ماني خنديدم،. اومد گوشي شدن کوبیده محکم صداي

 .شده کفري چه چندرغاز براي ببین! بود خسیس اولشم از تو، داداشِ اين _

 :گفتم شايلین به رو

 باشه؟ عزيزم بده سالم بهش اول نريمان، دايي دايیته، در، دم میاد االن که آقايي اين _

 چي فهمیدم نمي درست. زد مي غر لب زير مدام. شد مي نزديک داشت نريمان قدماي صداي. گفت اي باشه شايلین

 .کرد باز رو در! اين بود خسیس چقدر! زنه مي غر داره بود معلوم اما میگه،

 ...آقا آخه_

 !بود گرفته خندم! نه يا ديده درست ببینه تا زد پلک بار دچن دهنش، تو ماسید حرفش

 :گفت و کرد بغلش خنده با ماني

 گرفتي؟ خودت به چیه قیافه اين! خسیس نخواستیم عیدانه بابا _

 :گفت و بوسید و ماني محکم بود دراومده شوک از تازه که نريمان

 یشم؟م روح قبضه من میاي خبر بي اينجوري گي نمي تو بیشعـــور _

 :گفتم خنده با

 !شین مي تِلپ مامان ي خونه ماه دوازده به سال شما دونستیم نمي ما واال _

 :گفت و داد جا مردونش بغل تو منو و کشید لپمو شد، جدا ماني بغل از نريمان

 تو؟ چطوري. من بشم درازم زبون خواهر قربون _
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 :گفتم و بوسیدمش

 چطوري؟ تو خوبم، _

 :گفت و اومد نبیرو بغلم از نريمان

 .خوبیم اي، _

 :اومد شايلین صداي

 !بگیله تحويل لو ما هم يکي _

 و ردک بغلش و کرد بوسش کرد، نگاه شايلین به نريمان! باشه سالش چهار همش کردم مي شک که میزد حرفايي گاهي

 :گفت

 جون؟ دايي خوبي چطوره؟ خودمون کوچولوي خانوم بــــــَه _

 :گفت و خنديد بود اومده وجد به عالقه رازاب همه اين از که شايلین

 !خوبم ملسي، _

 :گفت ماني.بوسیدش دوباره نرمیان

 !همینجا راحتیم ما ها، تو بیايم که موقع يه نکني تعارف پسر _

 :گفت بود بعید ازش که شرمي با داشته نگهمون بیرون ربعي يه که بود شده متوجه تازه انگار که نريمان

 !کنن مي کُپ ديدنتون از همه که بفرمايید. رفت يادم اصالً که دمبو کرده ذوق انقدر_

 شديم حیاط وارد اونا از جلوتر شايلینم و من رفت، چمدونا حمل براي ماني کمک به و رفت کنار در جلوي از نريمان

 .بودن کرده انگیز دل حیاطو خیلي توباغچه سرخ، گل هاي بوته. بود شده رو و زير حیاط واقعاً.

 نريمان .باشم داشته آرامش و نکنم فکر برديا به گرفتم تصمیم. داشتم خوبي خیلي حس بود، دماغم توي قرمز رز بوي

 :زد داد

 !اومدن کیا ببینین بیاين هستي، مامان، _

 اردو قراره کیا تاببینن بودن زده زل در چوب چهار به تعجب با نريمان صداي شنیدن با هستي، و مامان. رفتیم هال به

 !بود کرده ذوق انقدر کیا ديدن از نريمان و شن
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 خبر چرا خودتي؟ نیلو واي _: گفت و کرد بغلم محکم اومد سمتم به هستي. شدن شوکه دو هر ديدن رو ما وقتي

 .بود شده تنگ براتون دلمون خیلي میاي؟ داري ندادي

. نشستیم مبل روي لبخند، و بوس و اشک کلي، از بعد. بوديم کرده غافلگیرشون حسابي اومد، سمتون به هم مامان

 :گفت مامان.بود نشسته نريمان پاهاي روي شايلین

 بود؟ چي اسمش من، برم خوشگلم ي نوه قربون _

 :گفت اي مزه با لحن با شايلین

 !جون مادر شايلین _

 :گفت و کشید و شايلین کوچیک بیني آروم نريمان. شدن زده ذوق شايلین باالي هوش از همه

 فسقل؟ هستین جون مادر ايشون فهمیدي کجا از _

 :گفت شايلین

 .بود داده نشونم ماني بابا. ديدم عکسشو خب خب، _

 داد مي ننشو شايلین به ماني روز هر عروسیمونو، عکساي آلبوم اما بود نديده فامیلو شايلین اينکه با گفت، مي راست

 :گفت شايلین !بود ستودني هوشش اين بازم اما. کرد مي معرفي تکشونو تک و

 دالین؟ ني ني شما! نرمیمان دايي _

 :گفت و خنديد نريمان. خنديديم شايلین لفظي اشتباه از همه

 !جان اييد گفتي تو که غلظتي اين به ديگه نه اما باشم، هستي براي شايد حاال. نیستم گرمم آخه، نیستم که نرم من _

 زدم لبخندي آگاه ناخود میگه چي که نبود مهم براش مامان جلوي بازم و بود نکرده فرق اي ذره نريمان اينکه از

 نريمان اما! نزنه حرفا اين از و زشته که فهموند نريمان به تونست که چي هر و ابرو با. شد سفید و سرخ هستي.

 :گفت شايلین به رو و زد لبخندي

 !بگیري جونو مادر ي يقه بايد شده، گذاشته روم اسم اين که نبوده من تقصیر واال _

 !کنه بازي باهات میاد شد بیدار خوابه، آرتین! چیزي هر از جدا حاال

 :گفتم

 !کنه بازي ها بچه با اينجا رسید خواد مي که کرده پیله ريز يه اينجا، تا تورنتو از _

 :گفت مامان
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 !کن بازي باهاش شد بیدار آرتین بذار. بشم نازم دختر قربون _

 :گفت نريمان

 !وزنه هم تقريباً پسرم اسم با اسمتم. ندي کسي به قولشو! جون لینشاي خودمیا عروس _

 :گفتم

 !شايلین شوهر پدر بشي تو بذارم عمراً! نکش نقشه خودت براي خودي بي. بدم پسرت به دخترمو عمراً _

 :گفت نريمان

 ناز، باکالس،! ماهه من آرتین! نقوت نق و زشت دختر اين شوهر میشه کي ببینم برو اصالً. میده هم پزي چه اوه اوه _

 !ريندا لیاقت لیست، تو بزارم دخترتو اسم و کنم بازي پارتي خواستم من حاال. که ذاره نمي محل دخترا به! جذبه پر

 :گفت شايلین که بدم جوابشو خواستم

 دُختله؟ يا پِسله آرتین! جوون دايي _

 .میرفت ور نريمان ي مردونه پیرهن ي دکمه با داشت شايلین

 :گفت و خنديد اننريم

! چهب صحابو بي ي دکمه اين کن ول! پسره خوشگلم، اما. پسره يا دختره نیست معلوم اسمش رو از اصالً میگیا، راس _

 !کَنديش

 .کاشت صورتش رو اي بوسه نريمانم. کرد ول شو دکمه و خنديد شايلین

 :گفت مامان

 کل و بگیرن بزرگ مهمونیه يه آينده روز چند قراره و شده فارغ بنفشه تازه. اومدين موقعي خوب خیلي اتفاقاً _

 !بیاد اصفهان از قراره نگارم. ببیني رو همه توني مي نیلوفر. هستن فامیلم

 .اوف! میکردم زيارت رو برديا ديگه روز چند تا پس. زد تند تند قلبم

 :گفت هستي

 .کشید ردد کلي و بود سخت عملش خیلي طفلي اما آورده، دنیا به پسر يه بنفشه _

 :گفتم

 گذاشتن؟ چي پسرشو اسم _
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 :گفت خنده با نريمان

 بیرون داده مي تقلبي کِرماي اش کارخونه که داد اخطار پري خاله خب اما! بَبَک بزارن خواستن مي واال. بابک _

 !بسوزه اش کارخونه دماغ تا بابک، گذاشت اسمشو و شد منصرف فرزامم.

 :گفتم و خنديدم

 نکردي؟ ترک و گفتن پرت و چرت مان؟نري نشدي آدم تو _

 :گفت هستي

 .کرده ديوونمون! زدي منو دل حرف نیلو واي _

 دلم! جــــونم اي. رفتم اتاقم به و برداشتم چمدونمو بودم، خوشحال خدايیش اما. نداشت تمومي پرتاشون و چرت

 منبودنم تو حتي مامان که بود معلوم! مرتب و تمیز خیلي. بودن اولشون سرجاي وسايل ي همه! بود شده ذره يه براش

 نشستم، تختم رو و درآوردم شالمو و مانتو. بود شده ذره يه اتاقم جاي جاي براي دلم. کرده مي تمیز رو اينجا میومده

 .شد وارد شايلین لحظه همین در

 شماست؟ اتاق اينجا! ماماني _

 خوشگله؟ عزيزم، آره_

 :تگف و کرد نگاه رو جا همه ذوق با شايلین

 !خوشگله خیلي ماماني، آره _

 :گفت بعد و موند ثابت وارنگم و رنگ سراي گل رو چشماش و شد توالتم میز نزديک شايلین

 !جونم ماماني_

 :گفتم اخم با و بره صدقم قربون نذاشتم! بود حريص شديد. شناختم مي دخترمو

 !نکني فکر بهشون بهتره و منه مال اونا شايلین، نه _

 :گفت و ردک بغض شايلین

 !خدا رو تو خواهش، من، به بده يکیشو. زيادن خیلي اينا _

 :گفتم

 .نخور هم الکي قسم. نمیشه نه _

 :گفت و کوبید زمین محکم پاهاشو و گرفت لجش شايلین
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 !خوامشون مي خوام، مي من _

 شد، اتاق وارد ماني. بود حالش به خوش چیز همه زيادي. کردم مي لوسش نبايد. بودم مونده حرفم سر من اما

 :گفت و گذاشت اتاق ي گوشه چمدونشو

 سرت؟ رو گذاشتي اتاقو چته؟ شايلین _

 :گفت ناراحتي با شايلین

 !نمیده سراشو گل اين از دونه يه بهم مامان ببین بابايي، _

 :گفت و زد لبخندي ماني

 !نباش بدي دختر. بدن بهت که خواي مي چي هر نبايد. بده خواد نمي دلش خب _

 :گفت قبلش. بیرون رفت مي اتاق از قهر حالت با داشت يلینشا

 !قهلَم همتون با _

 .کرد ولو من تختخواب رو خودشو و زد لبخندي ماني. رفت شايلین

 .ام خسته چقدر که آخ _

 .میره در ات خستگي بگیر دوش برو _

 بود؟ شده تنگ اتاقت براي دلت. رم مي بعد زنم مي چرت يه اول _

 !خیلي آره _

 .خوابیم مي جا همني رو روز چند اين _

 :گفت و کرد نوازش موهامو ماني. گذاشتم بازواش رو سرمو و کشیدم دراز ماني کنار

 اما عزيزم، کردم دورت خانوادت و وطنت و خونه از و کشیدي سختي خاطرم به خیلي سال شش اين تو که دونم مي_

 .باشین راضي و خوشحال نفر دو شما تا کنم مي کاري هر و رمدا شايلینو و تو فقط زندگیم تو من. کنم مي جبران

 زا چه و مادي نظر از چه کمبودي هیچ و باشیم خوشبخت شايلین و من تا بود کرده کاري هر حاالشم تا. زد نمي بلوف

 ماا کردم، مي انصافي بي خیلي شايد! نبود عشقم هنوزم اما اما،. لحاظ هر از بود، تک ماني. باشیم نداشته روحي نظر

 خودم دست

 :گفتم و کردم بوسش! بیشتر نه بود، گاهم تکیه و داشتم نیاز بهش فقط. باشم داشته بهش حسي تونستم نمي. نبود

 !ماني خوشبختیم االن ما. کردي جبران تو _
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 شقع با ماني. نبودم افسرده هم گذشته مثل فقط! نبودم واقعاً! نبودم! زدم پوزخندي بودن، خوشبخت لفظ به تودلم

 از قدرچ که بگه و کنه عالقه ابراز زبونش با تونست نمي و شد مي غرق عشق تو خیلي وقت هر. گذاشت لبام رو لباشو

 هک کمرم طرف رفت مي دستش داشت. کردم همراهیش منم! بودم گرفته ياد ديگه. کرد مي رو کار اين خوشحاله بودنم

 :گفت شايلین و شد باز شدت به در

 برم؟ مزاحمم _

 .نشستم تخت ي لبه و پريدم جا از ها زده جن مثل

 :گفت و خنديد ماني

 !بـــدو بغلم، بیا بابايي نه _

 :گفتم و کردم اخم. پريد ماني بغل خوشحال شايلین

 !بزن در بري خواي مي جا هر اول _

 :گفت شايلین

 بابايي؟ میزدم در بايد _

 :گفت و خنديد ماني

 !کارياشه خراب فکر به ماماني عزيزم، نه _

 :گفتم و زدم ماني بازوي به مشتي

 !مــــاني _

 :گفت و زد چشمکي بهم ماني

 !ها گیره مي جاتو داره دخترت که بغلم بیا بدو _

 :گفت و کردم اشاره ماني قلب به زدم آمیزي شیطنت لبخند

 !بگیره جامو تونه نمي که اينجا _

 :تگف و کشوند بغلش تو منو و کشید دستمو خنده با ماني

 !رفتین هم به زياد زبون داشتن از دختر و مادر میاد خوشم _

 .خنديديم شايلین و من
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 عاشق حسابي پري خاله. بودم ديده بوديم مامان ي خونه که مدتي تو توک و تک رو همه. فرارسید مهموني روز

 ردياب بودمش نديده که کسي تنها فقط. رفت مي صدقش قربون کلي که بهارم و بود شده زبونیاش شیرين و شايلین

 .داشت تأخیر همیشه. شد مي پیداش دير همیشه که کسي همون! بود

 انيم بودن به داشتم تازه من! بشم دلسرد ماني از بازم خواستم نمي. نبودم ناراحت کردنش دير و نبودش از اينبار اما

 همش بودم مطمئن اما بود، شده چم دونم نمي رسیدم، خودم به حسابي! برديا بهت لعنت بازم، اما. کردم مي عادت

 !برديا بازم! مهمونیه تو برديا حضور بخاطر

 و يکبار بدن حسابي و میومد تنم به خیلي. بود اي جوجه زرد پیرهن رنگ. کردم تنم به ساتن جنس از بلند پیرهن يه

 !زدم مي رو زدم مي بودم ردخت که تیپايیو همون هنوزم اما داشتم هم بچه يه اينکه با. ذاشت مي نمايش به ظريفمو

 !!گفتم چي

 البالي ييطال مويي تل. زد مي برق خیلي نگینیش و داشت بزرگي نگین وسطش که بود پیرهن کمر روي بزرگ پاپیوني

 چشمم باالي به پیرهنم رنگ با هماهنگ رنگي زرد ي سايه و کردم ملیحي و ماليم آرايش. زدم رنگم خرمايي موهاي

 هريخت گردنم دور و بودم کرده شالقي صاف مو، اتو با موهامو! بودم شده عالي مالیدم، لبام رو گمورن نارنجي رژلب. زدم

 و تیپ از لحظه يه. شد وارد ماني و شد باز اتاقم در که کردم مي پام سانتیمو ده پاشنه سفید صندالي داشتم. بودم

 :گفت و زد لبخندي زود خیلي. خورد جا آرايشم

 !عزيزم شدي خوشگل خیلي نیلوفر واي _

 :گفتم و زدم اي گرانه عشوه لبخند

 !دونم مي _

 :گفت و گرفت کمرمو اومد، سمتم به

 !میکنیا سخت خورده يه منو کار امشب کني، مي خوشگل خودتو اينطوري باشه حواست _

 :گفتم و گرفتم نیشگوني بازوش از. گرفتم منظورشو. زد بهم چشمکي

 !امیشی پررو باز داري آي آي آي _

 :گفت و داد کمرم به فشاري ماني

 !دلبرم دارم کار باهات کلي من امشب _

 :گفتم و کردم اخمي

 !خواهشاً ماني، نه _
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 !بگذرم ازت تونم نمي نیلو جون به شدي؛ ناز انقدر میشه؟ مگه _

 :گفت و کرد ول کمرم دور از دستشو ماني. نزدم حرفي

 ي؟پسند مي چطوره؟ من تیپ! خانوم خوشگل راستي _

 که مرنگک بنفش لباس يه با بود پوشیده رنگ بادمجوني پلیور يه. شد معطوف بود پوشیده که لباسايي رو توجهم تازه

 تا بود گتن پلیورش خیلي. بود کرده تکمیل تیپشو ديگه که هم مشکي کتان شلوار. کرد مي خودنمايي پلیورش زير

 :گفتم و زدم آمیزي رضايت لبخند! بیرون بزنه مردونش و درشت بازوهاي که االنه کردم مي حس که حدي

 !خیلي! عالیه خیلي _

 :گفت و زد پهني لبخند و اومد خوشش ماني

 !عمراً که شما از تر خوشگل _

 کو؟ شايلین _

 !حاضرن همه بريم، بدو! نريمان پیش نشسته پايین _

 زا بعد و گرفتم محکم بازوشو ايترض با منم داره، دوست خیلي رو اينکار دونستم مي. گرفت سمتم بازوشو ماني

 زرد و نارنجي ريز گالي با مشکي، دامني و کت مامان. رفتیم هال به ماني همراه سرم، رو شالي و مانتو پوشیدن

 و کت منريمان! بود کرده غلیظي آرايش و بود پوشیده کوتاه و آسموني آبي پیرهني میومد، ما با هم هستي. بود پوشیده

 :گفت مامان. بودن حاضر همه. بود پوشیده سفید پیرهني و اي سرمه باريک کراواتي با اي سرمه شلواري

 !شد دير ديگه، بريم _

 :گفت خنده با نريمان. شديم ماشین سوار

  بسیج هم با همه کنن ازدواج بخوان! هماهنگه هم با چیزشون همه ما، فامیل کالً _

 یارنب بچه بگیرن تصمیم اگرم درمیارن، بدبختي يه عقد به عارشونو بي و عالف پسراي و ترشیده دختراي و شن مي

 بچه فِرت فِرت و میندازن راه کشي جوجه و يشن م بهتر زندگي کمتر، فرزند و خانواده تنظیم خیال بي هم با همه

 ... هم موقع اون حتماً برسه، میر و مرگ و مردن داد به خدا! مملکت به میدن

 :گفت تشر با بده ادامه نريمان نذاشت مامان

 !بمیره کسي نکنه خدا! بچه بگیر گاز زبونتو _

 :گفت بهش رو بود نشسته آرتین کنار شايلین

 کنم؟ بازي بدي منم به ماشینتو میشه آترين، _
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 :گفت و کرد اخمي آرتین

 !نمیشه نه -

 .شد آويزون شايلین ي لوچه و لب

 دي؟ نمي چِال _

 !دمش نمي تو به! منه مال چون _

 !کنیا بازي باهاش دم مي علوسکمو منم بدي اگه _

 !کنن مي بازي ماشین با پسرا پسرم، من کنم؟ بازي عروسک با که دخترم من مگه _

 اصالً بود اونجا آرتینم و بوديم مامان ي خونه که مدتي تو بودم کرده دقت من. بود خشک و سرد خیلي آرتین اخالق

 برديا ياد منو سردياش و اخالقاش اين. زد مي حرف باهاش بد و خشک خیلي و داد نمي نشون شايلین به خوش روي

 !مینداخت

 به ور شايلین! کشم مي دارم االنشم حتي کشیدم؟ زجر کم من! بشه من مثل شايلینم سرنوشت نداشتم دوست اصالً

 :گفت ماني

 ندارن؟ دوست علوسک پسال بابايي، _

 :گفت و خنديد ماني

 !کردم مي بازي خاله عروسکاش با و مالیدم مي شیره تیوهس سر سالگي هفت تا که من واال _

 :گفت و زد قهقهه نريمان

 !شد حیف نیلوفر! خان ماني داشتي مشکل اولشم از تو _

 :گفت شايلین

 !کنن مي بازي ماشین با فقط پسال میگه، آرتین _

 :گفت هستي

 !شه فدات عمه تننیس اينجوري همه پسرا اما. نداره دوست عروسک کالً آرتین عزيزم، خب _

 :گفت گوشم در آهسته هستي

 !ذاره نمي محل دختريو هیچ. شده اخالق بد و سرد خیلي رفته؟ کي به آرتین دونم نمي _
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 :گفتم و زدم پوزخندي

 .میندازه يکي ياد منو _

 :گفت تعجب با هستي

 !کي؟ ياد _

 .دندا ادامه ديگه هم هستي کردم، سکوت. لرزوند مي تنمو اسمشم آوردن حتي

 !بود دنجي و بزرگ ي خونه خیلي. رسیديم فرزام پدر ي خونه به

 .کردم مي اکتفا لبخندي به فقط و ببینم بعضیاشونو نداشتم چشم چند هر. کردم احوالپرسي فامیل کل با

 وان" يه و اسمش به پالکي قنداقش به بود، شده پیچیده قنداقي تو بابک. بوسیدم صورتشو شدم، بنفشه نزديک

 :گفتم و بوسیدم نرم بابکو صورت. بود آويزون "يکاد

 !بنفشه داري نازي پسر چه _

 :گفت و زد لبخندي بنفشه

 .کرده خودش عاشق فامیلو کل! نیست نازتر که تو ي پاره آتیش دختر از هست چي هر _

 يدهد شايلینو بونز و سر و داشتن مامان ي خونه به فامیل از برخي توک و تک که آمدايي و رفت تو. بود بنفشه با حق

 !خودش پیش بردش و کرد بغلش ديدو و شايلي در دم پري خاله حتي. بودن شده عاشقش حشابي بودن

 :گفت بهار

 !بیفته مامان چشم از بنفشه کوچولوي پسر اين که يشم م حامله وقتي ذارم مي من _

 :گفت مامان

 .نمیفته من چشم از وقت هیچ بابک _

 :گفت اي مزه با اخم با بهار

 .زنم مي شدنو دار بچه قید کالً منم پس اوکي، _

 :گفت پارسا

 خواي؟ مي بهار؟ شم اي عقده اطرافم، قد نیم و قد ي بچه همه اين ديدن با من خواي نمي که تو. نیست قبول نه _

 :گفت و گرفت رو پارسا بازوي و خنديد دلبرانه بهار
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 !کردم کارايي يه عزيزم، نه _

 .بود شده عادي براش هم خاله. شد نمي حالیش حیا و شرم دختر اين. انداخت گل بهار، جاي به من صورت

 .کرد نوازش گوشمو آشنايي صداي

 !داري؟ زبون انقده که وروجک چیه اسمت _

 !شايلینه من اسم _

 چیه؟ بابات و مامان اسم! قشنگي اسم چه _

 !ماني بابا و نیلوفر مامان _

! کردم نمي اشتباه! ديدم مي درست. نداشت امکان اين نه،! دايـــــــاخ واي. برگردوندم صدا سمت به سرمو

 مي آتیش تو داشت بدنم کل. کوبید مي سینم تو گرومپ گرومپ قلبم. بود همون خوشگلش رنگ توسي چشماي

 شهب که اونقدي نه البته. بود شده تر الغر خیلي پیش سال شش از. بود کرده تغییر چقدر! سال شش از بعد. سوخت

 ...خب اما نردبون مثل

 ذغالیش جین و رنگ ذغالي اسپورت کت. داشت جذابیتو همون هنوزم اما! بود شده الغر کمي پهنش و مردونه هیکل

. بود افتاده پیشونیش رو دستش يه و بود شده بلند کم يه موهاش! بود کرده ديوونه منو و اومد مي بهش عجیب

 چشماش تو. بودم وايساده زور به بود، سست پاهام! اوه! من دختر با. بود شايلین با تعريف گرم. نبود من به حواسش

 .ديدم مي خوبي به غمو

 ؟ کردي پیدا دوستم! خوشگل خانوم_

 :گفت و کرد اشاره دوتا اون به شايلین شدن، شايلین نزديک هما و روژان

 !دوستامن اينا _

 سراغ اصالً ازش که اي مهربوني با هردوشونو جواب برديا .داد سالم برديا به روژانم کرد، احوالپرسي برديا با هما

 :گفت شايلین. داد نداشتم

 چیه؟ شما اسم _

 :گفت و گرفت شايلینو دستاي و زد لبخندي برديا

 !برديا _

 :گفت و زد لبخندي شايلین

 !بعضیا عمو! قشنگي اسم چه _
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 افتاده نم گفتناي بعضیا فکر به هم برديا انگار! برديا نه زدم لبخندي من نه اما خنديدن، شايلین اشتباه از روژان و هما

 :گفت هما. بود

 !برديا نه، بعضیا شايلین، _

 !برديا آخ. گرفت درد قلبم. مردم مي داشتم. موند ثابت من رو برديا نگاه لحظه، همین در

 ...من عشق زيباست چه تو با زندگي

 !من روح خوبه، چه تو با ها لحظه

 ...توأم با عمرم روزاي بهترين

 !من عشق اي بمون، من با امشبو

 …بکنیم احساس عشقو باشیم، هم با تا بیا

 ...کني صدا اسممو آخره شب يک براي

 ...توئه مال من روح توئه، مال من قلب

 ! بکني لمس دستامو آخر، شبه يه براي

 من عشق زيباست چه تو با زندگي

 !من روح خوبه، چه تو با ها لحظه

 ...توأم با عمرم روزاي بهترين

 !من عشق اي بمون، من با امشبو

 شوهر ديگه من! بودم شده برديا ناز چشماي و ها نگاه تسلیم چرا! بودم شده جوري اين چرا. بود گرفته گلومو بغض

 تحمیلش بهم همه بودم؟ کرده انتخاب مانیو من مگه اما اما،! خیانت يعني اين! نبود درست کارم اين نه نه،. داشتم

 !نبود حقم اين. هست االنم بود، برديا من عشق! دادنش زورکي بهم نبود، من عشق نبود، من انتخاب ماني نه،! نکرد

 :اومد شايلین صداي

 !کنیم سالم بايد ديديم کیو هر گفتین مي همیشه شما دين؟ نمي سالم برديا عمو به ماماني، _

 به رايب پوزخندي برديا. کردم مي حس خوب خیلي لرزششو ،لرزيد مي برديا دستاي! بودا آورده گیر وقت شايلینم اين

 :گفت و زد تمرکزش آوردن دست

 !کنه نمي حساب کسي منو مامانت جون، عمو _
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 عنتل خودمو کانادا، برگشتم وقتي تا کنم محبت بهش بودم داده قول خودم به کنم؛ ناراحتش امشب يه خواستم نمي

 .اشمب حسرت تو بازم و کردم کوتاهي که نکنم

 :گفتم و زدم زور به لبخندي

 !برديا سالم _

 از ربیشت سردياشو! سردياش با حتي! اخماش با حتي لرزوند، مي منو دل که هموني بود، برديا همون. نداد جوابمو برديا

 !داشتم دوست ماني محبتاي

 :گفت شايلین

 ببینم؟ بابکو بِلَم برديا عمو با من ماماني، _

 :گفتم

 .يکن مي اذيت نه، _

 :گفت برديا کرد، اخم شايلین

 !برمت مي _

 خودشو مدام و بود اومده خوشش که بود مردي دومین از ماني از بعد. داد جا برديا بغل تو خودشو و کرد شادي شايلین

 ؟!لعنتي داري چي تو! کوچولومو دختر دل هم بردي منو دل هم برديا، ببین. چسبوند مي بهش

 .رفتن دنبالشون روژانم و هما. رفت بابک و بنفشه سمت به و شد رد کنارم از و کرد بغل شايلینو برديا

 اب نفسمو. لبخندش حسرت! بودم عشقش حسرت تو همیشه. ديدم مي رو برديا محبتاي و بودم شايلین جاي من کاش

 .دادم بیرون صدا

 :گفت لبخند با و شد نزديکم ماني

 .ها گذره مي خوش داره خیلي دخترت به _

 ذابع کم. ذاشتم نمي اينجا پامو امشب کاش. خنديد مي شايلینم و زد مي حرف برديا. کردم نگاه برديا و نشايلی به

