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 شرقی دختر | احساس نبض

 است شده اماده دانلود نگاه درسایت کتاب این

www.negahdl.com 

 

 

 

  دخترشرقی：نویسنده 

 ：مقدمه

 

 عشق آفریننده نام به

 تنهاباشه کس هيچ نميزاره ولی تنهاس خودش که خدایی نام به
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 ....حوا شوگذاشتواسم آفرید خودش ازجنس همدمی تنهاس آدم دید راآفریدووقتی آدم که خدایی نام به

 .روبفهميم وانسانيت احساس تاباهاش بشيم عاشق دميدتاباهاش قلبمون توي خودش ازروح که خدایی نام به

 .نميکنيم پرستش الیقشه طورکه اونواون ميکنه درحقمون که هایی خوبی باهمه که خدایی نام به

 ....احساس نبض خداي نام به

 .ماآدماداریم همه که احساسی نبض

 ها بعضی وواسه ورترميکنه روشعله عشق آتش که تندوسوزندس هااونقدري بعضی واسه که حساسیا نبض

 .ميزنه یخ واحساسی دل هر ازسردیش که کندوسرده اونقدري

 ...کند وگاهی تندميزنه گاهی داره نبضی یه هرعشقی

 کس روي دروبه اینکهیا بستن خودشون روي روبه ازآدمادرعشق بعضی ولی جاداره عشق ماآدماواسه ي همه دل

 .بازکردن اشتباهی

 هراتفاقی هستی؟مردومردونه اصالتاکجا...چندمردحالجی مسيرعشق تو تابفهمی....داره تاوانی یه هرعشقی

 ميزنی؟ وجا ميبري اینکه یا وایميستی احساست عشقت،پاي افتادپاي

 ....حاله درچه تابفهميم بگيریم احساسمون ازنبض خبري الزمه گاهی

 راحتی همين به که عشقی....قرارداره ومشکالت پرازموانع راه تویه که عشقی....ميده خبرازعشق همما قصه

 ....قلبه اسم به اي توخونه وتاابدجاش عشقه اتفاقابازم اون باهمه که عشقی....بره راحتی همين نيومدتابه

 

 "امير

 سالم_

 ..هاااا واجبه سالم جواب گفتن ازقدیم

 .نده جواب باشه_

 .خوندم ومعماري سالمه22اینجام که ساله2اميرم، من_

 !بگی؟ چيزي تونميخواي_

 ازمن نکنه نميدي نشون ازخودت العملی عکس اماتوهيچ ميزنم حرف طوطی مثه پيشت ميام هرسري بابامن_

 .نمياد خوشت
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 همه کهن مياداخه خوشت ازمن توهم ميدونستم...ناقال اي：وگفتم زدم لبخندي.کرد بهم نگاهی گفتم اینوکه

 ...دختراعاشقمن

 ازپرستارااسمش اینجاست که هس سالی یه.بود شده جاخيره یه به بودوفقط کرده سکوت.نميزد حرفی هيچ

 یه.زسب وچشمایی روشن اي قهوه سفيدوموهایی دخترباپوست یه.قشنگيه دخترخيلی.نازنينه اسمش روپرسيدم

 زیاداین احتمال به.ميکنه سکوت اون هردفعه ولی سمتش بخوادبيام دلم هرلحظه ميشه باعث که داره اي جاذبه

 فوت مادرش.سال1ونازنين سال2من.داریم خون سرطان ماهردومون.خاطربيماریشه به گيریش وگوشه نزدن حرف

 داره ترازخودش بزرگ داداش یه.برميگرده ترازروزقبل امانااميدوغمگين دخترش دیدن هرروزميادبه وپدرش کرده

 خونده وداروسازي سالشه22هم نازنين.کرده وازدواج منه تقریباهمسن. زدم حرف باريچند باهاش.نيما اسم به

 یه معماري مهندس سالمه22اميرم من.کنه استفاده ازش نشده قسمت ولی بازکرده براش داروخونه یه وپدرش

 ویه امين اسم به برادربزرگترازخودم یه کردن فوت پدرومادرم.دارم خودم واسه هم کوچيک شرکت

 نقشه داره هم هستی کرده ازدواج باغزل که ساله وسه وکيله امين.دارم هستی اسم به هرکوچکترازخودمخوا

 . ميخونه کشی

 یه به داره دیدم نشست دوپاش روي.بيمارستان باغچه سمت رفت کردم دنبالش بانگاهم.بلندشد ازجاش نازنين

 تشدس توي روگرفت پرنده.ميکنه نگاه شده میزخ که اي پرنده یه به داره دیدم کنارش رفتم ميکنه نگاه چيزي

 ناراحت خيلی حالتش این ازدیدن چراولی نميدونم.بود نازک ميومدچقددلش اشک ازچشاش. زخميشوبازکرد وبال

 .بود پایين سرنازنين تودستم روگرفتم پرنده.شدم

 ...کن منونگاه_

 .کن منونگاه：ترگفتم محکم دفعه این.بود پایين سرش هنوزم

 اشه؟ب کنی گریه نبينم دیگه：وگفتم زدم لبخندي کردم پاک شصتم اشکاشوباانگشت.روآوردباال سرش آروم

 !باشه؟：گفتم دوباره.چشمام بودبه زده زل معصومش باچشماي ندادفقط جوابی

 .داد تکون باالوپایين روبه سرش

  کنيم کوچولورودرمون پرنده این حاالبریم خب_

 تقریبابيشترپرستاراودکتراوبيمارامنوبه.مياد دنبالم داره اونم که کردم حس کردم حرکت ساختمون سمت به

 زیادي من که ازاونجایی ولی باشه ومتين بایدسرسنگين ساله22پسر یه ميدونم.ميشناسن وشيطنتم خاطرپررویی

 .نميدم چيزااهميت این به پروام

 همه مدت تواین.شدیم ندهپر درمان ومشغول نشستيم گوشه ویه روگرفتم الزم درمان وسایل ازپرستاربخش

 نااميدي.زد بهم کردولبخندي نگاهی.تودستش گذاشتم شدآروم تموم کارم وقتی.بود پرنده به نازنين حواس
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 دلم.خوند  ایناروميشدازچشماش همه بده ادامه نميخواست بودودلش شده خسته انگاري ميزد موج توچشماش

 دل...معصوميتش...نگاهش پاکی.ميشه خوب اون ميشه درست چی همه که اميدبدم بهش کنم کمکش ميخواست

 شه بایدخوب اون.کردنش کمک براي تربشم مصمم شدتا ایناباعث همه خانوادش ناراحتی ودیدن مهربونش

 ...برادرش...پدرش...بخاطرخودش

 هش خوب روحيش که کنم بایدکاري ازهمه اول اميدبدم وبهش باشم کنارش که گرفتم روزتصميم ازاون همين براي

 تواین هالبت.زیادنبود سرطانی بودوتعدادبيماراي خصوصی بيمارستان اینجایه.بيادبيرون افسردگی حالت وازاین

 .بيمارستان

 .بيادبيرون حالت ازاون نازنين که چيکارکنم که فکرميکردم این به وداشتم بودم تواتاقم

 اقمات.توبيمارستانم که کنم حس واسنميخ دلم وقت هيچ کردم درستش روخودم اتاقم مدل.بهاري بودولی هواابري

 رویکی رنگم گيتارمشکی که گوشه یه راحتی مبل دست یه اتاق وسط تخت یه که اي اندازه بودبه بزرگ

 .داشت راه وحموم بهتوالت که در یه بودو دیواروصل به که کوچيک دي سی ال تلویزیون یه.ازمبالبود

 .کنم درست اونم اتاق اگه ميشه خوب چه.روندیدم اتاقش حال تابه رسيدکه فکرم یهوبه

 مالقات ساعت پنج ساعت.بود خوب خيلی هم وسليقش داشت خوبی دکوراستعدادخيلی طراحی توي هستی

 ميزداماهميشه موج ناراحتی چشماشون توي.سرميزدن هرروزبهم دوستم وسعيدبهترین وغزل وهستی امين.بود

 هاگ ولی شم خوب که ميکنه خداکاري شم خوب قراره داگهنبو مهم بيماري این برام.نکنم حس من که ميخندیدن

 دست اگه کنم استفاده زندگيم لحظه ميخوادازلحظه دلم همين براي بازميرم باشه دکتراهم بهترین برم قراره

 سمت تمورف روبرداشتم گيتارم همين بودبراي مونده ساعت نيم بقيه تااومدن.نميموندم بيمارستانم بودتوي خودم

 فاصله112نازنين بودواتاق111من اتاق.زد حدس ميشه هرچندکه چيکارميکنه االن بدونم ميخواست دلم يننازن اتاق

 نشسته دیدم.داخل سرموبردم دروبازکردم آروم.نشنيدم جوابی ولی روزدم دراتاق.نداشتيم باهم هم زیادي

 .ميکنه رونگاه بيرون وداره روتختش

 .تو بيام ميتونم.سالم_

 گيتارمو نشستم بودروش کنارتخت صندلی یه داخل رفتم.کرد همونجانگاه به ندادودوباره وابیاماج کردبهم نگاهی

 .کردم نگاه نازنين بغلموبه روگرفتم

 .ها ميشه من مال ثوابش همه روندي سالمم جواب اگه ميگم_

 ...سکوت بازم
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 اون ولی کردم وفشمعر امربه من شاهدباش خدایاخودت(خداگفتم وروبه سرموباالگرفتم.)خوددانی باشه_

 کن یادداشت زحمت ماروبی ثواباي عزیزاین ي فرشته( کردم راستم سمت شانه سمت روموبه.)نکرد اصالگوش

 .ندارن کردن قصدسالم که ایشون

 .رفت سرم ميزنی چقدحرف اهههه_

 .کنم تانگاش سرموبلندکردم.خودش مثه داره قشنگی صداي چه.زد حرف باالخره

 .زدین شماحرف عجب چه به به_

 .مانميرسه به ونوبت ميزنی حرف همه جاي توبه ماشاهلل_

 .بزنی حرف نميزاشتم درازي اینقدزبون ميدونستم بابا؟اگه اااا؟نه_

 .بگيرم بایدازتواجازه مگه_

 ...صددرصد_

 .رودادم جوابسالمت تودلم من درضمن.نيس همچين اصالهم نخيرم_

 ...خيلی_

 ...خودتی_

 .خوبم که ميدونم ممنونم_

 .کرد نگاه بيرون به کردودوباوه نگام چپ چپ

 .کنيم نگاه اونجا؟بگوماهم هس چيزجذابی_

 .بزنم ميخوادقدم دلم قشنگه خيلی بيرون منظره_

 .بزنيم قدم بریم خب_

 .ونيماورهاميان بابام االن_

 ميخوري؟ غصه.ميریم بعدش خوب_

 ...نه：زدوگفت کردولبخندي بهم نگاهی

 نميزدي؟ وحرف بودي کرده سکوت مدت همه چرااین...معلومه آره_
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 نغمگي هاي ازنگاه.بودم شده خسته بقيه الکی ميگفتم؟ازاميدهاي چی：وگفت پنجره روبرگردوندسمت سرش

 هيچ ولی ميدن خوردمون به که دیگه وچيزاي تکراري،ازهزارتاقرص روزاي ازاین بقيه دلسوزي ونيما،ازحس بابام

 .نداره اثري

 ه؟ندار اثري ميکنی چرافک_

 توچرااینقداميدواري؟_

 اميدوارم؟ گفته کی_

 ...وروزت حال_

 فرصت که تاوقتی ميخوام هنوزنمردم ميکشم نفس شهردارم آدماي همه ومثه آدمم منم...مگه چشه وروزم حال_

 الکی خوردن چراوقتمو،عمرمووزندگيموباغصه.بزارم خوبی خاطرات اطرافم ادماي وواسه کنم زندگی دارم

 رونفرستاده مرگش فرشته که وتاوقتی چيزاميشه بخوادخيلی اون ازخدانبایدنااميدشداگه درضمن.بگذرونم

 .ميکنم زندگی من سراغم

 .توباشم مثه منم ميشد کاش_

 .ببر لذت هات لحظه تک ازتک کن زندگی.بخواي که چرانشه؟کافيه_

 .برد لذت چاردیواري تواین ميشه چجوري آخه_

 خوبه؟.بگذره خوش بهمون اینجابيشترازبيرون که ميکنم اريک.ميکنم کمکت خودم اصالمن.ميشه_

 .خوبی آقااميرتوخيلی.اوهوم_

 اه اه اه...آقاامير اميرنه(گفتم خودم بعدباصداي)خوبی اميرتوخيلی آقا：گفتم کردم وزنونه ولحنم بهش کردم اخم

 ...باشم نمياداااااگفته خوشم زدن حرف قلم لفظ ازاین...چندش

 .بود نازودخترونه هم خندیدنش.روميدیدم نازنين خنده بودکه باري اولين ینا.خندیدیم هردومون

 .دادم دست وباهاشون بلندشدم ازجام.ماتعجبکردن ازدیدن.واردشدن ونيماوخانومش وپدرنازنين درزدن

 ...سالم_

 امير؟ خوبی：نيما

 _!شماخوبين؟ ممنون خوبم

 دخترباباچطوره؟(کرد بغلشو رفت نازنين سمت به.)خداروشکر پسرم خوبيم：پدرنازنين
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 .بابایی خوبم خيلی_

 .اومدن منم حتماخانواده برم دیگه من بااجازه_

 تعجب نازنين حال ازاین همشون که بودم مطمئن.اتاقم رفتم زدومنم لبخندي اونم زدم نازنين به چشمکی

 بودبراي روپرکرده وجودم تموم خوشحالی احساس چراولی نميدونم.بودن اومده وغزل وسعيدوامين هستی.کردن

 کنن کمکم نازنين اتاق کردن درست براي که خواستم وسعيدم ازهستی.ميکردم شوخی بابقيه بيشترازقبل همين

 ساعت بعدنيم.کردم سرشون به دست جوري یه ولی کردن پيچ سوال باکلی البته کردن قبول اوناهم

 دمخو بابامن：گفتم ازهموناس یکی کهاین باخيال درزدمن یکی که بودازرفتنشون نشده هنوزدودقيقه.رفتن

 .هرروزاینجایين شماهام ماشااهلل شماهارونبينم که مریضی به زدم روالکی

 .شد دربازشدونيماوارداتاق

 شدم؟ ببخشيدمزاحم سالم：نيما

 حرفيه؟ چه بياتواین نه.اونان کردم فک اااانيماتویی؟من_

 ...توپی تخته به بزنم ماشاهلل که نداره خوبی؟پرسيدن：نيما

 .بيابشين.مااینيم دیگه باباچيکارکنيم اي_

 ریهگ حياط توي بدشدونيماداشت خيلی حالش بارنازنين یه که شدیم صميمی ماازوقتی نشست صندلی نيماروي

 ایناز بلکه شم نزدیک نازنين به گرفتم تصميم منم که روزشد ازاون.کردیم دردودل وباهم سمتش ميکردرفتم

 .دربياد وضعيت

 .تشکرکنم ازت اومدم：نيما

 خبرنداریم؟ که کردیم هم ماکارخوبی...بابا اي_

 حرف شدامروزبعدمدتها باعث که چيکارکردي بودنميدونم خوب خيلی امروزحالش نازنين...آره：نيما

 .ممنونم ازت ولی روببينيم هاش وخنده زدنش،شيطنتش

 .نکردیم کاري ماکه باباداداش اي_

 کنارش ميخوام ازت.شده اینجوري االن که تاثيرگذاشته روش حرفات که ميدونم.کن اميرکمکش：نيما

 مکک ميخوام ازت.نتونستم من ولی باشم مواظبش که خواست ازم مرگش قبل واون تنهایادگارمادرمه نازنين.باشی

 .قبل نازنين همون بشه دوباره خونمون برگرده خواهرم تادوباره کنی

 .مميد بربيادانجام ازدستم هرکاري من.داداش چشم_

 .رفتم نازنين اتاق سمت به نيمارفت وقتی.کردورفت خداحافظی بعدش زدیم بانيماحرف دیگه یکم
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 شدخانوم مجددعرض سالم_

 .باشه پسراینقدپرحرف یه ندیدم حال تابه سالم_

 !نبایدبکنيم؟ سالمم.نگفتم چيزي که واااامن

 _گفتم کلی_

 بریم؟.دیدي  حاالکه دیگه خوب_

 کجا؟_

 .دیگه بریم خب بزنی قدم ميخوادبري دلت نگفتی مگه داشتی آلزایمرم_

 .یانه هس تویادت ببينم بودخواستم نرفته یادم نخيرم_

 کردي؟ بازنشستش مدت همه این نبودکه زبون اون حيف.مثال الکی... زرنگی خيلی_

 .پيداشد که کيه فضولم ببينم خواستم_

 .تو ازدست امان_

 هب مگسم تره خصوصی هم ازخصوصی بيمارستان این.بود خلوت شههمي مثه.رفتيم بيمارستان حياط به باهم

 .زورپرميزنه

 ازشادي...هامون ازغصه...اززندگيمون...گفتيم ازخاطراتمون.نشستيم نيمکت روي وبعدش زدیم قدم یکم اول

 .کردم شروع من اول بدونيم چيزرودرموردهمدیگه همه شبه یه ميخواست انگاردلمون...هامون

 هستی دنيااومدن نبودبعدبه اصالخوب مادرم حال.بود سالش2امين موقع دنيااومداون به ستیه بودکه سالم2_

 ازاون.بود سال2ازمادرفقط من سهم.بودیم هنوزبچه ماهممون.گذاشت وجودمون روتوي بزرگ غم ویه ازدنيارفت

 نزاشت وقت هيچ.باپيرتروبا وبزرگترميشدیم مابزرگ.بود باباوابسته به خيلی هستی.کرد ماروبزرگ بعدبابام روزبه

 تمواظب ازمون نيس خودش بودتاوقتی گرفته پرستاربرامون یه.توخودش غماشوریخت بخوره تکون تودلمون آب

 .کنه

 ميخوادوکيل ميگفت بچگی ازهمون امين ميگفتيم آینده واسه هامون وازنقشه ميشدیم جمع شبادورهم گاهی

 معمارشومنم تومهندس داداشی ميگفت بهم هميشه ينهم جورچيزابودواسه واین نقاشی عاشق هم هستی.شه

 اي نقشه ایندم براي.باشه ميگفتم نشه ناراحت اینکه واسه منم ميزنيم شرکت باهم اونوقت ميخونم طراحی

 مثه رامبعدب به سال ازاون.باسعيدآشناشدم دبيرستان اول سال.باشم گيتارداشته یه ميخواست دلم فقط نداشتم

 به درسماموميخوندم.بدیم روهم جونمون حاضریم همدیگه اماواسه ميکنيم کل کل اهمب ماهميشه.شد داداشم

 تنهامون اونم.ازدنيارفت قلبی شدبابابخاطرسکته که سالم11...بخاطرباباوبخاطرهستی...خاظرمامان
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 طالفروشی مغازه بابایه.کارميکرد ميخوندهم درس هم.شد قبول وکالت امين.بودیم تامونده حاالماسه.گذاشت

 ميخواستم که اي رشته اون منم باالخره.باشن راضی وباباازم مامان اینکه واسه درسموميخوندم منم.داشت بزرگ

 تگف روزامين یه تااینکه ميگذشت روزامون.بود عمرم هدیه بهترین گيتارخرید برام امين سال همون.شدم قبول

 شدوغزل جورچيزاانجام واین واستگاريخ مراسم خالصه.اومده خوشش غزل اسم به دختري ازیه تودانشگاه که

 بيایم که مجبورشدیم وهمه اومدسراغم ناخونده مهمون این بعدازازدواجشون سال یه.کردن ازدواج باهم وامين

 ...اینجا

 ..ما زندگی بودکل این...خانوم نازنين بله_

 رونداشتين؟ اي دیگه کس ت جزپدرومادر_

 .بودن کرده فوت که رومادربزرگاممپد.فرزندبودن تک  مادرم هم پدرم هم...نه_

 ...کنه خدارحمتشون_

 شماس حاالنوبت خب...بيامرزه شماروهم خدارفتگان_

 ....بودکه سالم11_

 بریم که ميکنه وپرستارصدامون شده هواتاریک دیدیم که ميزدیم وحرف بودیم نشسته چندساعت نميدونم 

 .داخل

 .اتاقش توي رفت هرکیو کردیم خداحافظی ازهم.بود شام وقت داخل رفتيم

 داروهاي وسيله به که درمانی بعدازشيمی که سرطان درمان ازروشهاي یکی)پرتودرمانی براي نازنين دوروزدیگه

 ميرفتيم که معموالصبح.ميرفت. ( ميشود انجام ،گاماوبافرابنفشxميپذیروباپرتوهاي ميگيردانجام صورت مختلف

 اتاقش پرتودرمانی براي روميبرن نازنين که روزي همون هک کردم وسعيدهماهنگ باهستی.برميگشتيم غروب

 برامون وانرژي حال هيچ اتاقمون به برسيم که ميکردتاجایی خستمون خيلی پرتودرمانی.کنيم رودرست

 بانازنين روهم خانوادم.کنه ذوق اتاقش ازدیدن بيدارميشه نازنين که صبح ميخوادفرداش نميمونددلم

 اومده خوششون ازنازنين کالهمشون.شدن خوبی دوستاي شدوباهم ودصميمیز خيلی که باهستی.آشناکردم

 ميکردن آمادش داشتن نازنين اتاق به رفتم صبح اول گذشت سرعت دوروزبه.بودن راضی آشنایی بودوازاین

 پرانرژي نازنين اینکه براي فقط وميخندوندمشون جمع دلقک بودم شده منم بودن هم خانوادش

 نشد خارج قبل پدرش که ميرفتن دنبالش خانوادشم روبردن نازنين.بود يخندیدوخوشحالم اونم.واميدوارباشه

 وخوبر اینقددخترم حال تابه پسرم تشکرکنم ازت زبونی باچه نميدونم：وگفت روشونم دستشوگذاشت ازاتاق

 وسالمت سالم هردوتون انشاهلل.ممنونم ازت دادم ازدستش هميشه براي کردم فک بودم ندیده وخوشحال

 .بيرون ازاینجابياین
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 اشينب نازنين پيش برین االنم نکنين چيزافک این به.وظيفس کنم هرکاري ميشم شرمنده من نگين اینطوري_

 .کنم رودرست اتاقش تانيومده منم

 .روبوسيد زدوپيشونيم لبخندي

 .پسرمی توهم ازامروز ولی داشتم تابچه2 تااالن_

 خارج هاروازاتاق وسایل همه که بود همراهشون چندنفرهم.ومدنا وسعيدهم هستی.شد خارج وازاتاق اینوگفت

 چيزي به که وميگفتن غرغرميکردن وسعيدهی هستی.شدیم اتاق زدن رنگ شدمشغول خالی اتاق وقتی.کنن

 یه.نداشت اثري حرفاشون بودم دنده لجبازویه من که جایی ازاون ولی کاراروميکنن همه وخودشون نزنم دست

 نگکارر. سفيدموند دیگه ودوطرف چسبوندیم رنگ بنفش کاغذدیواري تخت روبروي کردیم روسوسنی اتاق طرف

 تخت گذاشتيم سفيدرنگ راحتی مبل دست یه بود شده رنگ سوسنی که قسمتی شد تموم که وکاغذدیواري

 نصب دي سی ال تلویزیون داشت بنفش کاغذدیواري که هم تخت روبروي درست گذاشتيم اتاق وسط روهم

 ادیک ون تابلوي یه.کردن بودنصب رنگ سوسنی که هاروهم پرده گذاشتيم هاروهم ودستگاه دم وهمه ختت.کردیم

 کم کم بودودیگه شده6ساعت.دیوارچسوندیم به هم اميدواوکننده چندجمله کردم نصب تختش باالي درست

 .ميومد نازنين

 .شدي خسته کن برواستراحت اميرتودیگه：سعيد

 .بياد تانازنين منتظرميمونم خوبم من نه_

 .مياد خون داره ااااميردماغت：هستی

 غرغراي صداي دسشویی رفتم بودم کرده چيزاعادت این ميادبه واقعاخون داره دیدم کشيدم دماغم به دستی

 ریخته موهام.دیدم آینده روتوي خودم بلندکردم سرموکه روشستم بينيم خون.ميشنيدم روهم وسعيد هستی

 ورویی رنگ ميزدهيچ سفيدي به صورتم پوست. ميزاشتم وقت کردنشون درست بخيرچقدبراي بودیادش

 وخون ميشه پاره وقتاخودش بودگاهی شده وزخم خورده ترک لبم.بود وکبودشده فرورفته زیرچشام.نداشت

 اینبا اگه بودن دنبالم زمانی یه که دخترایی ميخوادهمون دلم خيلی.فرارميکنه ببينه منواینجوري هرکی.مياد

 .بيرون رفتم ميکردن صدام بانگرانی وسعيدميومدکه هستی بازمنوميخوان؟صداي نوببينم قيافه

 .هنوزنمردم بابا؟نترسين چخبرتونه_

 ...خدانکنه حرفيه چه این داداشی اااا：هستی

 .نميميره تامارونکشه این هستی نترس：سعيد

 ...که نميميري جان سگ که توهم ماشاهلل_
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 ویرچربودوبه روي رواوردن بازشدونازنين دراتاق که ميخندید هم وهستی مميکردی کل کل وسط این ماداشتيم

 تخت روي.چشاشونداشت بازکردن ناي ميباریدحتی ازسروصورتش حالی بی بودن زده ماسک صورتش

 درداش ميشدهمه کاش اونواینجوري،ببينم نميخواست اصالدلم.کردن وصل بهش هم سرم ویه خوابوندنش

 ...ولی بکشم روخودم

 روزبعدازدیدن صبح نازنين ميگذشت سرهم هاپشت روزهاوهفته.کنه استراحت تانازنين بيرون اومدیم ازاتاق همه

 هشد آسی ازدستمون بيمارستان مادوتاکل ازشيطنت.ميشددید هم بوداینوازچشاش شده خوشحال خيلی اتاقش

 .ترن سالم ازمنوتوهم نيستن مریض ایناکه：ميگفتن بودن

 اونم ميزدمگيتار نازنين براي من.تولدميگرفتيم جشن دیگه بيماراي واسه گاهی.ميزاشتيمسردکتراوپرستارا سربه

 .دردداشتيم که وروزایی ميرفتيم پرتودرمانی براي که جزروزایی بودبه خوب روزامون همه.ميکرد تشویقم

 نقشه آیندمون واسه.نداره بيماري انگارهيچ ميزدکه حرف هرروزوهرروزاميدوارترميشدوطوري نازنين

 نازنين حال ميگذشت روزکه روزبه دیگه کاراي وکلی روميگفتيم بدیم انجام ميخواستيم که کارایی...ميکشيدیم

 ايه پيوندسلول درکنارپرتودرمانی.بفهمه کسی امانميزاشتم ميکردم بدترواینوحس من بهتروبهترميشداماحال

 حال ازاینکه بودم خوشحال خيلی.ندميزدنروپيو نيمابرادرش بنيادي هاي وسلول ميدادن انجام روهم بنيادي

 ماه بعدشش.آخرزندگيمه روزاي ميکردم احساس ميکردم روحس چرامرگ بهتروبهترميشدامانميدونم نازنين

 یوخيل خوبم خيلی ميگفت که خودش شده خوب حالش شن تامطمئن بگيرن آزمایش کلی امروزقراربودازنازنين

 نميخواست امادلم نداشتم خوبی بدبودواحساس خيلی حالم ازصبح بودیم شده جمع تواتاقش همه.بود خوشحال

 .اینوبفهمن بقيه

 .روميخندوند ميکردوهمه شوخی باهمه نازنين

 خوبه؟ امرحالت：گفت کنارگوشم آروم بردچون بدم حال به سعيدپی اینکه مثه

 .خوبم آره_

 این هب نيازي ودیگه برم ميخوام دمخو که گفت نازنين ولی باویلچرببرنش خواستن روببره پرستاراومدتانازنين

 بوداماسعی کرده عرق تنم تموم ورودموباالميارم دل همه دارم ميکردم احساس ميرفت گيج داشت سرم.نيس

 قتیو.شد خارج زدوازاتاق ولبخندي انداخت من به نگاهی شه خارج ازاتاق که ازاین قبل نازنين.لبخندبزنم ميکردم

 .رفتم وازهوش رفت سياهی چرخيدوچشمام دنيادورسرم رفت که

                                 ********** 

 "نازنين
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 وهمه آخردنياس دیگه ميکردم حس رودارم بيماري این فهميدم که اول روزاي اون.داشتم خوبی خيلی احساس

 هک وقتیبودتا اومده چيزبدم بخندم،اصالازهمه نميخواست بزنم،دلم حرف باکسی نميخواست دلم.شده تموم چی

 بزنه حرف اومدتاباهام بارهاکنارم.ميداد انرژي همه به روميخندوند همه.بود وپرانرژي وبامزه پسرخوب.اميراومد

 .ميرفت ميزدوبعدش حرف بردارنبودوهرروزميومدخودش دست اون ولی نداشتم اونم اماحوصله

 اون جاي ميخواست دلم يلیخ حسونداشت اصالاین چرااون نميدونم ولی روداشت بيماري این من مثه اونم

 موهامونوازش اروم اونم زدم حرف باهاش کردم گریه بغلش کلی توخواب.اومد خوابم به مادرم شب یه.باشم

 اگه.نااميدنباش پس شی توبایدخوب.دخترم بجنگ：کردوگفت ميدادآخرسراشکاموپاک گوش ميکردوفقط

 بيماري بااین لحظه تاآخرین  که گرفتم بعدتصميم روزبه ازاون.کن شووزندگی خوب باشم خوشحال ميخواي

 ارتباط بااطرافيانم کردم سعی.روکردم خودم تالش بخاطرمادرم حداقلش خوردم شکست اگرم بجنگم

 .روميخندوند همه.روشادميکرد همه اون.امير هم بعدش زدم وپرستاراحرف بادکترم هم ازهمه اول.برقرارکنم

 يلیخ هم هستی باخواهرکوچيکش.تشکرکنم ازش زبونی باچه تمکردنميدونس درست حالش روبااون اتاقم وقتی

 روزرو،این این من.رسيد روداشتم انتظارش که روزي باالخره سختی همه بعداون.خوبيه دخترخيلی شدیم صميمی

 که تاروزي دادم قول.شه زودترخوب هرچه حالش من مثه اميرم اميدوارم.خدابعداميرم مدیون رواول خوبم حال

 .ميمونم کنارش شه خوب حالش

 لمد.اتاقم توي شدبرگشتم تموم آزمایشاکه.شده خوب حالم که شن مطمئن دکتراميخواستن دادم آزمایش کلی

 اميرگيتارميزدمن که روزایی آوردیم درمی بازي بااميرمسخره کلی که روزایی واسه ميشه تنگ اتاق این براي

 ...وهمه همه ميگرفتيم نجش که روزایی ميدیدیم فيلم که روزایی گيتارزدنشم عاشق

 مدل دلخورشدم ازدستش.نيومد ولی گذشت ساعتی نبودنيم ولی تواتاقه اميرهم فکرميکردم اتاق اومدم وقتی

 .باشه کنارم ميخواست

 تالباس بودخونه بابارفته پایين اومدم تخت ازروي.ازاميرنشد خبري شدولی شب.ميشد آزمایشافردااماده جواب

 توي اميرولی اتاق سمت رفتم.نبود ازاونم خبري وزودميادولی اطرافه همين گفت ماهمني.وبياددوباره کنه عوض

 ترازروزدیگه خلوت امروزخيلی.نبود کسی اونجاهم ولی رفتم پرستاري ایستگاه سمت به.نبود کسی اتاق

 جمعIcuدر جلوي همه دیدم که اميرميگشتم ودنبال ميکشيدم سرک بيمارستان توي داشتم همينجوري.بود

 باشه؟ افتاده اميراتفاقی براي نکنه ميشدم نگران داشتم.اینجاس نيماهم دیدم.سمتشون رفتم دنش

 تواینجاچيکارميکنی؟：نيما

 نيمااینجاچخبره؟_

 بمون؟ تواتاقت نگفتم مگه：نيما

 نيمااميرکو؟_
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 .اتاقت توي بریم：نيما

 نيمااميرکو؟：بلندترگفتم دفه این

 .سمتشون رفتم باسرعت ميکردن گریه داشتن که رودیدم غزلو هستی جمعيت بودازبين کرده نيماسکوت

 نه؟ مگه خوبه ميکنين؟اميرحالش اميرکو؟چراگریه هستی_

 راشب...نيس خوب حالش داداشم...داداشم نازنين：گفت هقش هق کردوميون گریه بيشتري باشدت بارهستی این

 ... دعاکن...نازنين دعاکن

 .داشت منونگهنيما بيفتم ازاینکه قبل ميرفت گيج سرم

 اتاقت توي بریم نازنين：نيما

 .بایداميروببينم من نه_

 ...نميزارن...نميشه：نيما

 .کن ولم بایدببينمش_

 مش خالص ازدستش که شدم موفق بودباالخره داشته نگهم محکم اون ولی بيرون بيام ازدستش که ميکردم سعی

 .icuبخش داخل رفتم

 کردم پيداش تااینکه اميرميگشتم دنبال داشتم بودومنن مهم بودامابرام دراومده دادپرستاربخش

 کنه لمو که پرستارگفت دکترمنواميربه محمدي آقاي تااینکه کنه بيرونم بودوميخواست پرستاربازوموگرفته

 .ببينمش بده واجازه

 .بود شده وصل بهش ودستگاه دم بودوکلی صورتش روي ماسک دیدمش شيشه ازپشت

 .نبود اميراینجوري رونداشتم حال این توي دیدنش اقتبودط کرده روخيس صورتم اشک

 قرارنشدهردومون مگه.نبودي اینجوري توکه...بازیه مسخره وهمش کردي بازشوخی پاشووبگوکه...امير؟پاشو_

 خوبی مادوستاي مگه.باشی کنارم دادي قول نکشيدیم؟بهم آیندمون واسه نقشه کلی شيم؟مگه خوب

 ی؟ش راه نيمه رفيق نبودیم؟ميخواي

 .ترميومد وپایين پایين قلبش ضربان.هابلندشدن دستگاه صداي

 تنميریخ بيشتري باشدت دفه این اشکام.شدن دکتروپرستاراوارداتاق..امير نه..ماروتنهابزاري نداري توحق...نه_

 دیدن منواینجوري حال بقيه وقتی زورازاونجادورکرد ازپرستارامنوبه یکی.بود شده سخت برام کشيدن ونفس

 .کنن آرومم داشتن نيماورهاسعی.ودعاميکردن ميریختن اشک همه.شده چی که يدنفهم
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 اميروازمون که ميخواستم ازش...برگردونه اونوبهمون که ميکردم ازخداخواهش داشتم دلم توي

 ...بزاره خدایانزارتنهامون...نگيره

 ....و دکتراومدبيرون خبري بی ساعت بعدنيم تااینکه.وميومدن ميرفتن پرستاراهی

                                   ***** 

 ميکنی؟ روقبول پيشنهادازدواجم نازنين_

 لقبو اره...آره：وگفتم دادم تکون باالوپایين به اره ي نشونه سرموبه.بود شده جمع توچشام اشک ازخوشحالی

 .ميکنم

 بودآروم ورافضاروپرکردهوه دست صداي.انداخت دستم روبه ظریفی بلندشدوحلقه زمين وبالبخندازروي آروم

 .خانومم شدي خودم مال باالخره：بوسيدوگفت ازپيشونيم

 .گفتن تبریک یکی ویکی اومدن همه.زدم لبخندي

 افتخارميدي؟ خانمی_

 .ميل باکمال：وبالبخندگفتم دستش توي دستموگذاشتم

 .زدن دست نبرامو همه رقص شدن بعدازتموم کردیم رقصيدن به شروع آرومی وباآهنگ سالن وسط رفتيم

 ...درخونه دم.منورسوندخونه شدخودش تموم وقتی داشت ادامه شب هاي تانيمه مهمونی

 شهاب؟_

 دلم؟ جون：شهاب

 ...ممنون چی همه بابت_

 .رونداشت خوشگلم خانوم قابل：بوسيدوگفت وآروم تودستش دستموگرفت

 زودترازماهااومده بوداون باباخواب شدم که واردخونه.شدم وپياده بخيرگفتم وشب بوسيدم گونش ازروي

 .شدم خيره سقف وبه درازکشيدم تخت روي کردم روعوض لباسام تواتاقم سروصدارفتم وبی اروم.بودخونه

 سرودست وبراش بودن دختراعاشقش همه ومغرورکه خوشتيپ ساله22پسر یه.آشناشدم باهاش که بود سالم11

 این.توشهر خودشون واسه داشتن رسمیو اسم.بود همسایمون.نبود اصالمهم من براي ولی ميشکوندن

 بودیم شده بزرگ باهم ازبچگی که دوسم ترین صميمی سایه.شده عاشقم وگفت روزاومدطرفم پسرمغروریه

 هم ایهس.غرغرميکرد سرم کلی اونم چه من به ميگفتم هرسري من ولی تونظرداره پسربه این خداوکيلی：ميگفت
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 واسه دادکه قول بهم شده تنگ براش دلم خيلی.کانادا تنرف شدباپدرش سالش11وقتی مادرنداشت من مثه

 .بمونن توایران هميشه تابراي ميکنن رودرست کاراشون دارن.روبرسونه خودش عروسی

 منم همين ميومدبراي نظرپسرخوبی به کنه روثابت تاخودش بدم بهش فرصت یه که خواست ازم شهاب خالصه

 هابش دارم واقعادوسش فهميدم تااینکه کردم پيدامی حسایی یه بهش نسبت ميگذشت روزکه روزبه.کردم قبول

 ازش اومدپيشم وغمگين ناراحت اي روزباچهره یه.بود کرده ثابت بهم جوره واینوهمه داشت دوسم خيلی هم

 هک گرفته تصميم االنم روفروخت دارایيش همه شده ورشکست بابام گفت داشت بغض ش صدا چيشده پرسيدم

 فقط پرگفت بادست اونم روزبرميگرده یه دادکه قول بودبهم ناشدنی وصف روزم اون لحا.عمم هلندپيش بریم

 .بمون منتظرم

 هرشب شده کارتجارت مشغول وباباباش کرده درسوول گفت رفت شهاب.بمونم منتظرش که دادم روزقول اون

 بيماري اون ااینکهت. هاميکشيدیم نقشه آینده وبراي ميگفتيم هم براي روزانه وازکاراي ميزدیم حرف باهم

 جواب دیگه شهاب بودحتی اومده بدم ازهمه اززندگی،ازخودم. شدم داغون فهميدم وقتی اومدسراغم

 یکی اونجاتوي.ترکيه رفتيم باهم زدوهمه حرف ازدوستاش بایکی بابام.کسونداشتم هيچ حوصله تلفناشونميدادم

 اسهو باباباونيمارونداشتم کل کل حوصله لیو نداره تاثيري ميدونستم.شدم بستري خصوصی هاي ازبيمارستان

 تابيادسراغم بودم وهرروزمنتظرعزرایيل ميگذشت سختی به روزابرام.بکنن هرکارميخوان گذاشتم همين

 برخوردنميکرداگه سرطانی بيماراي امامثه داشت سرطان من مثه اونم.بااميرآشناشدم تااینکه وجونموبگيره

 شيطونو وبامزه شوخ خيلی.اصالبيمارنيست این نبودميگفتم سرطانی ارايبيم مثه وصورتش بودن نریخته موهاش

 حال ميدادچقدحسرت اميد همه روميخندوندوبه همه.ميزنه حرف باهاش نيماداره که دیدم چندباري.بود

 .اميربود کمکاي خدابعدش لطف اول خوبم االن اگه.باشم اون مثه منم ميخواست چقددلم اونوميخوردم

 لیو.کرده تموم که گفت دکتراومدبيرون وقتی.نميزاره تنهامون که ميدونستم روترسوندولی ونروزاميرهمم اون

 .بود گرم هنوزم دستاشوگرفتم.پيشش رفتم باورنکردم من

 نميزاري؟ميخواستی تنهامون نگفتی بمونی؟مگه که ندادي قول بري؟مگه ميخواي...شدي بيمعرفت توهم...امير_

 خنده دوباره ميخوان همشون...منتظرتوان ادم همه این بيرون امير؟اونبري؟ تنهایی وخودت شم خوب من

 ...بيرونن که بخاطراونایی...بخاطرمن...اميربرگرد...ببينن گيتارزدناتو...شيطنتاتو...هاتو

 دمش خياالتی کردم فک.خورد تکون انگشتش کردم احساس تااینکه ميکردم وگریه تخت روي بودم سرموگذاشته

 ...باردیگه یه فقط...باردیگه یه...نشدم اميربگوخياالتی：گفتم همين براي

 اميردویدم ازاتاق.دادبزنم ميخواست دلم ازخوشحالی.داد روتکون دوبارانگشتش

 اميردوره.چيزاست ترازاین قوي ميدونستم که گفت باخوشحالی کرداونم دکتراومدمعاینش.تادکتروصداکنم

 وقتافک گاهی.رفتارميکرد باهام خوب خيلی اونم بودم پيشش بهترشه حالش که روگذروندتاوقتی درمانش

 خصمر ازبيمارستان وقتی...دوسته یه فقط اون نه ميگفتم بعدش ولی داره دوسم دوست بيشترازیه اون ميکردم
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 نبرگشت وسعيدهم وهستی وغزل امين شدنش روزبعدازمرخص دوسه.ميگرفتم خبراشوازهستی.بودیم شدماایران

 (.ازنظرقيافه)بعدبياد بشه اميرقبل همون ميخواست بودکه این هم ليلشد.امااميرنيومد ایران

 درددل...خندیدنهامون...بازیهامون مسخره...شيطنتامون واسه شده تنگ براش چقددلم

 که انتخابی بودوميگفت کاش...ميداد اميدواري بهم کاش...اینجابود االن کاش...بود کاش...گيتارزدناش...کردنامون

 ...ميشم وشبختوخ درسته کردم

 دروغ که وميدونستم اونوباورداشتم حرفاي بيشترازهرکسی...داشتم ایمان حرفاش به چراولی نميدونم

 داري دوسش دوست توبيشترازیه ميگفت سایه بودولی دوست یه مثه داشتم بهش نسبت که حسی...نميگه

 تيمبرگش بعدازاینکه.داره دوسم دوست یه مثه اميرهم که بودم ومطمئن نداشتم قبولش امامن روزميفهمی واینویه

 نميدونم.بودن روخریده قبلی خونه همون ودوباره ایران بودن برگشته کرداوناهم پيدام دوباره شهاب ایران

 خوشبختم ميتونه اون که ميدونم ولی...یانه دارم دوسش قبل مثه هنوزم....یانه بودم خوشحال ازاومدنش

 .برد خوابم وخستگی فکروخيال باکلی...داره دوسم خيلی که ميدونم...کنه

 رومن چی همه نباش هيچی نگران ميگفت شهاب ولی داشتيم کمی بودفرصت دیگه دوماه براي عروسی مراسم

 احساسم.بخوره تکون تودلم آب ونميزاشت شهاب دوش بودرو کاراافتاده همه ميگفت هم راست.ميکنم حل خودم

 ارتک.بيشتربشه احساس این مرورزمان ميخوادبه ودلم دارم شدوس ولی اینوميدونم نيس قبل مثه بهش نسبت

 .نشدن زیادخوشحال کردم احساس.کردم دعوت اميرروهم خانواده.ميکردیم پخش یکی رویکی عروسی هاي

 نميکرد تغييري هيچ بيشترشه شهاب به نسبت روزعالقم روزبه اینکه جاي به ومن ميگذشت سرعت روزهابه

 رفتمگ تصميم عجوالنه کردم اشتباه ميکردم احساس.ميکردم ميکردبااميرمقایسش يهرکار اون چراولی نميدونم

 رگشتب سایه ازعروسی قبل هفته کردم؟یه اشتباه خدایاینی ذهنم اميرميومدتوي کنم فک شهاب به تاميخواستم

 .دیمبو کنارهم همش هفته یه این وتوي داشتيم گفتن واسه حرف کلی.کردیم گریه کلی فرودگاه توي.ایران

 رسيده هم عروسيم شب  دیدم آرایشگاه روتوي وخودم گذشت سرعت به هفته یه این بازکردم تاچشم

 همش...نه ميگفت حسی یه دلم ته نبودم خوشحال خيلی دیگه عروساي مثه چرامن امانميدونم.بود

 سایه.اميربود کاش.چيزدیربود همه براي همه امادیگه.. هاش خنده...شيطنتاش...کاراش چشم اميرميومدجلوي

 روتوي شدخودم تموم که کارم.کرد روشروع وآرایشگرکارخودش آرایشگاه بودن اومده همراهم شهاب ورهاومامان

 .نبودم راضی من ولی ميکردن تعریف ازم کلی آرایشگروبقيه خانم.دیدم آینه

 خوبی؟ نازنين：سایه

 ...   خوبم_

 .ميشناسمت که نگومن دروغ من به_

 ...سایه_
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 دلم؟ جان_

 .موند نصفه وحرفم داماداومده که ارایشگرگفت ولی بگم خواستم

                                    ****** 

 "امير

 تهخس دیگه.نازنين براي بودبيشترازهمه شده تنگ کشورم براي چقددلم.بارگرفتم تحویل روازقسمت چمدونم

 چقدبرام اون بدون که بگم...دارم قددوسشچ که بگم...بگم بهش که اومدم...دلتنگيش...ازدوریش بودم شدم

 وبه گرفتم تاکسی.عصربود2ساعت.روسوپرایزکنم همه ميخواستم خبرنداشت ازاومدنم کس هيچ...گذشت سخت

 بودواسه حساس تميزي روي خيلی هستی تميزبودآخه هميشه مثه خونه رسيدم وقتی کردم حرکت خونه سمت

 سرجاش قبل مثه چی همه اتاقم توي رفتم.نبود خونه کسی اینکه مثه.وسواسی ميگفتم بهش هميشه همين

 .بگيرم تادوش ورفتم گذاشتم اتاق گوشه رویه چمدونم.بود

 بخشی.روبازکردم درکمدم.اتاقم توي رفتم وبافنجون کردم درست خودم براي قهوه یه بيرون اومدم که ازحموم

 به نهازتوآی نگاهی.روخوردم ازقهوم قلوپ یه.سفيدپوشيدم تيشرت بایه مشکی گرمکن یه.هنوزاینجابود ازلباسام

 نخاطرای به.بود دراومده نبودموهام توصورتم قبل زیرچشم وگودي وکبودي رنگپریدگی اون دیگه.انداختم خودم

 شده تنگ نازنين براي دلم خيلی.بيام فرم روي تادوباره بدنسازي رفتم همين واسه بودم الغرشده خيلی بيماري

 دوست یه ودارم داشتم بهش نسبت که حسی نبودفهميدم که مدت تواین.دیدنش رايب ميکردم شماري لحظه

 خيلياهم حتی دارم دوسش که کردم اعتراف خودم به.ونيست نبوده معلولی دوست درحدیه ساده داشتن

 وراهر وکاروکاسبيم ایران برگشتم وقتی داشتم تصميم.نيما وسعيدوحتی وهستی وغزل امين ازجمله اینوفهميدن

 بودقرارلودیه کرده چيزروحل سعيدهمه تااالن که هرچند.خواستگاریش وجورشدبرم چيزجفت وهمه داختمان

 زدوستاما یکی به بودروسپردم ترکيه توي که شرکتی.بود خونده معماري من مثه هم سعيد همينجابازکنيم شرکت

 یدهخر ازترکيه روهم عروسيش لباس حتی کنم دستش ميخواستم که اي حلقه.بدم رواینجاادامه کارم وميخواستم

 اوردم روازداخلش عروسی لباس آوردم روبيرون بزرگی وجعبه روبازکردم درش ازچمدونام یکی سمت رفتم.بودم

 لباس این نازنين روکه شبی اون هاميشدهميشه فرشته مثه لباس تواین.کردم آویزونش درکمدم وبه بيرون

 .تصورميکردم روميپوشه

 مثه.هستی اتاق به رسيدم تااینکه کردم جاروچک ميومدهمه جابادسردي ازیه.بود هواسردشده.هال توي رفتم

 روي که عروسی کارت خوردبه چشمم بيرون برم خواستم وقتی بستمش رفتم بازبود اتاقش پنجره هميشه

 سرم دنياروي لحظه یه.روبازکردم کارت کيه عروسی بدونم ميخواستم.بودعروسی رفته پس.بود ميزآرایشش

 نميتونستم بود شده جمع چشمام توي اشک.نشستم تخت روي همين براي نداشتم ایستادن شدتوان خراب

 اشتباه من نه... داشت دوسم که اون...دروغه این...  نه!ميکرد؟ ازدواج داشت نازنين.بخونم هاروواضح نوشته

 دهاونقدترسي ازرفتنمبود؟چرا چراکنارم پس نداشت دوسم اگه.بود داشتنش دوست نشونه همه رفتاراش نميکنم
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 رفتم.تاباورميکردم ميدیدم خودم بایدباچشماي... شوخيه...اینادروغه همه...بود؟چرا؟نه کرده بود؟چرااونقدگریه

 من عزاي شب امشب پوشيدم مشکی باپيراهن وشلوارمشکی بودکت شده شب1ساعت.بپوشم تالباس اتاقم سمت

 ...ش کا...روزرونميدیدم این ولی بودم روزمرده همون ش کا....بود من مرگ شب امشب...بود

 هش روشن خداکنه  شدم نکردم استفاده ش از چندساله که نبودسوارماشينم ب  اصالخو حالم روپوشيدم لباسام

 دادم هاروتاته شيشه.بود رنگ مشکی پرشياي ماشينم.بيرون اومدم ازپارکينگ.شد روشن زدم استارت

 .ردمميک رانندگی جاده وارتوي دیوونه.پایين

 زوده خدا به

 نميمونه حرفی دیگه بگی که زوده

 زوده خدا به

 دیوونه دل این مردن واسه زوده

 زوده خيلی خدا به

 سخته خدا به

 دنيا تو تو بی بمونم بخوام که سخته

 سخته خدا به

 ما بين چيزي نبوده بگی که سخته

 سخته خيلی خدا به

 هميشه واسه راحت تو دل

 ساده بُریدي نگو

 اینجاست که اونی

 داده تو به راحت دلشو

 ميمونی بگو خوابه یه بگو

 تو بی ميترسم نرو

 تو بري تا شکستم دل آخه ميره می

 دیره خدا به
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 وابستم اینجوري آخه تو به ميبينی

 ظلمه خدا به

 نشکستم موقع هيچ قلبتو که ميدونی

 دیره خيلی خدا به

 تو بی خدا به

 تنهایی زندونه مثه واسم خونه این

 تنها اخد به

 اینجایی بگو نميري بگو خوابه این

 تنهام خيلی خدا به

 چراغاي ودوطرفش بودن کرده قرمزپهن فرش یه داخل ميومدرفتم تااینجاهم موزیک صداي شدم پياده ازماشين

 جمعيت ترميشدتااینکه نزدیک موزیک صداي ميرفتم هرچقدرکه جاگذشتم ازاون.بودن گذاشته کوچيکی

 خوشگل چقدامشب...دیگه کناریکی...بود خودش آره.بودن نشسته مخصوصشون وجایگاهودامادت عروس.رودیدم

 همش که بگو...دروغه همش بگوکه...نه...خدا نه...باشم کنارش قراربودمن...بشه من قراربودمال اون...بود شده

 شده؟ عقدخونده خطبه بودپرسيدم آخرانشسته همين ازمهموناکه ازیکی...خوابه

 ...هنوز نه گفت

 داشت عشقم...لبهام لبخنداومدروي لبخندش ازدیدن...خوشحاله خيلی که لبخندبودمعلومه لباش روي

 دیگه یکی مال وهمه همه مهربونياش...شيطنتاش...لبخنداش...دیگه یکی ميشدخانوم...دیگه بایکی...ميرفت

 !نداشتم؟ دوسش من مگه!بودحقم؟ این...ميشد

 

 توبودم بيتاب نبودوخيلی ازت خبري

 شدوجودم گریه اماپره سراغت مدماو

 ونازم مهربون گل توبودم دلتنگ خيلی

 بازم شده یااصالچم چرااینجام نميدونم

 بيارم یادت وقرارواومدم قول همه اون
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 ندارم برگشتن واسه راهی اماانگاردیگه

 فضاغریبه چقداین امشب بارونه اینجاگل

 عجيبه چراميخندم نميگم هيچی چرامن

  

 شيدمک صندلی یه سمتشون رفتم خانوادحضوردارن همه ماشااهلل به به کردم پيداش گشتم تیهس دنبال باچشم

 .نبودن مهم برام االن کدومشون اماهيچ کردن تعجب همه.کنارشون ونشستم

 !امير؟：هستی

 اومدي؟ اميرکی：امين

 دنبالت؟ بيایم چراخبرندادي داداش：سعيد

 باصداي)نپرسين اینقدسوال ميشه：گفتم کردم هنگا وبهشون شدم آخرسرکالفه که دیگه سوال وکلی

 .روببينم عشقم عروسی اومدم(آروم

 واحوال نيمادیدواومدطرفم بودولی هنوزمنوندیده نازنين.نزد حرفی کس هيچ بعدش چون شنيدن کنم فک ولی

 ...چقدداغونم که فهميد اونم دادم حوصلگی کردجوابشوبابی پرسی

 

 اشکامونبينه کسی بخندم مجبورم آخه

 همينه من سرنوشت شه حاالکوتاباورم

 باشم افتاده ازقلم امشب نظرميادکه به

 باشم تووایستاده پيش امشب من بودکه آرزوم

 

 هرچه خواستم همين براي بریزه هرلحظه بودميترسيدم شده جمع توچشمام اشک بلندشدم ازجام

 .گرفتم فاصله وازشون ننيای دنبالم که گفتم محکم بلندشه کسی ازاینکه قبل زودترازاونادورشم

 

 ميادچقدعزیزم بهت قشنگی لباساي چه

 اشکاموميریزم ازدوردارم ومن توميخندي
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 اونه بهترازمن آره بودي که هم سليقه خوش

 همونه ميخواستی که اون ميدونم ازم سرتره

                                ********** 

 "نازنين"

 ازدواج این کنه کاري یه که ازخداميخواستم.طوفانی لمبوداماد لبام لبخندروي داشتم بدي حس

 چرااینقددیرفهميدم؟چرا؟.سرنگيره

 تاچنددقيقه.وناراحت بودن پکرشده همشون ميزهستيشون افتادبه چشم.ميکردم مهمونارونگاه داشتم باچشم

 که ردمک اشاره بهش رهارودیدم نکردم پيداش ولی نيماگشتم دنبال شد چی دفه بودیه خوب حالشون پيش

 .اومد اونم بيادپيشم

 عزیزم؟ جانم：رها

 رهانيماکو؟_

 .بگو من به داري چطور؟کاري اطراف همين：رها

 .بود خوب حالشون پيش شدتاچنددقيقه یهوچشون هستيشون رهاتوميدونی_

 .پایين سرشوانداخت ندادفقط رهاجوابی

 بگو ميکنم شده؟خواهش رهاچيزي_

 .وداینجاب امشبم اميربرگشته نازنين：رها

 ازت کن مخدایاکمک...ببينه منواینجوري نميخواستم...بود سردسردشده دستام...باالرفت قلبم ضربان...اميربرگشته

 دوسش خيلی شدم عاشقش که کنم اعتراف خدایاميخوام.ندارم رودوست شهاب من.کن کمکم ميکنم خواهش

 .خدا کن کمکم ولی ميدونم دیرفهميدم دارم

 خوبه؟ حالت نازنين...نازنين：رها

 پریده؟ شده؟چرارنگت چی نازنين：شهاب

 .خوبم من نيس چيزیم_

 دیدم کردم نگاه ميزهستيشون به بره کردومجبورشدکه صداش یکی روهم شهاب تابره فرستادم جوري رهارویه

 تاریکی يتو دیدمش باالخره دیدمش گشتم دنبالش باچشم.شده تنگ خيلی براش دلم.بایدببينمش.ورفتن نستن

 اونم که حاالمطمئنم...داشت دوسم اونم.ودیدمش گرفتم قرض هم دوتادیگه داشتم دوچشم دیدمش من بودولی
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 شهاب دفه یه.ميکرد نگام داشت.روميدیدم اشکاش برق کنم روحس داغونش حال ميتونستم داشت منودوست

 ...هببين اميرنبایدمارواینجوري...نميخوام من...نه.وسط رفتيم برقصم کشيدتاباهاش اومدوازدستم

                              ********** 

 "امير"

 کی من.بود شده خيس خيس کشيدم صورتم به دستی.روبشکنم پسره اون ميخوادگردن دلم تابرقصن وسط رفتن

 مه اینجاتاریکه هم چون باشه منودیده نکنم ولی،فک وایستادم من بودکه سمتی به نگاهش.بودم کرده گریه

 سرسري خداحافظی که رودیدم وغزل وسعيدوهستی امين.اینجا اومدم من که نميدونه ناو تازه تيره لباسم

 .ميگردن من دنبال حتمادارن.ورفتن بانيماکردن

 

 اونه تو،تودست دست حسودم فهميدم تازه

 ضعفموميدونه نقطه اونم خداانگاري اي

 تودستات حلقه اون دست توحلقس حاالتودست

 حرفات همهبود یادروغ ميبينم اشتباه یامن

 ندیدي خيري توازم من روبگوگل بله

 سفيدي تو،تورختاي ببينم بودکه آرزوم

 توچشمام من تو،تودستت داریم حاالهردوحلقه

 حرفام روي زیرقولت اماموندم من توزدي

 ندیدي خيري توازم عزیزم شی بروخوشبخت

 سفيدي تو،تورختاي ببينم بودکه آرزوم

 بگوشرشوبکن من روبگوگل بله

 اصال نميشه توباورم بی گيهمنوزند

 لباسم ازاشکام خيسه کم کم ميشه سردم داره

 واسم نمونده اشکيم گریاهاموکردم همه

 نباشم روميگی ازاینجابله بيرون ميزنم
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    خداشم دامن به دست گوشه یه بيرون اون ميرم

                                     ***** 

 "نازنين"

 شنگا کردومجبورشدم روپرت حواسم شهاب لحظه اميربودیه پيش حواسم همه ولی ميرقصيدیم داشتيم باشهاب

 نيمبشي که خواستم ازشهاب.ورفته نيست دیدم کردم بودنگاه اميروایستاده که همونجایی به دوباره وقتی کنم

 .رفت سریع اونم دنبالش بره خواستم وازش نيماروصداکردم نداشتم ایستادن توان

                                    ***** 

 "امير"

 نمونده زیادي فاصله تادرباغ.نيمابود صداي.ميکرد ميومدوصدام کسی پاي صداي که ميشدم خارج ازباغ داشتم

 رسوند روبهم بودخودش دنبالم نيماهم شدم خارج بودازباغ

 .ميکنم صدات دارم اميرباتوام؟دوساعته：نيما

 .کن ولم ندارم نيماحوصله_

 .کنی رانندگی نميزارم حالت ميري؟بااین يکجادار：نيما

 ...داغونم که معلومه خيلی：وگفتم کردم بهش نگاهی

 .بود عاقداومده چون روبزنم حرفم ادامه نتونستم

 .بگوبهشون تبریک منم ازطرف.برسيم دردمون بروبزاربه....بروداداش_

 بودبرام ترازهرچيزي سخت خيلی جمله این گفتن

 .ماشين سمت رفتم

 ...ميرا：نيما

 .ميکردم زیادرانندگی خيلی وباسرعت دادم روپایين ها شيشه.شدم سوارماشين

                                    ***** 

 "نازنين"

 حال تابه که حسی...دارم اميرودوست من....نه بایدبگم...خدا کن کمکم...نه....خدا نه.عاقداومده که خبردادن

 کنارسفره هامون صندلی روي...ساختمون داخل رفتيم...نداشتم دوست اینجوري روهم شهاب حتی...نداشتم
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 تاخدابهم دعاميکردم دعانميکردم خوشبختيمون براي دیگه عروساي مثه بودامامن دستم قرآن.عقدنشستيم

 ：پرسيد بارسوم عاقدبراي....شه درست چی همه دعاميکردم برسونه منواميروبهم دعاميکردم نه بگم نيروبده

 هابش آقاي عقددائم به معلوم شمارابامهریه ميدهيدکه وکالت بنده آیابه پارسيان نازنين خانم ترمهمح دوشيزه

 کامروادربيارم؟آیاوکيلم؟

 ...نه：گفتم مکث بعدازکمی

 .ميکرد بانيشخندنگام داشتن هام بودبعضی چهارتاشده چشاشون ازتعجب که رودیدم همه

 ...نازنين：شهاب

 قتیو نميتونم...درحقت بدیه بزرگترین این...کنم ازدواج باهات ندارم دوست وقتی نميتونم...شهاب نميتونم من_

 ...کنم ازدواج باهات دیگس یکی پيش دلم،فکرم،احساسم

 ...دارم دوست من ولی：شهاب

 !آره؟ داري دوسش که_

 .بود ماوایستاده روبروي دست به اسلحه دختري.صدابرگشتيم سمت به همه

 يکنی؟سانازتواینجاچيکارم：شهاب

 که ميبينم برميگردي داري؟گفتی دوسم گفتی اینجوري منم به یادته：گفت سانازه اسمش فهميدم که دختره

 ميزارم؟خيلی من بکنی؟فکرکردي خواست دلت هرغلطی اینجاکه اومدي کردي وبچتوول من.ميکنی ازدواج داري

 روازت عشقت منم گرفتی وازمچيزم چيکارميکنی؟آبرومو،غرورمو،خانوادموهمه نباشه نه؟اگه داري دوستش

 .ميگيرم

 .کرد اماده شليک روبراي اسلحه

 .بعدخودمو روميکشم عشقت اول_

 شهاب قلب تيربه.اومدم خودم به شهاب وآخ اسلحه شليک باصداي که ميکردم نگاشون داشتم وواج هاج من

 ایستادن توان ازترس بودزمين افتاده شهاب.بود انداخته من روجلوي خودش شهاب.بود شده بودوزخمی خورده

 .دوزانوافتادم روي نداشتم

 ...نازنين：شهاب

 اهنگ شهاب به داشتم ميکردباتعجب گریه کنارش داشت مادرش.رفت ازهوش روبزنه حرفش بتونه ازاینکه قبل

 شنيده وامبوالنس آژیرپليس صداي.بود زده قلبش تيروبه سانازهم.اومد اسلحه صداي دوباره که ميکردم

 .بيمارستان روبردن هردوشون.ميشد
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 بود سایه اومده کنارم یکی که کردم حس چيکارکنم نميدونستم بودم شده شکه اتفاق همه ازاین

 ...نازنين：سایه

 .بلندشدم ازجام.امير دنبال بایدميرفتم

 کجانازنين؟：سایه

 .ميومدداخل داشت که نيمارودیدم موقع همون.بيرون اومدم حرفی هيچ بدون

 کجا؟：نيما

 ...بایدبریم...منتظرمه اون...امير.بریمنيماباید_

 ...دنبالش ميریم.ميریم باش اروم عزیزم باشه：نيما

 ..بریم نيمااالن_

 دیدن ميکرداالن ارومم که اماتنهاچيزي کنه ارومم ميکردميخواست بودوموهامونوازش کرده نيمابغلم

 دلم بودم شده شکه سابیامروزح ازاتفاقات.کردیم حرکت خونشون سمت وبه شدیم سوارماشين.اميربود

 این ميدونم.شن خوب هردوشون که دعاميکردم همين واسه بيفته اتفاقی کدومشون هيچ براي نميخواست

 ودلم نيس خوب االن اميرم حال که ميدونم ولی خودم عشق دنبال بازبرم اتفاق همه بااین که خودخواهيه

 هخرید آپارتمان ویه بودن کرده رووقف پدریش ي خونه.دارم دوسش که بگم ميخوادبهش دلم باشم ميخوادکنارش

 وهستی روزدیم زنگ.شدیم پياده باهم رسيدیم وقتی. ميکردن اونجازندگی اميروهستی که بودن

 خوبی حال بودکه معلوم بودازقيافش درمنتظرمون دم هستی رسيدیم وقتی.21طبقه باآسانسوررفتيم.دروبازکرد

 .کردیم همدگيروبغل.نداره

 خوبی؟：هستی

 اميرهس؟_

 ...تو بياین...نيس ولی جاروگشتيم همه...زمين رفته شده آب...نه：هستی

 نزدیکاي ساعت.نشستيم مبل روي دورهم همه.بدتر ازیکی یکی.بودن وسعيدهم وغزل امين.داخل بانيمارفتيم

 .بود12

 بيارم؟ لباسم برات.بازميام خرابه حتماحالش اونم بابابزنم سربه یه ميرم من نازنين：نيما

 .آقانيما نکشين شمازحمت ميدم بهت اینجامن لباس：هستی

 .نباشين منم نگران باباباش نيماتوپيش_
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 .بگين منم شدبه خبري پس باشه：نيما

 .کنه نيماروبدرقه سعيدبلندشدکه

 .بدم لباس بهت من تواتاق پاشوبریم نازنين：هستی

 استفاده وازشون تميزن کيدکردکهتا دادچندبارم روبهم خودش هاي ازلباس دست یه هستی بلندشدیم باهم

 .نکرده

 .نيسم که وسواسی فهميدم جان هستی خب خيلی_

 داشتن روسرم روبازکردم موهام هاي گيره لباسم کردن بعدازعوض.کنم روعوض لباسام تامن بيرون رفت هستی

 یکس دیدم بيرون اومدم که هستی ازاتاق.روشستم وصورتم دست دسشویی رفتم بعدشم.ميکردن سنگينی

 .اومدبيرون ازآشپزخونه بادوتاليوان هم هستی.بودن رفته همه اینکه مثه.نيس توهال

 کو؟ بقيه_

 .ميشه عصبانی شدیم جمع اینجوري بخاطرش اميربيادببينه.برن روفرستادم همشون：هستی

 ميچسبيد االن قهوه چقداین.سمتم روگرفت قهوه فنجون وهستی مبل روي نشستيم باهم

 !نازنين؟：هستی

 .بيخيال هيچی：داد ادامه اونم کردم شنگاه

 امشب که ميدونم من...نه بخاطراميرگفتم من...نميدونستم نه：گفتم همين واسه چيه سوالش ميدونستم

 ...بودودیدمش اميراومده

 !دیدیش؟：هستی

 نه؟ مگه نه؟منوميبخشه اميرميادمگه هستی...دیدمش اره_

 .روميز روگذاشتم فنجون.ترشد نزدیک هستی

 داري؟ سشدو：هستی

 ..خيلی_

 ميزدکه حرف ازاینده جوري یه.بودم ندیده اميرواینجوري حال تابه.داره دوست خيلی اونم：وگفت دستاموگرفت

 يلیخ اميربگيم به نخواستيم شدیم ناراحت خيلی ميکنی ازدواج داري که شنيدیم وقتی.دیده چشم انگارهمشوبه

 ميريا اون نباش ميادنگران بودولی نگفته ماچيزي يادبهم امشب که شدمانميدونستيم هم ميشدواینطوري داغون

 .توباشی طرف اون مخصوصااگه دلخورباشه کسی ازدست نميتونه وقت هيچ ميشناسم من که
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 وخبرش ميزدن زنگ همه پيش ساعت تایه.نبود ازش هنوزخبري بودولی شده3ساعت.زدیم حرف دیگه یکم

 .بود برده ونازانتظارخوابش اونام اینکه مثه ولی روميگرفتن

 .بدم نشون روبهت چيزي یه بياميخوام نازنين：هستی

 .امير منوبرداتاق رفتم ودنبالش بلندشدم

 .ردارمب ازش چشم نميتونستم...واقعامحشره...قشنگی لباس چه...بلندوسفيدي لباس افتادبه چشم...من خداي واي

 .هنش هاميترسيداندازت نشه وچاقبگ نازنين به ميگفت من به بود پيشاخریده وقت اینواميرخيلی：هستی

 دوسم دادم؟اون فهميدم؟چرااینقدآزارش چرااالن ولی داشتم دوسش همه چيکارميکردم؟این داشتم خدایامن

 ...نفهميدم مدت همه این ومن داشته

 محوعکسش.بود رخش ازنيم عکس یه.داشتم وبرش عکس طرف رفتم.بود کنارتختش که عکسی افتادبه چشم

 .رفته کی هستی نفهميدم که تاجایی بودم شده

 که منوببخش...امير منوببخش...شکستت ازدل...بارونيت ازچشات...داري چقددوسم که فهميدم امشب_

 دارم دوست خيلی من...من...کنم همشوجبران که ميدم قول...بيا فقط...کردم اذیتت که منوببخش...نفهميدم

 ...خيلی...امير

 ...اومد نازنين：دروبازکردوگفت یهوهستی

 ..بيام وایسامنم نازنين：ميکرد صدام ازپشت هستی.پایين ورفتم کردم روسرم شالم.بلندشدم ازجام

 توي.ازحياط بيرون رفتم.بود نيورده روداخل هنوزماشينش ولی.پارکينگ سوارآسانسورشدمورفتم سریع.

 ایننداد نشون لیالعم عکس هيچ ولی کوبيدم ماشين شيشه به.فرمون بودروي گذاشته روهم بودسرش ماشينش

 .روبازکردم درماشين.نداد جوابی بازم ولی ترکوبيدم محکم دفه

 ...امير_

 بسته چشماش نداشت زدن حرف وناي ميسوخت تب توي داشت.بلندکردم فرمون سرشوازروي.نداد جوابی

 وصداش صورتش توي زدم آروم.بود کرده مست ميدادانگاري مشروب بوي.بود ازعرق خيس بودوصورتش

 ...امير...اميرپاشو...ميرا：زدم

 .بودپایين اومده هم هستی

 شده؟ چی نازنين：هستی

 .ميسوزه تب توي داره：گفتم هستی وروبه بيرون آوردم ماشين سرموازداخل
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 بيمارستان؟ ببریمش：هستی

 .بدترشدميبریمش حالش باالاگه فعالببریمش_

 .خوابوندیمش تتخ روي تواتاقش.بود سنگين خيلی باالبااینکه بردیمش هستی باکمک

 .سردبيارم آب برم تامنم کن روعوض تولباساش هستی_

 .کنم روعوض لباساش نميتونم تنهایی که من ولی：هستی

 .چندتاداروبگيره هم اینجاسرراهش نيمابياد به بزنم وایسازنگ_

 .رهبيا تاسرراهش دادم چندتاداروروهم کرداسم قبول بيادسریع گفتم وقتی بودولی خواب زدم نيمازنگ به

 .بيادپایين تبش سراميرتایکم روي سردروگذاشتم تانيمابياددستمال

 کردمروزفکر اون.بدشدافتادم توبيمارستان حالش که روزي یاداون.ميکردم بودامانبایدگریه گلموبسته راه بغض

 هدف مثه...شی امير؟بایدخوب...افتادي حال این به بخاطرمن که ببخش...عشقم منوببخش.تنهامون هميشه براي

 ...دارم چقددوست که بگم ميخوام...دارم حرف کلی دفه این...قبل

 .پيشونيش روي تابزارم ميکردم خيس رودوباره دستمال داشتم منم دروبازکنه رفت هستی.روزدن خونه زنگ

 .شد نيماوارداتاق

 چطوره؟ حالش سالم：نيما

 رواوردي؟ خواستم که داروهایی.داره تب هنوزم.سالم_

 .بيا.نجاسهمي همش اره：نيما

 .کنيم روعوض بایدلباساش نيمااول：وگفتم گرفتم داروهاروازش پالستيک

 .کاروميکنم این من بيرون شمابرین.باشه：نيما

 ويت ریختم روهم وچندتاآمپول کردم وصل سرم بهش.بود کرده روعوض کردلباساش نيماصدامون گذشت که یکم

 .سرمش

 .شپيشوني روي وگذاشتم کردم خيس رودوباره دستمال

 بهتره؟ حالش نازنين：هستی

 .برو نيماتوهم اینجاميمونم من کن استراحت توبرویکم هستی.ميشه بهترم داروهااثرکنه_

 .هستم من نه：نيما
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 روي توهال نيماهم اتاقش توي رفت هستی.کنن استراحت یکم رفتن هردوشون بااصرارمن

 .ستمد توي نبودروگرفتم وصل سرم بهش که دستی.نشستم زمين روي کنارتختش.بود اميرخواب.مبالدرازکشيد

 .ریختم اشک وآروم تخت روي سرموگذاشتم

                               ***** 

 "امير"

 اون.بود نازنين کردم نگاه دستم به روگرفته دستم کسی کردم احساس زدم چندبارپلک.چشاموبازکردم

 باشه شوهرش بایدپيش االن اون اومدولی یادم دیشب اتفاقات اینجاچيکارميکرد؟همه

 بوددرازکردم وصل سرم بهش دستموکه یکی اون.بود خوابيده ومعصوم اینجاچيکارميکنه؟چقداروم

 تخت خوردوسرشوازروي تکون...دیگس یکی سهم اون...نيس من مال اون شدم پشيمون ولی کنم تاموهاشونوازش

 چطوره؟ بيدارشدي؟حالت：زدوگفت بلندکردلبخندي

 ميکنی؟تواینجاچيکار خوبم_

 ...من：گفت شدولی انگارناراحت

 .شدند وارداتاق ایل یه ودنبالش هستی چون بده حرفشوادامه نتونست

 .کردي رونگران خوبی؟هممون...داداشم سالم：هستی

 دورمن؟ کردي جمع قوم توبازیه خوبم.سالم_

 .اینجا اومدیم بخاطرکی ماروباش：سعيد

 بياي؟ گفتم من مگه_

 .ها مبخاطرتواومد نکن فک：سعيد

 ...معلومه اره_

 ..ایيييييش：سعيد

 هم؟ جون به بازشمادوتاپریدین：نيما

 .کرد شروع اون اول：سعيد

 دردنميکنه؟ اميرخوبی؟جایيت.حاال خب خيلی：امين

 .ميشم بهترم بگيرم دوش یه.خوبم داداش نه：امير
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                                      ***** 

 "نازنين"

 چراهمه نميدونم.بزنيم تنهاحرف باهم نيازبودکه.درمياوردم ازدلش جوري بایدیه.بگيره بوددوش اميررفته

 تاحرف داریم تنهایی مانيازبه که فهميدن آوردانگاراوناهم رفتن واسه اي بهونه یه هرکی برن که گرفتن یهوتصميم

 .بزنيم

 نمبعدازاو دارم رکالستاظه من بگوبخوره بهش اومدبيرون.آمادس اميرتوآشپزخونه صبحونه جون نازنين：هستی

 .شرکت ميرم

 .نباش هم چيزي توبرونگران عزیزم باشه_

 .رفتن بيرون زدوازخونه چشمکی

 که دربيارم ازدلش چجوري که ميکردم فک این به وداشتم بودم نشسته صندلی روي تواشپزخونه

 .شد اميرواردآشپزخونه

 .بود انداخته دوشش روي روهم کوچيکی بودحوله قرمزپوشيده باتيشرت شلوارلی

 کجان؟ بقيه_

 .برسن کاراشون به رفتن_

 هميدمف کاردوبشقاب بودازصداي بهش پشتم.بریزم چایی تابراش بلندشدم منم کشيدونشست عقب روبه صندلی

 .ميگيره لقمه خودش براي داره که

 ...حتما منتظره توچرانرفتی؟شوهرت_

 مروگذاشت وچایی سمتش بالبخندبرگشتم همين براي نيارم خودم روي به کردم ميزدسعی وکنایه نيش داشت

 ...ممنون：گفت اروم اونم جلوش

 شوهر؟ کدوم：وگفتم نشستم قبليم سرجاي منم

 خوبه؟ حالت：کردوگفت نگام باتعجب

 .خوبم خيلی اره_

 .بهم ریخته عصبيت سيستم کنم فک نيسی خوب نه_

 .سرجاشه دیگه اتفاقابيشترازروزاي نه_
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 پرستارندارم به ي نياز ولی ممنون کمکت هاروبزارکناربابت بازي مسخره این：گفت ترازقبل ي جد دفه این

 .برسی عشقت وبه زندگيت سرخونه بري بهتره شماهم

 ...دیگ همينکاروميکنم دارم منم خب_

 .شدي خانومش دیشب که شماهمونيه عشق نخيرم_

 .نشدم کسی خانوم من_

 چيه؟ منظورت_

 که منوببخش...دیرفهميدم که اميرمنوببخش(کردم تعریف جراروبراشما همه.)خورد چيزبهم همه اميردیشب_

 باشهاب من دارم دوست اميرمن...اینطورنبود ولی سادس دوستی منوتویه بين حس کردم فک...کردم اذیتت

 .تامنوببخشی کنم هرکاري وحاضرم... جزتو ونميشم نشدم کسی خانوم من دارم تورودوست چون نکردم ازدواج

 "امير"

 واجازد بااون گفت...داره دوسم گفت.داشتم شک گوشام به.یانه روباورکنم ميشنوم دارم که چيزایی نستمنميدو

 ...وقت هيچ نزاربيدارشم خوابه خدایااگه...باشه خواب همش ميترسيدم...کرده قفل مغزم...نکرده

 اميرمنوميبخشی؟_

 بگو باردیگه گفتی؟یه من؟چی...ها_

 شدي؟ اینجوريتوچرا：وگفت گرفت خندش ازخنگيم

 شدم؟ چجوري_

 ...دیگه اینجوري_

 چجوري؟_

 ...دیگه نکن اذیت...ااااامير_

 ...توگوشم بزن نازنين_

 چی؟ واسه...اااااا_

 ...یانه خوابم بدونم ميخوام_

 ...بيداربيداري：خندیدوگفت

 باشم؟ مطمئن_
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 عزیزم باش مطمئن_

 زبونی؟نوکرتم تشکرکنم؟باچه ازت ایاچجوريخد...داشت وواقعيت بيداربودم جدي جدي بود؟نه عزیزم؟بامن

 .بلندشد ازجاش اونم طرفش ورفتم بلندشدم ازجام...نوکرتم قسم بزرگيت به...خدا

 .بگو باردیگه یه_

 ...رو چی_

 .گفتی االن که همينایی_

 دوست：وگفت تودستش دستاشودرازکردودستاموگرفت.هم توچشم چشم بودیم وایستاده هم روبروي درست

 من نهدیوو دارم

 ازخوشحالی.وچرخوندم کردم بلندش زمين وازروي بغلم توي وگرفتمش کردم خارج دستاموازدستش

 ونيشپيش به روچسبوندم وپيشونيم صورتش دوطرف دستاموگذاشتم زمين روي گذاشتمش.بلندبلندميخندید

 .رودستام دستشوگذاشت اونم

 .ميزدیم نفس نفس هردومون ازهيجان

 ...االن همين بخواي جونمم...کنی فک که بيشترازهرچيزوهرکسی...نينناز...دارم دوست...خيلی_

 قطف.نزن حرف ازمرگ دیگه...جونتو نه خودتوميخوام من هيييييش：وگفت لبم روي روگذاشت شصتش انگشت

 .ميمونی کنارم که بده قول

 تنهات وقت هيچ که ميدم قول مردونگيم به...شرفم به...نفسم ميدم قول：وگفت روبوسيدم شصتش روي

 ...منی توخانوم...خودمی تومال...نميزارم

 هم هانگاربقي که اینجاس جالب تنهابودیم بانازنين تاشب.عمرداشتم توي که بود روزایی بهترین از روزیکی اون

 فيلم بعدش...ميخندید اونم ميگفتم جک سرناهارمن...ناهارخوردیم بانازنين.نبایدبيان که ميدونستن

 .بودروبازکنيم توش هنوزلباسام روکه تاچمدونم من اتاق مرفتي بعدفيلم...دیدیم

 هيچ...کریسمس...نو سال...روزعشق...روزتولدش...مختلف هاي مناسبت به بودم خریده نازنين براي هدیه کلی

 چون گفتم دروغ شدم ناراحت عروسی این خوردن ازبهم بگم اگه.بودم نکرده خوشبختی امروزاحساس مثه وقت

 هردوشون حال اميدوارم.بشه اینجوري نداشتم دوس ولی ببينم اي دیگه روکنارکس نازنين ستنميخوا اصالدلم

 .شه زودترخوب هرچه

                                       

                              ****** 
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 "نازنين"

 ...درخونمون دم منورسوندخونمون اميرخودش شب

 نري؟ نميشه_

 .بگيرم دوش چخبره؟هم خونه ببينم برم اميرجان_

 .سحراینجام فرداکله که بدون برواینم باشه ولی بخوري جم ازپيشم نميزاشتم بودکه من دست اگه_

 سحراینجاچخبره؟ کله：وگفتم خندیدم

 ...اینجاست عشقم：صورتشوآوردجلووگفت

 فردامنتظرته عشقت پس：وگفتم بوسيدم گونش ازروي

 .بشم عشقم این فداي من آخ_

 .شد دستش دادن مالش به وشروع اخ گفت اونم گرفتم نيشگون ازدستش

 ...ها حرفانداشتيم ازاین_

 اخ اخ گيراوردي؟اخ مظلوم...خدا شدم ناقص...دستم اخ اخ...تلبيت بی_

 نخوردي تيرکه.نشو حااللوس خب خيلی_

 ...ابرازاحساساتت همه ازاین ممنونم_

 ...ميکنم خواهش_

 .زیرخنده زدیم دفه ویه کردیم هردوهمدیگرونگاه

 بخير شب_

 بخير شب عشقم باش خودت مواظب_

 .بود هم نيما ماشين توحياط.رفت اونم بستم دربوددروکه اميردم شم واردخونه که تاوقتی شدم پياده ازماشين

 يشپ که خواست ازشون همين ميومدواسه بدش خونه ازخلوتی شه ومستقل بره خونه نيماازاین نداشت بابادوست

 نگاه که ازبيرون ميکردن نيماورهازندگی دومم وطبقه منووبابابودیم اول بودطبقه دوطبقه خونمون.نکن مازندگی

 به رفتن ورهابراي ونيما داشتن راه بهم هاازداخل طبقه چون دوطبقس نميشدکه اصالمعلوم ميکردي

 پيش پایين واقعوبيشترم کارباالميرفت انجام یانيمابراي خواب براي معموال.ماردميشدن باالبایدازطبقه

 تقسم یه روداشت خودش مخصوص ودسشویی حموم هراتاقی.بزرگ کتابخونه بایه داشت تااتاق سه.منوبابابودن
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 ونتلویزی جلوش که راحتی مبالي قسمتم ویه بودومعموالمهمونااونجاميرفتن شده چيده سلطنتی مبالي سالن

 طبقه مثه باالهم طبقه موردنياز وسایل بودباهمه بزرگ هم اشپزخونه.بود غداخوري سالن هم طرف اون  قرارداشت

 يتو دورهم همه.رودادن سالمم جواب کردم بلندسالم داخل رفتم.نبود پایين طبقه مثه وسایالش بودولی پایين

 .ميخوردن وچایی بودن نشسته هال

 .سالمتی اومدبه اونم بودکه کم گلتون فقط ماشاهلل جمعه که جمعتون به به_

 .شد پيداش داشتيم کم مونمي گل اره：نيما

 ...ميمون ميگه من به کن بابانگاش اااا_

 ...دخترمو نکن نيمااذیت：بابا

 .شده اینجوري که کاراروکردین باباهمين...لوس ایييييش：نيما

 .بابا بغل ورفتم دراوردم روبراش زبونم

 دخترم؟ چطوري：بابا

 .بابایی خوبم_

 چخبر؟ ابازشه：پرسيدم ازشون سریع بيرون اومدم ازبغلش

 .درانتظارنيست خبرخوبی که فهميدم.گرفت غم هارنگ نگاه همه

 ...که شهابم.بود کرده همونجاتموم سانازکه دختره اون.بيمارستان امروزرفتم：نيما

 !چی؟ که_

 .کرد امروزبعدازظهرتموم...امروز：نيما

 به خودشو جون هابش.بياد سرکسی بالیی نميخواستم من.شه اینجوري نميخواستم من.ریخت ازچشمام اشک

 .خطرانداخت به خاطرمن

 .دخترم نکن گریه：وگفت گرفت بابامنودرآغوشش

 .شه اینجوري نميخواستم بابامن_

 ولی دهبو ادمی چه که فهميدي بشی زنش قبل،ازاینکه که خداروشکرکن. ي ندار  ي توتقصير.دخترم ميدونم：بابا

 .افتاد نمی اتفاق این کاش
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 براي چقددلم.ميکردم روفراموش هام وغصه غم همه بودم بغلش وقتی.بود جابرام ترین امن باباهميشه آغوش

 دردودل وکلی پيشش برم ميخواست دلم. نرفتم سرخاکش بودکه وقت خيلی.بود شده تنگ مامان

 ...باشم درکناراميرخوشبخت که دعاکنه...دعاکنه برام بخوام ازش...افتاد که ازاتفاقاتی...ازاميربگم.کنم

 شبدی وسانازرو شهاب خبرمرگ.بوددنبالم زوداومده بودصبح گفته که اميرهمينطوري.روپوشيدم اهمسي لباساي

 سمت به واميرم من.سرخاک بودن باباونيماورهازودترازمارفته.بود پوشيده مشکی لباس اونم.بودم گفته بهش

 کارقبرپسرش هابمادرش.ميومد ازهرطرفی گریه صداي.بودن شده جمع زیادي جمعيت.کردیم زهراحرکت بهشت

 شهاب.بود وپيرترشده شکسته هم پدرش.ميکشيد خاکش به ميکردودست بلندگریه بودوباصداي نشسته

 وندهروپوش صورتم اشک نداشتم تقصيري من ميگفتن همه بااینکه.رومقصرميدونستم خودم.بود تنهافرزندشون

 تابهش کنارمادرشهاب رفتم.اشتمد وآرامش امنيت احساس کنارش.داد بهش وفشارآرومی دستموگرفت امير.بود

 شدنمون تابدبخت اینجا؟اومدي اومدي حقی چه به：دادزدن کردبه تامنودیدشروع.بگم تسليت

 حقش این...داشت ایندش واسه نقشه بودکلی جوون هنوزخيلی کجاست؟اون پسرم ببين...روببينی؟ببين

 ...ازاینجابرو...ببينمت نميخوام...گمشوازاینجا...نبود

 اشحرف.کنه تابلندم گرفت وازدستم رهااومدکنارم.ميکردم گریه اروم.کنن ارومش که داشتن سعی طرافا خانوماي

 ...که ازاونجادورميشدیم داشتيم.بود سنگين برام خيلی

 نازنين؟：پدرشهاب

 پایين روانداخت سرش.شد کردونزدیکم بودروطی بينمون که اي فاصله.سمتش برگشتم ایستادم سرجام

 مهم ميگفت امااون زدميکردم گوش شهاب به هربارم ایناروميدونستم همه من...دخترم شرمندتم من：وگفت

 من.ميدم اونوازدست هميشه براي کاروکنم این اگه گفت ولی بگم بهت خواستم.روميخوام نازنين فقط من نيس

 عذرميخوام هم شهناز حرفاي بابت...دختربياد اون قراره که مانميدونستيم کدوم هيچ.تنهابچم وشهاب پدربودم

 ...دلش توي فرزندمونده وداغ مادره باالخره کن درکش

 دارن حق شهنازخانم حرفارونگين این：گفتم فقط بگم چی نميدونستم شدم زده وخجالت شرمنده ازحرفاش

 بپيشنهادشهاب خبردارميشدم زودترازدلم من اگه افتادشاید اتفاقانمی ازاین کدوم هيچ نبودم من شایداگه

 ...منوببخشين...افتاد نمی اتفاق واین کردمنمي روقبول

 ...گناهی توبی.حرفارونزن این دخترم نه_

 .جادورشدیم ازاون باپدرشهاب زدن بعدازحرف

                                ***** 

 "امير"
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 که ميدونستن همه حاالدیگه.فکرشوميکردم بودکه چيزي ترازاون قشنگ روزادرکنارنازنين

 بزرگ خيلی بودیم انداخته راه که شرکتی.کرد شروع داروخانش روتوي کارش اونم.داریم ستماچقدهمدیگرودو

 شرکت توي ميخوندهم درس هم هستی.افرادبيشتري بوداستخدام شده تنهامشغلمون همين بودبراي

 نهایی تایيد ميکردوبراي روانتخاب روداشتن استخدام براي مناسب شرایط که افرادي سعيدهم.کارميکرد

 ایينپ سرم که همونجوري.خورد زنگ شرکت تلفن که جدیدبودم پروژه نقشه کشيدن مشغول.من رستادپيشميف

 .روبرداشتم بودگوشی

 .آوردن تشریف توکلی پارسا،آقاي آقاي：منشی

 ...داخل بفرستشون خب خيلی_

 ...چشم بله：منشی

 .دراومد صداي.شدم نقشم کشيدن مشغول ودوباره روگذاشتم گوشی

 ...بفرمایيد_

 ...نباشين خسته سالم_

 .دادیم دست وباهم بلندشدم ترشدازجام مردنزدیک اون.برداشتم نقشه روازروي سرم

 .بشينين بفرمایيد ممنون سالم_

 .دادم سفارش دوتاقهوه باتلفن

 .اومدین خوش_

 .عمران ليسانس فوق.هستم پندارتوکلی من...ممنون_

 داشته يا وفایده کارکنم شماودرکنارتون شرکت توي تونمب اگه ميشم خوشحال خيلی شنيدم شماروخيلی تعریف

 .باشم

 ...داشتين کارم سابقه...نظرلطفتونه اختياردارین_

 .ميکنم تعریف براتون حاالسرفرصت پيچيدس یکم من زندگی راستش...خير：پندار

 .روببينم کاراتون ميتونم_

 ...حتما بله：پندار

 وکاراش داشتم اینکه ضمن.نظرميومد به هم خوبی پسرخيلی.ودب خوب خيلی کاراش خدایی.چندتاازکاراشودیدم

 ..بررسی بعدازچنددقيقه.اومد هاهم قهوه ميدیدم
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 ...توکلی اقاي خب_

 ...نمياد خوشم الفاظ ازاین کنين لطفاپندارصدام：پندار

 تماس باهات چندروزدیگه حاالمن...خوبه خيلی کارات خدایی کاراتودیدم من پندارجان خب...من دقيقامثه_

 ...ميگيرم

 ...ممنون خيلی：پندار

 .سعيداومد بعدازرفتنش.رفت واونم دادیم دست باهم

 ...اقاقورباغه سالم سالم：سعيد

 ...بزغاله بچه سالم سالم_

 هاس؟ بزغاله شبيه کجام من：سعيد

 هاس؟ قورباغه شبيه کجام من_

 جات همه：سعيد

 ...جات همه توهم_

 ..دراومده دادشيکمم که تورگ بزنيم جاجوج یه بریمباباپاشو...حاالبيخيال خب خيلی：سعيد

 ...شيکمت تواون کاردبخوره اي_

 ...اخمخ تلبيت بی خودت توشيکم：سعيد

 ...نزن زیادحرف بریم پاشو_

 .تورگ زدیم سعيدجوج وبقول شرکت هاي نزدیکی رستوران ورفتيم بيرون اومدیم ازشرکت

 ...نازنين داروخونه جلوي.نازنين دیدن رفتم منم شرکت بعدازناهارسعيدرفت

 ...خودم برعشق سالم_

 خوبی؟ سالم_

 ...یانه خوبم تابگم بوسوبده_

 یانه؟ خوبه بگه حاالآقامون خب：بوسيدوگفت گونم ازروي باخنده

 ناهارخوردي؟...خوبه خوب آقاتون_
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 توچی؟...خوردم اره_

 تورگ زدیم باسعيدجوج خالی جات_

 ؟نه سعيده ایناحرفاي：خندیدوگفت نازنين

 حاالکجابریم؟ خب...اره بشم هات خنده قربون من اخ：وگفتم دماغشوکشيدم

 ...داروخونه بایدبازبرگردم من فقط نميدونم_

 ...شرکت بایدبرم منم عشقم ميدونم_

 ..بيرون بریم جمعی دسته بعدشبم برسيم کارامون به بریم االن ميگم_

 ...ميکنم هاهماهنگ بابچه من پس فکرخوبيه_

 باش خودت مواظب دیگه برم من پس..لمعزیزد باشه_

 ...فعالخداحافظ همينطورعشقم توهم_

 ...خداحافظ_

 واردشدرفتم ووقتی زدم بوق براش دادمنم تکون دست برام بشه واردداروخونه ازاینکه شدقبل پياده ازماشين

 جدیدبودیم پروژه بررسی باسعيدمشغول.شرکت سمت

 .کنيم انتخاب خوبحسابدار زودتربایدیه اميرهرچه راسی：سعيد

 .نبودن خوب خودمشون هيچ اومدن که هم اینایی.هسم توفکرش ميدونم_

 شد؟ جدیداومدچی که پسره این راسی：سعيد

 .بااستخدامش موافقم بودمن خوب خيلی که نظرميادکاراشم به پسرخوبی_

 .ازفردابياد که کنم هماهنگ باهاش من پس.پسرباحاليه خيلی اره：سعيد

 .باشه_

 نداري؟ کاري بامن خب：سعيد

 فعال نه_

 سعيد راسی：گفتم که بشه خارج ازاتاق ميخواست

 بله：وگفت من سمت برگشت
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 مياي؟ توهم بخوریم شام بریم باهم ميخوایم همه شب براي_

 وپرسش؟ نيکی：سعيد

 پرویی ميدونستم_

 .شمااستادمایين نفرمایين نفسی شکست：سعيد

 ...اداست بااجازه：گفت تعظيم ي نشونه شدوبه بعدخم

 .نميکرد ناراحتی احساس کس پسرهيچ کناراین.خندیدم

 پدرومادرش به یکبارميرفت اینجابودوهرچندوقت سعيدخودش ولی ميکردن آمریکازندگی پدرومادرش

 .اینجا سرميزدیااوناميومدن

 روي.سنتی رستوران رفتيم باهم همه ورم ازاون.بود کنارش هم سایه.نازنين دنبال رفتيم باسعيدوهستی شب

 کردواحساس زودعادت خيلی ماهم جمع بودبه خوبی دخترخيلی سایه.بودنشستيم حياط توي که هایی تخت

 .داشتن جوره هموهمه وهواي نزدیکتربودن بهم ازخواهرم چون همن اینادوست نميگفت کسی.ميکرد راحتی

 ...هک بودیم خوردن يچا مشغول.بيارن چاي که گفتيم بعدشام...ميزاشتيم سرهم سربه...ميخندیدیم...ميگفتيم

 بدي بهمون ميخواي خبري یه گفتی داداش راسی_

 .لبخندزدن کردوبهم غزل به نگاهی امين

 ...ميکنين بهم مشکوک ناقال؟نگاه چيه：سعيد

 ...ما راستش：امين

 .بگودیگه داداشی کردي لبمون به جون：هستی

 .دارميشيم بچه ماداریم...تو باباچقدعجولی خب خيلی：امين

 !جدي؟_

 ...مباااارکه：زنيننا

 ...ميشم عمه دارم جون اخ：هستی

 .گفتيم وتبریک کردیم روبغل وغزل وامين گفتيم چی یه هرکدوممون خالصه

 .داد بهمون امين که مخصوصاباخبري گذشت خوش خيلی بهمون شبم اون
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 .مبود شده نگران سمتش ورفتم بلندشدم ازجام.ميزد نفس نفس شددرحاليکه وارداتاق دفه پنداریه

 افتاده؟ پندار؟اتفاقی چيشده_

 ...فقط...ف....نه...ن：پندار

 .اینجاببينم چی؟بيابشين فقط_

 طرح روش ميزدیم حرف بزرگ زمين درموردیه پيش ماه یه اميریادته：گفت اومدسرجاش نفسش که یکم

 ميریختيم؟

 !خب؟_

 بحث که ميزدیم حرف تلفمخ درموردچيزاي داشتيم.دراومد دانشجویيم دوران ازدوستاي یکی صاحبش：پندار

 بده فرصتی یه ماهم به که کردم خواهش ازش منم ميکنم نفرفک روپيشنهادیه دارم گفت.رسيداونجا

 بدیم نشون روبهش تاکارخودمون

 خب؟_

 .کرد قبول اونم جمالت به خب：پندار

 .اي تومعرکه داداش ميگی؟واي جدي_

 پيداميکردوميتونستيم خودش براي ورسمی اسم کارشرکتمون بااین بودم خوشحال خيلی.کردیم همدیگروبغل

 .بدیم رونشون خودمون

 .اورد تشریف بودکه کم گلتون جمعه جمعتون که ميبينم به به：شدوگفت سعيدوارداتاق

 .دورگردنش دستموانداختم سمتش رفتم

 شدي؟ خوبی؟مهربون داداش：سعيد

 شده؟ چی بدونی سعيداگه：وگفتم خندیدم

 شده؟ چی：سعيد

 روخورده زمين اون شدچقدحسرت خوشحال خيلی اونم.کرد تعریف سعيدهم ماجراروبراي دیگهبار پنداریه

 پندارهم دوست براي.کرد باهاش بودوميشدهرکاري خالی دورتادورش.تربود ازشهرخارج یکم زمين.بودیم

 شيدندادکقرار وبعدازبستن باشيم داشته دیداري پنداریه بادوست که گرفتيم تصميم.بود مونده باقی ازاجدادش

 .کنيم روشروع طرح
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 قرارگذاشت روزبعدپنداربادوستش.ميداد زمين این براي نظري یه هرکی.بودیم خوشحال خيلی روزهممون اون

 دهمجبورش االنم.ميکرد زندگی آلمان.بود ومودبی پسرخوب بودخيلی علی اسمش پندارکه دوست.اومدشرکت اونم

 .بود باارزش خيلی داشت که زمينی.بره هميشه ینجابرايازا ميخواست بياداینجابعدش زمين بودبخاطراین

 من به ازپدربزرگم زمين این نه داره مادي ارزش کنين فک اینکه نه.داره ارزش خيلی من براي زمين این：علی

 .قراربگيره مورداستفاده دارم دوس حدربره به زحمتاش نميخوام شده کشيده زحمت خيلی وروش رسيده

 ...درسته بله_

 پياده زمين این رو،روي ميخوادپروژش دلش وخيلی زمينه این خواهان هم اي دیگه برشماشرکت وهعال：علی

 تحویل من به دوهفته ودرعرض روبکشن طرحاشون که ميگم هردوشرکت به من هم همين براي.کنه

 .کنم انتخاب تاازبينشون.بدن

 نيس؟ کمی زمان دوهفته جان علی：پندار

 اونااماوقتی دست روبسپرم زمين ميخواستم اول ازهمون اصالمن ميدادم يبيشتر ميشدوقت اگه باورکن：علی

 .بدم فرصتی یه شماهام به که گرفتم تصميم تورودیدم

 ...داري لطف：پندار

 .بریزیم هم روروي تافکرامون نشستيم وپنداروسعيددورهم من علی بعدازرفتن

 حاالبایدچيکارکنيم؟ خب：سعيد

 وراهشرکت این سختی ماباچه که ميدونی سعيدتوهم.نبوده الکی خوندیم درس سال همه این که بدیم بایدنشون_

 .وایستيم خودمون پاهاي روي خواستيم ازاولم انداختيم

 .بدیم تحویل شکل بهترین به تاکارامون ميکردیم تالش هممون چقد که دیدي اومدي که ازوقتی پندارتوهم

 .بگه نه روش نتونه کسی که تاحدي دیمب تحویل عالی پروژه یه هم باهمکاري بایدهمه االنم

 یه داره دوست ميگفت علی که اینجوري کردیم ریزي اونجابرنامه هتل ساختن امامابراي...بااميره حق：پندار

 .باشه داشته معنوي ارزش که باشه چيزي

 .کرد استفاده کردن کمک براي ازش بشه که چيزي ینی：سعيد

 ...دقيقا：پندار

 اميرتوچراساکتی؟：سعيد

 .نداریم هم زیادي وقت.ميکنم فک روش دارم_
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 .دوهفته فقط：پندار

 .داره طرحی چه شرکت یکی تااون بفهميم ميتونستيم ميشداگه خوب خيلی：سعيد

 .نميکرد روجلب نظرم کدومش ميداداماهيچ نظري یه بودوهرکی شده پروژه این مامشغول ي فکرهمه

 .کنيم کشيدن به شروع وازشنبه پيداکنيم طرحی تایه داشتيم بودوماتافرداوقت شنبه امروزپنج

 .بودیم شده جمع من خونه دورهم همه

 پيداکنين؟ چيزي نتونستين هنوزم：نازنين

 .ميکنه وردش مياره اي بهونه یه ميدیم ایشون به واالماهرپيشنهادي：سعيد

 سما رکتمونش نميخواستی کارکنی؟مگه زمين اون روي نميخواستی نميخواي؟تومگه رومگه زمين سعيدتواون_

 دارشه؟ ورسم

 ...معلومه خب：سعيد

 .ماشه کارمال این شه باعث که باشه چيزي بایدیه پس_

 نداري؟ اميرتوفکري：پندار

 .شدم خيره بيرون منظره وبه شلوارم جيب توي دستماموکردم.پنجره جلوي ورفتم بلندشدم مبل ازروي

 ...هنوز نه_

 .بود مهم خيلی هممون کاربراي این.ميرسيدن ذهنم به فکري هيچ.بود خوردشده خيلی اعصابم

 .نيازداشتم بيرون هواي به

 .هوابخورم یکم بيرون ميرم من_

 .بيام اميروایساتامنم：نازنين

 .ميزدیم روهاقدم پياده توي باهم.بود خوب هواخيلی.بيرون رفتيم بانازنين

 !امير؟：نازنين

 جانم؟_

 نگهقش براادم عشقت اززبون اسمت چقدشنيدن.داکنهاسمموص ميخواست فقط بگه نميخوادچيزي که ميدونستم

 .دنياروداري اسم انگارقشنگترین
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 حلقه دستشودوربازوم هم بودونازنين شلوارم جيب توي دستام ميزدم قدم خيابون توي هدف بی همينجوري

 .تقریباخلوت بودوخيابون شب11 نزدیکاي ساعت.بود کرده

 وقتی.ميگرده چيزي دنبال زباله سطل ازتوي داره ساله2،6تقریبا چهب که دیدیم که بودیم زباله سطل یه نزدیکاي

 کوچيک پسربچه یه.رسيدم زودتربهش من که فرارکنه کشيدخواست دست ازکارش ميشيم نزدیکش دیدداریم

 ...وکثيف پاره بالباساي

 چيکارميکردي؟ داشتی_

 ..بخداهيچی：ميکردگفت گریه داشت درحاليکه پسربچه

 ...نداریم کاریت نی؟ماکهميک چراگریه：نازنين

 بيرونی؟ شب وقت کجان؟توچرااین وبابات مامان...عمو ميگه راس_

 دنبال داشتم منم...خدان پيش وبابام مامان：بودگفت ترشده بودوحاالاروم فروریخته ترسش که پسربچه

 .غذاميگشتم

 !اینجا؟：نازنين

 .نخوردم هيچی که دوروزه اخه：پسر

 .ميریخت اشک داشت نازنين که تاحدي شدیم ناراحت پسرخيلی این حال هردوازدیدن

 هميشه دوستام دیدم اخه برنداشتم ازش بخداهيچی شماس مال نميدونستم ميکنی؟من چراگریه خاله：پسر

 .کنم امتحان خواستم منم جاهاغذاميگيرن ازاین

 ...حرفيه چه این جون خاله نه：نازنين

 عمو؟ کجان دوستات_

 ...دوروبرا همين：پسر

 گرسنته؟ خيلی_

 .داد تکون وپایين باال به اره ي نشونه سرشوبه

 چيه؟ اسمت نگفتی راسی_

 مهدي؟：پسر

 بریم؟_
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 کجا؟：مهدي

 .شده گرسنم عجيب منم دیگه بخوریم چی یه بریم گرسنته نگفتی مگه_

 مهدي نازنين تاسفارشابيان.دادم هاروسفارش ساندویچ.ها نزدیکی همين فروشی ساندویچ یه رفتيم باهم

 .اومد ساندویچاهم تااونابيان.ردتادستاشوبشورهروب

 ...بخورخاله：نازنين

 روخورددست ساندویچش نصف وقتی.غذاميخورد دولپی بودکه گرسنش اونقدري.کرد خوردن به شروع مهدي

 .کشيد ازخوردن

 خاله؟ چرانميخوري：نازنين

 ...سيرشدم：مهدي

 .غذاباشه نبایدکم مردکه...بخورعمو ميخوري تاساندویچم ده االن گفتم منم گرسنمه گفتی همچين_

 ...گرسنن دوستام اخه：مهدي

 ازنوشابم قلوپ یه.بودم کرده بغض منم نبينه بودروشوکرداونورتامهدي شده جمع نازنين توچشماي اشک

 .بدم روقورت تابغضم روخوردم

 .خریدم اوناهم واسه اونانباش توبخورعمونگران_

 داشت که نازنين افتادبه چشم لحظه یه.داد ادامه غذاش خوردن هابهبودوبااشت کردخوشحال بالبخندنگام مهدي

 دوسش بگم وجودم ي تاباهمه چشمام توي روریختم احساسم همه زدم روش به لبخندي.ميکرد نگام باعشق

 نيمه ساختمون یه.ميموندن که جایی رورسوندیم مهدي.بيرون جااومدیم شدازاون تموم مهدي غذاي وقتی.دارم

 وصورتی دست...اشفته موهاي...پاره...کهنه اونجابودبالباساي بچه کلی3 طبقه باالتارسيدیم هارفتيم ازپله.کاره

 بودن مهدي دست که پالستيکی سمت به...شدن اروم همشون رودیدن مهدي وقتی ولی ترسيدن اولش...کثيف

 تمخواس.بيرون اونجارفتاز همين براي رونداشت صحنه این دیدن طاقت نازنين.گرسنن خيلی بودکه معلوم اومدن

 !عمو؟：کرد صدام مهدي که دنبالش برم

 عمو؟ جان：وگفتم شدم زانوخم روي

 ممنون：بوسيدوگفت گونم صورتشواوردجلووازروي

 .باش ودوستات خودت مواظب：وگفتم کردم بغلش

 .بيرون ازاونجااومدم
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 !نازنين؟_

 ...اینه حقشون که ایناچيه اميرچرا؟گناه：نازنين

 تسرنوش...همينه زندگی....من عشق باش اروم：وگفتم سينم به وسرشوچسبوندم کردم لشبغ نزدیکش رفتم

 ...بوده همين اوناهم

 بدم انجام ميخواستم که طرحامووکارهایی همه تاصبح.بشه بایدساخته چی زمين اون توي که فهميدم شب اون

 . ميکردیم ازفردابایدکاروشروع.کردم رویادداشت

 توي کسی شرکت رفتم روزجمعه صبح.بودم پروژه هاواین بچه اون نگران همش.ومدني چشمام به اصالخواب شب

 یه هنقش.بود اخراش دیگه.کارکردم قبلی نقشه روي تااونابيان.بيان که گفتم پنداروسعيدهم به.نبود شرکت

 .دمميخور قهوه وداشتم بودم کرده روتموم کارم منم سعيدوپنداراومدن11 حدودساعت.بود طبقه سه اپارتمان

 سالم：سعيدوپندار

 خوبين؟ سالم_

 .کار واسه وامادم عاليم که من：پندار

 توچطوري؟.خوبم منم：سعيد

 .خوبم_

 چراقرمزه؟ چشات：پندار

 .قرمزميشه اینجوري چشاش نميخوابه وقتی این：سعيد

 .کنيم روشروع کارمون کناربياین منوبزارین چشم حاالبحث_

 .شستنن صندلی وروي رودراوردن پنداروسعيدکتشون

 .بود اتاق بزرگترین من اتاق.باشن بایدداشته رسمی تيپ همه ینی وشلوارميپوشيدن بایدکت همه شرکت توي

 مبل دست یه ميزهم جلوي.قرارداشت پنجره جلوي درست چرم بزرگ باصندلی ميزبزرگ یه واردميشدي ازدرکه

 هک ميزبزرگتردیگه ویه کشی شهميزنق طرف کتابخونه،یه طرف یک.قرارداشت ميومدن که کسانی براي راحتی

 داشتم من بودیم ميزنشسته دوراون.اونجابرگزارميشد غيررسمی هاي بودومعموالجلسه دورش چندتاصندلی

 ...حرفام شدن بعدازتموم.ميدادن گوش واونابادقت هاميگفتم بچه روواسه طرحم

 اي پسرتومعرکه：سعيد

 رسيد؟ ذهنت فکربه حاالازکجااین：پندار
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 .شدن ناراحت خيلی هردوشون.کردم تعریف وبراشونر دیشب ماجراي

 .ذهنم فکررسيدبه این همين براي کنم کاري ميخوادبراشون دلم خيلی_

 .ميکشه طول سال یه حداقلش بشه ساخته طرح تااین ولی：پندار

 .بشه قبول اگه البته：سعيد

 .هاکنيم بچه اون براي فکري بایدیه.درسته_

 کارو؟ کنيم شروع ازکی خب：پندار

 .االن ازهمين حتی.زودتربهتر هرچه_

 .امادم که من：سعيد

 .همينطور منم：پندار

 .ميشه کم خيلی پيروزیمون احتمال لوبره طرحمون نفهمه چيزي کسی طرح ازاین فقط_

 این بادیگارددارن ماشاهلل.دارن خوبی خيلی مهندساي.کردم تحقيق اریان درموردشرکت من.باتو حق：پندار

 ...هوا

 هرقسمت براي بودولی من براي ساختمان کلی روميکشيدطرح ازنقشه بخش یه هرکی.کردیم عروشرو کارمون

 وخوردوخوراک ازخواب.ها بچه بخاطراون هم خودمون بخاطرشرکت هم وروزکارميکردیم شب.ميدادیم نظرهایی

 ستیه.وقهوه بودبيسکویيت شده غذامون.ميخوابيدیم مبل ميبردیاروي ميزخوابمون وقتاروي گاهی.بودیم افتاده

 هی بودوفقط گذشته بودن داده بهمون که مهلتی از هفته یک.نداشت اي امافایده ميکردن اعتراض خيلی ونازنين

 وارداتاقسبد بایه وهستی نازنين که کاربودیم مشغول.بودیم داده کاروانجام تقریبانصف.داشتيم وقت دیگه هفته

 .شدن

 .پرکار برآقایون سالم：هستی

 .بودمش ندیده درمون درست بودکه هفته بودیک شده تنگ براش چقددلم نازنين طرف فتمور بلندشدم ازجام

 بود شده تنگ برات چقددلم که اخ：وگفتم کردم بغلش

 .گرفتی چقدتحویلم هفته یه این توي دیدم اره：کردوگفت گله اون

 ...ها نداریم گله اي اي اي_

 .شدبياین تموم اگه عاشق کفتران：سعيد
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 .سمتشون برگشتيم باخنده

 .چيکارکردن اميرببين：پندار

 .مابریم پس گفتيم ماهم نمياین ازاینجابيرون شماکه：نازنين

 .نبيرو بریم ونميزاره کرده مارواینجازندونی دیگه اميره تقصيراین همش.گشنمه چقد بدونين اگه آخ：سعيد

 بود؟ جلوتوگرفته کی دراز بازبودوجاده کردم؟راه توروزندانی ااااااامن_

 .دعوانکنين شماسرش نبودکه موضوعی هفته یه این توي نکنين خواهشابازشروع：رپندا

 .خندیدیم همه

 .داره تعجب جاي دعوانکنن اگه همينه ایناکارشون：هستی

 .غذاسردشدبخورین حاالبيخيال：نازنين

 .شدیم خوردن مشغول دورهم وهمه غذاروچيدیم ووسایل کردیم ميزجمع هاروازروي نقشه

 .شمال بریم هممون شدیم ماشدوبرنده مال پروژه این اگه_

 .ودلبازشدي دست که ميبينم...هوووورااااا：سعيد

 .بودم_

 .ندیدیم ماکه：سعيد

 .کوربودي پس_

 ..کردین شروع بازکه اههههه：پندار

 ناشناس شمارش.ميزکارم سمت ورفتم بلندشدم ازجام.خورد زنگ گوشيم خنده دربين.خندیدیم همه دوباره

 .روزدم اتصال دکمه.بودن هشد ساکت بودهمه

 بفرمایين؟ بله_

 اميرپارسا؟ آقاي_

 امرتون؟.هستم خودم بله_

 یروبين باختت نميخواي مابوداگه مال ازاولم پروژه این بدي انصراف پروژه ازاین خودت که آقاپسربهتره ببين_

 کنار بکشی بهتره
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 درسته؟ باشين آریان شمابایدازشرکت_

 .هسی پسرباهوشی که ميبينم_

 .بمون وتاآخرش مردباش شماهم نميکشم پروژه ازاین دست راحتی همين به من کن گوش اینوخوب پس_

 .دیدي خودت ازچشم دیدي هرچی پس باشه_

 .ببينم که منتظرم_

 .کنار ميکشم راحتی همين به کرده فک هه.کردم ميزپرتش وروي کردم روقطع گوشی

 ميگفت؟ چی：سعيد

 .نشستم وسرجام سمتشون رفتم

 دیدي خودت ازچشم دیدي هرچی وگرنه بکشين دست پروژه ازاین نميدونم.وپرت چرت مشت یه یهيچ_

 .بترسونه حرفاش منوبااین ميتونه کرده فک

 چيکارکنی؟ حاالميخواي：پندار

 .تر ترومصمم جدي دفه این ميدیم ادامه کارمون به هيچی_

 بودساعت برده خوابش مبل سعيدروي.طرحمون ارائه بودبه روزمونده سه.سرکارمون برگشتيم بعدازناهاردوباره

 .ميدادیم روانجام نهایی کاراي باپندارداشتيم.بود شب نصقه2حدود

 .شد تموم باالخره：وگفتم دادم بدنم به وقوسی کش

 .شدها طرحی عجب ولی：پندار

 .ميزگذاشتيم روي کرده وهمشومرتب کردیم هارولوله نقشه

 .ابهخو که سعيد.بزنيم قدم بيرون بریم：پندار

 .بریم باشه_

 ميزدیم وحرف پروژه ودرمورداین ميزدیم خيابوناقدم توي.بيرون اومدیم وازشرکت برداشتم روباگوشيم کتم

 .روشنيدیم دختري یه جيغ صداي دفه یه که بودیم رفته چقدراه نميدونم.روتصورميکردیم شدنش وتموم

 اميرشنيدي؟：پندار

 .ورمياد صداازاین اره_
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 سه.يدیمرس بست بن کوچه یه به تااینکه.ترميشد دخترنزدیک صداي رچقدبيشترميرفتيمه صدارفتيم سمت به

 .دویدیم سمتشون باپنداربه.ميشد دختره نزدیک یکيشون.بودن شده دخترجمع تاپسردوریه

 عوضی؟ آشغاالي چيکارميکنين_

 .وخوردیم زدیم.درگيرشدیم باهم مابرگشتن سمت به

 یکی نبااو بودمنم افتاده زمين روي هم یکيشون.دراورد چاقویی نداردرگيربودباپ که اونی درگيري بعدازچنددقيقه

 تمش یه اونابودکه پيش حواسم.ميداد جاخالی پندارميکشيدوپندارم جلوي ضربدري سمت چاقوروبه.درگيربودم

 که بااونی.ميومد خون داشت.دماغم روي کشيدم دست پاپشت.مياد خون داره کردم احساس.دماغم خوردتوي

 سمت چاقوروگرفت سمشون رفتم کرده پنداروزخمی پسربازوي اون دیدم.افتادزمين اونم.زددرگيرشدم تکش

 تشپنداردس سمت رفتم.فرارکردن باهم همشون بزنمش بتونم ازاین افتادقبل چاقوازدستش رودستش باپازدم.من

 .بود بازوش روي

 پندار؟ خوبی_

 مياد خون داره تاميردماغ.سطحيه خراش یه نيس چيزمهمی خوبم：پندار

 .نيس مهم_

 .ميره گيج سرت االن داري خونی توکم ولی：پندار

 هداشت ریزي خون بودیه کافی.بود گذاشته برام ازخودش بيماري اون بودکه یادگاري خونی کم این.ميگفت راس

 ميشد سياه وجلوچشام ميرفت گيج زودسرم باشم

 کو؟ دختره：پندار

 بودواروم شده جمع خودش بودوتوي نشسته زمين بودروي تاریک که کوچهاز قسمت یه توي.کردم نگاه اطراف به

 .شد بيشترجمع ازترس.سمتش رفتيم.ميریخت اشک

 خوبی؟ فقط.نداریم ماکاریت نترس_

 .ميترسيد هنوزم ندادچون جوابی

 .دکتر ببریمش اميربهتره：پندار

 سعيد به بزنم وایسازنگ.شيراز رفتن دانشگاه بيادازطرف بزنم زنگ نيس که هم اخه؟هستی چجوري_

 .نميداد جواب ميزدم زنگ هرچی

 .داره خرس خواب_
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 .نازنين به بزن زنگ：پندار

 جانم؟：داد آلودجواب خواب باصداي که کنم قطع ميخواستم دیگه خوابه که معلومه روگرفتم نازنين شماره

 .مهميه موضوع ولی کردم ببخشيدبيدارت نازنين_

 امير؟ شده چيزي：گفت رانیبودبانگ پریده خوابش که نازنين

 .بهش وخودموچسبوندم دادم دیوارتکيه ميشددستموبه تاریک وجلوچشام ميرفت گيج داشت سرم

 اميرخوبی؟：پندار

 بده شده؟جواب اميرچی：بودگفت ترشده نگران که نازنين

 ميدم بهت که آدرسی این توبيابه فقط نباش نگران خوبم خوبم_

 .اومدم االن باشه：نازنين

 .ميگشت جيبش توي چيزي دنبال پندارداشت.نازنين به دادمرو آدرس

 ميگردي؟ چی دنبال_

 تابخوري بهت بدم...شکالت：پندار

 .نيس نيازي_

 این هب خيابون توي شب وقت این فقط.ترسيده خيلی که معلومه.بود شده خيره گوشه یه به.کردم دختره به نگاهی

 وشنر ماشين جلوي چراغ.مابودیم که اومدهمونجایی باماشينش بعدنازنين ربع یه...تنها چيکارميکرد؟اونم خلوتی

 ياهس چشام وجلوي ميره گيج بازسرم بلندشم اگه ميدونستم.من شدواومدسمت پياده ازماشين سریع بودنازنين

 وبی؟چیاميرخ：پرسيد زانوزدوبانگرانی اومدکنارم نازنين بلندشم ازجام ازاینکه قبل.بایدبلندميشدم ولی ميشه

 هارو؟شما شده

 .بيمارستان بایدبریم االن شده چی که ميکنم تعریف بعدابرات.خوبم من توچرااینقدنگرانی من عشق_

 چی؟ براي بيمارستان؟بيمارستان：نازنين

 .مياد خون ازبازوش پندارکردودیدداره به نگاهی روندیده بودهنوزدختره معلوم که نازنين

 ..پنداربازوت：نازنين

 .نيس چيزمهمی：پندار

 اینجاچخبره؟ بگه یکی ميشه：ننازني
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 تيمگف ميترسه ازمون ولی طرفش مارفتيم داره احتياج کمک به خانوم این نازنين：وگفتم کردم دختراشاره به

 .کنی کمکش شایدتوبتونی

 حرف آروم باهاش.دختره پيش بلندشدورفت ازکنارمن.انداخت نگاهی کردم اشاره که سمتی به نازنين

 دختره بعدنازنين چنددقيقه.بزن حرف تربتونن تااوناراحت ماشين سمت ورفتيم ندشدمبل پندارازجام باکمک.ميزد

 .روبازکردبراشون ماشين پنداردرعقب.ماشين سمت ميومدن بودوباهم گرفته بلندکردوازدستش زمين روازروي

 .ميکنم رانندگی خودم من بشين توهم نازنين：پندار

 ...دستت ولی：نازنين

 .يسن چيزمهمی که گفتم：پندار

 .ماشين توي کردتابشينم وکمکم من بعداومدسمت ودروبست روگرفت ماشين سوویچ

 .رفت بيمارستان نزدیکترین سمت به پندارباسرعت

 .بود بهترشده بودوحالم بنداومده بينيم ریزي خون

 يور دراتاق جلوي منم.کنه تادستشوپانسمان رفت پندارم اتاق یه توي دختروبردن.رسيدیم که بيمارستان به

 دنش بازوبسته بعدصداي کمی.بود بسته وچشام بودم داده دیوارتکيه سرموبه.تابيان بودم نشسته صندلی

 .سمتشون ورفتم بلندشدم ازجام.بيرون بودن اومده نازنين همراه دکترازاتاق.دراومد

 چطوره؟ حالش_

 .ببرینش تونينمي فرداصبح کردیم وصل سرم بهش بودپایين افتاده فشارش زیادي ازترس...خوبه：دکتر

 .دکتر خانم ممنون خيلی：نازنين

 .ميکنم خواهش：دکتر

 .ترشد نزدیک ونازنين دکتررفت

 اميرخوبی؟：نازنين

 عزیزدلم خوبم_

 .اینجا بيابشين پریده رنگت：نازنين

 .بود بودوخونی شده پاره پيراهنم جيب.روبشورم وصورتم دست بودم نکرده هنوزوقت صندلی روي نشستيم
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 دیده وپانسمانش بودن کرده بودروپاره شده زخمی که دستش آستين.بودوخاکی خونی اونم باسل.اومد پندارم

 .ميشد

 چطوره؟ حالش：پندار

 توچطوري؟.ميشه فردامرخص.کردن وصل سرم بهش خوبه：نازنين

 .بزنيم وصورتمون دست به آبی اميرپاشویه.نبود چيزمهمی خوبم：پندار

 دارمپن.بود خونی بودودماغم کبودشده زیرچشم.کردم رونگاه خودم آینه ازتوي.رفتيم دسشویی سمت باپنداربه

 .روشستيم وصورتمون دست.بود شده پاره لبش گوشه

 کنفرانس؟ بریم چجوري قيافه حاالبااین：پندار

 .روزمونده3هنوز.ميشه خوب موقع تااون_

 .بود نشسته صندلی روي.نازنين پيش ورفتيم بيرون اومدیم ازدسشویی

 .بود خوردازشرکت زنگ گوشيم ارشکن نشستيم ماهم

 بله؟_

 ..ميومد آروم سعيدبودکه صداي

 شده؟ الوسعيد؟چی_

 ...اميربيا：سعيد

 .شد بعدقطع

 سعيد؟سعيد؟_

 .بود خاموش سعيدم ميزدگوشی اشغال ولی روگرفتم شرکت شماره دوباره.بود شده قطع ولی

 شده؟ اميرچی：پندار

 .روبده ماشينت سویيچ نازنين.نبود يدخوبسع حال.افتاده اتفاقایی یه.شرکت بایدبریم_

 .روداد سویيچ

 .تواینجابمون_

 .خبربده منم به باشه：نازنين
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 .باشه_

 هابادورفتم وازپله منتظرآسانسورنایستادم.رفتيم شرکت سمت به سرعت وبه ماشين سمت باپنداردویدیم

 .داخل ورفتم وبازکردم درشرکت.باال

 سعيد؟سعيدکجایی؟_

 سمت رفتيم بيشتري باسرعت.ریخته بهم چی همه ميشدکه ازدوردیده.بازبود نيمه دراتاق تيمرف من اتاق سمت به

 .روبازکردم دراتاق اتاق

 زمان یاامام_

 سعيدکجایی؟：پندار

 .سعيدميگشتيم دنبال شلوغی همه اون بين.بود گوش ازوسایالیه هرکدوم.بود ریخته چيزبهم همه

 .اميربيااینجاس：پندار

 .بود پوشونده سرشوبادستاش.بود داده دیوارتکيه به.بود ميزمن پشت

 .زانوزدیم جلوش

 خوبی؟ سعيد؟داداش_

 .ازنگرانی مردیم بده سعيدجواب：پندار

 .بود خون غرق صورتش.من خداي واي.وسرشوبلندکرد برداشت صورتش دستاشوازدوطرف

 شدي؟ شده؟توچرااینجوري سعيد؟چی_

 .بيمارستان بایدبریم：پندار

 .شد تموم چی همه：سعيد

 .بيمارستان بایدبریم نگوفعالاالن هيچی هييييش_

 خداروشکرچيزمهمی.کردن دکترامعاینش.بيمارستان وبردیمش بلندکردیم زمين پندارسعيدروازروي باکمک

 .بود سعيدخواب.اونجابود هم نازنين که بودیم بيمارستانی همون تو.خورد چندتابخيه سرش نبودفقط

 سعيد پيش بمون توهم.نازنين پيش برم من_

 .توبرو باشه：پندار

 .تامنودیداومدسمتم.نازنين سمت رفتم
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 شدامير؟ چی：نازنين

 .صندلی روي سعيدنشستم بخاطرحال وناراحتيم فراوان باخستگی

 .بود خونی سرسعيدم.بودن ریخته وبهم وسایالروشکسته همه.بود شده داغون چی همه من اتاق.شرکت رفتيم_

 .وخوابيده زدن ارامبخش بهش االنمخورد چندتابخيه.همينجا اوردیمش

 شده؟ چرااینجوري امشب...من خداي واي：نازنين

 چطوره؟ دختره حال_

 .برگشته وروش رنگ.بهترازقبله：نازنين

 .شونم روي کردوسرشوگذاشت حلقه دستاشودوربازوم نازنين.دیوار به دادم وسرموتکيه چشاموبستم

 ناهارميخوردیم داشتيم که روزي یهواون.دادم هراحتمالی.اشهب ميتونه کارکی ینی که ميکردم فک این به داشتم

 .بلندشدم یهوازجام.شد که تلفنی.اومد یادم

 امير؟ شده چی：بانگرانی نازنين

 ...ها نقشه_

 ولی مهاگشت نقشه وسایالدنبال بين اتاقم توي رفتم دوباره.شرکت سمت رفتم بيرون اومدم وازبيمارستان دویدم

 بادست.بودواردکردم زمين روي که اي پرنده به اي ضربه باپام.بودن برده ودشونباخ جاروگشتم همه.نبود

 .عقب دادم موهامومحکم

 زحمت روش همه حاالبایدچيکارکنيم؟این.پوشوندم سرموبادست.دادم تکيه ميزم وبه نشستم زمين روي

 یادروزایی...افتادم يدیمکش که یادزحمتایی.برسيم هدفمون بودتابه روزمونده3 فقط.بود روزمونده3 فقط.کشيدیم

 توي پنداراومده دیدم که بودم حالت چقدتواون نميدونم...ها بچه اون...اینجاروزشد که شدوشبایی اینجاشب که

 .ونشست دیواروسرخوردزمين دادبه کناردرتکيه.اتاق

 شدنه؟ تموم چی همه：پندار

 .نيس ولی جاروگشتم همه.بردن باخودشون_

 امير؟ حاالچيکارکنيم：پندار

 ...نميدونم هيچی...پندار نميدونم...نميدونم_
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 وغزل امين خونش سعيدرسوندیم.شدن بهاربودمرخص اسمش که دختره اون سعيدهم هم ظهربودکه نزدیکاي

 ونازنين من فقط.هانيس نقشه که سعيدهنوزنگفتيم به.پيشش رفتن اوناهم روخبردارکردم

 .بودبهار حاالمونده.وپندارميدونستيم

 .تابرسونمتون روبدین خونتون ادرس ابرم؟منظورمکج بهارخانم_

 .ميرم بقيشوخودم.ميشم همينجاپياده من：بهار

 .شه راحت تاخيالمون بدیم خانوادت تحویل سالم ميرسونيم توروهم ميریم داریم بهارجون نه：نازنين

 ...اخه：بهار

 .دیگه نداریم اخه：پندار

 .بدین تحویل منوبهشون بخواین که ندارم اي خانواده：بهار

 اشباانگشت بودوداشت پایين بهارسرش.کردیم رونگاه وعقب وپنداربرگشتيم من.ماشينو کردم پارک گوشه یه

 .ميکرد بازي

 چی؟ یعنی：نازنين

 .کردن فوت：بهار

 .کنه خدارحمتشون：گفتيم باهم همه

 .ممنون：گفت اروم اونم

 ندارین؟ چيزي فاميلی،آشنایی：پندار

 قبوله؟.کنه تعریف برامون چيزرازاول همه بهارخانم هم بزنيم ترحرف حتاونجارا من خونه بریم ميگم من_

 چایی نازنين.رفتم خودم خونه سمت به.نگفت بهارچيزي ولی کردن رواعالم خودشون وپندارموافقت نازنين

 .بودیم نشسته دورهم رومبل همه.پنداردادم به تيشرتم یه.کردم روعوض لباسام رفتم منم گذاشت

 .شنویممامي خب：نازنين

 .کردن تعریف کردبه بودشروع پایين سرش که همينجوري بهار

 هرکاري مادرم.ميکردم زندگی بعدبامادرم روزبه ازاون.کرد فوت تصادف یه توي بابام بودکه سالم1：بهار

 نه دمميخون من.بخونم درس من ميخواست فقط.واون این خونه توي تاکارکردن گرفته لباس ودوختن بافتن.ميکرد

 ويت بشينه وفقط کارنکنه مادرم تادیگه بشم خودم واسه کسی یه ميخواستم.خاطرمامانم به فقط ودمبخاطرخ

 نمماما کارولی دنبال وبرم کنم روول درسم ميخواستم گاهی حتی.سخت خيلی ميگذشت سختی به روزامون.خونه
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 معده سرطان مادرم دکهبو سالم16.بخونم مجبوربودم منم بخونی بایددرس باشم راضی ازت ميخواي اگه ميگفت

 يرزنپ یه.کرد فوت نکشيدکه چندماه به همين براي.داروبخریم دکتریابراش ببریمش که نداشتيم پولی.گرفت

 بهش من.بود خوبی خانوم خيلی.کرد نگهداري ازم بعداون روزبه ازاون.بود همسایمون بودکه مهربونی خيلی

 شده وبازنشست بوده قبلنامعلم.ميدونست دشدخترخو ومنومثه نداشت اي بچه خودش.عزیزجون ميگفتم

 ونعزیزج بودولی هيزوبداخالق خيلی داشت اي خونه صاب یه.ميگذروند بازنشستگيش حقوق باهمون زندگيشم

 شهراش همشون ولی شدم قبول خوبی هاي رشته دادم کنکورکه.درساموميخوندم.برميومد ازپسش

 پيش هم ترباشه راحت برام تاهم کردم بودروانتخاب نتهرا همين توي روکه داخلی طراحی دوربودازبينشون

 مقول به من وباباوگفتم مامان سرخاک رفتم شدم قبول بودوقتی شده خوشحال خيلی عزیزجون.باشم عزیزجون

 سيرشده کردن اززندگی.کردومنوتنهاگذاشت سکته بعدعزیزجون سال دوسه.باشين راضی وازم کردم عمل

 خونه اجاره گرفتن براي خونه صاب دیشب.بمونه پيشم ونميزاشت ميگرفت نوازمخدااو ميبستم دل هرکی به.بودم

 بزنيم حرف که نداره درخوبيت وجلوي داره کارم گفت ولی تابره درپولشوبدم دم ازهمون خواستم.بودخونه اومده

 رفح مختلف ازچيزاي.دادم چایی نميدي؟بهش چایی ليوان یه گفت.اومدداخل.زودترکارتوبگوبرو گفتم منم

 ...زدتااینکه

 عد؟ب براي بزاریمش ميخواي：وگفت ودستاشوگرفت کنارش رفت نازنين.بده ادامه بودونميتونست کرده بغض

 مبادست.زمين روي بودم افتاده.بود روگرفته دهنم جلوي امابادستاش دادميزدم.ترشد ونزدیک نزدیک بهم：بهار

 باهاش دستم اومدتوي گلدون شدیه خالص تشازدس باهاش بشه که پيدابشه چيزي تاشایدیه روگشتم اطراف

 نفروکشته یه من.سمتش برم ميترسيدم بودم ترسيده خيلی.زدم کنارش ازروم.سرش توي زدم محکم

 فراري بودوراه آخرراه دیگه.شدن پسرامزاحمم اون که ميرفتم خيابون توي داشتم.ازاونجافرارکردم.بودم

 خداصدام ولی روميکشم خودم که ميخورم قسم بزنن بهم دست اگه خداگفتم به دلم توي.نداشتم

 .ميدونين خودتون که روشنيدوشماهاروفرستادبعدشم

 نينناز.عصبانيه خيلی بودکه معلوم.بود کرده پنداردستاشومشت.ميداد دلداریش نازنين.ميریخت اروم اشکاش

 .کنه تااستراحت هستی اتاق بهاروبردتوي

 شونش روي دستموگذاشتم طرفش مميکردرفت بيرونونگاه ازپنجره داشت پندارم

 پندار؟_

 ...مرتيکه.دنياپيداميشن این توي وآشغالی عوضی آدماي چه：پندار

 .نيومده سرش بالیی خداروشکرکه من داداش باش اروم_

 .دروبایدميکشي بخيش بودوچندروزدیگه سرش پانسمان بودفقط بهترشده حالش.خبرسعيدروميگرفتم ازامين

 .نميدونست زيچي ها نقشه هنوزازماجراي
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 سراون بالیی ازاین شه بهارراحت خيال اینکه هم کنه روجمع بهارتاوسایالش خونه رفتيم روزبعدبابهاروپندار

 بودوداشت چندنفرواورده.ساله21،22مردتقریبا بودیه مردسرشوبسته اون خونشون رسيدیم وقتی.نيومده مرتيکه

 .بيرون وسایالرومينداخت

 .ما مارودیداومدسمت وقتی.بود شده ماقایم بهارپشت.شدیم پياده ازماشين

 .اونا بغل ورفتی ازمابهترپيداکردي هه：مرد

 .روبفهم دهنت حرف هوووي_

 .باشه باهاتون کردشب قبول که دادین چقدبهش：مرد

 دازرويبو شده مردخونی وبينی دهن.کنيم جداش که داشتيم سعی.جونش افتادبه نياوردوبامشت طاقت پنداردیگه

 .بلندشد زمين

 .ميکنم شکایت ازتون：مرد

 .شتمدا ترنگهش محکم که بره سمتش خواست حرفش این باشنيدن ولی سراغش نره تادوباره بودم پنداروگرفته

 .کنم آشغالوآدم این اميربزارمن کن ولم：پندار

 .ميکنم آقاپندارخواهش：کردبودگفت تراومدگریه بهارنزدیک

 صورتش توي کردم وپرت دراوردم پول مقداري.رداشتروب بهاروسایالش.شد بهارپندارآروم حرف بااین

 .موندت عقب اجاره اینم：وگفتم

 .وازاونجادورشدیم

 هردومون.هستی مال یکی واون من مال یکيش.مابود مال دوواحدروبرویيش ميکردیم مازندگی که آپارتمانی توي

 پيش وبهارهم واحدخودم ويت رفتم بعدمن روزبه ازاون.بود واحدخالی واون ميکردیم زندگی هستی خونه توي

 وبیخ عادت یه.بود ازشيرازبرگشته هستی.کردیم بهاردرست روبراي اتاق وسایالي.من قبلی اتاق موندتوي هستی

 خوب بابهارخيلی همين براي.کنه غریبگی احساس پيشش کس هيچ نميزاشت بودکه این داشت هستی که

 وهستی روزمن یه بودولی وشرمنده زده خجالت.امير داداش ميگفت بهم بوداونم هستی مثه بهاربرام.شدن

 .نهنميک وغریبگی شرمندگی احساس خواهروبرادرش خونه توي ادم：وگفتيم کردیم روشن روباهاش تکليفمون

 درسته احساسم حاالاینکه.بهارداره به نسبت حسایی یه ميکردم احساس.بود من خونه هرشب ازاون پندارم

 .ميکنه مشخص روزمان یاغلط
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 باپندارتوي.بود شده روزقبل مثه اتاقم.بود طرح وفرداروزارائه بودیم روزسوم بودوماتوي ماجراگذشته ندورازای

 حروصب سرش قراربودبخيه.اتاق اومدتوي شده کاغذلوله سري سعيدبایه که ميکردیم فردافک وبه بودیم اتاق

 .بود باندپيچی بدون سرش االن همين براي بازکنه

 سالم：سعيد

 ؟ایناچيه سالم_

 .دیگه هان نقشه!اميرخوبی؟...وا：سعيد

 ها؟ نقشه کدوم：پندار

 شمادوتاهنگيدین؟ خورده ضربه سرمن به خوبه：سعيد

 بگوایناچيه؟ ادم درنيارومثه بازي سعيدمسخره_

 .بدیم فردابایدتحویل که همونایی دیگه هان یاشما؟نقشه درميارم رومن بازي مسخره：سعيد

 نه.کردیم بازشون ميز روي.ها نقشه سمت ورفتيم بلندشدیم وهردوباهم کردیم نگاه بهم وپندارباتعجب من

 .بودیم کشيده که هایی نقشه همون.بودن واقعاخوشون

 .کردیم وهمدیگروبغل شدیم خوشحال خيلی هردومون

 .ها ميشه چيتون واقعاشماهایه نه：سعيد

 .سعيد سمت رفتم

 .اي پسرتومعرکه_

 .ميدونم：سعيد

 .نداشت حدواندازه که بودم خوشحال اونقدري...داشکرتخ واي.کردم وبغلش خندیدم

 چتونه؟ بگين حاالميشه：سعيد

 .کردیم تعریف ماجراروبراش کل

 .ومنوتنهاگذاشتين بزنين قدم نامردارفتين اي：سعيد

 .بودي توخواب خب_

 هاروازکجاپيداکردي؟ حاالنقشه：پندار
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 چراخودتون که دادم فحش بهتون کلی نشماهانيستي دیدم بيدارشدم وقتی.بودکه نشده هاگم نقشه：سعيد

 بهت تمخواس.ماشين توي گذاشتمشون.پایين ورفتم هاروبرداشتم نقشه منم همين براي.خبرندادین من وبه رفتين

 نم قبلش بازه که دیدم رسيدم درشرکت به وقتی.باال دوباررفتم گوشيموباالجاگذاشتم دیدم که بزنم زنگ

 ميگردن چی یه ودنبال ميریزن روبهم اتاقت پيکردارن نفرمردغول سه یه دیدم.داخل رفتم اروم بودم دروبسته

 هوش به هم وقتی.رفتم وازهوش زمين افتادم.سرم زدتوي محکم ازپشت یکی که دربودم دم اتاقت طرف رفتم

 .تو به زدم وزنگ اتاقت داخل خودمورسوندم.اونارفتن دیدم اومدم

 .نيومد سرت بالیی خداروشکرکه ولی_

 .شب بوداون شبی جبع：پندار

 مابستونيمش؟ که خوشگله بهارخانوم این حاالدختره：سعيد

 .ميزدن حرفی بودولی پایين بودسرش گذاشته پاش بودوروي کرده دستاشومشت.شد وعصبانی پندارناراحت قيافه

 مادخترميدیم؟ گفته کی_

 نميدي؟ ینی：سعيد

 عمرا توکه به.نخير_

 پندار؟ نه مگه اخالقی يپی،مهربونی،خوشماهی،خوشت این چمه؟پسربه من مگه：سعيد

 .سعيدرونداد جواب همين مانبودبراي به پندارحواسش

 .پندارباتوام هووووي：سعيد

 .ها؟اره：وگفت اومدسرجاش حواسش

 اره؟ چی：سعيد

 .گفتی که همون：پندار

 .گفتم چی که اینه مهم خب：سعيد

 .اونجا باشيم فرداخوب هک کنيم استراحت خونه بریم پاشين.دیگه نکن سعيداذیتش.اهههه_

 حساس بهش نسبت.هموميشناختن روزبودکه3فقط حاالخوبه.بود شده عوض بودخيلی بهارودیده که پندارازوقتی

 بهارم دیروزپيشنهاددادکه حتی.داره بهارودوست اون ميکردم احساس.ميزد برق بهارميومدچشاش تااسم.بود

 اون.ریمنيازدا کمکش به شرکت توي ماشدميارمش مال ژهپرو این اگه گفتم منم.کارکنه هستی پيش بيادتوشرکت

 وشلوارپوشيده کت هممون.حاضرشدیم آریان شرکت کنفرانس سالن توي11ساعت تاصبح وماسه گذشت روزم
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 مال طرح واین روبرده پروژه انگاراین بودکه لباش روي لبخندي بود ساله21مردتقریبا یه که شرکت رئيس.بودیم

 اینجوري که بردن باخودشون اصلی نقشه روجاي هامون ازنقشه یکی کدوم نيس معلوم.شده خودشون

 همونطوري.طرحشوگفت آریان شرکت اول.شد شروع جلسه اومدن همراهش وچندنفرآدم علی وقتی.خوشحالن

 جاي هيچ هتلی وهمچين بود قشنگ خيلی طرحشون خدایی بودولی مجلل هتل یه طرح بودم زده حدس که

 طرح.وجل رفتم تاپم وبالپ روبستم کتم ي دکمه.ماشد شرکت نوبت حرفاشون شدن زتمومبعدا.وجودنداشت ایران

 ودقيق روباجزئيات همه.شدم طرحمون دادن توضيح مشغول.شد پروژکتورنمایان روي وتصویرش رواوردم کليمون

 وآخرسرگفتن.شدن زدن حرف چپدنفرمشغول واون علی.نشستم سرجام شدرفتم تموم وقتی.دادم توضيح

 ولی نچيکارکن نميدونستن بودازعصانيت دیدنی آریان شرکت اعضاي قيافه.ميکنيم نتيجشواعالم روزدیگهچند

 .من خونه رفتيم همه بعدازجلسه.بودن قرمزشده عجيب

 .داربود چقدخنده خداقيافشون واااااي：سعيد

 هاروبردن؟ نقشه کدوم حاالنفهميدین：هستی

 .روبردن بودیم کشيده زمين اون براي که قبلی هاي نقشه.چرا：پندار

 جدي؟توازکجافهميدي؟_

 هنقش شبيه جاهاش بعضی نکردي احساس درضمن.نبود ولی ميگشتم دنبالشون داشتم چندروزپيش：پندار

 .مابود قبلی

 .بگم همونجاهم خواستم.اومد یادم االن منم ميگه راس：سعيد

 ميشه؟ معلوم نتيجش حاالکی：نازنين

 .چندروزدیگه_

 روتنهابزارن پدرشون نداشتن دوست نيماورهاهم.ميومدن شلوغی کمترتوي وغزل امين.دیمبو دورهم شام اونشب

 .بودن خونه بيشترمواقع هميشه براي

 نمک فک نميشدینی بهاراصالمتوجه بهاربودولی پيش مابودحواسش پندارخونه که شبهایی اون همه مثه امشبم

 .بودم فهميده من فقط جمع اون توي

 مشغول سخت وهمه ماشده مال پروژه.روزاروداشتيم بهترین بگم ميتونم.ذشتميگ خوبی به روزهامون

 بودمهندس پندارشده.شما ویالي بریم جمعی دسته شدهمه کاراسبک که دیگه ماه یه داشتم تصميم.بودن

 به مشغول کنارهستی شرکت بهارتوي.اونجاسرميزدم به ميتونستم که تاجایی منم.بود ناظروهرروزسرپروژه

 تموم امتحاناشون قرارشدهروقت.بود مونده کم درسشون شدن وتاتموم آخربودن ترم وشونهرد.کارشد
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 يچه طوریکه.هاباشه بچه براي پرورشگاه بهترین ميخواست دلم.کنن روشروع پرورشگاه اون داخلی شدکارطراحی

 .نباشه پرورشگاه توي وکسري کم

 که وغزل امين.ميشد خوب هممون کاربراي همه بعدازاین.داشت ميالدکنسرت برج توي جليلی سامان امشب

 براي.دادم بليطاروسفارش.بود سخت براش وررفتن وراون بودواین شده ماهش2 غزل چون.نميان گفتن

 .بودم جلورورزوکرده بودوصندلی شب1ساعت

 .شدن خوشحال خيلی خبردادم هم همه به

 .بيرون زدم ازشرکت کردم وریس کاراروراست که یکم

 .بودن بارهاخونه باباش.نازنين خونه ورفتم تمگرف شيرینی سرراه

 سالم_

 .اومدي خوش پسرم سالم：پدرنازنين

 اميرخوبی؟ سالم：رها

 .شدم مزاحم شماخوبين؟شرمنده ممنون_

 کشيدي؟ چرازحمت...بياتو.پسرم حرفيه چه این：پدرنازنين

 .سالن داخل رفتيم رهاوباهم دست رودادم شيرینی

 ميره؟ پيش وبخوبی؟کاراخ پسرم خب：پدرنازنين

 ...خوبه چی خداروشکرهمه_

 .برداشتم استکان یه کردومنم تعارف.اومد وشيرینی چاي رهاباسينی

 .ممنون_

 ندارین؟ کاري بامن باباجون：رها

 .دخترم نه：پدرنازنين

 .زودميام.خرید ميرم من：رها

 .باش خودت مواظب دخترم باش：پدرنازنين

 .بااجازه چشم：رها

 .مروخورد ازچایيم قلوپ یه
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 چخبر؟ دیگه پسرم خب：پدرنازنين

 ازمزاحمت غرض.خوبه چی خداروشکرهمه سالمتی：وگفتم کردم ميزوصداموصاف روي روگذاشتم چاي ليوان

 .بگيرم اجازه ازتون خواستم

 چی؟ اجازه؟براي：پدرنازنين

 نازنازني ازاینکه قبل خواستم.داریم همدیگرودوست چقد منوونازنين که حتماشنيدین شماهم راستش_

 چی همه بعدش بودین راضی وشماهم نازنين اگه که بگيرم اجازه بزرگترین ازشماکه کنم ازدواج درخواست

 .کنيم رورسمی

 .بود سخت خيلی گفتنش ميشدم آب داشتم ازخجالت.بودم کرده عرق.کشيدم ازسرآسودگی نفسی اروم

 واگه باشم کنارشون گرفتن اوناهرتصميمی کردم سعی تااالن.ميدونم چيزایی وبيش کم بله：پدرنازنين

 هم مادرباشم خواستم هم جورایی یه نباشه کم زندگيشون توي چيزي کردم سعی.کنم نيازبودراهنمایيشون

 منوبه درستش بخواد؟خداروشکرنيماباانتخاب ميتونه چی دیگه هاش بچه وآسایش پدرجزخوشبختی یه.پدر

 وقتی.افتم می یادمادرش بادیدنش هميشه.درشهما شبيه خيلی نازنين.مونده نازنين حاالفقط.رسوند آرزوم

 ازاولم من.کنه انتخاب خودش خواستم ولی گفتم دروغ بودم راضی بگم اگه کنه ازدواج پسره بااون ميخواست

 یه وباالخره دوستی پاي به ميزاشتين هردوتون ولی دارین بهم نسبت حسایی شمادوتایه که ميدونستم

 اميدوارم.پسرم راضيم من.راحته وانتخابش دخترم ازبابت وخيالم سیه پسرخوبی توخيلی.روزاینوفهميدین

 .کنی روخوشبخت دخترم

 .باشه تاخوشبخت ميدم جونمم باشين مطمئن.پارسيان آقاي ممنونم خيلی_

 .بدونی پدرخودت روهم من پسرمی؟ميخوام گفتم روزبهت یه یادته：پدرنازنين

 .آقاجون چشم_

 يراهنباپ وشلوارمشکی کت.شدم وآماده گرفتم دوش.خونه بعدازاونجارفتم.پدروپسر یک مثل کردیم همدیگروبغل

 صوتی هستی.دربازشدواومدندبيرون کّ روبزنم هستی درخونه خواستم بيرون اومدم ازخونه.سفيدپوشيدم

 .زدي تيپ...منو اووووداداش：زدوگفت

 .نازنين بيچاره：بهار

 .بگيره هارواززیربغلم هندونه این یکی_

 .ها دیرميشه بریم.نشو حااللوس خب خيلی：هستی
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 بودشال زده سفيدمشکی تيپ من مثه بوداونم شده خوشگل عجيب امشب نازنين دنبال وررفتيم ازاون

 نميخوري؟ جم ازپيشم：گفتم گوشش دم مياداروم سفيدچقدبهش

 ...ها نداریم درگوشی هوووي：هستی

 .بودن دنبالمون نيماورهاهم.بيان قراربودباهم سعيدوپندارهم.

 .رسيدیم کنسرت به مونده ربع یه

 .ميام منم.بشينين اول ردیف شمابرین_

 توکجا؟：نازنين

 .بگيرم تحویل ازت تابيام باش من فرشته این مواظب دودقيقه یه نيماداداش.ميام زودي دارم کارکوچيک یه_

 ...قربان اطاعت：دادوگفت نظامی وسالم سرش سربازهادستشوبردباالي نيمامثه

                                  ***** 

 "نازنين

 نشسته نيما طرفم یه.بود هنوزاميرنيومده بودولی مونده کنسرت شروع به دقيقه پنج.سرجامون نشستيم

 .اميربود جاي دیگم بودوطرف

 اميرکجارفت؟ نيماتونميدونی_

 .ميشه پيداش نباش نگران.شمابيخبرم مثه منم نه：نيما

 .ميشد شروع هبرنام داشت دیگه.شد چراغاخاموش

 کرده تعجب من مثه همه.نبود جليلی سامان صداي اینکه ولی.کرد خوندن به شروع خواننده کردن زدن به شروع

 نميشد دیده چهرشم تاریکی اون توي.بودن

 

 بودم تو رویاي توي تازه حرف یه دنباله _

 سرودم رو ترانه این عالقم ابراز واسه

 گشتممي یش پِ هم پشت که ها واژه عبور تو

 نوشتم و دارم دوست حرف این به رسيد آخرش

 ..نوشتم دارمو دوست
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 دهنشون ازتعجب من مثل همه.اميربود صدا،صداي باالبودواین اميراون من خداي واي.شد چراغاروشن

 .لباش بودولبخندروي من اميربه نگاه.بود شده درشت بازوچشاشون

 

 ستاره پر آسمون قدره دارم دوست من

 اشاره بی اراده بی ميام وت سمت که جوري

 اشاره بی اراده بی

 نميدونی تو که قدري قدره دارم دوست من

 ميمونی خاطرم ابدتوي تا بگم که قدري

 ..ميمونی خاطرم توي

 

 يناول این ولی بودم رودیده گيتارزدنش.بود قشنگ خيلی صداش.داربود خنده خيلی انگارحالمون.اميرميخندید

 .ميخوند باربودکه

 

 عزیزم تو عشق تيره رفته نشونه من سمت

 گریزم راه شد انگاربسته اومده من دخل

 نداره همتا اصلنم یدونست یکی من عشق

 ميباره تو دلِ روي بارون مثل هميشه تو

 ميباره تو دله روي

 ستاره پر آسمون قدره دارم دوست من

 اشاره بی اراده بی ميام تو سمت که جوري

 اشاره بی اراده بی

 نميدونی تو که قدري قدره دارم دوست من
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 ميمونی خاطرم توي ابد تا بگم که قدري

 ..ميمونی خاطرم توي

 

 .بودم وتعجب بهت هنوزتوي من.زدن دست براش شدهمه تموم وقتی

 ازهمتون.اینجام من ازاینکه بيادومتعجبين جليلی سامان تاآاقاي منتظربودین همتون که ميدونم：امير

 .گذاشت رودراختيارمن فرصت این که گذارم سپاس جليلی وازآقاي روميگيرم وقتتون که عذرميخوام

 اي فرشته یه پيش چندسال.ميشه زندگيم اعتراف بزرگترین این.کنم اعتراف یه همتون جلوي ميخوام امشب

 بخاطرداشتنش وروزهم شب اگه که اي فرشته.ساخت بهشت برام جهنمم دنياي از شدکه واردزندگيم

 .کمه بازم ازخداتشکرکنم

 .آورد قرمزبيرون مخملی جعبه زانوزدویه جلوم.مياد من سمت داره دیدم.اومدپایين سن ازروي

 ...واوووو：ميگفتن ميومدکه همه صداي

 .یاچيکارکنم بگم چی بودونميدونستم شده قفل زبونم

 .بود تاج انگشترتک روبازکردیه اميردرجعبه

 !ميکنی؟ ازدواج ميشی؟بامن خانومم ينمنازن من، من،زندگی من،عمرمن،نفسم من،عشق ي فرشته：امير

 .داشتم مردرودوست چقداین من.بود شده جمع توچشمام اشک شوق ازشدت

 اره قلبم وازته وجودم ي باهمه_

  مبارکه وميگفتن زدن دست برامون همه

 .کردیم بوسيدبعدهموبغل ازپيشونيم کرداول دستم انگشتروتوي بلندشدم ازجام بلندشدمنم زمين ازروي

 ...پرستاره آسمون قده دارم دوست من：شدوخوند واردسن جليلی سامان حين يندرهم

                              ****** 

 "امير"

 امير؟：پندار 

 هوم؟_

 بزنيم؟ حرف ميشه：پندار
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 درمورده؟_

 .بهار：پندار

 !بهار؟：پرسيدم ازش وباتعجب کردم پندارنگاه وبه هابرداشتم برگه روازروي سرم

 وهيتی دونستم برادرم تووسعيدرومثه باشماهاآشناشدم وقتی ندارم خواهروبرادري رمنامي：پندار

 .باشم کرده بدبهش نگاه اگه شرفم بی.کنم خواهرنگاه دیدیه بهاربه به نتونستم کردم اماهرکاري.روخواهرم

 نگاه دریک نم ولی باشی اعتقادنداشته نگاه دریک عشق شایدبه...روزاول ازهمون...دارم دوسش من...اميرمن

 پنهون روتودلم احساسم ازاینکه شدم خسته دیگه.بيشترميشه احساس این ميگذره وهرروزکه شدم عاشقش

 ...اون بدون من.بيادواونوبگيره زودترازمن کسی ميترسم بهاردخترخوشگليه.کردم

 بود سخت خيلی براش حرف این زدن.بده ادامه نتونست

 برام.خواهرمه واونم نداره ازهستی فرقی هيچ بهاربرام که یميدون خودتم.ميکنم درکت.پندار ميدونم_

 رخوبپس که ميدونم ميشناسم توروهم.کشيده زندگيش توي که هایی مخصوصاباسختی مهمه خيلی خوشبختيش

 اگه.بگی تاخودت بگم چيزي نخواستم ولی بهاردیدم به تونسبت چشماي روتوي عشق من راستش.هسی وپاکی

 هک ميدونم ميشناسمت که ازاونجایی ولی روميشکوندم گردنت باش مطمئن بدداري اهنگ خواهرم به که ميدیدم

 .بعدبهار بزنی حرف باخانوادت اول بهتره موردهم دراین.نيستی پسري همچين

 توموافقی؟ ینی：پندار

 بهترازتو؟ نه؟کی بخوادچراکه اون اگه بهاره خوشبخيه مهم من براي که گفتم_

 .داداش نوکرتم：کرد وبغلم شدواومدطرفمبلند ازجاش پندارباخوشحالی

 حاالکجا؟：گفتم که بيرون بره خواست

 .بزنم حرف باخانوادم که ميرم：پندار

 حد؟ دراین_

 .کرده چقددیوونم که بدونی اگه.روزه یه روزم یه：پندار

 ...ميدونم_

 .بود امين.خورد زنگ گوشيم بعدرفتنش.پنداررفت

 داداش؟ جانم_

 ...بابا...باباشدم.يااومددن اميربه：باخوشحالی امين
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 جدي؟کی؟：وگفتم بلندشدم ازجام ازخوشحالی

 .اومد هوش به غزلم.ميشه ساعتی یه：امين

 ميگی؟ االن دنيااومده به ساعته یه_

 .بود رفته اصالیادم：خندیدوگفت امين

 بيمارستانی؟ حاالکدوم.دردنکنه دستت_

 .وبهار هستی اتاق سمت ورفتم بيرون اومدم وازاتاقم روپرسيدم بيمارستان اسم

 .بریم خانوماپاشين عمه_

 کجا؟：هستی

 خانوم؟ عمه：بهار

 .بياین خواستين شماهام جيگرعموروببينم رفتم من ميپرسين چقدسوال اهههه_

 .بهم رورسوندن بادوخودشون.چهارتاشده چشاشون االن که ميدونستم بيرون اومدم ازاتاق

 دنيااومد؟ به امين داداش اميربچه：هستی

 .دنيااومدم به من پ ن پ_

 کی؟：بهار

 نی گل وقت_

 مسخره：بهار

 .کوچيکه ابجی نظرلطفته_

 .بودن آورده روهم بچه.شون اتاق رفتيم رسيدیم که بيمارستان به

 ...نازیه دخمل چه جان اي：هستی

 .یادميگيره بچه بزن حرف زدنه؟درست طرزحرف چه این اه اه اه_

 .بحرفم اینجوري باعسلم دارم دوس من توچه به：هستی

 .بروکنارببينم.لووووووس_

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 شرقی دختر | احساس نبض

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

68 

 

 خانمدختر وحاالاین بودن کرده روانتخاب دنيابياداسمش به که ازاین قبل.بغلم روگرفتم وبچه روکنارزدم هستی

 .بخورش ميخواس دلش آدم.بود وامين ازغزل ترکيبی عسل.ما بودعسل شده

 .ببينيمش بزارماهم تو دست همش：هستی

 عسل؟ نه همگ نميخوادتوروببينه گفت عسل_

 .نخيرم：هستی

 .هم بله_

 بگودیگه بهش چی یه.کن نگاش اااااداداش：هستی

 .نکن اميراذیتش：امين

 .گفت خودش دخترت داداش چه من به_

 .نداره زبون که اون：هستی

 .داره که دل_

 .من به بدش：هستی

 باشه؟ کن گریه بغلش رفتی عموجون( گفتم عسل گوش دم بياداروم هستی ازاینکه قبل.)اصالبيابگير_

 گوشش؟ دم ميگی داري چی：هستی

 عمو؟ نه مگه وعسل من بين خصوصيه_

 .ميخندیدم ویواشکی اروم.کردن کردگریه شروع هستی بغل تارفت عسل.گرفت روازبغلم عسل هستی

 باعصبانيت ميخندم تادیددارم هستی.شد اروم عسلم.مامانش بغل وگذاشت گرفت روازبغلش عسل امين

 ؟ميخندي چی واسه：گفت

 جرمه؟ هم خندیدن هيچی：وگفتم دادم وقورت وخندم وجورکردم خودموجمع

 نه؟ گفتی توبهش：کردوگفت نگام چشاشوریزکردوموشکافانه

 گفتم؟ کی؟چی به_

 .بسته بن چپ علی کوچه：هستی

 .زدن بزرگراه شنيدم جدي؟من_
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 ميکردکه سعی اونمو ميکردم محافظت ازخودم نميرسدمن بهم زورش.جونم ترشدوافتادبه عصبانی دفه این

 اومدن ميخندیدن درحاليکه بهاروامين.ميشد بيشترعصبانی واون ميخندیدم من منوبزنه ظریفش بادستاي

 .تاماروجداکنن

 .بيرون ميکنن روپرت هممون االن بيمارستانوگرفته کل باز؟صداتون شدین بچه：امين

 وارداتاق پرستاباعصبانيت.ادد ادامه کارخودش حرفانبودوبه بدهکاراین گوشش هستی اینکه مثه ولی

 .بریدبيرون.روسرتون بيمارستانوگذاشتين اینجاچخبره؟کل：شدوگفت

 شد؟ راحت خيالت：گفتم هستی وروبه کردم رودرست لباسم.کناررفت ازروم هستی

 .تقصيرتو همش：هستی

 .پرویی خيلی_

 ...بيرووووون：ترازقبل پرستارعصبانی

 .دراومد هم عسل بادادپرستارگریه

 چرادادميزنی؟ ميریم خب خيلی.رو بچه ترسوندي انمخ یواش_

 .بيرون تربرین سریع لطفاهرچه ترگفت اروم دفه این شده بودپشيمون معلوم که خانمه

 نداد گوشيشوجواب ولی زدم زنگ پندارم به.خبردادم سعيدونازنين به

 بقيهو ميکردیم کل کل لیک سرعسل باهستی.اومدن گل دسته بایه ونيماورهاهم روزسعيدونازنين بعدازظهرهمون

 .امين خونه رفتيم باهم شدوهمه مرخص روزبعدغزل.نبود خبري ازپندارهنوزم.ماميخندیدن به هم

 عاشق.ابراميدیدم روروي خودم.ترميشد شيرین برام زندگی ميگذشت که هرروزي.عموشدیم ماهم باالخره...بله

 این داخ نوکرتم گفتم شکرکم خدایاهرچقدربگم!م؟ميخواست چی بيشترازاین دیگه.داشت دوسم واونم بودم نازنين

 .     قدرشوبدونم ميدم قول نگير روازم خوشبختی رو،این خوشی

                              &&&&&&&& 

 امير؟：سعيد

 !هوم؟_

 .سعيدجان جانم بایدبگی.وزهرمار وکوفت،هوم هوم：سعيد

 توآدمی؟ آخه：وگفتم زیرخنده زدم پقی

 .میتوآد پ ن پ：سعيد
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 .صددرصد_

 .شرکت نيومده هفتس ازپندارخبرنداري؟یه باباآدم خب خيلی：سعيد

 .نميده جواب گوشيش به ميزنم زنگ هرچی.واال نه_

 .باشه افتاده واسش اتفاقی نکرده خدایی نکنه：سعيد

 .خونش ميرم امروزبعدشرکت.خدانکنه_

 بيام؟ منم ميخواي：سعيد

 .ميدم بهت خبرشم ميرم من نيس الزم نه_

 ok：عيدس

 .دبو ریخته بهم وموهاش آشفته قيافش.دروبازکرد دقيقه بعدازپنج.روزدم زنگ.پندار خونه رفتم بعدازشرکت 

 .سالم_

 بياتو سالم：حوصلگی پنداربابی

 ایه؟ قيافه چه این_

 مگه؟ چشه：پندار

 .اینجااینقدتاریکه که باخورشيدقهرکردي.نکردي نگاه خودت به ازتوآینه اینکه مثه_

 .ندادم گوش پندارم غرغراي کناروبه هاروکشيدم پرده وهمه پنجره سمت رفتم

 اومده؟قبلناتميزتربودي؟ اینجازلزله_

 پيرزناغرغرکنی؟ اینجامثه اميراومدي：پندار

 .روبرداشته خونه کل گندت بوي بگيربينم دوش پاشوبرویه.الزمه چون...اره_

 .روبوکرد وپيرهنش پندارزیربغلش

 .بونميدم که من وا：پندار

 .دارم بدوبعدکارت پاشو چراميدي_

 داري؟ چيکارم：پندار

 .بگيروبياتابگم برودوش_
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 ...امير اههه：بلندشدوگفت پندارازجاش

 ...کوفت_

 .تربيت بی：پندار

 شویی ظرف ماشين توي روگذاشتم کثيف وظرفاي وجورکردم روجمع اطراف یکم منم بگيره تادوش پنداررفت

 روي کوچيکی وحوله خيس پندارباموهاي که ميریختم فنجون توي تاقهوهدو داشتم.زدم برق به سازروهم قهوه

 .پسرخوب حاالشدي：وگفتم طرفش روگرفتم قهوه فنجون.سالن اومدداخل دوشش

 .نشستيم مبل وهردوروي روگرفت فنجون

 .ميشنوم خب_

 رو؟ چی：پندار

 .رونميدي تلفنامون وجواب شرکت نمياي اینکه دليل_

 .نداشتم حوصله：پندار

 از داشتی مشکل اگرم شرکت بياي هرروزصبح وظيفته توهم داره قانون شرکت شهرهرته؟اون کردي ااا؟فکاا_

 .بگير مرخصی ميباشم بنده که شرکت رئيس

 .داداش شوجون اميربيخيال：پندار

 شد؟ چی خب بزنی حرف باپدرومادرت ميري گفتی پيش شده؟هفته بگوچی پندارجداازشوخی_

 لخوشحا خيلی هردوشون کنم ازدواج ميخوام گفتم بهشون سرميزناهار ازسرکاراومد هک بابام خونه رفتم：پندار

 بودیم گرفته کنسرت توي جمعی دست که عکسی منم پرسيدن کردن انتخاب که درمورددختري وازم شدن

 بابام ميکردتااینکه صداش عروسم عروسم اومدومامانم خوششون خيلی ازنظرقيافه.دادم رونشون

 االن ترازهمه ومهم نيس مهم اصالبرام گذشتش که وگفتم گفتم روبهشون چی همه منم.پرسيد درموردخانوادش

 نه：باباگفت شنيدن اینوکه.خواهراميره

 وکلیت خاندان نوه تک بگن که ابروموببري نفهمی؟ميخواي به یاخودتوزدي پسرتونميفهمی：چرا؟گفت：گفتم

 هچ که ميبينين بشناسينش اگه شماهم درضمن.يسن مهم اصالبرام مردم حرف：کرده؟گفتم ازدواج کسی باچه

 بکنیرو انتخابت داري وقت هفته یه گفت.زدتوگوشم شدوبابام دعوام اخرش...والسالم و نه گفت.وپاکيه دخترخوب

 .دختره یااون یاخانوادت

 چيکارکنی؟ حاالميخواي خب_
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 خودشونه حرف حرف فقط شدم خسته هم خانوادم هاي خودخواهی ازاین.دارم دوسش خيلی اميرمن：پندار

 ارمد که هرچی بشنوه اینوپدرم وقتی ولی ميکنم بهاروانتخاب وجودم ي باهمه من.نيس مهم اصالبراشون ونظرمنم

 کنه؟ ازدواج پسري باهمچين بهارحاضره.نداره هيچی که وپاسی پسرآس یه ميشم اونوقت ميگيره روازم

 .کنه زندگی سختی بخوادتوي اینکه به برسه بيادچه ازچشاش اشک قطره یه اون ندارم دوس من

 مطمئنی؟ گرفتی که پندارازتصميمی_

 ...ولی نميکشم بهاردست ازعشق ولی جونموميدم：پندار

 چی؟ ولی_

 .کنه زندگی نداره هيچی که باکسی حاضرميشه چی؟اون منونخواست اون چی؟اگه نداشت دوسم اون اگه：پندار

 ادماي هک نيس بود؟بهاردختري وضعيتی چه توي باماآشناشه زاینکها قبل توبهارونشناختی؟اون اینکه پندارمثه_

 بزنی بابهارحرف بري خوندن یأس ي وآیه زدن غمبرک بجاي بهتره توهم.کنه انتخاب روبخاطرپولشون اطرافش

 .شه روشن تاتکليفت

 نشنيد طاقت من...ندارم دوست بگه...نميخوامت بگه ميترسم...نه بگه ميترسم.امير ميترسم：پندار

 ...ميميرم باورکن...ميميرم...ایناروندارم

 ثهبروم.بيرون ميان ازشرکت دیگه ساعت نيم.فردا امروزچه چه روزبگی بایدیه که باالخره.وپرتانگو چرت ازاین_

 .بگو جاوحرفتابهش یه وببرش وبرودنبالش بپوش لباس ادم

 بگم؟ یعنی：پندار

 .کن شنرورو خودت بشينی؟تکليف اینجوري ميخواي پندارتاکی_

 .آشپزخونه توي وبردم هاروبرداشتم ليوان.اتاقش توي بلندشدورفت پندارازجاش

 امير：اتاقش پندارازتوي

 بله؟_

 .بيا لحظه یه：پندار

 .ميگشت لباس کمددنبال ازتوي داشت اتاقش توي رفتم

 یارسمی؟ بزنم اسپرت اميرتيپ：پندار

 .مياد بهتبيشتر اسپرت تازه بزن خواستگاري؟اسپرت بري ميخواي مگه_
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 .باشه：پندار

 .بده منم خبرشوبه.ميرم دیگه پندارمن_

 .اوکی：پندار

 .بشم خارج ازاینکه قبل

 امير؟：پندار

 بله؟_

 .داداش ممنوتم：پندار

 .نداشت قابلی：وگفتم زدم لبخندي

 کارشتا منتظرایستادم درداروخونه جلوي.بود داروخونه توي االن.نازنين دنبال ورفتم بيرون پنداراومدم ازخونه

 .سمتم رودیدبالبخنداومدم ماشينم وقتی زدم بوق براش.بعداومدبيرون ساعت نيم.وبيادبيرون شه تموم

 .بازکردم براش دروازداخل

 .خودم برخانم سالم_

 اومدي؟چراخبرندادي؟ کی سالم：نازنين

 برم؟ ناراحتی.ميشه ساعتی نيم_

 .نشو لوس اااااامير：نازنين

 خوبی؟.چشم_

 ي؟توچطور خوبم：نازنين

 .شدم عالی تورودیدم_

 .تاناهاربخوریم رستوران یه سمت ورفتم کردم ماشينوروشن منم کمربندشوبست نازنين

 اميرازپندارخبرگرفتی؟ راسی：نازنين

 .ازهمونجاميومدم داشتم خونش رفتم آره_

 شد؟ چی خب：نازنين

 .اونامخالفن ولی زده حرف باخانوادش_
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 چی؟ واسه：نازنين

 ازدواجن این مخالف بهارداره که اي باگذشته اونام گفته خانوادش دبهاربهرودرمور چی پندارهمه_

 .دارن نيس؟بعضياواقعاطرزفکرمزخرفی خوب دختره ینی پولدارنيستن چشه؟چون مگه گذشتش：نازنين

 .من عشق جوره یه هرکی خب_

 حاالميخوادچيکارکنه؟：نازنين

 بگم خانوادم روبه انتخابم وقتی ولی ارنميتونمبه بدون من ميگه پندارم دختره یامایااون گفتن خانوادش_

 نميکنه نگاه کسی پول بهاربه گفتم منم کنم بابهارازدواج چجوري من اونوقت ميگيرن روازم دارم که اوناهرچی

 .بزنن حرف بهاروباهم دنبال بره حاالقرارشداالن.شه روشن تاتکليفت بزنی حرف باهاش بهتره توهم

 يکنه؟م بهارقبول نظرت به：نازنين

 .پنداروميخواد بهارم ميکنم حس ولی نميدونم.خوبيه پندارپسرخيلی_

 .دارم حسی همچين منم：نازنين

 .خيرباشه تهش اميدوارم_

 .انشاهلل：نازنين

 برام باشه کنارنازنين که هرچيزي.عشقه ناهار،ناهاره این نظرمن به.ناهارخوردیم وکنارهم رستوران رفتيم بانازنين

 ميخنده وقتی.هاشم خنده عاشق.ميخندید ميگفتم نازنين اینوبه وقتی...عشق شامناهارعشق، مثه.عشقه

 زمان دارم دوس کنارهميم که وقتایی.کنم نگاش تاآخرعمرم ومن بخنده ميخوادهمينجوري دلم.منه انگاردنيامال

 .نره ازکنارم وقت وهيچ شه متوقف

                                     &&&&& 

 بهار؟_

 داداشی؟ لهب：بهار

 .بزنم حرف باهات بياميخوام کن کارتوول دودقيقه یه_

 .االن اومدم：بهار

 اومدتلویزیون بهارکه.ميدیدم تلویزیون داشتن منم ميکردن درست شام آشپزخونه توي داشتن بهاروهستی

 .کردم روخاموش

 داداشی؟ بله：بهار
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 درسته؟ دارين فرقی هيچ هستی باخواهرم که گفتم اینجابهت اومدي بهاروقتی_

 .درسته：بهار

 وماهمه داري قبول داداشت منومثه گفتی.مهمه توهم خوشبختی مهمه برام هستی خوشبختی که همونقدري_

 خانوادتيم

 ایناروميگی؟ چی واسه داداش ولی اینادرسته همه：بهار

 ردینوچيکارک تينچياگف نميپرسم ازت.بزنين تاحرف بيرون رفتين باهم وامروزم داره پنداردوست که ميدونم من_