 شعالق از هم ذره يه اما بود نديده منو سال شش اينکه با اما بود، شده بزرگ خیلي. بود هما پیش هم تینا کشیدم؟ مي

 نزديکم نگار! بودن شده بزرگ همه چقدر! بود پنجم سکال. خودش براي بود شده خانومي ديگه. بود نشده کم من به

 .بود

 کانادا؟ گردين برمي کي _

 :گفتم. رفت شايلین سمت به ماني
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 اصفهان؟ رين مي کي شما ديگه، ي هفته _

 !مهران کار بخاطر هم تینا ي مدرسه بخاطر هم ريم، مي فردا که ما _

 !آها _

 از ريدو براش کنم فکر. کرده عادت بازياش زبون و شیطنتا و شايلین به بودين ايران که مدتي اين تو خیلي مامان _

 .باشه سخت خیلي شما

 .شد تازه دلم داغ ايران، به اومدنم با! سخته خیلي منم براي_

 .اه! کانادا برگردم خوام نمي ديگه که بزنم داد داشتم دوست برديا ديدن با گفتم، مي راست

 .بود هم تو اخماش و بود نشسته ساکت اي گوشه آرتین. رفتم آرتین و هستي کنار به

 کني؟ بازي ها بچه با ري نمي! عمه آرتین _

 :گفت سرد خیلي آرتین

 .نه _

 .کن بازي ها بچه با برو عزيزم؟ چرا_

 !نیستم بچه من رم، نمي_

 کني؟ بازي حیاط تو نرفتي باهاش چرا دنبالت اومد بار چند شايلین برم، قربونت الهي _

 :گفت حرص با آرتین

 !مزست بي و لوس خیلي نمیاد، خوشم شالین از _

 :گفت اخم با هستي

 !جونته عمه با زدن حرف طرز چه اين! آرتـــــیِِِِِِن _

 !اخالقش اين با! شه مي چي آينده در اين اوه، اوه. رفت عصبانیت با آرتین

 :گفت و کرد نگام غم با هستي

 .کنم چیکارش دونم نمي _

 .شه مي اذيت خیلي بشه بزرگ. هستي شناسروان پیش ببرش _

 .ناراحته چي از دونم مي _
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 چي؟ از _

 !حاملم من نیلو_

 .شدم شوکه

 .خبر بي چه ايول، بابا گي؟ مي جدي _

 .بود ناخواسته نبوديم، راضي نريمان منو اينبار خبرته؟ چه هــــیس_

 !خیره قدمش... ايشاا. نکن شکري نا چیه؟ حرفا اين_

 .بگیره جاشو و بیاد يکي که ناراحته اين از باردارم، من فهمیده _

 حاال؟ هست ماهت چند میره، يادش کنین محبت بهش نريمان و تو _

 :گفت اخم با هستي

 .نیستم خوشحال گم مي آورديا، گیر وقت _

 و سر از ها بچه! شد مي خبر چه مامان ي خونه بعد به اين از اوه، اوه بودم، خوشحال خیلیم که من. بوسیدم صورتشو

 !رفتن مي باال االنم همین کولش

 اگه! خب نکش خجالت اصالً بچتم و شوهر از! نیلوفر شدي جلف خیلي. موند ثابت برديا ناز و جذاب ي چهره رو نگام

 .هست و! بود من حق برديا. کردم مي لعنت خودمو کلي حتماً کانادا گشتم برمي وقتي کردم، نمي نگاش

 .دور خیلیم! دور همیشه مثل اما. بود کنارم حاال زد، مي پر براش دلم خیلي نبود، کم. مشبود نديده بود سال شش

 .بود وايساده برديا کنار درست بهار رفتم، سمتش به. کرد صدام بهار

 جونم؟ _

 کانادا؟ گردين برمي کي _

 ..چي جوابم ببینه که بود مشتاق اونم انگار کردم، نگاه برديا به

 !ديگه ي هفته _

 زود؟ چه _

 .دادن مرخصي هفته دو همش ماني به _

 ايران؟ نمیاين ديگه _
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 :گفتم بغض با

 .نیست معلوم _

 :گفتم و کردم عوض بحثو نريزه اشکم اينکه بخاطر. کرد نگام غمگین بهار

 خبر؟ چه يلدا از _

 !کنه مي رو دنیا حال و کنه مي دود دايیو پوالي ايتالیا تو شوهرش با داره _

 شده؟ن دار بچه_

 !کنه مي تلف آدمو عمر بچه گفت مي همیشه نیست يادت بیزاره، بچه از يلدا. نکنم گمون نه _

 !زوره بهش شوهرش ردم میک فکر اما يادمه، _

 :گفت و زد پوزخندي بهار

 !بیچارشه شوهر اون از تر شر يلدا _

 نیست؟ امشب خبر؟ چه دايي از _

 مرغ اما دربیاد تنهايي از و کنه ازدواج تا زدن حرف باهاش خیلي خاله نوماما. شده تنها خیلي طفلي مشهد، رفته نه _

 يشانس هیچ يلدا از. سوخت دايي براي دلم! بگیره برام فروغو جاي تونه نمي کس هیچ میگه همیشه. داره پا يه دايي

 !دخترش تنها از اينم ايتالیايیش زن از اون. بود نیاورده

 !ها نازه خیلي وروجکت اين نیلو، راستي _

 :گفتم و خنديدم. کرد اشاره بود برديا بغل که شايلین به بهار

 !ديگه رفته من به _

 :گفت و کرد شايلین به رو بهار

 باباتو؟ يا داري دوست بیشتر مامانتو خاله، شايلین _

 :گفت و کردي فکر شايلین

 !باباتو _

 .خنده زير زديم پقي برديا و بهار و من

 :گفت برديا
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 .نپرسي بچه از شخصي سواالي باشي تو تا خانوم؟ بهار اومد جا حالت _

 من. رفت بهار و کرد صدا رو بهار پارسا،. کرد مي نگامون تعجب با داشت و بود نشده اشتباهش متوجه هنوز شايلین

 .بره فرستادم مي شايلینم بايد! شايلین و برديا و موندم

 .ماماني کن بازي ها بچه با برو شايلین _

 :گفت و کرد اخم شايلین

 .ندالم دوس لو اونا. کنم بازي برديا عمو با خوام مي خوام، نمي _

 :گفت برديا

 نداري؟ دوسشون چرا _

 :گفت شايلین

 !کوچولو میگن بهم _

 :گفت و خنديد برديا

 ! ديگه کوچولويي خب _

 :گفت شايلین

 !متره سه قدم بُزلگم، من خیرم، نه _

 :گفت و کرد اخم شايلین. خنديديم هم با برديا منو شايلین حرف از

 کنین؟ مي مَسخلم _

 :گفتم

 !سقف تا يعني متر سه عزيزم، آخه _

 .خنديد و کرد سقف به نگاهي شايلین

 :گفت و زد پوزخند برديا

 !نمیارن کم زبون از دختر و مادر میاد خوشم _

 پروند يم تیکه داشت البد پس. نويسن مي ت کدوم با تعريفو نبود بلد اصالً برديا بابا، نه بود؟ تعريف االن اين خب

 :گفتم غم با و کشیدم آهي! ديگه
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 !خالم پسر بعنوان حداقل. شي مي خوشحال ديدنم از ايران برگردم کردم مي فکر _

 اما زدم، حرفو اين چطوري نفهمیدم خودمم. نداشت من از رو حرفا اين انتظار. کرد نگام شده گرد چشمايي با برديا

 !منبود پشیمون

 !سال شش اين تو شدم متنفر ازت کردم مي فکر منم_

 نشدي؟ خوشحال ازديدنم چرا _

 :گفت و داد بیرون صدا با نفسشو برديا

 !نشد اما. نبینمت تا بکنم تالشمو تموم بود قرار. شم متنفر ازت ديدمت وقتي بود قرار _

 میاد؟ بدت من از انقدر چرا _

 .زدم مي زار وسط اون قطعاً بشکنه دلم که زد مي حرفي برديا گها. بود کرده گیر گلوم تو بدجوري بغض

 :گفت برديا. رفت کرد مي صداش که هما سمت به شايلین

 !نمیاد بدم کسي از من _

 بذارم؟ چي اينو اسم. عروسیم تو نه بودي عقدم مراسم تو نه _

 .اومد پیش کار. نبودم که بود تو شانس _

 :گفتم حرص اب و زدم زل برديا توسي چشماي تو

 يکرد پنهون همیشه! نیست يکي زبونت با دلت که خوندم مي چشمات تو همیشه. میگي دروغ همیشه! میگي دروغ _

 !دلتو تو حرف

 !نمونده اي ناگفته حرف گفتم، بوده چي هر. گم نمي دروغ من نه، _

 فرودگاه؟ نیومدي بدرقم برا کانادا رفتم مي داشتم وقتي چرا _

 .اومدم مي حتماً وگرنه بودم هرستانش نبودم، تهران_

 نمي قبول که بودم مطمئن میاوردم روش به اگه اما! زرنگ آقاي بوده اومده دونستم مي که من. زدم بهش پوزخندي

 ذاشت؟ نمي کنار غرورشو چرا بگم؟ داشت لزومي چه پس! منه توهمات همه اينا و نبوده که میاورد دلیل تا هزار و کرد

 بود؟ مهم براش انقدر

 يکم و بیست فصل

 بري؟ و خدا امون به کني ول شايلینو منو خواي مي ماني؟ تو میگي چي _
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 :گفت و کرد نگام کالفه ماني

 .کنم خالي حسابمو دبي میرم. بمونم که رم نمي میگم کني؟ مي طوري اين چرا تو! نیلوفر بابا اي _

 کني؟ خالي حسابتو خواي مي چي واسه_

 يب پولم چي واسه ديدم کردم فکر منم. شم شريک پروژه يه تو باهاش داده پیشنهاد قديري دکتر! گفتم که بهت _

 بیمارستان سهام که دوني مي.. کنم خالي حسابمو و اونجا برم روزي چند مجبورم. بمونه دبي هاي بانک تو استفاده

 !دبي حساب به ريختم پولشو و فروختم ماجديو

 :گفتم بغضي پر لحن با

 فهمي؟ مي بري، خوام نمي _

 :گفت و باال برد صداشو شد، عصبي ماني

 حضم به. برگشتم روزه سه. بیرون بکشم پوالمو رم مي که؛ عالفي و خوشگذروني براي رم نمي. فهمي نمي تو آخه دِ _

 باشه؟ کانادا، گرديم برمي گیرم مي بلیت تا سه برگشتم اينکه

 .سیدسرر شايلین لحظه همین در. نزدم حرفي و کردم اخم

 برم؟ باهاشون منم. پارک بره نیما دايي با خواد مي روژان بابايي، _

 :گفت ماني

 .میپرسم نیما دايي از. شايلین نکنیا اذيت اما برو _

 !واال! داشتم شلغمو حکم اينجا که منم. رفت و بوسید مانیو صورت خوشحالي با شايلین

 :گفت و بهم زد زل ماني

 !رم نمي نزني لبخند تا. کني وا ماتواخ بايد ها، نمیشه اينطوري _

 !بهتر نرو خب _

 .بدم ترک اخالقتو اين سال شش اين تو نتونستم من. لجبازي خیلي تو نیلوفر _

 رفک به نیستي من فکر به! ماني باش پذير مسئولیت کم يه شي؟ نمي عوض چرا خودت بدي؟ ترک منو اخالق چرا _

 .باش دخترت

 که اينجام. کانادا ريم مي و گردم برمي و دبي رم مي روز سه فقط من گي؟ مي اينو که کردم چیکار من مگه آخه دِ _

 سخته؟ انقدر. کن تحمل روز سه فقط. کني نمي غريبي احساس و خودتونه ي خونه
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 .بري خوام نمي _

 :زد داد بود شده عصبي خیلي که ماني

 .دونم نمي واقعاً. بگم بهت چي دونم نمي واقعاً ديگه _

 :گفت ماني. شد زده اتاق در ماني، فرياد ايصد با

 .بفرمايید _

 :شد داخل نگراني با مامان

 زدين؟ داد چرا شده؟ چیزي _

 :گفت و کرد آروم صداشو ماني. بست گلومو راه بغض

 !خوام مي معذرت من. زدم مي حرف بلند نبايد مامان؛ ببخشید _

 :گفت مامان

 .دارم کارت پايین بیا شده تموم تکار اگه نیلوفر. نداره اشکالي پسرم نه _

 حقو همه. نداشت باور منو هیچکس ديگه، کنه نهي و امر خواد مي دونم مي اه،. بودا آورده گیر وقت مامانم اين بابا اي

 .شنیدم مانیو جدي و سرد صداي. رفت مامان. دادن مي ماني به

 .بیاي کنار ريجو يه بايد اما خودته؛ میل. دارم بلیت صبح هفت ساعت فردا من _

 بايد گفت مي و کرد مي کاراشو همیشه. شد مي تحمیل بهم چي همه. کردم مي قبول بايد همیشه. شدم خارج اتاق از

 ! داشتنه دوس جور چه اين! کني قبول

 :گفت و هم تو رفت اخماش ديدنم با مامان. کرد مي پاک سبزي داشت مامان. رفتم آشپزخونه به

 کني؟ يم اذيت مانیو انقدر چرا_

 !طرفدارتن همه که ماني بمیري اي. نیست طرفدارت هیچوقت مامان اين گفتم که بهت ديدي؟

 :گفتم اي شاکي لحن با

 .دبي بره خواد مي ماني؟ يا من کنه؟ مي اذيت کي _

 چرا؟ _

 .دربیاره پوالشو حسابش از خواد مي _
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 !خب؟ _

 .اکاناد بريم میاد بعد و مونه مي دبي روز سه. نداره خب _

 داره؟ دعوا کجاش اين _

 :گفتم حرص با و شدم عصبي

 میگي؟ درست تو آره بگین و بگیرين منو طرف بار يه شد. نگیرين مانیو طرف انقدر خدا رو تو _

 !میندازي راه دعوا و جنگ داري جزئي چیز يه براي وقتي! بازيه بچه کارات همه وقتي! نمیگي درست وقتي خب _

 میندازم؟ راه دعوا من _

 .بگیري بهونه بلدي فقط تو، آره_

 :بگم تونستم فقط. زد حلقه چشام تو اشک

 !مامان نکردي درکم هیچوقت _

 رو در صداي. ريخت مي گونم رو تند تند اشکام. کردم قفل رو در و رفتم بود نوشین اتاق قبالً که اتاقا از يکي سمت به

 :اومد ماني صداي. نذاشتم محل. شنیدم

 کني؟ مي گريه چرا. ببینم کن باز رو در چته؟ نیلوفر _

 .بشنوم صداتو خوام نمي! ماني نزن حرف _

 .ها خودته پاي شد چي هر نکني باز اگه نیلوفر، بازکن رو در _

 و کرد نوازش دستمو مهربوني با و نشست کنارم ماني. نشستم تخت ي لبه و کردم باز رو در. بودم ديده بودنشو خر کله

 :گفت

 و تو فکر به خدا، خداوندي به شدي؟ عصبي انقدر که گفتم چي من مگه! من گل کني مي رو اينکارا خودت با چرا _

 رزشا شده خراب دنیاي اين تو برام تا دو شما فقط مامانم روح به. شايلین و تو. دوتام شما ي آينده فکر به. شايلینم

 .کنم مي دوتا شما خوشبختیه براي رو کارا اين ي همه من. دارين

 :گفت و گرفت خودش سمت چونمو دستش با نيما

 .کن نگاه چشمام به نیلوفر، کن نگاه من به _

 .داشت خوشگلي برق عجیب چشماش. کردم کارو همین

 :گفت ماني
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 کم بهت عشقم از هم ذره يه سال شش بعد خدا به. دارم دوستت چقدر و عزيزي برام چقدر که دوني مي خودت _

 .نشده

 راضي من و بزنه بهم عاشقونه حرف همه اون و چشمام تو بزنه زل چشماش اون با ماني شد يم مگه. بودم شده آروم

 .کرد خاکستر وجودمو چشماش با ماني. نداشت امکان! نشم قانع! نشم

 .زد بهشون داغي ي بوسه و کرد لبش نزديک دستامو کرد حس شدنمو آروم وقتي ماني

 .نکن اذيت خودتو انقدر عزيزم، _

 :گفت و کرد پاک ام گونه رو از اشکامو انگشتش کنو با ماني

 !من بشم مرواريدت عین اشکاي قربون _

 !بود العاده فوق ماني. نبودم ناراحت ديگه. نشست لبم رو آگاه ناخود لبخندي

 :گفت و گذاشت اش سینه رو سرمو و کرد بغل منو ماني

 تو بدون هم هلحظ يه زندگیو. خوام مي بیشتر دنیا ي همه از رو تو نیلوفر _

 .زندگیم همه. مني چیز همه تو. خوام نمي شايلین و

 هام ريه تو خوشبوشو عطر و کشیدم نفس. داشتم دوست نگرانیشو و آغوش اين چقدر. بودم آروم بغلش تو چقدر

 .بردم

 

 دارم رو تو خوبه چقدر هستي، تو که خوبه چقدر

 بردارم شعر تونم مي چشمات، از که خوبه چقدر

 ره مي دلواپسیم همه میشي، واپسمدل که تو

 ديره من واسه شايد يا زوده، تو واسه اين شايد

 دردم ي آواره چرا من، بفهمي زوده واست

 برگردم عشق شهر به خلوت، اين از ديره واسم

 شبگردي تو با خوبه چقدر شم، پشیمون ديره، واسم

 کردي خودت با کاري چه بفهمي، که زوده واست

 میرم مي تو بي اينکه نه نیست، کنمم تو بي اينکه نه
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 گیرم مي عشق دارم که حالت، مُسري قدري به

 آهه ي اندازه عشق که اينه، از دلشورم همه

 !کوتاهه عشق نفهمم که، کن عاشقي جوري تو

 

 :گفت و خنديد ماني. شدم بیدار خواب از ماني ي بوسه با صبح

 کنه؟ ترمون ديوونه چشماش با و شه بیدار بايد کنیم بوس زنمونو خواست دلمون هروقت ما يعني بابا، اي _

 :گفتم و کردم ريزي ي خنده

 میري؟ داري سالم،. نباشه سرت تو شومي فکر باشي تو که _

 :گفت و زد لبخند بود؛ پوشیده خاکستري پلیور با رنگي مشکي بلند پالتوي. بود آماده و حاضر ماني

 .شش میشه فرودگاه برسم تا ديگه، آره _

 خوردي؟ بحونهص _

 .برام بود گذاشته تموم سنگ حسابي مامانت. اي صبحونه چه اونم آره،_

 :گفتم بغض با

 باشه؟ باش، خودت مواظب خیلي ماني_

 :گفت و بوسید اندازش بي مهربونيِ با صورتمو

 .باش شايلینم و خودت مواظب خیلي توام عزيزم، چشم _

 .ودب خوابیده آروم کنارم افتاد، شايلین به نگام

 :گفت و کرد بهم نگاهي و کشید شايلین گردن روي تا رو پتو و بوسید آروم صورتشو و شد خم ماني

 .برگردم زود میدم قول_

 و گرفت قرآن براش مامان. رفت و زد موهام رو اي بوسه و کرد بغل محکم منو. بره راحت خیال با تا زدم بهش لبخندي

 و ها نگاه همون با ماني. کرد نمي معجزه که آب. نداشتم اعتقادي چهی کارم به چند هر. ريختم آب سرش پشت من

 .شد دور ازمون بود ريخته من پاي همشو سال شش که مهربونش لبخند

 اينو. نداشتم نه، داشتم؟ دوسش اما. میشه تنگ براش دلم چقدر و کردم عادت بهش چقدر که کردم مي حس تازه

 .بودم مطمئن
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*** 

. بودم کالفه! طولشه چقدر و عرض چقدر هال دونستم مي ديگه. کردم مي طي مرتب هالو عرض و طول و بودم عصبي

 مامان؟ آخه بود دادن مهموني وقت االن. بودم عصبي. بودن خونمون همه کجاست؟ ماني پس خدايا

 :گفت اخم با اونور میرم اينور از کنده سر مرغ مثل ديد وقتي نريمان

 تو؟ خبرته چه. رفت گیج سرمون دقیقه؛ يه بشین بابا اي _

 :گفتم

 .نداده خبر ديگه اما اما،. میاد ديگه روز دو گفت و زد زنگ بهم اول روز فقط رفته، روزه چهار. نگرانشم! ماني _

 :گفت هستي

 ..کرد گیر کارش حتماً. نیست خیالي بي آدم اصالً داداشم _

 :گفتم

 خبر ازش چطوري. نیست فکر بي. داد مي خبر من به شده جور هر ماني هستي، نه نده؟ خبر که گیره انقدر يعني _

 آخه؟ بگیرم

 :گفت مامان

 . کنیم مي صبر صبح فردا تا. نیفتاده بدي اتفاق هیچ... ايشاا نیلوفر، نخور غصه _

 :گفت پري خاله

 .بود شده االن تا بشه پیداش خواست مي اگه کنین؟ مي دست دست انقدر چرا پروانه؟ وا، _

 :گفت نیما. کنه مرگ دق منو و کنه زياد آتیششو بود بلد قطف هم خاله اين

 !دنبالش دبي بريم بايد -

 :گفتم

 .رفته کجا دونیم نمي که ما کجا؟ اما _

 :گفت برديا

 .جاستک بدونه حسابش ريخته پول که يارويي اون بايد خب برداره؟ ريختن، حسابش به که پولیو رفته نگفتي مگه _
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 نیم هیچ و بود کرده سرگرم شايلین با خودشو فقط امشب طول در. خوردم جا بود گرده ظرن اظهار برديا اينکه از

  بهم نگاهي

 .اوف. برديا هاي محلي بي هم طرفي از و ماني طرفي از. بود بد حالم چقدر منم و بود ننداخته

 :گفتم

 .داره خبر ماني جاي از احتماالً. بپرسم قديري دکتر از بزنم زنگ بايد _

 وقتي خب اما. بود گانه هفت عجايب جزء. خونمون بودن اومده و بودن داده افتخار خان برديا بود شده چي نمدو نمي

 بود؟ مهم ماني برام. شد شايلین سرگرم و داد خشک سالم يه فقط اون و داشتم ذوق ديدنش براي من که اومد

 .بودم نشده احساس بي هم انقدرا واي! برگشتش؟

 :گفتم

 .دنبالش دبي میرم لینشاي با فردا _

 :گفت نريمان

 .میام باهات منم ببري؟ خواي مي کجا ديگه شايلینو _

 :گفتم

 بهت تربیش االن هستي. بیاي تو خوام نمي نرمیان. باشم داشته دلشورشو خوام نمي. برم شايلین بدون که تونم نمي _

 .داره نیاز

 :گفت بغض با هستي

 !هتر مهم داداشم نیلو، نباش من نگران _

 :گفتم

 .میرم خودم من. بهتره نیاد نريمان هستي، نه _

 :گفت مامان

 آخه؟ نمیشه که تنها و تک _

 :گفت مامان به رو و کرد نگام برديا

 !میرم نیلوفر با من خاله، بدين اجازه اگه _

 هست؟ نامردترم من از اوف! بزنم کردنشو پیدا و ماني قید بود ممکن میومد برديا اگه! نه واي کردم؛ کُپ
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 :گفت و زد پهني لبخند مامان

  آخه؟ زحمت تو میفتي جون خاله _

 :گفت برديا

 .رفیقم به سپرمش مي. آخه ندارم کاري نه _

 :گفت نیما

 .میرم باهاش من چرا؟ تو برديا نه _

 :گفت برديا

 يم تعارف چرا. اي هکارخون ديروقت تا و شلوغه خیلي سرت شنیدم بهمن از. داري کارم االن تو کنه؟ مي فرقیم مگه _

 .ندارم مهمي کار. ديگه رم مي من نیما؟ کني

 يبدبخت کم آخه؟ بذارم دلم کجاي رو برديا! من بودم شانس خر عجب بابا، اي! راضیه که بود اين از حاکي نیما سکوت

 فکر برديا هب کانادا برگشتیم وقتي که بزنم زور بايد چقدرم! اوف برديا، کنار من و باشیم دبي کي تا نبود معلوم. داشتم

 واي. نکنم

 يا کسي به برديام با وقتي نداشتم دوست شوهرم؟ دنبال بريم عشقم با بايد چرا کشم؟ مي زجر من انقدر چرا! خدايا

 از اده،س ببخشید يه با من اما. کرد شادي خیلي بیاد باهامون قراره برديا فهمید وقتي شايلین. کنم فکر اون جز چیزي

 هچ اون کرد، نگام غمگین فقط اما بود، شده پريشونم و بد حال متوجه هم برديا. رفتم اتاقم به و دمکر خدافظي همه

 .کشم مي چي من دونست مي

 بود رفته يادش انگار برديا ديدن با اما بود، وابسته بهش خیلي. بود گرفته مانیو ي بهونه خیلي روز چهار اين تو شايلین

 .کردم پیدا قديريو دکتر ي شماره ماني، مدارک بین از! کردي؟ خودت هالک انقدر ودخترم و من که داشتي چي برديا.