 فک خوب تصميمت به ميخوام ازت.بگيري تصميم خودت بتونی که هسی وبزرگ خانوم اونقدري ميدونم چون

 جزخودت کس هيچ به ميخوام.مهمی توبرام ازاون اماقبل دارم دوسش خيلی ومنم خوبيه پندارپسرخيلی.کنی

 .يخورهم ضربه خيلی اینجوري چون نکن اميدوارش نداري دوسش اگه.نکنی فک

 چی؟ خانوادش پس：بودگفت نشسته بودوساکت مونده پایين سرش تااالن بهارکه

 دتوآین فکرخودت به بهتره توهم.کس یاتویاهيچ ميگه رونميخواد کسی وجزتوهيچ روکرده خودش پندارانتخاب_

 .بگيري وبعدتصميم فکراتوکنی خوب بهتره.پندارباشی هم وکمی

 .حاضره شام بياین!بهار؟!امير؟：آشپزخونه ازتوي هستی

 .گشنمه حسابی که بخوریم شام پاشوبریم_

                            &&&& 

 .بازم ميخواین مرخصی شرکت اومدین راه همه این نباشه آقاپندارزحمت به به：سعيد

 چخبرپندار؟.نکن سعيداذیتش_

 .اميوناتوراهنک.ميرسن سفارشامون امروزم.ميره پيش کاراخوب.پرورشگاه سرپروژه رفتم：پندار

 .دیگه نقشس طبق چی همه.خوبه_

 .حله چی همه آره：پندار

 .شه راحت خيالم تامن شه کارتموم زودتراین_

 .بگيرم عروسی بگوميخوام：سعيد

 چی؟ که خب_

 .داریم عروسی جان اي.هيچی：سعيد
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 .تو ازدست امان_

 .آمين بگوالهی(ام بعدروبه)کن ماهم خدایانصيب：خداگفت درازکردوروبه آسمون سمت دستاشوبه

 ...آمين الهی：منوپندار

 .این واسه روباالبزنيم اميرآستينامون ميگم：پندار

 بده؟ زن این به که کيه_

 .باشه ازخداشونم.ماهی این چمه؟پسربه من وامگه：سعيد

 سقفو؟ ترکهاي پندارميبينی_

 .خندیدیم تامون هرسه

 .بعدمن بگيرن زن بایدداداشام اول ولی：سعيد

 .ایم آماده ماکه_

 .پنداروميگم آره توکه：سعيد

 .باشه کرده روانتخاب یکی شایداونم ازکجامعلوم_

 نگفتين؟ من کی؟چرابه：سعيدباتعجب

 .نيس معلوم هنوزهيچی：پندار

 کيه؟ بگين من جون：سعيد

 ميدي؟ ااااپسرچراقسم_

 .دیگه بگين：سعيد

 .اینقدفضولی نميدونستم：پندار

 .دیگه بگين.کنجکاوم نيسم فضول：سعيد

 .روزدن دراتاقم حرفامون نبي

 .بفرمایين_

 .شد بهارباچندتاکاغذوارداتاق

 چطورن؟ اینابندازببين به نگاهی یه داداش：بهار
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 .خانوم شدابجی عرض سالم：سعيد

 سالم：بهار

 ..بدنيسا بگيري تحویل یکم：سعيد

 .ميزنی سعيدچقدحرف اهههه_

 قهري؟ بهار؟بامن.ميزنم بابهارحرف دارم من توچه به：سعيد

 ..نه：اربه

 پندار؟ نه مگه ماهی این پسربه چرااینقدخشکی؟من پس：سعيد

 .بود شده غرق افکارخودش بودوتوي پایين سرش کردم پندارنگاه به زیرچشمی.ازپندارنيومد جوابی

 ها ميشه چيت یه پندارباتوام؟جدیدا هوي：سعيد

 !ها؟：پندار

 .دیگه قهرنکن!بهار؟.هاوکوفت：سعيد

 .کنی عمل قولت به ميخواسی：بهار

 نکرده؟ عمل که داده قولی بازچه：وگفتم دستش هارودادم شدبرگه تموم که کارم

 .آقانيومد هرچقدرمنتظرموندیم وهستی من سينماولی ماروببره قراربوددیشب：بهار

 .ميبردمتون ميگفتين من به خب：پندار

 .نگفت پندارچيزي بهاردرجواب

 حاالآشتی؟ تکرارنشه دیگه ميدم قول.کردم غلط：سعيد

 .هس هم هستی که نيسم من فقط：بهار

 .یکی اون سراغ برم من تا توببخش：سعيد

 .ميکنم تنبيهش بعدتکرارشدخودم دفه ببخشش بخاطرمن دفه حاالاین_

 .امير بخاطرداداش فقط باشه：بهار

 .زلزله اون سراغ حاالبریم.من برم خوشگلم ابجی آقربون：سعيد

 .کيه طرف بایدبگين برگشتم رفته یادم نکنين فک：گفت هک دروببنده سعيدخواست رفت بيرون بهارازاتاق
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 .سعيد این ازدست امان_

 .بود نشسته پندارساکت

 !چته؟ پيشت_

 ميکنه؟ محلی چرااینقدبی：پندار

 کی؟بهار؟_

 .بده تاجواب چقدبایدمنتظربمونم نظرت به：پندار

 .بایدفکراشوکنه اون_

 .ميشه من روزمال روزمياد،یه یه هبگ بهم فقط ميمونم منتظرش تاآخرعمرم بخداقسم：پندار

 بپرسم؟ سوال پنداریه_

 .بپرس：پندار

 بودچی؟ نه جوابش اگه_

 ممکنه؟ یعنی：پندارباترس

 .بده هم احتمالی همچين ولی نميدونم هيچی من_

 .ميریزم سرم توي خاکی یه موقع اون：پندارباناراحتی

                                  &&&&& 

 دي؟اوم کی سالم：هستی

 .در دم جالباسی روي روگذاشت وکليدش بودکيف شده واردخونه تازه که هستی

 بهارکو؟.ميشه ساعتی نيم یه_

 .رفت باهاش اونم بوددنبالش روفرستاده پنداررانندش باباي بيرون اومدیم که ازشرکت：هستی

 .بيرون اومدین ازشرکت چی؟کی：وگفتم بلندشدم ازجام بانگرانی

 افتاده؟ امير؟اتفاقی شده چی.پيش ساعت سه：هستی

 "ميباشد موردنظرخاموش مشترک دستگاه"ولی بهاروگرفتم وشماره دراوردم گوشيموازجيبم

 شده؟ چی بگی اميرميشه：بود شده نگران هم هستی
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 یحرف اوناهم ميترسم نيستن راضی خانوادش ولی گفته خانوادش روبه موضوع این داره پنداربهارودوست ببين_

 .زودميشکنه حساسه بهارخيلی.شه اراحتن که بهاربزنن به

 .بایدتنهابرم نه گفت بيام باهات گفتم بهش تنهابره نميزاشتم یاحداقل بره نميزاشتم زودترميگفتی کاش：هستی

 نم به هم گرفتی خبري توهمينجابمون.اونجاباشه شایدهنوزم پندارشون خونه ميرم من.خاموشه که گوشيشم_

 .بگو

 .ارخبرنز بی منوهم باشه：هستی

 .اوکی_

 باعث که زدن ایناحرفی که بودم مطمئن.ازاینجارفته پيش دوساعت که گفتن پدرپندارولی خونه رفتم اول

 .بود نيومده هم اماهنوزخونه هستی به زدم زنگ.امانبود رفتم باشه رفته ميتونه ميدونستم هرجاکه.شده ناراحتيش

 پندارهست ماشين که دیدم درخونه دم.پليس نشدبرم ازش خبري واگه تااونجامنتظرباشم خونه سمت رفتم

 .کرده گریه خيلی بودکه بهارمعلوم ازچهره.شدم پياده ازماشين.ميزنن حرف باهم دارن جلودره وبهارم

 اتبر که کن ازدواج دختري بروباهمون دیگه برس زندگيت ازجونم؟بروبه ميخواین دنبالمی؟چی چی براي：بهار

 .نيسم هم دخترپولداري.مادر نه پدردارم نه نيستمی بهيچ که منی چرادنبال کردن انتخاب

 .نيس مهم ایناهم کدوم هيچ برام دارم دوست من ولی：پندار

 ميفهمی؟ نميخوامت من ندارم دوست من：بهار

 .روميسوزوند آدم بوددل چهرش توي که غمی.شداینومطمئنم پندارداغون حرف بااین

 آخرته؟ حرف این：پندار

 .هوآخرم اول حرف آره：بهار

 خداحافظ باش خودت مواظب.نميشم مزاحمت دیگه باشه：پندار

 ...پنداروایسا!پندار؟：زدم وصداش سمتش دویدم.نبود اصالخوب حالش.ماشينش سمت رفت

 بغلشو طرفش رفتم.ميکرد گریه بودوداشت هانشسته پله بهارروي.ورفت نکردوگازشوگرفت توجهی حرفم به ولی

 .کردم

 غم...دیدم من...شکست چجوري که دیدم من.داداشی کردم داغونش من.داداشی دلشوشکوندم من：بهار

 دارم خدادوسش به دارم دوسش من...مردم دلشوشکوندم که موقعی داداشی مردم من....رودیدم توچشماش
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 وقت هيچ کاش...نبودم کاش...مياد بدم ازخودم...نميخوامش که گفتم دروغ همين بيادواسه سرش بالیی نميخوام

 ...ميشدمباشماآشنان

 ...باال پاشوبریم...حرفانزن ازاین...توعزیزدلمی...توخواهرخودمی.باش اروم هيييييييش_

 .بودخودشورسوندباال باهرزوري.نداشت ایستادن توان هابلندکردم پله بهاروازروي

 !بهار؟：هستی

 ...کنه بزاراستراحت...نه االن هستی_

 .بخوابه ادتاآرومد بهش هم آرامبخش قرص یه اتاقش بهاروبردتوي هستی

 خوابيد؟_

 .اره：هستی

 زنگ افتادبهم یااتفاقی داشتی کاري بهارباش تومواظب نبود اصالخوب اونم پندارحال دنبال ميرم من هستی_

 .بزن

 .نباش تونگران باشه：هستی

 بعدش دعواگرفت اومداینجاوباخانوادش گفت رانندشون.باباش خونه بعدرفتم.نبوداونجا ولی خونش رفتم اول

 .ورفت بانکيشوگذاشت وکارتاي واپارتمان ليدماشينک

 .ودنب اونجاهم ولی شرکت رفتم.ميگردم دنبالش گفت اونم.بگه بهم گرفت ازش خبري تااگه زدم سعيدزنگ به

 شهرميچرخيدیم توي ساعتی دوسه.نبود اوناهم پيش ولی زدم زنگ ميشناختمشون که ازدوستاش بعضی به

 .بودزمين بودورفته شده آب ولی تاپنداروپيداکنيم

 نيس؟ ازش شد؟خبري چی：سعيد

 .زمين رفته شده آب نه_

 کجارفته؟ ینی.شده شب12ساعت：سعيد

 .باشه گفته شایدبهت ببين کن سعيدفک.نميدونم_

 .شدیم کردن فک مشغول هردومون

 .سوارشوبریم_

 رسيد؟ ذهنت به کجا؟جایی：سعيد
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 .بهتره که نازایستاد ميکنيم فک هم روميگردیم اطراف هم ولی نه_

 .شهروميگشتيم وخيابوناي وشدیم سواوماشين

 .چقدشلوغه اميراونجاروببين：سعيد

 شده؟ چی ینی_

 .بروسمتشون：سعيد

 .گذشتيم جمعيت ازبين شدیم پياده ازماشين.بودن شده جمع چيزي دوریه که جمعيتی سمت رفتيم

 ...پندار_

 .زانوزدیم وجلوش طرفش رفتيم.بود افتاده زمين روي هوش بی درخون پندارغرق

 .چشماتوواکن پندار؟پندارداداش_

 .بيدارشوپندار...پندار：سعيد

 .خبرکنه آمبوالنس یکی：دادزدم

 .ميرسه االن توراهه زدیم زنگ：گفت یکی

 اومد؟ سرداداشم بالیی بود؟چه کارکی：سعيد

 ميومدتاماشين سرعت به هم ماشينی بودیه رووایساده پياده اقاتوي این بودم اونورخيابون من：گفت آقایی یه

 .روگرفتم پالکش شماره من فرارکردولی ازترس هم راننده.جلوش شدخودشوانداخت نزدیک

 .کردن پنداروسوارآمبوالنس.اومد آمبوالنس

 .بيا دنبالمون توهم ميرم باهاش سعيدمن_

 .بود دستم پندارتوي دست.ماشين سعيددویدسمت

 فقط داره بخدادوست داره دوست پنداراون...بخاطربهار بمونی دهبایدزن...ميرسيم االن...بيدارشو پندار؟داداشم_

 .ببينه وضع این سرتوبيادپاشوپسرنزارتوروتوي ميترسيدبالیی گفت اینجوري پدرومادرت بخاطرحرفاي

 منتظرش عمل دراتاق دم.عمل اتاق بردن پنداروسریع.شد پياده ازماشين سعيدهم.بيمارستان رسيدیم

 .نياد سرش بالیی که مدعاميکرد دلم توي.موندیم

 نه؟ مگه ميشه اميرخوب：سعيد

 .بزاره تنهامون نداره حق اون شه بایدخوب_
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 .بود هستی.خورد زنگ گوشيم

 ازپندارندارین؟ خبري بددیده خواب ميگه الوامير؟کجایين؟بهاربيدارشده：هستی

 .کرده پندارتصادف بيمارستانيم مااالن هستی ببين_

 چيييی؟：بلند باصداي هستی

 .بهارنبایدبفهمه باش اروم ييسهي_

 چطوره؟ حالش：هستی

 .منتظریم ماهم عمل اتاق بردنش_

 .منوبيخبرنزار باشه：هستی

 .برداشت صورتش روازروي ماسکش دکتراومدبيرون باالخره.منتظربودیم عمل دراتاق پشت ساعت سه

 خوبه؟ شددکتر؟حالش چی_

 ولی داشت ریزي بودوخون خورده تیسخ ضربه سرش به.شد خداروشکرخطررفع نباشين نگران：دکتر

 .خدابخيرگذروند.شکسته متاسفانه هم راستش دست.روبگيریم خونریزي جلوي خداروشکرتونستيم

 .کشيدیم ازسرآسودگی نفسی

 .دکتر آقاي ممنونم：سعيد

 ببينيمش؟ ميتونيم کی_

 .ببينينش ميتونين اونوقت ميکنيم منتقلش بخش اومدبه هوش به وقتی：دکتر

 .هستی به زدم زنگ کردیم وسعيدهمدیگروبغلمن دکتررفت

 شد؟ الواميرچی：هستی

 .ميشه خوب حالش ینی.شد خداروشکرخطررفع_

 .خدایاشکرت：هستی

 بهارچطوره؟_

 بگم؟ چی شماروگرفت فرداسراغ.خوابيد خداروشکردوباره：هستی
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 تشرک برین نمونين خونه شماهم.ميشه چی ببينم تابعدش اونجان وتاشب سرپروژه رفتن همشون بگوصبح_

 وکمتریادپنداربيفته کارشه تامشغول

 باشه：هستی

 فعالخداحافظ_

 .خداحافظ：هستی

 امير؟：سعيد

 بله؟_

 ميزدبهاربود؟ حرف پندارازش که دختري：سعيد

 .ميدم توضيح بعدابرات مفصله جریانش.اره_

 کنه؟ خودکشی پندارواقعاميخواسته یعنی：سعيد

 .ميميرم نه بهاربگه بوداگه گفته بهم.شاید نميدونم_

 .وکبودبود زخمی صورتش.بودن گرفته بودودستشوگچ شده باندپيچی سرش.بيرون اوردن عمل پنداروازاتاق

 .بخش به کردن اومدومنتقلش هوش روزبعدپنداربه

 ري؟ب ناقالتنهاتنهاميخواسی.ماروترسوندي پسر؟باباتوکه چطوري.اومده هوش آقابه که ميبينم به به：سعيد

 دادین؟ نجاتم چی براي：درميومدگفت چاه تهاز که پندارباصدایی

 ...جرات شدن ميخواهدوعاشق لياقت عشق

 .باش شدنت فکرخوب به فقط االن.حرفانزن هایت هاوعيب هاوکمی کاستی باهمه که باش کسی درپی هميشه

 ...اخ...نخوام اگه من：(سرشواورباال)پندار

 پندار؟ خوبی_

 ...هه!خوب؟：پندار

 فکرماهاباش به نيسی دتفکرخو به من داداش：سعيد

 .کنه تااستراحت بيرون اومدیم ازاتاق نزدماهم حرفی پنداردیگه

 بهاربگی؟ به چيزي نميخواي：سعيد
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 ..نه االن_

 .وبرگرده تاثيربزاره تصميمش شایدتوي بهتره بگی نظرمن به：سعيد

 اي پنداروتوي اگه.رهدا دوسش خيلی اون پنداروگرنه بخاطرخود نه پندارگفت خانواده بخاطرحرفاي سعيداون_

 ميشه؟ چی ميدونی ببينه وضعيت

 .نداره دوسش اون ميکنه حس  ازاینکه.نيس بهارکنارش که ازاین پندارميشکنه بيشتردل اینجوري：سعيد

 .نيس وقتش االن ولی نميدونم...سعيد نميدونم_

 .بگو فردابهش فردایاپس.بگو االن که نميگم منم باشه：سعيد

 .نکنه تابهارشک خونه برم منم پنداربمونه پيش اون قرارشدشب چون کنه ستراحتتاا خونه سعيدوفرستادم

 .زدم زنگ بهش.بود داده اس ام بودواس زده زنگ کلی نازنين کردم گوشيم به نگاهی

 ...ازنگرانی مردم تلفنامونميدي؟ توکجایی؟چراجواب هس معلوم：نازنين

 شده تنگ واسش چقددلم بودمش ازدیروزندیده نيمهمونبي ماروزي نداشت امکان داشت حقم.بود شاکی خيلی

 .بود

 سالم_

 .نميدادي چراجواب زدم زنگ کجایی؟کلی هس معلوم(ارومترازقبل)سالم：نازنين

 .بود سایلنت روي گوشيم ندیدم عزیزدلم_

 تاز خبري وهيچ ميشه شب داره ولی بزنی زنگ منتظربودم امروزم نيومدي ولی قراربودبعدازظهربياي：نازنين

 .ودنب

 .بودم توبيمارستان_

 چی؟ بيمارستان؟واسه：نازنين

 .خبربدم بهت نکردم فرصت کردمنم پندارتصادف_

 االن؟ چطوره حالش من خداي وااي：نازنين

 .خداروشکر خوبه_

 هنوزم؟ بيمارستانی：نازنين

 .منتظرسعيدم خونه ميرم کم کم دیگه ولی اره_
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 بخير شب باش خودت اظبمو.بيمارستان فرداميام منم عزیزدلم باشه：نازنين

 .بخير شب دارم دوست.همينطور توهم_

 .وخوابيدم گرفتم دوش یه بودم خسته خيلی منم نداشت خوبی بهارحال خونه اومدرفتم سعيدکه

 .بيمارستان تابرم شدم آماده صبح

 امير؟：بهار

 بله؟_

 شرکت؟ ميري：بهار

 .جایی ميرم کاردارم نه_

 .ندیدمش پندارخوبه؟دیروزم：بهار

 . بهخو_

 واقعا؟：بهار

 .خداحافظ رفتم من دیگه خوبه ميکنی بهارچقدسوال اههه_

 بيدارش.بود خواب صندلی سعيدروي رسيدم که بيمارستان به.رو خودم لوميدادم قشنگ بيشترميموندم یکم

 بود بيدارشده.پندار اتاق داخل رفتم.کنه تااستراحت وفرستادمش کردم

 پسر؟ چطوري_

 .بهترنميشم ازاین：پندار

 کاروکردي؟ این چی واسه：وگفتم نشستم کنارتخت صندلی روي

 .نداشت اي فایده موندنم：پندار

 بهارچی؟ پس_

 .منونميخواد که اون：پندار

 ازکجامعلوم؟_

 .دادین نجاتم بيخودي.ميشه دیگه دفه باش مطمئن نشدولی دفه این.دیشبش ازحرفاي：پندار

 پندار؟_
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 .بخوابم ميخوام ندارم اميرحوصله：پندار

 این پنداردوباره اگه.بيرون اومدم ازاتاق بازم ولی بود بيدارشده تازه خودش ميخوادبخوابه که ميگفت دروغ

 .روبگم چی بهارهمه بایدبه.حرفاس ترازاین دیوونه کاروميکردچی؟این

 الوهستی؟_

 بله؟ سالم：هستی

 .یکی عيادت بریم بگوميخوایم نگوفقط چيزي بهش.بهاروبياراینجا هستی_

 .بایدبفهمه که مئنیمط：هستی

 .مياره سرخودش پنداربازبالیی وگرنه اره_

 .اونجایيم دیگه ساعت مانيم باشه：هستی

 .کردم وبغلش سمتش رفتم.اومد نازنين ساعت نيم این توي

 امير؟ خوبی：نازنين

 .بود شده تنگ برات چقددلم بدونی اگه آخ_

 .همينطورعشقم منم：وگفت اومدبيرون ازبغلم

 دنموندوباهمزیا نازنينم حوصلس بی بودکه معلوم رفتارکردولی خوب پنداربانازنين.پندار اتاق داخل رفتيم بانازنين

 .ما سمت ميان دارن که وبهارودیدم هستی.بيرون اومدیم ازاتاق

 گفتی؟ بهش：نازنين

 .بگم ميخوام ولی نه_

 .سالم：وبهار هستی

 .کردن پرسی احوال وسالم وبهارهمدیگروبغل وهستی نازنين

 .ازفاميالمون یکی ميگفت فقط پرسيدم هستی ازاین اومدیم؟هرچی کی تواینجایی؟عيادت داداش：ربها

 .منتظرته یکی بروداخل.باشی آروم ميخوام بهارازت_

 کی؟：بهار

 .ميفهمی بروداخل_
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 .موندیم درمنتظرشون پشت ماهم.شد وارداتاق ونگرانی بهارباترس

                              &&&&& 

 آقاي عقددائم به معلوم شمارابامهریه که ميدهين وکالت بنده آیابه بهارصادقی خانم محترمه ي دوشيزه：عاقد

 دربياورم؟آیاوکيلم؟ پندارتوکلی

 .ميزد صوت سعيدم.کشيدن ودختراکل زدیم دست همه...بله：گفت آرومی وبوسيدوباصداي روبست بهارقرآن

 ازاینپندار خانواده.گفتن داشتن بهم نسبت که اي وازعالقه زدن حرف باهم بهاروپندارکلی بيمارستان روزتوي اون

 پندارمراسم حال شدن بعدازخوب.هرشرایطی توي بهارحاضربودکنارپندارباشه.نداشت خبري هيچ موضوع

 بهارراضی.کردن پنداروبهاروخواستگاري طرف شدن نازنين ونيماورهاوباباي نازنين.گرفت صورت خواستگاري

 ازخوشحالی پندارم.بود هاشده فرشته چادرسفيدمثه اون توي.عقدساده یه فقط گفت بگيره عروسی نشدکه

 برايو نميخوادبرگرده دیگه بشه اگه پندارميگفت.ترکيه برن عسل ماه قرارشدبعدازعقدبراي.درمياورد بال داشت

 .همونجابمونه هميشه

 .باشی خوشبخت هميشه که ایشاهلل.خودم خوشگل ابجی_

 هکرد اسمش به بهارچندروزپيش دست ودادم درآوردم کليدش همراه روبه داشتم ستانبولا توي که یی سندخونه

 .بودم

 .باشين داشته خونه اون روزاروتوي بهترین انشاهلل.من هدیه اینم_

 .دنيایی داداش توبهترین.داداشم ممنونم خيلی：بهار

 .باش خوشبخت توفقط وظيمه_

 .رکتش رئيس وميشی شرکتی اون صاحب بعدتوهم به ازاین.تو نام به روزدیم ترکيه  شرکت پنداردودنگ：سعيد

 .واقعاممنونم تشکرکنم ازتون زبونی باچه نميدونم：پندار

 .کردیم همدیگروبغل

 نميخوایم هيچی مادیگه ش خواهرمابا تومواظب_

 .بریزه اشک قطره یه اگه جونموميدم：پندار

 .کردیم ترکيه راهی هميشه.وبهاروپنداروبراي دگاهفرو رفتيم وازاونجاهمه رودادن خودشون هاي هدیه هم بقيه

 ....باشن خوشبخت هميشه اميدوارم
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 لیو صبرکنم پروژه شدن تاتموم خواستم اولش.نازنين خواستگاري برم روزدترميخوام هرچه نداشتم طاقت دیگه

 پيش شتدا سریع خيلی پروژه.ميگيریم روبعدپروژه عروسی مراسم واونوقت نامزدشيم حداقل.نميشه دیدم

 رفتم هاهم بچه واون مهدي دنبال.شه کارتموم اون که داشتيم زودتردوس کارزیادبودوهرچه نيروي چون ميرفت

 .نکردم پيداشون ولی دنبالشون گشتم.بودبيرون هاروازاونجاانداخته بچه ساختمون صاحب ولی

 وقتی.طالیی اموهايبودب شده ونازي دخترتپل ميکردیم بازي باعسل.امين خونه رفتيم بودوباهستی شب

 .بخورتش ميخواست دلش ميخندیدآدم

 رفتن؟ ازوقتی زدي بهارزنگ اميربه راسی：امين

 .نشستم مبل روي امين پيش ورفتم هستی دست رودادم عسل

 .بود خوب خيلی حالشون زدم زنگ.داداش اره_

 .خداروشکر：امين

 داداش؟_

 بله؟：امين

 خواستگاري؟ یمبر بهترنيس راهه وبه چی همه حاالکه که ميگم_

 چی همه که بهتره کرده ازدواج اميرتکليف که وقته خيلی امين ميگه راس：واردشدوگفت چاي باسينی غزل

 .کنيم رورسمی

 خوبه؟ دیگه هفته.پارسيان آقاي به ميزنم زنگ.ندارم حرفی من：امين

 عاليه：وگفتم زدم لبخندي

 .اینقدهول دامادم.ولوچتو لب کن جمع：امين

 .خندیدیم همه

 .توبشه زن قراره که نازنين بيچاره：تیهس

 .داد جاخالی اونم سمتش کردم روپرتاب مبل بالش

 وحشيه؟ چقدعموت عمه ميبينی：گفت عسل روبه هستی

 هستی؟：گفتم باحرص

 داشتی؟ کاري داداشی جونم：بالبخند هستی
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 .تاثيرميزاره بچم توروحيه نکنين خواهشاشروع：امين

 ها چندماهشه خوبه_

 .روميفهمه چی همه زرنگه دخترمن هرحال به：امين

 .رفته عموش به دیگه معلومه خب_

                            *******ّ 

 "نازنين"

 نازنين؟：بابا

 بابا؟ جانم_

 .دارم بياکارت دخترم：بابا

 .بابا اومدم_

 بابا؟ بله：وگفتم بابانشستم روبروي مبل روي سالن ورفتم بيرون اومدم ازاتاقم

 .داریم فردامهمون پس دخترم：بابا

 !کی؟_

 ...امرخيره：بابا

 امرخير؟_

  امرخير...بابا اره：بابا

 .نگف چيزي من به اميرکه ولی_

 !اميره؟ گفتم من مگه：بابا

 بابا؟ چيه منظورت_

 .نميزنی حرف منم روحرف کنی پسرازدواج توبااین ميخوام خواستگارميادومنم برات جمعه شب：بابا

 .مسخرس خيلی شوخيه بابااگه_

 ميکنن؟ شوخی که اونایيه شبيه قيافم：بابا

 نميگی؟ که بابا؟جدي_
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 .کامالجدیم：بابا

 ...بابا ولی_

 .حاالبروتواتاقت.نداریم واماواگه ولی：بابا

 که باباميدونست نميشدولی عوض وایميستادونظرش ميزدروش حرفی نفوذبودواگه ميشدغيرقابل جدي باباوقتی

 ...سایه به زدم زنگ.نميخوامکسو جزاميرهيچ من.دارم اميرودوست من

 !چطولی؟ سلوووووم：سایه

 !سایه؟：گفتم بابغض

 ميکنی؟ گریه نازنين؟؟داري：گفت بده فهميدحالم که سایه بدم ادامه نتونستم

 پيشم؟ بياي ميتونی سایه_

 .اونجام دیگه ربع یه باشه：سایه

 هم گازمر باشه دیگه کس زاميرکنارمج وبه کنم ازدواج اي دیگه باکس تصوراینکه.کردم گریه کلی سایه تااومدن

 ورويت حال تابه.بود چی اصرارش این نميدونم ولی اینوميدونست باباهم.رونميخوام زندگی اون بدون.بدتربود برام

 !چيکارکنم؟ خدایامن.بيفته اتفاقی همچين هم وقت نميخوادهيچ ودلم بودم واینستاده بابام

 ارکنم؟چيک من سایه：گفتم شدم آروم یکم که وقتی گفتم وبراشر وموضوع کردم گریه کلی اومدبغلش که سایه

 اميرگفتی؟ به.ميکنيم فکري حاالیه عزیزم باش آروم：سایه

 جزاميرهيچ من.کن فکري توروخدایه سایه.کنم حلش جوري یه بایدخودم.ميشه داغون بشنوه اگه...نه_

 .کسونميخوام

 نخوردم شام اونشب.بزنيم ازميادتاحرففرداب که گفت ولی رفت بعدش زدم حرف باسایه دیگه یکم

 به وداشتم بودم کرده جمع وپاهاموتوشيکمم بودم نشسته تخت روي.کردن وصدام نيماورهابارهااومدن

 .شد نيمادروبازکردووارداتاق.ندادم دراومدجوابی صداي.ميکردم فک داشتيم باهم که اميروروزایی

 هس؟ اجازه：نيما

 .تنشس تخت ي اومدلبه.دادم سرموتکون

 قهري؟ بامنم：نيما

 .بابانميگی به چيزي ولی دارم چقددوسش من ميدونی توهم.دلخورم ولی قهرنيسم_
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 .نگفتم که ازکجامعلوم：نيما

 .بایدنگفتی اونجورکه ميدونم_

 .بودم ندیده ومصمم بابارواینقدجدي حال تابه：نيما

 کين؟ بيان ميخوان که اینایی تونميدونی_

 يرگفتی؟ام به.بهم نگف چيزي نه：نيما

 .کنم حلش بایدخودم ميشه ناراحت خيلی بدونه اگه...نه_

 نشدچی؟ حل اگه：نيما

 کنی؟ تازه دلمو یاداغ بدي اینجادلداري نيمااومدي_

 .ببخشيد خب خيلی：نيما

 .بود شده تنگ واسش دلم خيلی.امير به زدم وزنگ روبرداشتم گوشی.بره خوردومجبورشدکه نيمازنگ تلفن

 عشقم؟ جانم：امير

 امير؟：نفهمه چيزي ازصدام که کردم یسع

 !جونم؟：امير

 شده تنگ واست دلم_

 .دنبالت فرداميام.بيشترعشقم من：امير

 .نميشه شلوغه اميرفرداسرم نه_

 .چيوميفهميد همه ازچشام اميرهميشه کنم نگاه چشماش توي نميتونستم گفتم بهش بودکه دروغی اولين این

 .ميام االن پس.بابا اي：امير

 .بيرون بيام که زشته خوابن همه النا نه نه_

 .هرجورتوراحتی.عشقم باش：امير

 امير؟_

 دلم؟ جان：امير

 .دارم دوست خيلی_
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 .نفسم دیوونتم من：امير

 .باش خودت مواظب_

 .همينطور توهم：امير

 بخير شب_

 .بخيرنازنينم شب：امير

 تیح.ميخوردم قاشق ورهاچند نيما بخاطراصرارهاي فقط نداشتم غذاخوردنم اشتهاي.نميزدم روزبعداصالباباباحرف

 که اتاقم توي برم ميخواستم.نرفتم هم داروخونه

 نازنين؟：بابا

 .بابادلخورباشم قدازدست بوداین نشده حال تابه کردم نگاش وناراحتی بااخم

 .خرید بریم شوميخوایم بروآماده：بابا

 .ندارم حوصله من_

 درباش دم دیگه دقيقه ده：بابا

 ...بابا_

 .شد شروع دقيقت ده االنم نازهمي：بابا

 به.دمش آماده تمام ميلی خدا؟بابی چيکارکنم من بابارونميفهميدم کاراي این دليل.اتاق داخل رفتم باعصبانيت

 .خریدیم فرداشب براي لباس دست یه.خرید باباورهارفتيم همراه.نياداینجا که گفتم هم سایه

 روبکنه بزارکارخودش.نميزدم حرف باهاش من ولی باشه بخو باهام ميخواست.آوردم سردرنمی باباهيچی ازکاراي

 .ميادیانه خوشش آقادامادازمن ببينم خواستگاري شب

                                  &&&&& 

 مياد؟ خوشت پسره توواقعاازاین سایه_

 .نظرمياد به پسرخوبی اره خب：سایه

 .نيومد خوشم اصالازش که من_

 وااااچرا؟：سایه

 .جوریه یه ایهس نميدونم_
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 حاالتوميخواي.یانه ميخوریم اصالبهم ببينيم بمونيم باهم مدت یه کنيم ازدواج االن که حاالقرارنيس：سایه

 چيکارکنی؟

 .آقاداماددیدهمونجافرارکنه که کنم درست خودم واسه تيپی یه_

 ورونميکردي؟ بلدبودي کاراهم ناقالتوازاین：خندیدوگفت سایه

 .کرده بابامجبورم_

 .اومد خوشت وازش رودیدي پسره شایدتواین اصالازکجامعلوم：سایه

 ...سااااااایييييهههه_

 خدایی.بشی دیگه کس جزاميرمال نميزارم من بخواي توهم نخورمنواگه کردم باباشوخی خب خيلی：سایه

 .واميربگذره دخترش ازدل بخاطرش حاضرشده بابات که داشته چی پسره این نميدونم من خوبيه اميرپسرخيلی

 .همينوبفهمم دارم سعی منم_

 .ونيان شن پشيمون که انشااهلل：سایه

 .انشاهلل_

                                  &&&&& 

 .برات گرفتم آرایشگاه ظهروقت براي نازنين：رها

 .ميشم آماده خودم نيس نيازي_

 .گف بابا ولی：رها

 .شه دهآما ميتونه وخودش نيست چالغ بگونازنين محترم باباي اون به_

 .هرجورراحتی باشه：رها

 که کردم درست خودم واسه اي قيافه یه.شدم شدن آماده مشغول.ميومدن دیگه ساعت یه.بيرون رفت رهاازاتاق

 کناردماغم خالم یه...استکانی ته عينک...وگشاد گلی من گل لباساي...جيغ آرایش.خورد بهم ازخودم خودمم حال

 ...در رهاازپشت.بودم آماده آماده حاالدیگه...گذاشتم

 .ها اومدن اي آماده نازنين：رها

 .بزنيم اینجاتاحرف روبفرس پسره زدن حرفاشونوکه نميام بيرون من فقط.حاضرم آره_

 .نميکنه چی؟باباقبول ینی：رها

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 شرقی دختر | احساس نبض

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

94 

 

  گفتم که همين_

 کردي؟ حاالچرادروقفل：رها

 .برودیگه خب اومدن نگفتی رهامگه_

 شنيده واضح داشت فاصله خيلی ازدرورودي من اتاق که ازاونجایی دميوم برهمی درهم صداهاي.رفت اینکه مثه

 عیرب یه.ميتپيد شدت به بودوقلبم کرده عرق دستام.نبود تودلم دل.ميکنن پرسی احوال نميشداحتماالدارن

 .باشم بهش واردشدپشت تاوقتی پنجره روبروي رفتم.دراومد صداي تااینکه گذشت

 .بفرمایين_

 .رفشط وبرگشتم گفتم اهلل بسم.ميشدميومد نزدیک بهم پارکتاميخوردوهرقدم روي که کفشش صداي.دربازشد

 رگشتمب همين براي بگم چی نميدونستم.بود گرفته صورتش جلوي بودکه بزرگ گل دسته یه دیدم که تنهاچيزي

 کردن صحبت به کردم وشروع پنجره سمت

 به اساسی برچه پدرمن نميدونم مطلب سراصل زودميرم همين براي نيسم چينی مقدمه اهل محترم آقاي ببينين_

 شماهم کسونميخوام هيچ وجزاون دارم رودوست دیگه یکی من ازدواجم این کامالمخالف من ولی داده شماقول

 تونخود بهتره.اونه پيش فکرودلش ي وهمه داره رودوست دیگه یکی که کنين ازدواج نميخوادباکسی حتمادلتون

 .نيومده شتونخو ازمن که بگين همه به برین

 چی؟ داشتم دوسش وجودمن این باهمه اگه ولی_

 پوشيده ابی باپيراهن وشلوارطوسی کت...بود روبروم درست سمتش برگشتم...اميربود واقعاصداي...امير

 .ميکرد نگام باتعجب بودوداشت وایساده جلوم درست گل دسته بودوباهمون

 !امير؟_

 !نازنين؟：امير

 اومدي：گفتم بابغض.کرد وبغلم روگذاشت گل دسته اونم.درميومد داشت ماشک کردم وبغلش طرفش رفتم

 ...وامرونميخ جزتوکسی...نميخوام اميرمن...بدن دیگه یکی منوبه اميرایناميخوان...نميزاري تنهام امير؟ميدونستم

 سرازیرشد واشکام بدم ندادادامه اجازه گلوم توي بغض

 جزمن.من خوشگل باش آروم هيييييش：کردوگفت پاکاشکامو شصتش جداکردوباانگشت اميرمنوازخودش

 .چيه جریان بدم اینجاتاتوضيح بيابشين.بشی که نميزارم من نميشی هيچکسی تومال

 .جداکنم وجه هيچ به بودنميخواستم دستم اميرتوي دست نشستيم تخت روي باهم
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 فتهه باشه گفت اونم واستگاريخ بریم راهه روبه چی همه که االن  گفتم امين به دوروزپيش نازنين ببين：امير

 همين خبرنداشتم منم امروزگذاشته روواسه وقرارخواستگاري بابات به زده روززنگ همون.ميریم دیگه

 که دلخورشدم توهم ازدیت بودم خوشحال دلم ته ولی گرفتم دعواهم باهاش کلی گفت امروزبعدازظهربهم

 طفق گفت.گفت چيوبهم همه بابات نبودي ولی اديدروایست دم توهم کردم اینجافک اومدیم وقتی چرانگفتی

 .بشه قبل دفه مثه نميخواسته یانه داره واقعادوست نازنين که شه مطمئن کارش بااین ميخواسته

 .کشيدم دوروزچی تواین من ميدونی.کرد بدي کارخيلی ولی_

 رانتنگ که بده حق بهش دلخورنباش ازدستش...من عشق ميدونک：وگفت روسينش کردوسرموگذاشت اميربغلم

 .بقيه پيش تابریم کن اشکاتوپاک حاالهم باشه

 قيافه؟ بااین：وگفتم کردم ونگاش بيرون اومدم ازبغلش

 بدي؟ طرفوسکته ساختی؟ميخواسی که ایه قيافه چه این ایيييييييی：امير

 .کنم روپاک آرایشم کن تاباشيرپاک سرميزآرایش ورفتم بلندشدم تخت ازروي

 .نزاره دست مردم مال رو ميخواست چه من به_

 .من بشم مردم مال اون قربون من آخ：کردوگفت بغلم وازپشت بلندشدواومدطرفم اميرازجاش

 .وبيام شم اماده اميرتوبروتامنم_

 .بياها زودي باشه：امير

 .چشم_

 .بال بی چشت：امير

 امير؟：گفتم که بشه ازدرخارج اميرميخواست

 جانم؟：امير

 باشه؟ نزن دختراهستن که تيپاجایی ازاین_

 .خانممه مخصوص：اميرخندیدوگفت

 هک لباسی.کردم ودخترونه مليح آرایش یه جاش وبه کردم روپاک غليظم آرایش سریع بيرون رفت ازاتاق اميرکه

 تفاقا یه فقط شایدم ميپوشه اميرچی که ميدونستن بودانگاراوناهم طوسی لباسم.روپوشيدم بودیم امروزخریده

 راضی ازخودم وقتی.انداختم رنگ حریرطوسی شال یه وازروش ریختم وجلوشوکج مموهاموبازکرد.باشه تصادفی

 .سالن توي ورفتم کندم دل آینه ازجلوي شدم
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 گوشم ودم کردم وبغلم اومدطرفم هستی.برنميداشت ازم بودوچشم کرده کپ بودمخصوصااميرکه چشمارومن همه

 یبهشت حوري مثه یهواینجوري که نداره جنبه این اخه.بدي روسکته داداشم ميخواي دخترتونيومده：گفت آروم

 .جلوش مياي

 .کردم پرسی واحوال سالم باهمه.زدم لبخندي یه وفقط کردم خودموکنترل بودولی گرفته خندم هستی ازحرفاي

 ينياز نميکنم فک ماروميشناسين شمادیگه.مطلب سراصل بریم آوردن تشریف خانم عروس حاالکه خب：امين

 هم ازهرکی نميگم داداشش عنوان اینوبه خوبيه اميرپسرخيلی.بدم توضيح اميرورفتارش ازشغل بخوام که باشه

 اینه ماهم ي وظيفه بگذرونن روباهم عمرزندگی یه وميخوان شدن هم عاشق دوتاجوون این همينوميگه بپرسين

 رگترمااینبز عنوان اینجابه االن که نداریم ماپدرومادري پارسيان آقاي کنيم وراهنمایيشون کمکشون که

 .مميکن اميرخواستگاري داداشم روبراي نازنين اميردخترتون وداداش بزرگترخانواده عنوان به من بدن کاروانجام

 ننازني به اگرم مهمه خيلی هام نظربچه که گفتم هميشه من.ميدونه اینوخودشم پسرمه مثه اميرجان بله：بابا

 دیگه موافقن دوتاجوون این وقتی ازتصميمش سشازاحسا باشه مطمئن دفه این ميخواستم فقط گفتم دروغ

 .مبارکه.دیگه نميمونه حرفی

 .نمگرد سفيدانداختن گردنبدطالي ویه کردن وبوسم پيشم اومدن وهستی غزل.مبارکه وميگفتن زدن دست همه

 که توس حاالقسمته کردن اینودستم من خواستگاري اومدن وقتی اميره انگشترمامان این جون نازنين：غزل

 .خوشحاله خيلی خوشبختن هاش بچه وازاینکه اینجاس االن اونم مطمئنم کنی تدست

 .جون غزل مرسی：وگفتم کردم روبغل غزل

 ...ها خواستگاري اومدیم ميکنين؟ناسالمتی هندیش چرافيلم اهههه：هستی

 .خندیدن همه

 بدین؟ ماچایی به اوردشمانميخواین رهاخانوم اولوکه چایی خانوم عروس خب：امين

 .ميارم االن چشم_

 قشنگی این به نميکردم امافک روزروتصورميکردم این هميشه ابرام روي ميکردم احساس بودم خوشحال خيلی

 .هاموبدونم لحظه تک قدرتک ميدم قول.رسيد روزم این که شکرت الهی...خدایاشکرت.باشه

 اميرایناتموم پروژه دیگه دوماه.شد مشخص هم عقدوعروسی مراسم تاریخ.سالن توي وبردم روریختم چایی

 بودن...عشقت داشتن قشنگيه خيلی حس...کارشون شدن شدبعدتموم عقدوعروسی مراسم همين ميشدبراي

 داره وجوددوسم باهمه که کسی...اميرم قشنگومدیون حس این من...هاش خنده دیدن...دستاش لمس...درکنارش

 آرامش آغوشش که کسی...هارودارم ظهلح بهترین کنارشم وقتی که کسی...دارم وجوددوسش باهمه که کسی

 ...خدا ممنونم...دادي اميروبهم که ممنونم خدایاازت...بدم جونمم بخاطرش حاضرم که کسی...جابرامه ترین بخش
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 ویه برداشتخيار نيمایه.ميکرد غذاروچک داشت ورهاهم ميکردم ساالددرست داشتم.آشپزخونه نيمااومدتوي

 .زد گازازش

 .نداشتيم وتفریح سرکاریم همش تابستونه ازاول ميگم：نيما

 کاردارین؟ چيکارکنيم؟شماهميشه ميگی خب：رها

 خودمون به همه چندروزي یه ميگم من هس هميشه کارکه داري حق خب：بودگفت بيزینس کارش نيماکه

 .شمال بریم بدیم استراحت

 .فکرخوبيه_

 .ميکنيم ویالاجاره یه اونجاهم رفتيم.بریم جمعی دسته کنيم روجمع همه：نيما

 ....عاليه：رها

 .بریزیم روزبرنامه تایه اميرخبربده توبه نازنين پس：نيما

 .بهش ميگم باشه_

 .شده مهربون آقامون：وگفت کرددورگردنش نيماودستاشوحلقه پيش رهارفت

 .بود مهربون آقاتون：نيماخندیدوگفت

 .ندیدیم ماکه：رها

 !بدم؟ نشون ميخواي：کردوگفت بغلنيمارهارو

 .اینجا نشسته خانواده اهم اهم_

 .تهناميخندیدن تهنا سایه قول به دیگه خب：شدوگفت باباواردآشپزخونه خندیدیم باهم همه

 تاثيرگذاشته؟ روشماهم سایه الفباي این：وگفت خندیدم من

 امروزندیدمش؟ وروجک این کجاس دیگه؟راسی چيکارکنيم：بابا

 .هموببينيم روزنتونستيمام کارداشت_

 نه؟ دیگه مياین شماهم.ميزاشتيم قرارشمال باباداشتيم راسی：نيما

 .شماجوونابرین.نميام من نه.خوبه براتون کارشدین سرگرم همتون وقته خيلی برین جدي؟خوبه：بابا
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 چيکارکنين؟ ميخواین تنهایی.ميکنين اینطوري اااااباباشماهميشه_

 اردیگهک وکلی نوردي کوه ميریم اینجا،باهم بيان ميگم دوستام به نيستم که اهمتنه تنهاي من دخترم خب：بابا

 .نباشين من شمانگران

 نکرده صحبت هنوزبااميروبقيه.نبود قطعی هنوزرفتنمون هرچندکه.بامابياد نشدکه باباراضی هرکارکردیم

 .زدم سایه به زنگ یه بعدشام.بودم

 چطوري؟.بال دخمل بر سالم_

 توخوبی؟ خوبم.افتادي راه که ينمميب به به：سایه

 .خداروشکر خوبم_

 آقادامادچطوره؟：سایه

 !چيکاراميکنی؟!چخبر؟.نزدم حرف هنوزباهاش چون نداره سالم خوبه اونم_

 .اومدم ازبيرون تازه هيچی：سایه

 مگه؟ کجابودي_

 .پارتی بودیم رفته بارایان：سایه

 خبرنميدي؟ ميري بيشووووورپارتی_

 .شده دعوت دوست یه ازطرف خودشم گفت رایان هاولی بگم واستمخ ابجی جون به：سایه

 !دادي؟ رونشون رایان بابات به.کردم باباشوخی خب خيلی_

 شهبيشترمي هرروزگيرش باباهم.آشناشم بيشترباهاش ميخوام اینکه هم نکنه قبولش ميترسم.هنوز نه：سایه

 .کنم روانتخاب یکی یاخودم کنم تایيدش وبيارتامن کن روانتخاب یایکی وميگه

 کنی؟ رومعرفی زودتررایان هرچه بهترنيس مياره بهت داره که فشاري بااین خب_

 .هنوزنه ميگه رایان ميخوادولی دلم خودمم：سایه

 داري؟ پسرودوس این که تومطمئنی سایه_

 اونم دارم بهش نسبت حسایی یه ولی آشناشدیم که ماهه یه تازه چون گفتم دروغ عاشقشم بگم اگه：سایه

 .داره دوسم خيلی

  برسين زودتربهم هرچه اميدوارم باشه_
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 .انشاهلل：سایه

 .بایدبياي توهم شمال بریم ميخوایم سایه راسی_

 حاالکی؟باکيا؟.ميومدم هم نميگفتی：سایه

 .هادیگه بچه همه دیگه نکردم هنوزصحبت بااميرم نيس معلوم هنوزروزدقيقش_

 .بده منم روبه دقيقش اطالعات پس اوکی：سایه

 .باشه_

 بياد؟ رایانم نداره اشکال：سایه

 .ميشيم آشناهم اشکالی؟اتفاقاباهاش چه نه_

 .بگذره چقدخوش جوووون اخ...باشه：سایه

 .خيلی اره_

 .امير به زدم وزنگ کردم خداحافظی ازسایه

 بربانووووو سالم：امير

 خوبی؟ عزیزدلم سالم_

 دختربال؟ توچطوري شدم توپ توروشنيدم صداي：امير

 چخبر؟.بمخو خوب_

 .خبرسالمتيت：امير

 چيکارميکردي؟_

 .زدي توزنگ که رودراوردم کتم تازه.اومدم ازشرکت االن همين من：امير

 بودي؟ شرکت تااالن_

 نشستم بودمنم کتاب حساب سري یه ميدم انجام کاراشومن حسابدارنداره شرکتمون چون.عزیزم اره：امير

 .دادم اوناروانجام

 عشقم نباشی خسته_

 .نفسم نباشی وندهدرم：امير
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 .مسافرت شمال بریم جمعی دسته اميرامروزنيماميگفت راسی_

 .بریم فکرخوبيه：امير

 ...جووووون اخ_

 .توبشم قربون من اخ：امير

 .بگودیگه هم بقيه به.باعشقم مسافرت اولين_

 !ميریم؟ حاالکی.چشم روي به：امير

 .باشما برنامه ایم آماده ماکه.زودتربهتر هرچه_

 .ميدم خبرشوبهت بزنم حرف هم بابقيه من پس باشه：امير

 .کردم قطع وبعدش زدم بااميرحرف دیگه یکم

                                &&&&&& 

 بزرگ مامان پيش که هم عسل کوچولوشون وغزل نيماورها،امين.امير واميرتوماشين من.بودیم شمال توراه

 .ورایان وسایه بود،سعيدوهستی وبابابزرگش

 موزیک بودوصداي بازکرده روهم ماشين سقف.ميخندیدم درمياوردوکلی بازي مسخره ماشين اميرتوي

 .ودب پایين هاشون شيشه.ماقرارگرفت سعيدکنارماشين ماشين.بود انتظارخلوت برخالف جاده.بود روبلندکرده

 .نخورنت باشه حواست داداش：دادزد ماشين سعيدازتوي

 اميرم.بودم نامزدش من انگارکه انگارنه.امير به سرمابودونگاهشون پشت پردختردرست ماشين باسعيدبودیه حق

 هاشمبازو بودکه پوشيده جذب کوتاه آستين چرک صورتی سفيدباپيراهن شلوارکتان.بود زده تيپ ماشاهلل که

 .بود دراومده حرصم.بودباال داده باژل بودموهاشم زده چشم به آفتابيشم عينک.بود معلوم قشنگ

 .ازماجلوزدن همشون ري؟نگاهمي اميرچقدآروم_

 داریم؟ عجله مگه تازه دیگه خوبه وااااعشقم؟سرعتم：امير

 .باشيم اخرازهمه ندارم دوس_

 .جلو ازشون ميرم االن ميشی چراعصبانی عزیزدلم باشه：امير

 نداشت تقصيري هم بيچاره اون.بود من اميرمال کنه اميرنگاه به کسی نميخواستم فقط.بود الکی بهونم

 .گيردادم بهش الکی اونانبودمن به اسشماصالحو
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 .ميخواست که اهنگی جلوکردتارسيدبه عقب وچندتاآهنگ سيستم اميردستشوبردسمت

 .عشقمه مخصوص این：امير

 .دستم روي گذاشت خودشم ودست دنده روي وگذاشت دستموگرفت.کردم بالبخندنگاش

 

 تو کردي دیوونه منو ميدونه کی دیگه

 تو آوردي سرم یچ ببين ميدونی خودت آره

 مياد لبات اون به خنده من حال به بخند

 کنی دیوونه دل این جون به جون

 ميخوام رو تو باز ميخواد رو تو باز

 بشنوم و صدات شده عادت واسم

 لبم رو بيارم هوا بی تو اسم

 ميبينمت وقتی شده عادت واسم

 رفتنت وقت ميکنم تابی بی

 باهام باشی دیگه ميخوام چقدر آخ

 تو صداي با فقط چشام مميخوا

 تو ناز چشماي به باشه خيره نگام باشه

 رو تو ميخوامت چقدر که آخ

 

 خواننده نرفت داشت که قشنگی صداي چرااميربااین نميدونم من.ميخوند اهنگ همراه خودش جاهاشم بعضی

 .بشه

 

 شه جدا ازت دلم نميشه عاشقم ميگه قلبم تپش کم کم

 شه صدا هم دلت با هک باشه تو پيش هميشه دلم باید
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 منی با هميشه کنم باور ميخوام

 ميزنی حرف واسم عاشقی از وقتی

 منه با دلت که کنم باور ميخوام

 بکنه جدا ازم رو تو نميتونه کسی

 باهام باشی دیگه ميخوام چقدر آخ

 تو صداي با فقط چشام ميخوام

 تو ناز چشماي به باشه خيره نگام باشه

 رو تو ميخوامت چقدر که آخ

 

 .شدیم پياده ازماشين.ایستادیم جاهمه یه.شمال رسيدیم

 چيکارکنيم؟ خب：امير

 .همونجا بریم همه اونوقت بگردن خوب ویالي یه دنبال دونفربرن ميگم من：نيما

 .فکرخوبيه：سعيد

 .خبرميدیم شماهم بعدبه واميربریم من پس：امين

 یالییو سمت به.اومدن گذشت که ربعی یه.تابيان موندیم منتظرشون ماشين توي ماهم.ویال دنبال رفتن اميروامين

 دیدن براي نبودکه ازویالبودونيازي دریاقسمتی.بود وبزرگی قشنگ ویالي خيلی.رفتيم بودن کرده انتخاب که

 سرویس ویه باآشپزخونه بزرگ سالن یه پایين.بود بزرگ خيلی ویالهم داخل.شی خارج ویالازخونه

 .اتاق کلی باالهم.بهداشتی

 .نميخوادازاینجابره اصالدلش ادم.جایيه عجب ايو：سعيد

 .بيرون اومدم اصالازاینجانمی.بود من اینجامال کاش：امير

 .فکرناهارباشيم به بعدش داخل وسایالروبياریم حرفابياین این جاي به：نيما

 .شده گرسنم عجيب داداش گفتی اخ：سعيد

 .غذا دنبال بریم وسایه من روبکنين تاشماکاراتون ميگم من：رایان

 .ميریم خودمون نکشين شمازحمت：امير
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 چيزي خاطرسایه به اومدفقط نمی خوشم ازش همچين منم خب بود نيومده خوشش چرااميراصالازرایان نميدونم

 .کنی حسابش ادم ميتونستی باباش باپول فقط بودکه پسرسوسولی یه رایان.نميگفتم

 .امير دیگه برن خوب برن  ميخوان حاالکه خب：سعيد

 .رفتن وسایه رایان.نزد حرفی یگهاميرد

 رفتارميکنی؟ اینجوري پسره اميرتوچرابااین：هستی

 .نميادازش خوشم خب：امير

 .ميشه ناراحت هم سایه ميکنی اميرتواینجوري ولی_

 اومده؟ خوشش این ازچيه خوبی این دختربه سایه نميدونم من：امير

 .باش نداشته کارش به يکار بخاطرسایه.نکنيم روتلخ خودمون اوقات که اميربهتره_

 .ها خاطرخواهرزنم به فقط：امير

 واقعاهم ميدونست خواهرمن عنوان روبه اميرسایه داشتن دوست همدیگروخيلی اميروسایه.زدم روش به لبخندي

 اومده خوشش پسره این ازچيه سایه نميدونم منم داشت حق اميرم نداشت فرقی ازخواهرم همينطوربودسایه

 .بود اتاق کافی اندازه به.ردیمک اتاقاروتقسيم.بود

 مجاکني تاوسایالروجابه.اتاق تویه هرکدوم هم واميروسعيدورایان وهستی وسایه من.اتاق وغزل،نيماورهاتویه امين

 .کنه تااستراحت اتاقش توي رفت ناهارهرکی بعدازخوردن.اومدن هم ورایان سایه

 ازویالدورنشدیم.بيرون زدیم ازخونه باهم.بودن خواب ظهربودوهمه.دریاشناکنه بودبره کرده هوس روزبعدسایه

 .دریا توي رفت سایه.ازویالبودیم بيرون فقط

 .زیاددورنشو سایه：دادزدم

 .بيادیگه توهم نازنين：سایه

 .همينجاميشينم من نه_

 ونتابست توي.شد طوفانی کردودریاهم باریدن به شروع شدوبارون هواابري دفه یه.هانشستم شن دریاروي روبروي

 .بعيدبود هوایی چينهم

 .بيابيرون سایه!سایه؟_

 داشت همينجوري سایه.ميشدیم خيس خيس ميباریدوداشتيم عجيب بارون ساحل ميومدسمت داشت سایه

 !سایه؟!سایه؟：برددادزدم اومدواونوباخودش بزرگی موج دفه یه ميومدکه
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 گریه داشتم.اب دویدسمت یپسرجوون یه.ميخواستم وکمک دادميزدم داشتم همينجوري.ميشد خفه داشت سایه

 .ما سمت ازویالميدون دارن هم اميروبقيه دیدم ميکردم

 نازنين؟ شده چی：امير

 ...امير بده نجاتش...ميشه غرق داره سایه...امير؟سایه_

 .ميکرد نگاه اب به بودوداشت ایستاده سرجاش ولی اب سمت بدوه رایان موقع این توي انتظارداشتم

 خيس هردوشون.ما ميومدسمت بودوداشت گرفته بغلش روتوي سایه پسره اون هک اب سمت بره اميرخواست

 .سایه طرف رفتم.زمين روي روگذاشت سایه رسيدساحل وقتی.ميبارید همينجوري وبارون بودن خيس

 .چشماتوبازکن سایه؟سایه_

 .شده بيهوش ازترس فقط زندس نترسين：پسر

 .ویال بردداخل زمين روبلندکردازروي سایه رایان

 .دادین رونجات خواهرم شماجون ممنونم واقعاازتون_

 .بودهمينکاروميکرد هرکسی ميکنم خواهش：پسر

 دتويبو ریخته ازخيسی بودموهاشم شده خيس خيس بودوبخاطرباران پرریش صورتش.قدبلندبودوهيکلی پسري

 .صورتش

 .شدي خيس توخيس پسربيابریم：امير

 .شمانميشم مزاحم نه：پسر

 .تو بيابریم حرفيه چه این：امير

 ایهت خبرکردیم دکترم یه.کردیم روشن روهم شومينه بپيچه تادورخودش پتودادیم پسره به.داخل رفتيم باهم

 هی براش.بود رفته وازحال بودپایين افتاده فشارش ازترس.پسروگفت اون حرفاي دکترم.بندازه سایه به نگاهی

 .بيرون اومدم سایه ازاتاق.کردورفت وصل سرم

 طوره؟چ حالش：هستی

 .خوابيده االن خداروشکرخوبه_

 .خيرگذروند خدابه：رها

 االن؟ کجاس.مياد سرسایه بالیی چه نکرده نبودخدایی پسرنبودمعلوم اون اگه_
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 .کنارشومينه پایين：غزل

 یه يخيالب کردم رایان به نگاهی.بودن پسراکنارش بود بودوکنارشومينه پيچيده پسرپتودورخودش.پایين رفتيم

 .کناراميرنشستم رفتم.بود وایساده گوشه

 چطوره؟ حالش：امير

 .خداروشکر خوبه_

  ميشه نبودچی سپهرنبودمعلوم اگه.خداروشکر：امير

 .بود وظيفم نکردم کاري من：گفت سپهره اسمش فهميدم حاال که پسره

 .بود پایين ميزدوسرش حرف مردونه ولی آرومی باصداي.نظرميومد به خجالتی پسرخيلی

 .برم دیگه من بااجازتون：سپهر

 بري؟ کجاميخواي بارون کجا؟تواین：امير

 .دیگه شمانميشم مزاحم：سپهر

 .خبربده بهش منتظرته کسی اگه اینجاميمونی امشب.پسر حرفيه چه این：امير

 .بود پایين سرش ندادفقط جوابی

 !تابرم؟ بدین اجازه آقااميرميشه：سپهر

 .بيا بامن：سپهروگفت سمت اميررفت

 .روبستنود اتاق توي رفتن باهم

 روزابرامون همه بگذره خوش بهمون تاحسابی کردیم چندروزکاري تواین.بودیم شمال توي بودکه روزي دوسه

 تشکرکردبخاطرنجات بودوازسپهرهم شده خوب خيلی سایه حال.ميشد غرق داشت سایه که جزروزي بودبه خوب

 بیخو سپهرپسرخيلی بودولی یچ دليلش نميدونم شدن صميمی باهم سپهرواميرخيلی اتفاق بعدازاون.جونش

 راحتی تااحساس ميکردیم هرکاري همين براي بودومعذب ميشدخجالتی بيشترمعلوم روزاین بودوروزبه

 رمشدازامي صميميتشون باعث که گفتن بهم چی اتاق اون توي نميدونم.ميبرد باخودش سپهرم هرجاميرفت.کنه

 ايه ازبازي.ميگذشت مختلف باکاراي روزامون.کردیمحاالهموپيدا که بودیم قدیمی ازدوستاي گفت پرسيدم که

 دکهميکر اميرسعی.بيکارنمينشستيم بودیم که هم خونه توي.دربيرون وگردش دیدن تافيلم گرفته مختلف

 به بتهوانس.بودیم شمال توي بودکه روزپنجم.وميخندیدیم وميگفتيم بودیم خوب باهم همه روبرونشه زیادبارایان

 هی دختراهم دسته پسرایه.ميکردیم بازي پانتوميم جمعی دسته داشتيم.تربود وخنک خوب خيلی دیگه روزاي
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 جالب خيلی.کنن درست پسراشام وقرارشدکه رومابردیم بازي.بود گروه اون ي برعهده شام باخت هرگروهی دسته

 .پسرا ي آشپز ميشددیدن

 "امير                    

 يادهپ بيرون بودن خانمارفته.نگو که چيدم شب واسه عالی برنامه یه.کنيم رومادرست وقرارشدشام روباختيم بازي

 تاتاریک کردیم روچراغونی حياط توي.کنيم درست کباب ميخواسيم گرفتيم ومرغ گوشت کلی شب واسه.روي

 تدرس اونورترینی.کردیم اماده که منقلم بساط.گذاشتيم حياط تعدادتوي به وباصندلی ميزبزرگ یه نباشه

 آتيشی زمينی وسيب شيم جمع دورش همه بعدشام ميخواستم کردم درست آتيش براي بزرگ جاي کناردریایه

 .بخوریم

 .شد اميرکارچراغاتموم：سپهر

 .ميام االن شده تموم کارمنم داداش باشه_

 که خواستم ازش اونشب.داد وسپهرنجاتش شه غرق ميخواست سایه که روزي.اشناشدم باسپهرچندروزپيش

 ويت بردمش.ميکردم بوداینوحس توچشماش غمی یه.بره شب همون که اصرارداشت ولی ابرهوفرد بمونه پيشمون

 .بزنيم حرف تاباهم اتاق

 نيومد؟ سپهرچيه؟ازماخوشت_

 .نيس چيزي اقااميراصالهمچين نه：سپهر

 چی؟ دوماپس وامير اوالآقااميرنه_

 ...راستش：سپهر

 .کن سپهرمنونگاه_

 .کرد نگاه سپهرسرشوآوردباالوتوچشمام

 ...اگه ولی خونتون ميبرمت االن همين خودم نيومده خوشت وازمون داري بامامشکل اگه_

 گرفتن؟ ازم چندروزپيش بابام طلبکاراي که اي خونه؟خونه خونه؟کدوم：وگفت بدم ادامه نزاشت

 .ميخورد ميکردچقدغصه چقدگریه.دارشه بچه نميتونست دیگه مادرم.مرد دنيانيومده به خواهرم بودکه سالم2

 توبایدبراش که پسري زندگيمونه همه که پسري یه داریم بچه ماهنوزیه گفت مامانم به بابام که روزشنيدم یه

 ...و ناراحته مادرش حال ازدیدن که پسري کنی مادري
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 خوب وضعمونم.وبزرگترميشدم بزرگ.روزاروداشتم بهترین.برگشت زندگيش به مادرم پدرم حرفاي بااین

 ازدوستاش بایکی که رودیدم دختري یه خونه ميرفتم ازمدرسپ روزکه یه.دبيرستانیپسر بودویه سالم11.بود

 وشيطون خوشگل دختري.بود نکرده روجلب نظرم اون اندازه به دختري هيچ موقع تااون.خونه ميرفت داشت

 دم هرروزصبح دارم بيشتردوسش ميفهميدم ميگذشت روزکه روزبه ولی بچگونس حس یه کردم فک اولش

 نفرميومدم اولين ازمدرسه وظهرهم ميرفتم دنبالش مدرسشون وتادم تابيادبيرون منتظرميموندم پدرخونشو

 اسهبایدو منم بودپس خانواده دختریه تک اون بزنه لطمه درسم به احساس این نزاشتم ببينمش تادوباره بيرون

 زرگب جشن خریدویه اشينم برام بابام شدم قبول دانشگاه وقتی.خواستگاریش برم تابتونم ميشدم کسی خودم

 یدنشد بایواشکی روزهام.روبده کنکورش تااونم ميکردم صبر کوچيکتربودوباید ازم چهارسالی سه اون.گرفت برام

 بدم روزبهش یه اميداینکه به ميداشتم نگه خودم وپيش ميگرفتم هدیه براش مختلف هاي مناسبت به.ميگذشت

 ميکردم وازدورنگاش بودم فرودگاه توي منم بره يخواستم که روزي اون.خارج بردش شدباباش که سالش11

 رفتنشاز سالی دوسه.ببينمش بتونم ودوباره نباشه هميشگی رفتنش این که دعاميکردم تودلم.ميریختم واشک

 يمونداشت داشتيم وهرچی طلبکاراریختن.برد دارایيشوباخودش وهمه گذاشت کاله سربابام یکی که ميگذشت

 مونده نخورده دست که پدرم پدري خونه شمال ورفتيم بفروشيم روهم خونمون رشدیممجبو.بردن روباخودشون

 رفیح نميتونستم ميزد روکتک نميرسيدمنوومامانم موادبهش وقتی.بود معتادشده بابام.نداشتيم پول هيچی.بود

 خوابيددیگه تیوق مامانم شب یه.کارميکردیم موادبابام تامين براي مامانم هم من هم.بود بابام چون بزنم بهش

 ولی وامبخ کمک تاازشون قدیميم دوستاي پيش رفتم.بود معنی بی برام زندگی دیگه.بيدارنشدوماروتنهاگذاشت

 تحویلت هيچکسی باشی نداشته پول.بودن رفيقم داشتم تاپول همشون کردن ردم جوري یه همشون

 این.دمزارز روزتاميتونستم اون.مرده دهافتا گوشه زیادیه ازنئشگی بابامم دیدم برگشتم ازتهران وقتی.نميگيره

 رضق واون ازاین کلی موادش بخاطرتامين بود؟بابام سرمون پشت کی بود؟نفرین یهوازکجاپيداشده بدبختی همه

 مونده که هم باپولی.هاشودادم وبدي روفروختم پدربزرگم خونه منم پولشون سراغ اومدن بودتامردهمه گرفته

 شناسنامه.اونجا دیگه نرفتم همين بودواسه کشيده ته پولم.گرفتم خودم سهوا اتاق یه مسافرخونه بودتوي

 ینکها به برسه چه نميگيره تحویلت هيچکی باشی نداشته تاپول کارولی دنبال رفتم.همونجامونده هم ووسایلم

 يصدا که ميزدم قدم ساحل توي داشتم امروزم.ورميگذروندم وراون واین پارک شباموتوي.کاربدن بهت بخوان

 که ميخوادفهميدم وکمک دادميزنه کنارساحل خانومی صدادیدم سمت دویدم شنيدم خانمو یه خواستن کمک

 چشام به.ایستاد لحظه یه براي قلبم دیدمش وقتی.باال آوردم رواززیرآب دختره.آب توي رفتم شده غرق یکی

 نهجوو دلم توي عشقش اپيشساله که دختري همون.بود واقعاخودش ولی کردم چندباربازوبستش اعتمادنداشتم

 نشسالهامنتظربرگشت که دختري.نميشه قطع تبري باهيچ شدکه درختی به تبدیل رشدکردتااینکه کم زدوکم

 هک دختري همون سایه.بخشيد خدااونوبهم ولس بدم ازدستش هميشه بودبراي نزدیک.بود بغلم توي واالن بودم

 اره...من کس بی دل جزاین نميدونه کس هيچ بگم یابهتره وخودش منه زندگيه همه...منه عشق باالخوابيده اون

 !خونمون؟ منوبرسونی ميخواي!بمونم؟ ميخواي حاالبازم...من زندگيه اینه داداش
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 گذشته نميکنه آرومت بگم هرچی ميدونم متاسفم افتاده واست که اتفاقاتی بابت.بمونی ميخوام هنوزم اره_

 .بگيري پس وحقتوازش بجنگی وبازندگی ایسیو توبایدروپات.مهمه وآیندت واالن گذشته

 دارم؟ دوسش نميدونه حتی منونميخواد که یادختري ندارم که اي خانواده بخاطر!چی؟بخاطرکی؟ براي：سپهر

 .بجنگی بایدبخاطرخودت ازهمه اول...بخاطرخودت_

 !اصال؟ کيم من!خودم؟...بخاطرخودم هه：سپهر

 هب رفتن براي بسازي پلی ازگذشتت که اینه مهم کنی عوضش نميتونی توهم همينه زندگی من داداش ببين_

 .آیندت

 .ایناآسونه همه توگفتن براي：سپهر

 .ميکنم وکمکت ميمونم پيشت هم خودم من.بخواي که کافيه آسونه هم دادنش انجام_

 .نمياد خوشم ازدلسوزي：سپهر

 منم.داده پيشاازدست وقت روخيلی پدرومادرش که کسی عنوان به کردم درکت فقط نسوخت برات دلم من_

 .نميرسی توهم چيزانرسيدم این همه به راحت

 چرا؟：سپهر

 چرا؟ چی_

 کنی؟ کمکم چراميخواي：سپهر

 خيلیو کنم درکت ميتونم اینکه براي برسی هات خواسته به که حقته اینکه براي هسی پسرخوبی اینکه براي_

 .داري مطمئنم که دیگه هاي ازخوبی

 چی؟ رزدمخنج بهت ازپشت اگه：سپهر

 .کارونميکنی این_

 !کردم؟ اگه：سپهر

 .ميبخشمت ميشی کارآروم بااین اگه_

 نميدونم طرفش ميشدبرم باعث که داشت چيزي پسریه این.نگفت وچيزي پایين سپهرسرشوانداخت

 پاکيش؟مهربونيش؟مردونگيش؟!صداقتش؟...چی
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 زانوم یه روي زمين وروي طرف رفتم.باشم دوست بهترین وبراش باشم کنارش ميخواست بوددلم که هرچی

 بخاطرپولم تانگی باشم رفيقت نداري هيچی که االن ميخوام：وگفتم شونش روي ودستموگذاشتم نشستم

 اولين برخوردي مشکل به هروقت که باشم ادمی باشم برادرت باشم کنارت بخاطرخودت ميخوام من کنارمی

 .بيادتوذهنت من نفراسم

 چی؟ بقيه پس：سپهر

 ميگيم بگی زندگيتوبهشون کل نيس هم نيازي.ميشن عاشقت بشناسنت وقتی اوناهم مهه باش مطمئن_

 خوبه؟ هموشناختيم زدیم حرف باهم که واالن بودیم کرده هموگم که بودیم بچگی دوران مادوستاي

 .امير خوبی توخيلی：سپهر

 .قهري باهاش ميدونم که باالیيه ازاون خوبی：وگفتم خندیدم

 قهرم؟ باهاش که ازکجاميدونی：سپهر

 .قهرميکنيم هاباهاش تواینجورموقع معرفتيم بی ماادماخيلی که ازاونجایی_

 وازاون کردیم پرداخت روهم مسافرخونه وپول سپهروگرفتيم ووسایل مسافرخونه روزبعدرفتيم

 ولی بزنم حرف موردباهاش دراین خواستم دارن همدیگرودوست ورایان سایه سپهرفهميدکه.روزسپهرکنارماموند

 تروپش غمش ميکردميخواست نگاه سایه به حسرتی باچه که بارهادیدم بگه موردچيزي دراین نميخوادکه گفت

 قيهب به سپهرچيزي اززندگی.وميفهميدم اینوميدیدم نميفهميدمن هم هرکی ولی کنه پنهون مصنوعی هاي خنده

 خونده سابداريسپهرح هم خوبمون ازشانس.کردن فوت وخانوادش شدن ورشکست اینکه فقط نگفتيم

 یمخوند خواهربرادري وسپهرصيغه هستی همونجابين.بمونه من وپيش کارشه به مشغول شرکت بودوقرارشدتوي

 .شد وبهارخونده من بين که موقع اون مثه شن راحت هردوشون تااینجوري

 وتاآرنج دمآستيناموتاز سفيدپوشيدم نخی باپيراهن شلوارزرشکی.بپوشيم مناسب باالتالباس بودرفتيم شده شب

 ينمنازن بودن پایين همه.پایين ورفتم کردم دستم بودروهم مشکی وصفحش زرشکی بندش که ساعتی.باال دادم

 .بود پوشيده زرشکی وشال بامانتومشکی شلوارزرشکی

 ...پسر زدي تيپ：زدوگفت سعيدصوتی

 .خوشتيپه هميشه من داداش：هستی

 دیگه پروميشه که کاراروميکنين همين：سعيد

 .کنم هاتوروکباب جوجه اون بجاي نکن اريسعيدک_

 چطوره؟ گلم داداش：وگفتم دورگردنش سپهردستموانداختم پيش رفتم
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 .خوبم：مصنوعی سپهربالبخندي

 خوش بهت بزارامشب باش چی همه بيخيال امشب یه داداش جون نيسی خوب ميدونم：گفتم ترازقبل اروم

 .بگذره

 !ازکارفرارکنين؟ اینهم؟ميخو توگوش ميکنين پچ پچ دارین چی：هستی

 .عمرا!ازکارفرارکنم؟ من_

 .شدم بادزدن ومشغول منقل پاي رفتم

 .بخورین باهاش انگشتاتونم که کنم درست کبابی یک_

 .بدو پسرپاشوبيااینجاکمک هوي

 آتيش بعدشام.روميخندوندیم وهمه درمياوردیم بازي باسعيدمسخره.بلندشدواومدپيشم ازجاش سپهرباخنده

 .شدیم خوردن زمينی سيب ومشغول شدیم جمع دورش وهمه کردیم روروشن

 .برميگردم االن من_

 کجا؟：نازنين

 .عشقم االن ميام_

 .توجمع وبرگشتم گيتارمشکيموبرداشتم عقب وازصندوق ماشينم سمت رفتم

 .بزنه اميرميخوادبرامون جون اخ：هستی

 ..امير...امير：صداميگفتن ویک ميزدن دست برام همه

 .سرجام ونشستم بغلم روگرفتم گيتارم.ميرقصيدم زدنشون تبادس هماهنگ منم

 ...ها کنين هم همکاري...بریم خب_

 ...وخوندن زدن به کردم شروع

 

 نگاتو و چشا و لبها منکه

 نگاتو و چشا و لبها منکه

  قند دلم تو ميشه آب لبخند با مياي وقتی
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 کند دل نميشه ، کند دل تو از نميشه

 اومد کی ببين يگمم ، رد جلوم از شی می تو

 دل صد نه دل یه ، قابل دونسته رو ما

 من عاشقتم ميدونن همه

 ميدونن همه

 ميدونن همه

  نگاتو و چشا و لبها منکه

 ماتو صورت اون گردي

 نه دم نمی ، دنيا همه به

 راه از رسيدي تازه ماه چند و سال یه بعد

 کنارم تویی ، دارم حالی چه که آخ

 جون و دل از نومميش ، فراوون هات گفتنی

 ميشينه دل به شيرینه تو حرفاي

 تو از بارون نمنم ، من از ابري روزاي

 تو از خيابون و چتر ، من از شونه به شونه

 بودن تو با هواي عشقه هواي هوا

 ميدونن همه وقتی شاعرانست و خوب چه

 من عاشقتم ميدونن همه

 ...من عاشقتم ميدونن همه

 یهو کرده گوش حرفم به ازاینکه بودم شادبودخوشحال سپهرم.وميرقصيدن فتنمير وچندتایی ميزدن دست همه

 ...بعدي سرآهنگ رفتم مکث بدون...کنار چيوگذاشته همه امشب

  

 ..داره ناز
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 داره راز من دلبر چشماش تو

 داره آواز دل باشی کنارش

 داره ناز ، داره ناز

 داره ناز ، داره ناز

 ..داره ناز

 ارهد پرواز لذت حرفاش تو

 داره ساز چون نازکی صداي

 داره ناز ، داره ناز

 داره ناز ، داره ناز

  

 تودس وسوت بودن نشسته هم بقيه ميرقصيدیم بانازنين همراه وميخوندم ميزدم بودهمونجورکه بغلم گيتارم

 .ميزدن

  

 قرارم بی

 کنارم نيستش که وقتی

 ندارم کاري هيچ به دل

 قرارم ،بی قرارم بی

 رارمق ،بی قرارم بی

 انتظارم چشم واسش من

 نگارم چشماي از خوندن

 کارم روزه هر و هرشب

 قرارم ،بی قرارم بی

 ..قرارم ،بی قرارم بی
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 .. داره ناز

 داره شيراز نرگس بوي تنش

 داره آواز دل باشی کنارش

 داره ناز ، داره ناز

 داره ناز ، داره ناز

 ..داره ناز

 داره آواز دل باشی کنارش

 داره وازپر لذت حرفاش تو

 ..داره ناز ، داره ناز

 

 .دورآتيش بودیم نشسته همه

 

 بالست عاشق دل این چقدر که واي

 دعواست هميشه من با دل ميون

 نده راه خونت تو و غم ميگم دل به

 خداست حبيب مهمون جونم ميگه

 دیونه دل این به گفت ميشه چی

 بهونه گيره می باز ميگم چی هر

 نهدیو دل این به گفت ميشه چی

 بهونه گيره می باز ميگم چی هر

 نداشت پنهون ي غصه دلم کاشکی

 نداشت ایون و حياط دل ي خونه

 لبانم روي خنده کشيد می پر
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 نداشت بارون قطره یه چشام ابر

 

 دیونه دل این به گفت ميشه چی

 بهونه گيره می باز ميگم چی هر

 دیونه دل این به گفت ميشه چی

 هبهون گيره می باز ميگم چی هر

 بيداره من چشماي و خوابه دل

 نداره خبر من هاي ناله از

 شه ها خرابه خونه این ترسم می

 دوباره بده آب به گلی دست

 دیونه دل این به گفت ميشه چی

 بهونه گيره می باز ميگم چی هر

 دیونه دل این به گفت ميشه چی

 بهونه گيره می باز ميگم چی هر

 

 نداشت پنهون ي غصه دلم کاشکی

 نداشت ایون و حياط دل ي خونه

 لبانم روي خنده کشيد می پر

 نداشت بارون قطره یه چشام ابر

 دیونه دل این به گفت ميشه چی

 بهونه گيره می باز ميگم چی هر

 دیونه دل این به گفت ميشه چی

 بهونه گيره می باز ميگم چی هر
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 اهنگه اخرین این：وگفتم شدم خسته تااینکه ورقصيدیم زدیم ساعتی دوسه

 .بلندشد اعتراضشون صداي همه

 .همونوميزنم بگه سپهر داداش روهرچی اهنگ آخرین.وبخونم بزنم ساعت22نيسم که صوت باباضبط_

 حرفاروي این همه که بزنم جوري ميخواست دلم.زدن به کردم شروع منم گفت گوشم دم آهنگی یه سپهراسم

 .هرخبردارشهسپ تاشایدازرازدل نفوذکنه وجودش وتاعمق تاثيربزاره سایه

 

 تنهایيمو ي قصه کنم ازکجاشروع

 حالمو نميفهمه دارم دوسش که اونی

 ودردوغمه غصه عالمه یه تودلم

 کنارمه ببينم کن کاري خدایه اي

 داره دوسم بدونم بزاره رودستش دست

 بزاره تنهام نره باشه پيشم هميشه

 شبام توتاریکه نرونروبی من عشق

 مچشا بارونه پره بياببين من عشق

 تنهاميشم تومن بی بري اگه من عشق

 ميشم تودیوونه بی ميدونی خوب من عشق

 تو براي نرونروميميرم من عشق

 تو فداي عمرمن بزاربگم من عشق

 نميشم توآروم بی اینوبدون من عشق

 ميشم همون بخواي بگوهرچی خودت من عشق

 قشنگتو چشاي دیدم که روزاول

 تو توشدبيخبرازدل عاشق دلم
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 تنهاموببين نرودل شمپي توبمون

 بشين بياوپيشم ميکنم التماست

 وتنهاشده کس بی من دل وقته خيلی

 وتنهاشده کس بی من دل وقته خيلی

 شبام توتاریکه نرونروبی من عشق

 چشام بارونه پره بياببين من عشق

 تنهاميشم تومن بی بري اگه من عشق

 ميشم تودیوونه بی ميدونی خوب من عشق

 تو براي منرونروميمير من عشق

 تو فداي عمرمن بزاربگم من عشق

 نميشم توآروم بی اینوبدون من عشق

 ميشم همون بخواي بگوهرچی خودت من عشق

                             &&&&& 

 هب نگاهی زدم شرکت توي چرخی یه بيرون اومدم ازاتاقم.شلوارم جيب توي دستم بودویه قهوه فنجان دستم یه

 .سپهر اتاق رفتم وبعدش کارکارمنداانداختم

 چخبرسپهر؟_

 .ميکنم وریس کتاباروراست ب حسا دارم دیگه ماهه آخره：سپهر

 .خوبه_

 ازسعيدچخبر؟：سپهر

 .امروزمياد_

 ميره؟ چطورپيش عروسی کاراي.خوبه：سپهر

 .وخریدلباس مونده نویسی کارت فقط تقریباحله چی همه_

 .بيشترنمونده دوهفته دیگه بجنب：سپهر
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 داریاااا عجله نتوبيشترازم_

 .دیگه داداشمه عروسی هرحال به：سپهر

 .بمونن دختراتوکفت همه که بزنم برات تيپی یه ميخوام.هس تونوکرتم داداش این_

 .نيس نيازي：سپهر

 .دختراس مثه ماشاهلل که موهاتم آخونداشدي این مثه ریشاچيه بابااین.هس_

 .بعد اميرباشه نه االن：سپهر

 دامادچرااینجوریه؟ داداش بگن ميخواي نميشه بياي؟نخيرم ریختی این يميخوا داداشت عروسی خب_

 .نيومد نيومدکه کوتاه ولی ميکردیم بحث تيپش کردن باسپهرسرعوض

                                  &&&&& 

 امير؟：نازنين

 جانم؟_

 .ماآمادس مهموناي ليست：نازنين

 .نهک سپهرتانوشتنوشروع به ميدم.همينطور ماهم مال_

 .خریدلباس دنبال ميریم فرداهم

 چيزاچی؟ بقيه.باشه：نازنين

 وليست کردم هماهنگ هم یک درجه آشپزخونه بایه رزوشد که برگزارميشه توش مراسم که باغی.حله بقيه_

 .سعيده با که هم موزیک گروه.ميگم فردابهش که تعدادمهموناس منتظره کردفقط انتخاب غذاهاروهستی

 مياد؟ کی دسعي.پس خوبه：نازنين

 .فرودگاه بایدبریم12ساعت.امروزميایم گفت_

 .دارم چقداسترس بدونی اميراگه واااي：نازنين

 .خودخودم مال ميشی دیگه دوهفته حله چی همه باش راحت خوشگلم؟راحت چی براي استرس_

 شده تنگ وعموخيلی خاله واسه دلم.بودیم خانوادگی دوستاي.سعيدوخانوادش دنبال رفتيم12ساعت

 زنو بخوره کلش به چی یه سعيدم وانشاهلل پسرمه عروسی ميگفت خاله.عروسی واسه داشتن وشوق چقدذوق.دبو

 نبالد ازروزبعدافتادیم.کنن تااونااستراحت زیاداونجانموندیم.سعيد آپارتمان وعمووسعيدرورسوندیم خاله.بگيره
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 هم نویسی کارت.کشيد طول روزي سه پسندبودخریدلباس مشکل خيلی خانوم نازنين که ازاونجایی.خریدلباس

 .براشون کردیم وپست هرکس بودوکارت شده تموم

 .رفتن باهم هم وهستی ونازنين سایه.بخرن لباس تاسعيدوسپهر بيرون وسعيدوسپهررفتيم من هم روز یه

 باپيراهن اي سرمه وشلواروکراوات کت سپهرهم براي. سفيدگرفت باپيراهن طوسی وشلواروکراوات سعيدکت

 .گرفتيمسفيد

                                    ****** 

 "نازنين"

 .منتظره هستی بدودیگه نازنين：سایه

 .اومدم اومدم_

 .درتاکفشاموبپوشم دم رفتم

 .ميریم باباماداریم_

 .سالمت بروبه.دخترم باشه：بابا

 .چيوبرداشتيم همه مطمئنی سایه：گفتم بانگرانی

 .آرایشگرمنتظره که بریم رداشتيمروب چی باباهمه دخترتوچقدهولی：رها

 .شدیم سوارماشين

 .زد زنگ آرایشگره صدباراین ازصبح چقددیرکردین：هستی

 .خانومه عروس تقصيراین：سایه

 .باشم کرده روفراموش چی یه ميترسم چيکارکنم خب_

 .نباش هيچی تونگران حله چی همه جان نازنين：رها

 .خورد زنگ گوشيم

 امير؟ جانم_

 چطوره؟ خانم عروس：امير

 .دارم اميراسترس_
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 چيه؟چراميخندین؟：گفتم روبهشون.زیرخنده زدن باهم یهوهمه

 .ها نکنن منومسخره خانم بگو بهشون：امير

 .نکنين مسخرم اميرميگه_

 .ميخندیدن ویواشکی آروم

 باشه؟ باش خوش پس ماست شب بهترین امشب.ميشه خوب چی همه نترس من عشق：امير

 توکجایی؟.باشه_

 .کنن تادرستش روميبرم ماشين دیگه دوساعت یکی ولی.خونم النا من：امير

 آرایشگاه مارسيدیم اميرجان.باشه_

 .باش خودتم برومواظب عشقم باش：امير

 فعال.همينطور توهم_

 فعال：امير

 .کرد کارشوشروع اونم آرایشگر دست وخودموسپردم شدیم وواردآرایشگاه کردم روقطع تماس

                                  ******* 

 "امير"

 هآماد عروس بودوجایگاه شده هاچيده صندلی.کنم چيوچک تاهمه باغ رفتم بعدازاونم فروشی گل روبردم ماشين

 .عقدبودن سفره کردن درست بودومشغول شده

 روشن مااومدیم بودتاوقتی آبشاري طرفش بودودو شده قرمزپهن فرش یه واردميشدي که ازدرباغ

 روي دميش کشيده پله بودوتاپایين شده عقدچيده هاسفره پله روي.زیادگرم زیادسردونه ودنهب هوانسبتاخوب.شن

 دیگه چندساعت اوناهم که ارکسترقرارداشت واسه جایی هم طرف اون.ودامادبود عروس جایگاه هم ایوون

 .ميومدن

 .آرایشگاه بریم دیگه اميربهتره：سعيد

 ديبلن سعيدصوت.روپوشيدم لباسام.کنه بخواددرست که منداشت زیادي موي.آرایشگاه باسعيدوسپهررفتيم

 .خوشتيپ ایول：زدوگفت

 .بود شده آماده سپهرهم
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 !شودامشب؟ چه：سعيد

 تزیين یطرززیبای به ماشين.ماشينو هم بگيرم گل تاهم فروشی گل سعيدرفتيم باماشين.بيرون اومدیم ازآرایشگاه

 .گرفتم رزهم گل دسته بودیه شده

 .دیگه بریم خب_

 .بود دنبالمون فروشی ازگل بردارم فيلم آرایشگاه رفتيم همبا

                                      ****** 

 "نازنين"

 .دامادبودیم منتظر وحاضروآماده بودم روپوشيده لباسم

 قسمت بودویک شده باتورپوشيده پفيش هاي بودقسمت بعدپفی وازاونجابه کمرتنگ بودتاپایين دکلته لباسم

 هم پشچ سينه روي.بود شده سفيدپوشيده باگالي کمرتاپایين ازباالي مثلثی صورت به راست ازطرف کشکوچي

 گردنم طرف یه که کوچيک گل بایه حریرهمراه بندنازک یه دورگردنمم.بود دامن روي گالي مثله گل یه

 .بلندبود خيلی دنبالشم.وایميستادقرارداشت

 .ميکردن تعریف خيلی هم وبقيه بودم راضی ازقيافم

 .آقادوماداومد خانوم عروس：آرایشگر

 .هااومدباال اميرازپله.روسرم کالشونزاشتم ولی روپوشيدم شنلم.بود سردسردشده دستام.گرفتم استرس بازم

 یخاص برق چشاش.بود زده سفيدوپاپيون پيراهن.بود شده خوشتيپ خيلی رنگش وشلوارمشکی کت اون توي

 .تر اومدنزدیک اروم باقدمهاي.بود زده خشکش.ميزد

 ...نازنين...ناز...نا：امير

 !جانم؟：وبانازگفتم زدم لبخندي.گرفت خندم وحالتش زدنش ازطرزحرف

 خانوم؟ عروس دست ي روبد گل ي آقادامادنميخوا：هستی

 بردارميگفت فيلم که همونجوري.سرم روي روگذاشت شنلم کاله خودش.گلوداددستم اومددسته خودش اميربه

 .شدیم وسوارماشين ایينپ هااومدیم ازپله

 !امير؟_

 !هوم؟：امير
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 شده؟ چيزي_

 ..نه：امير

 وتوفکري؟ چراساکت پس_

 .ميکشم نقشه دارم：امير

 چی؟ نقشه_

 فرار：امير

 فرار؟_

 .خلوت جاي یه بریم وباهم روبپيچونم همشون فرارميخوام آره：امير

 .ميکرد اميرنگام.بلندخندیدم

 .دنيا ونا ميریم راس یه االن کن اميرجلوتونگاه_

 .زودتربگذره.نيس خودم دست：امير

 !بشه؟ چی که_

 .بعدا ميدم نشون اونشودیگه：امير

 .تلبيت بی_

 .بلندميخوند باصداي خواننده پاي روبلندترکردوپابه ضبط اميرصداي.بلندخندید اميرباصداي دفه این

 

 توِ  تب منوِ  تب ، توِ  شب منوِ  شب

 توِ  لب رو من اسمِ ، منِ  لب رو تو اسمِ

 نگات توو مهربونی ، چشاتِ  عشق از پرم

 نفسات عطرِ اون با ، نفسام ميگيره جون

 رسيدیم هم به حاال ، عاشق دو هر تو منو

 نبریدیم دوتایی ، دنيا سختياي توو

 خندیم می هم کنارِ ، ميریم می هم براي
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 بندیم می چشامونو ، غم و تنهایی توي

 مدیونم تو به عشق این براي خدا

 دونم می قدرشو بدون دارم ونج تا

 عشقارو تموم کنم دعا خوام می

 ممنونم تو از امشب براي خدا

 ميزنه برات نبضم ، روشنه دلم خيلی

 منه براي دنيا ، منی براي که تو

 عاشقيهِ  شروع ، ميگه داره حسی یه

 کيه تو ي دیوونه ، ببينی ميخواد دلم

 رسيدیم هم به حاال ، عاشق دو هر تو منو

 نبریدیم دوتایی ، دنيا سختياي توو

 خندیم می هم کنارِ ، ميریم می هم براي

 بندیم می چشامونو ، غم و تنهایی توي

 مدیونم تو به عشق این براي خدا

 دونم می قدرشو بدون دارم جون تا

 عشقارو تموم کنم دعا خوام می

 ممنونم تو از امشب براي خدا

 داشت حرصم.بود اميروگرفته چشش خيلی بودکه وونیج خانوم عکاس گرفتن عکس براي عکاسی رفتيم

 .ميکنه نگاه اینجوري وداره کنارشم من خوبه.درميومد

 .برگردم تامنم شين شماآماده：عکاس

 روپ هاااااادختره ميکنه ت نگا ایجوري خانومه نمياداین خوشم：اميروگفتم سمت روکردم بااخم.بيرون رفت ازاتاق

 .ها کنارتم انگارمن انگارنه ا ا ا

 .عقب به دادم هلش.بوسيدنم کردبه یهواميرشروع که غرميزدم همينجورداشتم
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 .ميادميبينه چيکارميکنی؟یکی اميرداري إ_

 .نداره ربطی من به دارن مشکل ميبوسمت بکشه عشقم هروقت مگه؟خانوممی چيه ببينن خب：امير

 .اومد س عکا که جوابشوبدم خواستم

 این؟ آماده خب：س عکا

 .ميگرفت عکس سرهم وپشت ميدادیم روانجام ميگفت اسعک که ژشتایی

 .عکسه اخرین این انشاهلل بشين خوشبخت شمابودین گرفتم عکس ازشون که زوجی بهترین：عکاس

 شده گرمم عجيب.روبگيره ازگردنم ن بوسيد زشت روم واميرهم درازبکشم مبل روي قراربودمن زشت این توي

 دنمبوسي کردبه نيوردوشروع اميرطاقت گرفتن تاعکس بعددوسه س کاع.بود لبام به فقط چشاش که اميرم.بود

 .کردم همراهيش منم کنم خودموکنترل نتونستم دفه این.ميگرفت عکس هی عکاسم

 مرفتي.دربودن جلوي وچندنفردیگه باباوامين.گرفتم دستشو اميردستشودرازکردومنم شدیم پياده ازماشين

 آبشاري قرمزبگذریم ازفرش خواستيم وقتی.دادیم دست هم امين بوسيدبه هردومون باباازپيشونی جلوشون

 وسظ بودوتعدادي جاروگرفته همه موزیک صداي.نشستيم سرجامون ورفتيم دادیم مهموناسالم به.شدن هاروشن

 .شد سپهرنزدیکمون.ميرقصيدن

 سپهرچخبر؟_

 .االناميرسه توراهه عاقدم حله چی همه：سپهر

 داداش باشه_

 که وازخداميخواستم دعاميکردم خوشبختيمون براي بودداشتم دستم قرآن.دروميخوندعق ي خطبه.عاقداومد

 ازاینکه....ترسيدم. ميکردم ازدواج باشهاب داشتم که شبی.افتادم شب اون یادشب.نگيره ازم اميروهيچوقت

 خوبی؟ نازنين：کردوگفت صدام اميراروم که بودم شده غرق افکارخودم توي...شه خراب امشبم

 ...خوبم اره...اره_

 ...ها عاقدمنتظره：امير

 آیاوکيلم؟：عاقد

 ...بله：گفتم وجودم ي وباهمه چشماموبستم

 خدایاصدهزارمرتبه...پيدانميشد ترازمن تروخوشحال خوشبخت...وقانونی رسمی...امير زن بودم شده حاالمن

 هاروآوردن حلقه...مروبدون خوشبختی قدراین که ميدم قول ولی تشکرکنم ازت زبونی باچه نميدونم...شکرت
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 عسل روتوي کوچيکمون انگشت هردومون آوردن بعدعسل کردم حلقشودستش کردومنم من رودست اميرحلقه

 که خواست کردوازمون صدامون خواننده.ميخورد بودوبالذت اميرچشماشوبسته.هم دهن توي وگذاشتيم کردیم

 .وسط رفتيم وباهم اميردستموگرفت.بود شده خالی وسط.برقصيم

 دارم من دنيارو عشقمه تودست تامدس 

 دارم تورودوست من آسمون قدخداي

 روزمينم عاشق ترین باتوخوشبخت

 عزیزترینم تاابدتویی عشقت به قسم

 روزمينم عاشق ترین باتوخوشبخت

 ميشينم کنارماه آسمون تواوج امشب

 

 امشب بهاروپندار چقدجاي.ميزدن ودست بودن بسته حلقه دورمون وهستی نيما،سعيد،سپهر،امين،غزل،رها،سایه

 .بيان که بازنتونستن کردن هرکاري.بود خالی

 لباس این قشنگه چه تنت به نازنينم

 دوتاس ما مال دنيا هميم مال تو منو

 من ب کو نقره ماه من به دستاتو بده

 من ب خو هاي لحظه ميشه جاودانه تو با

 

 بود صورتش ميرقصيدولبخندروي ومردونه اميرآروم

 

 کردم  بی انتخا چه بشه کور حسودا چشم

 بگردم چشات دور شدي ماه تيکه یه امشب

 ميکردم فکر تو به من خط به خط واژه به واژه

 کردم هدیه تو به قشنگو ي ترانه این که
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 لباس این قشنگه چه تنت به نازنينم

 دوتاس ما مال دنيا هميم مال تو منو

 من ب کو نقره ماه من به دستاتو بده

 من ب خو هاي لحظه ميشه هجاودان تو با

 .دورچرخوندم ویه اميردستموگرفت

 

 

 ولی دختراسپهروگرفته همه چشمه دیدم.نميومدیم اصالبيرون ازوسط.ميگذشت خوبی به خيلی شبمون

 امنگ.زدنه حرف مشغول اي قيافه وخوش پسرخوشتيپ بایه که رودیدم هستی.نميداد بهشون اهميتی سپهرهيچ

 زدن حرف مشغول گوشه یه هم ورایان سایه.بود کرده هم اخمی چه اوه اوه ميکرد شوننگا داشت سعيدکه افتادبه

 دوررقصيدم یه باهمه.ميگذشت قشنگ خيلی شبمون.مهموناميرسيدن به هم رهاوغزل.بابابود نيماپيش.بودن

 .رسيد دونفریمون رقص به نوبت تااینکه

 روي گذاشتم منم کمرم روي يردستاشوگذاشتام.بود کرده چندتانورفضارو،رویایی شدوفقط چراغاخاموش همه

 .شونش

 

Dualar eder insan 

 دعاميکنه انسان

Mutlu bir umür icin 

 عمرخوشبختی یه براي

Sen varsan her yer huzur 

 جاپرازآرامشه همه توباشی وقتی

Huzurla yanar icim 

 ميگيره آتيش وجودم زیادي ازآرامش

cok sükür bin sükür 

 رشکرصدهزاربا...شکر
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seni bana verene 

 داده توروبهم که ازکسی

yazmasın tek günümü sensiz kadere 

 ننویسه سرنوشت تو،توي روزموبدون خدایک

ellerimiz bir gunullerimiz bir 

 یکيه یکيه،قلبامون دستمامون

nedaglar denizler engeldir sevene 

 نيستن مانع عاشق دریاهابراي هاونه صخره نه

bu sarkı kalbimin tek sahibine 

 قلبم، صاحب تک براي آهنگ این

omürlük yarima 

 عمریارم یک

gonül esime 

 هس وهمسرم

bahar sensin bana gülüsün cennet 

 هست بهشت مثله ولبخندت توبهاري من براي

melekler nur sacmıs askın yüzüne 

 تونورپاشيدن صورت هاروي فرشته عشقم

 

 .کنارماميرقصيدن دیگرهم هاي زوج دفه این.شد پخش هم بعدي اهنگ.زدن دست برامون همه

 ...ورایان سایه...سعيدوهستی...نيماورها...وغزل امين

 ...روداشت یکی سپهرهم کاش...دیگر وچندزوج

 

oyle sevdim ki ben seni  
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 که دارم دوست جوري

Tarifi yok hic bir dilde  

 نيس گفتن قابل زبانی باهيچ

Dünyanın en mutlu insanı yaptın beni  

 کردي زمين روي آدم ترین منوخوشبخت

En kutü günümde bile  

 روزم بدترین توي حتی

Seninle biz ikimiz 

 منوتوباهم

Mutlulugun resmiyiz  

 هستيم ازخوشبختی نقاشی یک

iyi ki hayatımdasın  

 زندگيمی توي که خوبه

iki kisilik bir asıklar sehriyiz  

 ایم شهردونفره یه

Bir omür benimle yaslanır mısın?  

 پيرشی؟ من پاي عمرپابه یک که حاضري

Kendimi terk ederim seni yarım 

 bırakmam  

 تنهانميزارم وقت اماتوروهيچ(ميکنم فراموش)ميکنم روول خودم

Dort yolu ask dolu yolumsun benim  

 (توميرسه به ها راه همه که)وپرازعشقی چهارطرفه راهه یک

Her saat her dakika her saniye kalbimdesin  

 قلبمی توي وهرثانيه هرساعت،هردقيقه

Sen gozlerimin son adresisin 
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 .منی چشماي آدرس توتنهاوآخرین

 

 ماشيناپشت.داریم کشون عروس خودشون قول به ميومدن باماشين دنبالمون همه شد تموم که  عروسی مراسم

 پياده ازماشين.جلوترایستاد وکمی سعيداومدجلومون ماشين.آورد درمی بازي مسخره وسعيدم ميزدن بوق سرهم

 ضبظ صداي.ایستادن سرش پشت هم دیگه ماشيناي.خلوت بودوخيابون شب هاي نصقه.بازبود شددرماشينش

 شد رقصيدن رودادباالومشغول ماشين

 .دیوونه این ازدست：امير

 .ميزدن سوت ميکشيدن جيغ.ميزدن دست.شدن رقصيدن کردومشغول دهپيا واميروازماشين اومدطرفمون بارقص

 پردمتنموس پاره：اميرگفت بوسيدوروبه ازپيشانيم بابادوباره.بود خداحافظی موقع.اميررسيدیم خونه به وقتی

 .باش مواظبش بهت

 .بيشترمواظبشم ازچشام：امير

 دمخو واشکشودربياري کنی مارواذیت ناموس این بخواي اگه مشتی داش ببين：التاگفت نيمااومدومثه بعدش

 اوفتاد؟ ميکنم قيمت قيمه

 .نيماميخندیدیم زدن طرزحرف ازاین همه

 .اوفتاداساسی داش：امير

 .باشم هاگفته هرروزخونتونم اميرمن ببين：سایه

 .لعنت معرکه برخرمگس：گفت وزیرلب اميرآروم

 .خندیدم آروم همين براي شنيدم من

 همه وبرعکس ننداختيم راه وزاري گریه دیگه عروساي مثه جالب چه.االب رفتيم باهمشون بعدخداحافظی

 کشيدم کوتاهی جيغ یه.کرد بلندم زمين ازروي دفه اميریه.شدیم واردخونه وقتی.بودیم وخندون خوشحال

 .اميربزارزمين：وگفتم

 .منه دست واختيارتم منی خانوم حاالدیگه.خوبه جات：امير

 بهبود شده تبدیل مجردي اميرازحالت خونه دکوراسيون.بود شده درست يشپ هفته که خوابی اتاق منوبردسمت

 نمشترکمو اتاق یکيش که که داشت تااتاق اميرسه بودخونه هستی مال که واحدروبرویی برعکس.متاهلی خونه

 مدتااونميمون هستی بودپيش رفته بودیم نامزدکرده ازوقتی سپهرهم.بود خالی هم یکی کاراميراون اتاق بودیکيش

 .تربودن راحت همه اینجوري.بود شده خونده صيغه هم بينشون دیگه خواهروبرداربودن تنهانباشه
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 وکمتر کم بينمون وفاصله صورتم اميرميخوردتوي نفساي.بودیم هم توچشم چشم.تخت روي اميرمنوگذاشت

 .....ميشدتااینکه

 خوابيده اميرکنارم.بود صبح9：31.دیوارانداختم روي ساعت به نگاهی.بيدارشدم ازخواب باکمردردبدي صبح

 وموهاموخيس روپوشيدم لباسام بود بهترشده کمردردم بيرون اومدم ازحموم وقتی بگيرم تادوش حموم رفتم.بود

 صداش آروم خورد تکونی یه کردم اميرونوازش وصورت نشستم تخت روي رفتم بازگذاشتم

 اميرپاشودیگه...امير：زدم

 مبخواب دیگه بزاریکم نازنين：امير

 پاشودیگه پروازداریم شبم مهموناميان االن اميرجان_

 .مياد خوابش خيلی بودکه معلوم.اميرچشماشوبازکرد

 .کنم تاموهاموشونه ورفتم بلندشدم ازجام منم نشست تخت روي

 چنده؟ ساعت：امير

 11نزدیک_

 مسخره؟اهههه مراسماي این چيه：امير

 .اميرغرنزن_

 دیگه ميگم راس خب：امير

 که ازحموم.کنم انتخاب براش خوب لباس تایه سرکمدش رفتم منم.حموم غرغرميکردرفت شتدا همينجورکه

 .وبویيدشون موهام کردسرشوبردنزدیک بغلم ازپشت که ميکردم آرایش داشتم.غرنميزد دیگه اومدبيرون

 ...خوشبو چه：امير

 .ميان االن اميربرولباساتوبپوش_

 .چشم：امير

 .بودن همه.تادروبازکنم رفتم لباساشوميپوشيدمنم اميرداشت.درزدن

 خوابه دامادخوابالوهنوزم این：سعيد

 اومدین خوش...سالم...خوابه؟سالم گفته نخيرکی：امير

 .کنيم بيدارتون ازخواب بيایم ميخواسيم ماتازه：سایه
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 اميربعدازخوردن.ميز روي روگذاشتن صبحونه.بود سعيدهم مامان.بودن چيزميزآورده وکلی صبحونه باخودشون

 ...پاتختی ومراسم موندم من زدبيرون ازخونه نهصبحو

 

                            ******* 

 "امير"

 روانجام زمال وسفارشات کنم راه تاکاهارو،روبه شرکت سررفتيم بليطایه بعدازگرفتن.تابليطاروبگيرم فرودگاه رفتم

 .بودبيرون رفته کاري انجام وسعيدبراي بودیم اتاق وسپهرتوي من.بدم

 امير؟：پهرس

 بله؟_

 .ميکنه بازي سایه بااحساسات داره پسره این：سپهر

 پسره؟ کدوم：وگفتم کردم سپهرنگاه باالوبه سرموبردم

 رایان پسره همين：سپهر

 ازکجاميدونی؟_

 شدم ترکه مياددقيق کسی زدن حرف درختاصداي الي البه دیدم که ميومدم ازبيرون داشتم دیشب：سپهر

 .ميزد دخترحرف بایه اشتد کنم فک پسرس همون دیدم

 دختره؟ طرف ازکجافهميدي خب_

 .چيزا وازاین نباش نگران ميام...عشقم...عزیزدلم ميگفت.زدنش ازطرزحرف：سپهر

 گفتی؟ سایه به_

 نه：سپهر

 تو واسه فرصته یه چی؟این واسه خب_

 .کنم ثابت بخوام که ندارم مدرکی که من：سپهر

 .باشه هپسر این به بایدبيشترحواسمون.ميگی راس_

 يانب تاباهامون بودن خونمون تاشب اوناهم.بودن رفته بقيه یک درجه جزفاميالي.خونه شدبرگشتم تموم که کارام

 .داشتم کاري یه شرکت توي اینکه هم پنداروبهاروببينيم تاهم ترکيه بریم عسل ماه قراربودبراي.فرودگاه
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 .شدیم فرودگاه راهی باهم وهمه بودن آماده چمدونا

                               ****** 

 "نازنين"

 حساسا.بود قشنگ برام چی کناراميرهمه.ترکيه سوي به ورفتيم سوارهواپيماشدیم باباباوبقيه بعدازخداحافظی

 زندگی بهم قلبش وتپش آرامش گرمی،آغوشش اميد،دستاش لبخندش.زمينم روي آدم ترین خوشبخت ميکردم

 وقتی.بود زندگيم وهمه داشتم دوستش وجودم باهمه که اميري.ميرداشتمرودرکنارا خوشبختی این من.ميداد

 آرزوي بوداون من اميرمال چون ميکردم نگاه باغروربهشون من ميکنن اميرنگاه به خيلياباحسرت ميدیدم

 روزبزرگ زدوروزبه ریشه تووجودمون ذره ذره عشق این.منه مال وفقط فقط االن ولی هرکسيه

 نيوردم دستش به راحت چون روميدونم زندگی قدراین من.بده هم روزميوه تایه ودیموبزرگترميشدواميدوارب

 ....بدم جونمم عشق بخاطراميرواین حاضرم دادولی بایدتاوان وهنوزم بوده کم عشق این شایدتاوان

                              ****** 

 "امير"

 قمکشورباعش توهمين.اینجا واومدیم روگرفتم بيماري اون فهميدم که روزي.یادقدیماافتادم.شدیم ازهواپيماپياده

 .نبود بهارکنارش ولی پندارودیدم فرودگاه توي.کشورعشقموشناختم توهمين.آشناشدم

 اومدین خوش ودامادگل عروس به به：پندار

 .کردیم همدیگروبغل

 پسر؟ چطوري_

 ...عالی：پندار

 .دادن دست درازکردوباهم نازنين طرف پنداردستشوبه

 داداش؟ زن چطوري：ارپند

 مرسی خوبم：نازنين

 بهارکو؟ پ_

 .بياد نميتونست.منتظرتونه خونه：پندار

 افتاده؟ اتفاقی_

 .ميفهمی اتفاقی؟حاالبریم باباچه نه：پندارخندیدوگفت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 شرقی دختر | احساس نبض

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

132 

 

 .ميومد سمتمون به آروم داشت که بهارودیدم شدیم که واردخونه.خونش سمت ورفتيم پندارشدیم سوارماشين

 اینجوریه؟ هاتون چراقيافه سالم：بهارخندیدوگفت.کردیم نگاه بهم جبازتع ونازنين من

 .باردارندیدن زن حال تابه اینکه مثه خانومم：پندار

 .کردن بهاروهمدیگروبغل سمت اومدورفت بيرون ازبهت زودترازمن نازنين.خندیدن پنداروبهارباهم

 !وخبرنميدي؟ باردارميشی وروجک：نازنين

 .بود شده تنگ واسش چقددلم کردم بغلش وجودم بهاروباهمه طرف رفتم.بيام خودم زدتابه پندارازشونم

 .شد کتلت داداشی؟بچم：بهار

 .ميخوایم نی نی نميخوایم ترماکتلت یواش داداش هووووي：پندار

 .ازبهارجداشدم باخنده

 مانگفتين؟ چرابه_

 .مبالنشستيم روي همه

 .اینجا وميومدین شدینوپامي ميزدین ازکاروزندگيتون همتون ميگفتيم اگه：بهار

 .اینجا توتنهایی دیگه بایدبيایم خب：نازنين

 .کرده رواستخدام پنداریکی که هم خونه کاراي واسه.اینجاپيداکردیم دوست اتفاقاکلی نه：بهار

 پندار؟ ميره پيش کاراخوب که معلومه پس خوبه_

 .خوبه چی خداروشکرهمه：پندار

 حاال؟ چندماهشه：نازنين

 .دنيامياد به دیگه هفته یه：بهار

 .جوووووون اخ.اره ميشم دایی دیگه هفته یه پس_

 .فقط نشه کتلت بچمون：پندار

 .داشتيم گفتن واسه حرف کلی.زیرخنده زدیم همه دوباره

 .مکني استراحت بعدناهاررفتيم.ميشد مشترک بحثامون هم گاهی وپندارباهم ومن ميزدن حرف باهم بهارونازنين
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 اي آسانسورشيشه چپ سمت واردميشدي ازدرکه.بودوویالیی پنداروبهاربودبزرگ مال االن که من قبلی خونه

 که هازخون قسمت یه به ميرسيدي ميگذشتی که کوچيک راهروخيلی ازیه.باال طبقه ميرفتی باهاش که قرارداشت

 هشدپر وتلویزیون راحتی مبل دست بایه که ميرسيدیم پذیرایی قسمت به تاپله باسه.قرارداشت ميزغذاخوري

 ادهاستف خدمتکاراازش االن که قرارداشت بزرگی آشپزخونه که هم پایين. قرارداشت چندتااتاق باالهم طبقه.بود

 .آوردن عصرونه برامون بعدازظهر چرت بعدازیه.ميکردن

 !وتوفهميدي؟ ميدونم بازیامن جورمسخره وازاین وتعارف کنی اینجاغریبی اميربخواي ببين：پندار

 .حسابی فهميدم_

 .کن روحال جذبه：بهار رروبهپندا

 حاالپرونشو بشی ضایه جلوخانومت نزاشتم：پندارگفتم گوش دم

 .داداش جون نکن ضایم وبچه زن پيش هسم نوکرتم من：ترگفت پندارآروم

 شمادوتا؟ ميکنين پچ پچ چی：بهار

 ....هيچی：پندار

 .دیگه بگردین برین پاشين پس چرانشستين.ها عسل ماه مثالاومدین：بهار

 نه؟ دیگه ميکنی بيرونمون ازخونه داري ینی_

 .داداش جون به نه：بهار

 شوخی داشتم خوشگلم ميدونم：وگفتم وگونشوبوسيدم کردم بغلش ازپشت ورفتم بلندشدم ازجام

 .بریم شوکه پاشوآماده خانومی(نازنين روبه.)ميکردم

 .وبيایم تربریم رودادتاراحت پندارماشينش

 .شهروبگردیم یدوتای نتونستيم اینجابودیم وقتی_

 .ميکنی تالفی االن جاش به：نازنين

 خانومم؟ ميخوادکجابریم دلت خب.صددرصد_

 لوناپارک بریم：نازنين

 .بریم بزن پس_

 .بود شلوغ هميشه مثه ماشاهلل.شدیم مختلف وسوارچيزاي لوناپارک رفتيم
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 امير؟：نازنين

 دلم؟ جون_

 .ازاوناموخوام من：نازنين

 .بود درازکرده نگر صورتی پشمکاي سمت دستشوبه

 .بخواه توجون عشقم چشم_

 بخورم تاخواستم گرفت دهنم روجلوي ازپشمک تيکه یه.ميخورد هاوبالذت بچه مثه.گرفتم پشمک ویه رفتم

 .ميدادم وقلقلکش کردم بغل.خودش دهن توي گذاشت

 .تو پشمکامال بيااصالهمه نکن من اميرجون：نازنين

 .اهاحاالشد_

 پشمکانگاه به باحسرت داره دیدم.کردم نگاش.درنميومد ازش صدایی  شدم خوردن ومشغول ازش پشمکاروگرفتم

 .من سمت هابرگشت نگاه همه که طوري خندیدن به کردم بلندشروع باصداي.ميکنه

 ...باتوام امير...ميکنن مارونگاه دارن ترهمه اميریواش：نازنين

 .ميکردي اینانگاه به حسرتی باچه بدونی اگه：وگفتم دادم روقورت خندم

 ...نخندبيتلبيت：وگفت گرفت ازبازوم نيشگونی نازنين.آرومترازقبل ولی زیرخنده زدم دوباره

 ازاینا ميخواي بازم：وگفتم کردم بغلش

 نوموخوام：کردوگفت لباشوغنچه

 ...امير؟زشته چيکارميکنی：گفت بااعتراض اونم بوسيدم آروم ازلباش

 حاالچيکارکنيم؟ خب.جنبم بی من ميدونی که خودت نکنی لباتواونجوري ميخواسی تقصيرخودته_

 .ميخوام بستنی من：نازنين

 بستنی؟_

 .بستنی اره：نازنين

 منوگرفت نیکردبست تموم بستنيشوکه نازنين.وميخوردیم ميزدیم قدم ساحل وتوي گرفتم قيفی دوتابستنی رفتم

 .خوردن کردبه وشروع

 .بود من مال بستنی اون ميکنم احساس ميشم خوردنتون مزاحم ببخشيداکه خيلی_
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 .منه مال دیگه توبوداالن مال：بودگفت خوردن مشغول که همونجوري نازنين

 بابا؟ اااا؟نه_

 .شد تموم اینم دیگه خب.بابا زن：نازنين

 بگيرم؟ دیگه یکی برم نباشه کم_

 .ميشه نميخوادزحمتت دیگه بودولی که کم：نازنين

 .ميخواي قلقلک توبازم اینکه مثه نه_

 وگرفتمش بهش رسيدک من تااینکه ميدویدیم هم دنبال ساحل توي دویدم دنبالش فرارکردمنمتااینوشنيد

 کجاوروجک؟：کردموگفتم بغلش ازپشت

 امير؟：نازنين

 دلم؟ جون_

 .دارم دوست که من：نازنين

 .کنی جان قلقلکوبایدنوش ولی دارم دوست منم_

 .دیگه نه：نازنين

 .دیگه اره_

 .زد کوتاه بوس یه لبم روي ولبشوگذاشت فمطر برگشت که بدم قلقلکش خواستم

 امير دارم دوست خيلی：نازنين

 .عشقم دارم دوست خيلی منم：وگفتم کردم بغلش

 .زدیم شهرگشت توي12تاساعت

 .االن خوابن همه خونشون بریم االن نيس اميرزشت：نازنين

 .خونشون فردابازميریم امشب هتل یه بریم.فکربودم توهمين منم_

 .بریم خب：نازنين

 چراشب ازاینکه ن کرد ن دعوامو کلی.پندار بهارو خونه رفتيم صبح. گذروندیم توهتل روبانازنين شب

 به ن ازاومدنمو ي ا هفته یه.وبيایم بریم تربتونيم تاراحت رودادبهم کليدخونه ن راحتيمو ي برا پندار.نيومدیم

 .بود گذشته ل استانبو
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 .وگشتيم رفتيم نروبانازني ل استانبو ي جا همه هفته یه این

 .زد زنگ نازنين که بودیم باپندارتوشرکت

 مياد داره اميربدویين：نازنين

 مياد؟ داره نازنين؟کی چيشده：وپرسيدم بلندشدم بانگرانی ازجام

 بيمارستان ميریم ماداریم...مياد داره بچه...بچه：نازنين

 .اومدیم باشه باشه_

 شده؟ چی：پندار

 .مياد کوچولوداره پاشوپسرکه_

 .عمل اتاق بودن بهاروبرده.بيمارستان رفتيم باهم.ماشين سمت بلندشدوبادورفت دارباخوشحالیپن

 .پنداربود شبيه که وتپل پسرخوشگل یه.پسربود بچشون

 پسر مبارکه_

 ...مرسی：پندار

 اهنگ پسرش به وذوق بودوپندارباشوق بسته چشماش پسرکوچولو.ميومد چقدبهش.بغلش روگرفت پنداربچه

 .ميکرد

                                  ******** 

 "نازنين"

 متعجب همشون اولش.دادیم همه کوچولوروبه آرمين دنيااومدن خبربه.خونه بودیم بهارروآورده بودکه روزي دوسه

 داشتيم وبهارم پندارسرکاربودومن.بودن خوشحال خيلی هردوشون پنداروبهار.شدن خوشحال خيلی ولی بودن

 .ميکرد بازي باهاش بودواميرداشت مبل روي هم مينآر ميخوردیم قهوه

 داره دوست بچه اميرخيلی：بهار

 همينطور منم آره_

 عمه بشيم که بشه ماهم قسمت انشاهلل：بهار

 ...انشاهلل：وگفتم زدم روش به لبخندي

 .ودب خواب آرمين.دیسکو بریم باهم بودوقرارشدهمه شب.کنه بهارکمک تابه پرستارگرفت یه آرمين پنداربراي
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 دوریهو رفتيم.بود شده روشن مختلف فضاباچراغاي.ميرقصيدن دخترپسرداشتن بودوکلی کرکننده موزیک صداي

 .پرتقال آب وبهارهم من براي دادن سفارش پندارواميرمشروب.ميزنشستيم

 .کنارماميرقصيدن هم دیگه پسراودختراي.رقصيدن براي وسط ورفتيم گرفت اميرازدستم

 

 biz degil miydik ask ile yanan 

 سوختيم عشق با که نبودیم ما این مگه

 

Eger ayrılırsak olürdük falan 

 فالن و ميميریم بشيم جدا اگه ميگفتيم

 

Hani ne oldu bak, ne hallerdeyiz 

 هستيم حالی چه تو االن شد؟ببين چی

 

Sensiz yapamam lafı külliyen yalan 

 بس و دروغه حرف یه نميتونم تو بی

 

Bu dünyada cılgın ararsan biri sensin biri ben 

 من یکيش توئی یکيش باشه دنيا این تو دیوونه تا دو اگه

 

Ama artık delilik yok beni sen tut seni ben 

 ...من رو تو بگير تو منو بسه، دیوونگی دیگه ولی

 

Ne dünyayı ? bırak donsün dursun sabredince hic oyle ermiyorsun 

 نميرسی هدفت به هم اصال صبوري بچرخه،وقتی بذار کن این؟ول يایيهدن چه
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Ele gecmez bir daha boyle fırsat sevelim seviselim 

 کنيم عاشقی بيا نمياد بدست دیگه فرصتی همچين

 

Yıkıla yıkıla gezip dolasalım 

 کنيم تفریح و بگردیم بيا

 

Eskiyi unut gel barısalım 

 کنيم آشتی بيا کن فراموش رو گذشته

 

Gozünü guzüme degdir o zaman 

 بدوز چشمام به چشماتو

 

Kalbime dokun ask konusalım 

 بگيم عشق از هم با و قلبم رو بذار رو دستت

 

Yıkıla yıkıla gezip dolasalım 

 کنيم تفریح و بگردیم بيا

 

Eskiyi unut gel barısalım 

 کنيم آشتی بيا کن فراموش رو گذشته

 

Gozlerin gozüme degdigi zaman 

 بدوز چشمام به چشماتو
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Hatırı kalır alt dudagın. 

 !ميفته یادت پایينی لب ي خاطره اونوقت

 

 رپنداروبها.ميخوردیم تکون باآهنگ هماهنگ وسرجامون ميکردیم نگاه بقيه رقص به.سرجامون نشستيم دوباره

 .تابرقصن رفتن

 امير؟_

 جانم؟：کردوگفت اميرنگام

 .تندنميري یکم_

 .نميخورم دیگه باش مطمئن عشقم دیگه امشبه یه：امير

 .ميگم بخاطرخودت ولی عشقم باش_

 .ریشتم بيخ حاالحاالها خانومی نترس：امير

 .ماميخندیدیم درميوردوهمه بازي بودومسخره شده مست اميرمست.اونجابودیم بودکه ساعتی دوسه

 .خونه برگردیم بعدش برقصيم دورم این هابریم بچه：بهار

 اميرتونمياي؟：پندار

 .باشين منم عششششق مواظب...برین...شومابرین نه..ن：امير

 .پيشش ميمونم منم_

 برو...توبرو جيگرم نهههه：امير

 خيلی لباس وقدبلندکه طالیی باموهاي دختري یه.اميربود پيش حواسم همه ولی وسط پنداروبهاررفتيم همراه

 نبالد باچشم انگارداشت دخترنبود اون به اصالحواسش امير.سشتن اميرکنارش پيش بودرفت پوشيده کوتاهی

 .طرفشون رفتم ميترکيدم داشتم ازحسادت.شه اميرنزدیک به داشت سعی دختره.ماميگشت

 کجا؟ نازنين：بهار

 .اومدن دنبالم اوناهم تامسيرنگامودیدن

 .بلندشدورفت تامارودیدازجاش دختره
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 پيشم بيابشيين...بيا(مبل رويميزد دستش باکف.)عششقم اومدي...او：امير

 .پاشوبریم بسه اميردیگه：پندار

 .ميشه گرمم داره کوجابریم؟تازه：امير

 حال تابه.ميگفت وپرت چرت اميرداشت.بردش وتاماشين خودش دورگردن اميرودستشوانداخت پيش پنداررفت

 پنداراميرو خونه یمرسيد.بود اعصابموخوردکرده دختره اون.ميشد بامزه خيلی ولی بودمش ندیده اینجوري

 زششنوا وآروم صورتش طرف بوددستموبردم خوابيده بچه یه اميرمثه.بيرون رفتن ازاتاق بعدش تخت خوابوندروي

 .دارم دوست：گفتم وآروم بوسيدم ازگونش بعدش کردم

 نرو：وگفت دستموگرفت که پایين بيام ازتخت خواستم

 .ميام کنم روعوض لباسام عشقم ميام_

 ...نوموخوام：وگفت پام روي اميرسرشوگذاشت

 .دیگه بخواب بالش روي اميرجان_

 ...جاخوبه همين：امير

 .نميکرد بودوولش دستش توي دستم.ميکردم نوازشش.ميکرد کوتاهش کوتاه هميشه.داشت کمی موهاي

 .برد خوابش گذشت که یکم

                                   ****** 

 "امير"

 .ارشدمبيد ازخواب باسردردبدي صبح

 ...سرم اووووووووف_

 .بود شده11 انداختم ساعت به نگاهی.نبود کنارم نازنين

 عشقم؟ بيدارشدي：شدوبالبخندگفت وارداتاق نازنين

 نکردي؟ چرابيدارم اره_

 .نيومد دلم：نازنين

 بيشترشد یهودردش که بلندشم ازجام خواستم

 اخ_
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 شدامير؟ چی：بانگرانی نازنين

 .بگيرم دوش یه برم من.دردميکنه سرم عشقم هيچی：وگفتم بلندشدم ازجام

 .باشه：نازنين

 .بود بهترشده یکم سردردم.پایين ورفتم روپوشيدم ولباسام گرفتم دوش یه

 بخير صبح_

 خوبی؟ بخيرداداشم صبح：بهار

 پندارکو؟ خوبم_

 .شرکت رفت：بهار

 .شه خوب تاسردردت بدم بهت مسکن یه اميرصبحونتوبخوربعدش：نازنين

 .تلویزیون پشت نشستم بعدش.داد بهم مسکن یه نازنين خوردم روکه صبحونه

 تونمياي؟.خرید بيرون ميریم اميرمنوبهارداریم：نازنين

 کو؟ آرمين شمابرین نه_

 بردمهد پرستارش：بهار

 باشين خودتون مواظب باشه_

 .باشه：نازنين

 .پنداراومد بودکه گذشته ساعتی دوسه بهارونازنين ازرفتن

 ؟کو بقيه سالم：پندار

 خرید رفتن سالم_

 توخوبی؟：پندار

 خوبم_

 گذشتابهت خوش حسابی دیشب：پندار

 .صددرصد اره_

 .وميام کنم لباساموعوض برم من：پندار

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 شرقی دختر | احساس نبض

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

142 

 

 .بعدپنداراومد ساعت نيم

 .بيارن قهوه تابراش گفت خدمتکارشون پنداربه

 چخبر؟：پندار

 پندار؟.نيس خبرخاصی هيچی_

 بله؟：پندار

 .کنن قبولتون دفه شایداین پدرومادرت پيش بري بهترنيس دنيااومده به آرمين حاالکه_

 نه：پندار

 .اوناپدرومادرتن باشه چرا؟هرچی_

 یخوشبخت اونااگه ميدادم ازدست عشقموداشتم من بخاطراونا نرفته یادم بهارگفتن به که هنوزحرفایی：پندار

 .نميکردن مخالفت منوميخواستن

 .پيششون بري ازاینکه ميشه وشحالخ بهارم باش مطمئن ولی هرجورتوميخواي باشه_

                                     ******* 

 "نازنين"

 .بود شلوغ اطراف.ميزدیم قدم ساحل توي ميکردومنواميرداشتيم غروب کم کم خورشيدداشت

 نازنين؟：امير

 جانم؟_

 ميدي؟ بهم قولی یه：امير

 قولی؟ چه_

 .نکنی فراموشم وقت هيچ دهب قول باشی داشته دوسم هميشه بده قول：امير

 کنم؟ فراموشت قراره مگه：وگفتم ودستاشوگرفتم زدم زل وتوچشماش برگشتم سمتش به

 .گفتم کلی نه：امير

 فراموشش که ازاین ترس...من دادن ازدست ترس...باشم نداشته دوسش ازاینکه ترس.بود ترس توچشماش

 .ایستادم اونجابودوروش که نيمکتی طرف ورفتم کردم دستاشوول...کنم
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 نازنين؟ چيکارميکنی：امير

 هک آدمی این مردم هی：گفتم ترکی زبان بلندوبه باصداي اونقوقت.بشه جلب بهم توجهشون تاهمه زدم دست

 وقت وهيچ دارم دوستش خيلی...منه نفس...منه دنياي...من زندگيه...منه عشق(کردم اميراشاره به)ميبينينش

 .امير دارم دوست خيلی(ميکرد نگام باعشق که کردم اميرنگام به)نميکنم فراموشش

 منوگذاشت.ميخندیدم.کردوچرخوندم بغلم لبخنداومدطرفم اميربا.ميزدن وصوت بودودست شده آدم پره اطرافم

 ...من دیوونه دارم دوست خيلی：وگفت زمين روي

                               ****** 

 "امير"

  بودیم اومده ميشدکه ماهی6.بودیم هرروزبيرون.باشيم نرفته نبودکه یجای.روماداشتيم عسل ماه بهترین فکرکنم

 آرمين.اومدن پيش هفته یه همين براي بيادایران پدرومادرش دیدن براي بودکه شده راضی پندارم.ایران

 يلیخ هردومون.ميخورمش وگرنه تنهانزارین عروسک منوبااین ميگفت نازنين.بود شده وبامزه بزرگ کوچولوخيلی

 قمتواتا شرکت توي.چيکارميکنه گذرزمان ببينيم.نازنين ونه ميکردم اصراري من نه ولی داشتيم دوست بچه

 .هابود روبرگه پایين بودوسرش مبالنشسته روي روبروم سپهرهم.بودم

 سپهر؟_

 هوم؟：ميکردگفت هانگاه برگه به داشت همونجورکه

 کنی؟ کاري تونميخواي_

 چيکار؟：سپهر

 .ميگم باسایه دررابطه_

 مثالچيکار؟：من سرشوبلندکردوروبه

 داري؟ نگه رازوتودلت این ميخواي تاکی کنی بایدکاري که باالخره نميدونم_

 ...تاابد：سپهر

 ميگفت نازنين چندروزپيش.آشناکنم روباهم سایه باباي سپهرو ميشه چقدخوب ميکردم فک باخودم داشتم

 ماون سپهر؟مطمئنم بهتراز کی.کنه انتخاب ادخودشميخو وحاالباباش شده همسرتموم انتخاب واسه سایه مهلت

 تااینابتونن بدم ترتيب باید چيزي مراسمی یه.خوبيه پسره چه که ميفهمه بشه کالم هم چندبارباهاش

 ميخوردیم شرکت وقتاتوي بعضی.ناهاربخوریم ميخواسيم ناهاربودوهمه وقت.اتاق اومدتوي سعيدم.هموببينن
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 هب شروع خواسيم ناهاروآوردن.نميکردناهاربپزه بودوقت داروخونه توي چون هم نازنين.بيرون ميرفتيم هم گاهی

 .خورد زنگ گوشيم که کنيم خوردن

 چطوره؟ گلم داداش به به_

 خوبه؟ توچطوري؟نازنين اميرجان خوبم：امين

 عموچطوره؟ عسل.داره سالم اونم داداشم خوبيم_

 باشيطنتاش خوبه اونم：امين

 .شه عموفداش جان اي_

 بيایم باخانواده ميخوایم بدین اجازه اگه زدوميگفت زنگ طاهري آقاي امروزباباي تابگم زدم اميرزنگ：امين

 .هستی خواستگاري

 زد؟ زنگ کی!جدي؟_

  دیشب：امين

 گفتی؟ توچی_

 بپرسم بایدازهستی اول گفتم من：امين

 زدي؟ حرف حاالباهستی_

 .نظرمياد به پسرخوبی.بزنيم موردحرف شماتادراین خونه ميایم هنوزماشب نه：امين

 روبپرسيم حاالبایدنظرهستی فکرودارم همين منم_

 ي شونهن به باال اشارموبردم انگشت.چيه جریان که ميپرسيدن وباایماواشاره ميکردن منونگاه سعيدوسپهرداشتن

 .صبرکنين اینکه

 فعال؟ نداري کاري ميایم بعدشام ماشب پس دیگه اره：امين

 سونبر سالم قربونت داداشم نه_

 همينطورفعالخدانگهدار حتماتوهم باشه：امين

 خداحافظ_

 ميزنم؟ حرف دارم خودتونونميبينين باباکشتين چخبرتونه：گفتم وروبهشون کردم روقطع گوشی

 چيه؟ جریان：سعيد
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 زده حرف باهستی درموردعالقش بودکه گفته بهم قبالهستی بود شده عاشقش استادهستی طاهري آقاي این_

 ميخوادبيادخواستگاري شده تموم ستیه درس که حاالهم

 چطوریه؟ پسره：سپهر

 .ومودبيه خوب پسرخيلی باردیدمش یه من_

 .بود توهم بودواخماش شده سعيدساکت

 سعيد؟ نه ميخوادمگه چی ابجيمون ببينيم：سپهر

 .توهم بودواخماش پایين سرش.نداد سعيدجوابی

 سعيد؟_

 .کرد آوردباالونگام اخماش سرشوباهمون

 شدي؟ یچته؟غيرت_

 نی شوهرکردنش وقت هنوزبچس هستی：سعيد

 .باشه داشته رودوس پسره شایداونم گفت بایدبهش ولی：سپهر

 نداره دوسش نخيرهستی：سعيدباعصبانيت

 شاید ميشی؟گفتم چراعصبانی خب خيلی：سپهر

 بلندشد سعيدازجاش

 کجا؟_

 .هوابخورم بيرون ميرم：سعيد

 .بيرون سعيدرفت

 بود؟ چش این：سپهر

 ...غذاتوبخور.واال نميدونم_

                             &&&&& 

 ردهک قایمش پشتم رزکه گل شاخه دیگم بودودست سامسونيکم کيف دستم بودیه شب1ساعت.روزدم خونه زنگ

 گل شاخه عاشق نازنين.رزميگرفتم گل شاخه ازخونه برگشت موقع هرروز بودیم کرده ازدواج ازوقتی.بودم

 .دروبازکرد.رزبود
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 من عشق مسال_

 کو؟ گلم پس عزیزدلم سالم：زدوگفت لبخندي نازنين

 رفت یادم اخ اخ_

 .خونه نميدم رات منم...امير بدي خيلی：کردوگفت اخماشوتوهم

 !واقعا؟_

 ...واقعا：نازنين

 خستما خيلی ولی نازنين_

 نره یادت ميخواسی نچ：نازنين

 برات بيارم گل تابرم کن بوسم خب خيلی_

 .سمتش جلووگرفتم آوردم گلوازپشتم سيدمنمبو آروم گونم ازروي

 .خوشگلم خانوم به تقدیم_

 امييييير؟：خندیدوگفت نازنين

 جانم؟_

 ...اینجا داشتی ودوساعت بودي گرفته توگل：نازنين

 تو؟ بيام حاالميزاري یهوميریزه دیگه کرمه_

 آقا بفرمایين：وگفت درکناررفت ازجلوي

 .درآوردم کتمم مبل روي روگذاشتم کيفم داخل رفتم

 .ببينم بيابغلم_

 .کشيدم نفس وجودم ي وباهمه وخوشبخوش رنگ مشکی موهاي الي بينيموبردم بغلم اومدتوي

 .بوسيدم گردنش وازروي کردم جداش ازخودم

 .ميریزم چایی برات منم بزنی وصورتت دست به وآبی کن تالباساتوعوض：نازنين

 .خانومم چشم_

 .آشپزخونه توي ورفتم روشستم وصورتم ودست دمکر روعوض ولباسام اتاقمون توي رفتم
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 .انداخته راه بوهایی چه خانومم به به_

 توي نفره2 ميزغذاخوري روي بودوگذاشت ریخته دوتاچایی.بود کرده درست بادمجون قيمه.روبازکردم درقابلمه

 .آشپزخونه

 .غذاسربزنه به رفت هم ونازنين نشستم صندلی روي

 چخبرعشقم؟：نازنين

 .خونمون ميان بعدشام امينشون امشب راسی.نفسم سالمتيت_

 خيره؟：وگفت نشست واومدکنارم روبست درقابلمه نازنين

 بزنه حرف درموردهمون ميخواد خواستگارپيداشده هستی واسه.خيره اره_

 خوشبخت؟ داماد حاالاین هس کی...خوب جدي؟چه：نازنين

 طاهري آقاي اددانشگاهشوناست زده حرف باامين زده زنگ باباش فقط نيس چيزي هنوزکه_

 زدین؟ حرف باهستی：نازنين

 .بزنيم حرف امشب قراره نه_

 .کنه تاساالددرست بودرفت چایيشوخورده که نازنين

 دیگه بيان شام واسه ميگفتی：نازنين

 .ميایم بعدشام گفت خودامين_

  ندادن جواب ولی زدم زنگم.نبودن اومدم وقتی کجان؟پنداروبهارهم سپهروهستی：نازنين

 کجان؟ ببينم پنداربزنم به زنگ یه وایسامن.حاال ميان ازشرکت شدن خارج دیرترازمن یکم سپهروهستی_

 .نبود خبري ازاونم زدم بهارزنگ به.نداد ندادکه جواب ولی پنداروگرفتم وشماره برداشتم اپن گوشيموازروي

 .نميدن جواب نه_

 ادرپندارپدروم خونه رفتن نکنه：ميزبودگفت چيدن مشغول که نازنين

 ...شاید نميدونم_

                              ****** 

  "بهار"
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 حال که گفته خدمتکارش ولی خونشون رفتيم.پدرومادرش خونه بریم امشب که کردم پنداروراضی

 خصمش خيلی ولی نفهمم چيزي من ميکردکه سعی.بود نگران خيلی پندار.بيمارستان پدرپنداربدشدوبردنش

 بلندتري هاي پندارباقدم. ميکرد بودوگریه نشسته دراتاق جلوي صندلی روي مادرش.ارستانبيم رفتيم.بود

 اشکو بودن کرده مادروپسرهمدیگروبغل ریختن بيشتري باشدت پنداراشکاش بادیدن.مادرش رورسوندبه خودش

 گاهن طرافا به بودوداشت دهنش توي اشارش بودانگشت بغلم توي آرمين.بود سرازیرشده منم اشکاي ميریختن

 .جداشدن ازهم بودکه پندارومادرش به نگام.ميکرد

 .بود شده تنگ برات چقددلمون پسرم؟نميدونی اومدي باالخره：مادرپندار

 مامان؟ چطوره حالش：پندار

 .بخش به کردن خداروشکرامروزمنتقلش：مادرپندار

 بود؟ شده چی：پندار

 .بيمارستان بدشدوآوردیمش الشح پيش هفته دردميکردویه قلبش ميشدکه ماهی یه：مادرپندار

  بود وایساده پندارجلوش چون بود هنوزماروندیده

 مامان؟ تنهااومدي：مادرپندار

 .مارودید حاالمادرش.کناررفت پندارازجلوش

 .اومدم وبچم بازن مامان نه：پندار

 !بچه؟：مادرپندار

 .گفتم سالم آرومی باصداي.ترشدم نزدیک

 اینه؟ خانومت：مادرپندار

 .آرمين پسرم اینم مامان بله：پندار

 پندارآرمين.نشد ولی کنه آرومش خواست زدزیرگریه آرمين.بغلش توي روگرفت زدوآرمين لبخندي مادرش

 نه؟ بهاره اسمت：وگفت ترشد نزدیک مامانش.بغلش روگرفت

 ...بله_

 ونا بودولی پایين دستام.نداشتم روازش رفتاري انتظارهمچين بودم کرده تعجب رفتارش ازاین.کرد بغلم محکم

 صورتم دوطرف گذاشت دستاشو.جداشدیم ازهم.کردم بغلش ومنم اومدم خودم بعدبه کمی.بود کرده بغلم محکم

 .خوشگلم عروس اومدي خوش(بوسيد ازپيشونيم.)نداره حرف پسرم سليقه ميدونستم：وگفت
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 .بود منوندیده همين واسه نبود خونه پندارمامانش خونه بودم رفته روزکه اون

 .لبخندشودادم جواب زدمنم لبخندي روم به.ميزد برق چشاش ازخوشحالی پندارانداختم به نگاهی

 مادربزرگش؟ پسرکوچولونميخوادبيادبغل حاالاین：مادرپندار

 .بهتون ميکنه عادت کم کم بداخالقه یکم_

 .باباشه عين پس：مادرپنداربالبخندگفت

 بداخالقه؟ کجام وا؟مامان؟من：پندار

 .موافقم توکلی موردباخانوم دراین_

 هاااا نشنوم دیگه بگومامان بهم چيه توکلی خانم：کردوگفت نگام پنداربااخم مامان

 ...مامان چشم：وگفتم خندیدم

 توکلی؟ خانم：وگفت اومدبيرون پرستارازاتاق.زد لبخندي اونم

 بله؟：گفت مامان.سمتش برگشتيم

 .ببينينش ميتونين اومدن هوش به آقاتون：پرستار

 ...خانوم ممنون خيلی...تخدایاشکر：مامان

 مامان؟：پندارگفت که داخل بره خواست مامان

 پسرم؟ جانم：مامان

 تو برم من بزاراول：پندار

 .برو پسرم باشه：مامان

 بودولی ومهربونی خوب چقدرخانوم.شدیم زدن حرف ومشغول هانشستيم صندلی وّروي ماهم.داخل پنداررفت

 که کارایی گفتم اززندگيمون.باشه همين هم خالفتشم شایددليل بزنه حرف شوهرش روحرف نميتونست

 .اومدبيرون ازاتاق پنداربااخم بودکه گذشته ساعتی نيم.کردیم

 !پندار؟_

 .هوابخورم بيرون ميرم من：پندار

 .دورشد ازمون اي دیگه حرف هيچ وبعدبدون
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 .شده چی ببينم تواتاق برم منم توبرودنبالش：مامان

 کنارش نشستم.بود کرده بغل بودودستاشم نشسته نيمکت روي حياط توي.پندار دنبال رفتم

 پندار؟_

 ...اون ولی توآوردم نوه گفتم بهش.باشه شده عوض نظرش مدت همه بعداین کردم فک：پندار

 .ميشه راضی اونم باالخره نباش عصبانی پندارجان_

 من چراپدر نيس؟پس هاش بچه خوشبختی پدرومادري هر آرزوي مگه خوشبختم من：گفت من پندارروبه

 .ميکنه اینجوري

 .ميکنه روحل چی همه گذرزمان صبرکن بدیم زمان پندار؟بایدبهش_

 نشست بلندشدم ازجام.ميشداومدکنارمون خونده چشاش ازتوي که باناراحتی مامان.بود ترشده پندارآروم

 .شدن زدن حرف مشغول.کنارپسرش

 .بيمارستان داخل ورفتم دورشدم ازشون

 نگاهی.بود هم توي حسابی بوداخماشم شده وصل سرم دستش بودوبه درازکشيده تخت روي.وواردشدم درزدم

 .بروبيرون تو توبياي به گفت کی：گفت کردوباعصبانيت بهم

 سالم_

 .بروبيرون گفتم+

 .کنين حرفاگوش بایدبه اولش ولی ميرم باشه_

 .بروبيرون کنم توگوش ارزش بی حرفاي به نميخوام+

 خونمون چون پولدارنيس بابام چون.شماازپاروباالنميره مثه پولم چرا؟چون ارزشه بی من درنظرشماحرفاي آره_

. ودیمب خوشبخت بازم ولی ازاینارونداشتيم کدوم ماهيچ نيس زیرپامون سيستم آخرین ماشين چون باالشهرنيس

 شغولم مامانم اونمردبعداز جاده توي اخرشم بياره واسمون حالل نون لقمه یه کارميکردتابتونه تاشب ازصبح بابام

 دتويشای بخوریم نداشتيم خشک نون تيکه یه شباميشدکه خيلی.بخونم درس من ميکردتافقط هرکارب.کارشد

 دوادرمون پول بودولی مریض مامانم.وميخوردین ميکردین کباب وگوشت شباشمامرغ همون

 ميدونين ميکنيم انگاهخودآدم مابه ولی ميبينين دارن پول که اي اندازه به آدمارو شماشخصيت.نداشتيم

 نخریدم،من قيمت وگرون شبک لباساي من.پوله نيس مهم که تنهاچيزي اون براي.شمانيس پنداراصالشبيه

 که کارایی ازاون کدوم هيچ من ازکشورنميرفتم خارج مسافرتاي نميخوردم،من آنچنانی غذاهاي

 خوشبختی اوناینی داشتن مادر هم پدرداشتم هم چون بودم خوشبخت بازم ولی رونکردم شماپولداراميکنين
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 وجوددوسم ي باهمه که کسی.داد پنداروبهم جاش به ولی گرفت ازم روهم خوشبختی گرفت خدااوناروازم وقتی

 .خودمودید فقط نکرداون نگاه خانوادم پول نکردبه نگاه گذشتم به.داشتم ودوسش داشت

 مادرکنارهم.ميشد ومدبخاطرپولمونمي کنارمون هرکی اونوقت چون پولدارنبودیم ازاینکه خوشحالم

 ارینند دوست اگه.روبشناسه پدرومادربزرگش دارم دوست. بدیم رونشون تون تانوه پيشتون اومدیم.خوشبختيم

 خودتونرواز تون نوه دورنکنين روازخودتون پسرتون ولی نبينين سایمم حتی که ميکنم کاري باشه منوببينين

 سعی.شه ناراحت نزارین باشين خوب باهاش پس باشه ندارکنارتونپ دارین دوست شماهم ميدونم دورنکنين

 .نشين تاناراحت نباشم من شماهستين هرجاکه ميکنم

 که شم خارج وخواستم گفتم خداحافظ آروم.ميکرد گوش حرفی هيچ بدون مدت تواین.بود شده تموم حرفام

 کن صب：گفت

 .طرفش برگشتم.ایستادم سرجام

 چيه؟ اسمش+

 خندید اونم زدم روش به ميکردلبخندي نگام داشت که کردم آرمين به ميکردنگاهی اشاره آرمين به

 ...آرمين：گفتم

 بياجلو+

 .شدم نزدیکش واضطراب باترس

 .تختوبيارباالتر+

 شروع نآرمي.بغلش توي روگذاشتم آرمين.روبگيره دستشودرازکردتاآرمين.بود حاالنشسته.روکردم گفت که کاري

 .کنه وگریه بترسه که ميدم حق پسرم وردبهم دراین.کردن گریه کردبه

 ...مامانی نکن گریه...بابابزرگه پسرم نکن گریه_

 .ينباش تاشماراحت بيرون ميرم من：گفتم نميکنه گریه دیگه که دیدم وقتی.شد آروم آرمين گذشت که یکم

 دارميشدهيچ سبون بایدپولدارواصل عروسم درنظرمن اره：گفت که اولوبردارم قدم خواستم کردم وبهش پشتم

 هب فقط شون همه.بودرونداشتن چشمات توي که وصداقتی ونجابت پاکی دیدم که پولداري دختراي ازاون کدوم

 وقتی.نميشد عوض نظرم بازم ولی ایناروميدیدم همه من روکجابریزن امروزپولشون که بودن فکراین

 که همموبف بيام خودم تابه بایدایناروميگفت یانگاریک...تو حرفاي بااین بودولی همون نظرم پنداراومداینجاهنوزم

 که رتیدرصو روبگيرم پسرم خوشبختی جلوي ميخواستم کردم اشتباه منم ميکنن آدمااشتباه همه ميکنم اشتباه

 عیس فقط اگه.ميکرد ازتوتعریف که وقتی پندارميدیدم چشماي عشقوتوي من باشه خوشبخت ميخواستم خودم
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 خودم منوبه باحرفات که ممنونم...دخترم منوببخش.نميکشيد عذاب همه ینا پسرم تاتوروبشناسم ميکردم

 ...آوردي

 روش به لبخندي.شده جمع اشک هم آقاجون چشماي توي دیدم.طرفش برگشتم بود شده سرازیر اشکام

 .کرد وبغلم طرفش رفتم دستاشوبازکردمنم.لبخندزد اونم.زدم

 .کرد خوبشونصيبم خدایکی که مخوشحال باشم دخترداشته یه که آرزوداشتم هميشه+

 باصداي اونم.ازش ميکشيدم خجالت راستش پایين بودم سرموانداخته بيرون اومدم ازبغلش

 .شدن وارداتاق دربازشدوپندارومامان.بلندزدزیرخنده

 اینجاچخبره؟：پندار

 .ميخندید هم مامان.لبخندزدم روش وبه کردم نگاش

 پسر بياببينم：آقاجون

 آقاجون؟：پندار

 .کردن وهمدیگروبغل پدرش پنداراومدطرف.بغلم روگرفتم آرمين

 ودهمنتظرب انگار دکترميگفت.بود شده بهتره خيلی آقاجون حال.بودن باآرمين کردن بازي مشغول ومامان آقاجون

 کنارگوشم وآروم پنداراومدپيشم که ميکردم نگاه بهشون بالذت داشتم.شده خوب وحالش تاشمابياین

 عزیزدلش؟ شدي که گفتی بابام به ناقالچی...پيش：گفت

 ...هيچی：وگفتم خندیدم آروم

 .شتندا فایده ولی ميکنيم وراجی کنارگوشش داریم ماسالهاس سوگليش وشدي نگفتی واالهيچی خوبه：پندار

 ...حسووووود_

 .باشه داشته دوست تورو نداره حق من جز کسی خب حسودم：پندار

 بابا؟ ااااا؟نه_

 ...بابا آره：پندار

 ميکنين؟ پچ پچ هم گوش دم دارین چی：آقاجون

 .ميزنيم حرف بهارخانوم عجيب ازاستعداداي داریم آقاجون هيچی：پندار

 پندااااار؟：گفتم باحرص
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 دلم؟ جون：پندار

 ..عروسمو نکن اذیت：مامان

 ....ميکنه منواذیت این مامان：پندار

 ...يگانييي：گفت وناله شدوباآه بلند آخش صداي که گرفتم نيشگون ازبازوش آروم

 .خورد زنگ گوشيش.خندید پندارم..ميخندیدن ومامان آقاجون

 داداش؟ جانم(روزد تماس اتصال دکمه...)شدن نگران حتماکلی ایناخبربدم به رفت یادم من...اميره اوه اوه：پندار

 .خبربدیم رفت یادمون زده زنگ هم کلی.بود شده شاکی خيلی：بعدپندارگفت زدن حرف یکم

 .مامان بوده شلوغ سرت ميگفتی بهش：مامان

 ...مامان گفتم：پندار

 کجاميمونين؟ االن：آقاجون

 خواهرامير هستی خونه：پندار

 .بمونين مردم توخونه زشته خونه بریم روبردارین وسایالتون برین：آقاجون

 .مان خواهروبرادراي بابا؟اونامثه چيه مردم خونه：پندار

 کنارت پدرتم که بعدبزارمن به این از ولی دنکنهدر دستشونم بودن کنارت تااالن.پسر ميدونم：آقاجون

 .همينجاميمونين ترکيه نميخوادبرین هم دیگه.باشم

 اینجاس من زندگی باباهمه ولی：پندار

 .همينجا ميمونی توهم پس اینجان اونام که وخانوادتن وبچت توخانومت زندگی：آقاجون

 .نميمونيم وتنهاهم هستن هاینجاهم نيس کسی که اونجاهم.ایران برگردیم که پنداربهتره_

 .ميزنم بااميرحرف من پس باشه：پندار

             

 "هستی "    

 سرآقاي بحث.شد جدي موضوع تااینکه شدیم جمع همينجوري فکرميکردم.شدیم اميرجمع خونه همه شب

 نظرمن ميخواستن االنم.خواستگاري تابيان امين به زده زنگ پدرش.بود استاددانشگاهمون طاهري

 .تمرونميدونس دليلش بودکه عجيبی غم چشاش توي.بود توهم سعيدپکرواخماش وسط چرااین نميدونم.بپرسنرو
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 نظرتوچيه؟ هستی خب：امين

 .ندارم حرفی من_

 بيان؟ بگيم ینی：امين

 فکراشوکنه بهترميتونه هستی اینجوري آشناشيم باهم روبزنن حرفاشون ایناباهم بيان ميگم من：سپهر

 ..باسپهره حق：غزل

 تودختر؟ چراساکتی：امير

 به يمتابفهم بزنيم حرف بایدباهم.باایناباشه شایدحق نداشتم بهش نسبت حسی هيچ من.بگم چی نميدونستم

 .یانه ميخوریم دردهم

 .بيان بگين باشه_

 .بيان آخرهفته که ميگم طاهري آقاي به من پس：امين

 بودم خودم چقدتوي نميدونم.شده ورياینج چراسعيدامشب که بودم فکراین توي.شدن زدن حرف مشغول همه

 "منتظرتم وبياپایين روبپيچون بقيه جوري یه"بود نوشته.سعيدبود.کردم بازش.اومد اس ام اس برام که

 .بلندشدم ازجام.کنه دردودل هميشه مثه داشت؟شایدميخواست چيکارم ینی

 کجا؟：امير

 ؟سپهرتونمياي.وبخوابم بخورم مسکن یه دردميکنه سرم.اونور ميرم_

 ...توبرو نه：سپهر

 بهاروپندارکجان؟ راسی_

 .اونجان امشب کردن آشتی باخانوادش：امير

 جدي؟：سپهر

 ...و زدم زنگ بهش آره：امير

 مبودوسرش نشسته ماشين توي درآپارتمان سعيدجلوي.بيرون اومدم ازخونه سریع ميگن چی که نشنيدم دیگه

 سکوت کردوتوي روروشن سرشوآورباالوماشين اونم.ماشين داخل ونشستم دروبازکردم.فرمون بودروي گذاشته

 ميرم تمگف بقيه به ميریم؟من بزنی؟کجاداریم حرف سعيد؟نميخواي：وگفتم روشکستم سکوت.ميکرد رانندگی

 ميشه نگران سپهربيادخونه االن بخوابم
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 .خونه زودميبرمت نترس：سعيد

 اینجاودرددل باسعيدميومدیم ميگرفت دلمون وقتی که پارکی همون بودیم اومده.کرد روپارک ماشين

 به ولی رو اشتباهاتم حتی سعيدميگفتم به حرفامم همه.تاامير بودم باسعيدبيشترراحت من.ميکردیم

 .بود کنارم ميخواسم که وهرموقع داشت هوامو اميربودوهميشه مثه سعيدبرام.اميرکمترميگفتم

 ....روش نشستيم.هميشگی نيمکت همون سمت ورفتيم شدیم پياده ازماشين

 اینجاکلی بوداومدیم شده تنگ وبابات مامان واسه یادته؟دلت.اینجا اومدیم که باري بخيراولين یادش：سعيد

 .شی تاآروم زدیم حرف

 ...یادمه آره_

 ایدخوشبختب توفقط گفتم بایدبخندي؟یادته توفقط گفتم کنی؟یادته گریه دیگه نداري حق گفتم یادته：سعيد

 باشی؟

 ...یادمه همش آره_

 خوشبختی؟ کنارش ميکنی حاالحس：دسعي

 کنارکی؟_

 خواستگارت پسره همين：سعيد

 آشنایی واسه بيان قراره فقط نيس هيچی هنوزکه نميدونم_

 داري؟ دوسش：سعيد

 سعيد داداش ندارم بهش نسبت حسی هيچ من راسش_

 من یببين داداشت چشم منوبه نداشتم دوست وقت هيچ داداشی بگی بهم نداشتم دوست وقت هيچ：سعيد

 وقت هيچ نداشتم دوست خواهرم مثه وقت توروهيچ من دیدین اینجوري تووبقيه ولی باشم داداشت نميخواستم

 .داشتم توروبيشترازاینادوست من بهارندیدم توررمثه

 ..سعيد_

 .کن گوش فقط روبازکنم لعنتی زبون این تونستم حاالکه.کن گوش فقط نگو هيچی هيييس：سعيد

 ولی بودن داداشم مثه اميروامين.شروشيطون دخترراهنمایی یه شدم عاشقت تورودیدم که باري اولين ازهمون من

 بيشتروعميق به نسبت احساسم ميگذشت هرچقدکه.ببينم خواهرم تورومثه نتونستم کردم هرکاري

 که نمرفتارک جوري کردم سعی بودنفهميد بهم ترازهمه نزدیک اميرکه حتی بفهمه چيزي کسی ترميشدامانذاشتم
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 اتعکس منوفقط احساس.ميزدم حرف باهات وکلی ميکردم عکساتونگاه خواب قبل هرشب.نفهمن ازاحساسم بقيه

 خبردارشی ازاحساسم یااینکه بشی اي دیگه کس یاعاشق بگيره توروازم کسی ازاینکه ميترسيدم.ميفهمن

 که رهباالخ یدميفهميديبا ميزدم بایدحرف اماامشب نگفتم وچيزب کردم سالهاسکوت.نکنی نگام دیگه واونوقت

 .روزروميدیدم بایداین

 بدم جونمم حاضرم بمونی پيشم اگه فکرشوکنی که هرچيزي بيشتراز...دارم دوست من هستی(کرد من روبه)

 کسی...همسرت بشم ميخوام.نباشم داداشت دیگه ميخوام ازت ولی بودم داداشت تااالن ميدونم.شی تاخوشبخت

 ولی روبگم احساسم یاچجوري زبونی باچه نميدونم هستی...رازت هم...همدمت...هات پدربچه...داري دوسش که

 .دارم دوست بيشترازهرچيزي

 ...ولی_

 ميدونم.بده بعدجواب کن فک حرفام به...فعال نگو هيچی هيييش：وگفت لبم روي روگذاشت اشارش انگشت

 .نشدن نگران قيهتاب خونه پاشوتازودتربرسونمت حاالهم.ميفهميدي باید باالخره ولی متعجبی

 آپارتمان جلوي

 يکرد روقبول پيشنهادم ینی بياي اگه ميمونم منتظرت پارک توي ساعت روزوهمين همين دیگه هفته：سعيد

 اي هونهب بایه نميفهمن چيزي هم بقيه نترس.کنارميام بادلم جوري یه من نداره اشکالی نياي اگرم ميمونی وکنارم

 .پدرومادرم پيش ميرم هميشه براي

 .داخل ورفتم شدم پياده ازماشين حرفی هيچ دونب

 پروسردردشدیدواردخونه بامغزي.هنوزنرفتن که سروصداميومدمعلومه اميرم ازخونه.بودخونه سپهرهنوزنيومده

 باشم؟ باشم؟ناراحت خوشحال باشم داشته حسی بایدچه نميدونستم.شد

 مدت همه سعيداین.داره دوسم که بگه همبودبيادوب داداشم مثه برام زمانی یه که روزکسی یه نميکردم فک

 دوست.اینطورنبوده ولی برادري حس پاي به روميزاشتم ورفتاراش احساسات همه.نفهميدم ومن بوده عاشقم

 .خوابيدم ورفتم خوردم مسکن یه همين براي کنم فک موضوع این به االن نداشتم

 شک داشتن اميروسپهر.بود دورشده زهمها جورایی یه راستش.نميومد اميرم خونه.ازروزبعدسعيدنيومدشرکت

 که تهگف چی نميدونم ولی پيشش برن خواستن.ونميادشرکت بدسرماخورده که گفته سعيدبهشون ولی ميکردن

 ازکارانميتونستم کدوم هيچ روي.بود سعيدگفته بودکه حرفایی روي فکرم مدت این تموم.نرن شدن راضی

 وريج یه هم اطرافيانم بودکه شده جوري رفتارم.نميومدم ابيرونوساعته خودم توي وقتاميرفتم گاهی.تمرکزکنم

 وخانوادش ازاون واميرخيلی امين.خواستگاري مراسم براي اومدن باخانوادش هم طاهري آقاي.ميکردن نگام

 ینا توي ولی روبدن جوابشون تا تافکراموکنم بودن داده وقت منم به.ميکردن تعریف بودوکلی اومده خوششون

 .سعيدبود پيش فکروحواسم همه نميکردم اونافک البهاص من مدت
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 ميتونستم اس؟نه خواهرانه حس یه دارم بهش نسبت من که حسی داشتم؟ینی دوست داداشم اونومثه آیاواقعامنم

 ميگفتم شایداگه نميگفتم چيزي هم کسی به درگيربودم باخودم.ميکرد کار منطقم نه بفهمم چيزي ازدلم

 بفهمم چيزي ازاحساسم تابتونم دعاکنن برام که وباباتاازاونابخوام مامان سرخاک رفتم.کنن کمکم اوناميتونستن

 .روکنم انتخاب ترین تادرست

 برم گرفتم تصميم.ميشد مربوط من یانيومدن اومدن به منوسعيد سرنوشت که روزي.روزرسيد اون باالخره

 وتوچشماش سالهاعشق که اي پرده راونانگا بخونم ازنگاش روميتونستم حرفاروزدعشق اون که شبی اون.پيشش

 دوسش داره دوسم اون که اي اندازه اون به شایدمن.بفهمم بودتاازاحساس بودوگذاشته بودروبرداشته کرده مخفی

 ...زندگيم شریک عنوان به...همسرآیندم عنوان به برادرم عنوان به نه دارم دوسش که ميدونم ولی ندارم

 لیو ميرفتيم باماشين باسپهرميومدم چون دیگه روزاي.بيرون زدم ازشرکت یگهد بودزودترازروزاي بعدازظهرشده

 شایدهمش نميدونم.داشتم خوبی خيلی احساس بودومن خوبی خيلی هواي.خونه برم پياده داشتم امروزدوست

 ازاین خواستم.ميکردم حس وجودم اینوباهمه ومن داشت فرق بهش حاالنسبت احساسم.بخاطروجودسعيدبود

 هک روبرداشتم قدمهام کردم رونگاه خيابون طرف بوداون سعيدوکاراورفتاراش پيش حواسم اونطرف برم نورخيابو

 ....و زمين روي افتادم اومدومن ممتدماشينی بوق صداي

                                ***** 

 "سعيد"

 اميروازش پيش برم نيومدميخواستم هستی اگه.بودم گرفته بليط12ساعت وواسه بودم روبسته چمدونم

 همون رفتم.افتاده بدي اتفاق ميکردم حس شورميزدهمش دلم عجيب.فرودگاه برم وازهمونجاهم کنم خداحافظی

 دنبال ساعت هاي عقربه.بود9ساعت.همينجابود درکنارعشقم خوبم بيشترروزاي که پارکی همون...هميشگی پارک

 شدولی11ساعت.بياد نميخواست هستی.برميداشت کتر یه دلم ميگذشت که هرثانيه.ميگذشت وزمان ميرفتن هم

 دلم لیاميرو خونه برم خواستم.شدم سوارماشين شکسته بادلی.نميکنه قبولم که ميدونستم...ميدونستم.نيومد

 ختس برام.ميشه سخت برام ازش کندن دل ببينمش اگه ميدونستم رونداشتم باهستی روبروشدن طاقت.نيومد

 .اميروگرفتم وشماره برداشتم وشيموگ...ازعشقم کردن بودخداحافظی

 سعيد؟خوبی؟ جانم：امير

 ميرم دارم اميرمن...داداش خوبم：نفهمه چيزي ازصدام که بزنم حرف جوري کردم سعی

 .ميام من بري هرجاميخواي.باتوهاااا ميدونم من بزنی جوج نامردتنهابري ببين!کجا؟：امير

 ميخواي که نداري زن تومگه کجابود؟درضمن جوج شب وقت این دیوونه：وگفتم لبخندزدم هام تلخی باهمه

 بياي؟ دنبالم
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 بري؟ کجاميخواي پس：امير

 پدرومادرم پيش ميرم_

 افتاده؟ اتفافی：امير

 پيششون برم ميخوام شده تنگ براشون دلم نه نه_

 بري؟ ميخواي کی：امير

 پرواژدارم دیگه ساعت یه_

 ميگی؟ االن پرواژداري دیگه ساعت نامردیه：امير

 شددیگه ییهوی_

 ندیدیمت که هفتس پسریه دیدنت واسه فرودگاه منوسپهرميام خب خيلی：امير

 ...ولی_

 خداحافظ ميبينمت نداره ولی：امير

 .کرد قطع بده زدن حرف واسه فرصتی اینکه بدون

 .فرودگاه سمت ورفتم کردم روروشن ماشين.نبود هستی ولی انداختم پارک داخل به نگاهی

 بلندکردن توان وپاهام ميکردم سنگينی احساس.مجبوربودم ولی برم نميخواست دلم.نبود اومده سپهرواميرهم

 ودکهب باري آخرین شایداین بخندم رفيقام کناربهترین دارم دلم توي که دردي باهمه کردم سعی.رونداشتن وزنم

 هستی به نسبت ازاحساسم ولی ميگفتم روبهش دردام بودوهمه صبورم اميرسنگ.ميدیدمشون

 مکرد پشتموبهشون.کردم خداحافظی باهاشون.رونداشتم گفتنش جرأت وقت هيچ چراولی نميدونم.شتخبرندا

 .ميرفتم آروم وباقدمهایی

 ...سعيد_

 .بود هستيم خودش...بود واقعاخودش نه.زد صدام باردیگه یه.داشتم شک گوشام به.ایستادم سرجام

 ایستادن توان انگاري.ورونداشت بودورنگ خمیز صورتش.بود شده چرااینجوري هستی...یاخدا...طرفش برگشتم

 .تانيفته بودن داشته نگهش ميکردن نگاش اميروسپهربانگرانی نداشت

 ...سعيدنرو：هستی

 .رفت اميرازهوش وتوبغل اینوگفت
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 چشاتوبازکن خواهري هستی؟هستی：امير

 ..هستی...هستی：سپهر

 .بودن شده جمع موندور مردم کردم بغل روخودم وسرهستی سپهروکنارزدم سمتش دویدم

 انمردمت چشاتوالمصب بازکن هستی...نبينم وتورواینجوري بميرم من...برم قربونت هستی؟عشقم؟چشاتوبازکن_

 .کن چشاتوباز توفقط نميرم باشه

 مهم برام دیگه بقيه.بودم همراهش منم کردن روبرانکاردوسوارآمبوالنسش روگذاشتن بودوهستی اومده آمبوالنس

 هستی منيست منم نباشه بودم بودنش عشق به تااالن ميميرم بيادمن سرش بالیی.بود مهم عشقم فقط االن نبودن

 ...منه نفس...منه زندگی...منه هستيه همه

 هيچی بودن کنارم سپهرواميرهم.کنه تامعاینش ودکتررفت اتاق یه داخل بردنش رسيدیم که بيمارستان به

 قيهزودترازب اومدبيرون دکترازاتاق که گذشت ساعتی نيم.ودنب هستی حال نگران فقط من مثه اوناهم نميگفتن

 طرفش رفتم

 چطوره؟ دکترحالش آقاي_

 .شماازنزدیکاشين：دکتر

 برادرشم من بله：امير

 مابازم ولی نيس بودخداروشکرچيزمهمی فرارکرده ولی بيمارستان بودآوردنش کرده تصادف خواهرتون：دکتر

 وصل هشب سرم یه.باشه نداشته نکرده خدایی یاخونریزي شکستگی که ميگيریم عکس بيشترازش اطمينان براي

 .خوابه االنم کردیم

 .دکتر آقاي ممنونم：سپهر

 .ميکنم خواهش：دکتر

 .کشيدیم ازسرآسودگی نفسی هممون.دادم دیوارتکيه به

 سعيد؟：امير

 .دمبو نکرده کارخطایی که من ولی کنم نگاه توچشاش ازاینکه ميکشيدم خجالت چراولی نميدونم

 شدبگی خبري که تواینجاباش هوابخوریم سپهرمنوسعيدميریم：امير

 .هستم من نباشين نگران شمابرین باش：سپهر

 .نشستيم نيمکتی وروي بيمارستان حياط توي رفتيم.اميرشدم همراه
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 انگارمامان بادیدنش بودهميشه هستی باباعاشق ميشه مامان بيشترشبيه بزرگترميشه هرچقدکه：امير

 هممون براي مامان ویادگاري امانتی هستی.بدم جونمم براش بودوحاضربودم من خواهرکوچيکه ناو.روميدید

 داداش بهترین براش ميکردم سعی هميشه.ميبرد روازیادمون وغصه غم همه بودباشيتنطاش کنارمون وقتی.بود

 ههم هستی.دش ترازمن صميمی باهستی رابطتت زندگيمون توي تواومدي وقتی یانه تونستم نميدونم باشم

 شاول نداشت ازایناروبامن کدوم ميشداماهيچ ميزدآروم حرف باتوکه ميگرفت دلش وقتی توميگفت حرفاشوبه

 بين حس ميکردم فک.خوبين خيلی شماباهم ازاینکه شدم خوشحالم بعدش ولی کردم حسودي بهت

 هسالهاتوی ولی نيس ينمونب رازي هيچ ميکردم فک.اینطورنبوده که فهميدم امشب ولی شمادوتاخواهربرادرانس

 سیک سعيدازهيچ اینکه دليل ميپرسيدم ازخودم هميشه.بود هستی به عالقت اونم ميکردي مخفی روازمن چيزي

 نوادتخا واسه دلت بخاطراینکه که گفتی دروغ.فهميدم روامشب دليلش چيه نميکنه ازدواج نميادیااینکه خوشش

 واسه بودکه بخاطرخواستگاري هم تخمات شرکتت،اخم به اي هفته یه نيومدن دليل بري ميخواي شده تنگ

 کناربياي؟ميتونستی ميخواسی بادلت بري؟چطوري نميومدميخواستی هستی امشب واقعااگه.اومد هستی

 بگذري؟ ازش راحتی همين به کنی؟ميتونستی فراموشش

 ...ولی نه_

 ترسيدي؟ سعيد؟ازچی چی ولی：امير

 بهت کنی فک ترسيدم...بمونين کنارم نخواین ودیگه بفهمين ترسيدم...وعشقم رفيقم بهترین دادن از،ازدست_

 وآهسته آروم مياد خودش مانيس دست اميرعشق...بدي ازدست من به رونسبت اعتمادت ترسيدم...کردم خيانت

 نشدحاضربودم ولی کنم دوري ازش خواستم...نشد ولی روبگيرم جلوش خواستم...بفهمی اینکه بدون...صدا وبی

 ...ندم ازدست شمارو ولی ببندم احساسم روي ور چشام

 کردي فک شن خوشبخت رفيقم وبهترین خواهرم که آرزومه وایميستم؟من جلوت من کردي واقعافک：امير

 شاینقددوس ميتونه کنه؟بهترازتوکی خوشبخت خواهرمو بهترازتوميتونه روميگيرم؟کی خوشبختيتون جلوي

 ميخواسی بافکراشتباهت باسکوتت که دلخورم ازاین ولی نيسمدلخور ازت شدي عاشق باشه؟ازاینکه داشته

 .روبگيري وعشقت خودت خوشبختی جلوي

 خوشتيپ هم ازپشت.بود شلوارش جيب توي دستاش.زدم صداش برداشت که بلندشدچندقدم اميرازجاش

 .موندتاحرفموبزنم ومنتظرم سمتم برگشت باشن مردش کشته که داشتن بوددختراحق

 که خوشحالم اعتمادداشتی بهم هميشه هواموداشتی هميشه بودي کنارم هميشه که منونمم...ممنونم ازت_

 رفيق ميکنم جبران منه مال برادرورفيق بهترین

 باش خواهرم مواظب توفقط：زدوگفت لبخندي

 ...قربان اطاعت：وگفتم دادم نظامی سالم
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 نبود راضی دلشون.کنن واستراحت نهخو برن که خواستم ازشون اصراروخواهش باکلی.داخل رفت اميرجلوترازمن

 االن هرکی.بود ونازخوابيده معصوم چه.اتاق داخل رفتم منم رفتن وقتی.برن که کنم راضيشون تونستم ولی