 .گرفتم رو شماره و کشیدم عمیقي نفس

 الو؟ _

 قديري؟ دکتر الو، _

 امرتون؟ هستم، خودم بله _

 .پرور ماني همسر. هستم نیلوفر من دکتر، سالم _

 : گفت و کرد مکثي دکتر

 ي؟خوب سالم، تويي؟ نیلوفر اوه، _

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  nazi nazi | غرور تلخ سایت نگاه دانلود
 

 حدوداً. داشت مانیو و من هواي همیشه. بود مهربوني و خوب مرد خیلي قديري دکتر چند هر. شده پسرخاله چه اوه

 .بود فهیمي و پخته خیلي مرد. بود سالش پنجاه

 بهتره؟ حالشون مادرتون خوبین؟ شما دکتر، ممنون_

 ه؟چطور جان ماني گذره؟ مي خوش ايران خبر؟ چه. خوبه مادرمم ممنونم، _

 دارين؟ خبر ماني از بپرسم که شدم مزاحمتون دکتر راستش_

 .دربیاره حسابش از پوالشو تا دبي میره گفت و گرفت تماس من با پیش روز دو شده؟ چیزي مگه؟ چطور _

 !خاموشه گوشیش. ده نمي تلفنامو جواب. کجاست نیست معلوم اما اما،. درسته بله _

 !بده خبر نتونسته که اومده شپی براش مشکلي حتماً نباش، نگران _

 بذارم دست رو دست تونم نمي اصالً دبي، برم خوام مي فردا من _

 که... ايشاا. نباش نگران نیلوفر اما بده، خبري يه منم به شد ازش خبري اگه. دم مي بهت بانکو آدرس من باشه، _

 !سالمه

 .لرزوند تنمو دکتر اخر ي جمله. گذاشتم جاش سر گوشیو و گرفتم دکتر از آدرسو

 .بابا اي! داشتم بدبختي کم من نباشه؟ سالم بود قرار مگه "!سالمه که... ايشاا "

 بود ماني براي دلشورم. گرفته بلیت صبح براي برديا که بودم شنیده مامان از. نذاشتم هم رو پلک و بودم بیدار صبح تا

 .باشه برديا همسفرم نداشتم دوست بود چي هر برديا؟ يا

 خوابي بي زور از چشمام و بود پريده صورتم رنگ بدجوري. بودم نذاشته هم رو چشمامو هم دقیقه يه اصالً. شد صبح

 :گفت و شد شوکه ديدنم با مامان رفتم، آشپزخونه به. بود شده قرمز

 نیلوفر؟ خوبه حالت قرمزه؟ چرا چشمات _

 :گفتم و دمدا قورت دهنمو آب. کنم ناراحت مامانو خواستم نمي اما داشتم بغض

 .بخیر صبح سالم، خوبم، _

 .نده گیر مامان تا خوردم مي کم کم اما نداشتم میل ريخت، برام چاي لیواني. داد جوابمو ناراحتي با مامان

 نه؟ نخوابیدي ديشب _

 .نه _

 .میشه پیداش که... ايشاا. عزيزم نباش نگران اي؟ ماني نگران بمیرم الهي_
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 بگم؟ نماما به داشتم چي. کردم سکوت

 .اينجاست ديگه ساعت نیم تا و خريده بلیت تا سه گفت. زد زنگ برديا راستي _

 .اومد گیرش بلیت زود چه _

 .اومد گیرش بلیت زود همین واسه هواپیمايیه، آژانس تو رفیقاش از يکي _

 .دردسر تو بیفته برديا نبودم راضي _

 داد؟ جوابشو چي دوني مي اما گفت ینوهم بهش نريمان اتاقت، تو رفتي تو وقتي ديشب اتفاقاً _

 :گفتم. زد تند تند قلبم

 گفت؟ چي _

 :گفت و زد لبخندي مامان

 !شم fفرزند و مادر اين زبون حريف تونم مي من فقط که گفت خونسرد خیلي _

 ! شد جوري يه دلم ته. دونست مي دراز زبون منو همیشه من؛ اما. خنديد مامان

 :گفتم و بوسیدمش آروم سرشو باالي رفتم. بود خوابیده معصوم و آروم شايلین. رفتم اتاقم به

 .میادا االن برديا عمو ماماني، پاشو دخترکم؟ _

 .کرد باز چشماشو شنید که رو برديا اسم

 بريم؟ خوايم مي ماماني _

 .شي آماده بايد بعدم بخور صبحونه برو پاشو عزيزکم، آره _

 :گفت و خنديد شايلین

 !هباش. جـــون آخ _

 دايص رفتیم، پايین به. شستم صورتشو و دست و کردم عوض لباساشو کردم، مرتب موهاشو بود، بغلش تو عروسکش

 :شد بلند شايلین

 هنوز؟ نیومده برديا عمو ماماني، _

 :اومد برديا صداي

 .خانوم فسقل اومدم که من _
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 .برديا بغل پريد شايلین بود؟ اومده کي برديا

 .عمو سالم _

 !عمو يزعز سالم _

 من خدايا واي. نشنیدن به زد خودشو. داشت تعجب جاي داد مي جواب اگه نداد، جوابمو. دادم سالم برديا به آهسته

 کنم؟ تحمل روز چند و اونجا تا اينو چطوري

 :گفت شايلین

 ريم؟ مي کي عمو _

 :گفت بود بعید ازش که لبخندي با برديا

 .ريم مي بخوري صبحونه _

 صبيع دستش از خیلي. برديا و موندم من. رفت شايلین بده، صبحونه بهش تا کرد صدا شايلینو خونهآشپز تو از مامان

 مي اذيتم هي و گرفت نمي تحويلم وقت هیچ چرا داشتم؟ گناهي چه من! کنه مجازات اينجوري منو نداشت حق بودم،

 :گفت و کرد نگام برديا بخورم؟ حرص شد مي باعث و کرد

 همه؟ تو اخمات انقدر حيصب اول که شده چي _

 !راه اون به زد مي خودشو شايدم سوزم؟ مي انقدر چي از دونست نمي واقعاً يعني

 :گفتم خونسر خیلي بعد. کردم نگاش چپ چپ

 !نیست مهم هیچي نیست، مهم _

 :گفت و زد نیشخندي برديا

 !کرد نمي داغون انقدر رو تو که نبود مهم اگه _

 رايب داشت مامان. رفتم آشپزخونه به و ندادم جوابشو! کنم بارش فحش تا چند میگه ونهشیط. بودا داده گیر هي حاال

 .پیوست ما جمع به هم برديا. خورد مي همشو ذوق با شايلین و گرفت مي کوچولو هاي لقمه شايلین

 :گفت برديا به رو مامان

 .افتادي زحمت تو خیلي! جان برديا خدا رو تو ببخشید _

 :گفت و اناخت ايلینش به نگاهي برديا

 !شايلینم کنار که خوشحالم هم خیلي جان، خاله نزنید حرفو اين _
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 و خودت و نیام من خواي مي وسط؟ اين چغندرم برگ من پس؟ چي من شايلیني؟ کنار که خوشحالي اين از همین؟

 !ابردي بهت لعنت ه،ا! بگیره حرصم داشت دوست فقط. جويیدم ناخنمو حرص از باشین؟ خوش دوتايي هم، با شايلین

. رداشتمب شايلین براي وسايلم و لباس تا چند و بودم کرده جمع وسايلمو ديشب. رفتم اتاقم به و شدم رد برديا کنار از

 يه رديا،ب جلوي کردم مي دلبري داشتم انقدر و نبود ماني اينکه از. پوشیدم کاهويي سبز شالي و زيتوني سبز مانتويي

 :گفتم خودم با و زدم باال قیدي بي با هامو شونه بعدش اما یدم،کش خجالت خودم از لحظه

 .خوام مي رو برديا فقط من! بود تحمیل برام چیز همه! چي؟ من به _

 توجهي اما شدم روبرو مامان بار سرزنش و چپ چپ نگاهاي با چند هر. اومدم بیرون اتاقم از و کردم ماليمي آرايش

 .بود شايلین سرگرم .نبود باغ تو که هم برديا. نکردم

 خواستم ازشون خودم چند هر بود، نیومده بدرقه براي کسي. رفتیم فرودگاه سمت به و کرد ردمون قرآن زير از مامان

 .نیان که

 ينا با. باشم خودم مواظب خواست ازم کلي و بود پسرش تک نگران خیلي بیچاره بودم، گذاشته جريان در پرورم آقاي

 .رفتیم مي اينجا از ديگه ساعت يه همون داشت، پرواز که تاخیري

 اون با بود، پوشیده قرمز جذب تیشرت يه میومد؛ بهش شديد قرمز رنگ بود، شده جذاب چقدر. زدم زل برديا به

 ايلموب. بود پوشیده کمرنگم آبي جین يه! بده جر شرتشو تي آستیناي بازوهاش بود مونده کم داشت اون که اندامي

 :گفت ینشايل به و بود دستش

 نیست؟ ات گشنه عمو؟ خواي نمي چیزي _

 :گفت میرفت ور عروسکش موهاي با داشت که شايلین

 !سیلَم مرسي، نه _

 :گفت و کشید و شايلین لپ برديا

 !عزيزم! زني مي حرف بامزه تو چقدر _

 :گفت من به کرد رو برديا

 !نداري؟ الزم چیزي تو نیلوفر _

 :گفتم سرد خیلي!! کرد حساب ادآدمیز جز هم رو ما! عجــــــب چه

 !ممنون نه _
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 یماهواپ سوار ببالیم شانسمون به هم خیلي بايد که!! تأخیر ربع يه و ساعت يه از بعد باالخره. برگردوندم ازش رومو

 استاند کتاب پیش حواسش پسره. بود نشسته ساله ده اي بچه پسر کنار شايلینم و بوديم هم کنار برديا و من. شديم

 ولمشغ و گرفت مهماندار از اي مجله برديا. کرد مي بازي عروسکش با داشت شايلینم. بود خوندنش غرق و بود دستش

 .شد خواندن

 برديا؟ _

 !هـــوم؟ _

 بريم؟ خوايم مي کجا دوني مي _

 .اوهوم _

 کجا؟ _

 !دبي _

 !بامزه! آخـــي

 :گفتم و کردم اخم

 .پرسیدم جدي من _

 .دادم جواب جدي منم _

 کجا؟ ريم مي دبي يمرسید _

 !هتل _

 :گفتم و دادم فشار هم به دندونامو. گرفت لجم سرديش همه اين از

 !نمکي خیلي _

 !شي؟ مي عصبي گم مي چي هر من که بشنوي خواي مي چي _

 دادم؟ بهت آدرسشو که بانکي ريم نمي _

 :گفت و گذاشت اي گوشه رو مجله برديا

 !!داريا عجله خیلي شوهرت کردن پیدا براي معلومه بشنوي؟ خواستي مي اينو آها، _

 وگرنه! کنه مي حسودي داره کردم مي حس و بودم شده خیاالتي من شايدم. میزد موج حسادت و ناراحتي لحنش تو

 .عمراً! حسودي؟ و برديا
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 .که دش مي حالش به خوش خیلي اونوقت! نیستم ماني نگران من نه بگم چي؟ بگم بگم، نداشتم حرفي. کردم سکوت

! رمگی مي خبر ماني از و بانک رم مي فردا من بعدش! هتل ريم مي اول بانک، بريم بیفتیم راه هِلک هِلک که نمیشه _

 !ريم نمي جايي نکنیم پیدا مانیو تا نباش نگران

 !شه پیداش کنه خدا _

 !زمین تو بره نشده که آب! شه گم که سوزنه مگه _

 :گفت شايلین

  نیست؟ پیشمون چال است؟کج ماني بابا برديا؟ عمو _

 :گفت و کرد لمس شايلینو ي گونه و شد خم مهربوني با برديا. گرفت دلم چرا دونم نمي

 !عزيزم ديگه ماني بابا پیش ريم مي داريم _

 :گفت آروم و کرد نگام. شد ناراحتیم متوجه برديا

 !میشم ديوونه بهم، نزن زل طوري اين _

 به !صورتش جلوي گرفت رو مجله فوري برديا اما! بیدار يا خوابم ببینم تا زدم کپل بار چند! شنیدم؟ درست اوه، اوه

 چي؟ از! ديوونه؟! میشه؟ چي گفت چرا؟ رفت يادم گفت؟ چي اصالً! زد؟ حرفو اون برديا واقعاً! کردم شک گوشام

 !شدم خیاالتي. یدمشن اشتباه آره شه؟ ديوونه بايد چرا برديا شنیدم، اشتباه بابا نه. که شدم مرگ ذوق واي،

. ودمب باشه گفته داشتم شک که حرفي و برديا آنالیز مشغول که من نیومد، در صدا کدوممون هیچ از رسیديم وقتي تا

 !بود غرق توش اينجوري که توش داشت چي دونم نمي. نمیومد بیرونم و مجله تو بود کرده سرشو هم برديا

 فتگ خودش اسمشو که هتلي به خواست راننده از برديا و شديم ماشیني سوار چمدونا، گرفتن از بعد. رسیديم دبي به

 !کارش بخاطر دبي، میومد زياد البته! بلده جارو همه و داره آشنايي جاها اين به بود معلوم. ببره رو ما

 داشت خاصي يونیفورم و بود وايساده هتل در جلوي که مردي شديم، پیاده سه هر. رسیديم لوکس و شیک هتلي به

 چمدونامونو زبوني چرب با و شد نزديکمون

 .گفت خوشامد بهمون و برد هتل داخل به

 جامان رو رزرو کاراي رم مي من _: گفت و کرد نگام برديا. داشت خاصي دکوراسیون با بزرگ البيِ رفتیم، هتل البي به

 .باشین همنیجا بدم،

 .باشه _
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 :تگف من به رو بود؛ کرد مي خودنمايي البي ي گوشه که زرگيب آکواريوم به حواسش که شايلین. شد دور ازم برديا

 .میام زود اونجا؟ بلم من ماماني _

 .نري جايي اونجا جز برگرديا؛ زود _

 .دم مي قول باشه، _

 همون از رسید نمي بهش دستش چون و بود وايساده آکواريوم جلوي رفت، و کرد ول دستمو خوشحالي با شايلین

 تو و بود خريده براش ماهي تا چند بوديم که کانادا تو ماني حتي بود، ماهي عاشق. کرد مي ذوق و کرد مي نگاش پايین

 .ريخت مي غذا براشون و زد مي سر ماهیاش به روز هر شايلین. بود انداخته ماهي تنگ

 نداشت حقي چه به. باال زد آمپرم کردم، حس برديا روي رو بلوند مو دختر چند سنگین نگاهاي. نشستم صندلي روي

 من به خب اما اما،! بودم؟ برديا ي کاره چه من اصالً! خوردن؟ مي چشماشون با و کردن مي نگاه رو برديا اونجوري

 !فامیلي نسبت اين از میومد بدم اه. بود که خالم پسر بود چي هر. بود مربوط

 به توجه بي برديا. برديا به بودن هزد زل و بودن کرده باز گاراژ درِ مثل دهنشونو و کردن مي پچ پچ هم با دخترا

 .درنمیومد خونم زدي مي کارد. زد مي حرف بود هتل مسئول که دختري با داشت اطرافش

 :گفت و وايساد کنارم برديا دقیقه، ده گذشت از بعد

 !من براي يکیشم و شايلین و تو براي يکیش. گرفتم اتاق تا دو نیلوفر، _

 من با بايد چرا اون! من بودم پررو چقدر! هممون؟ براي کردي مي رزرو يکي شد مين حاال. برخورد بهم چرا دونم نمي

 .بودم شده احمق خیلي!شد؟ مي اتاق هم

 :گفت شد مي دور ازم داشت حالیکه در برديا

 .باال بريم بیا توام شايلین، پیش رم مي من _

 از ييک. کردم نگاشون غرور با. بود شده تا چهار من ديدن از چشاشون دخترا. کرد بغلش و رفت شايلین سمت به برديا

 :گفت و شد نزديکم اونا

 بپرسم؟ سؤالي ازتون میشه ها جسارته ببخشید. خانوم سالم _

 .بپرسه چي خواد مي دونستم مي زدم، ملیحي لبخند

 .بفرمايید جانم، _

 :گفت ناز با بود خوشگل و داشت سگ چشماش بدجور که دختر

 دارين؟ نسبتي باهاش بود؛ تونپیش االن که آقايي اون _
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 !بود من مال برديا و بود برديا دنبال چشمشون وقتي کردم مي حال. کنم يخش روي سنگ داشتم دوست خیلي

 !منه مال که کنم وانمود تونستم مي اينا جلوي خب اما! نبود نه،! بود؟ من مال

 :گفتم غرور با

 !چطور؟ هستن، شوهرم _

 مي هم به هم خیلي چرا؟ آخه اما باشه؛ شوهرم شد نمي باورش شايد پريد، رنگش د،ش بشقاب ي اندازه دختره چشاي

 .اومديم

. بهم زدن زل تايیشون سه هر. گفت بهشون چیزي يه و دوستاش نزديک رفت و کرد سرسري عذرخواهيِ يه دختره

 رو يابرد صداي. بودنا اي نهک عجب! آخـــــیش. نديدمشون ديگه و رفتن باال ها پله از تند تند. بود پريده رنگشون

 :شنیدم

 زده؟ خشکت چرا ديگه، بیا _

. زدن مي کالً قیدشو ديدن مي رو برديا اخالق هم دخترا اون اگه شايد. شديم آسانسور سوار و زدم بهش لبخدي

 :گفت برديا. رفت و گذاشت چمدونامونو خدمتکار. بود اينطوري من براي فقط برديا اخالق شايدم

 .دنبالتون میام نهار موقع. کنین ستراحتا برين خب _

 :گفت شايلین

 !نیستیم؟ جا يه هم با همه مگه _

 :گفت و زد بهش لبخندي برديا

 .اتاق اين تو میرم منم نیلوفر، مامان با میري شما عزيزم، نه _

 :گفت و گرفت رو برديا شلوار شايلین. کرد اشاره ما اتاق روبرو اتاق به برديا

 باشه؟. عمو ماش پیش میام من _

 :گفتم و کردم اخم

 .اتاق اين تو میارين تشريف من با شما خیرم، نه _

 برديا به رو بود، وايساده همونجا هنوزم شايلین اما. شه اتاق راهي من با شايلین تا شدم منتظر و کردم باز اتاقو در

 :گفت

 !عمو پیش رم مي من _
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 :گفتم

 بذاري؟ تنها مامانتو خواي مي! ودز! من پیش بیا بدو شدي، بدي دختر خیلي _

 :گفت شايلین

 !عمو و من پیش بیاين هم شما خب _

 کوتموس وقتي برديا. میفته اتفاقي چه نبود مهم برام. رفتم مي حتماً کرد مي اصرا برديا اگه. برم خواست مي دلم چقدر

 :گفت و شايلین پاي جلوي زد زانو ديد

 باشه؟ دنبالت بیام نهار موقع میدم قول. اتاقت تو برو بذاري، تنها مامانیو که شه نمي! عمو شايلین _

 :گفت و ديوار به داد تکیه قهر، ي نشانه به شايلین

 !نمیام من اصالً _

 :گفتم

 ...دو يک،. کنم مي بلندت کتک با نیاي اگه شمرم، مي سه تا شايلین _

 :زد داد شايلین

 !اه. نمیام نمیام، _

 :تگف و کرد بغل شايلینو برديا

 !من اتاق میاد شايلین! نیلوفر _

 :گفتم فوري

 !چي؟ من پس _

 .شدم پشیمون ناشايستم و بیجا سؤال از لحظه يه

 :گفت تعجب با بود نشده حرفم متوجه که برديا

 !چي؟ تو _

 :گفتم کنم، درست جوري يه رو زدم که گندي بايد

 !بمونم؟ تنها من _

 :گفت برديا
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 .شد ناراحت رچقد که ديدي کنم؟ چیکار میگي _

 :گفت شايلین

 !ما پیش بیاين هم شما ماماني، خب _

 :گفت و کرد باز اتاقشو در و برداشت چمدونشو ي دسته فوري خوند مي چشام تو از رضايتو که برديا

 .فعالً. کنم مي صدات نهار براي. کن استراحت برو نیلوفر، ديگه خب _

 !ايــــش. بخواد دلشم ديد؟ جن نکنه کرد؟ وريط اين يهو چرا اين. بست رو در و شد اتاقش وارد

 هک اتاقي وارد عصبانیت با! بهتر کرد، مي پیشنهاد بهم حتماً داشت حس بهم درصد يه حتي و داشت دوستم اگه اگه،

 .بود لوکسي خیلي و تمیز اتاق. بستم رو در و شدم بود من به متعلق

 .موند مي پیشم لینشاي الاقل کاش. ترسیدم مي شديد بودن تنها شب از من

 اتاق در صداي با! کشیدم دراز تخت روي و درآوردم شالمو و مانتو. بودم نخوابیده که ديشبم. بودم خسته بدجوري

 .بود برديا کردم باز رو در رفتم در سمت به. کردم باز چشامو

 بودي؟ خواب _

 :گفتم و مالیدم چشامو

 کو؟ شايلین آره، _

 :تگف و انداخت پايین سرشو گرفت صورتم از نگاشو زود خیلي! کرد؟ مي نگام جوري ينا چرا. بود من به برديا نگاه

 .بیا زود منتظرتیم، رستوران تو شايلین و من _

 !شد چهارتا چشمام. ايستادم قدي آينه جلوي. برگشتم اتاق به کرد؟ اينجوري چرا. رفت برديا

 بود تنم تو شل خیلي که بودم پوشیده صورتي تاب يه .کردم لباسم به نگاهي شدم؟ ظاهر شکلي اين جلوش من اوف،

 تو تا! نیلوفر تو به لعنت. گرفت گر تنم. بود گذاشته نمايش به حسابي سفیدمو ي سینه و بود شده جا جابه کمي و

 !پايین؟ برم رويي چه با حاال اه،. پوشیدي چي که باشه حواست میشي بیدار خواب از وقتي باشي

 !کنه نگاه اونطوري منو داشت حق برديا بیچاره. بود تهگرف لجم خودم دست از

. رفتم ونسمتش به و ديدم میزي کنار شايلینو و برديا. پايین رفتم و پوشیدم شالمو و انداختم دوشم رو شنلي تند تند

 ايج بازم. بود نخورده دست بشقابش برديا اما بود، خوردن مشغول شايلین و بود داده غذا نوع چند سفارش برديا

 .بوسیدم لپشو بود خوشحال. کرد داري کش سالم ديدنم با شايلین! بود قائل ارزش برام که داشت شکر
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 .ودنب خیالش عین برديا اما بزنم، زل چشماش تو نمیشد روم و داشتم شرم جريان اون از هنوزم. نشستم برديا روبروي

 .بده سفارش دوباره اريند دوست اگه دادم، سفارش چیزايي يه من داري؟ میل چي نیلوفر _

 !شديد شدم مرگ ذوق! حلقم تو مهربونیت همه اين

 .خورم مي جوجه خوبه، همینا مرسي، _

 .شد مشغول و گذاشت جلوش رو کوبیده خودشم گذاشت، مقابلم رو جوجه ديس برديا

 بانک؟ میري کي برديا؟ _

 :گفت. بود بشقابش تو سرش برديا

 .بپرسه حالمونو خواست مي گرفت تماس پروانه خاله راستي. رم مي صبح فردا. نمیشه که امروز _

 :گفت شايلین به رو برديا. نزدم حرفي

 پارک؟ بريم داري دوست _

 :گفت جیغوش جیغ صداي با و شد خوشحال شايلین

 !هورا. پالکم عاشق من جـــون، اخ _

 :گفت من به رو و زد شايلین به لبخندي برديا

 میاي؟ توام _

 وشخ هه،! بگذره خوش تا باشي بايد توام نیلوفر گفت مي بايد. شدم ناراحت کردنش دعوت اينجوري از چرا دونم نمي

 :گفتم دلخوري با! خیال

 !هتل مونم مي نه، _

 کني؟ چیکار اينجا خواي مي _

 .دونم نمي _

 :گفتم و گرفتم فاصله میز از. کرد مي بازي برديا با داشت شايلین. خورديم سکوت تو رو نهار

 !خودم پیش بیارش کرد اذيتت شايلین اتاقم، میرم من _

 :گفت شايلین

 .کنم نمي اذيت _

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  nazi nazi | غرور تلخ سایت نگاه دانلود
 

 .کرد صدام برديا که رفتم مي داشتم. نزدم حرفي

 نیلوفر؟ _

 جمع جا يک وجودم تموم. بود اومده خوشم اسمم از بود، جذاب برام برديا دهن از اسمم شنیدن چقدر. کرد يخ تنم

 :گفتم و شد

 بله؟ _

 :گفت باالخره اما کرد پا اون و پا اين برديا

 !ره مي سر حوصلت اينجا بیا، باهامون توام _

 .کرد مرگم ذوق کلي حرفش همین. شم بیهوش بود مونده کم! گي مي منو واي،

 :گفتم لبخند با

 !میام باشه _

 شکستم، مي گردو داشتم دمم با. رفتم اتاقم به خوشحالي با منم. نگفت چیزي برديا

 برديا هب داشتم حاال و نداشتم خبري ماني از. بودم معرفت بي چقدر من! افتادم ماني ياد. میزد برق افتاد، حلقم به نگام

 !نبود کنارم ديگه برديا. اومد نمي گیرم فرصت اين ديگه شايد اما اما،. گرفت دلم! دادم؟ مي قلوه و دل

 :گفت حلقم به رو

 !باشم تفاوت بي تونم نمي! ماني ببخش منو _

 یشترب بود تونیک شبیه و بود کوتاه زيادي مانتوم. پوشیدم رنگي اي قهوه مانتوي و رنگ کرم شال. بوسیدم حلقمو

 !بودم حاضر. کردم شالم رنگ مطابق خوشگلي آرايش!

 اب. بود کنارش هم برديا. کرد مي بازي بازيش شهر قسمت تو هتل ي محوطه تو داشت شايلین رفتم، هتل البي به

 .کنم نگاش اومد نمي بدم منم کرد، نگام جوري همین ثانیه چند. کرد تعجب چرا دونم مين ديدنم

 اما. نگذروندم الکي سالو شش اون که داد مي امید بهم و داد مي انرژي بهم خیلي چشماش اون که بود اين حداقلش

 .گرفت ازم نگاشو کردم مي فکر که چیزي اون از زودتر خیلي

 ياديز سرسبز درختاي. بود صفا با خیلي بود، خودمون شمال شبیه داشت، بزرگ اي درياچه .رسیديم جنگلي پارک به

 .مینداخت بهار ياد منو حرکتش اين. کرد مي جمع ماهي گوش داشت و بود وايساده درياچه کنار شايلین. داشت

 نشسته پارک سبز و هکوتا هاي چمن رو شايلین از دورتر کمي برديا و من. بود ماهي گوش کردن جمع عاشق اونم

 :گفت و شد خیره درياچه به برديا. بوديم
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 الس شش حاال و بوديم توشمال پیش سال شش نیلوفر؟ يادته! شماله تو خودمون ويالي همون شبیه خیلي اينجا _

 .گذشت سخت خیلي! اينجايي دخترت با تو و گذشته

 ارشافک تو. ديدم مي صورتشو نیمرخ فقط من و بود روبرو به نگاش. بود چي گذشتن سخت از منظورش دونستم نمي

  هخاطر و خوب شب میتونست چقدر و بود شبي عجب! گودال تو افتادم ويال تو که افتادم شبي اون ياد منم. بود غرق

 :گفتم و شدم خیره دستم طاليي ي حلقه به! بشه که نخواستیم نشد، اما باشه، انگیزي

 نکردي؟ ازدواج چرا _

 .هنیومد خوشش سؤالم از کردم حس! هم تو رفت اخماش. بپرسم سؤالو اين نداشت انتظار انگار. زد زل چشمام به برديا

 !زدم؟ بدي حرف _

 :گفت داد مي قرار چمن رو بدنش سپر دستاشو حالیکه در و شد خیره نامعلوم اي نقطه به دوباره و گرفت ازم نگاشو

 !رمندا قصدشو و کنم ازدواج تونم نمي بودم گفته بهت _

 نداري؟ قصدشو چرا _

 .ندارم حسي کسي به _

 از دخترا به همیشه. شي عاشق که ندادي زحمت. کني فکر کسي درمورد که ندادي زحمت خودت به چون خب خب، _

 .کردي مي فکر خودت به فقط همیشه. کردي مي نگاه باال

 قیقاًد همیشه. بدم بروز دلمو تو احساس متمو تونم نمي که اينه من مشکل. نیست کني مي فکر که اينطوري اصالً نه _

 . خواستم مي که کردم رفتار رو چیزي اون برعکس

 گذره؟ مي چي دلت تو بدي نشون کني نمي سعي چرا _

 .خیلي! شده دير خیلي و فايدست بي گفتنش چون گفت نبايد رو چیزا خیلي. بهتره بمونه پنهون چیزا بعضي_

 !غرورت رو ذاري مي سرپوش داري _

 :گفت و زد پوزخندي ردياب

 !ذاري؟ مي سرپوش چي رو تو و _

 !من؟ _

 شد باعث غرورت همین. بیني مي منو داري فقط اما! منه برابر دو غرورت. خودخواهي و مغرور خیلي تو تو، آره _

 !بمونن حسرت تو و شه خراب آيندشون خیلیا
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 .زد مي حرف دلش ته از سربسته شتدا انگار. بود بودار کم يه حرفاش! بود؟ چي منظورش. خوردم جا

 !کردم؟ خراب رو کیا ي آينده _

 :گفت شايلین به رو و کرد تمیز رو بود نشسته شلوارش روي که خاکي دستش با. شد بلند جاش از برديا

 !میشه تاريک داره کم کم هم هوا برگرديم، بايد. ديگه بسه! عمو شايلین _

 :گفتم و چشاش تو زدم زل. دموايسا برديا جلوي و شدم بلند جا از زود

 نمیدي؟ جواب سؤالمو _

 :گفت و کرد هم تو اخماشو برديا

 ستهخ! نیلوفر بیا خودت به. کردي تباه غرورت با رو نفر چند ي آينده که کن پیدا خودت بگرد نداره، جوابي سؤالت _

 !کردن؟ الپوشوني همه اين از نشدي

 .زد مي حرف دوپهلو همیشه. شدم نمي حرفاش توجهم. گرفت دستاشو و رفت شايلین سمت به برديا

*** 

 ودمخ به محکم پتومو. کرد مي ايجاد وحشتناکیو صداي يه و خورد مي پنجره به محکم. بود ترسناک خیلي باد صداي

 !کنه خیر به لعنتیم، اتاق اين تو تنهايي که رو شباي ي بقیه خدا! اوله شب خوبه حاال بود، شبي عجب. پیچیدم

 يه بايد. بخوابم تونستم نمي اينطوري نه،. کشیدم خفیفي جیغ من و اومد بیرون از چیزي شکستن صداي هدفع يه

 .کردم مي کاري

 يرکاب و پريشان موهايي با برديا دقیقه، چند از بعد. زدم رو برديا اتاق در. اومدم بیرون اتاق از و پیچیدم دورم پتومو