 نشستم صندلی روي کنارش.ميبارید ازش شيطنت که درصورتی وساکتيه دخترآروم ميکردچه فک ميدیدش

 .کردم موهاشونوازش دستم بااون.زدم دستاش ويبرر اي بوسه آروم.روگرفتم کوچولووظریفش ودستاي

 سرت بالیی نکرده خدایی کجاس؟اگه دخترتوحواست آخه ميرفت نفسم داشت دیدم حال اون توروتوي وقتی_

 که دنيابفهمه همه ميخوام دارم دوست که بفهمن همه ازاینکه چيکارميکردم؟حاالنميترسم بدبخت ميومدمن

 .دارم چقددوست

 ميزنی؟ سعيد؟چقدحرف：هستی

 نبودي؟ خواب تومگه_

 .بخوابم که توميزاري مگه：هستی

 ...بخواب...ببخشيد_

 ...دیوونه کردم شوخی：بودروبازکردوگفت بسته که چشماش

 .عزیزدلم بخواب گفتی اتفاقاراس نه_

 سعيد؟：هستی

 دلم؟ جان_

 نميري دیگه که بده قول بهم：هستی

 کجابرم؟ اینجاس عشقم وقتی_

 سعيد؟：هستی

 جونم؟_

 ...دارم دوست：تیهس

 !داره؟واقعاگفت؟ دوسم گفت؟گفت چی!چی؟

 بگو باردیگه گفتی؟یه چی_

 ...من دیوونه دارم دوست：هستی 
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 خدایامن ميکردم آسموناحس روروي خودم پروازکنه بودوميخواست درآورده تندتندميزدانگاربال اونقدري قلبم

 .بود افتاده اتفاق اون واالن داشتم عشقم زبونرواز جمله یه همين شنيدن آرزوي سال همه نه؟این مگه بيدارم

 االنم حس ميکردم هم هرکاري ميگفتم هرچی بگم چی نميدونستم بدم نشون خوشحاليموچجوري نميدونستم

 زتها کنم منتقل چشام روبه قلبم توي عشق ي همه ميخواستم کردم نگاه چشماش توي.بده نشون رونميتونست

 ...من هستی ارمد دوست：گفتم وجودم ي باهمه قلبم

 

 "سایه

 چيکارکنی؟ حاالميخواي：رایان

 توسخت فقط گفتم که هم ازوقتی نکرده قبول دادم بابانشون روبه هرپسري تااالن نميدونم رایان نميدونم_

 بيشترشده گيریش

 نمياد؟ خوشش چراازمن بابات این نميدونم من：رایان

 ...نميدونم منم_

 توميشه مال بابات چيه همه که وآخرش اول ميدي توچرااینقدخودتوعذاب ميگم من：رایان

 .ميکنه رووقف واموالش مال همه نکنم ازدواج من اگه چيوکرده بابافکرهمه دیگه نه_

 سایه دارم دوست ميشم؟من چی من وسط این پس：رایان

 .باشم داشته رودوست کسی جزتونميتونم من رایان دارم دوست منم_

 پيداکنمرو نفري یه که ميکردم فک این به داشتم.بودم چاره فکرراه وبه ودمب فکرفرورفته توي.دستموگرفت رایان

 کسی به زمونه این توي باکی؟اصالنميشه ولی جداشيم ازهم مدت وبعدیه کنيم ازدواج تاباهم

 شناختمتش که تااالن.اومد فکرم به یهوسپهر.جداشه ازم که کنه قبول مدت بعدیه اصالازکجامعلوم.اعتمادکرد

 .ميومد نظر به اي سادهو پسرخوب

 دارم فکري یه من رایان_

 چی؟：رایان

 .جداميشيم ازهم مدت وبعدیه کنه شوهروبازي نقش تاواسم روپيداکنيم یکی ميگم من_

 ازکجاپيداکنی؟ روميخواي ادمی اوالهمچين.ميزنی حرف ميگی؟اصالفکرنکرده داري چی توميفهمی سایه：رایان

 ....جدابشه؟چهارما ازت که سوماازکجامعلوم دکرد؟اعتما بهش بشه که ازکجامعلوم دوما
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 دادیادته؟ نجاتم شمال روزتوي اون که پسري اون.دیگه بسه بووووورایان_

 سپهروميگی؟：رایان

 کرداعتماد بهش ميشه که ميگه بهم حسی یه کنه کمکم که ميخوام ازش.ميکنه باباقبولش که مطمئنم من...آره_

 ازکجامعلوم؟：رایان

 ولقب که اميدوارم ميزنم حرف باهاش من نميگه اشتباه من حس کرددرضمن موردبایدریسک تواین رایان ببين_

 .کنه

 .نيس راضی دلم من ولی：رایان

 ...واموالمو مال تورووهم هم نميدم باباموازدست هم من اینجوري.رایان مجبوریم_

 سپهر زدبه زنگ جداشدیم که ازهم.نزد حرفی دیگه رایان

 آقاسپهر؟ سالم_

 بفرمایين هستم خودم بله سالم：هرسپ

 نازنين دوست ام سایه من_

 بفرمایين بله：سپهر

 .داشتم کارتون جاهموببينيم یه که بخوام ازتون ميخواستم_

 کاري؟ چه：سپهر

 بگم؟ همودیدیم وقتی ميشه_

 کجابایدبيام؟ خب خيلی：سپهر

 ....شاپ کافی_

 بکنم ميخواسم که ازکاري خودمم.بودم گرفته رسچرااست نميدونم.تابياد موندم ومنتظرش زودتررفتم خودم

 شدممي پشيمون داشتم کم کم دیگه"اعتمادکرد بهش بشه ازکجامعلوم"ميومد.یادم رایان حرفاي نبودم مطمئنم

 يشدم باعث بودوهمين رنگ مشکی پرریش صورتش و بلندمشکی کمی پسرقدبلندالغرباموي یه.سپهراومد که

 .بود ومهربونی پسرباادب تربودولی خوشتيپ خيلی درکنارش نم رایان.بشه تردیده تيره صورتش

 .کشيدونشست روعقب من روبروي درست صندلی

 سالم：سپهر
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 خوبين؟ سالم_

 شماچطور؟ ممنون：سپهر

 دارین؟ ميل چی.ممنون خوبم_

 .هيچی：سپهر

 .بدیم که نداشتيم سفارشی ولی سفارش گرفتن اومدبراي گارسون

 .درخدمتم من خب：سپهر

 .دارم احتياج کمکتون به بگم؟من چجوري ميدونمن راستش_

 .ميکنم حتماکمکتون باشه درحدتوانم کمکی؟اگه چه：سپهر

 ...ميخوام ازتون...ازتون.دارین شمالطف_

 .ينکن ازدواج بامن ميخوام ازتون：وگفتم کشيدم عميقی ونفس چشماموبستم.بود سخت خيلی برام گفتنش

 درحدي دراومدبلندزدزیرخنده ازبهت که بودکمی شده کاسه قدیه شبودوچشما باالرفته ابروهاش سپهرازتعجب

 ميکردن مانگاه به اونجابودن که آدمایی همه که

 .ميکنن مانگاه به دارن ترهمه آقاسپهریواش_

 .بودازخندش گرفته حرصم.ميخندید هنوزم بودولی ترشده آروم خندش

 اومدم اشتباه ازاولم کنين کمکم شمانميخواین اینکه مثه_

 .داربود خنده واقعاحرفتون آخه.ببخشيد خب خيلی：گفت که بلندشم وخواستم روبرداشتم يفمک

 داربود؟ خنده ببخشيدکجاش：گفتم وبااخم سرجاش روگذاشتم کيفم

 .کنه خواستگاري پسر دخترازیه یه بودم ندیده حال تابه：سپهر

 اصرارداره که مدته یه پدرمن.بدم ضيحتو براتون بزارین ببينين گرفتين شمامنظورمنواشتباه ببخشيدولی خيلی_

 تایيدش اون که کنم ازدواج باکسی مجبورم منم ميکنه رووقف واموالش مال همه کارونکنم این اگرم کنم ازدواج

  گرفته ازش ایرادي یه کردم معرفی روبهش هرکی تااالن کنه

 کنه؟ منوقبول که ازکجامعلوم ببخشيدولی خيلی：پریدوگفت حرفم ميون
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 بقيهو بابام که طوري فقط واقعی نه ولی ميکنيم ازدواج ماباهم.کرد شایدشماروقبول کنم شانسموامتحان ميخوام_

 مال%21 شد من نام به واموال مال وقتی کنم جبران ميدم قول جداميشيم شدازهم باباراضی که هم وقتی باورکنن

 .نندازین روموزمين ميکنم خواهش ازتون.شماميشه

 .بود لنگ کارم االن پسرولی یه مخصوصااز کنم والتماس واهشخ ازکسی نداشتم عادت

 فهميدچی؟ پدرتون اگه：سپهر

 .نميفهمن چيزي کنيم بازي روخوب نقشمون مااگه_

 .هامون شناسنامه توي ميره هم اسم：سپهر

 .ميدم روتميزتحویل شناسنامتون شدمن ماجراتموم این وقتی نباشين اون نگران_

 چی؟ پسرتون دوس پس：سپهر

 .شد راضی بخاطرمن اونم زدم حرف باهاش من_

 نميکنين؟ ازدواج چراباهمون：سپهر

 .کنيم ازدواج باهم که شدقراره ماجراتموم این وقتی نميکنه روقبول رایان بابام ولی مادوتاازخدامونه_

 .فکربود توي.نزد سپهرحرفی

 ميکنين؟ قبول_

 .قبوله باشه：سپهر

 .کنه باباقبول که مونده فقط شکرت ارمرتبهخدایاصدهز...کرد قبول من خداي وااااي

 مطمئنين؟_

 .ميکنم کمکتون من مطمئنم آره：سپهر

 .خوبين شماخيلی.کنم جبران ميدم قول ممنونم خيلی_

 ميکنم خواهش：سپهر

 دوتابمونه بينمون نگين چيزي اميرم به ميشه اگه فقط_

  خب خيلی：سپهر

 .بياین آشنایی براي که خبرميدم بعدبهتون ميزنم باباباحرف امشب من_
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 .هستم منتظرخبرتون من پس باشه：سپهر

 ...ممنون بازم_

                                  ******* 

 "سپهر"

 این دمب جونمم براش حاضربودم من.بودم کرده قبولش حاالدیگه ولی یانه درسته گرفتم که تصميمی نميدونستم

 هشت ولی.ميکردیم زندگی کنارهم.ميشد بودزنم هم الکی. بود رمکنا مدت یه حداقل اینجوري.نبود کاري دیگه که

 تهش اون داشت رودوست دیگه یکی اون.ميکندم دل بایدازش که باالخره.جداميشدیم بایدازهم که چی؟باالخره

 نباای جزاینکه کنم قبول جزاینکه ندارم اي چاره.دیگه همينه منم سرنوشت.باشه اي دیگه کنارکس ميخواست

 .اربيامکن سرنوشت

                                   ******** 

 "سایه"

 بابا؟_

 بله؟：بابا

 .ميخوند روزنامه هميشگيش بودوبااخم انداخته پاش روروي بودوپاش نشسته راحتيش صندلی باباروي

 .بزنيم حرف باهم ميشه_

 .من رودادبه وحواسش روبست روزنامه

 آشناشی؟ بایکی باباميخوام_

 .کنی ردش االن ازهمين بهتره قبلياس مثه ماین اگه：بابا

 داره دوسم بابااونم شدک عاشقش من...من داره فرق موضوع دفه این.داره فرق بابقيه بابااین نه_

 کردي مجبورم خودت ولی ميگم دروغ بهت ببخشيدباباکه

 دخترمنوبرده؟ دل که پسري حاالاین هس کی：بابا

 امير نه هم تنها تنهاي.وتنهاس کردن فوت پدرومادرش سابدارهح اميرشوهرنازنين شرکت توي سپهره اسمش_

 .شده ازخانوادشون عضوي جورایی یه ميکنن زندگی هم وپيش داره دوست داداشش اونومثه

 ميکنی ازدواج ميگم خودم که باکسی نشدم راضی اگه دفه این.بيادتاببينمش بگو خب خيلی：بابا
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 روپيداکردین؟ کسی مگه_

  آره：بابا

 .کس هيچ یاسپهریا رونميخوام اي دیگه جزسپهرکس بامنبا ولی_

 .همينوگفتی هم پسرقرطی اون واسه：بابا

 نبزاری ولی کنين رووقف واموالتون مال اصالهمه جدیه یکی این کردم بازي نقش اون واسه ببخشيدولی خيلی_

 .کنيم ازدواج ماباهم

 .ميگيرم بعدتصميم فعالبزارببينمش：بابا

                                    ****** 

 "سپهر"

 بيرون بودن رفته وسعيدباهم هستی.نبود خونه کسی.بودم شده خيره تلویزیون صفحه وبه بودم نشسته مبل روي

 زنگ گوشيم...بشه قراره چی اینکه به...آینده به.ميکردم فک سایه به.بودن خودشون خونه که هم اميرونازنين

 خيلی سخته خيلی کردنش مخفی نفهمن ازاحساسم چيزي بقيه نه اون هن کردم سعی هميشه.بود خودش.خورد

 ميشی تفاوت وبی سردوخشک اونقدري اميرميگفت گاهی حتی.بدم کاروانجام این بودم تونسته تااالن ولی

 .عاشقشی اینکه به ميکنم شک که دربرابرش

 خوبين؟ سالم_

 شماچطورین؟ ممنون سالم：سایه

 خداروشکر خوبم_

 نشدم؟ هک مزاحم：سایه

 بفرمایين نه_

 هاگ حتی داریم دوست ماهموخيلی که گفتم بهش.شه آشنا ميخوادباهاتون که گفت زدم باباباحرف من：سایه

 .نميکشم ازشمادست من کنين وقف روهم ثروتتون

 ...کاش...کاش...ميومدجلو بخاطرخودم کاش داشت واقعادوسم کاش.ميگفت واقعاهمينطوربودکه کاش

 هستين؟الوآقاسپهر؟：سایه

 هستم بله بله_
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 .ميکنم اس ام اس براتون آدرسم خونمون بيارین تشریف شام فردابراي：سایه

 باشه_

 .ترباشيم صميمی یکم نباشه واینجورچيزا شماوآقاوخانم بابا جلوي که باشه حواستون فقط：سایه

 .نکنيم استفاده ازجمع هم هستيم خودمون وقتی ميخواین اگه هس حواسم_

 .رسپه باشه：سایه

 .بود من براي اسم بودانگارزیباترین شيرین برام اززبونش اسمم چقدشنيدن.نشست لبام روي لبخندي

 تافردا_

 خدانگهدار：سایه

                                   ******** 

 "سایه"

 ودمب روپوشيده لباسم.ميزبود روي هم وشيرینی بودميوه کرده خدمتکارغذاروآماده.بود حاضروآماده چی همه

 بهتربودحداقل اینجوري کاري یه نروژبراي رفت دوماه امروزبراي هم رایان.وتميزمنتظرسپهربودم شيک وخيلی

 که ميدونستم اعتمادداشتم بهش دلم ته.نميشد ازحضورسپهرناراحت اون هم ميدادم کارموانجام راحت من هم

 یکم بگم ميشدبهش اشک ميادفقط باباازسپهرخوشش ميگفت بهم هم حسی یه. ميکنه کمکم تاتهش

 .خدمتکاردرزد.بزنه ریشاشم کنه موهاشوکوتاه

 .آوردن تشریف مهمونتون خانم：خدمتکار

 .اومدم خب خيلی_

 يجلو رفتم منم.درمنتظرسپهربود خدمتکارجلوي.شدم خارج وازاتاق انداختم خودم به آینه ازتوي دیگه نگاه یه

 .برس کارت توبه：خدمتکارگفتم روبه.بود اتاقش باباتوي.در

 .خانوم چشم：خدمتکار

 بودباال وداده زده ژل موهاشو.بود مشکی کراوات سفيدو باپيراهن وشلوارطوسی کت تيپش.اومدباال ها ازپله

 ترميپوشيدواون روتنگ ولباساش داشت وبدن هيکل یکم اگه.بود صورتش روي هميشه مثله که ریشاشم

 .بود دستش هم گل دسته یه.ميشد خوب ریشاشوميزدخيلی

 سالم：پهرس

 ...بياتو اومدي خوش سالم：وگفتم زدم روش به لبخندي طرفم روگرفت گل دسته
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 ههم زدنش،کاراش رفتارش،طرزحرف باشه شده روستابزرگ پسرتوي این ميکنم شک وقتا گاهی.اومدتو باکفش

 .پسرپولداروخارجيه یه مثله

 ممبالنشستي روي.کردن پرسی واحوال سالم وباهم سمتش رفت سپهرسریع.شد خارج ازاتاقش باورودسپهرباباهم

 .بود دهاوم خوشش اینکه مثه.بود خوب خيلی بودم کرده انتخاب که کسایی بقيه به باسپهرنسبت بابابرخوردش

 آقاسپهرکاروبارچطوره؟ خب：بابا

 .خداروشکر خوبه：سپهر

 بگو ازخودت یکم：بابا

 .شما به رودادن عمرشون پدرومادرمن راستش گفته بهتون جان حتماسایه که ازکاروبارم：سپهر

 خدابيامرزه：بابا

 روزبه ازاون بااميرآشناشدم شمال توي تااینکه نداشتم اي خانواده من.بيامرزه شماروهم خدارفتگان：سپهر

 آشناشدم بادخترتون بودکه همونجام همونام رومدیون دارم االن که شدوهرچی برادرشدوخانوادش یه مثه بعدبرام

 .شما خدمت االن شدکه واین

 ميدونمن.بود خوب سپهروباباخيلی رابطه.بخوریم شام رفتيم دیگه وهواوچيزاي درموردکاروآب متفرقه بعدصحبتاي

 هک ومطمئنم پدرین شمایه：سپهرگفت بعدشام.نداشتن رو ویژگی همون بقيه بودکه دیده سپهرچی باباتوي

 تمازدس هرکاري خوشبختيش ابرايت بدین فرصت یه بهم ميخوام ازتون ميخواین دخترتون چيزاروبراي بهترین

 .کنم شماثابت به وهم سایه به روهم وعالقم وخودم بدم انجام برمياد

 بود؟ کرده قبولش ینی.نبود تودلم دل ميگه باباچی تابدونم منتظربودم

 .نيس شکی هيچ ميکنی روخوشبخت دخترم وازاینکه ندارم حرفی منم هسين شمادوتاراضی وقتی：بابا

 لبم اومدروي قلبم ازته لبخندي...خدایاشکرت.شد راضی اول جلسه همين باباتوي.نداشتماعتماد گوشام به

 چشاش ورنگ بودم زده زل چشماش توي باربودکه اولين این.لبخندزد بهم اونم کردم سپهرنگاه به باقدردانی

 که غمی عجيب غم یه چشاش توي لبخندبودولی لبش روي.بود پایين سرش هميشه دیگه روزاي بودم رودیده

 براي بابقيه وقرارشدکه سپهررفت.بره زودترازبين هرچه هس هرچی اميدوارم ولی چيه رونميدونستم دليلش

 ميکردم حس ولی چرا نميدونم گفتم روبهش جریان وهمه زدم حرف بارایان.خواستگاري بيان مراسم کردن رسمی

 اونم تشکرکردم وازش دادم اس ام اسسپهر به.بود اشتباه من حس شایدم نيس مهم واصالبراش شده تفاوت بی

 هدیگ پس کنم کمک بهت که کردم قبول خودم ومن گذاشتيم باهم قراري مایه اینقدتشکرنکنی ميشه گفت

 ...نيس تشکرالزم

                                    ******* 
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 "سپهر"

 امير؟_

 هوم؟：امير

 .کنيم ازدواج ميخوایم وسایه من_

 .کرد نگاه من به شدش ازحدگشاد بيش ردباالوباچشمايروآو سرش اميرازتعجب

 گفتی؟ چی：امير

 .کنيم ازدواج باهم ميخوایم وسایه من گفتم_

 چيه؟ جریان：امير

 کرد قبول اونم بده بهم فرصت یه خواستم وازش گفتم ازاحساسم سایه به جریانی؟من چه_

 راحتی همين به：امير

 یميگ راست بودوزودميفهميدکه تيزوزرنگ خيلی اون.راميرمخصوصادربراب نيسم خوبی گوي دروغ ميدونستم

 چيه جریان بفهمه اون اگه بودم مطمئن.شه باورش که کنم بازي ونقش بزنم حرف جوري مجبوربودم.ولی یادروغ

 .روميگيره من جلوي

 کرد قبول باالخره ولی نه هم راحتی همين به_

 خر؟ نوشته من سپهراینجاي：کردوگفت اشاره پيشونيش به

 همين ممن خب بيارم دستش وبه بگم سایه به ازاحساسم ميگفتی که تونبودي تو؟مگه ميکنی اميرچرااینطوري_

 دیگه کاروکردم

 یه روميخوندم اشهدم بودم نزده حرف من که موقع اون شدي؟ کن گوش تاحاالپسرحرف بابا؟ازکی ااااا؟نه：امير

 !ميزنی؟ حرف ازازدواج اینجاداري حاالاومدي واونوميخواي داري دوسش ميکردم شک که نه ميگفتی جوري

 این یببين ميخواي بياحاالکه خب ببينی روزرو این که آرزوته نميگفتی هميشه تومگه دیگه اميرگيرنده اهههه_

 ميکنی؟ جوري

 خواستگاري؟ بریم حاالکی.باشه برادرمن خب خيلی：امير

 ...فرداشب_

 باشن آماده اشبفرد واسه که ميزنم حرف بابقيه من پس باشه：امير
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 ...امير ممنونم_

                                  ********** 

 "امير"

 عشقم؟ چيکارميکنی_

 .ميپزم کيک دارم بودگفت چيزي یه زدن هم ل مشغو که نازنين

 .نبودیم زحمت به آشپزراضی باباخانم：وگفتم کردم بغلش ازپشت

 .بود سررفته حوصلم：نازنين

 .بود هسررفت حوصلت ااااپس_

 به دموز کردم اشارموآردي انگشت جلوموبگيره نميتونه کسی ميشه اینجوري ووقتی بودسراغم اومده بازشيطنت

 .نازنين بينی نوک

 .ااااااميرنکن：نازنين

 .سررفته حوصلم چيکارکنم خب_

 مه وسمت آردبرداشتيم مشت آردویه سمت دستمونوبردیم ن هردوهمزما دفه یه.انداختيم بهم شيطونی هردونگاه

 آردي ماهم سروصورت.بود شده آردي آشپزخونه جاي همه ميکردیم آردپرتاب بهم همينجوري.کردیم پرتاب

 .کردم بغلش وازپشت طرفش آردرفتم پرتاب بين.بود

 شيطنتابلدبودورونميکرد؟ ازاین منم خانم_

 .چشمام زدتوي ل وز من روشوکردطرف

 .زمين روي مآد ترین ن شيطو ميشم باشی توپيشم اگه：نازنين

 افتاد؟ منه ل ما چيت هات،دستات،همه شيطنتات،خنده.شيطنتاکنی ازاین هرکسی پيش نداري شماحق_

 ...لعنت برمنکرش：نازنين

 يروچيکارکرد نيگاآشپزخونه：گفت نازنين ن بيرو اومدیم هم ازبغل وقتی.کردیم همدیگروبغل بغلش محکم

 کاروکردم؟ این من فقط_

 يکرد توشروع ل او：نازنين

 کردم؟ اینجاروکثيف تنهایی خودم دیگه اره_
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 داري؟ شک مگه：نازنين

 ازکارفرارکنی؟ ميخواي حرفات بااین نکنه ن شيطو ببين_

 ...زرنگی توخيلی نامردیه ااااااميراین：نازنين

 کردي؟ فک چی پس_

 .ميکنم جمع اصالخودم：نازنين

 .ميکنيم جمع باهم قهرنکن حاالخوشگلم ب خ خيلی_

 ...شدحاال：نازنين

 ...من برم قربونت_

 .شد پختنش بودوبيخيال شده خراب هم نازنين کيک.شدیم آشپزخونه تميزکردن مشغول باهم

 ...نازنين ميگم_

 جانم؟：نازنين

 .جنگل بریم باهم همه وروزتعطيل جمعس فرداکه_

 جشن افرتیمس نه رفتن عسل ماه نه کردن ازدواج که ازوقتی وسپهرهم سایه این.بریيييم موافقم：نازنين

 .بود عقدساده یه فقط نگرفتن که هم عروسی

 ریمب شدباهم تموم که کاراهم این.کنم هاهماهنگ بابچه من پس.نرفتيم بيرون جمعی دسته که وقته خيلی آره_

 ...خرید

 ....هووووراااا：دستاشوبردباالوگفت خوشحاله بودخيلی معلوم که نازنين

 ...کوچولو：وگفتم کشيدم ازبينيش

 .پينوکيو عين تابشم منوبکش مماخ تواینقداین：گفت بينيش مالش درحين نازنين

 مياد اتفاقابهت：وگفتم خندیدم

 امييييير：گفت کردوباحرص نگام توهم ي بااخما چپ چپ

 اخماروترسيدم اون واکن.ببخشيد بابا خب خيلی：باالوگفتم بردم تسليم ي نشونه دستاموبه

 باهم ن زد بعداززنگ.ن شد ل خوشحا خيلی ن همشو.ها بچه به دمز شدزنگ تموم شپزخونه کارآ که بعدازاین

 .خرید رفتيم
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 وعسل ل وغز امين.ن افتاد راه من ماشين ل ودنبا ن شد ماجمع خونه ي جلو همه هفت روزبعدساعت صبح

 هم پدرش،سعيدوهستی همراه وآقاجون،سپهروسایه پدرومادرش،نيماورها وپندارهمراه کوچولو،نيماورها،بهار

 .ن بود اومده ونامزدي خواستگاري مراسم بخاطر ميشدکه ماهی یه پدرومادرسعيدکه اههمر

 رودخونه ي صدا.بود تابستون هوامثه بودوهنوزم پایيز اوالي.سرسبز ل جنگ ورفتيم شدیم خارج شهرکمی از

 .ميداد آدم به خوبی حس ها وپرنده

 خانومامشغول. کردیم پهن فرش یه هم نهکناررودخو.بشينه توش خواست دلش تاهرکی دوتاچادرحاضرکردیم

 .باهم وماجووناهم خانوماباهم ن بود نشسته باهم بزرگترا.ن شد ي چا ریختن

 زد ف وحر ي باز ل مشغو دوباره کوتاه چرت بعدیه ظهرم کردیم درست ناهارکباب.ميگذشت ش خو ن بهمو خيلی

 .شدیم ن

 چيه؟ نوبت باشه نوبتيم خب：نازنين

 چی؟：سایه

 .اميرپاشو：نازنين

 چرا؟

 .بخونی ن بایدبرامو اااااميرپاشودیگه：نازنين

 .نميکنين ولم شماتافرداهم کنم شروع من نازنين کن ل و_

 .قشنگه صدات که تقصيرخودته：بهار

 پسرمو نکنين اذیت ها بچه：ن آقاجو

 هواموداره هميشه که من برم آقاجونم قربون آ

 .بخونی امروزبرامون اميرباید پاشو دیگه کردین باباشمالوسش ااااا：نازنين

 اميربایدبخونه اميربایدبخونه：وميگفت زدن دست کردبه بعدشروع

 دمتخ(نازنين روبه) باشه خب خيلی：باالوگفتم بردم تسليم ي نشونه دستاموبه.ميکردن همراهيش هم بقيه

 خوشگله خانم بعداميرسم شماهم

 .بخون فعالپاشوبرامون...تاااابعد：نازنين

 روبرداشتم گيتارم ازماشين ورفتم دادم تکون وراست چپ سرموبه.درآورد زبون برام اونم ردمک نگاش چپ چپ

 .بود کنارجفتش هرکی.بغلم روگرفتم گيتارم ومن نشستيم دورهم.پيششون وبرگشتم
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 !بخونم؟ چی خب_

 بگم؟ من：نازنين

 عشقم بگو_

 احمدسعيدي خوبه حالم：نازنين

 .چشم روي به_

 م؟تاآخرميمون توباکی مثه_

 دنيابدونن بزارعشقموکل

 روزو باتوبگذرم که ميخوام دلم ازته

 توخوابوتورویاااا توروحتی ميبينم

 ميگيرم توجون ازعشق توفکوتوميرم

 دنيامو توپرکردي بخاطرتوميميرم

 تنهاشی که نميزارم باشی توفکرمن اگه

 ميخواموووو که همونی نقاشی مثله توزیبایی

 ونمکنارتوميم عمرم قلبم جونم عشقم

 لباتوميخندونم بازم ميشی غمگين وقتی

 تونزدیکه قلب به قلبم وقتی خوبه حالم

 مرزباریکه مایه بين فاصله ميادوقتی خوشم

                                   

 "سپهر"

 ازهم روزقراره یه ميدونم بودم نکرده روحس خوشبختی االن مثه وقت هيچ.بود بهترین برام درکنارسایه روزام

 داشتيم تفاهم باهم خوب خيلی.کنم استفاده درکنارش بودن ي لحظه ازلحظه ميخواداالن دلم ولی اشيمجد

 خوبوبه روزاي این هميشه جداميشه ازم وقتی ميخوادحتی دلم ميکردم استفاده تفریح براي وازهرفرصتی

 وستود اینقدشيرینه مبرا کنارش زندگی بودنش حس که االن مخصوصا سخته خيلی برام ازش کندن دل.یادبياره

 انرای.شه عاشقم تااون روميکنم سعيم تمام دارم نگه تااونوکنارخودم روميکنم سعيم تمام همين براي داشتنی
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 وقتی مبگ چيزي نميتونستم ولی ميشدم وناراحت اذیت خيلی.همدیگروميدیدن واون بودوحاالسایه ازسفربرگشته

 زيچي که ميکردم زورکنترل خودموبه نابودکنم پسروازریشه اون ميخواست دلم ميگفت بااون وآیندش ازکاراش

 هب برسه بودچه کم حتی هم دیدارمون.بود کمترشده وتوجهش کمترميومدپيشم بودسایه اومده هم ازوقتی.نگم

 بازیاش،خنده شيطنتاش،مسخره.بود شده تنگ براش چقددلم.وگردش تفریح بریم بخوایم قبل مثه که این

 پيش فکرش احساسش دلش بودولی من شناسنامه توي بوداسمش همسرمن.نبود اوناما...هاش،سپهرگفتناش

 ودمب حس رواین خوشبختی این کاش نميزاشتم بازي این پاموتوي کاش نميکردم قبول کاش.بود اي دیگه کس

 !بکنم؟چجوري؟ دل ازش چجوري کردم حسش حاالکه نميکردم حس وقت روهيچ درکنارش

 حداقل.بود شده تموم صبرم دیگه.ها پارتی ازاین بوده رفته پسره حتمابااون.خونهاومد دوازده ساعت هميشه مثه

 انيتعصب بااین اگه بودم مطمئن.شدم پشيمون ولی بزنم حرف وباهاش بيرون برم خواستم.ميداشت منونگه حرمت

 یچ بهش برم نميکنيم دخالت هم بودماتوکاراي گفته ازاولم اون اینکه هم روميشکنم دلش سمتش برم

 بودمهربون پيشم که اي سایه.روميخواد قبل سایه اون دلم من.نداره ربطی توهيچ به ميگه بهم بگم بگم؟هرچی

 .وجودنداشت بودانگاراصالسپهري دورشده کامالازم دیگه االن ولی کنه نگاه بهم دوستشم مثه حاضرم.بود

 حرف شایداون ميزدم حرف شبایدباها رایان سراغ ورفتم بيرون زدم ازشرکت ده روزبعدحدودساعت صبح

 رفتم.دنبو سرجاش منشی شدم واردشرکت.کامپيوتربود مهندس.کارميکردرفتم توش که شرکتی به.منوميفهميد

 ....ولی دروبازکردم نيوم صدایی ولی درزدم دوباره نداد جوابی کسی ولی درزدم اتاقش سمت

 روي دخترم بازبودیه پيرهنشم هاي دکمهبودو نشسته رومبل رایان.ميکردم تعجب داشتم دیدم که اي ازصحنه

 اخمام.نشدن وحضورمن درزدن متوجه که بودن شده کارشون غرق اونقدري هموميبوسيدن بودوداشتن پاهاش

 تلياق بود؟اینه سایه ودلخسته عاشق که پسري بوداون این.بيرون اومدم وازشرکت دروبستم.بود توهم حسابی

 یهورسا ازاین.چيکاراکنه بعدازدواج نيس معلوم ميکنه خيانت بهش داره هنکرد ازدواج هنوزباهم...نيست سایه؟نه

 حرمم مابهم بااینکه.کنم خيانت رایان به نميخوام ميگفت بودحتی کمکم براي بزنم دست بهش نميزاشت حتی

 ...عوضی اون ولی بودیم

 دلش گمب اگه ولی ایدبگمب ميگفتم؟آره سایه به چيکاربایدميکردم.خونه رفتم همين براي شرکتونداشتم حوصله

 فکو ميرفتم راه همينجور تاشب ميکنه خيانت بازبهش آشغال اون نگمم اگه ولی ميشه داغون من عشق ميشکنه

 وبازشدن کلی چرخش صداي شدتااینکه شب کی نفهميدم که بودم شده فکرغرق توي اونقدري ميکردم

 .شد غاروشنکليدبرقوزدوچرا بود اومده سایه.بود جاتاریک همه.دروشنيدم

 سپهر؟...هييييی：سایه

 .کردم نگاش.بود توهم هنوزم اخمام.بودم نشسته مبل روي

 نشستی؟ اومدي؟چراتوتاریکی کی：سایه
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 همه ميترسيدم کنم نگاه توچشاش چرانميتونستم نميدونم بودم ساکت من واردشدواومدسمت سایه

 این زنمب موردحرف دراین بارایان وبرم گمن بهش چيزي که گرفتم تصميم فکرکردن بعدکلی.بفهمه چيوازتوچشام

 مميگ سایه به مطمئنا یاشنيدم دیدم چيزي همچين دوباره اگه ميکنه خيانت سایه به ميدیدم بودکه باردومی

 نميزنی؟ سپهرخوبی؟چراحرف：سایه

 ...زوداومدي خوبم_

 ریمب ميخوایم ایانبار ازدوستامه تولدیکی امشب：گفت اتاقش سمت ميرفت که بلندشدودرحالی ازجاش سایه

 .شم آماده که اونجازوداومدم

 نداره؟چرامن منودوست سایه که دارم ازاون کم چی من.عوضی بازااون کردم بودمشت پاهام روي دستاموکه

 ...همسرشم که تولددوستش؟منی نرم باهاش امشب

 حاالنري؟ نميشه_

 .برم که دادم قول بهش نه：سایه

 .بگذره بروخوش باشه_

 بمط واون بودم شرکت من دیگه روزاي.هموببينيم وتونستيم زدیم حرف باهم بودکه باري اولين بعدمدتهااین

 .برميگشت شب ونصف بيرون ميرفت بيام من ازاینکه قبل که شباهم

 تاقا به یهوبيدارشدم بودکه نه ساعت.برد خوابم صبح نزدیکاي که بودم منتظراومدنش تاصبح ومن رفت سایه

 گرفتم دوش ویه حموم رفتم.شده خسته خيلی که معلومه.خوابيده لباساش وباهمون ومدها که دیدم سرزدم سایه

 کاش.بيارم دست روبه سایه دل چجوري باوجوداون بایدچيکارکنم نميدونستم.بياد سرجاش وهوام حال تاشاید

 ...ميکردولی وکمکم چيوميدونست اميرهمه کاش کنم دردودل باکسی ميتونستم

 هحوصل.بود خواب هنوزم سایه برگشتم وقتی.بود نمونده چيزي یخچال توي.خرید ورفتم مخورد قهوه یه بعددوش

 یه که گرفتيم تصميم دوتاعاشق مثه وسایه من که ميکردن حتمافک هم بقيه رونداشتم شرکت به رفتن

 ظرف توي وظرفاروریختم وجورکردم اطرافوجمع یکم.زندگيم ازوضع خبرنداشتن هه.باشيم روزکنارهم

 درست ماکارونی غذاهم.من نه بده انجام کاراروسایه بایداین االن.واال برعکسه هم ما زندگی.شویی

 بودودست کرده لباساشوعوض.شد واردآشپزخونه خودش که روصداکنم سایه برم وخواسم ميزوچيدم.کردم

 .بود شسته وصورتشم

 بخير صبح سالم：سایه

 نداره گناهی اون ميدونستم خودمم دلخوربودم دستشچزااز نميدونم ولی داشتم دوسش باهاش نبودم قبل مثه

 ...ظهره االن سالم：گفتم سرسنگين.دلخوربودم چرابازازش نميدونم ولی
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 .نرفتم مطبم من چقدخوابيدم：سایه

 .بعدازظهرميري_

 حاال؟ کردیيييی درست چی.مياد خوبی بوهاي چه به به：سایه

 ماکارونی_

 .نخوردم بودکه وقت خيلی جان اي：سایه

 سپهرتوخوبی؟：گفت که غذاروميکشيدم تمداش

 چطورمگه؟ خوبم اره

 همينجوري هيچی：سایه

 من غذاروبااشتهاميخوردولی اون.شدیم خوردن مشغول ميز روي غذاروگذاشتم.بود شده سردم لحن متوجه اونم

 .نداشتم خوردنش به ميلی

 چرانميخوري؟：سایه

 .ميخورم_

 که کردم دلخوري؟کاري من شدي؟ازدست رااینجوريسپهرتوچته؟چ：کردوگفت کشيدونگام دست ازخوردن

 شدي؟ ناراحت

 جان توبخورنوش نه：وگفتم بلندشدم ازجام بگم چی نميدونستم

 رفتهگ دلش من مثه آسمونم.بود ابري پایيزي هواي.ميکرد صدام که صداشوشنيدم بيرون بيام ازخونه ازاینکه قبل

 .افتادم یادچندروزپيش.ميکردم فک داشيم همبا که وروزایی سایه وبه ميزدم خيابوناقدم توي.بود

 پسرم؟چراتوفکري؟ چته：بابا

 .بخاطرشرکته.بابا نيس چيزي_

 نگو دروغ خودت به حداقل ميگی دروغ من به：بابا

 نگفتم شمادروغ به من_

 .نيسی خوبی گوي اصالدروغ：بابا

 .ميزنين حرف بابادرموردچی_
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 ميزدین حرف باسایه داشتين یواشکی روزکه اون.روميگم ينانداخت راه که بازي این.چيوميدونم همه من：بابا

 .شنيدم

 ...ولی_

 بخاطرتوبود بدین ادامه بازیتون به وگذاشتم نزدم حرفی تااالن اگه.نکن حرفموقطع：بابا

 بخاطرمن؟_

 همه نميدونه سادس خيلی ندیداون وقت هيچ دخترمن که چيزي روميبينم چشماته توي که عشقی من：بابا

 داریوبخاطرخودش دوسش که تویی فقط وسط این برسه.بهش قراره که بخاطرپوالیيه فقط کنارشن که ادمایی

 سایه به کردن یاکمک دوستی ازروي کاراومحبتات وهمه داري چقددوسش که ميبينم دارم کنارشی وعشقت

 تونميتونه مثه کسی هيچ ميدونستم چون کردم سکوت خودم من ولی کاروکردي چرااین نميدونم.نيست

 چون گذاشتم شرطوبراش بوداین سایه نام به ازاولم من واموال مال ي سپهرهمه.باشه داشته اونودوسش

 ازهم بعدش که ميدونم چون نامشه به واموال مال همه که نزاربفهمه پسرم شه راحت ازبابتش خيالم ميخواستم

 .باشه راحت المبزارخي بمون کنارش.بياد سرش بالهایی بعدتوچه نيس معلوم واونقت جداميشين

 کنارش که دادم وباباقول خودم وبه کردیم دردودل وباهم کردم باباتعریف روبراي زندگيم داستان همه روزمن اون

 خدایاخودت.داریم فاصله باهم فرسنگها دراصل ولی کنارهميم وسایه.بمونم؟من سرقولم چجوري من ولی بمونم

 دورشه نزارازم پس بدم جونمم بخاطرش حاضرم که ميدونی دارم چقددوسش که ميدونی خودت.کن کمکم

 آشنایی چهره یه که ميگذشتم شاپی کافی ازروبروي داشتم.بود شده هواتاریک...نزارخدا تنهام...نزار...خدا

 هس سایه منه به وپشتش نشسته روبروش که هم دختري حتمااون.رایانه دیدم کردم دقت که کمی رودیدم

 ...اون اونوقت ميشدم ودیوونه ميسوختم ازعشقش ینجاداشتما من گرفت بيشترازقبل دلم.دیگه

 این.نيس سایه اینکه ولی...روشوبرگردوندولی دختره برن ميخواستن اینکه مثه.بلندشدن ازجاشون

 به چی یه.منودید رایان که ميکردم نگاشون داشتم.بود توهم حسابی واخمام بودم کرده دستامومشت....عوضی

 رسيدبهم ميکردتااینکه صدام ازپشت اونم ازاونجادورميشدم.من ميومدسمت داشت وباعجله گفت دختره

 .گردوند وبرم وبازوموگرفت

 .زدم صدات همه نميشنوي؟این سپهرمگه باتوام：ميزدگفت نفس نفس که درحالی رایان

 چيه؟：وگفتم بيرون کشيدک بازوموازدستش باخشم

 ...دختر واون من بگم خواستم：رایان
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 چشت مرد؟چيه ميگن توهم به....سایه دخترچی؟هان؟حيف تواون：گفتم بهش وباعصبانيت بده ادامه نزاشتم

 شاپ کافی توي وشباباکی هسی اتاقت باکياتوي شرکت توي که بفهمه اگه بدونم روگرفته؟ميخوام پولش

 .ميشه چی قرارميزاري

 .نميکنی کاري توهمچين：رایان

 .کاروميکنم این دفه چرااتفاقااین_

 .توبدميشه براي تهش بدون بگوولی باشه：گفت که برم وخواستم بهش پشتموکردم

 .خونه ورفتم نکردم حرفش به توجهی

 .زدم زنگ همه به برات افتاده اتفاقی خاموشه؟فکرکردم تو؟چراگوشيت کجایی：سایه

 نگرانمی؟ که باورکنم االن_

 ها مثالتودوستمی شدم نگرانت خب اره：سایه

 کنم؟بایدچيکار باشم دوستت نخوام من_

 ...اون باباهنوزم ولی شرمندتم خودم من باورکن شدي خسته ازدستم ميدونم：وگفت پایين سرشوانداخت

 دستامودرازکردم شدم نزدیک بهش.بود فهميده رواشتباه حرفم منظور.بده حرفشوادامه بودونتونست کرده بغض

 .شدم پشيمون راه وسط ولی تادستاشوبگيرم

 ..ولی نيسم پشيمون کردم کمکت ازاینکه وقت هيچ من.نبود این منظورمن سایه_

 چی؟ ولی：کردوگفت نگام سایه

 .ابري بودوهواهم خلوت خلوت کوچه.پنجره جلوي ورفتم گذشتم ازش

 .بگم روبهت چيزي بایدیه من سایه_

 چی؟：سایه

 بایدبدونی ولی گفتنش سخته برام_

 ميميرم ازنگرانی دارم شده چی زودتربگی سپهرميشه：سایه

 محرف.بود بهش پشتم همين براي رونداشتم چشاش غم دیدن طاقت گفتم روبراش بودم دیده ازرایان هک چيزایی

 پایين رسيدم وقتی.دنبالش دویدم.نبود سایه ولی برگشتم.دراومد شدن بسته صداي بودکه نشده تموم

 هیتوج ولی زدم شيشه بودبه قفل درش ماشين طرف رفتم.ميشد خارج ازپارکينگ بودوداشت شده سوارماشينش
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 یه ويبعدجل کمی.ميکرد رانندگی زیادي باسرعت.دنبالش ورفتم شدم خودم سوارماشين.ورفت نکردوگازشوگرفت

 بلندداشت باتندوباقدمهاي.شدم وپياده کردم پارک سرش پشت منم.شد وپياده داشت نگه پارک

 .ميکرد نگاش اتعجبب داشت رایان.گوشش وزدتوي طرفش بودرفت منتظرش که رودیدم ازدوررایان.ميرفت

 پدرم جلوي بخاطرکی احمق داشتم؟من رودوست کی احمق من....پستی خيلی...آشغالی خيلی：سایه

 زنهب دست بهم بودنزاشتم شوهرم بودبااینکه سپهرمحرمم بااینکه داشتم؟من رودوست کی احمق وایستادم؟من

 ...لعنتی بزن حرف داشتنم؟د دوست بودجواب بودجوابش؟آره؟این این داشتم دوست که آشغالی بخاطرتوي فقط

 حرفاچيه؟ سایه؟این ميگی داري چی：رایان

 ...خيلی رایان عوضی خيلی بسه دروغ دیگه گفت چيوبهم سپهرهمه.آقااااا بسته بن چپ علی کوچه：سایه

 ....بسه：دادزدوگفت رایان

 .کرد آلودنگاش اشک شدوباصورتی ساکت سایه

 حاضرم من جرمه داشتن دوست اگه دارم؟اره دوست اینکه جرم بهجرم؟ کدوم متهمم؟مجرمم؟آره؟به：رایان

 هک کنی؟منی روشروع بازي این نيس الزم گفتم که باباتم؟منی پول دنبال من.بشم زمين روي ادم ترین مجرم

 چرابه بسغری پشتت باهفت پسرکه چرااون نگفتی باخودت حال یااون؟تابه نداریم؟من بابات پول به نيازي ميگفتم

 سایه اي ساده ميکنه؟اره محبت بهت الکی همه چرااین نکردي فک کرد؟هيچ روقبول پيشنهادت راحتی همين

 اون مثه ریشم اگه منم.مهربونه خوبه کردي فک که روخوردي ادمی محبتاي گول چون اي ساده خانوم

 بابات که پسري ميشدم ميبستم یقموتاته هاي ودکمه بازميکردم راست هافرق بسيجی بلندبودوموهامومثه

 یچ یه اون.کنه نقششوبازي تونست خوب خيلی اون جلوولی واومدم بودم خودم بده؟من دخترشوبهش حاضربشه

 امروزبااون ميزدي؟من دم ازش که عشقی همه بوداون این دردنکنه باورکردي؟دستت زودي همين به توهم گفت

 براي......تو ولی بزنيم حرف بگيرم تبرا ميخواسم که تولدي قراربوددرموردجشن چون شاپ کافی رفتم خانوم

 ....خانوم سایه خداحافظ....متاسفم خودم

 داشت کم کم ميزدکه حرف جوري.ميکرد بازي نقش چقدخوب.بود بازمونده دهنم بودم شنيده که ازحرفایی

 راسته؟ حرفاش：وگفت طرفم برگشت سایه.باورميشد

 !راسته؟：گفت رازقبلبلندت دفه این ميکردم نگاش بابهت وداشتم ندادم جوابی

 ازاینکه کردم باورت من.عشقموشکوندم ودل توروباورکردم حرفاي احمق من راسته نه؟چون بدي نداري جوابی

 نهميشک دلم چيوبفهمم روزهمه یه اگه نگفتی...ولی ميکنی کمکم خاطرخودم به ازاینکه کنارمی دوست یه مثه

 که فممتاس لورفت نقشت که متاسفم!اینقداحمقم؟چرا؟چرا من نگفتی ميشه داغون ميشکنه کمرش بابام نگفتی

 نم ميخوادبده دلش هرکی اصالباباثروتشوبه شدسپهر تموم چی همه برسی ميخواي که چيزي اون به نتونستی

 ....بددلموشکوندي که اینوبدون جداميشيم ازهم.جزرایان نميخوام هيچی
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 ميکردم جمعشون بایدتنهایی خودم که دلم هاي وتيکه موندم ومن ورفت بعدپشتشوکردبهم

 

 انگار ساده سالم یه

 کرد عوض سرنوشتمو

 شه می چی که دونم نمی

 دلسرد روزهاي این توي

 اشتباهم آتيش تو

 سوزم می دارم صدا بی

 ببخشی منو تونی می

 هنوزم یادمی اگه

 خسته و دلگيرم تو بی

 مبهم و ویرونم تو بی

 من دیگه که کن باورم

 نيستم هميشه من اون

 دنيا یه پيشمی که تو

 روبرومه شادي و عشق

 نمونده فرصتی نگو

 تمومه دیگه که نگو

  تمومه

 تمومه ماست بين چی هر

 ها ها ها

  تمومه

  تمومه
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  تمومه

  تمومه ماست بين چی هر

 ها ها ها

 تمومه

 تمومه

 

 کيه؟_

 پاکدل؟ آقاي منزل_

 .بفرمایين هستم خودم بله_

 .ایينپ بيارین تشریف زحمت بی هستم پستچی_

 .ميام االن_

 مرتکب که خاطرجرمی چرا؟به.جداشه ازم ميخواست پس.بود دادگاه احضاریه.روامضاکردم وبرگه پایين رفتم

 نشدم؟

 

 "سایه"

 .بزنم حرف باهاتوت باباميخوام_

 دوري؟ وشوهرت وازخونه اینجایی هفته چرایه که بگی ميخواي باالخره：بابا

 .جداشيم ازهم وسپهرميخوایم من بگم ميخوام.بگم باباميخوام آره_

 ميگی؟ داري چی هس معلوم!چی؟：بابا

 کاري این نپرسيدین ازم بارم شمایه ولی کردم شماخواستين وهرکاري نزدم شماحرف حرف روي تااالن.بابا اره_

 دوسش خيلی که کسی دل نداشت ارزشی هيچ که واموالی مال بخاطراون من.یانه دارم رودوست بدم بایدانجام که

 دنبال اونم چش که درصورتی منه به کمک قصدش کردم فک اولش که کردم ازدواج وباکسی روشکوندم مدار

 که باشم کنارکسی ميخوام فقط ميخوادمن دلتون که هرکی به روبدین واموالتون مال همه بابا.شمابود ثروت

 .دارم دوسش
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 آخرته؟ حرف این：بابا

 .آخرمه حرف بابااین اره_

 اههاشتب که وبفهمی راهوبري این خودت ميزارم رونميگيرم اشتباهت جلوي دفه این：تبلندشدوگف باباازجاش

 .یادرست

 چيه؟ منظورتون_

 .بفهمی روزخودت شایدیه：بابا

 

 "سپهر"

 .جداشدیم ازهم کامالتوافقی صورت به دادگاه توي

 سایه؟_

 .ميرفت داشت عشقش نکردوهمراه بهم توجهی

 سایه؟_

 بگی؟ وايميخ چيه؟چی：وگفت طرفم برگشت

 چی به：گفتم وبادادبهش شدم عصبانی.لبخندبود لباش وروي خوشحالی چهرش ته.رودیدم رایان ي قيافه

 زدي؟آره؟ گولش که لعنتی؟خوشحالی ميخندي

 سپهر؟：بلندگفت باصداي سایه حرفم ميون

 .کردم ونگاش شدم ساکت

  برا.کن بازي دیگه کس بروواسه همفيلمارو این نرسيدي ميخواي که چيزي به.شد تموم چی همه.شد تموم：سایه

 شده روستابزرگ توي که آدمی ازیه ميکنی انگارتوعهدقاجارزندگی بنداز ت  خود به نگاهی یه هه متاسفم ت

 .انتظارداشت نميشه بيشترازاینم

 ...سایهههه：امير

 پرستن ل پو بعضيازیادي آخه.بادندي دارایيتوبه یهوهمه که باشه حواست اميرتوهم ميگم：سایه

 رینآخ براي نميزاشتن هم لعنتی اشکاي ن اي.ميلرزیدم ن ازدرو داشتم.روشنيدم قلبم ن شد تيکه تيکه صداي

 اصالخوب حالم.نداشتم دادن جواب ميزداماتوان صدام اميرهی.بود شده پراشک چشام.ببينمش باردرست
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 دردش گوشم زدتوي ماميرمحک.بود اونجاوایستاده سایه پيش چنددقيقه بودکه جایی هنوزبه نگام.نبود

 .بود هيچ دربرابردردقلبم

 ...سپهر باتوام...بيا خودت به سپهر：امير

 اميرخيلی شدم سوارماشينم.نداشتم بهش اماتوجهی.ميزد صدام ميومدوهی دنبالم.کردم وحرکت زدم کنارش

 اینبدهکار گوشم ولی نکنم رانندگی حالم بااین ميکردکه خواهش نتونست ولی جلوموبگيره داشت سعی

 .دمکر وروشنش ماشين سيستم سمت دستموبردم.بدنم نداشت روح انگار.جون بی جسم یه بودم شده.حرفانبود

  

 

 سخته زندگی چه تو بی نميدونی ميري داري تو که حاال

 کنم ساکت و دل این چجوري

 رفته دیگه اون آخه بفهمونم بهش

 نميگيري و هام گریه جلو ميري داري تو که حاال

 ... بدون

 ساده ميشی رد اريد

 بازي این تو که کسی از

 باخته چيشو همه توِ  پاي به

. 

 پشتت به نگاه یه حتی نميندازي ميري داري تو که حاال

 نميدونی ميري داري

 مشتت توِ  قلب اینِ  قفلِ  کليد که

 نميگيري و هام گریه جلو ميري داري تو که حاال

 ... بدون

 طراتمخاِ  الي به ال خوبتِ  یادگار تنها

 خشکهِ  روزِ  گل یه
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 آخرهِ  روزاي ميکنم فکزِ  روزي چند یه

 رسيدیم مون قصهِ  ته

 باورت نميشه شاید

 کنی گذر ساده داري بهم که احساسی از که

 لعنتیِ  کابوس این از آخه

 شدي بلند تازه

 اصال نيستی منِ  فکر ميري داري

 رفتنت با ميخواي حتما

 دستم بدي.آتو

 کنم پوشی چشم دارم تو به که احساسی از که

 توئه با حق اصال

 کنم دوري عشق از باید

 پشتت به نگاه یه حتی نميندازي ميري داري تو که حاال

 نميدونی ميري داري

 مشتت توِ  قلب اینِ  قفلِ  کليد که

 نميگيري و هام گریه جلو ميري داري تو که حاال

 ... بدون

 خاطراتمِ  الي به ال خوبتِ  یادگار تنها

 خشکهِ  روزِ  گل هی

 نميفهمم من آخه! بري؟ ميخواي چطور

 زندگی تو ميخواست دلت تو

 شم تر منطقی

 زد ربط بی حرفی این از هست دیوونه یه واسه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 شرقی دختر | احساس نبض

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

186 

 

 سکوت این با داري

 برنميگردم ميگی بهم

 !رنجيده؟ من چيه از! کيه؟ از تقصير که نميفهمم من

 !چيه؟ منِ  تکليف پس

 فکرمِ  مسموم دیگه چی همه به نسبت حاال

 نگو من به اطمينان با انقدر

 قسمت بوده این

 ميشم پژمرده نباشی تو بدون نه نرو من بی نه

 !کنم؟ ساکت و دل این ي چجور

 بگو

 ميشم افسرده دوریت از که منی

 ... نرو نميفهمی چرا

 منوِ. ي دستاِ  گرمی نگير

 ....نهههه

 ي نميا دیگه نگو

 ي نميخوا منو دیگه نگو

 .تامنودیداومدطرفم.دربود ي اميرجلو.خونه رسيدم بودکه ونيم ازدهدو ساعت

 خوبی؟ ش سپهر؟دادا：امير

 خونه این چجوري حاالمن.ن خودمو طبقه رفتم ش حرفا به توجهه بی.رونداشتم بهش ن داد ب  جوا حوصله

 ميکنی؟ ماینقدمجازات گناهم بکشم؟خدایابخاطرکدوم نفس اون بایدبدون کنم؟چجوري تحمل سایه روبدون

 ...سپهرباتوام：امير

 نيسيم هم وتوهيچيه نسبتی؟من توچرااینجایی؟ها؟باچه بردارین ازسرم دست دیگه بسه اهههه_

 پوالتوباالنکشيدم بروتاهمه ندادي روازدست دارایيت ميفهمی؟حاالبروتاهمه
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 اونم فقط نداشت گناهی هيچ اون کردم لی خا ن روسراو ناراحتيم من.دلخورشده خيلی ميشدخوندکه ش ازچشا

 .دلشوشکوندم احمق من ولی هواموداشت بودبيشترازهمه داداشم بود رفيقم.همين داشت دوسم

 ...سپهرمن：امير

 بميرم بروبزارتودردخودم بروامير_

 ...ولی：امير

 بروامير گفتم_

 .رفت نبودولی راضی دلش

 

 "امير"

 شدامير؟ چی：نازنين

 .بمونم نزاشت：وگفتم اپن روي کردم کليدوپرت

 بود؟ ب خو لش حا：نازنين

 نه_

 .نميگه آدم به ي چيز هم ن؟سایه شد ي ایناچرایهواینجور اخه：نازنين

 .نميدونم_

 .بود دردگرفته بد سرم.کردم وخودموولو مبل پشتی به دادم سرموتکيه

 امير؟ دردميکنه سرت：نازنين

 ..اهوم_

 . ب بخوا بگير بعدش ميارم قرص برات وایسااالن：نازنين

 بخاطر ولی روباورنکردم ن وازدواجشو سایه ن شد عاشق ي ماجرا این ازاولم من.سپهربودم ن رانگ خيلی

 اکیخدایات.بودبراش سنگين زدخيلی بهش سایه که حرفایی.شکست سپهرامروزبددلش.نميگفتم ي سپهرچيز

 ببينه؟ روزخوش یه زندگيش بدي؟نبایدتوي ب  پسروعذا این ميخواي

 .خوابيدم گرفتم ش وبعد مدادروخورد نازنين که قرصی
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 "_سپهر"

Sonbahardı, soğuk bir sabahtı 

 سرد صبح ویک پایيزبود

Gördüm seni, bana yakın gözlerini 

 بود نزدیک من به تورودیدم،چشماتوکه

Ne zamanı ne beni hiç anlamadın 

 نفهميدي روهيچ من روونه زمان نه

Neydi bu sendeki hayatın rengi 

 ميکردي؟ نگاه دیدي وباچهر توزندگی

İlk tanışmamız, ilk bakışmamız hala çıkmadı aklımdan 

 نرفته ازیادم هنوزم کردیم نگاه هم توچشماي که باري آشناشدیم،اولين باهم که باري اولين

Şimdi ne oldu böylece bitti ama bendeki aşkın bitmedi 

 قلبمه توتوي قهنوزعش شد؟ولی تموم همينجوري چی همه شدکه چی

Susuyorum, çok yalnız kaldım işte 

 تنهاموندم خيلی چون ميشم ساکت

Duruyorum, nasıl geçer hayat böyle 

 بگذره؟ قراره چجوري منتظرميمونم،زندگی

Susuyorum, çok yalnız kaldım işte 

 تنهاموندم خيلی چون ميشم ساکت

Duruyorum, ölüme yakın uykulardayım 

 مرگه شبيه ونم،خواباممنتظرميم

Gel, gel, gel 

 بيا،بيا،بيا

Gel çok özledim 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 شرقی دختر | احساس نبض

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

189 

 

 تنگه برات دلم بياکه

Gel, gel, gel 

 بيا،بيا،بيا

Çok çaresizim 

 ندارم اي چاره هيچ

Gel, gel, gel 

 بيا،بيا،بيا

Böyle bitmesin 

 شه تموم نبایداینجوري

Gel, gel, gelllll 

 بيا،بيا،بيااااا

Tam üç aydır çok uzaksın sen bana 

 دوري خيلی ازم که ماهه سه

Yalvarmıştım, dualar ettim Tanrıya 

 کردم،دعاکردم خواهش ازت

Küçük ellerinle ellerim kavuşsun diye 

 روبگيره کوچيکت دستاي دستام اینکه واسه

Son bir şans ver bu aşkın hatrına 

 عشق بخاطراین بده شانس باریه آخرین براي

lk tanışmamız, ilk bakışmamız hala çıkmadı aklımdan 

 نرفته ازیادم هنوزم کردیم نگاه هم توچشماي که باري آشناشدیم،اولين باهم که باري اولين

Şimdi ne oldu böylece bitti ama bendeki aşkın bitmedi 

 قلبمه توتوي هنوزعشق شد؟ولی تموم همينجوري چی همه شدکه چی

Susuyorum, çok yalnız kaldım işte 

 تنهاموندم ميشم،خيلی ساکت
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Duruyorum, nasıl geçer hayat böyle 

 زندگی این خواهدگدشت منتظرميمونم،چجوري

Gel, gel, gel 

 بيا،بيا،بيا

Gel çok özledim 

 تنگه برات دلم خيلی بياکه

Gel, gel, gel 

 بيا،بيا،بيا

Çok çaresizim 

 ندارم اي چاره هيچ که

Gel, gel, gel 

 ا،بيا،بيابي

Böyle bitmesin 

 شه تموم نبایداینجوري که

 دهش سخت اون بدون برام زندگی دیگه بودم کرده بودنشدعادت به حاالکه.بود شده معنی بی برام دیگه زندگی

 نه ماه سه این توي.ميگذش ازنبودش ماهی سه.ميگذشت ازرفتنش ماهی سه.بود بددلموشکونده حرفاش.بود

 سایه درخونه دم رفتم چندبارم.ميزدم قدم بيرون ميرفتم گاهی فقط.رودیدم کسی نه بيرون رفتم ازخونه

 منم رايب شادبود بودميخندید کنارشخوشبخت.بود هم پسره اون کنارش ولی دیدمش ازدورببينمش تاشایدبتونم

 نميشد؟باورکن خوشبخت نه؟چراکنارمن خداچرامن مگه؟ولی ميخواستم چی اون خوشبختی جز.بود کافی همين

 شدم خسته دیگه...بریدم...خدا چقدداغونم؟بریدم که نميبينی س معلوم وروزم ازحال دارم دوسش خيلی منم

 آینه باشم؟ازتوي خوشحال دلم ازته قراره بخندم؟کی دلم ازته منم قراره آخه؟کی تاکی داره حدي یه صبرمنم

 دیگه خودم به که وقته خيلی.بود نامرتب بودوموهام شده بيشترازقبل ریشام.انداختم خودم به نگاهی

 ودمخ دست ولی ندارن اوناتقصيري ميدونستم.مخصوصاامير.بددلشوميشکوندم ميومدپيشم هم هرکی.نميرسم

 ...آدماش دنياازهمه پربودازهمه دلم.نبود

 خدایابازقراره.ندارم کاروهم این عرضه حتی نتونستم ولی کنم خالص زندگی خودموازاین چندبارخواستم

 .دستم روگرفتم بابام مامان وعکس نشستم هال بيفته؟توي اتفاقایی هچ توزندگيم
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 یروزای روزاروميخواد اون دلم شده تنگ بچگيم دوران واسه دلم شده تنگ براتون خيلی دلم.بودین پيشم کاش_

 گفتیمي قصه برام مامان که روزایی کنم بودن قوي تااحساس بزنم گل وميزاشتی ميکردیم بازي فوتبال باباباهم که

 چرامنوباخودتون.شده تنگ بزرگمون اوندخونه واسه دلم شده تنگ خوشمزت غذاهاي اون واسه دلم تابخوابم

 ونگرمت آغوش چرا؟چقددلم.وشمانيستين اینجام چرامن نبودم؟پس پسرتون نداشتين؟مگه دوسم نبردین؟مگه

 اببينباب ولی نميکنه گریه مردکه باباميگفتی.کنم سيرگریه دل ویه روزانوتون ميخوادسرموبزارم روميخواددلم

 .ميکنه گریه داره پسرت

 .وداميرب.دروبازکنم ورفتم کردم اشکاموپاک.دراومد زنگ صداي.بودن کرده صورتموخيس واشکام بودم کرده بغض

 ...سالم：امير

 .ميکردم گریه بغلش کردتوي بغلم برادرانه اونم.کردم بغلش.بيادتو وگذاشتم بازکردم دروکامل

 داره؟ ادامه تاکی بریدم دیگه...خسته...ميرا خستم_

 ...باش آروم...پسر باش آروم هييييش：امير

 .بياره قهوه واميررفت مبل روي نشستم.کردم گریه بغلش سيرکه دل یه

 .نشست هااومدکنارم باقهوه

 امير؟_

 جانم؟：امير

 ....شده تنگ دلم

 قبل تومگه تازه بایدکناربياي ترازاینایی توقوي ولی ميدونم...پسر ميدونم：وگفت شونم روي دستشوگذاشت

 يچه کنارتيم هرشرایطی وتوي ایم خانواده.مایه سپهر ماکنارتيم ميتونی االنم نميکردي زندگی اون ازاینابدون

 .ميشيم دردخالص ازاین باهم بلندميشيم باهم تنهایی نکن حس وقت

 شه؟ قبل مثه چی همه دوباره ميشه ینی امير_

 .ميشه رازقبلمبهت حتی ميشه：امير

 الي ودستاموگذاشتم کردم جمع اميروپاهاموتوشيکمم پاي روي وسرموگذاشتم درازکشيدم مبل روي

 یکل کرده بااميردردودل وقتی برداشتن دوشم ازروي بارسنگينی انگاریه.داشتم شدن خالی احساس.دوتازانوم

 .برد اميرخوابم پاي روي فکروخيال باکلی.شدم آروم
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 شدمبلند.بود پتوانداخته بودوروم گذاشته بالش زیرسرم.اميرنبود ولی بودم مبل همون روي بيدارشدم که صبح

 داشاميردروبازکردوباخری بيرون اومدم وقتی وصورتموبشورم تادست دسشویی رفتم.بود رفته اینکه مثه.اميرنبود

 .بود گرفته هم تازه واردشدنون

 .بزنيم باهم دبش صبحونه یه گرفتم تازه نون بخير صبح سالم：امير

 اشتهاندارم توبخورمن جان نوش بخير صبح سالم_

 ارهد فرق دیگه هاي باصبحونه صبحونه این سپهرخان نداشتيم：گفت آشپزخونه توي ميرفت که اميردرحالی

 .کنم درست برات ميخوام خودم بادستاي

 تورفتی کردم فک من_

 برم؟ کجابزارم دادي کجابرم؟بعدمدتهاراهم：امير

 امير؟_

 بله؟：امير

 عذرميخوام حرفام بابت بدهکارم همه به راستش بدهکارم بهت عذرخواهی یه من_

 .چيزا ميادازاین برادراپيش بين داداش کن فراموشش：امير

 ...بعدصبحونه.خوردیم اميرصبحونه همراه

  پاشوبریم خب：امير

 کجابریم؟_

 دیگه شرکت：امير

 شو من بيخيال امير کن ول_

 شرکت شوبریم بدوآماده وبري بياي خواس دلت هروقت نیم داداش چون نکن فک：امير

 ...ولی_

 نزن حرف من روحرف صدبارگفتم：امير

 مبدبختي ميشدکمتربه باعث شایدکارکردن وضعيت ازاین بودم شده خسته خودمم.زد حرف نميشدم حرفش روي

 .شرکت رفتيم وباهم شدم آماده همين براي.فکرکنم

 کردیم توزميناپيدات که ميبينم ميگشتيم لتتوآسمونادنبا سپهرخان به به：سعيد
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 ميدم انجام کاراتوخودم اصالهمه نباش نگران نياي دیگه چندماه یه سپهرميخواي ميگم：پندار

 .نکنين اذیتش ها بچه：امير

 کو؟ سالمت：سعيد

 سالم_

 گلم؟ پسرباباخوبی سالم عليک：سعيد

 ...سعييييد：امير

 !جونم؟：سعيد

 ...سپهر داداش سالم.نگو رواینجوري جونم اون گفتم صدباربهت：هستی

 خوبی؟ خوشگلم ابجی سالم

 !توخوبی؟ داداشم خوبم：هستی

 ...عزیزدلم خوبم_

 .ها بگيرمثالنامزدتم ماروتحویل یکمم：سعيد

 ...نکن حسودي：هستی

 .تادعوانکردین سرکاراتون برین دیگه خب خيلی：امير

 ...رئيس چشم：سعيد

 شداونقدري هم موفق راستش کنم فک سایه کاراروميکردتاکمتربه ینا همه ميدونم.ریخت کارروسرم اميرکلی

 .گذشت زمان کی نفهميدم که بودم کاراشده غرق

 "امير"

 ونازنين من.خونشون بریم شام براي بودکه خواسته ازمون وباباش مامان.بودیم شده سعيدجمع خونه دورهم همه

 .وپنداروبهاربودیم وسپهروهستی

 یروخواس هرکی کردوگفت دعوت منم ميخوادبگيره بزرگی جشن ازدوستامه ولدیکیفردات ها بچه ميگم：سعيد

 بریم؟ این بيارپایه باخودت

 .جشناچجوریه این ميدونم من نميخوادبرین：سعيد مامان

 ها؟ بچه بریم!باشم؟ رفيقاداشته ميادازاون من چرا؟به شمادیگه مامان：سعيد
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 .بود پيش ماه شماسه نامزدي جشن ریناخ نرفتيم جشنی وقته خيلی موافقم که من：پندار

 بریم؟ اميرماهم：نازنين

 .عشقم بریم_

 دیگه؟ مياي سپهرتوهم：سعيد

 شمابرین داداش نه：سپهر

 بایدبياي کردي؟توهم اااااسپهربازشروع：نازنين

 .نميریم ماهم سپهرتونياي ميگه راس نازنين：بهار

 سپهر بيادیگه：سعيد

 .ميشه عوض وهواتم حال بروپسرم باهاشون توهم：سعيد باباي

 .ميام خب خيلی：سپهر

 ...هورااااا：هستی

 "سپهر"

 دمبو کرده عادت قيافم این به دیگه راستش بودم نکرده باموهاموکوتاه ریشم.وتميزبودیم شيک همه جشن روز

 ستدو ميگذشت خوش خيلی هممون به.نکردم قبول ولی ریشاموبزنم که کنن تاراضيم کردن سعی خيلی بقيه

 رفته قلبم ضربان...که بودیم جشن وسطاي.ميرقصيدم وسط ميرفتيم.بود پسرخوبی خيلی دسعيدمهردا

 هردوشون روي که اي حلقه برق.دیگه لبخندبودکناریکی لباش بودروي شده بودچقدرخوشگل خودش.بودباال

 مگوش دم اميرآروم.روشوبرگردوند اون ولی شدیم هم توچشم چشم.بود درست خبرنامزدیشون پس.بودرودیدم

 نشون هشب بده شکستت تونسته که کنه نزارفک ضعيفی که نزاربفهمه باش خوشحال پسربخند باش آروم：گفت

 .هنوزقوي که بده

 خوردم شکست که نبایدميدید اون ميدادم بایدانجام بودولی سخت برام ميگفت که چيزي دادن انجام

 کردم لبام مهمون لبخندمصنوعی.ردموجورک خودموجمع...نباید.ميشم دیوونه ازدوریش دارم نبایدميدیدکه

 .ماميشدن نزدیک هم دردست دست اوناهم.شدم نوشيدنيم نوشيدن ومشغول

 ...معرفت بی بردوستاي سالم：سایه

 .داد دست باآقایون هم رایان.نميگرفت منوتحویل فقط وسط داداین دست آقایون کردوبه باخانوماروبوسی

 رسيد گوشم دیربه خبرش که ببخشيد مبارکه.خانوم شدسایه عرض سالم_
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 آخه(روميگرفت رایان دست که درحالی)کاروميکردیم شدبایدزودترازاینااین دیرهم راستش ممنون：سایه

 .روحدردادیم وقتمون کلی الکی وسرچيزاي داریم همودوست ماخيلی

 ختخوشب انشاهلل خوب چه：وگفتم دادم نشون خيال وبی خودموآروم ميگرفتم آتيش داشتم تودلم بااینکه

 ؟خان رایان نه ادمااعتمادکردمگه به ميشه سخت خيلی زمونه این توي اخه باشين کرده درستی وانتخاب بشين

 رینت ماخوشبخت که باشين مطمئن واینکه صددرصد：زدوگفت لبخندي ولی شده بودعصبانی معلوم که رایان

 .ميشيم زمين روي آدم

 .کنيم وتعریف ببينيم_

 .يمبرقص باهم بریم داداشی：هستی

 اینجابوقم؟ من：سعيد

 .برواونور نکن حسودي برقصه باداداشش داره دوس

 .باشه جمع حواستون سخته خيلی زمونه این توي اعتمادکردن وابجی داداش ميگين بهم شماهنوزم واي：سایه

 نچشماتو که شمابهتره بشناسيم روخوب اطرافمون ادماي ماميتونيم مانباشين شمانگران：گفت سعيدبااخم

 .نشين دچاراشتباه وقت یه که بازکنين روخوب

 .باشيمن بعضياهم مزاحم کنيم تاسالمی بقيه پيش بریم عزیزم：گفت رایان به گرفته بودحرصش معلوم که سایه

 ...رقص درحين.برقصيم وسط رفتيم هم منوهستی رفتن وسایه رایان

 داداشی؟：هستی

 جونم؟_

 کرده هاشتبا که روزميفهمه یه باالخره نباش ناراحت：هستی

 ...نيس مهم_

 پيش حواست همه ولی ميرقصی بامن داري داري چقددوسش که معلومه ازچشات هنوزم چون هس مهم：هستی

 .اونه

 ...هستی کن بس_

 ...باشه：هستی
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 ندرحي دستاشوميگرفت،وقتی رایان وقتی.ميرقصيدن وسط ميرفتن گاهی.نميخوردن جم ازکنارهم ورایان سایه

 کنارش.روبشکونم گردنش ميخواست.دلم خودش روميچسبوندبه یاسایه رشکم روي دستاشوميزاشت رقص

 خالی ازدیگري پس رویکی مشروب ليواناي ازحرص منم.نميکرد من حال به توجهی بودميخندیدوهيچ خوشحال

 توي اميرليوان.نداشتم تعادل بودم شده مست مست.نداشت اثري هيچ ولی تاشایددردموکمترکنه ميکردم

 لتک به بادي یه بيرون بریم ميکنی سنگکوب االن خودتوبکشی سپهرميخواي بسه：وگفت دستموگرفت

 کرده فضاروروشن کمی کوچيک نورچراغاي رقص بودوفقط فضاتاریک بيرون اميررفتم باکمک.بخوره

 ییک ومنوروي حياط توي رفتيم باهم.بود بزرگ ویالي یه توي جشن.ميرقصيدن وسط اون دخترپسراداشتن.بود

 .بودنشوند حياط توي که یهای ازصندلی

 .نروسپهرتابرگردم جایی بيارم قهوه برات برم اینجاتامنم توبشين：امير

 هشدخند بسته تاچشمام روبستم بودچشام جلوم که ميزي روي سرموگذاشتم رونداشتم بهش دادن جواب حوصله

 صداي.گذشت لوچشامازج وهمه همه اون دستاي توي اون،دستاش به عاشقانش رایان،نگاه بغل توي سایه هاي

 .اميرنيس که زدفهميدم تاحرف ولی اميره کردم فک.ميومد کسی پاي

 ...حدخوردي تااین که دردميکشی خيلی که معلومه：رایان

 نداره توربطی به：گفتم وباخشم ميزبرداشتم سرموازروي تاصداشوشنيدم

 .کنه صحبت اینجوري عشقش باعشق آدم نيس درست...ججججج：رایان

 روي دادوافتادم جاخالی ولی صورتش توي بزنم بامشت وخواستم بلندشدم کردازجام صبانيمع بيشترازقبل

 .بود ساختمون به پشتمون وهردومون. داشتيم فاصله بودازساختمون بزرگ چون حياط.زمين

 .بلندميخندید باصداي رایان

 "سایه"

 گرفتم تصميم.هوابخوره بيرون دبرهميخوا شده سنگين براش اینجایکم هواي گفت.بود گذشته خيلی رایان ازرفتن

 هقهوق شلوارش جيب بودتوي دستاشوکرده.درختابود الي البه.ازدوردیدمش.بيرون اومدم ازساختمون.دنبالش برم

 من به هردوشون پشت شدم نزدیکشون.آدم اون شدطرف خم.بود نشسته زمين روي ادمم یه کنارش.ميزد

 .اومد یانرا صداي که کنم صداش خواستم بودومنونميدیدن

 ساده پسرروستایی یه.ميکنن نگاه ازباالبهت همه آخه بمونی پایين توبایداین نه کنم؟ولی کمکت ميخواي：رایان

 نباش نگران پس هس ترازتوهم احمق ولی احمقی توخيلی چيه ميدونی.نداره ارزشی هيچ درنظرعشقش که

 ...که ميشناسيش...سایه!کيه؟ ميدونی

 ...شوآشغال خفه：بلندشدوگفت سپهرازجاش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 شرقی دختر | احساس نبض

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

197 

 

 .نداشت بودوتعادل کرده مست خيلی.زمين دوبارافتادروي خودشوکشيدکناراونم رایان که بزنتش خواست

 ريکا.کشيدم نقشه واسش که سالهاس من.تو مثه ایه ساده یه اونم توروباورنکرد؟چون چراحرفاي ميدونی：رایان

 سایه پوالميرسيدبه همه بودوآخرشپولدار خيلی ارزیدباباش می تهش به بودولی شدسخت عاشقم که کردم

 .کنه هرکاري داشتنم حاضربودواسه که داشت دوسم اونقدري سایه.من ميرسيدبه بگم یابهتره

 روي دمکشي دستی.بودم وتعجب بهت توي.بود درداومده به قلبم بودم شنيده که ازحرفایی.بلندخندید بازباصداي

 .زیرشدسرا اشکام کی نفهميدم.بود ازاشک خيس صورتم.صورتم

 رودوست دیگه یکی خودم من.بود پولش نبودمهم اون مهم برام نداشتم دوسش وقت هيچ من：داد ادامه رایان

 غش ازخنده ميفتم روزکه یاداون هه.گفتی سایه به ورفتی دیدي شاپ کافی روزتوي اون که دختري همون دارم

 دميدمشش تموم باهاش کارم بعدازاینکه اشنب نگران توهم بدم هم بازیگري تست کاریه بعداین باشه یادم ميکنم

 .صبرکنی دیگه یکم باید فقط بمونه کاله بی سرتوهم وسط این نميزارم تو به

 دتم همه این.بودم واحمق واقعاساده من.بودم بازیش اسباب انگاریه توکه به شدميدمش تموم کارم ميگفت جوري

 وبخاطراون نداشت دوسم که روشکوندم همه دل بخاطرکسی شدم کسی عاشق.ونفهميدم ميخوردم گول داشتم

 وقت هيچ اميدوارم.باالنميومد نفسم.تارميدید چشام.بودم سپهروشکونده چقدردل.بود دنبالم واموال مال همه

 .کن خدایاجونموبگيروخالصم.بميرم باالنيادومن

 

 "سپهر"

 وباهم دمبلندش ازجام بودم بانیعص خيلی.بود انگارپریده ازسرم مستی.بود کرده بودوکفریم زده بدآتيشم حرفاش

 همه من بعدش زدن کردبامشت شروع رایان اول زمين روي ميخوردافتادیم اون هی ميخوردم من هی.گالویزشدیم

 .زدن مشت به کردم شروع وخودم برداشتم واونوازروم کردم نيروکوجمع

 ....نميزارم بدي بازیش به نميزارم...حيوونی خيلی_

 صداي ازدوي.ميدادم فحش وبهش کمروشيکمش توي يزدموبالگدم بلندشدم ازجام

 .اومدجلوموبگيره.دویدطرفمون.اميراومد

 ...سپهر...کشتيش سپهربسه：امير

 .ميکرد سرفه راین.جداکرد منوازرایان

 .حيوونوبکشم بایداین اميرمنم کن ولم_

 .جلوموبگيرن داشتن وسعی اومدن سعيدوپندارهم
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 ...سایه：نازنين

 .بده خيلی حالش بودکه معلوم.ورونداشت رنگ رودیدم سایه.شتيمصدابرگ سمت به همه

 ...کنين ولم_

 .بيابریم داداش سپهرجون：سعيد

 .ندارم باهاش کاري کنين ولم خب خيلی

 رتصو که خانوم ببخشيدسایه خيلی：وگفت ایستادم جلوش.سایه طرف ورفتم گذشتم ازبينشون.کردن ولم

 هی اون باشه هرچی.نکنين وقيافش ریخت به توجهی که دارین وسشاونقدد مطمئنم شدولی زشت یکم نامزدتون

 نه؟ مگه نيس ساده روستایيه بچه

 .بود شده جمع توچشماش اشک

 ...سپهر...سپ：سایه

 منم یگفت هاروقبال گفتنی بشنوم نميخوام هيچی هيييس：دادم ادامه وخودم سکوت ي نشونه باالبه دستموبردم

 .ميادپایين وکالست شخصيت وگرنه نشی کالم ياهمباروستای دیگه بهتره توهم شنيدم

 .ماشينم سمت ورفتم گذشتم وازش اینوگفتم

 .بيام سپهروایسامنم：امير

 بدگرفته دلم.شيشه به دادم وسرموتکيه روبستم چشام.بيرون وازاونجااومدیم شدیم اميرسوارماشين همراه

 نيومده بهمون خوشی بگيره ازم روهم ذره هی وهمون وپرم توپال بزنه لبمه تاميدیدلبخندروي کالزندگی.بود

 .بود نشده آروم دلم هنوزم.اصال

 بيمارستان؟ بریم خوبی؟ميخواي سپهر؟داداش：امير

 ...بروخونه فقط نه：گفتم آروم باصداي

 دلم.نميرسيد درددلم به هيچی دردميکردولی عجيب سرم.بود کالنپریده ازسرم مستی بودم مست هنوزم

 .بيدارنشم وقت هيچ دیگه ميخوابم که دفه این اميدوارم.بمبخوا االنفقط ميخواست

 "نازنين"

 سایه؟خوبی؟_

 .نداد جوابی هيچ ولی کردیم چندبارصداش.نميزد بودوحرفی زده جازل یه به سایه
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 ...من...من...کردم اشتباه..بازم...با：گفت کردن صداش بعدکلی.دادم تکونش بادستم

 .رفت ازهوش نشده تموم حرفش

 ...سایه...چشماتوبازکن ابجی...سایه...سایه_

 اسهو بایداینقدبدميشد؟چرا؟دلم هردوشون چراسرنوشت.بود گرفته گریم.بيمارستان وبردیمش کردیم بلندش

 حرف هميشه مثه  ولی گفتيم بهش ماهممون رفت اشتباه سایه ولی...سایه هم سپهر هم ميسوخت هردوشون

 .بود خودش حرف

 حالاز همين بودبراي واردشده بهش بدي شک.کرد وصل سرم کردوبهش رمعاینشدکت رسيدیم که بيمارستان به

 دمنمپرسي هم سایه ازحال.خوابيده گرفته واالنم خونه بردش گفت سپهروبپرسم تاحال زدم اميرزنگ به.بود رفته

 .رورسوند خودش سریع اونم خبردادیم هم باباش به.بيمارستان آوردیمش گفتم

 "سپهر"

 وشتهن توش بودکه گذاشته هم یادداشتی بودیه کرده ميزآماده روروي صبحونه.نبود اميرخونه بيدارشدم که صبح

 "نروتابيام هم صبحونتوبخورجایی بيدارشدي تاظهرميام دارم کارکوچيک یه من داداش"بود

 مبل گوشه.انداختم خودک به آینه ازتوي نگاهی بيرون اومدم که ازحموم.بگيرم دوش رفتم خوندم روکه یادداشت

 .کبود بودوزیرچشمم شده پاره

 ...عوضی آشغال_

 وگذاشتم درآوردم عکس ازقاب روهم داشتم ازسایه که عکسی.توش روگذاشتم ولباسام روبرداشتم ساکم

 ....نوشتم اميرنامه براي نشستم بعدش.برداشتم اونم داشتيم هم جمعی دسته عکس یه.توساکم

 "امير"

 شبابا.بود نشده هنوزبيدار.بزنم سایه به سري تایه بيرون اومدم ونهسپهرازخ صبحونه کردن بعدازآماده صبح

 .بودن کنارش ونازنين

 چطوره؟ سپهر امير؟پسرم؟حال：سایه باباي

 نباشين عمونگران خوبه_

 باههاشت ميره داره که راهی که بفهمونم سایه به خواستم بارها من.پسرخوبيه خيلی نزاراون تنهاش：سایه باباي

 ...نکردآخرشم گوش منم حرف هب دیگه اون ولی

 سالمتی ترازهرچيزي مهم االن ميشه حل چی همه عموانشاهلل نخورین غصه：وگفتم روشونش دستموگذاشتم

 .هس سایه
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 نهبروخو مياداومدتوهم دیگه چنددقيقه هم هستی.کنم روعوض لباسام خونه ميرم من عشقم：گفتم نازنين روبه

 .نزارم وتنهاش پيشش زودتربرم که هبهتر حتمابيدارشده هم سپهر.کن استراحت

 .توبرو عزیزدلم باشه：نازنين

 باش خودت مواظب_

 همينطور توهم：نازنين

 روزدمد زنگ.سپهر خونه رفتم لباسام کردن وعوض کوتاه دوش یه بعداز رفتم خونه سمت وبه بوسيدم ازپيشونيش

 فتمر اول.داخل ورفتم دروبازکردم.ودمب برداشته ازرفتن کليدسپهروقبل.خوابه هنوزم پس.دروبازنکرد کسی ولی

 مورفت دروبازکردم.نيومد صدایی ولی درزدم.سپهر اتاق طرف رفتم.بود ميز روي نخورده دست صبحونه آشپزخونه

 .نبود اتاق توي کسی ولی داخل

 کجایی؟ سپهر؟سپهرداداش_

 "ميباشد موردنظرخاموش مشترک دستگاه"ولی گوشيش به زدم زنگ.نبود ولی کردم جارونگاه همه

 باشه؟ رفته کجاميتونه_

 وير ونشستم دستم توي کاغذوگرفتمش طرف رفتم.ندیدمش ازرفتم قبل.بود ميز روي که کاغذي افتادبه چشم

 ...مبل

 ...امير داداشم

 ميخوادازاین دلم که اینوميدونم فقط برم کجاميخوام نميدونم اینجانيسم من روميخونی نامه این که وقتی