 منو چشاش الي از. بود آلود خواب و باز نیمه چشماش. شد ظاهر رد چوب چار در بود تنش که رنگي مشکي چسب

 !نیلوفر؟ شده چیزي _: گفت و کرد نگاه

 !بود خوابیده راحت چه اين. دادم قورت دهنمو آب

 !بخوابم که، ذاره نمي باد میاد؛ صدا راستش، کم، يه _

 :گفت و کشید اي خمیازه کرد، باز کامل سختي به چشماشو برديا

 خب؟ _

 شههمی ترسیدم؟ که نفهمیدي زدنم حرف لحن و قیافه اين از تو يعني آخه؟ داره خب! سرش تو بزنم گفت مي طونهشی

 :گفتم پته تته با بگم، چطوري موندم بفهمي؟ تا بگم رو چیز همه بايد
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 !بخوابم تونم نمي من خب، خب، _

 :گفت و گذاشت ینشس رو و کرد قالب دستاشو و داد تکیه اتاقش در به زد، پوزخندي برديا

 !؟ بخوابم پیشت بیام میخواي _

 :گفتم و کردم اخم گرفت، لجم. بود تمسخر از پر لحنش

 !بخوابه پیشم بیاد کن بیدار شايلینو! بیفتي زخمت تو نکرده الزم _

 :گفت و خنديد برديا

 میترسي؟ تو نیلوفر _

 بترسم؟ بايد چي از نه، _

 خواي؟ يم چي براي شايلینو ترسي نمي اگه خب _

 .بخوابم ذاره نمي صدا و سر _

 شه؟ مي قطع هم صدا و سر پیشت بیاد شايلین اگه يعني _

 !سخته فهمیدنش انقدر برات! ديگه ترسم مي نفهم خب اه،. بود کرده اي پیله چه

 :گفت و زد لبخندي برديا

 !کنم بیدارش نمیشه. خوابیده شايلین _

 .بخوابم اونجا بیام زنه نمي تعارف يه که اينم و ندارم راهي ديدم

 :گفتم و پیچیدم خودم به بیشتر رو پتو

 !خوابم مي میرم من پس باشه، _

 مطمئني؟ _

 چیو؟ _

 :گفت و کرد ريز چشاشو برديا

 !بزني؟ منو اتاق در نمیاي ديگه و خوابي مي میري که _

 !بیشعــــــور بود؟ بیدارشدنش خواب از نگران. گرفت لجم

 :گفت و خنديد ديد هامو نگاه وقتي. کردم نگاش مظلومانه بخوابم؟ اتاق اون تو چطوري من اما
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 .بخوابي اينجا بیاي داري دوست اگه توني مي. نمیاد بهت اصالً مظلومیت که نکن نگاه اينطوري هي، هي هي _

 موردم در فکري چه و میاد پیش چي نبود مهم برام شدم، خوشحال خیلي. نمیشناختم پا از سر کرد؛ اشاره اتاقش به

 !بود کافي برام کشید مي نفس اون که کشیدم مي نفس اتاقي تو و بودم پیشش که همین! کنه مي

 نارک بود، نفره سه اتاقش. بود خوابیده دونفره تخت يه رو راحت شايلین. شدم برديا اتاق وارد و بستم خودمو اتاق در

 .بود تر دنج من اتاق از اتاقش. بود هم نفره يه تخت يه دونفره تخت

 بخوابم؟ کجا من _

 :گفت و بست و اتاق در برديا

 !تخت اون رو برو توام خوابم؛ مي شايلین پیش که من _

 .نشستم تخت رو و کشیدم خجالت فکرم از! شدم مي پررو زيادي داشتم ديگه نه! کاش. کرد اشاره نفره يه تخت به

 .کشید دراز شايلین کنار و کرد روشن کناريشو آباژور برديا

 برديا؟ _

 هـــوم؟ _

 !ماني؟ دنبال ري مي فردا _

 .رم مي صبح آره، _

 شه؟ پیدا داري دوست _

 .میگیا چیزي يه دشمنمه؟ مگه باشم؟ نداشته دوست چرا _

 .کرده عادت خیلي بهت شايلین _

 یدمکش دراز تخت رو! بدم دستت از خوام نمي و کردم عادت بهت خیلي منم بگي راحت توني نمي که نیلوفر بمیري اي

 :اومد برديا صداي شدم خیره سقف به و

 .کردم عادت بهش منم _

 .کانادا ببرمش نتونم ترسم مي _

 برگردين؟ قراره مگه _

 .اونجاست ماني کار و زندگي تموم ديگه، آره _
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 :گفت و کشید عمیقي آه برديا

 !کنه مي عادت _

 !کني؟ مي عادت توام چي؟ تو _

 !کنم عادت بودم مجبور همیشه. چیز همه به کنم، عادت بايد !همینه زندگي از من سهم _

 !خوب روز يه داشتن حسرت! حسرته زندگي از منم سهم _

 کنار سال شش. کردي عشق کانادا تو سال شش که تو کردي؟ رو دنیا حال معشوقت با سال شش که تو چرا؟ تو _

 همه اين. شدي خوشگل و ناز دختر يه بصاح! میره مي برات و داره دوستت عاشقونه که کردي زندگي کسي

 !خواي؟ مي چي ديگه! خوشبختي

 .آوردم درمي خوشبختو آدم اداي شايد نبودم، خوشبخت من. کردم مي حس زندگیم تو خأليي يه همیشه _

 !بخیر شب خیال، بي! من مثل نه. کردي زندگي که خوبه باز _

 کرد؟ مي معطل انقدر که بشنوم بود قرار چي! بگه؟ نبود حاضر که گذشت مي دلش تو چي

*** 

 ابردي. بود خواب غرق انداختم، شايلین به نگاهي. پیچیدم خودم به رو پتو کردم، مي سرما احساس. کردم باز چشامو

 !بود رفته کجا برديا! بود هشت هنوز ساعت شدم، خیره کلبه مدل ديواري ساعت به بود؟ رفته کجا نبود، جاش سر

 ود،ب روش کاغذي. خورد تختم کنار عسلي به نگام! آبي جین با بودم پوشیده رنگي زرد گتن تاپ. داشتم بدي حس

 :کردم باز تاشو و برداشتم رو کاغذ

 .باي! بینمت مي. بگیرم خبر ازش رم مي! معشوقت دنبال رفتم من _

 فطر از طعنه همه اين پس. نبود قطعاً نه! بود؟ معشوقم ماني! نوشته سرزنش کلي و طعنه با "معشوقتو" کردم حس

 بود؟ حقم برديا

 دماغم جلوي و برداشتم و تیشرت و شدم خم بود، افتاده کاناپه روي برديا رنگ قرمز تیشرت. شدم بلند تخت رو از

 بیشتر برديا به میلم لحظه هر چقدر! بويي عجب. شد مي حس تیشرت رو سردش و خوشبو عطر بوي هنوزم. گرفتم

 !شد مي

 .رفتم ور ريموت با و مبل رو دادم لم تلويزيون جلوي ،صبحونه خوردن از بعد

 بود؟ کجا برديا پس! بود شده ده اوه. موند ثابت ساعت رو نگام بود، برديا پیش فکرم

 .گرفتم موبايلشو شماره شد، جوري يه دلم
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 بله؟ _

 کجايي؟ سالم برديا؟ الو _

 .میام دارم راهم، تو _

 شده؟ چي _

 بیام؟ تا کني صبر توني نمي که هولي انقدر _

 .شدم نگران فقط فقط، نه، _

 !معشوقت؟ يا من نگران _

 مانیو ذاشت مي نه داره دوستم گفت مي بهم نه! خواست؟ مي جونم از چي. کردم مي حس لحنش تو حرصو همون بازم

 گرفت؟ مي حرصش چي از بود؟ چي حرفش. باشم داشته دوست

 :گفت سرد خیلي برديا شد دار کش سکوتم وقتي

 .فعالً االن، میام _

! کنم دباي چیکار دونستم نمي! کرد؟ مي اينجوري چرا! لعنتي! بود کرده قطع گوشیو بزنم حرفي بده اجازه اينکه بدون

 سوخت؟ برام دلش کنم؟ پیداش تا اومد من با چرا پس بود؟ متنفر ماني از برديا بود؟ اشتباه چي بود؟ درست چي

. ودمب من کرد نمي فکر که کسي تنها به برديا بابا، نه!! خودش؟ دل! بود؟ اومده ودشخ دل خاطر به بود؟ شايلین نگران

 .نداشتم قلبش تو جايي هیچ من

 :گفتم و زدم بهش لبخندي بود، برديا کردم، باز رو در. شد زده اتاق در گذشت، ساعتي نیم

 !نباشي خسته سالم، _

 :گفت و زد خنديپوز کرد مي نگاه اخالقیم خوش به مشکوکانه که برديا

 !شدي مهربون _

 نگاه شايلین به برديا! نبود اين حقیقت اما. شدم مهربون بگیره خبر ماني از رفته چون کرد مي فکر شايد. نزدم حرفي

 :گفت و کرد

 !خوابه هنوز که من کوچولوي اين _

 رفتي؟ و خوردي صبحونه _

 .نه _
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 بیارن؟ برات بگم _

 :گفت و دکر نگاهي دارش مارک مچي ساعت به

 !باشه نهار وقت ديگه االن کنم فکر _

 .انداخت کاناپه رو و درآورد داشت، خاصي هماهنگي چشماش رنگ با که رنگشو توسي اسپورت کت برديا

 :گفت و کرد نوازش و شايلین پوست آرومي به و نشست بود خوابیده شايلین روش که تختي ي لبه

 وابي؟خ مي چقدر! خوب دختر پاشو! عمو شايلینم _

 شوصورت برديا. داد سالم بهش و زد برديا به لبخندي و کرد باز آروم چشماشو برديا، صداي شنیدن محض به شايلین

 !خنديدن و کردن بازي هم با کم يه. کرد بغلش و بوسید

 برديا؟ _

 !هـــوم؟ _

 بگي؟ چیزي خواي نمي _

 کني؟ بازي هتل، بازي شهر بري خواي مي: گفت بود نشسته پاهاش رو که شايلین به رو و گرفت ازم نگاشو برديا

 قوي و بلند قد مردي لحظه، چند از بعد و زد زنگ پیشخدمت به برديا. کرد اعالم موافقتشو زد که لبخندي با شايلین

 کردهن توجه حرفم به برديا اينکه از هنوزم من. برد هتل بازي شهر به شايلینو برديا، دستور به و شد اتاق وارد هیکل

 .بودم ناراحت ودب

 :گفت ديد اخمامو وقتي برديا

 !بدم جواب سؤاالتت به که بچه جلو شه نمي تو؟ کني مي اخم چرا حاال _

 !شايلینه باباي ماني رفته، يادت نکنه! شه؟ نمي چرا _

 !بدونه رو چیزا بعضي نیست الزم شايلین اما! يادمه خیر نه _

 شد؟ چي! خب؟ _

 !بوده بانک پیش روز دو ماني که فهمیدم عالفي و دادن وهرش کلي از بعد. بانک رفتم _

 !خب؟ _

 !رفته و گرفته پولو! نداره خب _
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 بوده؟ چقدر پوله _

 .میلیارد دو طرفاي! زياد _

 رفته؟ کجا نفهمیدن _

 !ريد مي کجا پرسن نمي که مشتريشون از اونا! نبود که اطالعات مرکز بودا، بانک اونجا _

 !گرفته پولو پس، _

 !داره قرار هست، هم توريستي که بزرگي هتل بانک، بر و دور! بود خالي حسابش آره_

 !خب؟ _

 از يکي از ماني ديده بار چند گفت مي بوده جور خیلي ماني با بود معلوم که بانک، کارمنداي از يکي. نداره خب _

 !بیرون اومده هتل اون اتاقاي

 ؟!داشته اقامت اونجا يعني يعني، _

 !باشه مینطوره گمونم _

 کانادا؟ باشه برگشته ممکنه _

 !بعیده عاشق مانيِ از بابا، نه! تهرانن بچش و زن بره؟ کجا_

 .زد مي شور انقدر دلم چرا بود؟ کجا ماني فکر، تو رفتم

 .کنم پیدا مانیو که دادم شرف قول بهت! فکر تو نرو اونطوري خدا رو تو _

 !کــــاش! بود مهم کسي هر از بیشتر برام خودش فهمید مي کاش

 در اام نازش، قلب براي! مهربونش هاي سردي براي! شد مي تنگ براش خیلي دلم کانادا، گشتم برمي اگه. کردم نگاش

 !ش جذبه براي! غرورش نقاب پشت

 :گفت و چشام تو زد زل برديا

 شي؟ جدا خواي نمي و راحتي من اتاق تو اينجا مطمئني نیلوفر دادم، پس اتاقتو _

 .میرسیدم آرامش به برديا کنار من. خواست نمي کردن فکر

 !راحتم که من _

 !بیارم سرت باليي ترسي نمي _
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 چي منظورش. بود جدي! نبود لبش رو هم نیشخندي و لبخند و پوزخند هیچ. نداشت شوخي قصد زدم، زل چشاش به

 !بود؟

 :گفتم و زدم لبخندي

 .دارم اعتماد خیلي تو به من _

 :گفت و برد فرو مشکیش موهاي البالي دستشو. شد بلند جاش از کالفگي با برديا

 ازت و باشم کنارت سخته برام من،. مَردم يه اينو؟ فهمي مي! لعنتي مَردم يه من من،! تو به لعنت! نیلوفر تو به لعنت _

 ...من. کن جدا داري دوستشون داداشت جاي که پسرايي ي همه از منو اينو؟ فهمي مي! بگذرم

 !رفت و کوبید محکم رو در و شد خارج اتاق از و نزد حرفشو ي ادامه برديا

 دومم بار که بودم فهمیده حرفشو کدوم حاال تا من. دادم بیرون صدا پر نفسمو بود؟ چي منظورش! يهو شد چش وا،

 !!بود همینطور همیشه...! واا! باشه

 

 دوم و بیست فصل

 :گفت و کرد ول دستمو شايلین

 .ها بچه پیش بلَم من مامان _

 حاليخوش با شايلینم و زدم بهش لبخندي! بره بذارم تا کرد مي نگام مظلومانه و بود ديده هتلو توي توپِ استخر بازم

 ودمب رفته اما نداشتم خبري ماني از که بود مسخره. کردم جا جابه دستم تو خريدمو پاکتاي. شد بازي مشغول و رفت

 !خريد

 مافکار همین تو. کردم مي چیکار بايد من نبود ازش خبري وقتي خب! ذاشتم نمي انتخی پاي به و محلي بي همه اين

 اتاق وارد کنم صداش اينکه بدون! بود اتاق تو برديا. میومد آهنگي صداي و بود باز در الي. رسیدم اتاق به که بودم

 .بود آهنگ غرق و نبود حضورم متوجه برديا و بود زياد خیلي آهنگ صداي. شدم

 اهنگ به و کردم قايم خودمو ديوار پشت. بود شده غرقش انقدر برديا که خونه مي چي آهنگ بدونم که بود جالب برام

 .دادم گوش

 نشستم پات به هنوزم، اگه ديوونم،

 نبستم دلي کسي هیچ به اگه

 امیدم اين به رفتي، اينکه با ديوونم،
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 دستم تو کنم حس دستاتو روز يه

 بمیره نذار احساس اين

 !ديره که سراغم، بیاي روزي يه رنذا

 برگرد دوباره گرفته، دلم کجايي؟ بگو

 !مرد اين غرور چشمات، پاي به شکسته، ببین

 شکسته دلم کن، نگاه بیا

 !بسه جدايي! خسته مرد يه بمیره، نذار

 بريدي ازم چه اگر

 !بمونم چشات ي ديوونه بذار ديوونم، هنوز

 !آخه تو جز به نیست، کسي

 م،تنها قلب تو

 !مهربونم عشق تو فقط، تويي

 قديما مثل کن، نگاه

 دنیا تو واسم، موندي تو خیسم، چشم تو

 برگرد دوباره گرفته، دلم کجايي؟ بگو

 !مرد اين غرور چشمات، پاي به شکسته، ببین

 شکسته دلم کن، نگاه بیا

 !بسه جدايي! خسته مرد يه بمیره، نذار

 

 ي نقطه يه به و بود نشسته مبل رو غمگین خیلي برديا. کرد مي القا بهم حسي يه. شدم جوري يه آهنگ شنیدن با

 .دادم سالم و رفتم جلو. بود خیره نامعلوم

 :گفتم. کرد قطع آهنگو فوري و شد هول برديا

 .ببخشید شدم؟ مزاحم _
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 :گفت فوري برديا

 اومدي؟ وقته خیلي _

 :گفتم و ندادم جوابشو

 !بود قشنگي آهنگ _

 کردي؟ گوش همشو _

 داره؟ اشکالي آره، خب _

 :گفت اخم با برديا

 .نیست خوبي کار وايسادن فالگوش _

 دي؟ مي گوش آهنگو اين خاصي قصد به! شنیدم و بود بلند صداش. نبود فالگوشي به نیازي _

 !دادم گوشش جوري همین دي؟ مي جو الکي چرا بابا، نه _

 .نزدم حرفي اما! بده گوش جوري همین بود محال بود هشد آهنگ غرق برديا که اونطوري. نشدم قانع چرا نمیدونم

 کو؟ شايلین _

 !کنه مي بازي داره پايین _

 گرفتم ابردي سمت به و درآوردم رو شده کادوپیچ اي بسته و برداشتم رو بنفشي پاکت. افتادم برديا کادوي و پاکتا ياد

 :گفتم و

 .توئه مال اين بفرمايید، _

 :گفت بتعج با. شد گرد چشماش برديا

 هست؟ چي _

 .شايلین منو طرف از کادو، _

 .شد شوکه پیرهن ديدن از. کرد باز رو بسته برديا

 !مناسبته؟ به _

 !خريدمش اومد، خوشم ديدم بوتیک يه تو خواد؟ مي مناسبت مگه _

 !خاله دختر کردي نمي بهم لطفا اين از وقت هیچ _
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 رو رابطه همین فقط تو و من که بفهمونه بهم خواست مي شايد .کرد مي تکرار رو کلمه اين هرازگاهي چرا دونم نمي

 !ممنوع نزديکي و محبت پس! بیشتر نه داريم،

 :گفتم و کردم عوض بحثو

 پوشیش؟ نمي _

 االن؟ _

 .چطوريه ببینم بپوش! چیه؟ مگه _

 بود عالي هک مانکن نت تو! چطوريه تنش تو ببینم داشتم دوست خیلي منم. بپوشه لباسو تا رفت اتاقي به و نزد حرفي

 مي جمع بازوهاش روي تا دکمه با آستیناش و بود شده زده نايک آرم هاش دکمه کنار که بود آجري پیرهنش رنگ.

 .بود خاص خیلي پیرهنه رنگ. شد

 شبه حد اين تا کردم نمي فکر اصالً! بود شده محشر!! واي. ديدم چشمام جلوي رو برديا دفعه يه که بودم فکرا اين تو

 برديا به نعمتي هیچ از خدا. بود برو دل تو و زيبا پسر اين چقدر. بودم شده توسیش چشماي و اندامش غرق. یادب

 !!هش خوشبخت واقعي معناي به کنارش تونه مي و شه مي اون مال برديا که کسي به شد، حسوديم. بود نکرده کوتاهي

 .میاد بهت خیلي برديا _

 .بودم ديدنش محو. کرد نگاه قدي هآين تو خودشو و زد لبخندي برديا

 :گفت و سمتم برگشت برديا

 !شايلین پیش رم مي _

 اخالقاش اين به چرا دونم نمي!! دريغ اما داشتم، خالیو و خشک تشکر يه انتظار ازش حداقل رفتم، وا. رفت برديا

 زا شعري ،.گرفت دلم! بود هام خواسته و عقايد مخالف ي نقطه برديا اما. داشتم محبت انتظار ازش. بودم نکرده عادت

 .برد هجوم ذهنم به مصدق حمید

 مغرور تن دو ما "

 دور هم از دو هر

 نیست دوري تاب من در واي

 نوازشیار مرا خاطر خیالت اي

 "نیست صبوري من در اين از بیش
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 شويک داخل و کاغذ .کشیدم عمیق نفس چند و کردم باز رو نجره ،.بود گرفته دلم. بود گرفته گلومو راه بدجوري بغض

 ردوا برديا و شايلین و شد باز در. داد مي بهم خوبي حس و کرد مي نوازش آروم موهامو خنکي نسیم. گذاشتم پاتختي

 .شدن

 :گفت و شد نزديکم شايلین

 .میاد عمو به چقدر پیلهَنه ديدي! ماماني _

 :گفتم سرد خیلي

 .ديدم _

 :گفت و کرد هم تو اخماشو شايلین

 شدين؟ خالقا بد چال _

 :گفت و زد پوزخندي برديا

 عمويي؟ باشه بزنم حرف ماماني با من تا بیار ايستک تا چند يخچال تو از برو بدو. دونم مي علتشو من _

 لز. يشم م ذوب دارم کردم حس نگاهاش زير. شد نزديکم برديا. رفت آشپزخونه سمت به و داد تکون سرشو شايلین

 .گرفتم مي آتیش رارتح از داشتم من و بهم بود زده

 !نیلوفر؟ _

 ذرات کل کرد مي صدا اسممو برديا که اونطوري. ندم جوابشو نتونستم اما بودم دلخور و ناراحت دستش از اينکه با

 .درمیومد هیجان به وجودم

 !بله؟ _

 .کن نگاه من به _

 و عاشقشم نگم و بزنم زل چشماش تو بود سخت. نشه جاري اشکام و بزنم زل چشماش تو بود سخت بود، سخت چقدر

 !براش میرم مي

 .کرد مي خفم داشت بغض بود، زده حلقه چشمام تو اشک. کردم نگاش

 بگیرم؟ خبر ماني از نتونستم و گذشته هفته يه اينکه از پريشوني؟ انقدر چي از _

 ناراحتیمو اصلي لیلد وقت هیچ چرا کنه؟ مي خفم داره بغض ماني بخاطر که کرد؟ مي رو فکر اين واقعاً. گرفت لجم

 !فهمید نمي
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 :گفت و گرفت نرمي با دستامو و نشست کنارم. بوده درست حدسش کرد فکر ديد سکوتمو وقتي

 با بيد تو اينکه از نکنه خب؟ نباش نگران. دادم خبر پلیسم به بودي، شاهد خودت که تو. کردم تالشمو همه کن باور _

 باشه؟ بخواي، تو چي هر اصالً. تهران گرديم برمي و گیرم مي بلیت تا هس فردا من بخواي اگه خدا به ناراحتي؟ مني

 باهام دلش از راحت و صادقانه انقدر که بود بار اولین. بود سخت خیلي برام مهربونیش همه اين طاقت نیاوردم، طاقت

 !اما بزنم زار برديا جلوي نداشتم دوست. اومد نمي بند. گرفت راه اشکام. زد مي حرف

 :گفت غمگیني لحن با کرد نگام نگران برديا

 تو؟ چته نیلوفرم، _

 ذوق نم،ک غش. بمیرم که االنه واي، بودم؟ نیلوفرش من نیلوفرم؟ گفت من به بود؟ من با کردم، شک گوشام به لحظه يه

 !يعني پس پس، بودم نیلوفرش من اگه. بود گرفته وجودمو کل خفیفي لرزش بود کرده يخ تنم. شم مرگ

 :گفتم ضعیفي صداي با و سختي به

 .بگم خوام مي من من، برديا؛ _

 ناي دلیل چیه؟ کاراش اين دلیل گفت نمي اون چرا بگم؟ من چرا. بگم احساسم از تا چرخید نمي زبونم! من به لعنت

 :گفتم و گرفتم پس رو بزنم خواستم مي که حرفي! مهربونیش؟ همه

 !گرديم برمي نشد خبري اگه مونیم مي ديگه وزر چند. کرده عادت خیلي حضورت و تو به شايلین _

 اي بودم کرده عادت بهش من! خودتي _: میگه داره چشماش با کردم حس. انداخت بهم سفیهي اندر عاقل نگاه يه برديا

 شايلین؟

 چرا؟. کنم نمي فکر ماني به اصالً کنارشم وقتي و مرگمه چه گفتم نمي راحت چرا بودم؟ شده دروغگو انقدر چرا

 :گفت و چشام تو زد زل ديابر

 بمونم؟ داري دوست تو چي؟ خودت _

 تو و کردم پاک اشکامو! کرد مي خاکسترم داشت. کشت مي ذره ذره منو داشت کرد؟ مي چیکار من با داشت اين

. مديوونش چقدر بگم بهش و بغلش تو برم و بشه مسلط عقلم رو احساسم بود مونده کم. شدم خیره توسیش چشماي

 .گرفتم بود که اي بدبختي هر با خودمو يجلو اما

 :گفت ديد سکوتمو وقتي برديا

 !شم نمي آروم نکنم عملي قولمو تا. تهران برنگردم نکنم پیدا شوهرتو تا که دادم قول بهت من _
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 منو داشت يعني بود؟ شده همراه باهام کرد مي قولش اداي به موظف خودشو چون فقط يعني. بود سرد لحنش چقدر

 ازم نگاشو برديا. کردم نگاش غم با نبود؟ کار در حسي هیچ يعني بود؟ داده قول اينکه واسه فقط کرد؟ مي تحمل

 .رفت شايلین سمت به و دزديد

 نه. بود خورده سنگ به تیرم بازم! کردم؟ مي اشتباه کرده رو بهم خوشبختي کردم مي حس وقت هر چرا. شکستم

 !اما ايم برنده کرديم مي فکر. بوديم بازي اين ي بازنده دومون هر! من نه بذاره غرورش رو پا داشت قصد برديا

 من سهم. کردم مي لعنت دادم دست از غرور بخاطر که روزايي اين بخاطر خودمو کانادا، برگردم وقتي که بودم مطمئن

 !بود بودن ماني با از تر شیرين برام که هايي تلخي. بود هاش تلخي فقط برديا، از

*** 

 .بود کتاب تو سرم و بودم کشیده دراز تخت رو. خوندم مي فروغو شعر کتاب داشتم منم و بود خواب هنوز شايلین

 :گفت برديا

  نديدي؟ منو چک دسته نیلوفر؟ _

 .گشت مي چکش دسته دنبال داشت و بود آشفته برديا کردم، بلند کتاب تو از سرمو

 :گفتم

 کردي؟ گمش نه، _

 .گذاشتمش کجا دونم نمي _

 .بگرد رو پاتختي کشوي گشتي؟ رو جا همه _

 و کردم بلند کتاب تو از زود سرمو! پاتختي نه، اوف، پاتختي، پاتختي،. کردم معطوف کتاب داخل کلمات به نگامو

 ...که پاتختي سمت بپرم خواستم

 هک ديروز کاش! من به لعنت. کرد يخ تنم رفتم، وا. خوندش مي تعجب با داشت و بود برديا دست کاغذ بود، شده دير

 ذاشتمش مي و نوشتم مي رو شعر اون

 ردياب. نشست پیشونیم رو سردي عرق!! بخونه رو شعر اون برديا ممکنه که يکردم م جمع حواسمو پاتختي کشوي تو

 چشماش. کرد نگام و کرد بلند کاغذ رو از سرشو. داد نمي نشون و اين جز چیزي دارش کش نفساي صداي. بود عصبي

 :گفت خشم با شد نزدکم برديا بود؟ ترسناک خشمش انقدر چرا! بیرون زد مي حدقه از عصبانیت ورز از داشت

  چي؟ يعني اين _

 .کنم توجیه کارمو خودمو و بزنم نداشتم حرفي. کرد اشاره کاغذ به
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 !چي؟ _

  چي؟ يعني شعر اين کاغذ، اين. نزن نفهمي به خودتو _

 .ديگه شعره يه خب خب، _

 !مطمئنم اينو. نیست منظور بدون کارت هیچ تو _

 چي؟ که خب _

 ...اينکه که _

 .لرزيدم مي داشتم ترس از منم و زد مي داد داشت. کرد سکوت لحظه يه

 :گفت حرص با و کرد آروم صداشو. انداخت نگاهي بود خواب که شايلین به برديا

 !دخترته اين ببین؛ داري، بچه داري، شوهر تو. کردي ازدواج ساله شش! فکر بي ي دختره کردي ازدواج تو اينکه که _