 داداشم مثه برام.کنی درکم اميدوارم مجبورم منوببخش ولی ميدونم دلخورميشی ازدستم.مدورباش شهروآدماش

 خستم.کنم همشوجبران روزبتونم یه اميدوارم نزاشتی تنهام وقت وهيچ بودي کنارم هميشه بودي

 دونمينم روندارم تحملش دیگه ندارم کردن زندگی ناي دیگه بدتره برام ازسم ميکشم که هرنفسی...خسته...امير

 له دلموزیرپاهاش...کرد داغونم...اون ولی...خيلی...امير داشتم دوسش خيلی من.یانه بدم ادامه دوباره ميتونم

 داروپي خودم دوباره تابتونم دعاکن...داداشم دعاکن برام.سرنوشتم این به محکوم جرمی بخاطرچه نميدونم...کرد

 کنارش منميتون شبش بهترین توي ازاینکه نوببخشهبگوم هستی به.قبل سپهر همون بشم تابتونم دعاکن.کنم

 هات بچه واسه ازمنم شدین دارکه اميربچه.دعاميکنم خوشبختيش براي هميشه که بدونه ولی باشم

 اجازه این بهش زندگی بودولی آرزوش دیدنتون که دارین عمویی دنيایه این جاي یه ميگی ميگی؟بهشون

 خيلی....بایدبرم ولی ازشماهاسخته کندن ودل رفتن برام....شایدم گردمشدشایدبر وقتش.نگردامير دنبالم.رونداد

 .نکنين فراموشم که اميدوارم دارم دوستون

 سپهر                                                   
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 کرده ادتع بودنش به مدت این بودتوي گرفته ازرفتنش دلم.بود رفته ولی کی کجاوپيش نميدونم.بود سپهررفته

 .بود برادرم نبودولی جاري خون یه رگهامون شایدتوي نبودن یکی شایدپدرومادرامون.بود برادرم بودیم

 هم ثانيه یه اون باشه مونده هم ازعمرم ثانيه یه اگه حتی.ميمونی تاابدبرادرم.کردداداش نخواهم فراموشت

 واون هسای عکس یکيش توي هک هم عکسی دوتاقاب.بود خالی کمدش اتاقش توي رفتن.ميمونم منتظربرگشتنت

 .بود خالی بودهم جمعيمون دسته عکس یکی

 سپهرهمينجوري تااومدن خونه این.کردم ب رومرت خونه.ميشد حس االن ازهمين خاليش جاي نبودش

 سالم آرومی باصداي.وعموبودن وسعيدونازنين هستی.بود ابري من دل مثه هواهم.بيمارستان رفتم.ميمونه

 .دادنرو سالمم جواب.کردم

 .سپهر پيش اميرقراربودبري زوداومدي چه：نازنين

 ...ولی رفتم_

 چی؟ ولی：هستی

 .ميکنی نگرانمون داري بزن حرف امير د：سعيد

 امير؟پسرم؟：عمو

 .شد خوندنش بلندمشغول باصداي.گرفت ازدستم زودترازبقيه هستی.طرفشون سپهروگرفتم نامه

 "سایه"

 اون.بودم روشکونده چقددلش...سپهر...کاش...بيدارنميشدم کاش.ومدا یادم دیشب اتفاقات همه چشماموبازکردم

 اتاق توي کسی بلندشدم ازجام.سرازیرشدن اشکام...من...من بودولی بوددرست زده که حرفایی داشت حق

 هستی.بود من به همشون پشت دروبازکردم آروم.پرميومد ازپشت بقيه صداي.درآوردم روازدستم سرم.نبود

 نباید اون...بود؟نه سپهررفته...نه...نه.سپهره نامه فهميدم کردم بيشتردقت که کمی.خوندمي چيزي یه داشت

 ...ميرفت

 سایه؟：امير

 .ميشدن خارج بيشتري باشدت اشکام.من طرف برگشتن همه

 .طرفم اومدن وهستی نازنين

 عزیزم؟خوبی؟ بيدارشدي：نازنين

 . کردي نگرانمون دخترتوکه：هستی
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 تبغضموقور.ميکرد منونگاه بودداشت چشماش توي که باغمی که کردم اميرنگاه به.نکردم حرفاشرن به توجهی

 نه؟ مگه نه؟سپهرنرفته مگه...دروغه：وگفتم دادم

 .اتاق داخل منوببره داشت وسعی گرفت ازدستم نزدنازنين وحرفی پایين اميرسرشوانداخت

 .کنی تذبایداستراحت تواتاق بيابریم سایه：نازنين

 ازاینجا برم ميخوام.خوبم من_

 .کردميریم مرخصت بعداگه کنه دکتربيادمعاینت：نازنين

 جالتخ ازش رونداشتم توچشماش کردن نگاه توان.ميکرد نگام باناراحتی باباکه افتادبه نگام نزدم حرفی دیگه

 ادهچرااینقدس.توش برم ومن بازشه زمين ميخواست دلم.شدم کردن گریه ومشغول پایين سرموانداختم.ميکشيدم

 مدت همه این.نزد وحرفی داشته دوسم اون.ورفت نگفت چی؟هيچی بودم زده سپهر به که حرفایی دم؟واااايبو

 اومدجلوي وهمه همه مهربونياش...هاش خنده...مهربونش چشاي...بخاطر نه بوده کنارم داشته دوسم بخاطراینکه

 ماشين توي.شدم دکترمرخص بعدمعاینه.ردشدن ازجلوچشام فيلم یه مثه گذروندیم باهم که روزایی.چشام

 .خونمون سمت ميرفت وداشت بودیم اميرنشسته

 سپهر خونه اميرلطفامنوببر_

 اونجاچرا؟：عمو

 اونجا برم ميخوام_

 ...سایه ولی：نازنين

 .ميرم خودم دارین نگه ميشه زحمت اگه_

 .ميریم باشه：امير

 اوناروفرستادم همين ايبر تنهاباشم ميخواستم نداشت اي فایده پيشم موندن براي اصرارهاشون

 .شد جاروشن وهمه کليدروزدم.بود فضاتاریک.داخل ورفتم ودروبازکردم کليدروازاميرگرفتم.تابرن

 .حاضره شام روبشوربيا وصورتت سایه؟دست اومدي：سپهر

 .سالن توي رفتم.بود لباش لبخندروي.بود وایستاده پيشندبامزش بااون درآشپزخونه جلوي

 .بياببينيم گرفتم الباح فيلم یه سایه：سپهر

 .بود ایستاده دست به دي سی تلویزیون جلوي
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 عطرش بوي تادروبازکردم.سپهر اتاق توي رفتم بيرون اومدم ازاتاق.بود قبل مثه نخورده دست.اتاقم توي رفتم

 بادوتاق افتادبه نگام.زدم چرخی اتاقش توي.بود مشکی دکوراتاقش.بودم روندیده اتاقش حال تابه.دماغم خوردبه

 .روبرداشتم بالشش.تختش روي نشستم.بود کنارتختش ميز روي که خالی عکس

 .منوصداميکرد ميومدکه سپهرازهرطرف صداي.بود وپرازمه فضاتاریک.بودم جنگل یه توي

 سپهر؟سپهرکجایی؟_

 .اینجام سایه؟بيامن：سپهر

 .دیدمش نکهتاای چرخيدم دورخودم اونقدري.اومد اي دیگه ازطرف بازصداش صداولی طرف برگشتم

 ...سپهر_

 سایه؟ اومدي：سپهر

 .بود لباش لبخندروي

 ...سپهر منوببخش.اومدم سپهرمن_

 .کرد نگام بادلخوري.نشست چشماش توي بزرگ غم یه.کناررفت لباش لبخندازروي

 ....نميبخشمت...سایه دلموشکوندي...دیر خيلی...سایه دیراومدي：سپهر

 ...منوببخش کردم اشتباه سپهرمن_

 سایه احافظخد：سپهر

 .نميکرد بهم توجهی اون ولی ميزدم صداش.بود شده سرازي اشکام.رفت آروم وباقدمهاي من پشتشوکردبه

 ....سپههههههر_

 آب ليوان یه آشپزخونه ورفتم بيرون اومدم ازاتاق.بودم شده عرق از خيس.بود شده صبح پریدم ازخواب

 ميخوادزمين دلم ميفتم زدم بهش که یادحرفایی.بودم روبدشکونده دلش من.افتادم یادخوابم دوباره.سردخوردم

 ريهرکا منوببخشه اینکه واسه.تامنوببخشه صبرميکنم باشه الزم عمرمم تاآخر اگه ولی.توش برم ومن بازشه

 .ميکنم

 مثه وقت هيچ.بشه ازش شایدخبري که تلفن به دروگوشام به چشام موندم خونه همون توي بعدمن روزبه ازاون

 لدرگيرما خودمواونقدري من.باشه پررنگ زندگيم اینقدتوي نقشش نميکردم فک نميکردم روحس نبودش االن

 اتفاق بعداون هم رایان.داره زندگيم جاروتوي بزرگترین سپهر نميکردم فک که بودم کرده ورایان واموال

 ردیمک شکایت ازش هممون که کنه برداري کاله بودوميخواسته گرفته بازي روبه من مثه دخترساده کلی.فرارکرد
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 مزمستون.ميخوردم وقهوه ميخوندم مجله وداشتم بودم برگشته ازمطب ميشدکه ساعتی یه.دنبالشه هم وپليس

 .ميرفت سردي بودوهواروبه اومده

 .دروبازکردم.در طرف بادورفتم سپهره اميداینکه اومدبه خونه زنگ

 نميخواي؟ مهمون سالااااام：نازنين

 .وت بياین اومدین خوش سالم_

 .ازاومدنمون نشدي خوشحال اینکه مثه：نازنين

 .بياتو دیوونه حرفيه چه این：وگفتم کردم بغلش

 .اینجا بشينی تاشب ميخواي خانوم نازنين：امير

 .بابابياتو خب خيلی：نازنين

 سالم سالم：امير

 .امير اومدي خوش سالم_

 .ریختم قهوه وبراشون داخل اومدن

 بفرمایين_

 ...نهدردنک دستت：اميرونازنين

 ...جونتون نوش_

 بيمعرفت پيداشدي کم چخبرعزیزم؟ خب：نازنين

 .نبودزیاد خوب حالم شرمنده دیگه هستم_

 .بزن من به زنگ یه بياي خواسی هروقت ميرم من نازنينم：بودگفت کرده روتموم قهوش اميرکه

 عزیزدلم باش：نازنين

 .بود پاکچقد عشقشون.ميشد حسودیم چقدبهشون.بوسيد نازنين اميرازپيشونی

 .نفسم باش خودت مواظب_

 همينطورعشقم توهم：نازنين

 خواهرزن؟ نداري شماکاري：کردوگفت من بعدروبه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 شرقی دختر | احساس نبض

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

215 

 

 ( ميشود شوهرخواهرگفته به ترکی زبات به انيشته)جون انيشته نه_

 خداحافظ رفتم من پس：امير

 .موندیم منونازنين رفت اميرکه

 .بود شده تنگ واست دلم خيلی معرفت چخبر؟بی سایه خب：نازنين

 تنهابمونم مدت یه بودکه الزم همينطورولی منم_

 هک ميفهمم من ولی کنه اميرميخوادناراحتيشوپنهون.ميشه حس هممون زندگی نبودسپهرتوي ميدونم：نازنين

 مه هستی.بود کرده محکم تودلمون وجاشو بودیم شده وابسته بهش خيلی مدت این توي ناراحته چقدازنبودش

 .نميگيره هرنيادعروسیسپ که تاوقتی ميگه

 .منه تقصيره همش_

 روخوردي دیگه آدم یه گول توهم جان سایه：وگفت روگرفت ودستام نشست بلندشدواومدکنارم ازجاش نازنين

 حرفاي فقط که کرده طلسمت انگاري ولی چجوریه نميدونم زده رایان که بوده بخاطرحرفایی کاراورفتارات همه

 .نباشه مهم راتب کسی هيچ اون وجز اونوباورکنی

 دادم اتجام که کارایی همه اتفاقا،به همه به فکرکردم کلی وتنهاموندم گذشت که ماهی ونيم یک این توي_

 مهه این بخاطرش که داشتم رودوست واقعارایان من پرسيدم بارهاازخودم.احساسم به حتی گرفتم که تصميمایی

 کنم فک رایان به ميخوام نيسم؟چراهروقت گشچرادلتن نشدم؟پس ناراحت چراازرفتنش دادم؟پس کارانجام

 دره به نگام همش.ميکنه صدام داره ميکنم فک هرلحظه توگوشمه همش صداش سپهرميادجلوشم همش

 یحس بااون داشتم بهش نسبت تودلم که حسی نازنين دارم دوسش من کردم اعتراف خودم به من نازنين.تابياد

 باشه الزم اگه چيه واقعی داشتن دوست واقعی عشق حاالميفهمم نيس مقایسه اصالقابل داشتم رایان به که

 يترسمم باشه نداشته دوسم که ميترسم منونبخشه که ميترسم نازنين وليميترسم ميمونم منتظرش تااخرعمرمم

 .دیدنش دوباره عشق به فقط ميکشم نفس زوردارم به بخدااالن بزاره تنهام که

 بزارکل نيس مهم.بودم شده وآروم بودم گفته نازنين روبه دلم رفح.ميکردم سبکی احساس.کرد بغلم نازنين

 .کنم هرکاري حاضرم داشتنش واسه که دنيابفهمن بزارکل دارم چقددوسش من که دنيابفهمن

 .روزمياد ویه داره دوست سپهرم باش مطمئن من دل عزیز باش آروم：نازنين

 ميگه ميگه ميادواینوبهم توخوابم ميادهرشب بدش ازمن اون نداره دوسم اون نه：وگفتم بيرون اومدم ازبغلش

 .کهنميبخشتم

 ....از اون داشت دوست ازاولم داره سپهردوست سایه：نازنين
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 باشم؟خوشحال؟ناراحت؟کل داشته حسی چه نميدونستم.کرد تعریف سپهروبرام زندگی ماجراي کل نازنين

 داشته دوسم سال همه این ادي؟اوند نشون زندگيتوبهش خوش روي خداکی بودپس وسختی پرازرنج زندگيش

 که بفهمم؟چرا؟چراگذاشتن من چرا؟چرانذاشتن نگفت بهم چيزي ولی ميدونست باباهم.نفهميدم ومن

 .برگرد ميکنم خواهش ازت دارم؟چراخدا؟سپهربرگرد دوسش که اینقددیرفهميدم دلشوبشکنم؟چرامن

 یچيزای حتی بدونم رودرموردش چيز همه واستميخ دلم گفت ازسپهربرام ونازنين کردیم دردودل کلی بانازنين

 ...خداحافظی موقع.اميرتابياددنبالش زدبه زنگ نازنين.نباشه اصالمهم خودشم براي شایدک که

 ميشه درست چی رونخورهمه هيچی غصه عزیزدلم باش خودت مواظب：نازنين

 برسون سالم هم بقيه به باش خودت مواظب توهم_

 .بازميام منم ياپيشمونب توهم تنهانمون باشه：نازنين

 ...که دروببندم خواستم.رفت ونازنين کردیم همدیگروبغل

 ...سایه راسی：نازنين

 .بازکردم بازبودروکامل نيمه دروکه

 جانم؟_

 ميدادروگوش گوش مدت این سپهرتوي که بخواداهنگی شایددلت：وگفت طرفم روگرفت دي سی یه

 .ازاميرگرفتم.بدي

 ونممن：وگفتم گرفتم روازش دي سی

 خداحافظ：نازنين

 .باباي_

 مهدي صداي.روزدم پخش ودکمه دي وي دي داخل روگذاشتم دي سی.پخش دستگاه سراغ ورفتم دروبستم

 .شد پخش خونه احمدوندتوي

 شدم عاشقت روزي یه

 بخير یادش بودیم بچه

 نفهميدحالمو هيچکی

 بخير یادش خودت حتی
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 شما ي خونه یادمه

 بود دوري شهرخيلی یه

  ارميدیمتب یه سالی

 بود زوري رفتنمونم

 نميشد بخيرروم یادش

 کنم نگاه چشات توي

 بوده آرزوم هميشه

 توروصداکنم اسم

 ولی بودم خجالتی

 توبود فکرمن تموم

 اومدو غریبه تااون

 ربود منوازم عشق

 سادگيم آسمون اي یادگارکودکيم اي

 دلدادگی وآخرین اولين خاطرات اي

 درآم تازفکر دعاکن برام اولين عشق اي

 پيربرام قلب یه اميدوآرزومونده ازاون

 

 "امير"

 اصرارداشت هم سعيد.ميشد جاحس همه خاليش جاي.کردیم استخدام طورموقت روبه حسابداري سپهریه جاي به

 ميگفت سعيدهم.نميگيریم نيادعروسی سپهرم تاداداش ميگفت هستی ولی برگزارشه زودترعروسی هرچه که

 .دعواميکردن بيشترمواقع سرهمين.مياد ميگفت هم نخوادبيادهستی شایداون

 فال داشت که رودیدم اي پسربچه یه.بودم قرمزایستاده چراغ پشت.خونه ميرفتم داشتم.ظهربودوهواابري

 .من ماشين رسيدبه.بخرن فال ميکردکه س والتما خواهش هاروميزدوازشون ماشين وشيشه ميفروخت

 .خدابخرآقاتورو فال دونه بخریه آقاتروخدافال_
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 .آشنابود خيلی برام چهرش.کردم بيشتردقت کمی پسره چهره به

 !مهدي؟_

 جاپارک رویه وماشين کردم حرکت.ميومد سرم ازپشت هم ها ماشين بوق صداي.فرارگذاشت پابه تااسمشوگفتم

 .ميکردم صداش ازپشت.مهدي دنبال ودویدم کردم

 ...مهدي....وایسا مهدي_

 صدات دارم پسر؟دوساعته ميري...کجا：گفتم ميزدیم نفس نفس ومونهرد درحاليکه.رسيدم بهش باالخره

 ميکنم

 .ميکنم خواهش عموتوروخدابزاربرم：س باالتما مهدي

 کردم پيدات بري؟تازه کجابزارم_

 .بزاربرم ميزنه کتکتم بفهمه رئيس عمواگه：مهدي

 کيه؟ روبفهمه؟رئيس کی؟چی_

 .عمو بزاربرم ميداره مارونگه که کسيه رئيس：مهدي

 حرف نتوماشي بریم ميترسی خيلی اگه نميفته واست اتفاقی هيچ کنارمن.که ميدم قول باش آروم عموجون ببين_

 باشه؟ مارونبينه هم کسی بزنيم

 ...ولی：مهدي

 .نيفته واست اتفاقی هيچ.ميدم قول که گفتم_

 .داشتم جانگه ویه دورشدیم محل شدازاون سواوماشين من شدوهمراه راضی مهدي

 کيه؟ رئيس وببينمعموبگ خب_

 بچه همه.کردن وماروازاونجابيرون چندنفراومدن ماروزبعدش پيش اومدین که اونشب：مهدي

 ااینکهت خيابونابودیم توي روزي دوسه.کارشمانبوده که مطمئنم که گفتم بهشون من ولی هاتقصيرشماميدونستن

 هم دیگه بچه غيرازماکلی به.خودش ماروبردخونه رئيس بگيم بهش ميگفت بهمون اصغرکه اسم به نفري یه

 نميبردیم پول براش اگرم کارکنيم براش که ميخواست ازمون درعوض جاوغذاميدادولی بهمون.اونجابود

 تاشایدازگشنگی اونجاميموندیم روزي دوسه انباري توي مينداخت ميکردوبعدش وکبودمون باکمربندسياه

 .ميترسيدن خيلی هاازش بچه همين واسه.بميریم وتشنگی

 نميگين؟ پليس چرافرارنميکنين؟یابه_
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 وکجابریم؟ فرارکنيم：مهدي

 ميکنم حلش من خب خيلی_

 .منوميزنه بفهمه اگه نکن کاري ميکنم عموخواهش نه：مهدي

 دمآ امروزازاون که ميدم قول من منودیدي که نگو کس هيچ توبه فقظ.بياد سرتون بالیی نميزارم عموجون ببين_

 باشه؟.خوب يجا یه وببرمتون بدم نجاتتون

 .باشه：مهدي

 .مهدي طرف وگرفتم درآوردم تومنی ده وچنداسکناس جيبم توي کردم دست

 سیک نزارامشب بده بهشون داشتن کم پول دوستاتم اگه فالهاتوخریده همه یکی بگوکه بياایناروبگيروبهش_

 .من بده فالهاتم بخوره کتک

 .من وفالهارودادبه پولهاروگرفت مهدي

 .ميشه خراب چی همه لوبریم.اگه نکن نگاه سرت پشت اصالبه ولی ونمدنبالت من مهدي_

 ...عمو باشه：مهدي

 ون ظهریه یک ساعت س را.موندم دیدمنتظرشون غيرقابل جاي یه وخودم کردم پياده قبلس جاي روهمون مهدي

 وقتی.شدن هپياد قدیمی خونه یه جلوي پرت خيلی جاي یه.کردم تعقيبشون.روسوارکرد وهمه ها بچه اومددنبال

 مگسم ینی بود خالی زميم خونه اطراف.درخونه جلوي رفتم شدم پياده ازماشين منم داخل رفتن همشون

 پليس به زدم زنگ.بوده راضی ازهمشون اینکه مثه.روميگرفت پوالشون ها ازبچه مردميومدکه صداي.پرنميزد

 .دشددادمردبلن صداي تااینکه.منتظرپليسابودم.دادم وادرسم وماجراروگفتم

 چيه؟ نميده انجام کارشوخوب که کسی سزاي که ميدونی خودت：مرد

 ...توروخدانزن رئيس.تکرارنشه دیگه ميدم قول ببخشيد.دفه آقاتوروخدااین：پسر

 اوگریهه دادوناله صداي...که بودم گفته مهدي به من ولی جونش بودبه باکمربندافتاده مهدي گفته طبق اینکه مثه

 .بازشد طاق به ودرطاق درزدم به وباپالگدي نيوردم طاقت.بود کرکرده روهم فلک گوش بچه پسره هاي

 یک تودیگه：کردوگفت من به نگاهی روبزنه بعدي بودتاضربه کمربندبودروباالبرده توش که دستی مردکه

 من؟ خونه بياي گفت هسی؟کی

 .رسيده بچه یه به زورت عوضی آشغال_

 .ميکنم شبخوادادب دلم هروقت پسرخودمه توچه به：مرد
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 .روگرفتم ویقش طرفش رفتم بودم شده عصبانی بيشترازقبل

 .ميکنم توروادب االن منم پس...پسرته که_

 بينيش به بلندشدودستی شدازجاش اونورترپرتاب کمی.خورد دماغش به بودکه من ازطرف مشت اولين

 باسرزدم.ميزد اون ميزدم نم درگيرشدیم باهم اومدطرفم.بود شده عصبانی اونم انگاري.ميومد خون داشت.کشيد

 پليساکجاموندن؟ این پس.پيچيد خودش ازدردبه کمی.دورشد ازم چشش توي

 ...باش عمومواظب：مهدي

 .مينداخت هواخط توي ضربدري صورت به.بود گرفته من طرف بودوبه رودرآورده تيزي چاقوي

 ...بياجلو：مرد

 شکمش توي.زدم اومدطرفم.فتادا چاقوازدستش دستش توي باپازدم تااینکه گذشت اینجوري کمی

 همينجورباهم.ميومد خون بودوازدماغمم شده پرخون دهنم.من زدن کردبه شروع باراون دوباربلندشداین

 بودم داده روازدست وانرژیم توان.ميداد ميزدوفحش مشت بودوداشت من مردروي.رسيدن پليسا که درگيربودیم

 .کنم دفاع ازخودم ونميتونستم

 ...پليس باال دستا_

 نزمي روي.وبردن دستبندزدن وبهش طرفش پليسااومدن.ودستاشوبردباال برداشت اززدن دست پليس بادیدن

 .بودم شده پخش

 .شدن جمع هادورم بچه

 عموخوبی؟：مهدي

 .نباشين نگران عموجون خوبم_

 بلندش زمين بودازروي خورده کتک که پسري طرف ورفتم بلندشدم ازجام سختی به.دردميکرد بدنم تموم

 .بود شده کبودوخونی وبدنش تن تموم.کردم

 ...برم پاشوقربونت...پاشوعمو_

 ...منوميکشت اون تونبودي عمواگه：ميگفت وباگریه کرد بغلم

 ...بکنه نميتونه کاري هيچ دیگه نترس باش آروم هيييش_

 پارسا؟ آقاي：پليس

 .بلندشدم وبادردازجام سختی وبه جداکردم روازخودم پسربچه
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 گرد؟سر جناب بله_

 وشخص اسم بایه هرسري ولی بودیم دنبالش که س مامدتها واقعاممنونيم کردین درحقمون که ازلطفی：پليس

 .فرارکنه بودازمون تونسته دیگه

 .آزادشدن ها بچه این که اینه  مهم ميکنم خواهش_

 بيمارستان؟ بریم ميخواین خوبه شماحالتون همينطوره بله：پليس

 ...خوبم من نه نه_

 .بایدبامابيان هاهم بچه این：پليس

 .عمونزارماروببرن：وگفت گرفت دستمومحکم پسربچه

 .عموجون نميریم بدي جاي：پليس

 .عمراميرنزارماروببرن：مهدي

 ميام باهاتون منم ها بچه نترسين_

 ن اال نيس ب خو ن مطمئنين؟شماحالتو：پليس

 .نباشين ن نگرا خوبم من_

 تازه که پرورشگاهی ن همو روببریم ها بچه قرارشدکه الزم ي کارا نجاموبعدازا آگاهی اداره رفتيم ها بچه  همراه

 .بود شده تاسيس

 خوبه؟ پارسا؟حالتون ي آقا：بانگرانی مدیرپرورشگاه

 وکسري کم نميخوادهيچ دلم کنين مواظبت بی خو به ها بچه ن ي ا از ميخوام ن ازتو.رحيمی ي آقا خوبم من_

 .باشن داشته

 .شنبا اینجاراحت ها بچه این که مااینجایيم ميدیم بربيادانجام ازدستمون ي هرکار نباشي مطمئن：رحيمی آقاي

 .ممنونم_

 ينخواه خوبی خيلی اینجازندگی باشين مطمئن بعداینجاميمونين به هاازاین بچه：وگرفتم کردم ها بچه روبه

 .بگين بهشون که کافيه خواستين هرچيزي داشت

 شمارونميبينيم؟ مادیگه ینی：مهدي

 .زانونشستم  یه روروي شدم خم وشجل
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 درس خوب که بدین بایدقول شماهام ولی.ميام نازنين باخاله حتی شماهاسرميزنم به ميام عموجون؟من چرانشه_

 ميدین؟ قول بشين کسی.درآینده وهمتون بخونين

 .ميدیم قول：ها بچه

 ها بچه آفرین：وگفتم بلندشدم ازجام

 .پرورشگاهه اینجابهترین که بدین نشون اميدوارم ارمشماميسپ هاروبه بچه：رحيمی ي آقا روبه

 .داد خواهيم انجام شکل بهترین به رو وظایفمون که باشين مطمئن：رحيمی ي آقا

 ننازني اوه اوه.بودانداختم جامونده ماشين توي که گوشيم به نگاهی شدم وسوارماشينم بيرون اومدم ازپروشگاه

  درخونه جلوي.کردم حرکت خونه سمت به سریع.خبربدم بودبهش.رفته یادم.بود داده اس ام واس زده زنگ کلی

 دهنم.ميرفت کبودشدن به بودورو قرمزشده زیرچشم.بود خونی صورتم.انداختم خودم به نگاهی ماشين ازآینه

 لويوج خاکی لباسام.شدم پياده ازماشين.بود شده خشک نش بودوخو شده پاره هم ابروم گوشه.بود خونی وبينيم

 رفتم.بود شده پاره وجيبشم افتاده وچندتادکمش بودبيرون اومده ازشلوارم پيرهنم.بود شده خونی پيرهنم

 .دراومدطرفم صداي باشنيدن نازنين.باکليددروبازکردم.باال

 ...کلی توکجایی هس معلوم：باعصبانيت نازنين

 .ميکرد نگام داشت ونگرانی داشت کردوباتعجب حرفشوقطع من سرووضع بادیدن

 اینجوریه؟ شده؟چراسروصورتت امير؟چی：نازنين

 .دعواکردم نيس چيزمهمی.عزیزدلم نباش نگران：وگفتم طرفش رفتم

 دعوا؟باکی؟：نازنين

 .کنارم نشست نازنين که کردم احساس.وچشاموبستم مبل پشت به دادم وسرموتکيه خودموولوکردم مبل روي

 بيمارستان؟ امير؟خوبی؟بریم：نازنين

 .نيس میچيزمه عزیزدلم خوبم نه_

 .شد پانسمان ومشغول برگشت اوليه هاي کمک بعدباجعبه بلندشدوکمی ازجاش

 .آورده سرت بالرو این که کسی بشکنه دستش انشاهلل：نازنين

 اشک داره دیدم.چشاموبازکردم.بفهمه نازنين نزارم که ميکردم سعی ولی دردداشت.بود بسته چشام

 .وسرموبلندکردم دستاشوگرفتم.ميریزه

 من؟ عشق ميکنی چراگریه_
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 .ميکردم وموهاشونوازش کردم بغلش.بيشترشد گریش حرفم این باشنيدن نازنين

 .مرواریدارو نریزاین نگفتم مگه عزیزدلم ش با آروم_

 نيسی؟چرامواظب فکرمن به هم ذره ها؟چرایه چيکارميکردم ميومدمن سرت بالیی نکرده خدایی اميراگه：نازنين

 نيسی؟ خودت

 .چشاشوبوسيدم وجفت کردم اشکاشوپاک کردم ش جدا ازخودم

 اشکرو من ميدونی توکه دیگه نکن ناراحتم من نفس نکن گریه.خوبم خوب ببين نيس چيزیم که من عزیزدلم_

 .توحساسم ریختن

 .امير بده قول.نميزاري تنهام وقت هيچ که بده قول ولی نميکنم گریه باشه：کردوگفت بغلم نازنين

 بخاطرتوس فقط ام زنده اگه ميکشم نفس اگه هسم اگه.نيس توهيچی ميربدونا...من عشق ميدم قول：نازنين

 توباشی من عشق منه احساس نبض این ميزنه واست داره چجوري قبلموکه صداي ميشنوي ببين عزیزدلم

 .نميزنه نباشی ميزنه تندوبااحساس

 .کردیم نگاه هم وتوچشماي صورتش دوطرف دستاموگذاشتم کردم جداش ازخودم

 وجودم همه...تویی من تویی؟نفس من زندگی ولی وبرم کجابزارم نفسم توالزمی احساسم نبض زدن واسه_

 .نره یادت وقت اینوهيچ تونميخوام روبی دنيارو،زندگی من...تویی احساسم نبض...تویی

 ...امير دارم دوست خيلی：نازنين

 .من عشق دارم بيشتردوست من：وگفتم بوسيدم سرش ازروي کردم بغلش

 "ستیه"  

 ميخوان اینام مامان زندگيمون سرخونه زودتربریم ميخوام من نامزدیم که ماهه شش نيس بس هستی：سعيد

 .برگردن

 .تعطيل تاسپهرنيادعروسی ميگم بازم بارهاگفتم

 نداري؟ تودوسم：سعيد

 .باشه سپهرم بایدداداش عروسی این توي ولی.دارم دوست که سعيد؟معلومه حرفيه چه این_

 داریمن ازش هم خبري وهيچ سپهرنيس که ماهه باباسه اهههه：بلندگفت وباصداي شد عصبانی قبلسعيدبيشتراز

 صبرکنيم؟ مابایدتاآخرعمرمون بياداونوقت وقت نخوادهيچ شایددلش

 ...آره باشه الزم اگه_
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 ...خيلی هستی خودخواهی خيلی.نيس اصالمهم که نظرمنم.همينجوري بشين پس خب خيلی：سعيد

 .زدبيرون ونهدروبازکردوازخ

 !سعييييد؟_

 . بيرون اومدن باهم اميرونازنين.ورفت نکردبهم توجهی

 هستی؟ شده چی：امير

 هميشه مثه：گفتم باگریه

 .کنه آرومم که داشت کردوسعی اميراومدبغلم

 .ميشه درست چی همه نکن گریه خوشگلم باش آروم：امير

 .دنميش اینجوري االن خبرنميرفت بی اون اگه سپهرواصالنميبخشم اميرمن：گفتم ميکردم گریه درحاليکه

 اومدن باشی؟اون منتظرش ميخواي تاکی روبگيرین شماعروسيتون خواهرمن خب：جداکردوگفت منوازخودش

 باشی خانومش باشی پيشش زودترتو داره دوست اون بده حق سعيدم به نيس معلوم ونيومدنش

 ....ولی داداشی دارم دوس منم_

 باشه؟ عروسی کاراي دنبال داميفتيمازفر دیگه نداره ولی：امير

 وخراب خراب وسعيدداشت من رابطه هم موضوع خاطراین ميادبه کی نبودکه سپهرمعلوم داداش.بود باهاشون حق

 عروسيمون مراسم دیگه دوهفته براي.عروسی کاراي دنبال افتادیم وازفرداش کردم قبول همين براي ترميشد

 لیو روبرگزارميکردم امروزمراسم بودهمين من دست اگه سعيدميگفت.دبو دوهفته همين موقع ترین نزدیک.بود

 چندروزانجام این بایدتوي دیگه چيزاي عروسی،خریدلباس،رزوتاالروخيلی ت کار پخش.نميشه که حيف

 حس سپهرهم داداش خالی جاي ولی بودم خوشحال خيلی.عروسی کاراي دنبال بودیم افتاده همه.ميشد

 اگه ميگفت ریشاشوبزنه عروسيم شب بودکه داده قول بهم حتی داشت برنامه من عروسی چقدواسه.ميشد

 امميخو عروسيت شب ميگفت.نميدمت کسی وبه سعيدميدزدمت قبل هاخودم پرنسس مثه باشی شده خوشگل

 نيستی.شدي وخوشتيپ ریشاتوزدي ببينم که نيسی.تونيسی ولی ميشم عروس دارم داداشی؟من کجایی بترکونم

 پس یباش کنارم شب این توي که دادي قول بهم.منوبدزدي شدم خوشگل اگه که نيستی بترکونی مراسم توي که

 ...کاش....بودي کجایی؟کاش

 "امير"

 سرخونه دوتاجوونوبفرسيم تااین بودیم کرده روتعطيل کاروزندگی بودوهمه نزدیک سعيدوهستس عروسی

 این وسپهرهميشه هستی ولی بودیم اینطور بودهممون ناراحت بخاطرنبودسپهرخيلی هستی.زندگيشون
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 که هنوزم که هم سایه.بود سخت یکم سپهرنبودبراش حاالکه هاميکشيدن نقشه وواسش روزروتصورميکردن

 توي ونمتاشایدبت کارگيرم روبه توانم تمام که گرفتم تصميم منم.بود اومدنش منتظر سپهرميموندو توخونه هنوزه

 ازش اماهيچکسی پرسيدم ميتونستم که ازهرکسی ميرسيد فکرم هب هرجاروکه.کنم پيداش هفته دو،سه این

 .ميکنم پيداش اميرم اگه.ميکنم پيداش امامن.بودزمين ورفته شده انگارآب.خبرنداشت

  نبودن اونجاهم ولی ودیدیم رورفتيم بودین گفته که اوندجاهایی آقاهمه：هادي

 روبهش وهرکاري کارميکنه پيشم که هس سالی هی.ووفاداریه خوب پسرخيلی.بود بادیگاردمون جورایی یه هادي

 اییباچشم امامرتب وپرریش کشيده صورتی.ورزشکاري قدبلندباهيکل پسري ميده انجام نحواحسن به ميسپرم

 .وشلوارميپوشيد کت هميشه که اي قهوه

 کردي؟ پروازهاچک روتوليست اسمش_

 .نشدن خارج آقاسپهراصالازایران کردیم روچک آقاهمه بله：هادي

 س؟ کجا پس نشده خارج اگه_

 .ميکنيم آقاپيداش نباشين نگران：هادي

 بمازروزوش هرموقع حتمابگو من شدبه هم خبري کارت توبروسراغ.کنيم بایدپيداش نداریم بيشتروقت هفته یه

 .بود

 .بااجازه آقا چشم：هادي

 .روگرفتم نازنين وشماره روبرداشتم گوشيم

 .بزنم زنگ بهت االن ينهم ميخواستم منم زاده حالل چه：نازنين

 عشقم؟ کجایی_

 هنوزم؟ توشرکتی. لباس دنبال وبهاراومدیم وسایه باهستی：نازنين

 عشقم باش خودتم مواظب نازنينم آره_

 هنوز؟ نشده اميرازسپهرخبري راسی.همينطور توهم عزیزم چشم：نازنين

 .ميکنم پيداش ولی زمين رفته شده انگارآب عشقم نه_

 .داره قشنگی لباساي هم پاساژگلستان این نازنين：ميگفت مدکهبهارازدورترميو صداي

 .بامن نداري کاري برم من عشقم.ميام االن باشه：نازنين
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 .سالمت بروبه عشقم نه_

 گاهن بيرون به اتاقم بزرگ وازپنجره شلوارم جيب توي ودستاموکردم بلندشدم ازصندليم کردم قطع روکه تلفن

 .کردم

 ...گلستان...گلستان_

 .باحاليه جاي خيلی ميگن گلستان باربرم یه دارم س دو خيلی اميرمن：سپهر

 .ميریم جمعی روزدسته یه خب_

 .نميام هم ودیگه ميرم بودمن قشنگ خيلی اگه：سپهر

 شدي؟ اینقدشيفتش بابا؟ندیده نه_

 داره قشنگی طبيعت ميگن روشنيدم تعریفش خيلی اخه：سپهر

 ...طبيعت عاشق که توهم_

 ...نگو اووووف：سپهر

 بگرده گلستان استان توي که گفتم وبهش هادي به زدم وزنگ گوشيموبرداشتم...گلستان...خودشه

 .مطمئنم اونجاست که مطمئنم.دنبالش

 "سایه"

 .کردم روپرازعکسش خونه این وهرجاي بودم سپهروازاميرگرفته عکساي

 ونمپشيم خيلی باورکن.دیگه بسه.برام عذابه مجازات؟بخدانبودتوبزرگترین همه این نيس سپهر؟بس کجایی

 .منتظرتيم هممون برگرد شده ذره یه واست دلم خدابسه به سپهر؟عشقم؟بسه دارم دوست خيلی باورکن

 باقی نمونده حرفی ميگی خالی عکس قاب یه

 اتاقی این سکوت شکست توباعث

 اینجاباشه نميزارم ازتوميگی یادگاري یه

 باشه توميگی اصالهرچی بده بارگوش یه من به

 دنيام دلگيرشده توتنهام برگردبی

 ورابرام اون باشی من ميام دیدنت واسه

 دنيام دلگيرشده توتنهام برگردبی
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 اونورابرام باشی من ميام دیدنت واسه

 ""امير

 .کردیم آقاپيداش：هادي

 س؟ جدي؟کجا_

 .مدمح اسم به داره هم شاگردي یه کاره به واونجامشغول بازکرده تعميرگاه یه گرگان توي：هادي

 .بریم خب خيلی_

 آقا؟ االن：هادي

 _.فردا پ ن پ

 نيم؟ک حرکت فرداصبح بهترنيس ميرسيم شب نصفه بریم االن اگه ولی نداشتم آقاقصدجسارت ببخشيد：هادي

 .باش سحرشرکت فرداکله خب خيلی_

 .آقا چشم：هادي

 دوروزبه.چيکارکنم اتباه ميدونم گردونم موندگارشدي؟بزاربرت اونجاو رفتی پس.پسر کردم پيدات باالخره

 .وشلوار خریدکت براي رفتيم روزبااصرارنازنين اون.بود ميونده عروسی

 وهواي آب که ميگفت واقعاسپهرراست.شدیم گرگان راهی هادي همراه صبح هفت روزبعدساعت صبح

 يرگاهمتع به.نفس نه مادودميکشيدیم مدت همه این چی ینی کشيدن ميفهميدنفس اینجاآدم.بود اینجاواقعاعالی

 .تابيام بمون توهمينجامنتظر：گفتم هادي روبه.رسيدیم سپهر

 آقا چشم：هادي

 مه تعميربودوزمين پرازوسایل اطراف.نبود نبوداماکوچيکم زیادبزرگ شدم واردتعميرگاه.شدم پياده ازماشين

 مکن اي فهسر خواستم.کارميکنه ش زیر داره کسی بودکه آچارمعلوم ازصداي.بود وسط پرایدم ماشين یه.روغنی

 .اومد خودش صداي که

 چيه؟ مشکلتون بفرمایين اومدین ش خو：سپهر

 .بود شده تنگ ش برا چقدردلم.نزدم حرفی

 .خدمتتون ميام ميشه تموم کارم االن：سپهر

 .بود هواابري ميکردم رونگاه بيرون ازتعميرگاه داشتم.ومنتظرموندم نگفتم چيزي بازم
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 .آقادرخدمتم خب：سپهر

 روغنيش دستاي داشت.طرفش وبرگشتم روچرخوندم کفشم پاشنه.شلوارم جيب توي ستمبودود بهش پشتم

 .روتميزميکرد

 سالم_

 .آوردباال باتعجب رو ش سر

 !امير؟：سپهر

 بودرسمش؟ این خودمم معرفت بی اره_

 !کردي؟ پيدام چجوري：وگفت پایين روانداخت ش سر

 .بدم انجام ميتونم بخوام هرکاري من ميدونی توکه_

 .شدم نزدیکش.کرد نگاه وردباالوتوچشمامسرشوآ

 .معرفت بی شده تنگ برات دلمون بگم یابهتره دلم_

 همينطورپسر منم：سپهر

 دمروخور ازچایيم قلوپ یه.آورد چایی وبرام نشستيم ازتعميرگاه خارج صندلی روي.کردیم بغل همدیگروبرادرانه

 .ميشنوم پسر خب：سپهرگفتم وروبه

 رو؟ چی：سپهر

 ....       تعميرکار؟و شدشدي چيکاراکردي؟چی مدت این نکهای!چيو؟ همه_

                             ****** 

 

 گاهیتعمير یه بودم کرده جمع که باپوالیی.زندگيمو ميبينی داري توکه!امير؟ بشنوي ميخواي چی：سپهر          

 تنهاباشم که نيازداشتم.يازداشتمن دوري این به چون دورشدم ازهمتون. کنم اینجازندگی وخواستم بازکردم

 از قطف مدت این توي.شدم چی که این شدم کی بودم کی که این به.افتاد که خودم،زندگيم،اتفاقایی به.وفکرکنم

 به)المصب وارداین جوري نشدنتونستم ولی کاراشو،حرفاشو.کنم فراموشش که کنه کاري که خواستم خدامی

 ازچایيش قلوپ یه کرده بغض که کردم احساس.)نميشه خارج جوره هيچ که شده(کرد اشاره قلبش

 تاآخرین وقراره شده طلسم من سرنوشت انگاراین(بده روقورت بغضش چایی باهمون روخوردانگارميخواست

 .زجربکشم نفسم
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 .ميشه درست چی همه که ش با پسرمطمئن نگو اینجوري_

 کردن؟ ازدواج وسعيدباالخره ستیچخبر؟ه هنوزعمونشدیم؟ازبقيه.بگو ازخودت ل حاالمنوبيخيا：سپهر

 .بگيرن عروسی هفته آخرهمين قراره هنوزولی نه هههه_

 کشيده؟ ل چرااینقدطو：سپهر

 ...بخاطرجنابعالی_

 !من؟：گفت کردوباتعجب اشاره خودش به اشارش سعيدباانگشت

 ش تادادا بودکه کرده کفش پاشوتویه بودیم ناراحت هممون راستش.شد ناراحت توخيلی بعدازرفتن هستی_

 باهم ميشدوهی سعيدعصبانی اخرا این ولی شدن ناراحت خيلی وخانوادش سعيد.نميگيرم نيادعروسی سپهرم

 یادت که دادي بهش که قوالیی.توبياي که دره به چشش هنوزم ولی شد راضی هستی اخرشم دعواميگرفتن

 نرفته؟

 ...ولی نرفته یادم نه：سپهر

 .مخصوصاسایه منتظرتيم برگردي؟هممون که هنرسيد سپهروقتش：وگفتم کردم حرفشوقطع

 سایه؟ هه：سپهر

 شب اخه سایه دیدن بيمارستان بودم رفته بودم نوشته یادداشت وبرات بيرون اومدم ازخونه که روزصبح اون_

 یه شاید که توميمونه ي خونه اومدبيرون ازبيمارستان که هم ازوقتی.بيمارستان خوردوبردنش بهم حالش قبلش

 ...واینکه پشيمونه خيلی هراونسپ.روزبياي

 چی؟ واینکه：سپهر

 .داره حاالدوست اون_

 شد؟ چی عشقش پس：گفت وبعدازخندیدن بلندزدزیرخنده سپهرباصداي

 بياي؟ سپهر؟نميخواي.دنبالشن دراومدوپليسا کالهبردارازآب یه هم پسره اون_

 ...امير نميدونم：سپهر

 روي دستموگذاشتم.سپهر طرف رفتم.بودم نشسته روش که صندلی روي روگذاشتم وليوان بلندشدم ازجام

 داري شدوس خيلی ميدونم برگشتنتن اونجامنتظر آدم کلی اینوبدون پسرولی نميکنم اصراري：وگفتم شونش

 اديد هستی به که قوالیی واینکه کنه ثابت روبهت وخودش کنه تاجبران بدي فرصت بهش که باشه شایدبهتر

 .ي بيا اميدوارم.کارتش نمای عروسيشه جمعه شب.نره یادت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 شرقی دختر | احساس نبض

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

221 

 

 "هستی"

 همجبورشدک بودولی مادرجونم یشگاه آرا وبهاراومدیم بانازنين ازصبح.رسيد آرزوشوداشتم که شبی ن او باالخره

 وبهارشروع نازنين.انداختم خودم به نگاهی آینه ي وازتو روپوشيدم لباسم.مهموناباشه تاالرتاجلوي زودتربره

 فيدداشتس گيپور تربودوازباالتایين کمرنگ یکم ازکرمی لباسم.بودم دتغييرکردهچق ازم کردن تعریف به کردن

 متقس یه ازدوطرف موهامم.زیاد بودودنبالشم هفت صورت به یقشم.بازبود هفت صورت به کمرم تانفصه پشتش

 یجورای یه سفيدکه کوچيک تاگل وسه بود فرشده موهامم شدوبقيه بسته سرم ازپشت بود شده بافته کوچيکش

 .بود مالیم آرایشمم.قرارداشت شده بافته که قسمتی بودباالي ج تا مثه

 .آقاداماداومدن خانوم عروس：شاگردآرایشگاه

 .اومدکنارم نازنين.دفه یه گرفتم س استر

 پریده؟ خوبی؟چرارنگت هستی：نازنين

 .گرفتم یهواسترس نازنين نميدونم_

 .گرفتم استرس اومداینجوريامير وقتس منم عزیزم طبيعيه：زدوگفت لبخندي نازنين

 پوشيده اي قهوه وکراوات راه راه اي قهوه باپيراهن وشلوارکرمی کت.واردشد سفيدرنگی گل سعيدبادسته

 سعيددهنش.بودیم زده زل بهم همينجوري.بودباال داده خوشگل خيلی بودووموهاشم شده تيغ شيش صورتش.بود

 فتهگ طبق وباهم تشکرکردم ازش.روداددستم گل سعيددسته.اومدیم خودمون برداربه فيلم باصداي.بود بازمونده

 عکاسی رفتيم ازآرایشگاه.خودشون زوج دنبال بودن اومده اميروپندارهم.شدیم خارج بردارازآرایشگاه فيلم هاي

 .ميگرفتيم عکس مختلف هاي وباژست

 جاي.دربودن پندارونيمادمواميرو سعيدوامين وباباي مامان.شدم پياده بازکردوباکمکش تاالرسعيددروبرام جلوي

 یه مدل.نبود ولی کنارمباشه شب این توي بودکه داده قول بهم نميبخشمش وقت هيچ.ميشد سپهرواقعاحس خالی

 .گرفت دفه

 خانومم؟ شده چيزي：گفت کنارگوشم سعيدآروم

 .بود سپهرم کاش ولی نه_

 مونعروسي کلی.ميکنم ادمش بزاربيادخودم.نيومد موندیم منتظرش بایدصبرميکردیم تاکی عزیزدلم：سعيد

 .شه تموم که ميشه حاالکی.موند عقب

 ااااسعيدپرونشو؟_

 .دارم حالی چه نميدونی توکه：سعيد
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 سعيييييد؟_

 جووووونم؟：سعيد

 ...مسخره_

 به.بودم بازیاش دیوونه همين عاشق.بياره لبام ولبخندروروي وهوادربياره حال منوازاون چجوري ميدونست خوب

 خوندن قرآن مشغول.عقد خطبه خوندن کردبه عاقدشروع.عقدنشستيم سرسفره وبعدش دادیم مهموناسالم همه

 ناال ميخواست.چقددلم.بودن هم وبابام مامان کاش.وبوسيدم روبستم قرآن.ميخوند داشت بودکه بارسومی.بودم

 ...زدزیرقولش اونم.نبود که اخه؟چرا؟سپهرم چرااینقدزودرفتين.روميدیدم خوشحالی توچشماش.بود پيشم مامانم

 شده؟ چيزي هستی：شدوگفت.نزدیک طرفم سعيدکمی

 .اومد ميکروفن ازپشت کسی صداي که روبدم جوابش.خواستم

 بيمارستان به ميکشه کارش نکرده خدایی آقادامادم اون کارداریم کلی یانه روميگی بله این خانوم عروس_

 ...فراوونه کمرم تو قر：ميگه شاعرکه قول به روکه هاااابگوبله

 ...اینجابریزم ميخام：گفتن بيرون مردااون همه

 داداشام بااجازه：گفتم ترازقبل وخوشحال خندیدم.کردواومد عمل قولش  به.سپهرم داداش.بود خودش

 ...بععععلههه جمع وبزرگتراي

 .کشيدروشنيدم سعيدازسرآسودگی که نفسی صداي.ميکشيدن وکل زدن می دست همه

 .کن حاالنيگا مرودرميار کارت این تالفی：سعيد

 هک روهمونجوري موهاوصورتش.اومدطرفم سپهرباخنده.بود جاروپرکرده همه خواننده صداي.تاالراصلی توي رفتيم

 .بود شده خوشتيپ بودوخيلی کرده بوداصالح داده قول

 .خوشگلم مبارکه：بوسيدوگفت ازپيشونيم

 .همينطور اونم کردم بغلش محکم

 چرایهورفتی؟چرا؟ زیرقولت وزدي نمياي.کردم سپهرفک بدي خيلی_

 نداریم گریه امشب هييس：وگفت صورتم دوطرف دستاشوگذاشت.جداکرد منوازخودش.درميومد اشکم داشت

 .وتوبایدبخندي اینجایيم همه االن که اینه مهم

 .وبوسيدنم کردن بغلم اومدن واميرهم امين.کردن روبوسی باسعيدم

 .خوشحالن وخيلی اینجان مشبا وباباهم مامان شدي؟مطمئنم زودبزرگ چه：امين
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 سپهر؟ ميگه شاعرچی.شاعر قول به که بریم بياین نکنين هندیش فيلم دیگه بسه اهههه：امير

 .بریزم امشب ميخوام...فراوونه قرتوکمرم：سپهر

 وعسل وغزل وسعيد،نيماورها،امين من.ميرقصيدیم بيگی سامی جونم اي باآهنگ وسط ورفتيم خندیدیم همه

 خيلی کوچولوش پاپيون بااون که ارمين رودربياره،پنداروبهاروتوبغلشون مامانش اداي شتدا سعی کوچولوکه

 هوسپهرک بود بهشون همه وچش بودن امشب زوج بهتریپ بگم راحتی به ميتونم که بود،اميرونازنين شده بامزه

 .ميرقصيد ازدوستاش بایکی داشت

 "سایه"

 یسفيدباشلوارمشک پيراهن.بود گذاشته ریش بودوته کرده اهروکوت موهاش.بود شده خوشتيپ خيلی.اومد باالخره

 سشوا دلم.بود اسپرت تيپش.ميکرد خودنمایی پيراهنش روي مشکی بودوکمردوبنده پوشيده مشکی وپاپيون

 قصشر حال تابه.بزنم وحرف پيشش برم ميخواست دلم خيلی ولی بزنيم حرف باهم بودکه نشده تااالن.پرپرميزد

 داشتن وسط اون ازمردوزن بزرگی جمعيت.شد چراغاخاموش.ميرقصيد ومردونه قشنگ خيلی.بودم روندیده

 دیگه قسمت یه به.شد شام صرف موقع.نداشتم رقصيدن ودماغ دل.بودم تاالرنشسته گوشه یه.ميرقصيدن

 یخال جاهاپربودتنهاصندلی همه.بودن نشسته هاشون صندلی وروي بودن روگرفته هاشون شام همه.ازتاالررفتيم

 .بود کنارمن ندلیص

 کسيه؟ ببخشيدجاي：سپهر

 یکس جاي نه：گفتم لرزون باصداي.گرفتن عروسی کردبه شروع شدوقلبم سيخ بدنم موهاي صداش ازشنيدن

 .نيس

 ...بااجازه پس：سپهر

 .کرد غذاشوتموم سپهرهمه جاش به ولی نداشتم غذام خوردن به ميلی.غذاخوردن کردبه وشروع پيشم نشست

 ن؟چرانميخوری：سپهر

 .اشتهاندارم_

 ناراحتين؟ نيومده نامزدتون ازاینکه：سپهر

 تالفی اینجوري ميخواست ولی شده تموم ومنورایان بين چی همه که ميدونست که مطمئنم.ميزد وکنایه نيش

 .نميگم چيزي بزنی وکنایه نيش تااخرعمرمم کن سپهرتالفی نداره اشکال.کنه

 .نيس اصالمهم خيربرامن：وگفتم کردم نگاه چهرش توي بالبخندمصنوعی

 ...جدا؟عجيبه：سپهرابروهاشودادباالوگفت
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 عجيبه؟ چيش_

 سپهر؟：اومدوگفت دختره یه که بده جوابی خواست

 جانم؟：سپهر

 .بياي لحظه یه ميشه ：دختر

 ...بااجازه：بلندشدوگفت سپهرازجاش

 دلم.ميزد حرف باهام ورسمی وجدي سردوخشک خيلی.کمرش روي گذاشت ودستشوازپشت دختره طرف رفت

 تگف دختره به وقتی.بگم چيزي نميتونستم بودمنم اشتباهم مجازات امااین شکست ورفتارش زدن ازطرزحرف

 .گرفتم آتيش وضوح به کمرش روي دستاشوگذاشت وقتی جانم

 لمد منفجرميشدم داشتم ازعصبانيت.ميرقصيد داشت دختره سپهرباهمون که دیدم.شد ازسرگرفته رقص دوباره

 .پرو دختره.ميریخت هم اي عشوه چه.دربيارم روازریشه دختره اون موهاي برم ميخواست

 نخور حرص：نازنين

 ميخورم؟ حرص من گفته کی_

 .قيافت：نازنين

 مگه؟ چشه قيافم_

 .اینجا زورآوردنت به ميکنن فک  همه االن اخماتوواکن اون اول：نازنين

 .کنه فروکش تاعصبانيتم سردخوردم آب ليوان یه

 رفتارکنه؟ قبل مثه باهات نداشتی رکهانتظا：نازنين

 اصال کن ولش...ولی نه_

 .مردارودربياریم این چش.وسط بيابریم باشه：نازنين

 توبرو نازي ندارم حوصله_

 .بيابریم ندارم روحوصله چی چی：نازنين

 دختراباهم.شدن اضافه جمعمون به ورهاهم وبهاروغزل هستی.بردوسط زورباخودش منوبه

 .سرجاهامون برگشتيم شدیم وخسته رقصيدیم که نگچندتااه.ميرقصيدیم
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 معلوم هردوشون ازچهره.وسط اومدن سعيدوهستی.ودامادشد عروس دونفره رقص ووقت شد چراغاخاموش همه

 ودامادنگاه عروس به داشت.سپهرانداختم به نگاهی.ميبارید ازچشماشون عشق.شيطونن خيلی بودکه

 دهز زل اونم.بردارم ازش چشم نتونستم کردم هرکاري.طرفم شتبرگ کردکه روحس نگاهم انگارسنگينی.ميکرد

 .من بودبه

Şu hercai hayata bir kere geldik 

 اومدیم بار یه ثبات بی دنياي این به

Yedik içtik doyduk kalktık hesabı birlikte verdik 

 دادیم پس حساب باهم شدیم، بلند شدیم، سير نوشيدیم، خوردیم،

Sinsi hayat ihtirası bana hiç uğramadı 

 نکرد رو من به هيچوقت توطئه از پر دنياي این طمع و حرص

Dünya malı zenginin olsun sen benim kadınım 

 من زن من؛ مال توئم ثروتمندا، مال دنيا ثروت تمام

Seni hastalığımda sağlığımda da yanımda görmeliyim 

 ببينم خودم کنار تورو هام ناخوشی و خوشی تمام تو ميخوام

Güneşin doğduğunu da battığını da senle izlemeliyim 

 ببينم تو همراه رو خورشيد وغروب طلوع ميخوام

Yanabilir saltanatlar olsun yeniden yaparız 

 ميسازیمشون بازم نداره، ،اشکال بشه ویران ممکنه( دنيوي تعلقات)ها سلطنت

Bizde bu sevda sürdükçe ölsek de yanyanayız 

 هميم کنار هم بميریم داره، ادامه قلبمون تو عشق این که زمانی تا

 بين.ميخوردن تکون باعشق هم بغل توي وآروم بودن وسط هم دیگه هاي زوج دفه تکرارشدواین دوباره آهنگ

 سپهرکرده گردن دختردستاشوآویزون بوداون کرده دخترحقله کمریه دستاشودور بودکه سپهرم جمع اون

 .بود فرکرده بودوموهاشم پوشيده بلندمشکی لباس.بود وقدبلندي والغراندام خوشگل دختر.بود

 کف ناخنام که ودیدم مشتموبازکردم کردم حس که ازدردي.فشارميدادم ومحکم بودم کرده دستامومشت

 حملت غيرقابل دیگه سپهرکناریکی دیدن برام ميوردم کم نفس داشتم.مياد خون داره وکمی دستموبریدپ

 هاینک دیگه،دیدن کناریکی اون دیدن!بایدباشه؟ اینقدسخت تقاصش ولی کردم اشتباه که دارم قبول آره.بود
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 ابمعذ خيلی بامن رفتارش سنگينی دیگس،دیدن یکی بغلش توي اینکه روگرفته،دیدن دیگه یکی دستاي

 تهکاس بدنم اومدوازگرماي زادبرامآ هواي.ونسشتم پيداکردم صندلی تاالریه حياط وتوي بيرون ازاونجااومدم.ميده

 .دمکشي بلندي اه.شد چی فکرميکردم چی.ميشد شادشنيده بلندموزیک صداي.دردميکشيد دلم هنوزم ولی شد

 .ميکشين اه اینجوري که پره دلتون خيلی که معلومه：سپهر

 .ردمک لرزیدن به شروع.شد باالویهوسردم رفت قلبم ضربان دوباره.بود بهش پشتم.شد سيخ تنم موبه ازصداش

 سردتونه؟ خانم سایه：سپهر

 ...نکن توبدترش ميسوزم دارم خودم من بخدا...نزن آتيشم...سپهر خانم؟نگواینجوري سایه

 ...خوبم نه：گفتم لرزونی باصداي

 توقبالاینجوري...سپهر سپهرسيگارميکشيد؟نه.دراورد شلوارش ازجيب سيگاري.نشست اوردوکنارم صندلی یه

 ...نبودي

 .دیگه جاي برم ميشين اذیت هاگ：سپهر

 .باشين راحت نه：گفتم بدم قورتش داشتم سعی که بابغضی

 .داد بيرون روبه زدودودش محکمی کردوپک روروشن سيگارش

 .قبلناسيگارنميکشيدي_

 .ميده ادم به خاصی آرامش.خوبه هم سيگاربده؟اتفاقاخيلی ميگه کی.کرده چيزافرق خيلی：سپهر

 آرامشش داشت دوست اون که درصورتی روازسيگاربگيره آرامشش اون شدم باعث که منم...منه تقصيره همش

 سپهرتنگ اون واسه چقددلم شده روزاتنگ اون واسه چقددلم.خرنفهميدم من ولی داشت دوسم اون.باشم من

 شب هاي تانصفه خلوت خيابوناي توي قبل مثه ميخواددوباره.دلم...جان سایه بگه قبل مثه ميخواددوباره دلم.شده

 هردومون ميخوام ایندفعه ولی دیگه فکریکی به بودومن فکرمن هاسپهرتوي موقع اون.بزنيم قدم سکوت توي

 .باشيم فکرهم وبه هم عشق وبه کنارهم

 سپهر؟_

 .نگفت ولی جانم بگه ميخواست چقددلم.کرد نگاه کردومنتظربهم له روزیرپاش سيگارش مونده سپهرته

 ...داخل بریم بهتره...بيخيال هيچی_

 خيابوناي توي زنون بوق وبوق عروس ماشين ماشينادنبال.کشون عروس رفتيم شدباهم تموم که عروسی جشن

 بازي ميکردومسخره کاري شلوغ بيشترازهمه سعيدخودش.اميربودم ماشين توي من.شهرميرفتن خلوت
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 حافظیخدا وازشون ميومدن تک تک همه رسيدم سعيدکه اپارتمان به.روميخندوند درميوردوهممون

 .سپهررسيد به نفرنوبت اخرین تااینکه.ميکردن

 بخندخواهرگلم هميشه.خوشگلم بشی خوشبخت：بوسيدوگفت سپهرازپيشونيش.کردن همدیگروبغل اول

 .کنه روخراب زندگيتون چيزي هيچ ونزارین باشين داشته دوست االن باشه؟همدیگروتاابدمثه

 .بودرودراورد قلب پالکش که گردنبدظریفی.زکردروبا درآوردودرش شلوارش ازجيب کوچيکی جعبه بعدیه

 ...خوشگله خيلی سپهراین وااااي：هستی

 .هستی گردن سپهرگردنبندوانداخت

 هب خواست دلم ولی همدیگس قلب توي جاتون ميدونم.سعيد اسم طرفشم یه تونوشته اسم طرفش یه：سپهر

 .دمب اینوهدیه گذشت سخت خاطرمن به که روزایی وجبران یادگاري عنوان

 .تشکرکردن وازش کردن وبعدسعيدسپهروبغل هستی

 این.مازودتربریم خداخداميکنه تودلش ورپریده این ميدونم که من.دیگه نکنين هندیش فيلم اهههه：امير

 .بریم هابهتره ميکنه شتکمون تروایسيم اضافه دیگه دودقيقه اگه سعيدم

 ...اميييييير：هستی

 ...دیگه ميگم راس：امير

 .هاشون خونه برن که شدن هاشونسوارماشين همه

 .برسونيم سوارشوتوروهم سایه：نازنين

 .ميرسونمشون من داداش زن شمابرین：سپهر

 .ميبينمت فرداتوشرکت.سپهر باشه：امير

 فعال باشه：سپهر

 همراهی رنگش مشکی باالي جدیدومدل ماشين سمت سپهرمنوبه.ورفتن وشدن واميرسوارماشين نازنين

 .زدن حرف بودواسه فرصت بهترین اینشاید.هردوسوارشدیم.کرد

 .مبارک جدید ماشين_

 کجابرم؟ خب.ممنون：سپهر

 .قبلی خونه همون_
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 .پدرتون خونه：سپهر

 .ميکردیم زندگی باهم زمانی یه که همونجایی خودم خونه نه_

 ...باشه...اها：سپهر

 .روپرکرد ماشين فضاي مالیمی اهنگ صداي.کرد وروشنش ماشين سيستم بردسمت دست

 پهر؟س_

 بله؟：سپهر

 ...ببخشيد：گفت من کردوروبه روکم ضبط صداي.زد زنگ گوشيش بزنم حرف تاخواستم

 عشقم؟ خوبی بزنم زنگ بهت بودکه توفکرم عزیزم؟منم جانم：روزدوگفت تماس اتصال دکمه

 وجودم همه.ميزد حرف اینطوري ميزدوسپهرباهاش سپهرزنگ به شب وقت این بودکه کی این عزیزم؟عشقم؟ینی

 .شنيدن شدبراي وشگ

 .پيشت سربيام یه فرداشایدبعدشرکت ولی نميشه امشب عزیزدلم نه：سپهر

 همون کنهن.کيه طرف بفهمم ميتونستم کاش.لبموميجویدم پوست بودوداشتم گرفته پيشش؟حرصم بره ميخواست

 .نش اینجوري شب یه توي نداره امکان اشناشدن باهم تازه بابااوناکه نه ميرقصيد؟ولی باهاش داشت که دختریه

 .فعالعزیزم.فرداميبينمت.باش خودت مواظب توهم عزیزدلم باشه：سپهر

 .داشتيدميگفتين خب.ببخشيد خيلی：گفت من کردوروبه روقطع گوشی

 .نبود چيزمهمی：گفتم همين واسه ن زد ازحرف شدم پشيمون

 فرداازنازنين رحاله به.کنه کجازندگی قراره بدونم ميخواست دلم خيلی.شد سپري سکوت توي راه بقيه

 ولبخندي شدم خوشحال کارش ازاین.کرد بعدحرکت داخل منتظرموندتابرم شدم پياده که ازماشين.ميپرسم

 خشهمنوبب اینکه بودوواسه برگشته که ازاین بودم خوشحال بودولی سردوسنگين باهام بااینکه.شد لبام مهمون

 ازکاراش ازبعضی.ميکردم فک هروکاراورفتاراشسپ به نيومدوتاصبح چشمام به خواب شب.کنم هرکاري حاضرم

 .ميخوردم حرص هاش وازبعضی رولبام مينشست خنده

 ازوقتی.بودن برگشته عسل ازماه سعيدوهستی.ميرفت گرمی بهاربودوهواروبه آخراي.بود کرده طلوع آفتاب

 تميگف چيزي یه هوهردف بده گوش اصالنخواست من حرف به اون ولی بزنم حرف باهاش بودبارهاخواستم برگشته

 بودواسه خریده ویالیی خونه یه.ميکردم سکوت دربرابرش فقط ميشدومنم قلبم ترشدن شکسته باعث که

 روازنازنين آمارش ولی خونش برم بودکه نشده حال تابه.ميکرد زندگی اميرواونجاتنهایی خونه نزدیکاي.خودش

 ولقب اوناهم زدم حرف هم بااميرونازنين.بگيرم جشن براش که داشتم بودوتصميم تولدش شب امشب.ميگرفتم
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 کردن قبول من به روبسپرن جشن این که خواستم ازشون وقتی ولی بودن ریخته برنامه خودشون اول.کردن

 تيموبهاررف وبانازنين گرفتم کليدروازش همين براي سپهروداشت اميرکليدخونه.کردن کمکم کلی هم وخودشون

 تک تک داشتم دوست.بودکمکمون اومده وخودش وبابابزرگش امانم بودپيش روگذاشته بهارآرمين.خونش

 هاوباد شرشره کردن وصل تميزشدمشغول خونه که بعدازاین.کردیم رومرتب خونه باهم اول.بدم انجام کاراروخودم

 .شدیم قرمزوسفيدومشکی بادکنکاي کردن

 .بادکنکا این توي ریختم داشتم اکسيژن هرچی من：نازنين

 .بده مصنوعی تنفس بهت اميرميگم هبعداب：بهارباخنده

 بهاااااار؟：کردوگفت نگاش چپ چپ نازنين

 !جونم؟： بهارباشيطنت

 ...ببنددرو...وکوفت جونم：باحرص نازنين

 .کارداریم کلی که کنين حرفاایناروزودترتموم این جاي به_

 .کنه موشل خوشل آقاشون بایدواسه خانوم دیگه بله：بهار

 .کنم رقيچيشهاااانزا واشده بهارزبونت_

 .دراومد زنگ صداي که بده جواب خواست

 .ميکنم سرگرمش تاشب اميرگفت ولی.سپهرباشه نکنه کردم درنگاه به باترس

 کيه؟ یعنی_

 .روآورده حتماخریدامون.هادیه：وگفت آیفون سمت بلندشدرفت نازنين

 .بيرون ورفت روانداخت شالش سرش دروبازکردوروي

 قيممست بودکه عبورماشين براي فقط قسمت یه ميشدي که واردحياط.داشت يکدرکوچ ویه اتوماتيک دربزرگ یه

 آالچيق یه هم حياط طرف اون.جاميشد تاماشين تقریبادوسه.نبود زیادبزرگ که پارکينگی سمت ميرفت

 سمت به که هایی پله به ميشد بودوصل خالی حياط ازکه قسمت یه.روبروش کوچيک حوض بایه قرارداشت

 ميداد چقدکيف.بودم شده حياطش عاشق.بود وگل وباغچه پرازدرخت هم حياط بقيه.يرسيدم اصلی ساختمون

 سوخته اي قهوه درحفاظی یه ساختمون ورودي درب.کنی اینانگاه وبه حياط توي بشينی بعدازظهرتابستون

 رنگ وکرم طالیی سلطنتی مبالي سالن طرف اون.ميخورد چشم به بزرگی پذیرایی.واردميشدي ازدرکه.بود

 سمتق ازاون که بادوتاپله.ميکردن روشن روکامل وسالن داشتن نورکافی که وسلطنتی بزرگ لوستراي.قرارداشت

 يجداازفضا هم نشيمن یه.بود سلطنتی مبالي همرنگ نفره ميزدوازده که غذاخوري سالن به جداميشدميرسيدیم
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 ازدرکه.اونجاقرارداشت دیگه هاي ودستگاه دي اي ال سفيدوتلویزیون راحتی مبالي که قرارداشت سالن

 داشت جوروسایل سفيدوقرمزبودوهمه ازرنگاي ترکيبی اپن آشپزخونه.قرارداشت درآشپزخونه واردميشدي

 ميرسيدبه که گردي هاي پله آشپزخونه مقابل درست طرف اون.داشت چهارنفره ميزغذاخوري دست یه ووسطش

 رهدونف تخت یه.بود وطوسی مشکی اتاقش.سپهربود قاتا یکيش بودکه تااتاق سه.اتاقاقرارداشت که دوم طبقه

 یکی جلوي.قرارداشت رنگی مشکی خواب هاچراغ پاتختی هردوي روي.بود پاتختی دوطرفش بودکه اتاق وسط

 ازخودش تکی عکس یه هم یکی اون روي.بود ازهممون بزرگ جمعی دسته عکس هایه خواب ازچراغ

 شده دهچي ازتخت بافاصله هم براق مشکی ست نيم یه.بودن توش لباساتميزواتوکشيده همه که کمدلباساش.بود

 کلی بودوروش تخت روبروي هم ميزتوالت یه.رودید حياط مبشدکل باهاش که داشت تقریبابزرگی پنجره.بود

 هاکتابخونه ازاتاق دیگه یکی.بود اتاقش داخل هم ودسشویی حمام یه.جورواجورقرارداشت عطراي

 .بود خالی هم دیگ اتاق.وميزکارسپهرقرارداشت

 هيکلی.وفاداربود کناراميروبهش بودوهميشه پسرخوبی خيلی.گذاشت آشپزخونه وسيالروبردداخل هادي

 .بلندداشت وقدي وزرشکاري

 خانوم؟ ندارین امري：هادي

 .ممنون آقاهادي نه：نازنين

 ...روميرسونمبااجازه خودم سریع بزنين زنگ داشتين کاري.خانوم وظيفس：هادي

 چندمدل.غذاهاشدیم کردن درست ومشغول آشپزخونه ورفتيم کردیم روجمع اضافه وسایالي ترف که هادي

 گرفتيم دوش رفتيم نوبتی.شد تموم که آشپزي کاراي.بودیم داده سفارش روهم کيک.کردیم غذاودسردرست

 جمع.بود حاضروآماده چی همه.شدیم خودمون کردن درست مشغول خودمون.مهموناميرسيدن کم کم دیگه

 هب انداخت تک اميریه.وحاالمنتظرسپهرواميربودیم بودن مهمونااومده.نبود جمع توي اي بودوفردغریبه دمونیخو

 اماده پخش دستگاه.کردیم چراغاروخاموش همه.بندازن تک شدن خونه نزدبکاي قراربودوقتی.نازنين گوشی

 .ميومد نصداشو.شداومد واردحياط که ماشين صداي.کنه خوندن به شروع دکمه بودتابایه

 .بمونی من پيش امشب گذاشته که بعيده واالازنازنين درعجبم：سپهر

 .ميخندید آروم نازنين

 .بگوبرم تااخراینقدغربزنی ميخواي اگه ببين：امير

 تو؟ شدي بازلوس اه اه اه：سپهر

 .درو بيشتربازکن کمترفعاليت زر：امير
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 اهمب شدوهمه چراغاروشن.دربازشد.دیدنش سهقراربودوا ميتپيدوبی داشت شدت به قلبم.تودر سپهرکليدانداخت

 خوشحالی.بود دروابستاده بودوجلوي زده سپهرخوشکش.مبارک تولدت اهنگ خوندن به کردبم شروع

 .عزیزم مبارک تولدت：وگفتم طرفش رفتم باکيک.دادواومدتو اميرهولش.خوند چشاش روميشدازتوي

 ...آرزو اول：گفتم که کنه شمعاروفوت خواست

 دست جلووباهاش اومدن یکی یکی.زدن دست براش همه.کرد وآرزوکردوشمعاشوفوت وبستخندیدوچشماش

 .گفتن تبریک وبهش دادن

 ميکردم تانگاهش ولی ميکردم حس خودم سپهروروي سنگين نگاهاي گاهی.ميرفت پيش خوبی به جشن

 وچيزاي وساعت راهنهاعطروپي هدیه.هاروبازميکرد هدیه دونه سپهردونه.هابود هدیه دادن وقت.نگاشوميدزدید

 .بود مختلف

 معلوم صورتش توي خجالت.بازموند ازتعجب دهنش بودکه اخري به مونده یکی هدیه بازکردن سپهرمشغول

 نای：گفت سپهربااخم.ميخندیدم اروم توفضاترکيدمنم خنده بمب بادیدنش. روازکاغذکادوجداکردن هدیه.بود

 کيه؟ مال

 تتولدبعدی انشاهلل نداره اومد؟قابل خوشت داداش منه مال：وگفت ناومدبيرو ازآشپزخونه شربت سعيدباليوان

 .روميخرم ستش

 سعيييييد؟：سپهر

 جونم؟：سعيد

 نميکشی؟ توخجالت：سپهر

 چه چی؟ببين واسه خجالت وا：وگفت ازدستش روگرفت هدیه طرفش ميزورفت روي روگذاشت سعيدليوانش

 .ميشی خنک وکامال خورهمي دردت به توتابستون نخيه نخيه.خریدم دردبخوري چيزبه

 هنوزم داشتن بودهمه گرفته خندش سعيدخودش.بود بامزه خيلی.بود منگلی گل شورت یه هدیش

 .کشيده خجالت خيلی که معلومه.ميکرد بدسعيدرونگاه سپهرداشت.ميخندیدن

 .خودم واسه بگوبگيرمش ها؟چيه؟نميخواي：سعيد

 پرویی خيلی：سپهر

 .گلم شدادا داري لطف من به توهميشه：سعيد

 .روبازکن هدیه سپهراخرین دیگه کنين بس اهههه：امير

 .هدیه بردسمت سپهردست
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 !هس؟ کی مال：سپهر

 ...منه مال_

 ولی کنه تابازش منتظربودم.بخونم چيزي چشاش ازتوي نميتونستم.کرد ایستادونگام ازحرکت دستاش

 گيتارميزنی؟ اميرامشب راسی：گفت

 .ميزنم روگيتارم هدیه توبازکن：امير

 .روبيارم گيتارت ميخوام روبده سوئيچت：اميروگفت طرف ميزورفت روي پهرکادوروگذاشتس

 ميارم خودم：امير

 .بيارم خودم ميخوام نه：سپهر

 .گرفت روازش سوئيچ

 ...سپهر：امير

 ...االن ميام：سپهر

 ننازني.ميومد بدش اینقدازمن ینی.بود شده جمع توچشمام اشک.ميکرد خفم داشت بدي بغض.شد ازدرخارج

 مغ.انداختم خودم به اینه ازتوي نگاهی.زدم وصورتم دست به ابی.دسشویی توي زودرفتم که بيادطرفم خواست

 بدي؟تاکی عذابم ميخواي سپهر؟تاکی تاکی.داد ميشدتشخيص راحت خيلی رو چشمام توي

 به اي تقه...صبربده بهم خودت...کن کمکم مجازاتم؟خدایاخودت باشه بایدصبرکنم؟اینقدبایدسخت

 خوبی؟ سایه؟خواهري：اومد نازنين صداي درخوردوبعدش

 ...خوبم：وگفتم زدم مصنوعی لبخندي.بيرون واومدم دروبازکردم

 اب مبودوداشت من هاروي نگاه همه.بودبغلش روگرفته گيتارش بودواميرم سپهربرگشته.بقيه پيش رفتيم باهم

 فقطو بودیم کرده چراغاروخاموش.کنه دتاشروعودوبارمنتظراميرمون انداخت تفاوتی گذراوبی نگاه سپهریه.ميشدم

 .کنه تااميرشروع ومنتظرموندم نشستم تاریک جاي یه.بود کرده روشن فضاروکمی کوچيک چندتاچراغ

 اصال ندارم نقشی ولی زندگيتم توي من

 من از شنيدي که هرچی گرفتی نشنيده تو

 نداره برات فرقی دیگه انگار نبودم بودو

 درمياره حرصمو مياره در حرصمو رهدا خياليت بی همه این

 بدونم که بگو بهم عشقمونو تکليف
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 نمونم یا بمونم نباشم باشم

 نداري بهم عشقی هيچ بفهمم که ميترسم

 نذاري واسم جایی هيچ قلبت کنج اینکه یا

 بيچاره منه دارم دوست آخه

 داره و کسی تو جز دنيا تو دلم مگه

 … دارم دوست

♫♫♫ 

 خوابت تو ررهگذ یه زندگيتم کجاي

 خاطراتت اکثر توي اضافی موجود یه

 نداري باهام کاري هيچ ميميرمو دارم ميبينی

 درمياري حرصمو داري جات بی غرور با تو

 بيچاره منه دارم دوست ولی زندگيتم توي من

 داره و کسی تو جز دنيا تو دلم مگه

 … دارم دوست

 .بشقابابودم کردن جمع مشغول.فتنر که بودن نفراميرونازنين آخرین.بودن مهمونارفته همه

 .کنه جمع که روميارم فردایکی کن ولشون：سپهر

 ...دیگه اخراشه：وگفتم طرفش بالبخندبرگشتم

 .بخوابم ميرم من هرجورراحتی باشه：سپهر

 .بود شده روح مردچرااینقدسردوبی این.بدجورگرفت دلم.ماسيد لبم لبخندروي

 .ورميرفت باگوشيش داشت.نبالشد رفتم.نره یادت خانوم سایه اثرخودته هه

 سپهر؟_

 هوم؟：بودگفت گوشيش به نگاهش همونطورکه
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 بودميزاشت مهمم اگه روحتی کارش بزنم حرف باهاش ميخواستم قبلناوقتی...جانم بگه که ميخواست چقددلم

 .ميکرد گوش حرفم کناروبه

 بدي؟ ادامه ميخواي تاکی_

 چی؟ به：سپهر

 ...رفتارات این به...کارات این به_

 .لبش ي گوشه نشست پوزخندي.روبخونم چيزي نگاهش ازتوي نتونستم بازم.کرد نگام

 .بودیم توچشم چشم.ایستادم روبروش درست.طرفش رفتم

 ...دارم دوست من....سپهرمن خداپشيمونم به کردم اشتباه ميدونم...سپهرمنوببخش_

 توهم کرده ثروتشووقف همه بابات خر؟شنيدم نوشته من داري؟اینجاي واقعادوسم....دارم دوست هه：سپهر

 چيه؟تویه داشتن دوست ميدونی من؟توچه سراغ اومدي نميرسه برداربهت کاله پسره واون ازبابات چيزي دیدي

 کمبودمحبت توازروي.ونميبينی چيزي وهيچ کس هيچ خودت وخوشبختی خودت جز که ومغروري دخترخودخواه

 پسرروستایياميشن؟ عاشق شهري تاحاالدختراي ازکی پسره اون سراغ رفتی

 ريخنج حرفاش.ميکرد لهش وداشت بودزیرپاش روگذاشته دلم.ميشنيدم وضوح روبه قلبم شدن تکه تکه صداي

 همچين درنظرش من اگه....بودم چجورآدمی من درنظرش...ميکرده فکرایی چه درموردمن سپهر.قلبم بودتوي

 فمکي.چرخيد می دنيادورسرم.ببينم واضح که ننميزاشت نميبينم؟اشکام چشماش روتوي چرانفرت پس ادميم

 به.نميدادم جوابی ميکردولی سپهرصدام.کردم حرکت درخروجی سمت به اي دیگه حرف هيچ وبدون روبرداشتم

 .شد کشيده ازپشت دستم که بودم دررسيده

 باتونيسم؟ مگه：سپهر

 .ترگرفت محکم ولی دستموبکشم خواستم

 سایه؟：سپهر

 سپهري همون.پرميکشيد واسش دلم که سپهري همون.بودم شده عاشقش که سپهري همون.کرد قبلناصدام مثل

 .بدم جونمم بخاطرش حاضربودم که

 .کن منونگاه سایه：سپهر

 ونگاش چشمام توي درداموریختم...قلبمو زخماي...هامو ناراحتی...هامو دلخوري همه.کردم نگاش

 ازاونجااومدم.شد شل ودستاش گرفت غم رنگ چشاش.شکسته ودلم چقدداغونم انگارفهميدکه.کردم
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 داده تکيه ماشين به که رودیدم هادي بيرون اومدم که ازحياط.بود شب یک ساعت.خونه برم حاالچجوري.بيرون

 تشکرکردم ازش تودلم.بود جاروکرده فکرهمه.کاراميربوده که مطمئنم.بود

 خانوم؟ سایه：هادي

 .ردک سوارشدوحرکت اونم.بازکردوسوارشدم دروبرام رفیح هيچ بدون.نميزاشت گلوم توي بغض ینی.ندادم جوابی

 خودتون؟ خونه برم：هادي

 بابام بروخونه نه_

 چی مهه بگه بهم ميخواست دلم.کنم سيرگریه دل ویه بغلش توي برم ميخواست دلم.بود شده باباتنگ واسه دلم

 ...درخونه جلوي.ببره خوابم بغلش توي دوباره ميخواست دلم.ميشه درست

 تظربمونم؟من：هادي

 ممنون...برو نه_

 مه ازطرفی ولی بيدارباشه شب وقت بابااین بودکه عجيب.بود روشن خونه چراغاي.ودروبازکردم کليدرودراوردم

 .شدم واردخونه.کنم گریه بغلش وتوي بزنم حرف باهاش وميتونم بيداره که شدم خوشحال

 بابایی؟!بابا؟_

 رويبابا.دروبازکردم اروم.نيومد صدایی وولی درزدم.تماتواتاقشهح پس.نبود واشپزخونه هال توي.بودم کرده بغض

 .بودم روبروش درست.طرفش رفتم اروم.بود درازکشيده من به  پشت تخت

 ...بابا_

 وافتاده شده شل ودستش.بود کبودشده صورتش.ميکردم بابانگاه خونی وبالش بينی به وترس باتعجب

 .طرفش رفتم وباترس ولرزان اروم.بودپایين

 بابا؟بابایی؟_

 ترسم هرلحظه.بود کرده یخ دستاش.دستاشوگرفتم.نشد خبري بازم ولی.دادم تکونش.نميومد ازش صدایی

 روي روگذاشتم گوشم شه تاصاف دادم هلش شونش ازروي.وميلرزیدم ميکردم سردي احساس.بيشترميشد

 نيازدارم بهش که االن...هن....خدا نه.نداشت نبض ولی روگرفتم نبضش.نميزد باباقلبش...نميزد ولی.قلبش

 رفتم.ختنميری سرهم تندتندپشت اشکام.بيداربيداربودم ولی باشم تاشایدخواب صورتم توي زدم...بابایی...بابا...نه

 .نس اورژا به زدم وزنگ وگوشيموبرداشتم کيفم سمت

 ...نزاربابایی تنهام...بابا روندارم جزتوکسی من...نباید...بابا نبایدبري...مياد آمبوالنس بابا؟االن
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 ...نزار تنهام

 با یوقت.بود کرده باباتموم.نشد کردن هرکاري.بيمارستان  بردن اومدوبابارو اوژانس.ميکردم بلندگریه باصداي

 بابااااا：دادزدم وزاري باگریه.روپوشوندن سفيدصورتش ملحفه

 .تخت روي گذاشته وسرشم دستموگرفته که رودیدم نازنين.بودن کرده وصل دستم به سرم.چشماموبازکردم وقتی

 .قرمزقرمزبود چشماش کرده گریه بودکه معلوم.تاصداموشنيدسرشواوردباال.زدم صداش اروم

 عزیزم؟ بيدارشدي：نازنين

 ...رفت بابام...بابام نازنين：شدوگفتم جمع توچشمام اشک

 .ميکردم گریه بغلش کردوتوي بغلم نازنين.بود سرازیرشده اشکام.بزنم حرف نميزاشت بغض

 اروم پيشش برم....کنم گریه وهمينجوري برم...برم...بغلش توي برم خواستم دیشب...دیشب نازنين：گریه ميون

 چرامنونبود؟ها؟چرامنوباخودش...ورفت گذاشت...گذاشت تنهام همه...همه مثه.... مثه اونم...بود رفته اون ولی...شم