 :گفتم. کرد اشراه شايلین به برديا

 !فهمم نمي منظورتو من من، _

 يه دنبال و برات میرم مي و عاشقتم که اينه معنیش شده خراب اين اومدم باهات چون نکن فکر. بفهمي نبايدم _

. کنين تعبیر خودت پیش منو کار هیچ که بهتره نیلوفر، نه! عسل ماه باهات بیام و آب زير بکنم مانیو تا بودم فرصت

 .مونم نمي ديگه اما اما، دخترت، براي سوخت، برات دلم فقط من. نداره تعبیري کارام من

 :گفتم عجز با وايسادم جلوش که بره خواست برديا

 من من، کردم؟ چیکار من مگه همش؟ حده اين تا مردونگیت؟ اينه بري؟ و بذاري خواي مي شايلینو منو میري؟ کجا _

 ...فقط

 :گفت خشم با برديا

 .هیچي فهمي؟ مي. نیلوفر نزن حرف اصالً نگو، هیچي! هــــــیس _

 :گفتم و گرفت بازوشو که شه رد جلوم از خواست

 اشتباهي چه دونم نمي من من،. دارم نیاز کمکت به من. بري خیال بي و کني ول کاره نیمه مسئولیتتو نداري حق _

 !داغوني انقدر تو که کردم

 :گفت و کرد جدا دستم از بازوشو خشم با برديا

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  nazi nazi | غرور تلخ سایت نگاه دانلود
 

 شوهر االن تو. نداريم هم با پسرخاله و خاله دختر از غیر به نسبتي هیچ شما و من! زرنگ اصطالح به خانوم ببین _

 و کني مي که کارايي مواظب پس! باشه حديث و حرف تا هزار سرم پشت خواد نمي دلم! دختري يه مادر و داري

 !باش زني مي که حرفايي

 تبمر اينکه بود؟ من حق اين! شکستم کلمه ولقعي معناي به. کوبید محکم رو در. رفت و زد کنار منو خشم با برديا

 و وفتيک زندگي اين به خواست نمي دلم ديگه. بودم سیر دنیا از! شم؟ خرد که بود؟ زندگیم هدف اين! بزنه؟ پَسَم برديا

 .بدم ادامه اجباري

! مخوشبخت که بگم همه به دروغ به و باشه لبم ي گوشه مسخره لبخند يه و باشم ماني کنار عمر يه خواست نمي دلم

 یليخ چشاش بودم؛ مطمئن. داره دوست منو بودم مطمئن. کس هیچ با يا خوشبختم برديا با يا من. تونستم نمي ديگه

 !!گفت نمي دروغ بهم حسم! داشت دوستم اما ، کرد مي انکارم خوندم، مي چشماش تو دروغو اما. خیلي. بود مهربون

 ...من نگاه روز، تمام "

 ...بود گشته خیره زندگیم هاي چشم به

 ...زيبا مضطرب چشم دو آن به

 ...گريختند مي من ثابت نگاه از که

 ...دروغگويان چون و

 "...آورد مي پناه ها پلک خطر بي انزواي، به

 شدت از داشت پلکام و بود گرفته چشامو جلوي اشک. بود شده انبار دلم تو عالم غم ومتم. کردم مي خفگي احساس

 .چرخید سرم تو فکري يه. موند ثابت بود، اپن رو که تیغي رو نگام. کشیدم مي نفس سختي به. سوخت مي اشک

 ردياب تیغو که اومد يادم !نه يا باشم دنیا اين تو که داشت فرقي چه برام ديگه پس باشم برديا مال نبود قرار وقتي

 جايز موندن ديگه. بمونم نداشت ارزش ديگه! داره بَرش اونجا از بود رفته يادش اما بزنه ريششو ته تا اونجا بود گذاشته

 تحمل کشیدم چي هر حاال تا. بودم قوي من نبودم، ضعیف که من شدم؟ اينجوري چرا! بود؟ شده چم خدايا. نبود

 لمث بود، سرد سرد گرفتمش، دستم تو. رفتم تیغ سمت به فکري هیچ بدون. کردم رس حسرت با سال شش. کردم

 البالي از خون قطرات. کردم خالي تیغ روي رو ساله شش حسرت اين تموم. دادم فشارش محکم!! برديا اخالق

 داشتم لبمق رو من که زخمي. نبود مهم برام اما کردم، مي شديدي سوزش احساس چکید، مي زمین روي به انگشتام

 فتادها هق هق به گرفت، شدت اشکام بستم، چشامو. نبود مهم برام هیچي ديگه. بود بیشتر خیلي ناچیز سوزش اين از

 .بودم
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 اشک داشت شايلین. کردم باز وحشت با چشمامو. شد گم ام گريه صداي تو شايلین جیغ صداي لرزيد، مي هام شونه

 الس چند اين تو مادرش بفهمه بذار کشیدم، چي من بفهمه بذار. باريد يم مظلومانه چقدر بیچارم، دخترک. ريخت مي

 !کرده صبوري چقدر

 که بکشم تیغو دستم رو خواستم دادم، فشارش گذاشتم، شاهرگم روي تیغو. نداشتم معصومانشو اشکاي ديدن طاقت

 .شدم کشیده عقب به

 اون کاش. باريد مي خشم ازش و بود شده قرمز آتیش ي گلوله تا دو مثل چشماش. گرفت دستم از تیغو بود، برديا

 .لرزيد مي داشت کرد، مي هق هق شايلین. بود تر سخت مرگ از برام ها نگاه اين تحمل. مردم مي لحظه

 :گفت خشم با دندوناش البالي از برديا

 نیلوفر؟ کردي مي غلطي چه داشتي _

 خیلي برديا. لرزيدم مي فقط من و سوخت مي شکا شوري شدت از صورتم پوست. اومد نمي بند هم لحظه يه اشکام

 و ريخت مي خون دستم از داشت. بود شده شديد نفساش صداي و بود شده متورم پیشونیش و گردن رگ. بود عصبي

 .کردم مي نگاه برديا داشتني دوست ي چهره به داشتم فقط و بودم شده همه خیال بي. کردم نمي حس دردي هیچ من

 و ادد مي فشار مشتش تو داشت محکم تیغو واي،. افتاد ريخت مي برديا انگشتاي البالي از شتدا که خوني به چشمم

 البالي از داشت غلیظي خون

 تداش که مشتش از دستامو! بريزه برديا دست از خون قطره يه ببینم نداشتم طاقت من نه نه،. چکید مي انگشتاش

 شدت اشکام. داد مي فشار دستش تو تیغو داشت خشم با ونا اما. کنم باز مشتشو کردم سعي و گرفتم میومد خون

 :گفتم التماس و عجز با گرفت

 !من جون برديا، کنم، مي خواهش. برديا مشتتو کن باز _

 .شنید نمي صدامو انگار. کرد مي نگام فقط برديا

 !برديا. دستتو کن باز نیلوفر، جون خدا، رو تو برديا _

 تشدس کف کردم، پرت اي گوشه به تیغو. کنم باز مشتشو تونستم و شد شل شدستا ديدم خوردم قسم جونمو وقتي

 هردومون بود، شده مخلوط هردومون خون. گرفتم دستشو آلودم خون و زخمي دست با. بود شده زخم بدجوري

 هپار و لباسم از اي تیکه. ريخت مي وقفه بي دستمون خون و بوديم خیره هم چشماي تو برديا و من بوديم، زخمي

 رفتم،گ بازوشو خونیم دست با. بود کالفه دستم از کرد، مي نگام فقط برديا. بستم محکم رو برديا دست فوري و کردم

 : گفتم و توچشماش زدم زل نداشتم، سکوتشو و غمگین هاي نگاه اين طاقت. بود شده خوني سفیدش پیرهن

! هش اينطوري خواستم نمي. کردم بچگي شد، چي منفهمید ببخشید. نکن نگام اينطوري خدا رو تو باشه؟ کردم غلط _

 ..کرد حماقت
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 نشايلی آشپزخونه، سمت کشید و گرفت دستمو مچ محکم برديا. بود شده شور اشک از دهنم انداختم، پايین سرمو

 الکم با اما. داشتم کاريو هر آمادگي. بودم کرده آماده حسابي سرزنش و دعوا يه براي خودمو. زد مي زار داشت هنوز

 .برد آب شیر زير دستامو و کرد باز آبو شیر و برد ظرفشويي سمت به منو برديا تعجب،

 مي مدارا باهام داشت و بود کرده سکوت داشتم بحث و دعوا انتظار ازش وقتي دقیقاً بازم کردم، مي نگاش فقط من

 .کرد

. ستب آبو شیر و دستش گرفت ستامود کردم، مي نگاه نیمرخش به. شست ولرم آب شیر زير دستامو وسواس و دقت با

 شده بسته هردومون دست بود، زخمي خودشم دست. بست باهاش دستمو کف و کرد پیدا تمیزي و سفید دستمال

 .بود

 کني؟ نمي دعوام _

 .زد مي موج چشماش تو مهربوني. بود شده آروم خیلي کرد، نگام

 .کنم دعوات که نیستي بچه _

 !ترسم مي و میشم داغون بیشتر کني مي سکوت و شي مي عصبي وقتي _

 .يگفت همینو هم موقع اون. شد بسته روت در و اتاقم تو کشیدي سرک وقتي يادته؟ بود، افتاده اتفاق اين هم قبالً _

 .کردي االن که کردي کاريو درست وقتم اون _

 کني؟ مي رو اينکارا چرا _

 عاشق چون گفتم مي بهش گفتم؟ مي بايد چي. بود دردناک و سخت برام دادن جواب چقدر. بود سختي سؤال چقدر

 !ماني نه توام

 شخوشگل چشماي شد، نزديکمون شايلین کردم، سکوت. میفتادم بیشتر چشمش از شايد و خیانت شد مي کارم اين

 .کشیدم مي خجالت شايلین از چقدر. بود پريده رنگش. کرد نمي گريه ديگه اما بود شده قرمز

 شه؟می خوب ماماني عمو؟ _

 :گفت و بوسید صورتشو و زد شايلین به لبخندي برديا

 .عزيزم خوبه االن ماماني _

 :گفت و کرد نگاه برديا دست به شايلین

 شده؟ زخمي شمام دست _

 :گفت برديا
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 باشه؟. بیايم هم ماماني و من تا اتاق تو برو بدو قويم، من. عزيزم خوبم من _

 .رفت و خنديد شايلین

 !شه اينطوري خواستم نمي. شد زخمي دستت که ببخشید _

 و دبو سرد سرد دستاش. ديدم مي چشماش تو عجیبیو چیز يه بود بار اولین. زد زل چشمام تو و گرفت دستامو برديا

 باشل لمس بستم، چشامو. زد دستم رو اي بوسه آروم لباش، سمت گرفت شدمو باندپیچي دست. داشت خفیفي لرزش

 تا ندادم سختي خودم به حتي نکردم، حرکتي هیچ. رفت يادم دستم زخم. بود خوبي خیلي حس دستم پوست با

 عمط داشتم تازه بده، ادامه داشتم دوست. زنه مي آتیش منو چقدر کاراش اين که بفهمونم بهش و بکشم عقب دستمو

 !چشیدم مي واقعیو لذت

 :گفت و بست چشاشو برديا

 خودت با اينکارو بايد چرا! گیره مي آتیش داره! سوزه مي داره قلبم هیچي،! نیست هیچي دستمه رو که زخمي اين _

 !لعنتي زنه مي آتیش وجودمو کل داره که اينه نیلوفر؟ بکني

 :گفتم. کرد باز چشماشو. زد مي آتیشم داشت حرفاش کردم، نوازشش و گرفتم زخمیشو دست

 .شد چي نفهمیدم خدا، هب. شه اينطوري خواستم نمي. کردم اينکارو که شد چي نفهمیدم من منف _

 !من به به، گمشدت؟ شوهرت به کردي؟ فکر شايلین به دقیقه يه _

 از کم کم داشت بو، تر سخت خیلي حرفا اين شنیدن من براي. بود سخت خیلي بود، سخت براش زدن حرف

 .بده ادامه تا کردم سکوت. بودم منتظرش بود ها مدت من که چیزي. زد مي حرف احساسش

 شش نبود؟ بس کردي تباه زندگیمو سال شش لعنتي؟ داري برنمي سرم از دست چرا هان؟ نیلوفر؟ کني نمي ولم چرا _

 کردم مي زندگي بايد که روزايي. شد تباه زندگیم خوش دوران و جوونیم از سال شش! چیه لذت رفته يادم که ساله

 ،ت بچه به شوهرت، به ات، آينده به. ديکر فکر خودت به فقط! خودخواهي خیلي نیلوفر، تو تو،. خوردم حسرت فقط

 !شد مي لبريز وجودت تو عالم نفرت رسیدي مي من به وقتي همیشه. سوختم داشتنت حسرت تو عمر يه من من، اما

 !بود زدن طعنه فقط تو از من سهم! بقیه مال مهربونیات و بود من مال تلخت زبون

. نومبش زبونش از رو حرفا اين تا داشتم نیاز چقدر. مالید نشوگرد و برد گردنش پشت دستشو. کرد رها دستامو برديا

 رب لحظه يه غرورم. گرفتم قلبم نزديک و گرفتم رو برديا دست. کردم مي سبکي حس چقدر. بود کرده سبک هم منو

 ردياب. دبو چي همه ي کننده کامل برديا نداشتم، چیز هیچ به نیازي. نداشتم غرورم به نیازي برديا حضور با رفت، باد

 !لباش به داشتم، نیاز بهش کرد، مي ديوونم داشت چشماش بهم، زد زل

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  nazi nazi | غرور تلخ سایت نگاه دانلود
 

 صداي !نزديک خیلي بود، نزديکم. شد کشیده سمتم به من از تبعیت به برديا. کشیدم خودم سمت به رو برديا دست

 .بود مقابلم تدرس ورزشکاريش و ورزيده اندام. کرد مي خود بي خودم از منو و خورد مي صورتم به داغش نفساي

 براي ،کردم مي حس لذتشو بسته چشماي با عشقم از بوسه اولین براي بايد. بستم چشمامو! بود شیريني ي لحظه چه

 اي فاصله که فهمیدم مي داغش نفساي برخورد از بردم، جلو لبمو. زدم مي له له داشتم هام لذت ي چشمه به رسیدن

 لبم روي رو برديا ي اشاره انگشت که بودم رفته فرو شیريني ي خلسه وت! تر نزديک شدم، نزديک نیست، لبامون بین

 .بود کشیده عقب خودشو کردم، باز چشمامو کردم، حس

 زندگیت خوام نمي من من،! نیلوفر مادري يه. داري شوهر االن تو تو،. کار اين براي ديره. ديره خیلي! نیلوفر نه نه،_

 قشعش و ماني به خوام نمي! باشه جفتتون ناز چشاي تو اشک خوام نمي. نمببی ناراحت شايلینو خوام نمي. شه تباه

 هر و بودي که چي هر. کردم فراموشت من من،. نیستیم هم مال ما! نیلوفر اوني سهم تو! توئه عاشق اون. کنم نامردي

 بهت ديگه تا مکرد کار خودم رو سال شش! وقته خیلي. رفتي زندگیم از فراموشي، به سپردم رو داشتي خاطره چي

 .کنم شروع رو جديد زندگيِ يه خوام مي من! خوشبختي و خوشحال اينجوري که کنم فکر و نکنم فکر

 .کنم نمي فکر بهت ديگه من. کنم پاک ذهنم تو از رو هست تو از اسمي جا هر خوام مي! حضورت و تو بدون زندگي يه

 !مُردي من؛ براي من، براي تو

 مقابل در برديا چرا؟! نمیومد؟ من به خوشبختي و خوشي چرا. شدم خرد چقدر بود، دناکدر و تلخ برام حرفاش چقدر

 هاگ شايد! بودم نکرده خريت کاش دادم، نمي مثبت جواب ماني به و کردم نمي حماقت کاش. رفت اشکم از پر چشماي

 .بود من مال برديا االن شدم نمي ماني زن

 وت. کنم نمي فکر بهت ديگه من" بود؛ گوشم تو هنوزم برديا صداي .کرد مي درد شدت به سرم نشستم، صندلي رو

 "!مُردي من؛ براي من، براي

 تو اينا ي همه و نشنیدم رو حرفا اين ببینم شم بیدار وقتي کاش. وحشتناک کابوس يه باشه، خواب اينا ي همه کاش

 نم دنیاي و زندگي تموم برديا! بزرگ ليخی بود، بزرگي درد خیلي. موندم زنده که بودم شده صبور چقدر! بوده خواب

 کاش، کاش، ايران، گشتم برنمي کاش! داشت؟ مفهومي چه زندگیم من پس پس، بودم مرده براش من که حاال. بود

 ...کاش

 ديابر موبايل صداي! شوم اتفاق اين تو! مصیبت تواين کن کمکم خدايا! شد مي جمع کلمه همین تو من زندگيِ تموم

 .داد جواب گوشیشو اومد برديا بود، مونده جا آشپزخونه میز ور گوشیش اومد،

 .خداحافظ باشه، باشه،. رسونم مي خودمو االن من! کي؟ چي؟. آوردم جا به بله آها هستم، خودم بله بله؟ الو، _

 .کرد قطع گوشیشو
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 االن. یستن کارا اين وقت النا نیلوفر! جنازه يه شناسايي براي قانوني، پزشکي بريم بايد شو بلند نیلوفر، نیلوفر؟ _

 !پاشو! باشي ماني فکر به بايد

 !اومده چي ماني سر به نبود مهم برام اصالً

*** 

. رفتیم يم سردخونه به جنازه، تشخیص براي بايد. موند شهربازي تو شايلین رفتیم، قانوني پزشکي به برديا همراه به

 :گفت و اومد کنارمون ماموري

 میاد؟ تشخیص براي کي _

 :گفت و کرد نگام برديا

 .رم مي تنها خودم نداري طاقتشو اگه نیلوفر _

 :گفتم سرد خیلي

 !میام نه _

 شیدک بیرون آهنیو ي قفسه يه کشوهاي از يکي پوش، سفید مردي. رفتیم سردخونه به دو هر و نزد حرفي ديگه برديا

 :گفت و

 همینه؟ ببینید و کنین دقت خوب _

 نتونستم. بود شده خراب سرم رو هم سر پشت ناگوار اتفاقاي همه. داشتم شديد تهوع حالت رفت، مي سیاهي چشام

 .افتادم راهرو کف و رفت سیاهي چشمام ببینم رو جنازه صورت اينکه بدون و بیارم طاقت

 بار چند صورتم، تو خورد مي اتاق ي پنجره از خورشید نور. شد مي اذيت چشمام کردم، باز سختي به چشمامو

 که فهمیدم بوديم توش که جايي ديدن از و بود وصل سرم دستم به. ببینم راحت تونستم تا مالیدم چشمامو

 اصالً. جنازه ماني، قانوني، پزشکي ديروز،. کجام االن و بود شده چي بیاد يادم تا آوردم فشار مغزم به. بیمارستانم

 ابخو و بود گذاشته سرشو تختم رو برديا چرخوندم، اتاق تو چشمامو. نه يا بوده ماني بدونم که بودم نديده رو جنازه

 جا هجاب تخت رو خواستم. کنم بیدارش نیومد دلم شده، چي پرسیدم مي ازش بايد بود؟ خوابیده چرا دستم پايین. بود

 جا از وريف برديا لیوان، شکستن صداي با. شکست بدي صداي با و بود کناريم میز رو که لیواني به خورد دستم که شم

 :گفت و بهم زد زل نگراني با و پريد

 خوبي؟ شد؟ چي _

 :گفتم آروم. اومد خوشم نگرانیش و مهربوني از چرا دونم نمي
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 .کردم بیدارت ببخشید خوبم،. افتاد دستم از لیوان _

 بهتري؟. برد خوابم بود ديروقت شدم، مي بیدار بايد ديگه نه _

 !برديا؟ خوبم، _

 :گفت و چشمام تو زد زل

 !؟جانم _

 :گفتم بغض با داره، دلیلي يه مهربونیاش اين کردم حس چرا دونم نمي

 !بود؟ ماني ي جنازه اون اون، _

 :گفت و چشمام تو زد زل و داد قورت دهنشو آب. ديدم مي وضوح به برديا چشماي تو غمو

 دار قهساب و اي حرفه يخیل دزد يه هتلش، رفته و گرفته بانک از پولو ماني وقتي گفت مي سرهنگ! نیلوفر متأسفم _

 يا که کنه مي تهديدش و میشه ماني اتاق وارد دغل و دروغ تا هزار و رشوه دادن با و کنه مي تعقیبش بانک در دم

 که کنه مي پافشاري و گیره نمي جدي حرفاشو ماني اما ذاره، نمي اش زنده اينکه يا ده مي بهش کمال و تمام پوالرو

 ...چاقو با و گیره مي ازش پوالرو دزده که بعدشم ده، نمي چیزي بهش

 .نگفت که بهتر. کرد سکوت رسید که حرفاش اينجاي به

 !شدم متأثر مرگش خبر شنیدن از خیلي نیلوفر، متأسفم واقعاً من _

 جلوي ماني داشتنيِ دوست و مهربون ي چهره نبود؟ ديگه ماني يعني داشت؟ واقعیت يعني! مرگش خبر شنیدن از

. ندونستم قدرشو!! مهرش و وفا هواي عشقش، هواي مهربونیاشو، هواي بود، کرده هواشو دلم چقدر. شد ظاهر چشمام

 از .گذاشت مايه برام جون از و داشت دوستم خالصانه سال شش اين تو. بود دخترم و من براي گاه تکیه بهترين ماني

. غلتید هام گونه رو اشک و لرزيد بدنم. فتير غمگینانه چه ماني، آخ!! نبودم براش خوبي زن بود، نیاورده شانس زن

 بودم، دهش تنها واقعي معناي به! بدم دست از مانیو ندارم زندگیش تو جايي بود گفته بهم برديا که حاال نداشتم دوست

. کشید يم پدريو بي درد من مثل بايد اونم بود، باباش عاشق شايلین بگم؟ بهش مانیو نبودن چطوري! شايلینم بیچاره

 هب هق، هق به شد تبديل اشکام. بود شايلین من از فقط سهمش داشت، تلخي زندگيِ چه. سوخت مي ماني براي مدل

 يم آروم بايد که بود اين نظرش شايد. کرد نمي شدنم آروم براي کاري کرد، مي نگام فقط برديا. زدن ضجه به زدن، زار

 !رفتي زود! ماني! بودم شده کس بي چقدر ،ديدم مي چشماش تو ناراحتیو و غم. شدم مي سبک بايد شدم،

 

 .کني مي تر منو چشم بودنت با

 .کني مي بیشتر غصمو رفتنت، با
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 .بري يا بموني خوام مي دونم نمي

 .کني مي سر بدام، و خوب با سوزي مي

 .دونم نمي قدرتو هستي، که وقتي

 .پشیمونم پیشم، از میري که وقتي

 .میاري طاقت تو گم مي بهت چي هر

 .ممنونم تو از بگم يا کنم هگل

 .بري کنم مي آرزو و کنارمي

 .بري مي خودت با دلمو میري وقتي

 .خوامت نمي نه يا خوامت، مي دونم نمي

 .دربدري اين از شدم خسته خدا به

 دون نمي قدرتو هستي، که وقتي

 .پشیمونم پیشم، از میري که وقتي

 .میاري طاقت تو میگم بهت چي هر

 .ممنونم تو زا بگم يا کنم گله

 

*** 

 کشیدم دست. بود دردناک چقدر گذشت، سخت و تلخ چقدر. گذشت زود چقدر موند، ثابت مرمري قبر سنگ رو نگام

 طعم اون. نبود ماني حق سوخت، مي گلوم کردم، بغض "پرور ماني" بود شده حک قبر سنگ رو که اسمي رو

 هما، هستي، اشک من، اشک! اشک از بود، خیس برشق سنگ. بودم کرده حرومش من بود، نچشیده هنوز خوشبختیو

 شد بلند نريمان خشم با و مامان اصرارهاي با آخرشم زد، مي خودشو و زد مي ضجه دردناک هستي چقدر! پرور آقاي

 پرور آقاي. کشید مي همه رخ به برادرشو تنها نداشتن داغ و میزد زار بلند چقدر کم، سن اون با! بیچاره هماي. رفت و

 داغون که کردم حس و بود شده خم غصه شدت از هاش شونه! بود شده شکسته و پیر روز چهل اين تو چقدر چي؟

 !!ودب حامیش و گاه تکیه بود، بزرگش پسر ماني بود چي هر. بود شده خیره ماني عکس به و کرد مي گريه صدا بي! شده

. کرد مي حس خوب باباشو خالي جاي نبود، بچه. ودب زده زار چقدر!! من ي بیچاره شايلین شد، خیره شايلین رو نگام

 اشوه گريه طاقت. لرزيد مي تنم ديدم مي شايلینو هاي تابي بي وقتي. بود ريخته اشک ابربهاري مثل روز ده اين تو
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 اما خوردم، رو پدر نداشتن غم سالگي دو و بیست سن تو من! براش بود زود. بود سالش چهار همش اون. نداشتم

 شد، رومآ برديا بغل تو آخرش. نداشتیم گاهي تکیه هیچ ديگه! اون و بودم من ديگه که بود فهمیده شايلینم! شايلینم

 بود زده زل مهربونش و عاشق نگاه همون با هنوزم. موند ثابت بود قبرش سنگ رو که ماني عکس قاب رو دوباره نگام

 ارانب قطرات باريد، ريزي بارون کم کم. داشتم نیاز بهت رچقد. بود کرده هواتو دلم چقدر ماني، آخ! کرد مي نگام و بهم

 ماني عکس به رو. شد پنهون بارون زير اشکام! تازگي حس. داشتم خوبي حس من و خورد مي ماني عکس قاب به

 :گفتم

 م،دش تباه من. ماني ببخش منو! کنم محبت بهت بود اليقت که اونطوري نشد! خواي مي که باشم اوني نشد! مهربونم _

 !!همسفرم نیست خبري هیچ باال اين. باش خودت مواظب خاک زير. عزيزم بخوابي خوب. بود من از بیشتر لیاقتت

 :شنیدم رو برديا صداي

 !شه مي شديد داره بارون خوري، مي سرما! نیلوفر شو بلند _

 هم برديا از بايد که بود اين حقیقت اما نذاشت، تنهامون هم دقیقه يه. بود شايلینم و من همدم بود، کنارم روز چهل

 زوموبا زير برديا! دخترم و بودم من فقط زد، حرفاشو همه دبي تو. بود ريخته دستم رو پاکیو آب اون. کشیدم مي دست

! دخترم و من زندگي همه بود، شده دفن خاک زير دنیام ي همه! برم؟ کجا برم، خواستم نمي. کرد بلندم و گرفت

 :زدم مي زار و کوبیدم مي مشت با برديا ي سینه به برم؟ دارم رو کجا!! ام بچه پدر شوهرم،

 .مونم مي اينجا من برو، و بذار منم. شديم کس بي دخترم و من. اينجاست شوهرم کن، ولم نمیام، _

 محرص تموم با مشتمو. بودم حرفا اين از تر داغون من اما کنه، آرومم داشت سعي و بود گرفته محکم دستامو مچ برديا

 چقدر. کرد مي باز سر زخمام داشت تازه و بودم شده تنها. اومد نمي در صداش بیچاره اون و کوبیدم مي سینش به

 !!شدم آروم تا کشید طول

 

*** 

 .شدم جدا پريشونم و مغشوش افکار از نريمان صداي با

 کانادا؟ ري نمي نیلوفر، _

 :داد جواب من جاي و کرد اخمي مامان

 !نداره کاري اونجا ديگه نیلوفر بره؟ چي واسه بره؟ کجا _

 :گفتم غم با

 .برم بايد ندارم، کاري اينجا من. اونجاست من زندگيِ _
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 :گفت هستي

 !بود داداشم اگه کني؟ چیکار اونجا خواي مي تنهايي! نداري کسیو اونجا که تو بري؟ کجا _