 .نبرد

 باش اروم...خواهري باش اروم هييييش：کنه ارومم هک داشت ميکردسعی گریه داشت خودشم که درحالی نازنين

 ببينه تورواینجوري نيس راضی بابات...عزیزدلم

 گذاشت؟چرا؟ چرارفت؟چراتنهام نيس راضی اگه：وگفتم پریدم حرفش ميون

 توچشماش اشک مااونم حال بادیدن.شد وارداتاق پوشيده مشکی اميرلباس.جداشد ازم نازنين.درخورد به اي تقه

 رايب بایدبریم دادم مرخصيشوانجام کاراي：دادوگفت بغضشوقورت.بریزن ندادکه اجازه اشکاش به یشدول جمع

 ...مراسم

 .نداد ادامه

 .ميایم توبروماهم باشه：نازنين

 داده کاراروانجام.همه اميرخودش.باباشدیم خونه راهی.بود اورده نازنين که مشکيم لباساي بعدازپوشيدن

 يبرا.بود شده جاپخش اسفندهمه وبوي قران صداي.بودن روپوشونده بيرون وارايسراسردی مشکی هاي پارچه.بود

 همث اشکام باباانداختم عکس به نگاهی حجله دم رفتم.بودن روگذاشته ازش بزرگی بودوعکس زده حجله بابام

 .شدیم واردخونه نازنين باکمک.زدم عکسش به تلخی به لبخندي.ميریخت توقف ریزبدون یک شيراب

 وایستاده دورترازمن واميروسپهرکمی نازنين.خونه به رفتن براي شدن متفرق جمعيت.شد دفن رمامانباباکنا

 .باباکشيدم خاک به دستی.بودن ومنتظرمن

 نه؟ رسيدي آرزوت به برات؟باالخره نيست که خوبه؟تنگ بابایی؟جات_
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 من پس کنارهمينحاال شماکه...زودتربيادپيشت داشت دوست خيلی بابا؟اون استقبال اومدي مامان

 من چرا؟چراسرنوشت رفتين نيازداشتم بهتون دیگه بيشترازهرزمان که موقعی درست چيکارکنم؟هردوتون

 وقت چنه؟هي مگه نيستی پيشم دیگه نه؟توهم مگه گذاشتی تنهام خدا؟توهم.ميشد بایدنوشته اینجوري بدبخت

 پيشم هميشه ميدین باشين؟قول بممواظ ميدین بابایی؟مامانی؟قول.نميکردم تنهایی احساس االن مثه

 باشه؟...پيشتون بياره منم که باشين؟اصالازخدابخواین هواموداشته ميدین باشين؟قول

 خواهري سایه؟بایدبریم：نازنين

 طرف رفتيم.بلندشدم ازجام نازنين وباکمک زدم اي بوسه قبرمامان وسنگ خاک روي.پيشتون بازميام من_

 .سپهروامير

 .پایينبود سپهرسرشوانداخته

 باشه اخرت غم کنه خدارحمتش：سپهر

 .بدم ازدستش که روندارم کسی دیگه چون اخرمه غم_

 دلم دیگه.رونميخواستم کسی چيزوهيچ هيچ دیگه.نبود مهم هيچی برام دیگه.کرد نگام ودلخوري باناراحتی

 امنباب جاي کاش...دگیاززن...ادما ازاین...ازخودم...خستم.کنم زندگی نميخواست دلم دیگه.بکشم نفس نميخواست

 اینارومدیون برگزارشدوهمه خوبی به باباتاچهلمش  مراسماي.زیرخاک ميخوابيدم بابامن جاي به کاش.ميرفتم

 نازنين فقط.بودن رفته بودوهمه شب.نيس مهم برام امادیگه کرده کمک سپهرم البته.اميرونازنينم

 ويت.برن کردومجبورشدن اذیت بچشون ولی ننبمو ميخواستن بهاروپندارهم.وسعيدموندن واميروسپهروهستی

 مامانو ازمن تکی عکس یه بازکردم کشوروکه اولين.کردم کشوهاشونگاه توي.بودم بابانشسته کارومطالعه اتاق

 وسندبودویه پول مقدارب توش کردم بازش.بابا گاوصندوق افتادبه چشم.کردم ونگاشون عکساروبرداشتم.بود

 ربودکهبا اولين واین باباروبازکنم بودگاوصندوق نشده وقت هيچ.سایه دخترم رايبودب نوشته روش که نامه پاکت

 .شدم خوندن ومشغول اوردم کاغذروبيرون کردم وبازش روبرداشتم پاکت کردم کارومی این

 سایه دخترعزیزم

 ولی وبرم بزارم تنهات بخوام که سخته خيلی برام.بود نخواهم پيشت من کاغذروميخونی این که وقتی

 خيلی عملش.سرمه تومورتوي یه که دکترفهميدم پيش رفتم ها دماغ سردرداوخون بعدازاون امروزکه.مجبورم

 رفتمگ تصميم.برم یاراه ببينم نتونم ودیگه بودبيدارشم یاممکن بيدارنشم وقت بودهيچ ممکن.داشت ریسک

 ترولی وخوشحال مترميشد نزدیک مرگم به من ميگذشت هرچقدکه.کنم زندگی ناخوانده مهمون باهمين

 اي دخترساده.بود ازپيشت من ورفتن بيماري بخاطرهمين فقط ازدواجت واسه اصرارم.توبودي من تنهانگرانی

 کرده رووقف دیگه ونصفه بودم زده نامت روبه واموالم مال نصف ازاولم من.زوداعتمادميکردي خيلی همه وبه بودي

 که فهممب ميتونستم داشتم که هایی وتجربه زندگی توي.بگم وبعدبهت کنی تاازدواج کردم پنهون ازت فقط بودم
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 بودکه معلوم ميکردي معرفی بهم که ادمایی اون ي همه.دنبالمونن وکيابخاطرپولمون کيابخاطرخودمون

 خودتاز حتماداري.کشيدین باسپهرنقشه که ميدونستم ازاولم من.رایان پسره اون مخصوصا دنبالتن بخاطرپولت

 حرف وبامنم اتاق توي بودي کرده وخودتوحبس بارایان بودن واسه اصرارداشتی همه نچجوري؟توای ميپرسی

 هدیگ فرصت یه خواستم ولی ندیدم چشمات توي عشقی هيچ من.شدي عاشق شدوگفتی عوض یهونظرت نميزدي

 که همونيه این گفتم خودم اومدوبه خوشم ازش خيلی دیداراول همون توي کردي سپهرومعرفی وقتس.بدم بهت

 رتودارهبخاط که بخاطرعشقی که بودم ومطمئن ببينم سپهروميتونستم توچشماي عشق.کنه خوشبختت ميتونه

 پسري چراقدرهمچين که بودم شده توعصبانی ازدست.گفت زندگيشوبرام وهمه روزاومدپيشم یه.پيشته

 اخيالمت کاروکنم این دممجبورش بيماري بخاطراین ولی توبوده نام به ثروتم ازاولش که گفتم بهش منم.رونميدونی

 دیگه روزاومدوگفت یه دادولی قول اونم بمونه وپيشت نزاره تاتنهات خواستم ازش.شه راحت دخترم ازبابت

 يشمپ کلی...کردي درموردش که فکرایی...زدي بهش که حرفایی...رفتارات..ازکارات...وگفت گفت بده ادامه نميتونه

 ولی داشت واقعادوست اون....بد....سایه کردي بد.بمونه قولش وير نميتونه که خواست معذرت کردوازم گریه

 ماميدوار داري چقددوسش که ميبينم ميبينم چشات روتوي واقعی عشق اون حاالدیگه ولی....روشکوندي تودلش

 وبرات وپناهتيم پشت هميشه ومادرت من.دخترم باش خودت مواظب.وببخشتت سپهربرگرده

 هک ميدونی نکنی گریه وقت.هيچ کن سعی.کن تالش دلش اوردن دست به سهوا نده سپهروازدست.دعاميکنيم

 دست عصبانيت ازروي گاهی اگه تاکردم بد باهات اگه کردم بدي درحقت اگه منوببخش.هاتونداریم گریه طاقت

 کن حاللم دخترم منوببخش.بلندکردم روت

 بابا عزیزدل خداحافظ.دارم دوست خيلی بدون

 دلمچقد.ميکردم صداگریه وبی ميزوآروم روي سرموگذاشتم.بابازدم نامه به اي بوسه.ودب کرده کاغذروخيس اشکام

 برام ندارمش دیگه نيس دیگه که این قبول.ترميشدم هرروزدلتنگ ومن باباميگذشت روزازرفتن چهل.بود گرفته

 !ميشد؟ نوشته بایداینطوري منم سرنوشت.سخته

                                 ********* 

 ميگی؟ داري چی هست چی؟معلوم：نازنين

 .نازنين روگرفتم تصميمم من_

 کنی؟ کاري همچين نميزارم سایه؟من چی ینی：نازنين

 منونميخواي؟ وراحتی خوشبختی تومگه نازنين_

 ...ولی چرا：نازنين

 .خواهري بزاربرم نازنين نداره ولی_
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 .ميشه تنگ واست دلم ولی：نازنين

 .کنيم رابطه قطع هک قرارنيس.ميام من تومياي_

 ميري؟ کی：نازنين

 .ميشه چی حاالببينم پيداشده مشتري.یه.روبفروشم ومطب خونه منتظرم_

 زنهب حرف باهام سپهربارهاخواست.ازاینجابرم هميشه وبراي چيزموبفروشم همه ميخواستم بودم گرفته رو تصميم

 ونهخ فروش کاراي.نميکردم اصراري ممن بزنه حرف نميتونست ميشدیااینکه چيزي یایه نميتونست هردفه ولی

 .کردم وقف باباروهم خرنه.شد تموم ومطب

 چيزم همه رفتن واسه.کردم وخداحافظی خواستم حالليت وباباوازشون مامان سرخاک رفتم رفتن قبل

 هستی،سعيد.ميکردم خداحافظی باهاشون داشتم فرودگاه امادهبودوتوي

 چقددلم بودولی دلموشکسته بااینکه.جزسپهر بودن اومده اهمهامير،نازنين،بهار،پندار،امين،غزل،نيما،ره

 اییج دیگه که بودم حاالمطمئن.منوببينه نيومدونخواست ولی کنيم خداحافظی بيادوباهم امشب که ميخواست

 اي مرددیگه هيچ.ونزارم باشم داشته دوسش تااخرعمرم که دادم قول خودم به من ولی ندارم دلش توي

 .شه واردزندگيم

 .ميریختيم اشک.کردیم بغل همدیگرومحکم نازنينمنو

 ...نميشدنري...سایه بدي خيلی：نازنين

 کردي؟ بازشروع：وگفتم کردم نگاش وبااخم جداشدیم ازهم

 بره راحت کنی؟بزارباخيال بدرقش ميخواي اینجوري عزیزم：شدوگفت اميرنزدیکمون

 هواموداره هميشه که برم.خودم انيشته قربون آآآ_

 وميبرتت مياددنبالت ماشين یه رسيدي.شدس کارااونجاانجام همه.باش خودت واظبم：خندیدوگفت

 زدين زنگ بفهمم بزن اومدزنگ پيش هم مشکلی مورداعتماده بگو اون به داشتی هرکاري شخصيته راننده.خونت

 اوفتاد؟ توهم ميره کالهمون

 .اساسی اوفتاداونم_

 ميخواستم ازاینکه بودم ناراحت دلم توي ولی رونبينن مناراحتي تابقسه.بودم زده چهرم به خوشحالی ب نقا

 سپهراونقدري چون بودم ناراحت باشم دور دارم دوسشون که اونایی ازهمه ازخانوادم داشتم دوسش که ازکشوري

 به شدن خارج ازدیدم وقتی.دورشدم وازشون روبرداشتم چمدونم.خداحافظی نيومدواسه که ميومده بدش ازم

 .ریختم اشک واروم دادم شدن رجخا ي اجازه اشکام
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                           ********* 

 گرفته ومطب ازخونه.بود چيزاینجاآماده بودهمه اميرگفته همونجورکه.ایتاليا بودم اومده ميشدکه اي هفته یه

 سوتما نازنين خونه بودن شده جمع همشون بارم یه ميزدم حرف باربانازنين  هردوروزیه.خصوصی تاراننده

 جمعشون توي باشم بينشون منم خواست می چقددلم روببينم همشون تونستم ومن برقرارکردیم تصویري

 گل هنفردست یه ميشدکه چندروزي.بودم کرده اینجاعادت زندگی به.منوببينه بودونميخواست شایدم.سپهرنبود

 این معنی.سفيدبود الله بينشون یکی قرمزفقط الله همه.ميفرستاد داشتم دوست که گالیی همون الله

 .بود شده نوشته عاشقانه متناي فارسی به توش بودکه کارت یه روشم کارونميفهميدم

 هم ازنينن به.کارکيه که بفهمم بودم نتونسته هنوزم ولی بودم کرده عادت گالميومدوبهشون این بودکه اي هفته یه

 وقتااعصابم گالومتناميومدوگاهی این ميشدکه ماهی پيداکردي؟یه خاطرخواه ناقالنرفته گفت اونم گفتم

 .خوردميشد

 وگل دروبازکردم دیدم هم مشکی مخملی جعبه یه کنارش ولی گلهارودیدم برگشتم مطب که هميشه امروزمثه

 .کردم نگاه گل کاغذروي وبه مبل روي روگذاشتم وکليدم کيف.داخل روبردم وجعيه

 یه به تورومياره رانندت نه ساعت روبپوش یدمخر برات روکه لباسی اون من عشق دیداررسيده وقت دیگه""

 ""متنظرتم صبرانه بی رستوران

 ازروي فمطر یه.یانرم برم نميدونستم بودم دودل.بود بلندمشکی دکلته لباس یه.روبازکردم وجعبه کاغذوگذاشتم

 کسی به شهرغریب یه توي ميتونستم چطوري.وميترسيد داشت شک هم طرفم بروویه ميگفت کنجکاوي

 مبر که خواست ازم اون زدم حرف زدوباهاش زنگ نازنين وقتی.نرم گرفتم تصميم.نميشناختمش که ادکنماعتم

 دمخو کردن درست وبعدمشغول گرفتم دوش رفتم اول.شدم بعدراضی ولی نکردم قبول اولش.کيه طرف وببينم

 اماده نه ساعت رأس قدقي.دادم انجام بالباسم متناسب آرایش ویه کردم جمع سرم موهاموباالي.شدم وموهام

 انرستور واردیه.موردنظررفتيم محل وبه سوارشدم.بود منتظرم راننده نامه توي گفتش طبق پایين رفتم.شدم

 مخصوصی لباس که ازکارکنان یکی.حتمارزوکرده.نبودن وکارکنانش جزمن کسی بودوهيچ خلوت.شدم شيک

 هرکدومشون وروي بودن شده ميزهاکنارچيده همه.بود ورویایی تاریک فضانيمه.ميکرد بودمنوراهنمایی پوشيده

 وشلوارمشکی نفرباکت یه بودکه ميزوسط یه.ميرسيد گوش به هم مالیمی موزیک صداي.رزوقرارداشت کارت

 سينم توي بيشتري باشدت قلبم ترميشدم نزدیک چراهرچقدرکه نميدونم.بود روشنشسته من به پشت

 .فتر گارسون.بودم وایستاده دقيقاپشتش.ميکوبيد

 ...سالم_

 راهنباپي وشلوارمشکی کت.بود شده خوشتيپ هميشه بودومثه لباش لبخندروي.طرفم برگشت.بلندشد ازجاش

 قهوه همه.بود یکی وچشماش موهاوریش رنگ.بود گذاشته ریش بودباالوته بودموهاشوداده پوشيده سفيدجذب

 .روميدیدم عشق توچشماش دفه این.روشن اي
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 .من عشق اومدي خوش：سپهر

 بی.بودوپرپرميزد شده تنگ براش دلم که کسی عشقم بودسپهربود وایستاده جلوم که اینی.باورنميشد

 توي بازکردتابرم دستاشوازهم.دل بعدمدتهاازته خندیدم.بود شده جمع توچشمام اشک.دیدنش قراربودواسه

 مهه این حسرت انگارميخواستيم کردیم بغل همدیگرومحکم.بغلش توي رفتم.بودن سرازیرشده اشکام.بغلش

 .نيمپيشو روچسبوندبه وپيشونيش گرفت صورتموقاب بادستاش.جداشدیم ازهم.دربياریم چندلحظه روتوي دوري

 شده تنگ برات.اومدمنوتنهابزاري؟دلم اینجا؟چطوردلت اومدتنهابياي چطوردلت معرفت بی：سپهر

 ببخش کارام بخاطرحرفام...عشقم منوببخش...نفسم دارم دوست خيلی...سایه دارم دوست خيلی...بودعشقم

 عشقم؟ ميبخشی...منوعزیزدلم

 ولی گفتم دروغ نشکست ودلم دلخورنشدم بگم بوداگه حقم اونا همه پس دلتوشکوندم من...سپهر تومنوببخش_

 حقمه همش که ميدونستم

 ازم هم ثانيه یه نميزارم شددیگه تموم دیگه هيييش：وگفت لبم روي روگذاشت شصتش انگشت

 نفسم زارمنمي.دورباشی

 مه توچشماي.بلندکرد ومنم دستموگرفت.بلندشد سپهرازجاش کنارهم شام بعدازخوردن.کردیم هموبغل دوباره

 .ميزدیم زل

 .بکشم تونفس بدون نميخوام دیگه.دورباشی ازم نميخوام دیگه ندارم طاقت دیگه عشقم：سپهر

 ازدواج سایه؟بامن：وبازکردوگفتر زانوزدودرجعبه دراوردوجلوم کتش قرمزازجيب مخملی کوچيک جعبه یه

 ميشی؟ هام ميشی؟مادربچه خونم ميکنی؟خانوم

 ميکردم ابراحس روروي خودم بودسراغم اومده حساباهم این همه کنم یاگریه بخندم نميدونسم ازخوشحالی

 .ميکنم سپهرقبول آره：گفتم وخوشحالی باعشق

 ولق سایه دارم دوست خيلی：کرد زمزمه گوشم توي.کرد بغلم کردوبعدش رودستم بلندشدوحلقه سپهرازجاش

 .نخوره تکون تودلت اب ميدم قول کنم خوشبختت ميدم

 .لبام روي جداکردوبعدلباشوگذاشت منوازخودش

 "امير"

 آي....اميييييير....آآآآي：نازنين

 تشوصور گچ بودعين شده ودادميزدرنگش شکمش بودبه دستشوگرفته کردم نگاش.پریدم ب ازخوا بادادنازنين

 .بود عرقپر
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 عشقم؟ شده چی_

 فک...درددارم...امير：گفت بکشه عميق نفساي داشت ميزدوسعی نفس درميکشيدونفس که درحالی نازنين

 وقتشه کنم فک...کنم

 چی؟وقتشه؟_

 .چيکارکنم ونميدونستم بودم شده گيج ميچرخيدم دورخودم بلندشدم تخت ازروي

 چيکارميکنی؟ اميييير؟داري：نازنين

 بایدچيکارکنم؟....نمنميدو من...من_

 امير؟：نازنين

 جانم؟_

 نگااینجوري بکش عميق ونفس باش اروم：نازنين

 .بيمارستان بایدبریم：گفت شدم اروم وقتی کردیم کشيدن عميق نفس به شروع هردوباهم

 ننازني.رفتيم بيمارستان سمت وبه روبرداشتيم بچه ساک.روپوشوندم نازنين ولباس پوشيدم لباس سریع

 اتاق روبردن نازنين.رسيدیم که بيمارستان.ميکردم حرکت آوري سرسام باسرعت ودادميزدومندردميکشيد

 که منتظرموندم عمل دراتاق پشت.بود روبرداشته بيمارستان کل دادوفریادش صداي.عمل

 دهنمي روانجام ميگيم بهش که کارایی تاشمانباشين ميگن کردن کالفمون آقاهمسرتون：پرستاراومدوگفت

 .بياین ملطفاهمراه

 کالفضاش که شدم واراتاقی.روپوشيدم سبزرنگ مخصوص ولباس پرستاررفتم همراه.نازنين این ازدست امان

 .بود بودوپاهاشوبازکرده نشسته مخصوص صندلی روي نازنين.سبزبود

 ميترسم امير؟من：نازنين

 .ودستاشوگرفتم طرفش رفتم

 ...نترس من عشق نترس_

 .بودم فتهگر واسترس ميترسسدم داشتم خودمم

 کنيم؟ شروع：دکتر

 وگاهی ميکردم دادميزدموهاشونوازش.بود کرده بودوعرق دستم توي داددستاش تکون اره سرشوباعالمت نازنين

 موهاش روي ميزدم بوسه
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 باش اروم نفسم باش اروم عشقم_

 .زجرميکشم دارم من وسط این نميزایی باش؟توکه رواروم چی چی：نازنين

 بزام؟ چهب منم چيکارکنم؟ميخواي_

 .ميکردیم صداگوش به هردوباتعجب.دراومد پسرکوچولومون گریه صداي که روبده جوابم خواست

 .برنميدارن کل ازکل دست کوچولواینجام ميبينی：وگفت بغلش روگرفت دکتربچه

 .يفکوچولوکث یه ولی پسرنازوتپل یه.روداددستم دکتربچه.زیرخنده زدیم وهردوباهم کردیم نگاه بهم منونازنين

 .ببينمش اميربزارمنم：نازنين

 .زدم سرش به اروم اي بوسه.ميکرد نگاش داشت باعشق.نازنين بغل روگذاشتم بچه

 سهحاال که آرمين پنداروبهارباپسرشون.بخش بردن روهم نازنين وبيارن کنن تاحمومش روبردن پسرکوچولومون

 دوماهش که سامی اپسرکوچلوشونوسپهرب وسایه من وعسل وغزل بود،سعيدوهستی،نيماورها،امين شده سالش

 رفت کنه زندگی نميتونه اون فهميدبدون شدوقتی ناراحت خيلی ایتاليا رفته فهميدسایه سپهروقتی.بود

 سرخونه رفتن واوناهم گرفتيم کوچيک جشن یه اینجاهم برگشتن وقتی.کردن همونجاازدواج.ایتاليادنبالش

 هردومون. روداد خبربارداریش نازنين بارداربودکه دوماهه سایه.ميکردن سپهرزندگی وتوخونه زندگيشون

 ميخواستم وازش شکرميکردم وبچم عشقم خاطرداشتن هزاربارخداروبه روزي.بودیم دراورده بال ازخوشحالی

 چيزایی ميکردوچه رواذیت پسرکوچولوچقدمنومامانش این بماندکه.نگيره اوناروازم وقت هيچ

 لک شب نصفه.نميرسيد جنم عقل به روميکردکه چيزایی یه وسه نازنين شب شبانصفه بعضی.ازماميخواست

 .برده خوابش خانوم ميدیدم برميگشتم هم وقتی.بودروپيداکنم کرده هوس که چيزي تااون شهروميگشتم

 حموم.رواورد شدوهسرمون پرستارواوداتاق که ميزدیم حرف وباهم بودیم شده جمع دورنازنين اتاق توي همه

 گامونن داشت باتعجب.وسفيدبود تپل.داشت خوشرنگی ابی چشماي.بودن پيچيده رنگش ابی بودودورپتوي کرده

 شدن جمع دورش همه.بغلم گرفتم.ميکرد

 .بشه باباقربونت جان اي_

 .ببينمش ميخوام منم بچموبده کردي تموم دیگه اميربسه：گفت بااعتراض نازنين که ميکردم بازي باهاش

 .بغلش گرفت.مامانش سمت روبردم پسرم باخنده

 باشه؟ پسرکوچولوچی این اسم حاالقراره：امين

 ...ساواش：گفتيم وهردوباهم انداختيم وبعدبهم بچه به هردونگاهی

 .خندیدن تعجب بعدازکمی همه
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 بودین؟ کرده هماهنگ：هستی

 .داشتيم انتخابمون واسه دليل یه انگارهردومون.بود کامالاتفافی نه_

 چيه؟ حاالدليلش：سپهر

 مينه بيادبه تایادمون جنگيدیم عشقمون چقدرواسه بيادکه تایادمون ساواش روگذاشتيم ونپسرم اسم：نازنين

 .کاشتيمش باهم که عشقيه درخت ي ميوه ساواش بيادکه تایادمون نرسيدیم بهم راحتی

 بخاطرعشقمون بجنگيم ومابایدباهاش وازمایشه پرازامتحان زندگی که نره تایادمون：دادم ادامه من

 یه هاگ بجنگه هاش وسختی مابازندگی مثه تااونم شدساواش پسرمون اسم.بخاطرخوشبختيمون بخاطرزندگيمون

 .بجنگه شدبخاطرعشقش عاشق روزي

 .برد خوابش بعدازشيرخوردن ساواش.بيرون رفتن همه کی نفهميدم.بهم شدیم خيره باعشق

 "نازنين"

 ...اینجا ساواش؟سامی؟بياین_

 شدینن خسته：وگفتم کردم نگاه بالبخندبهشون.شم قدشون قریباهمتات زانونشستم روي.طرفم بدوبدواومدن

 ازبازي؟

 .کنم اینجاتابازي لوزمنونميالی هل توکه مامانی اخه：ساواش

 .ميکنيم باژي کلی اینجاماهم لوزبياین شماهل اگه.جون خاله ميگه الس ساواش：سامی

 .ميان تونمباباها االن غذابخوریم ميخوایم روبشورین وصورتتون دست فعالبرین_

 ....هوالاااا：باالوگفتن دستاشوبردن هردوباهم

 ميگفتن؟ شيطوناچی بازاین：وگفت اومدبيرون ازآشپزخونه سایه

 .نميشن هم خسته ماشاهلل ميکنن همينجوربازي کنی ول ایناروتاشبم_

 .بيرون اومدن ازدسشویی هم وسامی ساواش.اومد آیفون صداي

 ....هوال...اومد هوالبابایی：ساواش

 الموس طرفشون باالدویدن هااومدن اميروسپهرازپله وقتی.بودن ومنتظرباباهاشون روبازکردن درخونه.دروبازکردم

 .بغلش روگرفت سامی روسپهرم اميرساواش.کردن

 پسرباباچطوره؟：امير
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 .کردیم باژي کلی باسامی بابایی خوبم：ساواش

 .غژابخولویيم ميخوایم شستيم دشتامومم.بابا ميگه راش：سپهرگفت روبه سامی

 نباشين خسته  سالم_

 داداش زن سالم：سپهر

 خوبی؟ خانومم سالم：امير

 عزیزدلم خوبم_

 انيشته سالم.اومده اقامون حاج به به：سایه

 خواهرزن سالم：امير

 شدواست تنگ ضعيفه؟دلمون کجایی：سپهر

 بده بزيس قورمه بایدبوي زن گفتی می خودت.ميکردم درست سبزي قورمه واست مرررردداشتم：سایه

 ضعيفه جونم اي：سپهر

 .بوسيد سایه گونه ازروي

 .ميخوام بابامنم：سامی

 پسر؟ ميخواي چی：سپهر

 .مامانوکردي که بوسایی ازاون：سامی

 .بوساکنن مردابایددخمالروازاین تودخملی؟فقط مگه سامی：ساواش

 .نداليم علوس ماکه ولی：سامی

 ضعيفه؟ وبگم کنم بوشش بعدمنم باشه خوشل مامان ميگيلی؟مثه علوس هم وسامی من بابابراي：ساواش

 .خندیدن به کردیم بلندشروع باصداي همه

 تو؟ بيایم بزاري همينجاباشی؟نميخواي تاشب بالتوميخواي شيطون：امير

 .داشتين سرپانگهش خستس بابات بياپایين ساواش_

 وچایی زدن وصورتشون ستد به ابی اميروسپهربعدازاینکه. خونه داخل رفتيم همه پایين اومدن وساواش سامی

 .شدیم غذاخوردن مشغول خوردن
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 مامانی مرشی خاله مرشی：ساواش

  ميشی：سامی

 .وبدوبدورفتن پایين اومدن بودازصندلی شده تموم که غذاشون

 چخبر؟ ببينم بگين خب：سپهر

 بود؟ شماچخبر؟کاراخوب نيس خبرخاصی：سایه

 خداروشکر اره：سپهر

 پرورشگاه بایدبریم بعدازظهر شنبس امروزپنج راسی：امير

 .ميگی راس：سپهر

 .اونجا بریم زودتربعدازظهرشه ميگفتن ازصبح هام بچه_

 ...ها ميزنه مشکوک پسرت این نازنين：سایه

 چطور؟_

 شده عاشق پسرت اینکه مثه：سایه

 چی؟：گفتم باتعجب

 هاینک دليل داره دوسش ساواش ساراکه اسم به هس دختره یه ميگفت سامی....قيافشووووو：خندیدوگفت سایه

 همينه اونجاهم ميره شنبه هرپنج

 رفته باباش به دیگه پسرمنه：وگفت خندیدن کردبه بلندشروع اميرباصداي

 ميشی؟ ااااااميرخوشحالم_

 کوچولو؟ خانم نشدي عاشق خودت بده؟مگه شدن عاشق مگه چيه：امير

 عاشقتم؟ که داري شک مگه：وگفتم توچشماش زدم زل

 .نشسته اینجاخانواده ولی ميشم يدمزاحمببخش：کردوگفت اي سپهرسرفه

 .پایين وسرموانداختم لبوشدم ازخجالت منم خندیدن به کردن شروع وامير بعدباسایه

 .حاالببين ميدم بعدانشونت بخنداميرخان باشه.بيشترخندید من قيافه اميربادیدن
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 ميمتص ودبااميروسپهروسایهب شده افتتاح که ازوقتی.شدیم پرورشگاه راهی استراحت ميزوکمی کردن بعدازجمع

 خشیب.کادوبخریم هرمناسبتی وبراي اونجابگذرونيم هاي روبابچه اونجاووقتمون بریم شنبه هرپمج که گرفتيم

 هاي بچه.کاروميکردن این هم اي دیگه غيرازماخيرین.ميشد ریخته پرورشگاه حساب به هم ازدرآمدهرکدوممون

 نقاشی واسمون.بودن هابعدازظهومنتظرمون نبهش وپنج بودن کرده ماعادت اومذن به اونجاهم

 خوش اونجاخيلی هم وسامی ساواش به.دیگه چيزاي وکلی ميکردن،شعرميخوندن درست ميکشيدن،کاردستی

 شهریورماه.بگيریم وقراربودجشن وکادوگرفتيم کيک براش ماهم.اونجابود هاي ازبچه امروزتولدیکی.ميگذشت

 .ودب برنامه اجراي براي هم قسمت ویه بودن چيده صندلی حياط توي.شدبرگزارمي حياط توي جشن همين بودبراي

 کمی بودوفقط شده بيشترکاراانجام گفتم که همونجوري.شدن جمع هادورمون بچه اونجاهمه رسيدیم وقتی

 مبارک تولدت اهنگ.شد تولدشروع هفت ساعت نزدیکاي.کردیم کمکشون کارهاهم بقيه درانجام.بود ازکارامونده

 تيره ابی شلوارلی یه.نظرداشتم روتحت ساواش زیرچشمی.وميخوندن ميزدن دست هاهمراهش دوبچهميش پخش

 وازباباشر خوشتيپی این.بود باالزده سفيدواستيناشم بودکفشاش پوشيده ابی پيراهن هم سفيدوازروش باتيشرت

 هبودوی ایستاده دخترنازوخوشگل کناریه.ورميرفت باموهاش وفقط مينشست آینه اميرجلوي مثه.بود گرفته

 طرفشون به.گرفت خندم ازحالتش.بود روگرفته دختره دست دیگش وبادست کرده دستشوتوجيبش

 .گرفت فاصله جداکردوازش دختره تامنودیددستشوازدست.رفتم

 مامانی؟ خوفی：ساواش

 نميکنی؟ معرفی.انگارتوبهتري ولی خوبم من_

 ...سارا دوشتم：ساواش

 خاله شالم：سارا

 .عزیزدلم سالم_

 دخترداشته یه ميخواست چقددلم.مشکی سفيدوچشمایی وبلندباصورتی مشکی موهاش.بود نازي دخترخيلی

 .بوسيدم گونش ازروي.باشم

 مامانی؟ داشتی کالی：ساواش

 کردم؟ بدکاري سربزنم پسرم به اومدم نه_

 ....نه نه：ساواش

 یستادها ساراساکت.جلوشوميگرفتم بودولی گرفته خندم.شد کالفه بودکه معلوم ساواش.بودم وایستاده پيششون

 کردن اذیت بيشترازاین.خجالتيه دخترخيلی بودکه معلوم.ميکرد اجراميشدنگاه که نمایشی بودوبه
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 مبتوني راحت دورنشوکه زیادازمون بابات پيش ميرم من ساواش：گفتم ساواش به همين براي روجایزندونستم

 .کنيم پيدات

 ...بلومامان باسه باسه：ساواش

 اباتب کردوقتی چيکارميشه.گيرکرده دختره پيش گلوش که نفهميدم کرده فک خرکنه ميخوادمنو يطونش پسره

 .هباش اماده دیگه چنددقيقه ميکردتابراي روتنظيم گيتارش داشت اميرکه پيش رفتم.دیگه همينه اميرباشه

 عشقم؟ کجابودي：امير

 .پسرشيطونت پيش_

 پسربابا؟ بازچيکارکرداین：کردوگفت لندشدواومدبغلمب خندیدازجاش.ميخورم حرص دارم اميرفهميدکه

 .راسته سایه حرفاي اینکه توبگوچيکارنکرده؟مثه_

 مگه؟ چيه خب：گفت ازحدراحت بيش باخيالی بگم یابهتره اميربابيخيالی

 اميرتوچقدبيخيالی_

 زاربچهب چيه که چيزانميفهمه این هنوزبچس ساواش ولی عزیزدلم نيستم بيخيال：بوسيدوگفت گونم اميرازروي

 کرده؟ نکرده اذیت روکه دختره تازه باشه خوش

 ...ولی نه_

 .دیگه نداره ولی：امير

 .عشقم بيابریم：وگفت روبرداشت گيتارش.اميروصداکردن

 اساشلب کالساواش.بود ساواش مثه تيپش اونم.کردن تنظيم روبراش ميکروفون نشست صندلی روي سن اميرروي

 ميخوام خودم ميگفت.داشت روخودش مامان وقشنگترین بابا ترین وشتيپخ نظرش در.خرید می باباش رومثه

 یه شه گبزاربزر پسرت این باباميگفت.روزخندیدیم چقداون بماندکه.مامان مثه بگيرم ميخوام زنم بابایه مثه بشم

 روزانجام درطول که کارایی وهمه بابابزرگش پيش هرروزميرفت.نشه خاموش باهيچی که بسوزونه اتيشایی

 این چقدمن.شد فضاپخش اميرتوي صداي.ميکرد گوش حرفاش به باحوصله باباهم.ميکرد تعریف يدادوبراشم

 زندگی منوبه نااميدي تواوج که شکرت مرتبه خدایاصدهزار...دادي اميروبهم که خدایاشکرت.داشتم مردرودوست

 روازم آرامشم اینرو، عشق رو،این خوشبختی خدایااین... چشوندي روبهم خوشبختی وطعم برگردوندي

 ....نگير خدایااوناروازم اوناسخته بدون برام کشيدن نفس نداره معنی اميروساواش بدون زندگيم....نگير

 ...ساواش خاله خاله：وگفت رسيدبهم زنون سارابدوبدوونفس که ميکردم اميرنگاه به باعشق داشتم

 شده؟ خاله؟چی چی ساواش_
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 .زوربردن روبه ساواش اومدن گنده تاادمدو.ساواشوبردن خاله：گفت.ميزد نفس نفس

 اینکه مثه....نه...خدا نه.سرازیرميشد اشکام.مرفت سياهی چشام.ميچرخيد دورسرم دنياداشت کردم احساس

 شده؟ چی نازنين؟عشقم：گفت بانگرانی رونخوندواومدطرفم اهنگ ي ادامه بودچون اميرحالمودیده

 .بودن شده جمع دورمون حاالهمه

 شده؟ یچ نازنين：سایه

 .سارا طرف اميررفت.ميکرد گریه داشت هم سارا.بزنم حرف نميزاشت توگلوم بغض

 کو؟ شده؟ساواش چی سارادخترم：امير

 روبردن عموساواش：گفت گریه ساراميون

 برد؟ بردن؟کی：امير

 .زوربردن روبه ساواش گنده دوتاادم：سارا

 ...دایاخ：وگفت سرش روي دستاشوگرفت.نشست زمين روي.شد اميرشل دستاي

 .کنن ارومم داشتن سعی اونجا هاي وچندتاازمربی وسایه بودن قنداورده اب برام.ميزد زنگ پليس سپهربه

 .روميخوام پسرمون بردنش؟اميرمن که کجاس؟اميراوناکين امير؟پسرمون：گفتم گریه ميون

 روپاک کاماش.زد سرم روي به اي وبوسه اومدطرفم.نبود من ازحال کم اونم حال.وقرارنداشت اميراروم

 .ميدم قول برميگرده باشه؟ساواش ميکنيم پيداش عشقم باش اروم：کردوگفت

 هاميری.خونه رفتيم ماهم رفتن ازهممون سواالیی وبعدازپرسيدن پليسااومدن.کنه آرومم داشت کردوسعی بغلم

 .تربخوابم دادتاراحت بهم آرامبخش

 کجایی؟ساواش؟ ساواش؟پسرم_

 ...ميترسم من...بيا یمامان：ميگفت بادادوگریه ساواش

 ...اینجام من مامانی پسرم؟نترس کجایی_

 اميربانگرانی.بودم کرده عرق.پریدم ازخواب ساواش یهوباداداسم.ميکرد صدام هاميومدوساواش سگ پارس صداي

 .کرد وبغلم نشست تخت روي.شد وارداتاق

 .بود خواب یه شدهمش تموم باش اروم خانومم باش اروم هيشششش：امير
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 چشاش.کرد روپاک جداکردواشکام منوازخودش.کنه ارومم داشت واميرسعی ميکردم گریه غلشب توي

 .کرده وگریه نخوابيده شب بودکه معلوم.قرمزبود

 .نيس ازش خبري هيچ که هفتس یه ولی رومياري ساواش اميرگفتی_

 .ميدم قول ميکنم پيداش دنبالش افتادم خودمم عشقم پليسادنبالشن：امير

 يسن معلوم که هفتس یه.نبود پسرمون بودکه هفته یه.ميشد مگه ولی کنه ارومم داشت سعی.کرد بغلم دوباره

 ازجون ميخوان ایناچی...ازشون نيس هيچی اي نامه نه زنگی نه...کيابردنش....کيه پيش...کجاس ساواش

 تاقدم يمرفت وباهم گرفتم دوش بااصراراميریه....بچس هنوزخيلی اون....سالشه سه فقط اون...پسرمون

 هب.ميزدیم روهاقدم پياده توي وفقط نميزدیم حرفی هردومون.مادلگيربود دله مثه بودوهواهم پایيزاومده.بزنيم

 .نشستيم نيمکتی روي.رسيدیم پارک

 .ميام بگيرم چيزي نوشيدنی برم من：امير

 .اميررفت.دادم سرموتکون

 ...مامانی：ساواش

 لباس باهمون دیدمش ورخيابون اون.نبود ولی کردم نگاه فهرطر به.بلندشدم ازجام.ميومد ازهرطرف صداش

 ...بيا مامانی：ميدادوميگفت تکون دست.بود لباش لبخندروي.اونشبی

 .لبم لبخنداومدروي

 ....پسرم...ساواش_

 صداي فقط.ماشينانبود به حواسم بگذرم ميخواستم ازخيابون اطرافم به توجه بدون.طرفش دورفتم باحالت

 نزدیکو نزدیک.بخورم تکون نميتونستم ازترس.ميومدطرفم باسرعت ماشينی.اسمموصداميزد که داداميروشنيدم

 اون شدیم پرت کردوباهم بغلم یکی بایدميزدولی دیگه چشاموبستم.نداشت خوردن تکون توان ترميشداماپاهام

 .ور

 خوبی؟بگوخوبی؟ نازنين؟عشقم：امير

 .ميکرد گریه داشت.کردم نگاه وتوچشماش سرموبلندکردم.روميشنيدم نگرانش صداي

 ....امير خوبم من_

 نبود ساواش.کردم نگاه ورخيابون اون به

 کو؟ اميرساواش...ساواش_
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 که هم ماشينی خوبيم که گفت بودن شده جمع دورمون که مردمی به اميربااشاره بلندشدیم زمين ازروي

 .بود فرارکرده بزنه بهم ميخواست

 ...جابود کو؟همين ساواش اميرباتوام_

 .اونجاس که کردي خيال توفقط نيست ساواش نازنين：امير

 .سرازیرميشدن سرهم تندتندپشت اشکام.بود گرفته بغضم

 مامانی ميخندیدگفت دادداشت تکون دست برام اونشبی لباس باهمون.اونجابود دیدم من ولی_

 ...اونجابود اميرباورکن...امير...بيا

 .بيارمش که ميدم قول برميگرده ساواش من قعش باش اروم：وگفت سينش روي اميرسرموگذاشت

                               ******** 

 روونشونی هيچ ولی بودن جادنبالش درهمه اميردربه وآدماي پليسا.بود گذشته ساواش ازنبودورفتن ماهی یه

 انجام اريک نه غذاميخوردیم وحسابی درست نه.نبود خوب کدوممون هيچ حال.پيداکنن ازش بودن نتونسته

 دوچشاشبو شده الغرترازقبل.نميخوابيد تاصبح بعدشم برميگشت شب هاي ونصفه زودميرفت صبح امير.ميدادیم

 چقدحالش که ميدونستم خوب من ولی کنه پنهون روازمن خرابش حال ميخواست.بود گودافتاده قرمزوکمی

 غصهو کردن بودگریه شده کارم تاشب صبحاز.زندگيم به نه ميرسيدم خودم به نه.نبود کمترازاون خودمم حال.بده

 .عطرپيرهنشوبوميکشيدم.وميبوسيدم ميکردم عکساشوبغل.ميبرد خوابم ساواش اتاق شباتوي گاهی.خوردن

 داشت که اميروشنيدم صداي که ميزدم حرف باعکسش وداشتم بودم ساواش اتاق توي هميشه مثه

 ...رونبي اومدم ازاتاق.ميزد حرف بایکی بادادوفریادوعصبانيت

 ...کسافت ميکشمت.تو ميدونم بيادمن سرش بالیی عوضی اشغال ببين：امير

 بکشه؟ روميخواست کی بياد؟امير ميزد؟بالسرکی حرف باکی داشت ینی

 .نميکنم کاري هيچ سالمه که تانفهمم.بزنم حرف ميخوام بهش روبده گوشی：امير

 ميزد؟ حرف رودزدیده ساواش که بااونی داشت ینی

 اميرکيه؟_

 .بيفته بدي اتفاق قراره ميکردم حس همش.شورميزد عجيب دلم.باشم ساکت کردکه اشاره ادستشب

 خوبی؟ پسرم!الوساواش؟：امير
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 صداي....روبلندگو روگذاشت اميرگوشی...سرازیرميشد داشت اشکام...ميزد حرف باساواش اميرداشت...بود ساواش

 ...ميکرد گریه داشت ساواش...داشت بغض اونم

 بابایيی....اباب：ساواش

 بابایی خوبی پسرم؟بگو بابا؟خوبی دل جان：دادوگفت بغضشوقورت.بودن شده جاري اميرهم اشکاي

 بداخالقن ادماخيلی این...بابا اینجاميترسم مياي؟من کی بابایی...بابا خوبم：ساواش

 .پيشت مازودميایم مامانی نترس عزیزدلم نترس مامان عشق：وگفتم نيوردم طاقت

 نميکنم گليه منم ببين هاتونداره گریه طاقت بابایی.نکن گليه مامانی：ساواش

 دیگه مردخشن یه صداي چون گرفتن روازش گوشی اینکه مثه.واميربيشترشد من گریه اینوگفت وقتی

 .روازبلندگوبرداشت اميرگوشی.اومد

 چيکارکنم؟ من.باشين نداشته کارپسرم به کاري فقط ميکنم بگين هرکاري باشه خب خيلی：امير

 پسرم که خدایاشکرت.بود قرمزشده ازعصبانيت صورتش.ميکرد حرفاشونوگوش بودوداشت اميرساکت

 ماچی خدایاایناکين؟ازجون....ميکردم گریه داشتم هنوزم....سالمه ساواشم که خدایاشکرت...سالمه

 ...کن کمکمون ميخوان؟خدایاخودت

 .ونبير تابره روبرميداشت کتش داشت.ردهک روقطع اميرگوشی کی نفهميدم که بودم شده توفکرغرق اونقدري

 اميرکجا؟_

 .ميلياردجورکنم بایددو هفته تایه جورکنم تاپول ميرم：گفت اميرباکالفگی

 ميليارد؟؟ دو_

 .اینجاباشه وسالمت سالم پسرمون ميدم قول من نخورعشق غصه：امير

 داکنيم؟پي پولوازکجاميتونستيم همه این دوميليارد؟اخه.زدبيرون ازخونه گفت اینوکه

 همه.فروخت روهم ازشرکت سهمش من،حتی داشت،داروخونه که شمال،زمينایی منوخودش،ویالي اميرماشين

 کم دیگه پونصدتومن ینی.ميلياردوپونصد بودیه شده تازه.کرد برداشت روهم داشت بانک توي که پوالیی

 .بود سعيدخریده روهم سهمش.داشتيم

 .مونده خونه همين اميرحاالبایدچيکارکنيم؟فقط_

 .روبفروش واحدروبرویی این ميگم من داداشی：هستی
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 .بگيرم قرض پول ازکسی نميتونم...نه：امير

 .برگرده وسالمت سالم ساواش که اینه مهم حرفانيس این وقت اميراالن：سپهر

 .جورميکنيم بقيشم دارم انداز پس ميليون دویست یه من پسرم ميگه راس：بابا

 کرده جمع که پوالیی کل تااالن.مياد بدش خيلی وبدهکاربودن گرفتن قرض پولاز که ميدونستم.بود اميرکالفه

 .بود وخودش من بودمال

 ره؟بخ که هس کسی ميفروشم ترکيه شرکت روازش سهمم من：یهوایستادوگفت ميزدوفکرميکردکه قدم داشت

 .ميخرم من：گفت پندارزودترازبقيه

 ...داداش نوکرتم：امير

 .داسندميزنيمبع ميدم پولشواالن من：پندار

 باشه：امير

 که چيزایی باخریداون حداقل ميشدن حاضر همين واسه نيس گرفتن قرض پول اميراهل که ميدونستن همشون

 يدکردهتاک.جورکنيم تونستيم داشتيم که چيزایی اون همه دوميلياردوبافروش.کنن کمک بهش بفروشه ميخواست

 اون باالخره.طرفه خبربدهبامن پليس به کسی هاگ که ميگفت هرسري اميرم.خبرندیم پليس به که بودن

 .بدشورميزد منم دل.بود وگرفته ابري هواازصبح.روزرسيد

 زودبرگرد باش خودت اميرمواظب_

 .ميام باپسرمون نباش نگران عشقم باشه：امير

 نه ولی.هموميدیدیم بودکه باري اخرین این انگارکه.بودوميبوسيدم کرده بغلم اونم.کردم بغلش محکم

 پيشونيم روجسبوندبه جداکردپيشونيش منوازخودش.برميگرده باپسرمونم ربرميگردهامي

 .نکن شدفراموش هرچی وقت اینوهيچ...دارم دوست خيلی...عمرم....نفسم...عشقم...نازنين：وگفت

 .اريد دوسم که بشنوم خودت واززبون باشی تااخرباهام که دادي توقول اميرتوبرميگردي نگو اینجوري هييييش_

 .ریشتم حاالحاالهابيخ عشقم اره：يرام

 زهما باالخره بودولی سخت.بایدميرفت ولی.ميفته اتفاقی ميکردم حس بره نميخواست دلم.خندیدم خندیدمنم

 رفتن باهاش سعيدوسپهروپندارونيماوامين.کرد نگاه بهم ازدرایستادودوباره شدن خارج موقع.جداشدیم

 ميریختن سرهم پشت اشکام.پنجره طرف رفتم بست هدروک.بره رودادتاباهاش ماشينش امين.پایين

 ونتک دست براش.داد تکون دست برام.لبخندزدم روش به.زد لبخندي.ميکنم نگاش دارم منودیدکه.رسيدپایين

 .شدورفت سوارماشين.دادم
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 .برميگردن سالم اميروساواش نکن گریه نازنين：سایه

 .يميبر خودتوازبين اینجوري نازنين ميگه راست سایه：غزل

 .بيفته بدي اتفاق قراره ميکنم حس.بدشورميزنه دلم：وگفتم کردم اشکاموپاک.طرفشون برگشتم

 .نشوند مبل دستاموگرفتومنوروي.رهااومدطرف

 کشتی دعواميکنن پدروپسرباهم ميان قبل مثه دوباره ميشه درست چی همه نده بدراه دلت به عزیزدلم：رها

 ميکنن بازي ميگيرن

 .لبام اومدروي لبخندي ميدادن واميرانجام ساواش که کارایی ازیاداوري

 ساعت اميرپنج ازرفتن.بود شده هواتاریک.ازاميربودیم ومنتظرخبري بودیم شده جمع دورهم همه

 "ميباشد موردنظرخاموش مشترک دستگاه"ولی گوشيش به زدیم بارهازنگ.ميگذشت

 !چراخاموشه؟ لعنتی：سپهر

 عشقمو،پسرمو،خوشبختيمو،زندگيموازم...خدایانه.افتاده قیاتفا که ميشدم مطمئن داشتم کم کم دیگه

 ظلم خدایااین....ميکردم هزاربارشکرت روزي که خدایامن....هاموميدونستم قدرداشته که خدایامن....نگيرخدا

 شده دیوارنصب روي بزرگ که واميروساواش من نفره سه عکس قاب....نکن....خدا نکن رودرحقم

 بخو اتفاقاي گواه دلم...کرد باریدن به تندتندشروع جاپيچيدوبارون همه رعدوبرق صداي...بودیهوافتادپایين

 چشمام که دارم وبرش شم خم خواستم....عکس قاب طرف رفتم....بلندشدم ازجام....ميرفت گيج سرم...رونميداد

 ....اسمموصداميکردن بودکه اطرافيان مبهم صداي اخر لحظه چرخيدوفقط ودنيادورسرم رفت سياهی

                           ********** 

 بغلم پشت از.ميکردم نگاه ابري دریاوآسمون زیباي منظره وبه ميخوردم وقهوه بودم نشسته بالکن توي

 .لبام روي نشست لبخندي.بوسيد گونم کردوازروي حلقه دستاشودورگردنم.کرد

 ميکنی؟ یهوابرازاحساسات شده چی_

 .شدمامانم تنگ واست دلم：آیهان

 خودتوپسرگنده نکن لوس_

 ...که نيسم گنده.ودوسالمه بيست فقط من مامان：وگفت نشست کنارم صندلی جداشدوروي ازم

 ...کردي وپيک کجاحاال؟شيک：وگفتم خندیدم

 بيرون بریم هاميخوایم بابچه：آیهان
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 باشين خودتون مواظب ولی برین خب خيلی_

 تنهانباشی که مامانم زودميایم：آیهان

  نباش نم برونگران_

 .بریم حاضرم من آیهان：آیسان

 اومدم باشه：آیهان

 باباي جونم مامان.توحياطم من：آیسان

 باش خودت مواظب دخترم خداحافظ_

 ندارم غم تاداداشمودارم：آیسان

 نداري؟ کاري مامان رفتم من...بروشيطون：آیهان

 سالمت بروبه پسرم نه_

 من برم قربونت：آیهان

 رهدوبا.ورفتن دادن تکون دست سوارشدن قبل.روببينم تارفتنشون بلندشدم ازجام.بوسيدورفت گونم ازروي

 این ويت که اتفاقایی همه...پيش سال بيست...افتادم یادگذشته....من دل بودمثه گرفته هواعجيب...سرجام نشستم

 دلم توي سالهاس که زخمایی....بازميشه دلم زخماي بایادآوریشون که اتفاقایی اون همه...گذشت سال بيست

 هميشه مجبوربودم که اشکایی...بدم قورتشون هميشه مجبوربودم که بغضایی...نشدن خوب وقت وهيچ هستن

 هک نفهمه....نفهمه کس تاهيچ...کنم مخفی خنده اسم به نقاب یه پشت مجبوربودم که دردایی...کنم پنهونشون

 کسی نزاشتم...زوریه کشيدنم فسن....اجباریه زندگيم....شکستش دلم...روحه بی جسمم....جونه بی جسمم

 زخماي تک وتک بودي کاش....امير بودي کاش....نمونده ازش هيچی دیگه که دلی این توي روریختم همه....بفهمه

 چرامنوباخودت معرفت بی...ميشه تموم عذاب این روزي یه ميگفتی وبهم بودي کاش....ميکردي دلموخوب

 هب نفسم نگفتم مگه....نميزاري تنهام وقت هيچ دادي قول توکه....باشی کنارم هميشه دادي قول نبردي؟توکه

 چرارفتی؟چراامير؟ ميميرم؟پس نباشی نگفتم تویی؟مگه زندگيم نگفتم وابستس؟مگه نفست

 جاییوقرارا؟ک قول کواون....باشيم هم قراربودتاابدمال...باشيم هم قراربودتاابدپيش....بدقولی....امير کردي بدقولی

 که چشمایی اون واسه دلم....شده ميکردتنگ آرومم هميشه که دستایی اون واسه پيشم؟دلم تیاميرم؟چرانيس

 شده تنگ برات دلم...شده بودتنگ جابرام ترین امن که آغوشی اون واسه دلم... شده ميکردتنگ نگام باعشق

 ....عشقم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 شرقی دختر | احساس نبض

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

255 

 

 بودحلقه مونده ازشون که تنهاچيزي.....منوتنهاگذاشتن هميشه وبراي ساواش نه اميربرگشت نه اونشب

 خاکسترشده همش چون نداشتيم جنازشونم حتی....بودم بسته ساواش گردن به خودم که اميروگردنبداهلل

 ميزدم،نه حرف نه...بودیم شده شکه خبر این ازشنيدن هممون....بودم متحرک مرده خبریه این بعدشنيدن....بود

 زندگی وپسرم عشقم وباخاطرات بودم کرده سحب خونه خودموتوي فقط کاردیگه هيچ ونه غذاميخوردم

 راستش رونداشتم ازبچه نگهداري حوصله باردارم که واميرفهميدم ساواش بعدازمرگ چهارماه.ميکردم

 نمک زندگی شدم هامجبور بچه بخاطرهمون.بود ازعشقم یادگاري هاتنها بچه این ولی کنم زندگی اصالنميخواستم

 کدوم اماهيچ ورميشنيدم وراون واین مردم حرفاي.کنم مواظبت خوبی ربهامي هاي ازیادگاري که خوردن وقسم

 به ومشغول بازکنم کوچيک داروخونه یه باباتونستم باکمک...بود خونه همين تنهادارایيم...نبودن مهم برام

 مدفهمي رفتم که سونوگرافی... ميگفتم جدیدمون ازمهموناي وبراشون ميزدم حرف ش بااميروساوا هرشب.کاربشم

 دخترو یه دارم دوست ميگفت هميشه....داشت دوقلورودوست هاي چقدراميربچه...هادوقلوان بچه که

 نيااومدند به که وآیسان آیهان...وماروتنهاگذاشت رفت...رفت ببينه بتونه ازاینکه قبل ولی باشم پسردوقلوداشته

 پس دارم که ماه خانوم یه ميگفت....کردم روانتخاب داشت اميردوست روکه اسمایی....شدن زندگی به تنهااميدم

 هوهق تلخيه به....لبخندتلخ یه...نشست لبم روي لبخندي جملش این ازیادآوري....دیگه ميشن ماه مثه هامم بچه

 ....کنه اميرآرومم آغوش جاي تابه ميخوردم که هایی

 رايب....خونه زودتربرم مگرفت تصميم همين براي کارنداشتک روزحوصله اون.بود شده سالشون یه وآیسان آیهان

 هک ميرفتم روراه پياده توي....باشه مواظبشون نيستم پيششون که تاوقتایی بودم پرستارگرفته هاهم بچه

 .اسمموصداميکرد اومدکه صدایمردي

 ....نازنين_

 .ترشد نزدیک بهم...بود شهاب این....این...طرفش برگشتم.آشنابود برام چقدصداش.سرجام ایستادم

 مسال：شهاب

 .بود مرده اونکه....اون ولی.بود واقعاخودشهاب.اعتمادنداشتم چشمام به.بود بنداومده زبونم

 نشناختی؟ شهاب بگی؟منم چيزي نميخواي：شهاب

 اي؟ توزنده...تو....تو_

 بميرم ناراحتی ام زنده اره：خندیدوگفت

 باهات ندارم شوخی：وگفتم کردم اخم

 خوبی؟.تمنداش ببخشيدقصدجسارت：کردوگفت لبخندشوجمع

 .وبایدبرم خوبم_
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 دارم گفتن واسه حرف کلی بزنيم حرف مابایدباهم نازنين دلخوري ازدستم ميدونم：شهاب

 ندارم شنيدن واسه وقتی امامن_

 .بدم توضيح که ندارم حقم یه همين نازنين ميکنم خواهش：شهاب

 .اینجاس واالن زندس که شده چجوري تابدونم بودم کنجکاوشده خيلی خودمم

 خب لیخي_

 .بزنيم ترحرف تاراحت شاپ کافی یه بریم تره پایين یکم من ماشين...ممنونم...نازنين ممنونم：شهاب

 ...زندگيم مثه.بود تلخ سال ونيم یک این مثه من وقهوه دادیم قهوه سفارش هردومون.شاپ کافی رفتيم باهم

 .ميدم گوش خب_

 اتفاق واون بزارازکارم.ميدونی همشوخودتم نچو رودردبيارم وسرت بگم زندگيم ازاوالي نميخوام：شهاب

 وروز بش نبودومن اصالخوب خانوادمون وضع.بود کرده سکته بدبوددوبارم باباخيلی وضع رفتيم ازایران وقتی.بگم

 بدروم وهمه ازتوهمه دوري طرف ازیه خانوادم طرف ازیه.برنمياد ازدستم چراکاري ازاینکه ميکردم خودموسرزنش

 برام.سانازآشناشدم اسم دختربه اونجابایه.بار بودرفتم داغون خوردوحالم اعصابم که بش یه.آورد فشارمی

 ومست خوردم تاخرخره شب اون.نميخورد جم بودوازکنارم دنبالم هی امااون نميکردم بهش نبودوتوجهی اصالمهم

 يچیه که بودم مست اونقدري منم منوميرسونه که گفت سانازبهم.نداشتم وحسابی درست تعادل.بودم شده مست

 ...شب...وشب سانازم خونه توي که دیدم بيدارشدم که فرداش صبح.نميفهميدم

 ازت هم تلفن پشت نداشتم توروهم به زدن زنگ توان حتی.بود داغون حالم：داد ادامه کشيدودوباره آهی

 کنهمي پيدام چجوري سانازنميدونم بعدش هفته یه.نبود خبري ازتوهم نميزدم زنگ همين واسه ميکشيدم خجالت

 شتباها یه فقط اونشب دارم رودوست دیگه یکی که گفتم بهش من.بدترنميشد ازاین دیگه.بارداره که گفت وبهم

 لیو نکردم قبولش من داره دوسم وخيلی شده عاشقم که نکردوگفت قبول اون ولی روبندازه بچه این بهتره بوده

 يارهم سرخانوادم بالیی یه نامزدنکنم بادخترش اگه گفت هابودوبهم گنده کله ازاون باباش.گفت پدرش وبه رفت

 باورشون اولش کنم باسانازازدواج وميخوام شدم عاشق که بابابگم مامان به مجبورشدم خانوادم جون ازترس منم

 موسانازنامزدکردی من.کنم متقاعدشون تونستم کم کم ولی.وعاشقتم دارم چقددوست من که ميدونستم نشداخه

 وارداین وباباهم من.کامپيوترداشت قطعات ساخت کارخونه.خودش کاروکاسبی ردتويمنواو وباباش

 وهرخالف ودزدي موادمخدروانسان قاچاق کاراصليشون که بوددرصورتی این امااونادرظاهرکارشون.کارشدیم

 یرهمهز.کارکردن منووارداین ندم لوشون اینکه ازترس اوناهم ماجراروفهميدم این وقتی.فکرشوکنی که اي دیگه

 ینا.اینطورنبود که درصورتی الزمه هاي دستگاه اوردن براي ميکردم فک من که هایی برگه.بود من هاامضاي برگه

 مگرفت تصميم همين بودبراي شده تنگ توخيلی واسه دلم.شدم واردکارشون شدومنم شروع تهدیداشون هم دفه
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 بایهو کردن قبول بوداوناهم ایران توي کارخونشوناز دیگه شعبه یه زدن بهونمم.ایران برگردم اي بهونه یه به که

 .موندهمونجا سانازم.ایران منوفرستادن اي سرمایه

 اون.ميدونی خودت که وبقيشوهم ميادایران وبعدش ميکنم ازدواج دارم من که سانازميفهمه ازکجاولی نميدونم

 مردم من کنن فک همه که کنهمي کاري چيوميفهمه همه سانازوقتی باباي.بود عبورکرده قلبم تيرازنزدیکی

 راه نميتونستم بيدارشدم که هم وقتی کمابودم توي ماه پنج.بدم لوشون ميترسيده.خارج ومنوميبره

 کلی.تسراغ بيام گرفتم شدتصميم راه روبه کاراکه.بيارم سالمتيموبدست بتونم کشيدتادوباره سالهاطول.برم

 که معلومه.ميگم وتسليت وواقعامتاسفم ميدونم روهم افتاده تبرا که اتفاقایی.کردم پيدات تااینکه گشتم دنبالت

 .اینجوریه وروزت حال که داشتی دوسش خيلی

 داشت وتاابدخواهم دارم دوسش خيلی اره_

 منوميبخشی؟ نازنين...حالش به خوش：شهاب

 وقته خيلی...بخشيدمت من_

 ...من ولی کردي لطف درحقم هميشه نازنين خوبی توخيلی：شهاب

 .زندگيتوکنی دیگه بهتره هاگذشته گذشته.کن تمومش بشها بسه_

 زکهرو یه.بازشه تادهنشون منتظرن که مردمم.ميومدکنارم اي بودوباهربهونه بيشتراطرافم بعدشهاب روزبه ازاون

 کافی اندازه به خودشون مردم اینجااین مياي مختلف هاي بابهونه که نيس نيازي شهاب：گفتم بهش اومدخونم

 تودهنشون بزارم حرف نميخوادخودم دلم ميزنن حرف

 نازنين کن ازدواج بامن...بده بهم دیگه فرصت یه نازنين：شهاب

 دفه ميگيرم نشنيده دفعه این：وگفتم گوشش توي زدم بيرون اومدم که ازبهت.بود بازمونده ازتعجب دهنم

 بروبيرون من ازخونه حاالهم تکرارنشه بعدهم

 قول.ميکنم پدري واسشون ميکنم مواظبت هات ازبچه هم ازخودت مه کنم خوشبختت ميدم قول نازنين：شهاب

 یه بزاري چراميخواي پدردارن یه به احتياج هام بچه این ميبندیم مردمم دردهن نخوره تکون تودلت اب ميدم

 نازنين فرصتوبده این کنن؟بهم پدرزندگی داشتن عمرباحسرت

 این.اميرنميزاشت بخاطرعشقم دیگه وطرف کنه هاقبول خاطربچه به ميخواست وردلم یه....چيکارکنم نميدونستم

 اولش مگفت روپرسيدمنم دليلش نه که گفتم شهاب به.بود شدیدمخالف اون ولی گذاشتم درميون روبابابا موضوع

 کنم ازدواج بعداميردوباره نميخوام من که بعدم نيس باباراضی

 ميکنی؟ قبول شه راضی بابات اگه：گفت
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 ...شهاب_

 یانه؟ يکنیم قبول：شهاب

 شاید نميدونم_

 شب باشه الزم کنم تاراضيش ميزنم حرف بابابات ميبرم ازبين روهم بهونه این من پس باشه：شهاب

 ایتتارض درمنتظره جلوي که نشدباباچندبارگفت خبري ازشهاب چندروزي.بده تارضایت ميشينم وروزجلوخونش

 اميررفت مثه اونم ولی بيادخونم بامن زدن وحرف هاش نوه دیدن ميخوادبراي که زدوگفت روزبابازنگ یه.بدم

 زارهمي تنهام اونم ودرميره ميزنه بهش بگذره ازخيابون خواسته بابامی که موقعی ماشين یه.برنگشت وقت وهيچ

 لخاطرحا به  شهربریم ازاین که بهتره ميگفت شهاب.کردیم ازدواج باهم باباوبااصرارزیادشهاب بعدازچهلم.وميره

 همونجابودولی خاطراتمون همه که ازشهري برم کشيده نفس توش عشقم که ازشهري نميخواست دلم ميگفت من

 هابش.ميکردیم بودوهمونجازندگی گرفته قشنگ خيلی ویالي یه.بابلسر ورفتيم کنه راضيم تونست شهاب

 ولی ودمنب راضی دلم ته.ميکردن هاباباصداش بچه.ميکرد خوشبختيمون روواسه تالشش همه.بود پدروهمسرخوبی

 مهه این وقتی.کنه ميکردتاخوشبختمون تالش فقط اون نداشت گناهی وسط این که شهاب.نميشدکرد کاریش

 ازقلبم گوشه اميررویه عشق که گرفتم روزتصميم یه همين براي ميکشيدم خجالت روميدیدم شهاب تالش

 نبودوسردي قبل مثه دیگه باشهاب رفتارمنم.باشم وخانومش باشم داشته دوست روهم وشهاب دارم تاابدنگه

 اسم دختربه یه صاحب نيماورها.بودم شهاب اینارومدیون همه بودومن خوب زندگيمون رونداشت گذشته

 احبص دارنشدن،پنداروبهاربعدآرمين بچه بعدعسل دیگه هم وغزل متينا،امين اسم به دختري فرناز،سعيدوهستی

 بزرگ خيلی حتمااوناهم.دارن وآنی سامی،مانی هاي نام به تابچه سه هم آرميناشدن،سپهروسایه اسم دختربه یه

 زنده االن اگه ساواشم.بود پيش سال پونزده دیدمشون که باري آخرین.شده تنگ براشون چقددلم.شدن

 گذشته وشهاب من ازازدواج سال پنج....ميگذشت ازنبودشون سال بيست....ساله وسه بودميشدبيشت

 داشت اتومبيل نمایشگاه یه شهاب.امير مثه نه ولی داشتم رودوست شهاب من.بود خوب خيلی بودوزندگيمون

 ....روز یه.باشيم داشته وکسري کم هيچ بودونميزاشت خوب خيلی وضعش

 مامان؟کجایی؟：آیهان

 .مبود نکرده روشن چراغاروهم.بود شده هواتاریک.بودم نشسته توبالکن رفتن که ازوقتی.بيرون اومدم ازخاطرات

 کجایی؟ انمام!مامان؟：آیسان

 .ميگشتن من ميومدودنبال نگرانشون صداي

 ها بچه اینجام من_

 نکردي؟ چراچراغاروروشن افتاده اتفاقی نکرده خدایی کردیم فک ازترس مردیم نميدي چراجواب مامان：آیهان
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 .خوبه حالش مامان ميکنی؟خداروشکرکه پيچ چقدسوال آیهان：آیسان

 .کرد اومدبغلم آیسان

 مانم؟ما خوردي شام：آیسان

 شما؟ چقدزوداومدین...هنوز نه_

  نه ساعت مامانم زودنيس：آیهان

 شده؟ جدي؟نه_

 .ميده بيشترعذابت فکرنکن گذشته واینقدبه نشين گفتم صدباربهت گلم مامان：آیسان

 .هس همراهت گذشتت نخواي بخواي_

 آزارميدي؟رو خودت شماخدوت کشيم می راحت نفس یه وداریم نيس دوهفته حاالکه من مامان：آیهان

 .دارم برات خبرخوب یه حاالایناروبيخيال：آیسان

 چی؟ دخترم خبرباشی خوش_

 .خونمون ایناميان سایه فرداخاله：آیسان

 جدي؟_

 .ومياداینجا ميکنه سحرحرکت فرداکله گفت شده تنگ برات چقددلش بدونی اگه مامانم اره：آیسان

 زدین؟ حرف باهاش شماچجوري_

 يصدا هم  که نفروپيداکرده یه سامی کارميکنن موسيقيشون گروه روي دارن میوسا آیهان که ميدونی：آیسان

 .نيس مانی ولی داداشمه ميگه.فردابياد اونم قراره ميزنه خوب گيتارخيلی هم داره قشنگی

 چی؟ یعنی_

 .دیگه ميفهميم حاالفرداميان：آیهان

 ....اگه ولی_

 .باشيم فرداروخوش بزاریه.نمياد حاالحاالها اون فکراونجاشونکن جان مامان：آیهان

 سایه واسه دلم چقد.حرامه من براي اميرخوشی بعدرفتن که بودم فهميده ولی باشم خوش ميخواست دلم خيلی

 ايه ایناتنهادلخوشی.کردم روبغل وآیسان آیهان.ببينمشون ميتونم که خوشحالم خيلی دلم ته.شده وسپهرتنگ

 ...کوفتی زندگی این کردن تحمل واسه...کشيدن نفس سهوا....بودنم واسه تنهادليل...زندگين براي من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 شرقی دختر | احساس نبض

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

261 

 

 هم دیگه وازطرف ميترسيدم طرف ازیه.نبود تودلم دل.بود غذاپخته بودوچندمدل داده کاراروانجام خدمتکارهمه

 دست ولی نباشم نگران ميگفتن وبهم دادن می دلداري بارهابهم وآیسان آیهان.بود شده ذره یه واسشون دلم

 همه.داشتم عجيبی حس یه.اومدن باالخره.چجوریه من زندگی وسپهربفهمن سایه نداشتم دوست.نبود خودم

 پياده ازهمه قبل ازماشين سایه.شدن باالواردحياط مدل دوتاماشين.حياط توي رفتم.سراغم بودن اومده حساباهم

 ميکردیم گریه هم وتوبغل کردیم بغل همدیگرومحکم.هم سمت دویدیم.شد

 .ريب وقت هيچ نميزاشتم شی معرفت وبی بري ميخواي ميدونستم اگه.بود شده ذره یه تواس دلم دیوونه：سایه

 .بودخواهري شده ذره یه واست دلم منم_

 .شدیم واردخونه همه دلتنگی کمی ورفع پرسی واحوال بعدازسالم

 .سایه شدن بزرگ هاچه بچه_

 دیگه رونميبينی شدنمون بزرگ دیدنمون نياي وقتی جون خاله دیگه بله：سامی

 .عکسشودیدم فقط که من رودیدي خاله توکه وسط این ميگی توچی：مانی

 اینجادعواکنين؟ اومدین：آیهان

 دوتا این وسط موندم بدبخت من همينه ایناکارشون آیهان کن ولشون：آنی

 ...آنيييی：سایه

 .کارافتاد رادارش شدخانم گلشون ازپسراي بيابازحرف：آنی

 .ميگه چی من به رونيگا ریدهورپ دختره إإإ：گفت من روبه سایه

 خودته مثه دخترتودیگه：وگفتم خندیدم

 .کامالموافقم：گفت من درتایيدحرف سپهرهم

 .سپهررفت واسه اي غره چشم هم وسایه خندیدیم همه

 کو؟ پسره اون پس سامی راسی：آیهان

 ...روميگی؟ميادتوراهه داداشم：سامی

 چيه؟ داداش جریان این：گفتم باکنجکاوي من

 ...پسرمونه：ميزوگفت روي روگذاشت چایيش انسپهرليو

 دارشدین؟ بچه پسرتون؟شمابازم：بيشترگفتم باتعجب
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 شک همب چيزي ونگفتن توگفتن ميکردم احساس.هارونميفهميدم نگاه این معنی.انداختن بهم وسپهرنگاهی سایه

 .دارن

 .کردیم قبول فرزندي روبه پسربچه یه ماازپرورشگاه：داد سپهرادامه

 جدي؟_

 ...آره：هسای

 هس؟ کی خب_

 ...واسمش ساميه همسن.ميادميبينی االن：سایه

 چی؟ اسمش_

 ...ساواشه اسمش：سپهرگفت وبعدش کردن سکوت کمی

 .کردم نگاش باتعجب

 ساواش؟ چی_

 .شدي ناراحت اگه ببخشيدنازنين：سایه

 وبدبختی سختی این بودن االن شایداگه...سامی وسال سن بودميشدهم االن اگه که ساواشم....پسرمن....ساواش

 ...بود شده جمع توچشمام اشک....بودیم خوشبخت مااالن بودن شایداگه...نميکشيدیم

 ....ميام االن ببخشيدمن_

 ...مامان：آیهان

 ...برميگردم_

 هب سردي آب.بود سخت کشيدن نفس وبرام داشتم کمبودنفس بودن سرازیرشده اشکام.دسشویی توي رفتم

 اواشس پسرشون اینکه مثه.بهترشدبرگشتم حالم که یکم.کردم خنک خيسم ادستروب گردنم وپشت زدم صورتم

 قلبم ترميشدم.نزدیک هرچقدرکه.بود دخترجوونيم یه همراهش.بود نشسته مبل روي من به پشت.بود اومده

 .بهشون رسيدم.تندترميزد

 .کردم وبالبخندسالم کردم روپنهون احساساتم

 .ودب ایستاده من به پسرپشت.کرد پرسی واحوال سالم وبامن برگشت زودترازمن دخترجوون.بلندشدن ازجاشون

 ...ایشونه ميگفتيم که نازنين خاله پسرم ساواش：سپهر
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 بودم شده سيخ.آشوبه دلم ي تو...دلمه ي تو که حسيه چه این من ي خدا  ي وا.طرفم وقدبلندبرگشت پسرجوون

 ... ن دریاوآسمو گرن به بودآبی ساواشم ي چشما مثه پسره این چشماي.سرجام

 .دستشودرازکردطرفم.بخاطرچيه نميفهميدم که داشت عجيبی حال اونم.شد نزدیکم

 ...خاله سالم：گفت لرزونی باصداي

 .کنم جداش ازآغوشم نميخواست دلم.روميداد اميرم چقدبوي.کردیم وروبوسی همدیگروبغل

 ساراجون نامزدش اینم ساواش پسرم این نازنين：سایه

 ....اومدین خوش_

 پسرمنوعجيب این.ميکردم حس خودم روروي ساواش پنهون هاي نگاه مدت این درتموم.مبل روي نشستيم

 جمع دورهم بعدناهاردوباره.روداره داشت ساواشم که ومعصوميتی پاکی همون چشماش.مينداخت یادساواش

 .ميزد هادرموردکارحرف بچه.ونشستيم شدیم

 زن.ميزنه گيتارم ساواش.بياوببين که داره صدایی یک داره صدایی یک من داداش این آیهان：سامی

 .ميزنه ویالون داداش،سارا،هم

 خيلی صداتوبشنویم تااون افتخاربدي ماهم به نميخواي ساواش.دیگه تمومه گروهمون پس خوب چه：آیهان

 .کنجکاوشدیم

 ...نه چراکه：ساواش

 ونخاليش بود؟چقدجاي شکلی ميشداین بودوبزرگ زنده اگه ساواشم.اميربود چقدشبيه ازپشت.بلندشد ازجاش

 .درآورد ازکيفش گيتارشم.سارا روداددست ویولن.سارااومد گيتاروویولن باکيف بعدساواش کمی.ميشه حس

 .کنم شروع بعدمن تاشماکاوشوببينين روبزنه ساراویولنش اول：ساواش

 ...ومجانی زنده اجراي جون اخ：آیسان

 چه.بود ساواش به من ساراونگاه به ساواش نگاه مدت این تمومدر.زدن ویولن کردبه ساراشروع.خندیدن همه

 ساواش حاالنوبت.زدم ودست اومدم خودم به منم بقيه زدن بادست....امير نگاه مثه.ميکرد نگاش باعشق

 یچ نگاهش توي نميدونم.کرد بهم نگاهی کنه شروع ازاینکه قبل.بغلش گرفت خاصی روبازشت گيتارش.بود

 همه چشات اميرميگفت.دلموروبخونه غم همه ازتوش ميترسيدم چون.یدمدزد روازش نگاهم.بود

 .فضاپيچيد توي گيتار صداي.چيولوميده

 ميدونن بهشت خورشيدرومثه طلوع：سارا

Cennettir dediler güneşin dohdunu 
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 ميدونم توروبهشت به رسيدن من ولی：ساواش

   Cennet bildim seninle kavuştuğumuzu 

 درپيرشدنه یخوشبخت طعم：سارا

 Yaşlanmaktır dediler dünyanın tadı  

 عشقه واقعيش اسم ولی باتوپيرميشم دارم من：ساواش

Yaşlanıyorum seninle aşk gerçek adı  

 دندی باعث هم شونمی روي هاي دوتافرشته توبال نيستم منم نباشی اگه تویی عشقم که وقته ازخيلی：سارا

 عمرمی ي گذشته سالهاي معنيه توتنهاي هستی رویاهام وهم کابوس

Çoktan sen yarim olmazsa olmazımsın Sen iki meleğimin kanatlarısın Hem kâbus nedenim 

hem rüyalarımsın Geçmiş yollar gelecek yıllarımın anlamısın   

 بشن غرق اهمه کشتی اگه بمونه هات گونه روي اشک قطره یه رد ندارم دوست دریابزرگه یه مثه دلت：ساواش

 ورترميشه شعله عشقمون( زندگی مشکالت)بندازن پامون جلوي هم اگرسنگ نميرسونه ماآسيبی عشق به

 Derya deniz misali yüreğinde İsterim bir damlanın izi kalmasın Gemiler batsa bile bize 

dokunmasın Taşlar atılsa bile aşkım dalgalansın 

 کن مواظبت وازش کن بزرگ گل یه عشقتومثه ميگن：سارا

 Sevgini çiçekler gibi büyüt dediler 

 شد وپژمرده خشک گلت ندونسته هم گاهی اگه：ساواش

 Bazen bilmeden kurutsa da gülünü 

 کن وگذشت کن روفراموش توخودت：سارا

 Sen unut kendini sen avut dediler  

 مياره تروبدس دلت بگذره زیادي زمان ازاینکه قبل：ساواش

Araya hayat girmeden alır gönlünü 

 دندی باعث هم شونمی روي هاي دوتافرشته توبال نيستم منم نباشی اگه تویی عشقم که وقته ازخيلی：سارا

 عمرمی ي گذشته سالهاي معنيه توتنهاي هستی رویاهام وهم کابوس

 Çoktan sen bende açan güllerin toprağısın Hem bitiş nedenim hem başlangıcımsın Geçmiş 

yazlar gelecek baharımın anlamısın  
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 بشن غرق هاهم کشتی اگه بمونه هات گونه روي اشک قطره یه رد ندارم دوست دریابزرگه یه مثه دلت：ساواش

 ورترميشه شعله عشقمون( زندگی مشکالت)بندازن پامون جلوي هم اگرسنگ نميرسونه ماآسيبی عشق به

 Derya deniz misali yüreğinde İsterim bir damlanın izi kalmasın Gemiler batsa bile bize 

dokunmasın Taşlar atılsa bile aşkım dalgalansın 

 غرق هاهم کشتی اگه بمونه هات گونه روي اشک قطره یه رد ندارم دوست دریابزرگه یه مثه دلت：ساراوساواش

 شهورترمي شعله عشقمون( زندگی مشکالت)بندازن پامون ويجل هم اگرسنگ نميرسونه ماآسيبی عشق به بشن

Derya deniz misali yüreğinde İsterim bir damlanın izi kalmasın Gemiler batsa bile bize 

dokunmasın Taşlar atılsa bile aşkıdalgalansın 

 من بودکه اهنگی نگاه این.من به اونم بودونگاه ساواش به نگام.سرازیرشدن اشکام کی بودم نفهميده

 سامی بيرون بلندشدورفت ازجاش.بود شده جمع اشک ساواش توچشماي.ما بودآهنگ وشده بودیم واميرعاشقش

 اومدکنارم سایه.رفت دنبالش هم

 خوبی نازنين：سایه

 ميدید خودم روبه وآیسان آیهان پرازسوال نگاه.ایم غریبه باهم وخوب من!هس؟ اصالچی...خوب؟هه

 هاسربزنم بچه به ميرم من：سپهر

 حرف تادرموردکارشون بيرون هارفتن بچه همه همين واسه برنگشتن دیگه بيرون رفتن وقتی وسامی ساواش

 .بودیم مونده وسایه من فقط.بزنن

 بودن اونانمرده اگه....اميره شبيه نگاهش...رفتارش...ميندازه منویادساواشم پسرخيلی این....پسر سایه؟این_

 ...ولی خودشه ميگفتم

 نميزد بودوحرفی فکرفرورفته به سایه

 سایه؟_

 .دادم تکونش.شده توفکرغرق خيلی که معلومه.نداد جوابی

 گفتی؟ ها؟چيزي：سایه

 کجایی؟ هست معلوم_

 همينجا هيچی：سایه

 .ميکنی پنهون روازمن چيزي ميکنم خوبی؟احساس سایه_

 بابادیوونه نه：خندیدوگفت سایه
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 .بریم کم کم دیگه ميخواي اگه شده تموم نهاکارشو بچه جان سایه：سپهراومدوگفت

 اومدین تازه کجابرین؟شماکه_

 .نباشيم مزاحم اگه البته بازميایم：سپهر

 .حرفتو این ميگيرم نشنيده_

  بایدبریم ولی زیاده که گفتن واسه حرف：سایه

 باشه؟ نازنين باش خودت مواظب：کردوگفت بغلم

 همينطور توهم باشه：وگفتم جداشدم ازش

 خداروشکرآیهان.دید هموخواهيم کی نبوددیگه ومعلوم بوداونارفتن سخت خيلی برام که حافظیبعدازخدا

 تادليل پيشم ميان مناسب فرصت یه توي که مطمئنم ولی وحالموميفهميدن نپرسيدن سوالی هيچ وآیسان

 .بگم بهشون روزچی اون نميدونم ومن روبپرسن امروزم رفتاراي

                            *********** 

 "نویسنده اززبان"

 کسیهر زندگی توي اینطوفان بلکه.بود نشده وساواش اميرونازنين زندگی شدن خراب باعث اومدفقط که طوفانی

 چه چقدعاشقيم،بخاطرعشقمون بفهميم اینکه براي داره تاوانی یه هرعشقی.کوچيک اگه حتی داشت اثري یه

 ....چجوریه هرشرایطی توي احساسمون نبض يمبفهم اینکه بدیم،واسه انجام حاضریم کارایی

 اوله؟ روزاي واسه تندفقط تب این یااینکه تنده عشق تب عاشقی اول روزاي همون مثه

 بخاطرش حدحاضریم اعتمادداریم؟تاچه عشقمون کوتاهه؟چقدبه مدت یه براي یافقط تاابدهست عشق این

 ميزنه؟ چجوري ساحسا نبض چقدره؟این عشق این کنيم؟اصالحدواندازه هرکاري

 هتاآخررا تابفهمی...اندازس تاچه عشقت تابفهمی ميندازه جلوپات سنگایی سواالزندگی این همه فهميدن براي

 روبه راه این تاته واقعی وعاشق وآزمایشه پرازامتحان زندگی...شی وزخمی بارهابيفتی اگه حتی یانه؟ ميري

 واقعين عاشق که ادمایی....ادماباشن جزوهمون هم من رمان شایدشخصيتاي....ميره خاطرعشقش

... واقعی عاشقاي...باشن کم دنياخيلی این شایدتوي که عاشقایی...مسيروميرن این تاته وبخاطرعشقشون

 بازم ولی روآخرمسيرببين بخورن،خودشون شن،غصه جداشدن،آزمایش ازهم ممکنه که عاشقایی

 قلبوارد راحتی همين به که عشقی...عشقه جایگاه هنميکن تغيير که اماچيزي شایدتغييرکنه زندگی....عاشقن

 اوناهم...ارزید می آخرش خوشی به سختيش ولی داشت سختی تاوان که عقشی...مياد بيرون سختی شدامابه

 ....آخرش اميدخوشی به پاوایستادن روي عشقشون خاطر کردن،به دنيامقابله هاي جنگيدن،باسختس
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                              ********** 

 "وفا"

 .کارمينوشتم وگزارش داشتم نظارت کارکارگرا روي.کاربودم یه مشغول کارخونه توي

 .داره کارتون رئيس آقاجناب...آقا_

 برس کارت توبروبه باشه_

 .دروبازکردم صداش باشنيدن درزدم.مدیر اتاق سمت رفتم

  سالم_

 بياتو سالم_

 .منوبراندازميکرد داشتبودو نشسته مبل روي که دخترجوونی افتادبه نگام

 .نشستم ميزرئيس دخترجلوي روبروي

 کاراچطوره؟ وفاجان خب_

 هک همونطوري.کردن روشروع باهاش جدیدرسيدوکار دستگاه.کاربدم گزارش بيام االن همين خواستم اتفاقامنم_

 .ميکنه کمک کارخونه پيشرفت به وخيلی خوبيه دستگاه فکرشوميکردیم

 داشتم برات زحمتی یه راستش وفاجان....خوبه_

 پارسيان جناب درخدمتم_

 دوست خيلی.بدي رونشون اینجاکارخونه واومدن ماگذاشتن چشم روي قدم باباکه دخترگل این به ميخوام ازت_

 .توشدم مزاحم شدکه این ندارم امروزوقت منم روبگرده کارخونه داره

 الغراندام.بود دخترخوشگلی.داختمان ميکردنگاهی نگاه پدرش به بالبخندوعشق داشت دخترکه به نگاهی