 :گفت اخم با نريمان. شد جاري اشکاش و خورد حرفشو هستي

 !شه نمي حل چیزي گريه با اما داغونم، ماني مرگ از تو از بیشتر من خدا به! يگهد بسه هستي _

 :گفت مامان

 .نیست خوب شکمتم تو ي بچه براي دخترم، نکن گريه! گلم عروس _

 :گفتم بغض با

 ودب گرم دلم همیشه بود، باهام همیشه. بمونم تنها نذاشت وقت هیچ بود، خوبیم پدر بود، خوبي خیلي شوهر ماني _

 .داشت هوامو همیشه. دارمش که

 :گفت غم با مامان

 !رفت زود بیامرزتش، خدا _

 :گفت و کرد پاک اشکاشو دستش پشت با هستي

 نیلوفر؟ کجاست شايلین _

 :گفتم

 .شد يتیم زود! گیره مي مانیو ي بهونه! بخوابونمش تونستم زور به خوابید، _

 هق هق منم کرد، نوازش هستیو نريمان. نشه جاري اشکاش تا داد فشار هم رو لباشو مامانم زد، زار حرفم اين با هستي

 :گفت نريمان. کردم مي

 .بازي شهر برمش مي فردا _

 :گفتم و کردم صاف صدامو کردم، پاک اشکامو

 !دارم بلیت فردا من _

 :گفت تعجب با مامان

 چي؟ بلیت _

 :گفتم
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. کنم مي چیکار دارم دونم مي. مادرم يه االن خودم! المهس وهشت بیست نیستم، بچه ديگه دارم، زندگي من مامان _

 .گرفتم بلیتم کانادا، برگردم خوام مي

 :گفت خشم با مامان

 گردي برمي گي مي مدام که االن به نه کانادا، ري نمي که درآوردي بازي کولي که وقتي به نه بشه؟ چي که بري _

 !نداره معني تو برگشتن. ديگه نیست که ماني داره؟ چي اونجا. اونجا

 :گفت هستي

 !ده مي داداشمو بوي! داداشمه يادگار شايلین باشه چي هر. بمون ما پیش نرو، نیلوفر _

 اي دهفاي هیچ کشیدنم زجر جز به موندنم ايران بکشم؟ زجر و ببینم باز رو برديا که بمونم. بمونم تونستم نمي نه،

 ارمبی طاقت تونستم نمي. داشتم جکو و ماري مهمتر اونا از بودن، میرما و مريم. نبودم تنها کانادا تو من تازه. نداشت

 مي ونراضیش جوري يه بايد. کنم پنهون خالي تو نقاب يه پشت خودمو و باشم تفاوت بي بهش و ببینم رو برديا روز هر

 .کنن بدبختم بازم و بگیرن تصمیم برام ذارم نمي. کردم

 !برقصم باهاش زدن سازي ره و دستشون عروسک بشم دادم نمي اجازه

 

 سوم و بیست فصل

 

 :گفتم شايلین به رو و دوختم بقیه غمگین و نمناک چشماي به نگاهمو

 !شد دير ماماني، ديگه بريم _

 :گفت مامان

 !برگرديا دادي انجام کاراتو دادي قول. باش خودت مواظب خیلي نکنم، سفارش ديگه نیلوفر _

 :گفتم

 .نباشید نگران حتماً، باشه باشه؛ _

 دل ودمب تونسته باالخره. کنم راضیشون تونستم قوال و حرفا اين با اما نه، يا ايران برگردم باز تونستم مي دونم نمي

 :گفت و بوسید و شايلین صورت هستي! برم که کنه راهیم لبخند با که بیارم دست به مامانو

 .سالمت به بريد باش، استم در باهام حتماً. باش شايلین و خودت مواظب خیلي نیلوفر _
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 اننريم! بود شده پريده رنگ و الغر چقدر. کرد گريه صدا بي هم هستي. کردم بوسش و انداختم هستي بغل تو خودمو

 رفتمگ شايلینو دست. کردم خداحافظي همشون با. بوسید شايلینو مامان. کنه آرومش تا داد جا خودش بغل تو هستیو

 .کرد میخکوبم جا در داييص که شدم مي دور ازشون داشتم و

 !نیلوفر کن صبر _

 به. زد مي نفس نفس داشت و بود دويده خیلي. بود خودش عقب، برگشتم. شناختم مي صداشو! بود برديا بود، خودش

 .کشیدم نفس سختي

 و ددا سالم مامان به و گرفت ازم توسیشو چشماي. بودمش نديده ديگه بعد، به ماني چهلم از کرد؟ مي چکار اينجا اين

 :گفت

 دو تیر يه با خواستم بدم، انجام رم مي که دارم کانادا تو کاري يه. برم همراهشون منم بدين اجازه اگه خواستم مي _

 .بزنم نشون

 :گفت و زد لبخندي نريمان

 .نیست تنها اونجا نیلوفر که راحته هم ما خیال اينطوري! بهتر چه _

 :گفت مامان

 ره؟ مي داره نیلوفر فهمیدي کجا از _

 :گفت برديا

 .گرفتم بلیتم شنیدم، مامان از _

 :گفت و انداخت برديا بغل تو خودشو و کرد ول دستمو خوشحال، شايلین

 ! هورا ماماني، نیستیم تنها ديگه جــون آخ _

 :گفت شايلین. بوسید شايلینو صورت برديا

 !نکنه دعوام ماماني تا نگفتم اما بیاين، شمام داشتم دوست خیلي _

 :گفت شايلین به رو و کرد ريز چشاشو برديا

 کرد؟ مي دعوات ماماني گفتي مي اگه _

 :گفت شايلین

 !همیشه براي شديم تنها ديگه ما گه مي همیشه! آله _
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 تخواس مي اونم حاال نشم رو به رو برديا با که کانادا گشتم برمي داشتم من. انداختم پايین سرمو و کشیدم خجالت

 بهش نبايد و نیست من مال که بدونم و باشم برديا کنار بود سخت برام! شانس خر! شد نمي بهتر ينا از! بشه همسفرم

 و مبود ناراضي من دبي، سفر مثل دقیقاً! همسفرمون شد برديا و کرديم خداحافظي همه با باالخره. باشم داشته نظري

 :گفت برديا به رو ینشايل شديم، هواپیما سوار. شناخت نمي پا از سر خوشحالي، از شايلین

 مونین؟ مي پیشمون کي تا عمو _

 :گفت و زد لبخندي برديا

 !ايران گرديم برمي هم با بمونین، کانادا هروقت تا _

 :گفتم

 !ايران برنگشتیم وقت هیچ ما شايد _

 :گفت لبخند با و کرد بهم عمیق نگاهي برديا

 !!گردين مي بر _

 :گفت شايلین. گرفت لجم قاطعش لحن از

 .پیشمونین شما و نیستیم تنها ما ديگه که بگو ماماني به عمو، _

 :گفتم

 .ريم مي يادش از زود تو و من و کنه ازدواج قراره برديا عمو! دخترم نیست ما پیش همیشه عمو شايلینم، _

 :گفت برديا

 !نشد دلیلي هر به حاال، که، بود بار يه فقط. نکردم فکر ازدواج به وقت هیچ من _

 :فتمگ بغض با

 !داشتین مالقات هم با پارک تو هم باري چند اينکه مثل و دارن سراغ برات خوب دختر يه گفت مي بهار اما _

 سوختم مي داشتم درون از و زدم مي حرف بغض با. گرفتم مي آتیش داشتم بود زده بهم رو حرفا اين بهار وقتي از

 :گفت پوزخند با برديا

 اصرارهاي خاطر به هم همش. زدم حرف باهاش و ديدم پارک تو بار دو رو ستاره من! تره کامل اطالعاتت خودم از _

 يگهد دختر که گفتم و دستش رو ريختم پاکیو آب آخري قرار تو اما. بشم حريفشون نتونستم. بود بهار و مامان مکرر

 اوف،! بود میوندر اي ديگه کس پاي شد، گشاد نعلبکي ي اندازه چشمام! شه من خیال بي و دارم دوست رو اي

 ور هشعل وجودم تو حسادت احساس. بودم گرفته تهوع حالت. بود نیومده آرامش روز يه من به! بدبختي پشت بدبختي
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 داغون. رفت هم تو اخمام! نبود؟ بس! شم؟ تر خرد هست که ايني از تا دادم؟ مي کش بايد چرا ندادم، کش بحثو. بود

 :گفت اخم با شايلین. بودم

  عمو؟ نداري دوست ديگه منو يعني _

 :گفت و زد پهني لبخند برديا

 !عمو نفس دارم دوست اي ديگه وقت هر از بیشتر رو تو _

 بگم خدا. کردم مي حسادت خودمم دختر به داشتم. داشت دوست شايلین نصف منو کاش! شايلین حال به خوش

 و خونه اين براي دلم انقدر کردم نمي فکر. رسیديم خونمون به کانادا، رسیديم بود عذابي هر با! برديا کنه چکارت

 .داد انرژي بهم ماري گرم و مهربون صداي. دادم فشار زنگو! شه تنگ آدماش

 کیه؟ _

 :گفت شايلین

 .کن باز مايیم، جون ماري _

 :گفت زد مي موج خوشحالي و هیجان توش که صدايي با طوالني مکث از بعد ماري

 .تو بیا اومدي شخو تويي؟ شايلین! من برم قربونت _

 :گفت برديا. شد باز در

 !ها بوده تنگتون دل حسابي معلومه _

 :گفتم پوزخند با

 .میشه تنگ ما براي دلش که ماريه فقط _

 :گفت و انداخت باال ابرواهاشو برديا

 !مطمئني؟ _

 تا چند. بود رتبم و تمیز خیلي باغچه. شديم بود نکرده تغییري هیچ که خونه بزرگ حیاط وارد همه و نزدم حرفي

 ذوق با ماري و جک. داشتم نیاز سکوتش و اينجا به چقدر. کردم مي آرامش احساس. کشیدم پي در پي و عمیق نفس

 پذيرايي به همه. بوسید و گرفت منو آغوشش تو خوشحالي با هم ماري و کرد بغل شايلینو جک. اومدن سمتمون به

 :گفت و کرد بغض ماري. زد مي برق تمیزي زا همیشه مثل خونه. نشستیم کاناپه رو و رفتیم

 .بود نازنیني خیلي مردي! خالیه خیلي جاشون. شديم متأثر خیلي ماني آقا مرگ از! خانوم براتون بمیرم _
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 :گفتم غم با

 !واقعي معناي به مادام، شدم تنها واقعاً ديگه _

 :گفت جک

 بهونه خیلي ماري. بود خالي جاتون خیلي نبودين وقتي .دارين جا ما چشم رو شايلین و شما خانوم؟ مُرديم ما مگه _

 .گرفت مي رو شما ي

 :گفت ماري

 !شدن متأثر همه. کرد برگزار بیمارستان تو ماني اقا مرگ براي باشکوه مراسم يه قديري دکتر _

 :گفتم

 .دارين لطف ماني و من به همتون مرسي، _

 :گفت و کرد اشاره برديا به جک

 کنین؟ نمي فيمعر رو آقا! خانم _

 :گفتم

 !بردياست ايشون. کنم معرفیش رفت يادم که بودم خوشحال ديدنتون از انقدر ببخشید، آخ _

 :گفتم و برديا به کردم رو

 !من تلخ روزاي همدم تنها هستن، ماري و جک خانومم و آقا اين _

 :گفت جک زد، لبخندي برديا

 هستن؟ برادرتون _

 :گفت شايلین

 !منه قعش برديا عمو نه، _

 :گفت و خنديد ماري

 !خان برديا آشنايیتون از خوشبختم خیلي! بچه زبونت دست از _

 نحس نسبت اين از اومد مي بدم اي. کنم معرفي پسرخالم رو برديا نداشتم دوست. کرد تشکر و زد لبخندي برديا

 اتاق تو برديا شايلین، دزيا اصرار به. پرسیده سؤالي چه رفت يادش هم جک و شد عوض بحث خوشبختانه! فامیلي
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 .چرخید اتاق دورتادور چشمام بستم، رو در. رفتم ماني خودمو خواب اتاق به و برداشتم چمدونمو. شد ساکن شايلین

 ات بود کرده رو کار اين میام، دارم که بودم داده خبر بهش. بود ماري کار بود، خالي ماني از اي نشونه و عکس هر از اتاق

 يادش. شد خیره بود توالتم میز رو که ماني خودمو عکس قاب رو چشمام. بخورم غصه و کنم فکر ماني به کمتر من

. دش انبار دلم تو غم! عاشق و مهربون بود، من رو انگار نگاهاش. بود شده تنگ براش دلم چقدر. برداره اينو بود رفته

 قطف بود، شده برداشته لباساشم شد، جاري شکاما. کردم باز لباسامونو کمد. زد مي پر بود کنارم که روزايي براي دلم

 و برداشتم شرتو تي. بود مونده باقي بود، کشوها از يکي تو بودم خريده کادو براش آخر روز که رنگي قرمز شرت تي

 سال شش. بودم کرده زندگي باهاش سال شش. بود شرتش تي رو هنوزم ماني عطر. بوسیدمش و کردم بوش تند تند

 بنفش ست ي نفره دو تختخواب به. گذاشتم جاش سر شرتو تي. بودم کرده عادت بهش حسابي نبود، کمي مدت

 اليخ ماني جاي چقدر!! مشترکمون رنگ سفید و بنفش پتوي به رنگمون، ياسي خوشگل بالشاي به زدم، زل رنگمون

 :بود گوشم تو صداش زدم، زل ماني عکس قاب به. بود

 وامت بعد دارم؛ دوست بیشتر دنیا ي همه از رو تو قسم، خدا به! نیلوفرم دادي ديهه بهم رو دنیا دختر زيباترين تو _

 !نیلوفر مني عشق! منین زندگيِ کل تا دو شما. دارم دوست شايلینو

 :گفتم و کردم پاک اشکامو. اومد اتاقم در صداي

 .بفرمايید _

 .میومد بهش چقدر. بود تنش بودم داده کادو بهش دبي تو که پیراهني. شد داخل برديا و شد باز در

 نکردي؟ عوض لباساتو هنوز _

 .کردم مي تصور مانیو بدون اتاقِ داشتم نه، _

 نه؟ خالیه خیلي جاش _

 غم با و گرفت دستش و عکس قاب. شد خیره ماني و من عکس قاب رو نگاش. کردم سکوت خیسم، چشماي تو زد زل

 :گفت

 و داشته هواتو همیشه که بودم شنیده بهار از بود، کرده نیازت بي قعش از اون نه؟ بودي خوشبخت خیلي ماني با _

 .بود ديوونت چقدر

 :گفتم بغض با

 !ودب زنده االن شد مي ديگه دختر يه عاشق اگه شايد. نداشتم لیاقتشو! همینه زندگیم از من سهم. نیست ديگه اما _

 :گفت و گذاشت سرجاش عکسو قاب برديا
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 زندگیش و تو از زد، مي زنگ هستي به وقتي همیشه. کرد سپري تو کنار خوبیو خیلي روزاي بود، تو عاشق اون _

 .بود خوشحال بودنت از خیلي ماني گفت، مي من به نريمان. کرد مي تعريف

 :گفتم و کردم عوض بحثو. کرد مي نگام خیره چشماش، تو زدم زل

 داري؟ کار کانادا کجاي راستي، _

 کاري؟ چه _

 ...يا داري کار تورنتو! بدي انجام کارتو تا میاي يگفت فرودگاه تو _

 :گفت لبخند با و زد بهم چشمکي برديا

 داره؟ ايرادي کوچولو دروغ يه گفتن گاهي تو نظر به _

 :گفتم تعجب با خوردم، جا

 گفتي؟ دروغ _

 و خواهرت با دارم تدوس بگم و نريمان چشماي تو بزنم زل نداشتي انتظار که تو! باشه چي هر. دم مي تاوانشو خب _

 .بريد مي بیخ تا بیخ سرمو اونوقت! برم دخترش

 .شد خوشحال هم هستي که ديدي اومدي، مي ما با داشتي قصد بي که تو _

 :گفت و زد لبخندي شیطنت با برديا

 .میام دارم باهاتون احساسي هیچ بدون من کردن مي فکر همشون _

 :گفتم شد، گرد چشام

 چي؟ يعني _

 :گفت و زد زل اتاق به کنه، عوض حرفو تخواس برديا

 !عالیه نورش خیلي داشتینا، دنجي خواب اتاق _

 :گفتم و زدم کمرنگي لبخند کنم، کنجکاوي نداشتم حوصله منم بزنه، حرفي نداره دوست ديدم

 !نداشت حرف ماني ي سلیقه _

 :گفت دلخوري با برديا
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 از مقد يه همیشه! نظیره بي سلیقش که فهمیدم کرد نتخابا رو تو وقتي. بود عالي سلیقش همیشه. میگي راست _

 .بزنه حرفشو راحت تونست و بود مرد. بود جلوتر من

 :گفت ديد تعجبمو که برديا. میگه چي آوردم نمي در سر. زد مي مشکوک چقدر! گفت؟ مي چي داشت اين

 .کرد مي تعريف ماهو دو اين جريان کل تاب و آب با براش داشت ها، کرده عادت ماري به حسابي شايلین _

 :مگفت و زدم لبخندي! مهمه برام بدونه خواست نمي دلم اما بودم، عصبي کرد مي عوض بحثو تند تند داشت اينکه از

 .کردن عادت شايلین به خیلي! ايران برگرديم همیشه براي شايد که بگم بهشون چطوري دونم نمي _

 دارم؟ نسبتي چه باهات من نگفتي بهشون چرا راستي،! کنن مي عادت _

 .ديگه گفتم _

 .نگفتي چیزي ديگه! بردياست اسمم گفتي فقط نه _

 :گفتم سرد زوره؟ بگم؟ نخواست دلم بگیر، سوتي ازم هي حاال. بودا داده گیر اينم

 .بگم چي دونستم نمي _

 با داشت شايلین. شتیمبرگ هال به دو هر. کشید عمیقي نفس و شد ساکت برديا اما بود مسخره شديد جوابم چند هر

 :گفتم! برديا پیراهن به مالید شکالتیشو دستاي و دويد سمتش به برديا ديدن با خورد، مي شکالت دست

 .که کردي کثیف رو عمو لباس کردي؟ چیکار ببین شايلین واي _

 :گفت و زد لبخندي و کرد کثیفش پیراهن به نگاهي برديا

 !نداره اشکالي _

 :گفت ماري

 !بشورمش براتون اريندربی آقا _

 :گفتم

 .پوشیدش بار يه فقط! مونده کمد تو ماني لباساي از دونه يه. بیارم لباس برات رم مي _

 تو يعمیق نفس برداشتم، مانیو قرمز تیشرت و برگشتم خوابمون اتاق سمت به برديا و ماري متعجب چشاي مقابل در

 :گفتم و کشیدم لباس

 !ماني ببخش منو _
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 وت و قرمز رنگ بارم يه. میاد بهش قرمز رنگ بودم مطمئن. دربیاره پیرهنشو خواستم ازش و دادم ردياب به شرتو تي

 نبود، لمد تو دل. کنه عوض لباسشو تا برد شرتو تي لبخند با برديا. اومد مي خیلي پوستش رنگ به. بودم ديده تنش

 ماني هب. بود بدنش ي اندازه دقیقاً لباس مد،او مي بهش خیلي. رسید سر برديا! میشه شکلي چه ببینم داشتم دوست

 :فتگ و زد لبخندي برديا. کردم تصور رو برديا ماني، صورت جاي لحظه يه بود، برديا بدن فیت اما بود تنگ کمي يه

 !چطوره؟ _

 :گفت ذوق با ماري

 !خوشگله خیلي میاد، بهتون خیلي آقا واي _

 خوامب نداشت دلیلي. زدم لبخند فقط و کردم سکوت من اما کنم، تعريف ازش منم تا بود منتظر انگار کرد، نگام برديا

 .کنم تعريف تاب و آب با ازش

 

*** 

 اومديم که بودم نداده خبر مريم به هنوز خريد، بود رفته هم جک. بودن شايلین اتاق تو شايلین و برديا ظهر از بعد

 .خورديم مي وهقه هم با داشتیم و بوديم نشسته مبل رو ماري و من. تورنتو

 !خانوم؟ نیلوفر _

 بله؟ _

 ...که بردياييِ همون برديا، آقا اين _

 :گفتم زد مي موج صدام تو که عجیبي غم با و بده ادامه حرفشو نذاشتم

 !خودشه آره _

 کردين؟ ازدواج ماني آقا با لجبازي سر از اما بودين عاشقش گفتین مي که همون _

 !نشده کم درصدم يه بهش عشقم از و دارم دوستش االنم! خودشه مادام آره _

 داري؟ دوستش دونه مي _

 !کنه مي ازدواج داره اون مادام اما،. شدم عاشقش دونست مي اولشم از مطمئنم، اينو! دونست مي همیشه _

 جدي؟ _

 :گفتم لرزاني صداي با و گذاشتم میز روي مو قهوه فنجان. کردم بغض
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 !کنه ازدواج اون با خواد مي فقط و داره تدوس خیلي دختريو يه که گفت خودش _

 !چي؟ شما پس _

 به مکنی عادت بايد شايلینم و من. کنم گله بخوام که ندارم حقي من! همینه کوفتي زندگيِ اين از سهمم که من! من؟ _

 !تنهايي

 زدي؟ حرف برديا آقا با داري دوستش که موضوع اين درمورد حاال تا ماني، آقا مرگ بعد _

 عشرو من بدون جديديو زندگیه خواد مي گفت. کنه نمي فکر بهم گفت. دستم رو ريخت پاکیو آب روز يه! ادامم نه _

 !زده قیدمو گفت. کنه

 :گفتم گريه هق هق درمیان. بود گرفته خیلي دلم گرفت، راه اشکام. کشید آهي مادام

 و من ي بچه شايلین االن االن، کنار، ذاشتیم مي غرورمونو اگه! لعنتي غرور يه. شدم جفتمون غرور قرباني من من، _

 که درسته. نکردم خیانت بهش اما اما، کردم زندگي ماني با سال شش من. مادام نیستم اي هرزه زن من! بود برديا

 و بود قلبم تو برديا سال شش اين تو درسته خواست، مي اون که جوري اون نکردم، محبت بهش و نبودم عاشقش

 يم عذاب خیلي خودمم. نبود خودم دست اما کنم، فکر بود شوهرم که ماني به حتي اي ديگه کس هب اون جز نتونستم

 تا شد مي مانع و شم نزديک ماني به من ذاشت نمي که کردم مي حس چیزي يه ماني و خودم بین همیشه. کشیدم

 سال شش بعد وقتي. نشد. کنم فراموش رو برديا عشق نتونستم شايلینم اومدن دنیا به با حتي حتي،. کنم محبت بهش

 که اشمب مطمئن و ببینم نزديکم دوباره رو برديا که بود سخت برام خیلي کشیدم، زجر خیلي مادام آخ ايران؛ برگشتیم

 .بودم راضي همینشم به خدا به! هاشه طعنه و سرد هاي نگاه فقط ازش سهمم و نیست من مال

 سالممو جواب نداد زحمت خودش به حتي. شد آب بر نقش روياهام ومتم ديدمش وقتي اما بود، شده ذره يه براش دلم

 محبت شايلین به انقدر کنه، رفتار تر مهربون و تر نرم باهام سال شش از بعد داشتم انتظار. بود نکرده فرقي هیچ. بده

 عشق چون کردم حسودي من اما! کني حسودي سالشه چهار همش که دخترت به نه؟ مسخرس شد، حسوديم که کرد

 هک فهموند بهم. کرد مي دخترم نثار راحت رو زدم مي له له نداشتنش تو داشتم و خواستم مي برديا از من که محبتي و

! انيم دنبال دبي رفتیم و زد اينکه تا نداره، دوست منو فقط. کنه عالقه ابراز و باشه داشته دوست کسیو بلده اونم

 مهه عشقت، که بکشي نفس اتاقي تو روز چند سخته خیلي! خیلي. بود سختي روزاي خیلي مادام. بود برديا همسفرم

. دکر غرورش فداي احساسشو همیشه مثل! باشي اومده شوهرت دنبال عشقت با تو و بکشه نفس جا همون زندگیت ي

 .کنار گذاشتم غرورمو خاطرش به مغرورم و خودخواه گفت مي بهم که مني! مهمه براش غرورش انقدر چرا دونم نمي

 .کرده جدا من راه از راهشو وقته خیلي برديا که فهمیدم مي بايد من

 :گفت و کرد نگام غم با ماري. لرزيد مي اشک شدت از هام شونه

 .بسازيد بايد! همینه زندگي نخوريد، غصه بشم، قربونتون _
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 !خستم خیلي مادام، خستم _

 .کرد نمي دوا من از درديو هیچ ترحم اين اما سوخت، مي برام دلش. کرد نگام غم با ماري

 هديگ شايلینم و زدن مي سر شايلین و من به خیلي هم آنا و امیر و مريم. گذشت مي کانادا در ما اقامت از اي هفته يه

 میزت رو خونه داشتم که بود ظهر از بعد روز يه. برد مي ياد از داشت انگار آنا و برديا وجود با مانیو نداشتن غم کم کم

 ابردي کنار نداشتم دوست اما برم، باهاشون بودن خواسته منم از! پارک بودن رفته برديا و جک و يلینشا. کردم مي

 !بود بس برام بودم باهاش خونه يه تو که همین بکشم، عذاب دوباره و باشم

 .برداشتم گوشیو و رفتم سمتش به. شد زده زنگ

 کیه؟ _

 .نیلوفر کن باز _

 کردم مرتب وضعمو و سر کم يه و کردم باز رو در. ديگه کرد صدا اسممو که شناخت مي منو حتماً اما نشناختم، رو صدا

 کرد؟ مي چکار اينجا اين. شد سبز روم جلوي رزا ريزِ اندام تعجب کمال با که کشیدم انتظارشو و

 :گفت و گرفت سمتم به گلشو دسته و زد لبخندي رزا

 .خوشحالم ديدنت از نیلوفر، سالم _

 بغض زار اما. بشینه تا کردم دعوتش و گذاشتم میز رو گلو دسته. کردم تشکر ازش و گرفتم ازش گلو هدست لبخند با

 :گفت کرد مي گريه داشت حالیکه در و بغلم تو انداخت خودشو ناباوري کمال با و کرد

 .کردم اذيتش خیلي بود، خوبي خیلي مرد ماني. نیلوفر شدم ناراحت خیلي ماني مرگ از من من، _

 :گفتم و کردم نوازشش. سوخت براش مدل

 .نبود اي کینه آدم. مطمئنم اينو رزا، بخشید رو تو اون _

 .بود زنده کاش. کردم مي گريه همش و بود بد حالم خیلي مدت يه تا شنیدم خبرشو وقتي کن باور _

 يم اشک داشت که بود عجیب برام کنه؛ پاک اشکاشو تا دادم بهش دستمالي. نشوندمش مبلي رو و گرفتم دستشو

 تونستم تازه! کنه گريه اينطوري کسي براي اومد مي پیش کمتر و بود مغرور و خودخواه دختري تقريباً رزا. ريخت

 و بود کرده درشت فر بلندشو موهاي و بود پوشیده کاهويي سبز دامن و تاپ يه. کنم نگاه رو بود پوشیده که لباسايي

 ودب زده پلکش باالي رنگي اي نقره و سبز ي سايه. بود نشده کم هم ذره يه یشزيباي از. بود زده موهاش رو سبزي تل

 :گفت و کرد نگاه بهم رزا. شد تموم قیافش آنالیز. بود زده خوشرنگي رژ ايش غنچه لباي وبه
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 جلو نشد روم اما ديدم پارک تو دخترتو و تو باري چند چطوره؟ دخترت حال. ببخشید کنم، ناراحتت خواستم نمي _

 چیه؟ اسمش. بیام

 .شايلین _

 نیست؟ خونه. قشنگي اسم چه اوه، _

 .پارک رفته نه. بود ماني ي سلیقه _

 .نیلوفر کردم ازدواج من _

 !کنه مي نازک ابروهاشو کنه ازدواج کي هر انگار حاال ايــش. بودا شده نازک ابروهاش چرا میگم خوردم، جا

 کي؟ مبارکه؛ جدي؟ _

 .میشه ماهي چهار _

 هست؟ کي هرتشو _

 .آبي چشاي با سفید و بور پسر يه! کالیفرنیاس اهل. بودم شده دوست باهاش شد مي ماهي دو. بود پسرم دوست _

 ازدواجمون مراسم واسه اونا بود نشده. کنیم زندگي خانوادش پیش کالیفرنیا بريم همیشه براي قراره ماه همین آخر

 .بگم تسلیت بهت مانیو مرگ اينکه هم کنم يخداحافظ ازت هم تا پیشت اومدم. تورنتو بیان

 .کردي خوشحالم عزيزم؛ مرسي _

 کني؟ نمي فکر دوباره ازدواج به نیلوفر؟ _

 چطور؟ _

 .کرده گیر پیشت دلش قديري دکتر کنم فکر _

 :گفتم و کشیدم خفیفي جیغ شد، گرد چشام

 !چي؟ _

 شايلین براي هم خوبي پدر مطمئنم. ايه فهمیده و خوب خیلي مرد که من نظر به. شنیدم کسي از منم کن، باور _

 .میشه

 !شايلینه بابابزرگ جاي اون بزرگتره؟ من از سال چند دوني مي. نکن فکرشم اصالً رزا نه _

 ههمین خاطر به. بگیره شرقي ي قیافه يه با ايروني، زن يه خواد مي گفت مي همیشه کنه؟ مي فرقي چه باشه، خب _

 .مونده مجرد حاال تا که
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 !قديري دکتر با ازدواج اونم کنم؛ نمي فکر ازدواج به اصالً من _

 دخترت و تو ي آينده و پولداره خیلي هم س پخته هم! خوبیه خیلي گاه تکیه که من نظر به اما خودته، تصمیم _

 !تأمینه

 !کنم ازدواج خوام نمي من اما فکرمي؛ به اينکه از مرسي _

 .مايلي جور هر _

 :گفت و شد بلند جا از رزا

 .دعوتیم مهموني امشب خريد، بريم خوايم مي منتظرمه، الکس. برم بايد ديگه من _

 .بیارم برات قهوه و کیک بشین _

 .خداحافظ. ببوس دخترتم صورت ديدمت، شدم خوشحال خیلي. دارم عجله مرسي، عزيزم نه _

 تلفن که بودم رزا فکر تو رفت، رزا. دبو شده عوض خیلي. شدم خوشحال خیلي ديدنش از. بوسید منو و شد خم رزا

 .خورد زنگ خونه

 الو؟ بله؟ _

 خودتي؟ نیلوفر الو _

 شما؟ ببخشید خودمم، بله _

 .هستم قديري من _

 خوبین؟ سالم. نشناختم ببخشید شمايین؟ قديري دکتر اوه، _

 وفا؟ بي چطوري تو خوبم، مرسي، سالم _

 وفا؟ بي چرا. خوبم منم _

 ندادي؟ خبر من به و ورنتوت اومدي هفته يه _

 .بدم خبر نشد بود شلوغ سرم خیلي شرمندم، واقعاً من _

 چطوره؟ دخترت نداره، اشکالي _

 .خوبه اونم _

 .خیلي. گم مي تسلیت بهت خیلي نیلوفر _
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 .کردين شرمنده زحمت، تو افتادين. گرفتین مراسم ماني براي که شنیدم آقا امیر از دکتر، مرسي _

 .بود بیمارستانم پزشکاي بهترين از يکي ماني. بود وظیفم یه؟چ حرفا اين _

 .دارين لطف _

 .ببینمت خوام مي نیلوفر؟ _

 .افتادم رزا حرفاي ياد. زد تند تند قلبم

 چي؟ براي _

 کنیم؟ مالقات رو همديگر کجا داري دوست. دارم باهات مهمي کار _

 .میام بگین جا هر نداره، فرقي من براي _

 .منتظرتم یمارستانب تو فردا _

 ساعتي؟ چه _

 .بخوريم رستوران تو هم با رو نهار خوام مي. بیا نهار قبل _

 ندارين؟ کاري میام باشه. شم نمي مزاحم نهار ديگه نه _

 .فردا تا باش خودت مواظب مزاحمتي؟ چه _

 جاي !مرتیکه. رفتم مي قرار سر عمراً وگرنه بودم قائل قديري دکتر براي زيادي خیلي احترام اوف،. کردم قطع گوشیو

 ستگارخوا اين از بهتر زن بیوه يه براي البته! باشه داشته باهام ديگه کار يه بیچاره شايد حاال. بود خدابیامرزم باباي

 ودب دستش که عروسکي شوق و ذوق با شايلین. سررسیدن برديا و ماري و شايلین و گذشت ساعت چند! شد نمي پیدا

 :گفت و داد نشون بهم رو

 .خَلیده باَلم چي عمو ببین ماماني _

 :گفتم و کردم نگاه عروسکو

 !فکرته به انقدر برديا عمو که حالت به خوش! نازه چقدر خوشگله، خیلي واي _

 :گفت و خنديد برديا. بفهمه تا زدم منظور با حرفمو

 !نداشتم خبر من و بودي حسودم تو! اِ _

 :گفتم
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 !داره حسوديم تو کاراي _

 :گفت و داد بهم اي بسته و خنديد برديا

 راتب اينو نبیني منو تا کني مي مشغول کاري هر به خودتو و هستي عصبي دستم از خیلي روزه چند اين ديدم چون _

 !شه روشن جمالت به چشمم منم و دربیاري بازي موشک قايم کمتر تا خريدم

 هخريد کادو برام اينکه از اما. شم سبز جلوش کمتر تا زدم مي آتیش و آب به خودمو هفته يه اين تو گفت، مي راست

 هديگ و زد مي لبخند مدام تورنتو، بوديم اومده وقتي از و بود شده مهربون خیلي شد، نمي باورم اصالً. کردم ذوق بود

 .نبود خبري درهمش اخماي اون از

 :گفتم خوشحالي با

 منه؟ مال _

 :گفت و زد آمیزي شیطنت لبخند برديا

 !نشه ريا تا بدي بهش تو خواستم! ماريه مال نه _

 !جنس بد _

 .بودم نديده جا هیچ حاال تا نظیرشو! بود پیراهني عجب واي،. کردم باز رو بسته. زد لبخندي هم ماري خنديد، برديا

 !قشنگه خیلي برديا واي _

 :گفت شايلین

 !نازه خیلي رنگشم _

 :گفت برديا. بود خردلي رنگش. کرد تأيید شايلینو حرف لبخند با ماري

 .دادم خرج به سلیقمو اوج ديگه _

 :گفتم

 !عالیه مرسي، _

 :گفت برديا

 بپوشیش؟ خواي نمي _

 .بپوشمش نمیشد روم. بود بازي خیلي پیراهن شدم، شوکه
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 :گفت ماري

 .تنت تو چطوره ببینیم بپوشش نیلوفر، پاشو _

 از يپشز. پوشیدم پیراهنو. ببینه منو باز پیراهن اين با برديا نداشتم دوست. رفتم اتاق سمت به سست هايي قدم با

. داد يم نشون بدنمو برجستگیاي و باريک کمر حسابي و بود تنگ خیلي بود، معرکه تنم تو خیلي. شد مي باز کنار

 دهش دوزي سنگ سینش رو. بود شده وصل گردنم پشت به درشت نگیناي با لباس خود جنس از بند يه و بود دکلته

 يه. بود خوشگل خیلي. بود شده کار ريزي مرواريداي حرير روي و بود آويزون کمرش از خردلي رنگ به يريحر و بود

 :گفت که اومد ماري صداي. شم ظاهر برديا جلوي کشیدم مي خجالت و بود باز سینم کم

 نپوشیديش؟ نیلوفر _

 .رفتم هال به و انداختم پايین سرمو. برم شدم مجبور

 :شنیدم شايلینو صداي

 .شدي ماهواره تو خانومه اون شبیه. شدي خوشگل خیلي ماماني، واي _

 :گفت ماري.آوردم باال سرمو بود، گرفته خندم

 .زياد خیلي. میاد بهت خیلي نیلوفر، واي _

 :گفت و کرد بغل شايلینو ماري،. شدم مي ذوب داشتم نگاهاش زير. بود شده خیره بهم مبهوت و مات زدم، زل برديا به

 .بدم بستني بهت آشپزخونه تو بريم بیا _

 و دش بلند برديا. مردم مي داشتم برديا نگاهاي زير. ذاشتن نمي تنهامون کاش. رفتن آشپزخونه به شايلین و ماري

 صداي! خجالت از مردم. بود باز چقدر باالش که پیراهنم اين اوف،. بیرون زد مي سینم از داشت قلبم. ايستاد روبروم

. کرد مي بد حالمو و خورد مي صورتم به داغش نفساي هرم که شد نزديکم انقدر شنیدم، مي رو ابردي تند نفساي

 :گفتم شه عوض جو خواستم

 میاد؟ بهم چطوره؟ _

 :گفت و زد زل اندامم به برديا

 .میاد بهت بودم مطمئن! ذهنم توي اومد اندامت کنم انتخاب پیراهنو اينکه قبل! عالیه همیشه مثل _

 برديا هک برم خواستم. بودم معذب خیلي کنه، نگام اينجوري و باشم جلوش لباس اين تو اين از بیشتر تمنداش دوست

 .گرفت بازومو

 .دربیارم پیراهنو برم خوام مي _
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 داري؟ اي عجله چه _

 کرد؟ مي اينجوري چرا بود؟ شده چش اين اوف،

 .بپوشم تر راحت لباس يه خوام مي خب خب، _

 ! فعالً باشه تنت همین خوام مي من _

 چي هر! ديدي يهو نداشتم، نزديکیو همه اين طاقت. بکشم بیرون مردونش دستاي تو از بازومو خواستم. شدم قرمز

 :گفت و خنديد ديد کردنامو تالش وقتي. بود گرفته محکم بازومو نشد، کردم تقال

 !ترم قوي خیلي تو از که شده ثابت بهت کردم مي فکر _

 .برم اربذ! تري قوي خب _

 و مرفت مي عقب عقب من. میشه نزديکم داره برديا ديدم که برم خواستم. کشیدم راحتي نفس کرد، ول بازومو برديا

 چسبیدم و ديوار به خوردم تا عقب رفتم انقدر بود؟ شده اينجوري چرا اين خدايا واي. میومد جلو آروم آروم اونم

 و بود هشد نزديک بهم حسابي نفساش صداي و بود کم خیلي باهاش فاصلم. شد نزديکم و زد پهني لبخند برديا. بهش

 .کرد نگام و زد ديوار رو طرفم دو دستاشو. شنیدمشون مي خوبي به

 کني؟ مي چیکار داري برديا _

 داري؟ دوستم نگفتي مگه _

 .بود زده زل چشام تو خوردم، جا

 من؟ _

 .داشتي دوستم همیشه گفتي رفت؟ يادت! کردي مي دل درد ماري با و بودي نشسته هال تو پیش، روز چند. تو آره _

 .بودي من ياد به اما بودي ماني زن اينکه با هم، گذشت که سالي شش اين تو گفتي

 نبودي؟ خواب مگه تو تو، _

 .وايسم فالگوش گرفتم تصمیم و شنیدم صداتو که پايین میومدم داشتم نبودم؛ خواب نه _

 :گفتم خشم با! اينکه حال به واي رقصید مي نزده جوريشم همین ينا رفت، آبروم. رفت درهم اخمام

 !نیست؟ درستي کار وايسادن فالگوش ندادن ياد بهت _

 یازن که بده حق بهم پس. شنیدم نمي ازت رو حرفا اون هیچوقت شايد ايستادم نمي فالگوش اگه من نیلوفر، ببین _

 بهترين از سال شش تو و من شد باعث غرورم همین و بوده غرور فقط تو و من بین. بشنوم رو حرفا اون داشتم

 . بديم باد به روزامونو
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 :گفتم و زدم پوزخندي

. هش نمي عوض چیزي باشي شنیده منو حرفاي که فرضم به. کني مي ازدواج داري که تو کنه؟ مي فرقي چه تو براي _

 ؟رفت يادت. کني مي فکر من بدون زندگيِ يه هب داري گفتي خودت! ديره خیلي ديگه تو، قول به داره؟ اي فايده چه

 :گفت و زد لبخندي برديا

 ظرن زنش به و کنم بدي ماني حق در تونستم نمي تونستم، نمي! داشتي شوهر تو که زدم بهت وقتي رو حرفا اون من _

 .تونستم نمي باشم، داشته

 چي؟ حاال _

 !نداري شوهر ديگه تو. شده عوض شرايط. داره فرق قضیه حاال نیلوفر، ببین _

 :گفتم حرص با. گرفت لجم حرفش از

 کني؟ لطف دخترم و من حق در خواي مي سوخت؟ برام دلت شدم کس بي و تنها من ديدي که حاال اينجوريه؟ اِ، _

 .نیست لطف بحث نه _

 ،من. کني رحمت بهم خوام نمي کني، فداکاري خوام نمي. نیستم ديگه اما اما، بودم عاشقت من! برديا کن گوش نه، _

 !چي؟ خودت پس. زدي حرف من احساس از فقط. داري دوستم که نگفتي بهم بارم يه حتي تو. ديگه خوامت نمي

 و گمب عشقم از من تونستم مي کي تا. گفت مي بايد اما سخته؛ چقدر براش دونستم مي. انداخت پايین سرشو برديا

 .نبودم که دستش ي مسخره. بودم آدم منم! نگه هیچي و بهم بزنه زل اون

 نه؟ بزني نداري حرفي _

 :گفتم و زدم پوزخندي. زد مي موج چشماش تو غم. چشمام تو زد زل برديا

 !کردي تو که طور همون کنم، مي فراموشت منم نیست، ما بین هیچي. گفتم راست ديدي _

 یدمکش دراز تختم رو. زد مي تند تند قلبم اومد، نمي باال نفسم. رفتم خوابم اتاق سمت به و دادم هل عقب به رو برديا

 .زدم زار دلم ته از پتو زير و

 .زدم در

 کیه؟_

 .هستم نیلوفر _

 .تو بیا _
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 زدم، شبه لبخندي. کرد استقبال ازم خوشرويي با و شد بلند جا از ديدنم با بود، نشسته میزش پشت دکتر. شدم وارد

 برامون خواست شخصي از و برداشت تلفنو. نشستم نمم کرد، دعوت نشستن به منو و زد کنار جوگندمیشو موهاي

 .شد خیره بهم و گذاشت سرجاش تلفنو بیاره، قهوه

 چطوره؟ حالت _

 .مرسي خوبم، _

 !شدي تر پريده رنگ و الغرتر خیلي ديدمت که باري آخرين از _

 !شم داغون انقدر بدين حق بهم! دخترم پدر بود، شوهرم ماني _

 :فتگ و کرد نگام غمگین دکتر

 .بدون شريک غمت تو منو! بوده دردناک برات چقدر دونم مي _

 .دارين مهمي کار باهام بودين گفته ممنونم، _

 .گم مي بهت نکن عجله _

 .رفت و گذاشت میز روي اي چیني قوري و فنجان دو و شد وارد مردي دکتر، ي اجازه با و شد زده اتاق در

 داري؟ خبر امیر از _

 .دمشونندي تازگیا چطور؟ _

 .مسافرت روزي چند رفتن خانوادش با _

 .بود نگفته بهم مريم جدي؟ _

 .آنکارا رفتن اومد، پیش يهويي _

 زشا تشکر با من و گرفت سمتم به يکیشو شد پُر فنجونا وقتي. شد فنجونا تو قهوه ريختن مشغول قديري، دکتر

 .گرفتم

 خوري؟ مي شیر با _

 !خورم مي تلخ نه _

 پوال؟ دزد نشد؟ پیدا ماني قاتل! نیلوفر خب! اريد دوست جور هر _

 .کنن پیداشون کنم نمي فکر. نشده ازش خبري هیچ نه _
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 و ماني مديون بیمارستانو االن جايگاه من. کشید زحمت بیمارستان اين براي چقدر ماني که دوني مي خوب خودت _

 !تخصصشم

 .دارين لطف شما _

 !نیست لطف بحث نه _

 :گفت و گذاشت جلوم میز رو و آورد بیرون پاکتیو میزش کشوي توي از دکتر

 يسخت از اي گوشه يه تونه مي حداقل اما شه، نمي جبران چیزا اين با ماني، زحمات که دونم مي! نیلوفر توئه مال اين _

 .کنه جبران رو کشید که هايي

 دکتر؟ چیه اين _

 !حقشه از کمتر خیلي البته! بیمارستان از ماني سهم _

 براي هک احترامي و شغلش به عشقش روي از کرد بیمارستان اين واسه کاري هر ماني. کنم قبولش تونم نمي دکتر، هن _

 !بوده بود، قائل شما

 زيادي پول اونقدر. درمیام وجدان عذاب از منم اينطوري کني، قبول اينو بايد اما. بود تک ماني نیلوفر، دونم مي _

 .کرد قبولش نشه که نیست

 ...دکتر اما_

 !حقته. نیست صدقه! دخترته و تو حق اين! نیلوفر نداره اما _

 :گفت و خورد شو قهوه از اي جرعه دکتر. بود پاکي و نمونه مرد. کردم قبول پاکتو دکتر زياد اصراراي با

 نداري؟ دوباره ازدواج قصد تو نیلوفر _

 درموردتون تصوراتم نذارين نکنید، خواستگاري ماز خدا رو تو دکتر نه پیچید، گوشم تو رزا حرفاي. کرد يخ بدنم

 :گفتم محکم خیلي! شه عوض

 !نه _

 يخیل ازدواج واسه وقت جووني، خیلي هنوز تو کني؟ بزرگ شايلینو تنهايي ماني، بعدِ خواي نمي که تو چي؟ واسه _

 .داري

 .کنم ازدواج کسي با خوام نمي من اما درسته، شما حرف _

 باشه؟ عاشق و پولدار خیلي مرد اون و شه؟ پیدا توپ و اليع موقعیت يه اگه حتي _
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 .بگوها بازم کردي تعريف خودت از کم اگه من جان! نفس به اعتماد مرسي!! گفت؟ مي خودشو! بگیره اينو يکي اوه،

 !نکن نفسي شکست

 .کنم فکر دخترم به فقط خوام مي! منفیه جوابم من باشه زمینم رو مرد بهترين و پولدارترين مرد، اون اگه حتي _

 .ندارم قصدشو

 حالت! راضي خود از ي مرتیکه شد، خنک دلم! آخیش. ديدم خوبي به دکتر صورت تو اخمو که بود جدي لحنم انقدر

 :گفتم و شدم بلند جام از اومد؟ جا

 !دکتر خدانگهدار. باشیم داشته هم با کاري شما و من ديگه نکنم فکر. زحماتتون بابت ممنونم خیلي _

 شوهر ديگه چون کرده فکر. بستم رو در و اومدم بیرون اتاقش از دکتر، متعجب و شده گرد خیلي چشماي مقابل رد

 زدم زنگ چي هر نبود، خونه کسي. رسیدم خونه در دم به! عمراً کنم؟ ازدواج بابابمه سن هم که مردي با حاضرم ندارم

 .زدم زنگ برديا موبايل به. نکرد باز رو در کسي

 برديا؟ الو _

 تويي؟ نیلوفر الو _

 کنین؟ نمي باز رو در چرا پس؟ کجايین _

 کجايي؟ االن تو _

 !خونم در دم من _

 .کنم مي باز رو در االن وايسا _

 صداي کردم باز رو در تا. شدم خونه وارد و کردم قطع گوشیمو! کردن نمي باز رو در و بودن خونه پس اوف؛. شد باز در

 .بود بادکنک و جشن از پر خونه بود؟ خبر چه اينجا واي. شد ريخته سرم رو رنگي کاغذ لمهعا يه و اومد وحشتناکي

 :گفت خنده با و بود سرش رو کالهي شايلین. شد بلند آهنگ صداي

 .ماماني مبالک تفلدت _

 :گفتم خوردم جا

 خبره؟ چه اينجا واي، _

 :گفت و رسید سر کیکي با ماري

 .سالگیت بیست و صد. ..ايشاا نیلوفر، مبارک تولدت _

 :گفتم
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 .نبود يادم خودم بود؟ يادتون منو تولد _

 :گفت ماري

 .بود يادش خوب برديا آقا اما نبود، يادمون ماهم _

 .بود شده خوشگل خیلي. بود تنش رنگي زرد تیشرت. کرد مي نگام داشت لبخند با کردم، نگاه برديا به

 بود؟ يادت منو تولد _

 :گفت و زد لبخندي برديا

 .کنارتم و شد قسمت امسال اما گرفتم، مي جشن رو روز اين برات تنهايي سال هر! خب آره _

 :گفتم دراومده تعجب از چشماي با

 ؟!سال هر _

 :گفت ماري

 .کن فوت شمعتو بیا نیلوفر، خب _

 صورت هب بزرگ شمعي. بود شده نوشته روش شکسته و التین شکل به اسمم خامه با بود، بزرگي قلب شکل به کیکم

 :گفت خنده با برديا. بود روش يک عدد

 ناسبتم به يک، شکل به گرفتم شمع يه همین واسه شمع، کنیم پر کیکو روي شد نمي و رقمیه سه نیلوفر سن چون _

 !افتخاره براش و پیششم من که سالي اولین

 :گفتم و خنديدم

 !بدجنسي خیلي _

 :گفت ماري. زدن دست همه و کردم فوت شمعو

 .شديم زده ذوق خیلي جکم و شايلین و من! بود برديا آقا دوش رو همش جشن اين متزح _

 ... يا عشق؟ ترحم؟! آخه؟ بذارم چي محبتتو همه اين اسم. زدم زل برديا به

 :گفت لبخند با برديا

 کردم؟ بدي کار بهم؟ زدي زل اينجوري چرا چیه؟ _

 :گفت شايلین که بگم چیزي خواستم
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 .ديگه باشین زود. وادخ مي کیک دلم من _

 :گفت و کشید و شايلین لپ برديا

 !من کوچولوي کن تحمل دقیقه يه! شکمويي تو چقدر _

 و زرق پر و خوشگل خیلي که نقره ي سینه سنجاق يه ماري و جک شد، باز ها هديه. شد کیک تقسیم مشغول ماري

 :گفت و داد بهم اي شده پیچ کادو مستطیلي بسته هم برديا. دادن هديه بهم بود برق

 !شايلین و من طرف از اينم _

 .نبود الزم هديه ديگه کشیدي زحمت همه اين مرسي، واي _

 .خودش جاي هديه _

 ويزونآ بهش شکل قلبي پالک يه که بود ظريف خیلي و سفید طال گردنبند يه بود، زيبا چقدر واي. کردم باز رو جعبه

 .بود

 !گرونه هم ليخی معلومه واقعاً مرسي،. قشنگه خیلي _

 حواسش کسي.افتاد پام زير جعبه تو از کاغذي که ش جعبه تو بذارم رو گردنبند اومدم. اومد خوشت که خوشحالم _

 .بود شده نوشته خوانايي خط با روش. کردم باز رو کاغذ. کرد مي نگام داشت برديا فقط نبود، من به

 

 ...مغرور مادوتن "

 ...دور هم از دو هر

 ...نیست دوري تاب من در واي

 ...نوازشیار را من خاطر خیالت اي

 "...نیست صبوري من در اين از بیش

 

 رو ؟چیه کاراش اين دلیل. کرد سرگرم شايلین با خودشو و زد نازي چشمک بهم برديا بود؟ چي منظورش. کرد يخ بدنم

 :اومد برديا صداي. جويیدم مي ناخنمو حرص رو از داشتم. کردم اخم و نشستم مبل

 .بخور تولدتو ي خوشمزه کیک بیا ناخن؟ چرا _

 .برگردوندم سرمو نشست، کنارم کیک از پر بشقابي با برديا
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 میشي؟ ناراحت نوشتیشَم دبي تو خودت که شعري از تو شعر؟ اون از ناراحتي؟ چي از اخمويي؟ باز چرا _

 !بفهمم تونم نمي کاراتو اين دلیل فقط! خیر نه _

 کارا؟ کدوم _

 .شعر اون کادو، اون کیک، تولد، جشن اين _

 .خرن نمي که رسمه اينجا شايدم! خرن؟ نمي ديگه، خرن مي کادو تولدشه که کسي براي خب _

 !گروني اين به نه اما خرن مي هديه. لطفاً باش جدي _

 شدي؟ نمي ناراحت خريدم مي تر ارزون ي هديه يه اگه يعني! ست؟ هديه قیمت تو مشکل آها _

 !داري؟ تدوس منو تو _

 :گفت و زد لبخندي چشمام، تو زد زل برديا

 !خوشمزست خیلي که بخور کیکتو بیا _

 :گرفت لبم نزديک و چنگال به زد بزرگ اي تیکه برديا

 !کن باز دهنتو _

 :گفتم و برگردوندم قهر حالت به سرمو

 فهمیدي؟ خورم، نمي من _

 .کردم نگاش واج و هاج من و لبم به مالید کیکو برديا

 !بود؟ کاري چه اين _

 :گفت و خورد لذت با دهنشو تو گذاشت لبامو به بود مالیده که کیکي برديا

 !شد کیکي عجب به به _

 .کرد مي ديوونم داشت شدم؛ داغ

 :گفت و کرد نگام شیطنت با

 ... يا خوري مي بقیشو _

 :گفتم و تمگرف ازش بشقابو بود، گرفته خندم حرکاتش از. درخشید مي چشماش تو شیطنت، برق

 .خورم مي خودم مرسي، نه _
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 .رفت و خنديد برديا

 

*** 

 

. کرديم مي نگاه رو ها ستاره داشتیم و بوديم تراس رو شايلین و برديا و من اما خوابیدن، ماري و جک. شد شب آخر

 :گفت شايلین

 برديا؟ عمو _

 !جانم؟ _

 کدومه؟ شما ي سِتاله _

 :گفت و شد خیره آسمون به برديا

 .ندارم اي ستاره آسمون تو من _

 میشه؟ مگه _

 کدومه؟ تو ي ستاره _

 :گفت و داد نشون رو نور پر اي ستاره دستش با و کرد فکري شايلین

 !منه مال اين _

 داري؟ دوستش _

 آسمونه؟ تو االن ماني بابا ، برديا عمو! خیلي _

 :گفت ناراحتي با برديا. کردم بغض گرفت، دلم

 !مانیه بابا ها ستاره ينا از يکي عزيزم؛ آره _

 باشه؟ ماني بابا نوله پلُ ستاله اون ممکنه _

 !همونه حتما آره _

 کدومه؟ شما ي سِتاله عمو _

 .ندارم اي ستاره من که، گفتم _
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 ! داله سِتاله يه اسمون تو آدمي هر گفت مي ماني بابا _

 بود؟ کدوم ماني بابا ي ستاره _

 :گفت و داد نشون اي ستاره کوچیکش دستاي با شايلین

 !نیلوفره مامان اون گفت مي بود، سِتالش اون. بزرگه اون _

 :گفت تعجب با برديا

 !نیلوفر؟ مامان _

 !سِتالشه نیلوفر مامان گفت مي ديگه، آله _

 :گفت لبخند با برديا

 !هست منم ي ستاره ستاره، همون خب، _

 هست؟ هم شما ي سِتاله نیلوفر مامان يعني _

 :گفتم

 !بخواب برو ديگه، خوابته وقت ینشايل _

 :گفت و نکرد توجهي حرفم به شايلین! سیاه نخود دنبال فرستادمش مي جوري يه بايد و زد مي حرف زيادي گاهي

 شمايین؟ نیلوفرم مامان ي سِتاله! برديا عمو _

 :گفت و کرد نگام برديا

 .کنه انتخاب ستارشو خودش بايد _

 :گفت و شايلین به کرد رو بعد

 کدومه؟ مامانت ي ستاره _

 .داله فاصله ازش خیلي و! زمینه رو سِتالش میگفت! نداله اي سِتاله اسمون تو گفت مي همیشه مامان _

 :گفتم و گرفتم شايلینو دست. کرد مي کاري خراب ديگه داشت

 .میاد خوابش هم عمو. بريم شو بلند _

 :گفت برديا که برم شايلین دنبال خواستم. رفت شايلین

 !کیه؟ ستارت _
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 !کس هیچ االن! بود ام ستاره بگم اينم البته! نفهمي به زدي خودتو شايدم! دوني نمي که نگو _

 !لجي؟ من با انقدر چرا _

 ينا به خواي مي کي تا نمیاري؟ زبونت به لعنتیتو دل حرف چرا نیستي؟ راست رو خودت با چرا تو؟ يا من! لجم؟ من _

 گردبر فردا همین. ندارم طاقتشو من. بیام راه بازيت اين پاي به پا بتونم که اونیم زا ضعیفتر من بدي؟ ادامه بازيت

 !تريم راحت اينطوري! هردومونه نفع به اين! ايران

. تداش دوستم چقدر فهمیدم مي بايد. بود برديا با تصمیم بودم، زده آخرمو حرف. رفتم خواب اتاق سمت به سرعت به

 که من. کرد مي روشن من و خودش با خودشو تکلیف بايد!! دلش يا شد مي برنده غرورش بازم فهمیدم مي بايد

 دمفهمی مي بايد. نزنم دم و کنم تحمل مشکوکشو رفتاراي و حرکات اين عمرم آخر تا تونستم نمي نبودم، عروسکش

 موندم؟ يم زنده چطوري دوريش تو بايد چي؟ رفت مي اگه. گرفتم مي آتیش داشتم اما،. گیره مي تصمیمي چه

 و هبذار منو حاضره و داره دوستم چقدر فهمیدم مي بايد! بود زياد خیلي بره اينکه احتمال شناسم مي من که برديايي

 !نه يا بره

 چهارم و بیست فصل

 

 ...خودخواه موجود اي مرد، اي بیا

 ...را قفس درهاي بگشا بیا

 ...کشیدي زندانم به عمري اگر

 ...را نفس يک اين ديگرم، کن رها

 

 :گفت مي گريه و التماس با و کشید مي لباسمو پايین. آورد خودم به منو شايلین ي گريه صداي

 تنها ما بـِله عمو ماماني. ايالن بـِله خواد مي. نمیاد ديگه میگه ماري! میله داله برديا عمو کن؛ کاري يه نیلوفر مامان _

 .شیم مي

 !!تنهايیم همیشه براي ماني، مرگ بعدِ ما هک دونست نمي! من ي بیچاره کوچولوي گرفت؛ دلم

 !بـِله؟ عمو ، داري دوست ماماني _

 :اومد ماري صداي

 .داره کارت برديا عمو بیا شايلین، _
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. گرفت مي تصمیمو همین همیشه! برگرده خواست مي بود؟ اين تصمیمش پس. رفت ماري سمت به دوان دوان شايلین

 که بودم ريخته اشک صبح تا ديشب انقدر. بود شده خالي اشک از اممچشم حتي! کرد مي خالي رو صحنه همیشه

 اخداي! برديا بدون ماني، بدون کنم؟ زندگي چطوري بره؟ مي خوابم چطوري امشب. نداشتم هم کردن گريه توان ديگه

 با ،درحیاط شدن بسته صداي! خدافظي بدون! رفت پس. شد خورده هم به حیاط در صداي رسوني؟ نمي منو مرگ چرا

 به چشمم! خدايــــــا! خدايا آخ امیدم؛ تموم! رفت زندگیم تموم. شد يکي روحم و احساسم و قلبم شدن شکسته

 !شناختمش مي بود، خودش خط دست کردم؛ باز رو برگه. خورد بود توالتم میز رو که سفیدي کاغذ

 

 ...غربت بازم گريه، بازم"

 ...حسرت شبِ تو، و من

 ...مباد ي پَرسه هم بازم،

 ...افتادم تو يادِ بازم

 ...نیستي بازم آخ

 ...تنهام بازم

 ...غمهام از شم مي شکنجه

 ...تلخم بازم

 ...سردم بازم

 ...کردم گم ساله شیش رو تو

 ...فهمیدن همه اينو

 ...دورم که تو از

 ...غرورم سنگ شکنه، مي تیکه، تیکه

 ...کورم و سوت تنهام، خیلي روزا اين

 ...صبورم سنگ دادم، به برس

 ...و پیشم نیستي تو و شم مي که تنها

 !آتیشم اينه سوزونم، مي و سوزم مي
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 ...ريشمو و رگ سوزونه، مي تو دوري

 ...خرابه حالم بدجوري روزا، اين آخه

 ...عذابه کشیدنم، نفس حتي

 ...خوابه که ساله شیش تو و من بخت

 ...نمیتابه آرزوهام خورشید

 ...خیاله و فکر تو داشتن

 ...سؤاله دلم واسه تو نرفت

 !ساله شیش تو و من ي فاصله

 

 و سوزوند مي بود، همینطور همیشه بود، نامردي! بود رحمي بي خیلي نبود، حقم اين. شد خیس اشکم قطرات از کاغذ

 چالهم رو کاغذ. پريدم فنر مثل جام از. رسید مغزم به خون تازه انگار! برديا نه. نداشتم اينو طاقت نه، واي. رفت مي

 :زدم داد اشک با میومدم پايین که ها پله از. انداختم اتاق کف و کردم

 کو؟ برديا مادام. میرم مي من بره اگه. بره نبايد اون نه رفت؟ کو؟ برديا مادام، _

 هب شخصي قدمهاي صداي. بودم بدبخت چقدر زدم، زار نشستم، مبل رو. اومد نمي صدايي هیچ. نبود خونه کسي انگار

 زد مي موج رنگش توسي چشماي تو که غمي با داشت و بود دستش چمدونش! بود نرفته. برد باال سرمو. سیدر گوشم

 :گفتم ذوق با و شدم بلند مبل رو از. کرد مي نگام

 برگشتي؟ _

 :گفت و زد تلخي لبخند برديا

 !برگردم بخوام که نرفتم _

 :گفتم و کردم پاک اشکامو

 کجان؟ بقیه _

 .باشیم تنها بهتره گفت مي. بیرون دبر شايلینو ماري _

 چي؟ واسه _

 .يبدون رو چیزايي يه حقته. بگم بهت بايد رو چیزايي يه کنم مي حس باشیم؟ تنها بايد چرا دوني نمي تو يعني _
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 .بشنوم حرفاتو خوام مي هاست مدت من _

 :گفت و بهم زد زل سینه به دست کرد، ول چمدونشو ي دسته برديا

 نوي؟بش خواي مي چي _

 اين به خودتو منو و نگفتي که حرفايي همون. نیاوردي زبون به و کردي مخفي همه از ساله شش که حرفايیو همون _

 .کشوندي وضع

 و من هب کرد پشتشو و کشید عمیقي نفس و برد فرو رنگش آبي جین جیب تو دستاشو همیشگیش، عادت طبق برديا

 :گفت

 به حسي هیچ. نکردم محبت دختري هیچ به مامانم و بنفشه و بهار جز به من. بود غرورم بخاطر کشیدم چي هر _

 يه برام! تو حتي نداشتم، کسي

 مي بهت کنه مثل و کردن مي دورَت پسر ايل يه شدي مي مهمونیا وارد وقتي که بودي مزه بي و مغرور و لجباز دختر

 تمگف مي خودم با. خنديدي مي بلند لندب و کردي مي عشق توام و گفتن مي خوشگلیات از تاب و آب با و چسبیدن

 بد کسي با من. نبوديم خوب هم با وقت هیچ تو و من. کنن مي خودکشي جلوش پسرا انقدر که داره چي دختره اين

 نه مداو مي خوشت من از تو نه زديم، مي تیر با همو ي سايه. گرفتي حالمو حسابي بار چند. بودم متنفر تو از اما نبودم،

 شمال، سفر تو يادته. میشد گرفته پیشرفتم جلوي فقط خودم نظر به بودم، فراري زن و ازدواج از شههمی من! من

 هم با تفاهمي هیچ نبود، من ي تیکه بودم، بیزار يلدا از من سرم؟ تو کوبوندي رو يلدا چقدر! دادي عذابم چقدر

 تنیس وصلت اين به راضي و خواد نمي رو يلدا که ايني و میلم بي بهش من بفهمن همه نداشتم دوست اما نداشتیم،

 وتسک که بود اين اومد برمي ازم که کاري تنها همین واسه شه، سرشکسته يلدا يا بشکنه دايي غرور نخواستم. منم

 و نمیاد خوشش زياد من از هم يلدا که دونستم مي خوب. کنه حل رو چیز همه زمان تا زمان، به بسپارم خودمو و کنم

 رو ايلد و زدي مي طعنه بهم هروقت. ديگه کس يا باشم شوهرش من نیست مهم براش و ايتالیا بره که اينه هدفش فقط

 شیدهنک سال به کردم مي ازدواج يلدا با اگه که دونستم مي. کرد مي عصبیم خیلي. گرفت مي لجم چسبوندي مي بهم

 کرد تموم رو مسخره بازي اين خودش يلدا کهاين تا. نبوديم هم ي تیکه. نبوديم هم مال ما چون شديم، مي جدا هم از

 اسمم رو از يلدا اسم بعد به اون از. کرد راحت رو همه و خودشو و من خیال و نداره دوست منو که گفت همه به و

 رو تو وقتي. بود کرده فرق رفتارام. شدم عجیبي جور يه کردم حس کم کم. کشیدم راحت نفس يه من و شد برداشته

 چون کردم مي فکر اولش. دونستم نمي علتشو خودمم و کشوند مي تو سمت به منو حسي يه ديدم مي مهمونیا تو

 فقط من که زدم مي نهیب خودم به مدام و شم مي کشیده سمتت به من همینم واسه شدن جذبت همه و خوشگلي

 ...اما میشه، اديع برام کم کم کردم مي فکر دادم، نمي محل حسم اين به اوايل! بیشتر نه شدم صورتت مجذوب

 متتس به. بود آور عذاب برام خیلي و کردم مي تجربه بود بار اولین حسو اين! جديه خیلي اينکه مثل نه ديدم کم کم

 ره تا کردم مي بارت کنايه و طعنه و شکوندم مي دلتو مرتب وايسم حسم اون جلوي اينکه بخاطر و شدم مي کشیده
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 که بودي لجوجي خیلي و شق کله دختر تو من نظر به. شم عاشقت واستمخ نمي! شه تموم تصورمه و ذهنم تو چي

 بیشتر تو و کردم مي دوري ازت بیشتر هرچقدر. میشم بدتر دارم ديدم مي کم کم اما. خوردي نمي من درد به اصالً

 مدماو مي اي بهونه هر به. نبود خودم دست شدم، مي کشیده سمتت به و شدم مي جذبت بیشتر گرفتي مي حالمو

. بدم بروز عشقمو نداشتم جرئت. اومدم درمي دلتنگي از و زدم مي حرف اما کوتاه، و تلخ هرچند باهات و کنارت

 دخر غرورمو و زني مي پس منو شدم اسیر عشقت به بفهمي اگه کردم مي فکر. داشت غلبه احساسم به همیشه غرورم

 واسه. بدم دستش از راحت بخوام که بودم نکرده حفظ راحت غرورمو من! مرگ با بود مساوي برام اين که کني؛ مي

 تمدوس فهمیدم واقعاً وقتي داشتم تصمیم. بدم کنايه با هاتو کنايه جواب و کنم رفتار خودت مثل کردم سعي همین

 نمي خوشم. دادم مي تحويلت برابرشو دو من هربار و زدي مي زبون زخم تو. بگم واقعیتو بهت امانه در غرورم و داري

 دورتر هم از روز هر. کردي مي کفريم و رفتي مي راه مخم رو شديد توام وقتا گاهي اما بدم آزارت و برنجونمت که مداو

 وقت هیچ کاش. رسید لعنتي شب اون اينکه تا خوريم، نمي هم درد به ما که کردم مي حس بیشتر من و شديم مي

 ات درمیاوردم بازي تابلو نبايد اما شدم کفري شام میز سر. کرده خواستگاري ازت ماني که شنیدم مامان از. اومد نمي

 وت نداشتم دوست اما چرا، دونم نمي بودم، عصبي خیلي. اتاقم رفتم و اومدم کنار شام میز از! مرگمه چه بفهمن بقیه

 اب امانمم و کرد مي تعريف ماني از بهار وقتي. شي ماني مال نداشتي حق اما نبودي منم مال که درسته. شي کسي مال

. کرد سکوت که بود بنفشه فقط. گرفتم مي آتیش داشتم خوشحاله، موضوع اين از خیلي پروانه خاله که گفت مي ذوق

 خیلي چون اون اما بودم نگفته چیزي بهش من. گفت نمي هیچي همین واسه و گیره تو پیش من دل دونست مي اون

 . بود فهمیده خودش شناخت مي منو خوب

 تو رفت مي تو جز کسي هر اگه که دونست مي. بود برده بو افتاد، اتفاقا اون و اتاقم تو اجازه بي وديب رفته تو وقتي

 و بود کرده شک رفت، بیرون دلم از راحت خیلي و نکردم دعواتم من ديد وقتي اما. برگرده ذاشتم نمي زنده اتاقم

 و ادد مي دلداريم. میشم خوشبخت خیلي باهات و تويي من، براي گزينه بهترين که گفت مي بهم مرتب. بود فهمیده

 بهونه به مرتب. کشیدم عذاب خیلي. کرد آرومم خیلي خب اما فايدست، بي خیلي دلدارياش که دونستم مي خودمم

 خیلي شکسته پات شنیدم وقتي. ببینمت زياد نباشم مجبور و باشم دور ازت تا شهرستان رفتم مي مزخرف هاي

 خیلي بینيب منو تا پايین بیاي نشدي حاضر ديدم وقتي اما شه، رفع دلتنگیم و ببینمت تا ونخونت اومدم. شدم نگرانت

 رفتم خراب اعصاب با شب اون. کني يخ روي سنگ منو اونطوري نداشتي حق تو. شدم خرد. شد دار جريحه غرورم

 مي گردنتو قطعاً شدي مي ظاهر جلوم اگه يعني. بودم عصبي دستت از و دادم مي فحش بهت همش راه تو. خونه

 هب عشقت از چیه، جوابت دونستم نمي. شدم خرد نیلوفر؛ شکستم رسمي؛ خواستگاري اومد ماني اينکه تا. شکوندم

 وقتي. کني قبولش که بود احتمالش پس داشت، خوبي خیلي شرايط و بود تموم چي همه ماني. نبودم مطمئن خودم

. گمب نشد بازم اما کردي، گرفتارم چقدر که بگم بهت لحظه همون داشتم دوست نه، يا دارم ازدواج قصد که گفتي بهم

. نينک من حروم زندگیتو و نکني فکر من به گفتم بهت. دادم تحويلت دروغ مشت يه و ندارم ازدواج قصد گفتم بهت

 داشت دلم ته اما. بگم بهت رو اونا تونستم تا کشیدم عذاب چقدر که شاهده خدا اما. نمیاد خوشم ازت گفتم بهت

! مثبته ماني به جوابت که گفتي زدي، بهم دراومد دهنت از چي هر و شدي عصبي شب اون توام. گرفت مي آتیش

 با ونمنت بود ممکن من. کنه خوشبختت واقعاً تونه مي که دونستم مي و بود عاشقت ماني. نبودم اليقت من شدم، داغون
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 به روز من و شد گذاشته عقدت مدار قرار کنار، کشیدم همین اسهو. کنم خوشبختت بتونم لعنتیم غرور و گند اخالق

 تو رو تو اگه. بود خیس بالشم اشک از شبا. نکردم شرکت عروسیت. نیومدم عقدت مراسم. شدم مي تر افسرده روز

 حق .بزنم بهم عقدتو نداشتم حق. نداشتم اينو حق اما گفتم، مي رو چیز همه لحظه همون قطعاً ديدم مي عروس لباس

. مبگیر هم تورو با احتمالي برخورد جلوي حتي تا نکردم شرکت اي مهموني هیچ ديگه. ببرم رو خاله آبروي نداشتم

 و کم و داشتم رو امید اين الاقل بودي ايران اگه. شدم له کانادا، ري مي همیشه واسه داري که شنیدم مامان از وقتي

 قبول تو که بود اين امیدم تموم. ببینمت شد نمي ديگه رفتي مي قتيو اما. شه رفع دلتنگیم و ببینمت دور از و بیش

 تموم مرگ و آرزوها مرگ با بود مساوي تو عروسي روز. کردي قبول که ديدم ماه يه بعد اما ايران، موني مي و کني نمي

 و وديب ماني دست تو دست وقتي نوشین، عروسي تو. کردم تنم عزا لباس من و کردي تن سفید لباس تو دلخوشیام؛

 صد ي اندازه به شب اون. دادي عذابم خیلي. کشیدم زجر خیلي ماني به بودي چسبونده خودتو و دادي مي پز بهم

 منو و گفتي مي داشتي تو بود چي هر اما زدي، بهم که نیست اوني دلت حرف که دونستم مي! نیلوفر کردي پیرم سال

 .دادي مي دق

 نمي بودم؛ شده ها ديوونه مثل. کشیدم زجر خیلي من بري؛ ماني با همیشه يبرا بود قرار که روزي صبح نیلوفر

 هبقی از داشتین ماني و تو. بودم نکرده دير فرودگاه؛ اومدم و گرفتم تصمیممو باالخره. کنم چیکار بايد دونستم

 بودي؛ شده خوشگل خیلي. کردم نگات حسرت با جمعیت البالي من. کردي مي گريه داشتي. کردين مي خداحافظي

 و کردم مي کاري يه اومدم مي اگه. بیام نتونستم. جلو بیام نکردم جرئت حتي اما بود؛ سخت ازت دوري برام خیلي

 جلوي تو و زد خشکم همونجا. داشتي شوهر ديگه تو. دارم دوستت بفهمي که بود شده دير. دادم مي لو خودمو

 چهب بودي؛ ماني با کردي؛ مي عشق تو گذشت که سالي شش تو. بود دردناک و سخت خیلي خیلي برام. رفتي چشمام

 و مامان. بودم باخبر حالت از اون و اين حرفاي با. دادم دست از بودن تو با حسرت با جوونیمو روزاي من؛ اما. شدي دار

 ظرشن و بود موافق باهاشون هم بنفشه حتي بیرون؛ بیام افسردگي حالت اين از و بگیرم زن که بودن کرده پیله بهار

 کنم ازدواج اگه که دونستم مي. بودم زده رو همه قید تو بعد شد؟ مي مگه اما. کنم فراموشت بايد ديگه که بود اين

 اما اما؛ یليخ نیلوفر؛ بود شده تنگ برات دلم خیلي ايران؛ برگشتي اينکه تا. کنم مي خیانت زنم به و دلمي تو تو، بازم

 .بگم بهت حرفمو نشد بازم

 داشت. بود اشک از خیس هم برديا چشماي! خدايا وايسادم؛ برديا جلوي. بود گرفته راه اشکام من و گفت مي برديا

 هارب ابر مثل جلوم داشت حاال نشکنه غرورش تا داره دوستم نگفت بهم که برديايي!! من مغرور بردياي کرد؛ مي گريه

 :گفت و زد تلخي لبخند برديا برد؛ ماتم! ريخت مي اشک

 تو ونبد زندگیمو خوام مي گفتم بهت وقتي حتي دبي، رفتیم هم با وقتي حتي نیلوفر؛ داشتم دوستت یشههم من _

 در واستمخ نمي. برسي زندگیت به و کني فکر ماني به تو که گفتم رو اونا فقط. تونم نمي که دونستم مي. کنم شروع

 .بودي اون مال بودي، اون حق تو باشم؛ کرده نامردي ماني حق

 !کني ازدواج باهاش خواي مي و داري دوست رو نفر يه که گفتي هواپیما تو _
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 :گفت و زد آمیزي شیطنت لبخند برديا

 نبودي؟ تو نفر يه اون که مطمئني کجا از _

 :گفتم و سینش رو کوبیدم مشتم با

 دو وحرفات همیشه. سوختم حسرتت تو همیشه. نگفتي چیزي من به عالقت از بارم يه حتي تو! نامردي خیلي تو تو؛ _

 .کردي مي رها خیال و فکر دنیا يه با منو و زدي مي پهلو

 : گفت لبخند با و گرفت شد مي زده سینش به محابا بي که دستامو مچ نرمي با برديا

 .بخوني قلبمو ته تا تونستي مي کردي، مي نگاه چشمام به خودخواهي بدون بار يه اگه _

 و کردم جدا دستش از دستمو مچ. بود سخت اشکاش ديدن برام چقدر و بود اشک غرق توسیش خوشگل چشماي

 به رمن اي بوسه و کرد لبش نزديک انگشتمو و گرفت دستمو مچ برديا. کردم پاک گونشو رو اشکاي انگشتم با آروم

 :گفتم و چشماش تو زدم زل. کردم عشق بردم؛ لذت کردم، يخ. زد انگشتم

 الس شش االن داري دوستم گفتي مي بهم موقع همون اگه. نبود جدايي اين حقمون کردم؛ سر دلتنگي با سال شش _

 .افتادي مي جلو

 :گفت و زد لبخندي برديا

 .کنه زندگي تو با سال شش ماني که بود اين قسمت _

 !داري دوستم بگو _

 :گفت و چشام تو زد زل گرفت، محکم بازوهامو برديا

! من نیلوفر دارم؛ وجود و هستم تا. کنم نمي بیرونت و شي قلبم وارد دمدا اجازه که بودي دختري تنها تو! نیلوفر _

 دوريت براي که شبايي ي اندازه به. سوختم داشتنت حسرت تو که روزايي اون تموم ي اندازه به دارم، دوستت خیلي

 .ريختم اشک

 خب اام دربیارم بازي لوده که ودنب بعید ازم چند هر! برديا بغل تو بیفتم و کنم غش بود مونده کم ذوق و خوشحالي از

 :گفتم و زدم پهني لبخند. بود زشت

 !خرم مي جون به وصالو شیريني. رفت يادم خوردم سال شش اين تو که رنجي و غم تموم برديا، شدم سبک _

 شقع رو از همش نبود، نیشخند و خند زهر نبود، پوزخند بود، عشق رو از. بودم لبخندش اين عاشق. زد لبخند برديا

 !بود
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! نیاز غرق کرد؛ مي خواستن غرق منو و خورد مي صورتم به داغش نفساي هرم کرد، صورتم نزديک صورتشو برديا

 :گفت و شد خیره لبام به بود؛ شده خمار چشماش

 میدي؟ اجازه نیلوفر _

 رايب. کردم حس لبام روي رو برديا داغ و گرم لباي که نکشید ثانیه به. دادم اينطوري بهش رو اجازه و بستم چشمامو

 و کرد جدا لبام رو از لبشو برديا بودم؛ شده داغ. کردم مي حس وجودم ي ذره ذره با داشتم عشقو که بود بار اولین

 :گفت و کشید موهام تو عمیق نفس چند و کرد فرو موهام تو سرشو

 .بودي خودم مال دي،بو من سهم اولشم از مني، سهم مني، عشق تموم تو. دارم دوستت خیلي من نیلوفر، _

 :گفتم و گذاشتم اش گونه رو اي بوسه

 !سوزم مي دارم داشتنت حسرت تو وقته خیلي. بمون کنارم همیشه من، بردياي _

 :گفت و چشمام تو زد زل برديا

 کنه؟ مي قبول باباش بعنوان منو شايلین نظرت به _

 :گفتم و زدم لبخندي

 .رفت کردي تخود عاشق دخترمو منو عاشقته، که مطمئنم _

. ردمک مي خوشبختي حس چقدر. کشید عمیق نفس تا چند و برد پريشونم موهاي تو سرشو و کرد بغلم خنديد، برديا

 داشتن چقدر بردم، مي لذت نزديکي اين از داشتم چقدر! شد مي غريبه باهام داشت شد مي سالي چند که حسي

 .بود زيبا برام برديا

 

 .بشه سر بغض يه با امشبم نذار

 .بشه تر چشات گريه، زير بزن

 .هم رو آروم خیلي چشماتو بزار

 .کم يه شي سبک گريه، زير بزن

 .کنار بزارش رو غرور امشب، يه

 .ببار لذت با هستي، ابري اگه

 .که هستي عاشقش اگه هنوزم
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 .ديگه قلبت تو هاتو، غصه نريز

 .کنه خستت ديگه نذار غرورت

 .کنه شکستت دل بايد نیست، اگه

 .داغوني کني پنهون ونيت نمي

 .آسوني اين به نباشي، يادش توني نمي

 .تو داري دوسش و عاشقي هنوز

 .جاريتو اشکاي بده نشونش

 .داغوني کني پنهون توني نمي

 .اسوني اين به نباشي، يادش توني نمي

*** 

 عشقم؟ بهتري نیلوفر؟ _

 :گفتم و زدم لبخندي

 .خوبم من _

. ودمب دلواپسیاش اين عاشق. زد مي موج بود شده قرمز کمي يه که خوشگلش و يتوس چشماي تو خوابي بي و نگراني

 :گفت و بوسید صورتمو و شد نزديکم شايلین

 .شدم کوچولوش دستاي عاشق. نازه چقدر دوني نمي ماماني، واي _

 :گفت و بوسید و شايلین صورت برديا

 !بابا عشق رسه نمي که تو نازيه به _

 :گفت شايلین

 .یارمشب رم مي _

 :گفت و زد ام گونه به اي بوسه و گرفت دستامو برديا. رفت شايلین

 .دارم چیز همه تو داشتن با. خاکیم ي کره اين مرد ترين خوشبخت من _

 :گفتم و زدم لبخندي
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 ديديش؟ تو _

 !باباشه اصل برابر فتو و نرفته مامانش به اصالً که بگم اينو. خوشگله خیلي آره، _

 :گفتم و خنديدم ممن. خنديد برديا

 !توئه شبیه اونوقت کشیدم؛ من سختیاشو. نیست انصاف اين _

 !کنیم چه ديگه؛ ديکتاتوريم _

 تداش و بود گشنش! عزيزم واي داد؛ دستم به رو نوزاد شايلین. نشستم تخت رو برديا کمک به. سررسید شايلین

 .شدم چشماش غرق! عشقم چشماي بود، توسي چشماش. مکید مي لذت با شصتشو

 .زدم لبخندي بهش. کرد مي نگامون لذت با برديا

 :گفت برديا

 ! مهمي برام تو فقط دنیا از نیلوفر _

 :گفتم شیطوني با

 چي؟ کوچولوت برديا، _

 :گفت شايلین

 .کرديم انتخاب اسم براش بابا و من _

 :گفتم

 بکشم؟ گوشتو برديا. گرفتین تصمیم من، بدون دوتا شما باز _

 :گفت و خنديد بدريا

 .خانوم شمايیم گوش به حلقه غالم سال سه از بعد که ما بگه، اسمشو شايلین بذار حاال _

 ايلینش! گذشت سال سه واقعاً. بودم نفهمیده که بودم شايلین و برديا با خوشي و لذت غرق انقدر! بود گذشت سال سه

 :گفت

 !هماهنگه من اسم با اسمشم نیلوفر؟ مامان چطوره آبتین _

 :گفتم و زدم لبخندي

 .ذاريم مي همینو! عالیه _
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 :گفت و کرد بغل آبتینو شايلین،

 .بگردونمش رم مي من _

 :گفت و کرد نگام عشق با نشست؛ تخت رو کنارم برديا. رفت شايلین

 .داره نگه برام عمرم آخر تا رو تو خوام، مي خدا از _

 .داره دوست و کرده عادت بهت انقدر شايلین که خوشحالم _

 با هم پوزخند حتي ديگه. زد مي موج سردش همیشه چشماي تو محبت و عشق. بوسید آروم منو و شد خم يابرد

 !لبخند فقط بود، شده غريبه لباش

 

 .تلخ غرور بود اين

 .گذشت حسرت با که روزهايي بود اين

 .شد داده تلخ غروري بخاطر که تاواني بود اين

 .ماند ناگفته که عشقي بود اين

 !ماندگار اما بود صدا بي که قيعش بود اين

 مي. بود غرور از کوهي که مردي به عشقم حرمت به نويسم مي. خوشبختم برديا با که روزايي حرمت به نويسم مي

  و داشتني دوست بردياي از نويسم

 !عشق است اين! من مغرور

 

 پايان

 19پايیز

Nazi nazi..ح.الهام 
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