 .بود طالیی وموهاش داشت سفيدي پوست.وقدبلند

 .هستم درخدمتشون من.حرفيه چه این ميکنم خواهش_

 راست دست گفت ميشه جورایی یه.هس مدیرناظرکارخونه وفاخان فرنازجان：گفت دخترش روبه پارسيان آقاي

 .نکن تووفارواذی نکن شيطونی.دوششه کارارو همه نباشم منه

 هی به ازارم که مياد؟من دلت بابایی：گفت باباش به اي مظلومانه باحالت فرنازه اسمش حاالفهميدم دخترکه

 .نميرسه مورچه
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 معلومه مياري سرخواستگارات که ازبالهایی اره_

 ...اوناحقشونه：کردوگفت اخمی

 .برسم کارام به بروتامنم.حاالاخماتوواکن خب خيلی_

 ولی باشه نميادلوس بهش.بابایيه دختراي ازاون که معلومه.کرد بوسی ازگونشو باباش طرف فرنازرفت

 .ميادمغرورباشه

 نشون روبهش کارخونه وکل رفتيم باهم.باشه خواستگارداشته کلی بایدم داره این که خوشگلی همه بااین

 ونهقراربودتوکارخ شدرس شدن ميخوندوبعدتموم غذایی صنایع فرنازهم اینکه بودمثه موادلبنياتی کارخونه.دادم

 انپارسي دخترآقاي چون ميپرسيدومنم سوال مختلف بودودرموردچيزاي دخترکنجکاوي.کارشه به مشغول باباش

 گاشن خریدارانه بانگاه که دیگه رفتارميکردامادربرابرکارکنان بااحترام بامن.ميدادم توضيح براش بودباحوصله

 .اومد خوشم رفتارشم ازاین.ميکرد اخم ميکردن

 .شد تموم خب_

 .شد زحمت ببخشيدباعث ممنونم：فرناز

 .بوددرخدمتم حرفيه؟سوالی چه این اختياردارین_

 ...بااجازه.ممنون بازم：فرناز

 .بخوریم باهم قهوه یه دارین وقت اگه_

 نباشم؟ کارتون مزاحم：فرناز

 .بفرمایين اختياردارین_

 .بود پایين سرش عسل قهوه خوردن موقع.دادیم دوتاقهوه وسفارش رفتيم من اتاق به باهم

 مونده؟ دیگه چندترم_

 .اخرم ترم：کردوبالبخندگفت بهم فرنازنگاهی

 .باال رفت ابروهام ازتعجب

 ترماي شم مشغول زودترتوکارخونه داشتم دوست چون کردین؟من تعجب：ترشدوگفت پررنگ لبخندش

 .ميکنم تموم دارم بقيه زودتراز همين واسه ميگرفتم تابستونه

 هستين؟ دخترزرنگی پيس....خوبه_
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 زرنگم اره ولی ازخودنباشه تعریف：فرناز

 .پرونشودیگه توهم کردم تعریفی یه ازت من یانه برداشته ترک ببينم انداختم سقف به نگاهی

 "فرناز"

 درست برام وفا اتاق نزدیک اتاق یه باشم راحت اینکه بابابراي.کارخونه ميرفتم هرروزبعددانشگاه بعدازاون

 دینینظرميوم به خوبی ادم.اعتمادداشت بهش باباخيلی.بود وفامدیرناظرکارخونه.بودم خودم باسليقه شدکور.کرد

 توي که باخانومایی ازرفتارش.کارخونم دختررئيس من که دليله این شایدبه بوداونم خوب که بامن رفتارش

 بابت ازاین.هاپانميده راحتی همين وبه مغروریه ادم که فهميدم بریزن عشوه واسش داشتم وسعی بودن کارخونه

 ميکردن براندازم دیگه نگاه بایه ميرفتم مذکري هرجنس پيش ازاینکه بودم شده خسته چون.بود راحت خيالم

 يگفتنم ميکردم وباباشکایتم مامان پيش.خواستگاري یاميومدن ميدادن یاپيشنهاددوستی ميگذشت که مدت ویه

 .نباشی خوشگل ميخواسی

 هاي مرهبان تابتونم ميخوندم درس وبکوب نميرفتم کارخونه بودودیگه شده شروع هم دانشگاه ترم پایان امتحاناي

 . روبگذرونم اخرسال این خوبی

 ""وفا

 که دمفهمي بعدها.نيادشرکت روزم فرنازیه نداشت امکان.بود عجيب.نميومد کارخونه فرنازبه ميشدکه اي چندهفته

 یه بودنش.بودم کرده عادت کارخونه دخترتوي این بودن به وراییج یه چراولی دروغ.نمياد خاطرامتحاناتش به

 وقتی.بودن داده دوستی درخواست بهش اونام که ازکارکنان جزدونفري بودبه خوب باهمه.ميداد جورانرژي

 زبابتا خيالم.نبود خودمم دست بودولی عجيب برام عصبانيتم این ميشدم عصبانی فرنازميدیدم روبه نگاهشوم

 .مياد جورآدمابدش ازاین که ميدونستم بودچون فرنازراحت

 ينپای به نگاهی اتاقم ازپنجره.ميومد ازپایين زیادي سروصداي.ميکردم وفاکتوراروچک بودم نشسته اتاقم توي

 .بود لباشون ولبخندروي بودن شده جمع چيزي ودوریه بودن کرده روول کارشون کارکنان همه انداختم

 شده؟ چی ینی_

 .پایين رفتم.نبود منشيمم حتی.بيرون اومدم ازاتاقم

 اینجاچخبره؟：گفتم بلندي باصداي

 هم وهمه بودم جدي خيلی توکارم من.دید چهرشون روميشدتوي ترس.من سمت برگشتن همه

 بله.نبود شده جمع چی براي فهميدم تازه شدن متفرق وقتی.سرکارشون برگشتن همه من بادیدن.اینوميدونستن

 .بود برگشته فرنازخانم

 بود دستش شيرینی ایستادجعبه فرنازبالبخنداومدجلوم
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 .صفایی آقاي سالم：فرناز

 وغروروغم جدیت دخترهمه این جلوي اصالمن.شد لبهام مهمون لبخندي بازشدوجاش خودازهم خودبه اخمام

 .بود مبهم خودم براي هنوزم دليلش.ميکردم وغصموفراموش

 .اومدین خوش فرنازخانم به به_

 ماشيرینیبفر ممنون：فرناز

 ...خيرباشه：باالوگفتم ابرومودادم تاي یه.برداشتم ازشيرینی دونه یه

 .مدرکه وگرفتن دانشگاه شدن تموم مناسبت به：فرناز

 شد؟ تموم باالخره پس مبارکه به به_

 ...بعله：فرناز

 مهه دیدم اومدم که خودم به.بودم کرده روفراموش جاومکان لحظه یه.بودم شده غرق شيطونش چشماي توي

 آروم ازکنارم ردشدن فرنازموقع.شدن مشغول کارشون به باترس اوناهم کردم بهشون اخمی.ميکنن مارونگاه دارن

 ...جذبه ماشاهلل：گفت

 شيرینه؟ دختربرام این کاراي خدایاچراهمه.لبم روي نشست لبخندي حرفش ازاین

 دخترخودبه حاالاین نداشتم مخالفم جنس به نسبت کششی هيچ که منی مهمه؟براي دختراینقدبرام چرااین

 شده مهم دختربرام این کاراي نبودحاالهمه دخترامهم اصالکاراي که منی براي.ميکرد خودش ب خودمنوجذ

 روچی نگاه دریک عشق آقاوفاپس هه.آشناشدیم باهم ماه یه ماتازه.نداره امکان این نه شدم؟نه عاشقش ینی.بود

 .نميشم عاشق من جان وجدان ميگی؟خفه

 .برخوردکن درست وجدانتم که بامن بارگفتموفاصد

 ميشه؟ چی برخوردنکنم مثالاگه

 وفا؟

 بله؟

 .فرنازشدي توعاشق

 خفه

 ...شدي عاشقش
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 عاشقش من نه.نيومدم بيرون ازش کاري ساعت تاپایان رفتم اتاقم سمت به درگيربودم باوجدانم همينجورکه

 باشم شده اگه ولی.گفتن بشم؟انگارجک عاشق بيام من...داره اصالخنده....وفاوعشق؟محاله...نداره امکان.نشدم

 دوستی درخواست بهش که ازپسرایی که اون...کنه ازدواج نداره دوست چی؟فرنازکه باشم داشته دوسش چی؟اگه

 درصورتی کنم رواسيرشوهروبچه چراخودم ميگفت.اسارته معناي به ازدواج درنظراون.مياد بدش ميدن یاازدواج

 .نميشم عاشقش وقت هيچ.ونميشم نشدم عاشقش من نه.ببرم لذت مجردیم اززندگی ميتونم که

 گاهرون بندي هاوبسته ازدستگاه کاریکی بودوداشت فرنازپایين.ميکردم نگاه پایين طبقه به اتاقم ازپنجره

 . بشه جذبش شدتاهرمردي می باعث داشت که وزیبایی جذابيت.ميکرد

 رئيس دختر فقط اون نشدم جذبش من نه.....کن اعتراف دتخو به چراشدي....نشدم نه...شدي جذبش توهم

 ....خفه پس ندارم عمه جان وجداپ...عمت جان آره....همين شرکته

 .کنار اومدم پنجره ازجلوي.اومد دراتاق صداي.نداشت تمومی وقت هيچ باوجدانم من درگيري

 ....بفرمایين_

 داداشی؟ نميخواي مهمون：وگفت وحيدسرشواوردداخل

 ورا؟ اقاوحيدازاین به به：وگفتم زدم لبخندي

 برم؟ ناراحتی：گفت داخل اومده حاالکامل وحيدکه

 مگه؟ نداري شدي؟کالس بازتولوس_

 نيومدماروهم همين بودواسه اومده پيش براش کاري دبيرمون：وگفت صندلی روي روگذاشت وحيدکولش

 .خونه بریم ورباهم ازاون بزنم سري داداشم به بيام گفتم منم.خونه فرستادن

 بيارن؟ بگم ميخوري چيزي.کردي کارخوبی：وگفتم نشستم ميزم پشت

 ممنون داداش نه：وحيد

 .بریم بعدش بدم انجام چندتاکاردارم من پس_

 .باش توراحت اوکی：وحيد

 .ميزد رودید ایستادوپایين پنجره جلوي بلندشدورفت ازجاش وحيدم.شدم کارام مشغول

 .بفرمایين：گفتم بودم ارامک مشغول همونطورکه.درخورد یه اي تقه

 مجدد سالم：فرناز

 .خودبازميشه خودبه نيشم جدیدابادیدنش کالمن.زدم لبخندي.بودطرفش برگشته وحيدهم.سرموبلندکردم
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 بفرما.خانم سالم_

 .دارین مهمون نميشم مزاحم：فرناز

 .ميکردانداختم هافرنازرونگاه دخترندیده بازعين بادهنی وحيدکه به نگاهی

 وحيدجان؟_

 ها؟：حيدو

 .پاشولگدکردم ازکنارش ردشدن موقع بلندشدم ازجام.برد ابروداشتم هرچی....هاوزهرمار....هاوکوفت

 ....آخ：وحيد

 .کردم بهش یواشکی اخمی

  سالم：وحيد

 اقاوحيد سالم：فرناز

 .مدیرکارخونه نيماپارسيان دخترآقاي فرنازخانم هم ایشون.دبيرستانه دوم سال کوچکترمه وحيدداداش_

 خوشبختم：زفرنا

 همينطور منم：باز وحيدبانيشی

 نگاه چجوري پروداره پسره إإإ.داد قورت دخترمردمودرسته.توشيکمش پابرم جفت ميگه شيطونه

 .دیدوحيدروبگيرم تاجلوي فرنازایستادم روبروي ازقصداومدم.ميکنه

 .درخدمتم بفرمایين_

 .بياین خواستين اگه سينما هاميریم بابچه شب بگم خواستم：فرناز

 .سينمانرفتم وقته خيلی خوب؟منم جدي؟چه_

 .بيام منم ميشه：وحيد

 .ها همينه ميگن که خرمگس.انداختم بهش نگاهی

 تنهاس خونه مامان نداري؟درضمن امتحان شمافردامگه وحيدجان：گفتم وباحرص ساختگی بالبخندي

 .خاله خونه ميره امشب مامان بعدشم بودم فرداروقبالخونده اوالامتحان：وحيد

 .بزنم نميشدحرف بيشترازاین دیگه.همينه ميگن وکهپر
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 .سينماميبينمتون جلوي شب پس：فرناز

 دنبالت؟ بيایم ميخواي اگه_

 .دنبالم ن ميا ها بچه ممنون نه：فرناز

 هرجورراحتی باشه_

 هب نکنمميومدميگفت خودموضایه که دادم ترجيح ولی دقيقاکيان ميگه که هایی بچه این بپرسم ميخواست دلم

 .دیگه هتوچ

 "فرناز"

 .بود باحالی فيلم هاخيلی بچه واي_

 بدباشه اونم کنم روانتخاب فيلمی من کن فک：متينا

 آسمون؟ چسبيدبه بازتواعتمادت：مانی

 داري؟ مشکل کالهمينم من عزیزم：متينا

 ...واال نه：مانی

 خونه؟ بریم االن که ندارین تصميم：سامی

 هميشگی کافه همون بریم ميگم من：عسل

 بيادهمونجا بزنم زنگ ساواشم به موافقم نمم：سامی

 بياره بگوگيتارشم داداشم به：آنی

 امردیگه؟：سامی

 .ميگم خودم اصالگوشيوبده：آنی

 دیگه؟ نداري؟مياي کاري وفاتوکه.خودم نميخوادميگم：سامی

 نباشم مزاحم برم دیگه من راستش：وفا

 حساسه خرکياخيلی جورتعارف این يمارو سامی داش وفااین.بگير کردتونشنيده غلط داداش سامی：مانی

 .عفوبفرما وفامهمونه امشب حاالداداش ميکنه روشتک طرف بشنوه

 .بياره ساراروهم بگو.تابریم ساواش به بزن زودترزنگ توهم سامی.وفامياد.ميزنی حرف خيلی مانی_
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 نباشم؟ مزاحم：گفت کنارگوشم وفاآروم

 بگم سامی به：وگفتم کردم بهش ظریفی اخم

 .کردم غلط نه نه：وفا

 .زد لبخندي اونم.خندیدم

 .دارین اي وصميمانه خوب جمع خيلی：وفا

 .بود باهامون سالگی ازسيزده که جزساواش به باهميم که ماازبچگيه اره_

 ميشدم واقعاپشيمون نميکردم روقبول امشب دعوت اگه：وفا

 نگو نه من شماروپيشنهاداي_

 چشم به اي：وفا

 بچه.بود وباحالی پسرخوب خيلی بودولی عجيب رفتاراش.ميشد چيزیش یهجدیدا پسره کالاین.زد بعدچشمکی

 .بودن شده صميمی بودوباهاش اومده خوششون ازش خيلی هاهم

 وحيدچراساکتی؟_

 .بگم ندارم حرفی：وحيد

 .نمياد اصالبهت_

 .وریزميخندیدیم آروم منووفاباهم

 .ميشه منم تالفيه نوبت بخندین باشه：وحيد

 .وچولوک داداش منتظریم：وفا

 "وفا"

 رودوره ميخواددرسش ویکمم داره فردامدرسه ميگقت.خونه بزارمش وحيداصرارکردکه شاپ کافی به رفتن موقع

 .هاگفتن بچه که شاپی کافی رفتم وبعدش کردم پيادش سرراه منم کنه

 سالم：وفا

 وحيدکو؟ وفا؟پس کجاموندي：مانی

 نهخو بردمش سرراه：گفتم نشستن ودرحين عقب روکشيدم صندلی
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 چرا؟ إ：فرناز

 خونه بره بهتره گفت داره فردامدرسه_

 .اومد ساواشم：سامی

 شصورت توي آبيش چشماي.داشت خرمایی بلندوموهایی قدي.انداختم ميومدنگاهی داشت که خوشتيپی پسر به

 .کرد وعليک سالم باهمه.بود دستش هم گيتارش.ميزد برق تيغش شيش

 .بنده گل داداش ساواش وفااین.فرنازه ستدو باحاليه بچه وفاخيلی این داداش：سامی

 .دادیم دست باساواش

 خوشبختم：گفت بالبخندوصميميت ساواش

 همينطور منم_

 ساراخانم بنده داداش زن هم محترم خانوم این：سامی

 .ميومدن بهم بودوخيلی واقعادخترخوشگلی انداختم بهش نگاهی

 .خوشبختم：گفتيم بالبخندهردومون

 .روداد خودش سفارش یوهرک وسارانشستن ساواش

 ها؟ چخبربچه：ساواش

 نميگيري؟ وتحویل ميشی معروف داري خواننده آقاي تو خبرادست：متينا

 نگرف؟ روتحویل وروجک توي ميشه مگه：ساواش

 ...پسردایی چاکر：متينا

 این؟ شماخواننده_

 يلتشک موسيقی گروه یه قراره انشاهلل ولی دومافعالنشدیم پسر باش ماراحت جمع توي.وتو اوالشمانه：ساواش

 .بدیم

 خوب چه_

 ساواش ولی قشنگه خيلی صداش ساراهم.نگو که داره قشنگی صداي یه ساواش این وفانميدونی واي：فرناز

 .زیادبخونه نميده اجازه

 ....خانومی اختيارداري：ساواش
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 چراساکتی؟ داداش زن：آنی

 .هباش ساکت خانومم نبينم：کردوگفت نگاش کردوباعشق ساراروبغل ساواش

 لفرنازروبغ منم داشتم دوست لحظه یه چراولی نميدونم.ميکرد اونانگاه به داشت که کردم فرنازرونگاه لحظه یه

 .کنم

 .نه ميگی عاشقی ميگم وقتی

 تودراومد؟ بازصداي

 تلخه؟ حق حرف

 .ميکنی اشتباه داري چون تلخه

 .ميکنی اشتباه شایدتوداري ازکجامعلوم

 دوسم که اون بيزاره کردن ازازدواج که اون کنه نميخواداصالازدواج که اون باشم شده عاشقش که اصالبالفرض

 .نداره

 .داشت دوست شایداونم بگو بهش.داري تودوسش که اینه مهم

 .نداره امکان

 وفاکجایی؟：مانی

 ها؟_

 داداش؟ کجایی.عاشقه بوووووپسرمون：سامی

 گفتی؟ چيزي.ورا همين_

 .باش مشغول داداش هيچی：مانی

 فرورفته مخود انگاربدتو.نباشه تانگرانم زدم بهش ميکردلبخندي نگام بانگرانی داشت که فرنازانداختم به نگاهی

 مخالف ازجنس هميشه که منی فرارميکردم ازعشق که چطورممکنه؟منی شدم؟اخه عاشقش من خدایاینی.بودم

 پيشش همش دارم تمهمه؟چرادوس چرابرام...مهمه ازهمونابرام یکی االن که چطورشده بيزاربودم خودم

 که چيزي اولين چشاموميبندم دنبالشه؟چراشباوقتی نگاهم پيشش؟چراهمش ميرم مختلف هاي باشم؟چرابابهونه

 اینقدبه ببينمش ميخوام مهمه؟چراوقتس برام رفتاراش تک وشيطونشه؟چراتک ومهربون پاک ميادچشاي یادم

 دوست هاي ازنشانه چرا؟ایناهمه واقعاميشم؟ غيرتی ميزنه حرف مردغریبه بایه ميرسم؟چراوقتی خودم
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 نهک دوري ازم بيادچی؟اگه بدش دیگه مرداي مثه ازمنم چيکارکنم؟اگه چی؟باید باشم شده عاشقش داشتنه؟اگه

 .کن کمکم چی؟خدایاخودت

 .بود فضاروپرکرده که بودوگيتارش ساواش صداي این

 نبينمت نميتونم نميدونم یاعشق عادت

 بسپرمت هاییتن به شب یه حتی نميتونم

 دارم دوست نفس مثه بدون فقط یاعشق عادت

 توروبخاطرميارم ازیادبرم اگه خودم

 تو به واحساسم بزاررومن ميخواي که هراسمی

 نو ي واژه یایه اسم یاهوا،یه عادت،هوس،عشق

 دنيابيام بازم اگه هزاردفه امابدون

 ميام دنبالت هميشه ميشم عاشقت دوباره

 دارم ياتودوستسادگ بگم بگم،ساده ساده

 ميارم توروتوشعرام ازت نميگذرم ساده

 تورو ميخوام بگم ساده عاشقتم بگم.ساده

 برو بهم نگی وقت یه باتوباشم دارم عادت

 تو به احساسمونسبت کنم سختش ندارم دوست

 بشو ساده توهم فقط بگم ساده بهت ميخوام

 روبدونی دلم حال خوام می بده حرفموگوش

 بمونی کنارم شایداثرکردحرفاموبشه

 دنيابياد سادگی به من رویاي شایدبشه

 نياد سراغمون دیگه بدخداحافظی حس

 دارم سادگياتودوست بگم بگم،ساده ساده

 ميارم توروتوشعرام ازت نميگذرم ساده
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 تورو ميخوام بگم ساده عاشقتم بگم.ساده

 برو بهم نگی وقت یه باتوباشم دارم عادت

 دارم دوستسادگياتو بگم ،ساده من بگم ساده

 ميارم توروتوشعرام ازت نميگذرم ساده

 تورو ميخوام بگم ساده عاشقتم بگم.ساده

 برو بهم نگی وقت یه باتوباشم دارم عادت

 

 نگاهم اونم اهنگ فرنازبودوازوسطاي به نگاهم من ميخوند اهنگ داشت ساواش که مدتی این توي

 هداشت دوسم اونم داشتم چرادوست نميدونم.تيمميگش چيزي انگاردنبال بودیم شده غرق هم توچشماي.ميکرد

 ادبهبااعتم که غرورکسی کوه ميگن بهش که کسی وفاصفایی من خودم به حداقل کنم اعتراف ميخوام من اره.باشه

 شاشچ وشيطونی پاکی که دختري.فرناز اسم به دختري عاشق.بودم شده حاالعاشق نميشم عاشق ميگفتم نفس

 .باختم ودلموبهش منوشکست چندساله طلسم که دختري.کرد منوطلسم

 ل د عاشق....مهربونش لبخنداي عاشق...گاهش وبی گاه شيطنتاي عاشق...مهربونياش عاشق....شدم عاشقش من

 ....پاکش

 دوسم چيکارکنم؟اگه احساس بااین من آوردي؟حاال بيچارم دل سراین بالیی تودختر؟چه چيکارکردي بامن

 ....ش با هواموداشته ؟خدایاخودتمنونخوادچی چی؟اگه باشه نداشته

 غلشب محکم ميخواست وقتادلم گاهی.کنم مقاومت دربرابرش نميتونستم دیگه.بود شده سخت احساساتم کنترل

 .تمرکزنداشتم کارم هيچ روي بهش کردن بودفکر شده وروزکارم شب.دارم دوست فرنازخيلی وبگم کنم

 نميدونمدچراگاهی.ميبردن منوهم وهرجاميرفتن بودیم ترشده صميمی هم گروه هاي بعدبابچه روزبه ازاون

 مامان کم کم دیگه.بود سخت برام ازش دوري.ميداد عذابم خيلی واین فرارميکنه فرنازازم ميکردم وقتااحساس

 خبریه؟ وفاپسرم：ميپرسيد هرسري ومامان بودن کرده شک وحالتام رفتاراوکارام به ووحيدهم

 خبري؟ چه ميپرسيدم.وقتی

 .واینا الآسيناروباالبزنيممث：ميگفت

 من دخترمال این ميخوام چيکارکنم؟بگم؟نگم؟من احساس حاالبااین.ميپيچوندمش جوري یه هرسري منم

 توروبخواد؟ اون ازکجامعلوم...بشه

 باشه؟ داشته دوسم اونم ميشه خدایاینی.....ف اووووو
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 رمب شدخواستم تموم که کارم.يکردمم روچک بشه قراربودفرستاده که هایی کارتن ليست داشتم کارخونه توي

 ه؟ن دخترخوشگليه خيلی：گفت که ردبشم ازکنارش خواستم.سبزشد جلوم که رودیدم احمدي که اتاقم سمت

 نه؟ مگه خانوميه همچين داشتن هرمردي آرزوي فرنازروميگم：گفت که طرفش برگشتم باتعجب

 چی؟ که دوماخوب وفرنازخانوم اوالفرنازنه_

 .گيرکرده پيشش توهم گلوي که معلومه.غيرتی چه اوه اوه：احمدي

 شو خفه：گفتم دندونام ازالي بودم شده عصبانی

 باباش؟ یاکارخونه گيرکرده فرناز پيش حاالگلوت：احمدي

 نگير کثيفت دهن اون فرنازوتوي هيزاسم مرتيکه بيين：گفتم وباعصبانيت یقشوگرفتم

 توواسه که اي اندازه همون به：گفت.شده عصبانی که بودمعلومه هم توي حسابی جداکرداخماش دستاموازیقش

 .نميزارم بخوریش تنهایی نميزارم کشيدم منم کشيدي زحمت کارخونه این

 .ردشد ازجلوم

 عوضی.بکن خواست دلت هرغلطی_

 کارخونه که اینه فرنازواسه به نزدیکيش دليل نميدونم فکرکرده....هيزعوضی پسره.اتاقم توي برگشتم باعصبانيت

 سردخوردم آب ليوان یه.بيفته اتفاقی همچين نميزارم وفام منم اگه کورخونده ولی دربياره وازچنگشر باباش

. بزنم رفح پسره باآقانيمادرمورداین برم که گرفتم تصميم شدم آروم که ساعت بعدازیه.کنه فروکش تاعصبانيتم

 .بشه نزدیکش نبایدبزارم

 دربازشدواحمدي موقع همون که دربزنم خواستم آقانيمارفتم اتاق سمت وبه بيرون اومدم ازاتاقم

 .داره ت کار رئيس ب جنا：وگفت لبش روي نشست پوزخندي من بادیدن.اومدبيرون

 .کنم روکنترل عصبانيتم داشتم سعی.بود شده مشت ازعصبانيت دستام.کردم بهش اخمی

 ....ينبش：گفت باعصبانيت.گفته بهش چی عوضی نبوداین معلوم.بود توهم آقانيماحسابی اخماي.شدم وارداتاق

 .روبروش نشستم

 ن؟ پارسيا آقاي افتاده اتفاقی_

 .نمک اخراجت ازاینکه قبل روبنویسی ت استعفا بهتره：وگفت گذاشت جلوم اي برگه.کرد نگام باعصبانيت

 بله؟：وگفتم کردم ش نگا باتعجب
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 .جابرو وازاین کن روجمع وسایلت روبنویس استعفات گفتم：ميزوگفت دستوکوبيدروي باعصبانيت

 .ش جلو وگذاشتم رونوشتم استعفام.بودم ودلخورشده ناراحت لحنش ازاین

 .روبرداروبرو وسایلت بعدشم ب حسا بروتسویه ازحسابداري：گفت سردي بالحن

 رفتاریم؟ همچين مستحق که کردم اشتباهی چه بگين حداقل：گفتم باناراحتی.بلندشدم ازجام

 مهه این که متاسفم.خودم براي فقط：ایستادوگفت روبروم.بلندشد ازجاشبود وعصبانی توهم اخماش درحاليکه

 نداشت لياقت که بودم اعتمادکرده کسی به مدت

 ...احمدي اون نميدونم من پارسيان آقاي ببينين：وگفتم کردم نگاش بادلخوري

 ...بروبيرون：گفت بدم ادامه نزاشت

 ...ولی_

 ...بروبيرون：گفت بلندتري باصداي دفه این

 نهازکارخو حساب تسویه وبدون کردم روجمع وسایلم.بيرون اومدم ازاتاق وناراحتی وباعصبانيت نزدم حرفی هدیگ

 اون منداشت دوست بدم توضيح اون براي حداقل بودوميتونستم کاش.بودکارخونه روزفرنازنيومده اون.بيرون اومدم

 ایناز.خوردبود خيلی اعصابم.اتاقم توي تمرف.نبود خونه ن ماما خونه رسيدم خداروشکروقتی.فکربدکنه درموردم

 .بودم شده رفتارآقانيماواقعاناراحت

 "فرناز"

 که فکرکردم اولش.ميوردونميومد بهونه بيرون ميرفتيم هاهم بابچه.نميومد کارخونه وفابه بودکه چندروزي

 اشایدمیاوحيدی مانشما براي ازاینکه ترسيدم.شدم نگرانش کم کم.بود نيومده بودکه هفته یه ولی گرفته مرخصی

 کتاب حساب ل مشغو پذیرایی باباتوي.ميداد نشون رو شب هشت ساعت.باشه افتاده اتفاقی یاخودش خالش

 .نشستم کنارش رفتم.بود

 بابا؟_

 بله؟：بابا

 بابایی؟_

 بابایی؟ جون：بابا

 جونم؟ بابایی_

 .ميخندید چشاش اخمالوبودولی صورتش.کرد بهم بابانگاهی
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 ؟ميخواي بازچی：بابا

 ...خدا به هيچی_

 .زبونتو زیر بریزاون پدرسوخته توروميشناسم من：بابا

 چرانميادکارخونه؟ صفایی آقاي بپرسم خواستم فقط_

 چطور؟：شدوگفت جدي اخماش بابااینددفه

 نداشتم بابارودوست اخماي.ترسيدم

 نمياد که باشه افتاده شایداتفاقی گفتم شدم نگران_

 .استعفاداد：شدوگفت کاراش مشغول بابادوباره

 چی؟ استعفاداد؟واسه：گفتم باتعجب

 .گفتم من چون：بودگفت کاراش مشغول ودرحاليکه باباباخونسردي

 .ميکردم روحس سرم روي شاخاي.بيشترشد دفعه این تعجبم

 ميگين؟ دارین چی هس آخه؟بابامعلوم چی چی؟واسه_

 فتمگ بهش ميگم چی دارم ميدونم رها：ميزوگفت کردروي پرت روباعصبانيت ها برگه.شد عصبانی دفه بابااین

 توباشه اظراف نميخواد دلم چون استعفابده

 .اومدبيرون ازآشپزخونه بانگرانی مامان.بود باباباالرفته صداي

 نيما؟چرادادميزنی؟ شده چی：رها

 اشیب هداشت درارتباط ش وباها دوروبرته پسره ن او فرنازببينم ببين：گفت من روبه ن ماما حرف به توجه بابابی

 .وتو ميدونم من

 چرا؟ ببخشيداونوقت خيلی_

 ميگم من چون：بابا

 .نميکنم قبول نيارین واسم اي کننده قانع دليل که تاوقتی_

 ميخواي؟ دليل：بابا

 .ميخوام دليل اره_
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 ...باشه：بابا

 .کرد پيداش اینکه مثه ميگشت چيزي یه دنبال توش.گوشيش سمت رفت

 .پس کن گوش ب خو：بابا

 .شد پخش ديوفاواحم صداي

 

 نه؟ دخترخوشگليه خيلی：وفا

 نه؟ مگه خانوميه همچين داشتن هرمردي آرزوي فرنازروميگم：گفت دوباره

 چی؟ که ب دوماخو وفرنازخانوم اوالفرنازنه：احمدي

 .گيرکرده پيشش توهم گلوي که معلومه.غيرتی چه اوه اوه：وفا

 شو خفه：باعصبانيت احمدي

 باباش؟ یاکارخونه گيرکرده فرناز پيش حاالگلوت：وفا

 نگير کثيفت دهن اون فرنازوتوي هيزاسم مرتيکه بيين：احمدي

  .نميزارم بخوریش تنهایی نميزارم کشيدم منم کشيدي زحمت کارخونه این توواسه که اي اندازه همون به：وفا

 عوضی.بکن خواست دلت هرغلطی：احمدي

 استعفابده؟ چراگفتم حاالفهميدي：گفت قبل عصبانيت شدباباباهمون تموم که بعدازاین

 نه؟ مگه کاراحمدیه این：گفتم بابا روبه سينه به دست

 .بپلکه دوروبرت پسره اون نميخوام باشه کارهرکی：بابا

 .بود اعتمادازکجااومده این ونميدونستم اعتمادداشتم بهش.نيس ادمی وفاهمچين که بودم مطمئن من

 .ميکنين اشتباه دارین_

 رانتلطفانزارنگ پس توام نگران من درک به کارخونه بخوري ضربه ندارم ودوست فرنازتوتنهادخترمی ببين：بابا

 .باشم

 چی؟ ميکنين اشتباه دارین که کنم ثابت اگه_

 مهمه؟ اینقدبرات پسره چرااین：بابا
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 این ميکنم چراحس نبودن؟پس پسرایکی همه برام مهمه؟مگه واقعاچرابرام.جاخوردم باباحسابی ل سوا ازاین

 ميادوفا فکرم به که نفري اولين تنهاميشم هروقت دارم؟چرا خوبی حس کنارشم داره؟چراوقتی فرق بابقيه

 س؟چرا؟

 فرناز پرسيدم ت از ل سوا：بابا

 براي ينميکن اشتباه دارین اینکه براي بيفته خوردن ازنون کسی خاطرمن به ندارم دوست اینکه براي....اینکه برا_

 .يکنينم رومتهم گناه ادمبی یه دارین اینکه

 چی؟ نکردم اشتباه اگه：بابا

 .ميدم انجام بگين هرکاري وقت اون_

 .باشه：بابا

 ميکنين اشتباه دارین که ميکنم ثابت بهتون_

 ...اميدوارم：بابا

 جوابی ولی زدم چندبارزنگ.وفاروگرفتم ي وشماره گوشيموبرداشتم.اتاقم توي ورفتم باال هااومدم ازپله

 ن بيرو بریم باهم تاگاهی گرفتم روازش شمارش بيرون بودیم رفته رکهبا یه.وحيدروگرفتم شماره.نداد

 ازماکردي؟ یادي عجب چه فرنازخانوم به به：وحيد

 وحيدجان؟ خوبی سالم_

 شماخوبی؟ ممنون：وحيد

 وحيد؟.مرسی خوبم_

 بله؟：وحيد

 .نميده ب جوا ميزنم زنگ گوشيش به وفاخونس؟هرچی_

 .کنهوفاروپيدانمي که بگو پس نميزنه زنگ بارم یه سالی گيرنباشه شکار اگه فرنازخانوم این گفتم منم：وحيد

 وحييد؟_

 هم فقط نميره وسرکارم تواتاقشه همش چشه هفته یه این نيس معلوم تواتاقشه هس اره.کردم شوخی：وحيد

 چشه؟ تونميدونی ميگيره پاچه

 ميکنم حلش کنم پيداش اگه که اومده پيش سوتفاهمی یه_
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 بهش؟ گوشيوبدم وايميخ خونس االن：وحيد

 بيادبيرون؟ کنی کاري نميتونی بایدببينمش نميزنه حرف بهش بدي اگه نه_

 .توبيااینجا خب：وحيد

 ...مامانت ولی_

 .فردامياد لس خا پيش مامان：وحيد

 نگو بهش وحيدچيزي فقط.ميام من بده توآدرس پس باشه_

 چشم به اي：وحيد

 ممنون_

 .رفتم شونوفا خونه سمت وبه بيرون اومدم ازخونه

 .اومدي خوش سالم：وحيد

 س؟ کجا.ممنون_

 .دومی راهروبرواتاق ازاین：وحيد

 مرسی_

 .نداشت قابل：وحيد

 .ودرزدم کشيدم عميقی نفس.بود کرده یخ ودستام بودم گرفته استرس.رفتم اتاقش سما به

 .نميخورم باباشام دیگه کن وحيدولم اهههه：وفا

 باشنيدن.کردم سالم وآروم داخل رفتم.بود من به بودووپشتش شيدهدرازک نفرش یه تخت روي.دروبازکردم اروم

 .کرد نگام بلندشدوباتعجب ازجاش سریع صدام

 فرناز؟تواینجاچيکارميکنی؟：وفا

 حرف باهاش ودارم وایستادم جلوش که باره انگاراولين رونميفهميدم ودليلش بودم گرفته استرس عجيب

 هام چهب دیدنمون ونمياي شدي معرفت بی توکه：گفتم کنم هنونروپ استرسم داشتم سعی که بالبخندي.ميزنم

 .ناراحتن ازدستت

 ...آخه：بودگفت چشماش توي که باغمی

 .چيوگفت باباامروزهمه....ميدونم：گفتم بده ادامه نزاشتم
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 ...فرنازمن：وفا

 ...تواعتماددارم به من...وفا ميدونم_

 نگاه یه.ميزد خاصی برق چشماش.نبود چشماش توي غم اون دیگه دیدچون چشمام اعتمادروواقعاتوي انگاراین

 .داشت خاصی

 ...خانومی ممنون：بالبخندگفت

 ادهد دست بهم جملش این باگفتن خوبی حسی یه.بود شده گرمم.یافته جریان بدنم توي خون تازه کردم احساس

 چمه؟ خدایامن.انداخته گل صورتم که ميکردم احساس.بود

 .وحيددرزد

 وفا؟：وحيد

 تشرب.بود شده گرمم حسابی.داشتم احتياج واقعابهش.بود آورده شربت وحيدبرامون.کرد دروبازش سمت وفارفت

 .سرکشيدم سره رویه

 .ميشی خفه یواش：وفا

 .بود تشنم خيلی：وگفتم سينی توي روگذاشتم ليوان

 .بيارم  بازم ميخواي：وفا

 ...ممنون نه نه_

 چی حس این.بود دلم توي عجيبی حس.بودیم کالفه انگارهردومون.بود فضاحاکم توي عجيبی سکوت

 .ميشدم وفااینجوري بود؟چرابادیدن

 .هموصداکردیم اسم هردوباهم

 توبگو ل او：گفت ووفا کردیم بهم نگاهی

 توبگو نه_

 توبگو：وفا

 .کرده اشتباه که کنم باباثابت فردابه ميخوام_

 نيس مهم دیگه：کردوگفت وفااخم

 ...مهمه من براي ولی_
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 یهوازدهنم حرفوگفتم؟ این که بودم من واقعااین.همينطور خودمم.بودم کرده تعجب  محرف وفاازاین

 بود؟ مهم چرابرام...دراومد

 پایين سرموانداختم.اومد رونميدونستم معنيش که نگاه وهمون مهربون لبخندي ش وجا رفت وفاازبين اخماي

 .بودم کشيده خجالت

 ...باشی نميادخجالتی بهت：وفا

 .نشست اومدکنارم.تخت روي بودمنم نشسته کامپيوترش ميز صندلی روي.بلندشد زجاشوفاا.نزدم حرفی

 فرناز؟：گفت خاصی بالحن

 کردم نگاش...بود شيرین برام اززبونش اسمم چقدشنيدن....ميزد عجيب احساسم نبض...بود باالرفته قلبم ضربان

 بود چشماش توي نگاه بازهمون

 .بگم جوري چه نميدونم ولی بگم روبهت چيزي یه ميخوام که مدتهاس：وفا

 .کردم بگه؟منتظرنگاهش ميخواست چی ینی

 نميشدهرجاميرفتم ولی فرارکنم احساس ازاین خواستم....خيلی اونم....دارم دوست من...فرنازمن....فرناز：وفا

 يتو.دارم دوست خيلی که اینوميدونم فقظ ولی نميدونم هنوزخودمم شدچون وکی چطوري نپرس ازم.بود باهام

 بهت که توازاونایی مياداخه ازتوبدم من بگی بهم ندارم دوست من بگی وبهم بگم بهت ميترسيدم مدت این

 حتی.دارم نگه دلم حسوتوي این نميتونم دیگه نميومدولی خوشت ميدادن یاپيشنهادازدواج دوستی درخواست

 جاتوتوي کس هيچ ونميزارم داشت خواهم تاابددوست من نباشی کنارمم اگه حتی باشی نداشته دوسم تو اگه

 .بگيره قلبم

 اون...داشت؟وفا وفادوستم....داشتم شک گوشام به.کشيد ازسرآسودگی شدنفسی تموم که حرفش

 وقرارندارم؟چراوقتی ميزنه؟چراآروم اینجوري داره چراگرممه؟چراقلبم خدایامن....ميکرد اعتراف مردمغرورداشت

 برام اززبونش حرف این توگوشش؟چراشنيدن مياد؟چرانميزنمن بدم ازش دیگه پسراي مثه دارم دوست گفت

 مهمه؟ وفابرام ینی دارم؟خدایا دوسش منم دارم؟ینی دنيارومن حس بهترین ميکنم شيرینه؟چراحس

 بگی؟ چيزي فرنازنميخواي：وفا

 .نميدونستم هيچی هنوزازاحساسم که درصورتی ميگفتم بهش چی

 وفا؟_

 وفا؟ جان：وفا
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 مهم برات کاراش همه اگه...باشی دنياروداشته حس بهترین کنارش اگه...بشی حالخوش کسی بادیدن اگه_

 نيدنش با اگه...باشه اون فرددرنظرت زیباترین اگه....بزنه ساعتی بمب مثه قلبت دارم دوست باگفتن اگه...باشه

 داري؟ دوسش اینکه ینی روداري اسم زیباترین که کنی احساس اون اززبون اسمت

 .داري دوسش ینی اره：گفت بهم ترس وفاباکمی

 .دارم دیگه یکی به حسارونسبت این بودکه کرده فک کنم فک

 وفا دارم دوست منم پس：بالبخندگفتم

 .بود گرفته خندم ميکردازقيافش نگاه داشت بازازتعجب ودهنی گشادشده وفاباچشماي

 وفا؟خوبی؟_

 .رو گفتی که واینیبگ باردیگه وفایه فرنازجون：بودگفت اومده خودش به تازه وفاکه

 وفا؟خوبی؟_

 بگو باردیگه تویه فقط خوبم اره：وفا

 .وفا دیگه گفتم خب_

 بگو من جون دیگه نکن فرنازاذیت إ：وفا

 وفا دارم دوست：گفتم گوشش دم واروم ترشدم نزدیک بهش

 .کردم بغلش ومنم اومدم خودم بعدبه ولی شدم بودشکه یهویی کارش این چون.کرد وفایهوبغلم

 ....خانومی نوکرتم....من عشق دارم دوست یخيل：وفا

 .بود اومده زودترازمن.قرارگذاشتم شاپ کافی یه توي روزبعدبااحمدي

 .آوردین تشریف عجب چه فرنازخانم به به：احمدي

 بود ببخشيددیرشدترافيک_

 ميمونم منتظرت تااخردنياهم من نداره اشکال：احمدي

 .مياد بدم جورابرازاحساساتش ازاین اه اه اه

 ميخوري؟ چی خب：احمدي

 ...قهوه_
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 .درخدمتم من خب：گفت آوردن روکه هامون قهوه.داد دوتاقهوه سفارش

 .بزنم صداحرف درمورداون خواستم_

 صدا؟ کدوم：احمدي

 .بود صفایی درموردآقاي که همونی_

 باال بکشهرو وکارخونه بزنه ل روگو ت  تووبابا ميخواست عوضی مرتيکه....شنيدي توهم پس...اون اها：احمدي

 ....عوضی ميگه من وفاي به....بيشعور خودتی عوضی

 مطمئنی؟_

 .رودرمياورد خوب ادماي واداي مردگی موش بودبه خودشوزده

 چياگفت؟ صداروکه اون نشنيدي مگه اره：احمدي

 نباشه کارخودت ازکجامعلوم ولی چراشنيدم_

 مياد؟ من فرناز؟به：احمدي

 .تومياد کاربه همه هللماشا درضمن نيار کثيفت منوتودهن اسم

 دنبال توچشت که ميدونيم ب خو خيلی هردومون کنی روتمومش بازي این که بهتره احمدي اقاي ببين_

 شرکت اون وفاتوي اندازه به توهم.کورخوندي ولی توشه مال کارخونه تااون منوبزنی مخ وميخواي کارخونس

 .داشت دبيشتريوفااعتما بابابه ميشدازاینکه حسودیت هميشه ولی کارکردي

 .کنن نگامون شدهمه باعث کردکه بلندي خنده احمدي

 وفا؟ شده صفایی تاحاالآقاي دوماازکی وشروین نه احمدي اوالآقاي：احمدي

 کنی روتمومش بازي این بهتره نداره ربطی توهيچ به اونش_

 نکنم؟ اگه：احمدي

 باباميگم چيوبه همه ميرم وقت اون_

 .داره بهم زیادي اعتمادخيلی ت بابا فعالکه.ترسيدم من چقدم：احمدي

 مطمئنی؟：وگفتم زدم پوزخندي

 . ش با نداشته شک：احمدي
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 ....باشه_

 .ميزبودبرداشتم روي روکه گوشيم

 چيو؟ همه الوبابا؟شنيدي_

 .کالهبردارنامرد اون به روبده گوشی：بابا

 .طرفش گوشيوگرفتم

 .داره باباکارت_

 عروقط گوشی.قرمزوقرمزترميشد ازعصبانيت صورتش که دمميدی نميزدفقط حرفی.گوشش دم گوشيوگذاشت

 .درميارم ت تالفيشوبدسر：بلندشدوگفت ازجاش.کرد

 ...منتظرم_

 "وفا"

 ن؟ وفا؟ماما：ن ماما

 مامان؟ بله：اتاقم ازتوي

 .پسرم داریم بيامهمون：ن ماما

 وفرنازسالم وخانومشآقانيما ن بادید.ن بيرو اومدم وازاتاقم کردم رومرتب وموهام اومده؟لباسام کی ینی

 هب نگاهی.کنارشون نشستم.بودم شده روزواقعاناراحت ن او ولی یانه دلخورم ازدستش هنوزم نميدونستم.کردم

 .ربشهت جنبه بی  من بيجنبه ل د شداین باعث زدکه بهم یواشکی چشمکی.داشت لب  لبخندبه که فرنازانداختم

 منوبابت ميکردم ت نبایدزودقضاو.کنم عذرخواهی ت اینجاتااز اومدیم ماامشب پسرم راستش：آقانيما

 .ت سرکار ازفردابرگردي ميخوام ت از ببخش رفتاراشتباهم

 .شد خداروشکررفع بودکه تفاهمی سوء حرفيه؟یه چه این اختياردارین_

 !سرکار؟ دیگه ازفردامياي ن وفاجا داشتی ف لط من درحق هميشه：آقانيما

 .خدابخواددرخدمتيم اگه انشاهلل_

 گرفته خاصی رنگ زندگيم....ت خدایاشکر.فرنازبودم عشقم رومدیون خوشحالی واین بودم ل خوشحا یخيل

 اهنگ ن خونمو ن بود اومده روزکه ن همو.خواستگاري تابریم بزنم ف حر ن زودترباماما هرچه که داشتم تصميم.بود

 قربو لمد توي ميکردومنم ازفرنازتعریف کنارگوشم هفته تایه ن وبعدرفتنشو بودم فرنازدیده روبه مامان خریدارانه

 .ميرفتم صدقش ن
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 .فرنازشدم ق ووارداتا درزدم

 تونميري؟.ميرم دارم من عشقم_

 توبرو کاردارم یکم من عزیزدلم نه：فرناز

 ت؟ کار ميشه تموم کی_

 چطور؟ نميدونم：فرناز

 تو دنبال ميام خونه مرسوند ووحيدروکه ن ماما  اونجادعوتيم شام خالم خونه برم ميخوام ن اال من_

 ميرم نميخوادوفاخودم：فرناز

 .نداریم اعتراض گفتم که همين_

 آقا چشم：کردوگفت شدوبغلم نزدیکم

 .کردم بغلش ومنم زدم اي بوسه سرش اروي

 وفا؟：فرناز

 وفا؟ جان_

 داره؟ دخترم خالت این：فرناز

 هن حسودخانم：وگفتم زدم بينيش وير اي ضربه اروم اشارم باانگشت.بود لبام لبخندروي.کردم ش جدا ازخودم

 .که رونميدیدم کسی تودیگه مثه اي باوجودفرشته داشت اگرم نداره

 شتکش اونو توروهم هم صورت ن درغيراو چون ميکنی کارخوبی：کردوگفت ظریفی جداشدواخم فرنازازم

 ميکردم

 مياد؟ دلت_

 .موردصددرصد یه تواین：فرناز

 .بشم حسودم خانم قربون من_

 ...انکنهخد：فرناز

 "فرناز"

 اکبرآقاتوي فقط.ميدادم کاراموانجام داشتم کارخونه تنهاتوي بودومن شده تعطيل کارخونه ميشدکه دوساعتی

 .بود کارخونه دربزرگ جلوي نگهبانی اتاق
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 وداره شایداکبرآقاست گفتم.اومد صداهایی یهویه.دادم بدنم به وقوسی کش.بودم شده شده خسته عجيب

 وبوي ميکردم عجيبی گرماي س احسا.شدم کارم ودوبارمشغول نکردم توجهی همين واسه نهميک روچک کارخونه

 تشآ هاي شعله یهوبادیدن که روبازکنم دیدداشت پایين طبقه به روکه سرم پشت تاپنجره بلندشدم.دودميومد

 مبرداشتگوشيمو.ميگرفت آتيش جاداشت همه کردم رونگاه پایين کشيدم بلندي بودجيغ جاروپرکرده همه که

 رتمصو واشکام بودم ترسيده خيلی.بود شده قطع ولی بزنم زنگ کارخونه باتلفن بودخواستم شده خاموش ولی

 امه سرفه.ميخواستم وکمک دادميزدم.بازنميشد کردم هرکاري ولی کنم ش درتاباز سمت رفتم.ن بود روپوشونده

 .صداموبشنوه نبودکه کسی ولی مميخواست وکمک درميزدم به.داشتم ن کمبوداکسيژ.بود شده شروع هم

 "وفا"

 سمت ووحيدبه ن ماما ن بعدازرسوند.فرناز پيش دیرشدتابرم یکم همين موندواسه خاله پيش خيلی ن ماما

 .خورد زنگ گوشيم که بودم راه وسطاي.کردم حرکت کارخونه

 اکبرآقا؟ جانم_

 شدیم آقابيچاره شدیم آقابدبخت：اکبرآقااومد س وپرازتر ن نگرا صداي

 اکبرآقا؟ شده چی_

 اقا زودبياین ميگيره اتيش داره آقاکارخونه：اکبرآقا

 چی؟اتيش؟اکبراقافرنازاونجاست_

 توساختمونه مهندس خانم توسرم عالم خاک واي：گفت باشه اومده یادش تازه انگارکه

 ن زما یاامام_

 ینشان اتش هم ازمن صلهبافا وکمی سرم پشت.رسوندم کارخونه روبه خودم زیادي وباسرعت گازروگرفتم تخته

 .ن واقانيمااومد

 .ساختمون سمت دویدم بقيه به توجه بدون

 وفاکجاميري؟وفا؟：اقانيما

 .باال طبقه رورسوندم بودخودم هرسختی بودبه  جاروپرکرده همه اتيش.داخل رفتم وبقيه اون به توجه بدون

 فرناز؟عشقم؟کجایی؟_

 .اومد دراتاقش ازپشت جونش کم صداي

 وفا؟：فرناز
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 ....نفسم اومدم....عشقم دلم؟اومدم جان_

 .بود شکسته پنجره هاي شيشه سوزي دراثرانش اومدانگاري بلندي یهوصداي.دربازنشد کردم هرکاري

 ....فرناز：دادزدم

 .نيومد ازش صدایی

 تونميتونم نزاربخدابی فرنازتنهام....بيارنفسم وفاطاقت جون... بيارعشقم توروخداطاقت_

 .گرفتم ب  قا روبادستام صورتش.بود افتاده گوشه فرنازیه.ردمپابازک دروباضربه

 چشاتو اون کن وفابازکن جون....چشاتو بازکن عمرمن....من عشق_

 وفا：کرد زمزمه اروم

 .رفت ل بعدازحا

 ...ن بيرو ميریم االن من بيارعشق طاقت....عزیزدلم بشه وفاقربونت الهی_

 ژناکسي.کردن فرنازروسوارآمبوالنس.بيرون رورسوندیم ودخودمونب هرسختی وبه بلندکردم زمين فرنازروازروي

 به چون بودولی فرنازهنوزبيهوش بيمارستان رسيدیم وقتی.شدم سوارامبوالنس همراهش منم.بود وصل بهش

 توي رفتم.بود شده بودوباندپيچی سوخته کمی منم چپ دست.بود خداروشکرحالشدخوب رسوندیمش موقع

 .کردم موهاشونوازش اروم.نشستم کنارش.بود خوابيده ومعصوم اروم.بود وصل اکسيژن ماسک.اتاقش

 وفاميميره؟نگفتی ها؟نگفتی چيکارميکردم ميومدمن سرت بالیی نکرده خدایی اگه...فرناز ترسوندیم خيلی_

 دارم دوست خيلی.....من عشق دارم دوست وابستس؟خيلی من نفس به وفانفسش ميشه؟نگفتی وفاداغون

 ....خانومم

 .ميکرد گریه داشت که رودیدم فرناز مامان و پارسيان آقاي بيرون اومدم که اتاقاز

 .طرفم اومدن بانگرانی من هردوبادیدن

 چطوره؟ حالش：آقانيما

 خوابه االنم رسوندیمش موقع خداروشکربه نباشين ن خداروشکرنگرا خوبه_

 .دادي تنمونجات ي ارهپ توامروزجون پسرم تشکرکنم ت از زبونی باچه واقعانميدونم：آقانيما

 .شده وخطررفع خوبه االن حالش که اینه مهم_

 چطورشده؟ سوزي اتش نفهميدین
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  اتصاليه ميگن：آقانيما

 کاروکرده عمدااین یکی ميگم من ولی_

 مثال؟ کی：اقانيما

 مشکوکم احمدي این به من ولی نميدونم_

 ازکجامطمئنی؟：اقانيما

 که گفته کردین روقطع شماگوشی بعدازاینکه که ازميگفتروزفرن اون چون مشکوکم فقط نيسم مطمئن_

 نهک تاچک رواوردم یکی دوروزپيش همين نداشت اتصالی هيچ ساختمون برق بعدشم درميارم ت تالفيشوبدسر

 .ميدم روخودم کاروکرده این که کسی جزاي که ش با مطمئن باشه عمدي اتفاق این اگه：آقانيما

                                   ******** 

 "عسل"

 باباکجاس؟ مامان_

 ...عموت سرخاک رفته：آشپزخونه ازتوي مامان

 بازم؟_

 .نميشه آروم نره اگه همينه کارش ساله بيست ميدونی توکه：مامان

 هک کاربابااینه که ساله بيست ميگفت راست مامان اره.درازکشيدم تختم روي.اتاقم توي وبرگشتم نزدم حرفی

 ميکنه کنسلش باشه داشته کاروهم ترین مهم اگه حتی شده هرجوري....عمو خاکسر بره شنبه هرپنج

 تهراس.....گذاشت هرکدوممون زندگی توي خالبزرگ یه بارفتنش که عمویی....شده عموتنگ براي چقددلم....وميره

 کاش....بود کاش....بود زمين روي آدم بهترین منم عموي....خودش پيش روزودمياره خوب خداآدماي ميگن که

 ینا دیگه بهاروخيلياي وعموسعيدوعمه هستی باباوعمه بوداونوقت اگه....نميداد اینقدعذابمون خاليش بودوجاي

 هاي یادگاري که وآیسان آیهان نميکردواونوقت ازدواج آدم بااون عمونازنين بودزن اگه....نبودن ناراحت همه

 هاگ....نميشد بابااینقدخميده هاي بودشونه اگه....ترونداش باردیدنش یه وباباحسرت دورنبودن ازمون عموبودن

 دلمون....پيدانشده قاتلشون هنوزم که بيشتربابابخاطراینه ناراحتی ميدونم من...نبود بابااینقدناراحت بودچشماي

 ....بود سالش سه فقط اون ميشه کباب ساواش بيشترواسه

 احتنار اونم سعموميبينتت نباش اینقدناراحت گفتمبابا بارهابه...باهامونن هميشه عمووساواش روح که ميدونم

 دوست روخيلی هستی باباعمواميروعمه....بود ازخونش....بود برادرش باشه نبودهرچی خودش دست هاولی ميشه

 .....ميگفت مامان بوداینوهميشه خوشبخت وازخوشبختيشون داشت
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 بودم ناراحت وهميشه پروازبودم عاشق ازبچگی.مهماندارهواپيمابودم.بودم ازسفربرگشته بودکه روزي دوسه

 ....دوتاسفرداشتم حداقل اي شن؟هفته خلبان چرادخترانميتون ازاینکه

 اهدانشگ یه توي ولی نبودیم کالس هم.... دانيال اسم به شدم پسري عاشق دانشگاه توي بودکه پيش سال پنج

 جزوهمون هم بودوبنده دخترابهش همه وچشم بود ورزشکاري وقدبلندوهيکلی پسرخوشتيپ دانيال....بودیم

 دختري هيچ به که وبخاطرغرورشه پسرمغروریه فکرميکردم نميکرداولش توجهی کسی هيچ به اون دختراولی

 منميدون....نميکرده توجهی کسی هيچ به خاطرعشقش وبه بوده نخيرآقاعاشق که بعدهافهميدم ولی نميده محل

 دارم دوسش خيلی من که اینوميدونم ولی یانه دارن دارم سشدو من که اي اندازه همون به هم دیگه دختراي

 همه فهميدم وقتی...دختردیگس یه عاشق فهميدم وقتی....نتونستم...نشد ولی کنم فراموشش بارهاخواستم

 ...گرفت نفسم...نابودشد دنيام...وابستس دیگه یکی نفس به نفسش فهميدم وقتی....دیگس یکی دنياش

 قلبم بادیدنش...داشتم هيجان بازبادیدنش....داشتم بازدوسش ولی نميشه يچیه عشق این ته ميدونستم

 پردردم روزاي تنهاهمدم نزدم حرف قلبم توي واحساس عشق درمورداین کسی باهيچ....بيادبيرون ميخوادازجاش

 ییدولدلتنگيهاموميد بودکه اتاقم....ميکرد روقبول ودردم اشکاوآه اعتراضی هيچ صداوبدون بی بودکه بالشم

 که هرخواستگاري.....برسم بهش ميزاشت نه کنم ميکردفراموشش کاري نه....نميزد ميدیدودک که خدایی

 ازدواج گهدی بایکی....باشم دیگه یکی خانم توقلبمه که باحسی چطورميتونستم....ردميکردم اي بهونه ميومدروبایه

 مومت درسم وقتی....دیگس یکی پيش ودلم سفکروحوا همه من که درصورتی بخوابه دیگه یکی شباکنارم....کنم

 انخلب اون تازه شدم بيشتردلتنگش نشدهيچ که فراموش ولی کنم فراموشش ازش شایدبادورموندن شدگفتم

 درنظراون....دوستانه وعليک سالم....داشتيم وعليک سالم باهم....بودم مهماندارش منم ميشدکه پروازهایی همون

 ازش ميگفت عقلم....درگيربودم واحساسم باخودم....دنيام همه اون درنظرمن ولی بودم معمولی دوست یه من

 ....تااینکه نميزاشت دلم ولی دورباشم

 ميگفت ميپرسيدم هم ازهرکسی.بيخبربودم وکامالازش نميدیدم پروازي هيچ روتوي دانيال بودکه چندوقتی

 حتماباعشقش ميگفتم هم گاهی باشه تادهاف اتفاقی براش ميترسيدم....بودم شده نگرانش....ندارم ازش خبري

 ...دردميگرفت ميومدقلبم اینایادم وقتی....عسل ماه ورفتن کردم ازدواج شایدم....مسافرت رفته

 وسشد...عشقشه عاشق اون....وميادتوروميگيره؟نخير ميکنه روول عشقش کردي فک لعنتی؟چيه چته：ميگفتم

 ...ميسوزي پاش به توهم ميشه خوشبخت اون....وبسوزي نیبمو بایدهمينجوري توهم...ميميره براش...داره

 عاشقش چراگذاشتی قراردادي؟ هم چراماروسرراه نميرسيم مابهم ميدونستی خدا؟توکه انصافه این اخه

 دردبکشم؟چراخدا؟ شم؟چراگذاشتی

 که تگف پروازبهم این توي....رفتارميکرد باهام ترازقبل صميمی....پروازداشت....دیدمش فرودگاه توي بعدچندهفته

  ميزنه زنگ که وگفت شمارموگرفت بزنه حرف باهام چيزي ميخواددرموردیه
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 وتوي ميشدم خرکيف خيلی داشت بهم که ازرفتاروتوجهی ازطرفی...ميخوادبگه چی بدونم کنجکاوبودم خيلی

 ....آسموناپروازميکردم

 هاینک مثه...زدنش اززنگ بودم ميدشدهناا دیگه.بود نشده ازدانيال وهنوزخبري ميگذشت چندروزازبرگشتنمون

 درپی پی ومشتاي شدم عصبانی فکرحسابی بااین...بخنده سرم پشت تابشينه گرفته بازیم به دارم دوسش فهميده

 .دادم جواب وباعصبانيت شماره به کردن نگاه خوردبدون زنگ گوشيم حين دراین....ميکوبيدم بالش به

 ...خانوم؟دانيالم عسل：دانيال

 نه تمگرف ازپام نيشگونی ترشم مطمئن اینکه براي...بيدارم نه گوشم توي زدم يال؟خدایاواقعادانياله؟ارومچی؟دان

 .واقعابيدارم

 هستين؟ خانوم عسل：دانيال

 بفرمایين سالم:وگفتم کردم ف بعدصداموصا کشيدم اي خفه وجيغ دورکردم ازخودش رویکم گوشی

 نيسم؟ که مزاحم：دانيال

 ه؟بفرمایينحرفي چه این نه نه_

 خوبين؟：دانيال

 شماخوبين؟ ممنون_

 بگم بایدبهتون که هس حرفایی یه ببينمتون ميخواستم ازمزاحمت غرض....خداروشکر：دانيال

 حرفایی؟ چه_

 بگم دیدمتون وقتی بدین اجازه اگه：دانيال

 وکجا؟ کی خب خيلی_

 ....شاپه کافی بياین ندارین کاري فردابعدازظهراگه：دانيال

 اشهب خب خيلی_

 تافردا پس：دانيال

 خداحافظ_
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 دمش که خسته.ميرفتم باالپایين تخت وروي کشيدم وخوشحالی ازهيجان اي خفه جيغ یه کردم قطع روکه گوشی

 بگه ميخوادچی واینکه ل دانيا وبه شدم خيره سقف وبه درازکشيدم تخت روي شدم هيجانی تخليه وقشنگ

 .فکرميکردم

 .اومد بيابابات عسل؟دخترم：مامان

 تامامان بدم نشون وخندان خودموخوشحال کردم سعی.پایين ورفتم انداختم خودم به نگاهی یه آینه ازتوي

 .نشن ناراحت وبابابيشترازاین

 خودم بربابایی سالم_

 ؟.گلم دخترباباخوبی سالم：زدوگفت لبخندي بابابادیدنم

 بابایی خوبم：وگفتم بوسيدم گونش ازروي

 .ميخوردیم بودوداشتيم آورده چایی مانوما بودیم نشسته دورهم مبل روي

 .بود اومده امروزدانيال：خوردگفت روکه ازچایيش قلوپ بابایه

 .اونجاهمودیدیم که مامانش بودسرخاک اومده：گفت نگاهم بادیدن وکه کردم ش نگا باتعجب

 گفت؟ چی：مامان

 .بزنه حرف ميخوادباعسل.ميزد مدت این توي که حرفایی：بابا

 ندارم ش باها یحرف من：گفتم بااخم

 .ميگه چی ببين بزن حرف بارباهاش یه خوب جان عسل：مامان

 دانيال تصميماروميگيري بهترین هميشه که نظرتووميدونم ترازهرچيزي مهم من براي دخترم ببين：بابا

 مومت روکامل چی همه ازاینکه قبل که اینه ومامانت نظرمن کنه جبرانش وميخوادکه کرده اشتباهی ویه پسرخوبيه

 .بدي بهش زدن حرف واسه فرصت یه کنين

 دوسش بازم هنوزه که هنوزم ولی پروشکستس ش از خيلی دلم که درسته وباباباشه بامامان جایدحق

 ميکشم خجالت هنوزه که هنوزم...کرد بازي واحساساتم بامن اون....ببخشمش امانميتونم دارم دوسش....دارم

 ....حاال ولی بودم کرده تعریف پيششون چقدازدانيال....انتخابم بااین کنم نگاه پدرومادرم توروي

 .بيرون باباازفکراومدم باصداي

 بابا؟ بله_

 چيکارکنی؟ خب؟ميخواي：بابا
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 فقط.کاروميکنم بخاطرشمااین فقط که بدونين اینم ميدم حرفاش گفتن واسه فقط فرصت یه من بابا خب خيلی_

 چندروزدیگه باشه نه االن

 من برم دخترم قربون：بوسيدوگفت پيشونيم زرويبلندشدوا ازجاش مامان

 ...جون مامان خدانکنه：وگفتم زدم لبخندي

 بيمارستان؟ فرنازروبردن باباشنيدین مامان راسی：گفتم که آشپزخونه سمت ميرفت داشت مامان

 شده؟ چی نه：بابا

 ولی ودهب توش فرنازم گرفته آتيش کارخونشون.رها به زدم زنگ امروزم شنيدم ازهستی من：مامان

 ندیده جدي وآسيب خوبه حالش خداروشکرکه

 .مالقات برن ميخوان فرداهمه_

 .باهاشون ميریم ماهم خب خيلی：بابا

 ویهت بودهرشب ازدانيال یکيش بودکه اومده اس ام چندتااس انداختم گوشيم به نگاهی.اتاقم توي رفتم بعدشام

 ：بود نوشته امشب.روميفرستاد ازآهنگی قسمت یه ساعتی

 "اونورابرام باشی من ميام دیدنت واسه دنيام دلگيرشده توتنهام گردبیبر"

 ....تو ولی داشتم دوست واقعا من....کردي بازي واحساسم بامن....بدکردي ودلم بامن....دانيال بدکردي

 .بود سرقراراومده خوشتيپ هميشه ومثه ومرتب شيک دانيال....سرقرار رفتم

 نکردم دیرکه سالم_

 .بود صورتش روي لبخندجذابی.نشست اونم نشستم بلندشدووقتی ازجاش منبخاطر دانيال

 .اومدم تازه من نه اومدي خوش سالم：دانيال

 خوبی؟：داد ادامه.زدم لبخندي

 مه پشه قبلناکه به ميکنه؟نه نگام جوري ميزنه؟این حرف چرااینجوري خدایااین.شد جنبه بازبی من قلب این

 ...وریهاینج که االن به نميکردنه حسابم

 شماخوبين؟ ممنون خوبم_

 .بهترميشم نزنی حرف اینقدرسمی باهام اگه خوبم منم：دانيال
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 آوردن سفارشاروکه.داد چيزي یه سفارش هردومون واسه دانيال.بدم جواب اومدونتونستم گارسون

 چيه؟ دیدارمون دليل بگی نميخواي：گفتم

 .کنم صالازکجاشروعیاا بگم چجوري نميدونم راستش：کردوگفت صداشوصاف دانيال

 بگو تري راحت هرجورکه خب_

 دوست خيلی که اینوبدون شدفقط شد؟ازکجاشروع چجوري که نپرس...دارم دوست من...من عسل ببين：دانيال

 حرف که ونميزاشت دهنموميگرفت جلوي چيزي یه هردفه...نميتونستم ولی بگم بهت ميخوام که مدتهاس.دارم

 وستواقعاد من عسل.کنه خودش مال هميشه بيادوتوروبراي یکی ميترسم همش.مکن پنهون نميتونم امادیگه بزنم

 ....دارم

 کی ميگفتن ازش که عشقی اونی پس...داره؟پس خدایاواقعادوسم....بودم شک توي.اعتمادنداشتم گوشام به

 .نميکرد من به توجهی اصالهيچ دانيال نداره امکان این...بودم؟نه بود؟من

 عسل؟：وگفت دستم روي دستشوگذاشت دانيال دمدی ميزبودکه روي دستم

 .خوند نميشدازچشاش چيزي هيچ.کردم نگاه چشماش توي

 بگی؟ چيزي نميخواي：دانيال

 بگم؟ چی_

 که چيزي بيشترازاون دارم دوست من باورکن عسل.ميکنی ازدواج بگوبامن.داري دوسم بگوتوهم：دانيال

 .فکرشوميکنی

 راسته؟ وميشنوم ميبينم دارم که چيزایی رم؟اینبيدا خدایابایدباورکنم؟خدایاواقعامن

 .مسخرس خيلی که بایدبگم شوخيه اگه_

 .باشی هام مادربچه شی خونم خانوم کنم ازدواج باهات ميخوام دارم دوست عسل؟من چيه شوخی：دانيال

 رویابودولی یه اینابرام ي همه.ميدیدم خوابم توي اینارومن ي هاش؟همه خونش؟مادربچه ازدواج؟بادانيال؟خانوم

 .ميشد واقعی برام رویاداشت حاالاین

 ميکنی؟ قبول عسل：دانيال

 زندگی بارویاش مدت همه این که بزاربدونه.....دارم چقددوسش که بدونه بزاراونم....بگم ازاحساسم بزارمنم

 ....کردم
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 همه....داشتم که ازحسرتی....گذروندم اون بدون که ازروزایی....ازاحساسم....اززندگيم....وگفتم گفتم

 ....دارم چقددوسش گفتمکه....دارم چقددوسش که گفتم....روگفتم

 مهربون خيلی دانيال.زدیم حرف کلی.شهروگشتيم بادانيال تاشب.بود زندگيم روز بهترین من روزبراي اون

 واسه هامون ازنقشه...گفتيم ازآرزوهامون شب اون.داره چقددوسم اون که ميکردم حس بودوهرلحظه

 براي داشت عجله خيلی ازدواجمون واسه دانيال....باشيم داشته قراربودباهم که ازروزایی...اززندگيمون....آینده

 توي ترازمن خوشبخت....بيشترمن وازهمه بودم راضی وصلت ازاین هردوطرف زدیم حرف هامون باخانواده همين

 مراسم.کمه بازم که ميکردم حس لیو شکرميکردم دانيال هزاربارخداروبخاطرداشتن روزي دنياوجودنداشت این

 هرروزکه.عروسم ترین خوشبخت که ميکردم روزحس اون.برگزارشد ساده من وباخواسته سریع خيلی ازدواجمون

 انيالد.ميگشتيم هرکشوري وتوي بودیم بيشترسفرهاروباهم....دارم چقددوسش که بيشترميفهميدم ميگذشت

 حس يکمبود هيچ نميزاشت دانيال.داشتم مردرومن بهترین.مميخندید ومن دنياروگشتيم کل تاپيرشيم ميگفت

 .داره دوسم خيلی اونم که ميدونستم.بخونم چشماش روتوي عشق ميتونستم حاالدیگه.کنم

 هک ازاین بودیم ناراحت هردومون.موندخونه سفرودانيال رفتم تنهایی بارمن این.بود گذشته ازازدواجمون سالی یه

  ره.بود روزه سفرپنج.زودبرميگردم که وگفتم دادم دلداري بهش ولی بيشترازمن لودانيا جداشيم قراربودازهم

 شده؟حوصلم تنگ برات مياي؟دلم کی ميگفت هردفه واون ميزدیم حرف باربادانيال یه ساعت روزهرچند

 ...سررفته

 کلی موضوع این بایادآوري هرسري ومن روميگرفت مامانش انگاربهونه.بودوغرغرميکرد هاشده بچه عين

 يالدان واسه دلم خيلی.کردم عوض مهمانداردیگه جاموبایه.گرفتم برگشت به تصميم بودکه روزسوم.ميخندیدم

 بزنم حرف بادانيال بعدازظهرکه.زودتربرگردم گرفتم تصميم همين وایه.ميگرفت بهونه خيلی بوداونم شده تنگ

 سر وبی اروم.بود شب نه ساعت.کنم سورپرایزش ميخواستم برميگردم دارم که نگفتم بهش

 واردخونه.ميرسيدي هال به ميگذشتی ازراهروکه.راهروميخوردي یه به اول بازميکردي دروکه.وصدادروبازکردم

 ...که راهروبودم وسطاي.در جلوي روگذاشتم چمدونم.شدم

 چيکارکنی؟ ميخواي بفهمه روزي یه اگه：پدرام

 اهمدری عاشق والبته داداش زن ميگفت من به.بودن باهم ازبچگی.بود دانيال دوستاي ترین ازصميمی یکی پدرام

 دریاخواهرکوچيکتردانيال.بودم دریافهميده به نسبت ورفتاراش ازنگاهاش ینی بودم زده حدس بوداینوخودم

 نجامازبازیگراروا خيلی لباس وکارطراحی خونده لباس طراحی.بود شيطون کمی والبته دخترنازوخوشگل خيلی.بود

  داره بزرگم عروس مزون یه البته.ميده

 پدرام؟ها؟توبگو چيکارکنم ميگی：دانيال

 بشنوه دیگه ازیکی تااینکه بهتره بگی بهش خودت توبشنوه اززبون ميگم من：پدرام
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 .نميدونه وتوکسی من ميخوادبشنوه؟جز ازکی：دانيال

 بقيه به بگی ميخواي چی روزبرگشت یه ليالچی؟اگه：پدرام

 بگن؟ ميخوان کی بگن؟اصالبه روميخوان يزن؟چیم حرف دارن کيه؟درموردچی ليال؟اون

 عسل؟ به بگم چی برم من بعدشم.نداره برگشتن واسه جایی ینی برنميگرده دیگه اون：دانيال

 وقتی بگم کردم؟بهش ازدواج باهات بودي اولم عشق شبيه خيلی چون نداشتم؟بگم دوست ازاول من عسل بگم

 بگم کاروميکردم؟بهش ليالاین عشق به ميکردم تبغل دارم،وقتی دوست ميگفتم ميکردم،بهت نگات

 من بگم اون؟بهش شبيه یکی دنبال کردافتادم خيانت بهم اولم عشق چون عسل؟بگم نه توروليالميدیدم

 گفتم؟ دروغ کردم؟بگم بازي باتوواحساساتت

 نه؟ مگه داري دوسش که اینه پسرمهم：پدرام

 سلع به نسبت احساسم جلوي ليالداشتم به نسبت که عشقی دارم دوسش خيلی پدرام دارم دوسش اره：دانيال

 دارم ولی نيس پيشم که روزه سه حالموفقط نميبينی...کرده منواسيرخودش عسليش چشماي اون...هيچيه

 من اشهنب عسل...پدرام کنم زندگی نميتونم عسل بدون من بگم بهش نميتونم من نه نه....ميشم دیوونه ازنبودش

 ....ميميرم

 مدت همه این....نبود دروغ دارماش دوست...نيومدطرفم بادروغ اون داشت دوسم دانيال....نداره امکان این...نه نه

 یکی عاشق که بودم شده ادمی عاشق من مدت همه این....بود گفته دروغ بهم مدت همه این...بود گرفته بازیم به

 خيس کشيدم صورتم به دستی....خدا ابمبگوخو....نداره امکان این...خدا ميدیده؟نه اولش ومنوعشق بوده دیگه

 ورفتم بيرون اومدم ازخونه بفهمه دانيال اینکه بدون اروم....داشت ایناواقعيت همه....بيداربودم نه...بود ازاشکام

 بارهااومدجلوي.روشنيدم وحرفاشون خونه بوداومدم بودفهميده درجامونده جلوي که ازچمدونی دانيال.بابام خونه

 اس ام ميزد،اس هرروززنگ.ميبرد ميموندواخرسرخوابش ماشين توي تاصبح گاهی بزنه حرف تاباهام درخونه

 اوناهم کردم تعریف وباباهم مامان روبراي جریان.ببينمش نميخواست دلم حتی من ميکردولی ميدادوخواهش

 ادکنماعتم بهش نميتونستم دیگه اما داشتم دوسش.نداشتن انتظاري همچين وازدانيال شدن ناراحت خيلی

 ....سخت خيلی....سخته خيلی بخشيدنش....کرد بازي بااحساساتم اون....گفت دروغ بهم اون...بمونم وکنارش

 حاضري؟ دخترم جان عسل：مامان

 .اومدم مامان اره_

 .پایين ورفتم انداختم خودم به آینه نگاهوتوي اخرین

 مامان بریم_

 .توماشينه باباتم دخترم بریم：مامان
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 .گرفتيم گلم دسته یه سرراه.کردیم حرکت بيمارستان سمت وبه شدیم سوارماشين ادر کردن بعدقفل

 .بودن شده جمع دورش فاميالهم بودوهمه خوابيده تخت فرنازروي

 .ميکنه بازي فيلم داره الکی خودتوببينم کن پاشوجمع_

 همينوميگم دارم اومدم ازوقتی دختردایی دهنت قربون آ：متينا

 .نکنين اذیتش ها بچه：هستی عمه

 خاله قربون：فرناز

 .نکن لوسش عمه：آنی

 ....ها مثالقراربودبميرم....دیگه نکنين حسودي ااااا：فرناز

 ميزنی حرفی همچين باشه بارآخرت：وفابااخم

 ببخشيد：فرناز

 خبرایيه؟ بالنکنه ببينم：گفت متيناآروم

 مثال؟ خبرایی چه：وگفت گيجی فرنازخودشوزدبه

 فروشيم زغال خودمون نکن رماروسياهآره؟دخت بامام آره باهمه：آنی

 ...سياهی که همينه واسه：فرناز

 .پزشک سياهم؟بروچشم من گفته کی：باحرص آنی

 چخبرایيه؟ بریزببينم زودتندسریع فرنازمارونپيچون_

 که مداشتي وفاکم فرنازو.چخبره بينشون فهميدن همه که درميارن بازي اخه؟اینااینقدضایه داره پرسيدن：متينا

 .شد افهاض اونم

 .ميکرد وفانگاه به بازداشت فرنازبانيش

 ....ببندنيشتو：آنی

 ....شدن بعضياگرفتارش بددردیه عاشقی....خدا هی：متينا

 ...تر یواش یکم....یانه شهروخبردارکنين کل ميتونين ببينم：فرناز

 .روخبردارکردین همه شماخودتون دخترجاااان：آنی
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 .تادروبازکنه جلوتررفت مامان.شدیم پياده ازماشين.دبو بعدازظهرشده برگشتيم که ازبيمارستان

 عسل؟：دانيال

 دهش پرریش صورتش.طرفش برگشتم.باال رفت قلبم ضربان صداش باشنيدن قبل مثه دوباره.ایستادم سرجام

 دروغ بهم....دانيال ایناتقصيرخودته همه.ميزد موج وچشماش صورت توي ناراحتی.بود پریشون وموهاش

 ...دورباشيم ازهم که شدي توباعث....وهواباشيم حال این توي هردومون االن که يشد توباعث...گفتی

 تو؟ نمياي دخترم عسل：بابا

 بعدا ميام من باباشمابرین نه_

 ....ميکردم گوش حرفاش بایدبه که باالخره....ميزدم حرف بایدباهاش

 .ترشد نزدیک دانيال داخل رفت باباکه

 سالم：دانيال

 سالم_

 خوبی؟：دانيال

 ...خوبم_

 .بزنم حرف باهات اومدم من...من...عسل：دانيال

 .ميزنيم حرف خب_

 بزنيم؟ اینجاحرف：دانيال

 .تاهمونجا ميریم پياده...جلوترپارکه_

 .ميرفتيم راه صداکنارهم بی

 .بود شده تنگ واست دلم خيلی：دانيال

 ....بدکردي....دانيال بدکردي....دانيال پره ازت دلم همينطورولی منم

 سلع ولی ميکردم بازي نبایدبااحساساتت گفتم می اول بایدازهمون کردم اشتباه که دارم قبول عسل：الداني

 همين نميخوام ازت عسل آوره عذاب وبرام چقدساکت خونه رفتی ازوقتی نميدونی دارم دوست خيلی من باورکن

 .يمونمم منتظرت تااخرعمرم ميدم قول روزمنوميبخشی یه باالخره بدونم کافيه فقط منوببخشی االن امروزیاهمين

 .هم توچشماي زدیم زل.ایستاد اومدجلوم دانيال
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 مياد؟ بدت ازمن عسل：باناراحتی دانيال

 ازش من...بگم بودتابهش والتماس پرازخواهش توچشماش....زیادحرفشوگفت باناراحتی....جاخوردم سوالش ازاین

 ...موشکوندهبددل فقط منه زندگيه همه اون  دارم دوسش نميادمن بدم

 .داري حقم：وگفت پایين سرشوانداخت دانيال

 ....نمياد بدم ازت من...دانيال نه

 تاآخرعمرمم منوببخشی ميخوام ازت....دارم دوست خيلی اینوبدون....عسل نميشم مزاحمت دیگه：دانيال

 اشهب نکن موشاینوفرا سخته خيلی توبرام بدون کشيدم نفس آوره عذاب توخيلی بدون خونه...ميمونم منتظرت

 ...عشقم خداحافظ باش خودت مواظب...جهنمه توهرروزش وبدون راهته به چشم خونه اون توي یکی عسل؟بدون

 شده وخميده چقدشکسته ميکردم نگاه که قدوقامتش به ازپشت....کنه گوش حرفام به اینکه بدون....ورفت

 لیازصند یکی روي...ميکرد خواهش ازم....بود یينپا من جلوي ميکردحاالسرش باغرورنگاه همه به که دانيالی...بود

 مازخداخواست....دعاکردم....کردم گریه...زندگيمون به....دانيال.به....احساسم به....کردم فک زندگيم وبه هانشستم

 ....بده نشون بهم چاره راه یه که

 .مميکرد گریه تاصبح دیشب.بود بددردگرفته سرم.بيدارشدم ازخواب گوشيم باصداي صبح

 .دادم وجواب کردم صداموصاف.دریابود.انداختم گوشيم به نگاهی

 .معرفتم بی داداش برزن سالم：دریا

 خوبی؟ دریاجون سالم_

 توچطوري؟ خوبم مرسی：دریا

 .خوبم منم_

 که ناراحتن خيلی ازدستت وباباهم مامان ميکردي دیداري ميزدي زنگی قبلنایه!معرفت؟ بی کجایی：دریا

 مهپيش االن مامانم.بزنم زنگ خودم اخرمجبورشدم دیگه زیاده کارش عسل ميگه ميگيم که مدانيال چرانمياي؟به

 نيس که دانيالم ناهاربياپيشمون واسه که ميگه

 ازهمجداشيم؟چرا؟ قراره که نگفته خانوادش به نيس؟کجارفته؟ینی دانيال

 ...آخه ولی_

 ميشه ناراحت مامان نياي منتظرتمناهار واسه نداریم واخه واما ولی：وگفت بدم ادامه دریانزاشت

 .نکشه زیادزحمت بگو مامان به.باشه خب خيلی_
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 باي بوس ميبينمت ميگم باشه：دریا

 ...باباي_

 بهشون؟ بگم اونجاچی برم من نگفته؟االن چيزي خانوادش به چی واسه...دانيال اوف

 .پایين رفتم شدم وآماده گرفتم دوش یه رفتم.بلندشدم ازجام

 مامان؟_

 ....عسل تواتاقم：مامان

 .ميکرد رومرتب اتاق داشت.رفتم اتاقشون سمت به

  سالم_

 .کرد نگاه من ازکارکشيدوبالبخندبه دست

 ميري؟ جایی دخترم سالم：مامان

 .نگفته چيزي بهشون انگاردانيال.کرد ناهاردعوتم زدواسه دریازنگ مامان اره_

 نميخوري؟ صبحونه：مامان

 .دیگه ناهارميخورم االن یازدس ساعت جون مامان نه_

 خانوادش به بگه نگوبزارخودش توهم نگفته چيزي دانيال اگه عسل فقط دخترم باشه：مامان

 نداري؟ کاري مامان باشه_

  سالمت بروبه نه：مامان

 خداحافظ_

 .دخترم خداحافظ：مامان

 .افتادم راه پدرجون خونه سمت وبه خریدم شيرینی جعبه یه سرراه

 سالم_

  ماهت روي به سالم：جون مامان

 .کردیم همدیگروبغل
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 همتو.موندیم هردوشون دیدن حاالتوحسرت ولی بيشترميبينيمش ميگيره زن پسرمون ماگفتيم：جون مامان

 شدي؟ معرفت پسربی اون مثه

 کاراسنگينه یکم جون مامان شرمنده_

 کن کاروبهونه توهم دخترم باشه：جون مامان

 .غرغرکردن به کن بعدشروع هدختربيادتو؟بزاربشين این ميزاري مامانی：دریا

 ...اومدي بياتوخوش....بياتودخترم دیگه شده تنگ عروسم واسه دلم خب：جون مامان

 سمت باهم.بود جاپيچيده همه سبزي قورمه بوي.کردیم روبوسی بادریاهم گرفت روازم شيرینی جعبه جون مامان

 .آورد چایی جون مامان.مبالنشستيم وروي رفتيم پذیرایی

 جون؟ مامان شيدینک چرازحمت_

 .نميشه که نکنم همينم اومدي.مدت همه بعداین دخترم نکردم کاري：جون مامان

 دردنکنه دستت_

 باباخوبن؟ خوبی؟مامان بگوببينم خب...جونت نوش：جون مامان

 ....خوبم منم دارن سالم خوبن_

 دخترخودش این گفتم ممن ازسفربرگشته حتماعسلم گفت بودآلمان رفته زدم دیروزحرف بادانيال：جون مامان

 .کنم دعوتش نميادبزارمن که

 .حتماميومدم ميتونستم.اگه باورکنين.جون مامان نکنين شرمندم_

 .بدي فراریش نيومده ميتونی ببينم مامان：دریا

 بره راحتی همين به نميزارم اومده حاالکه ميکنم خودشه؟دراروقفل دست مگه：جون مامان

 .زیرخنده زدیم باهم همه

 .سرغذا برم من：نجو مامان

 کمک ميام منم_

 .باهم دارین حرفم حتماکلی بادریابشينين نميخوادکارکنی بعدمدتهااومدي دخترم توبشين：جون مامان

 برم گلم مامان قربون آ：دریا

 برو من قربون کارنکن ميگم بهت وقتی توفقط：جون مامان
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 دیگه نکن خراب کردم خرج احساس همه این مامان：دریا

 خودته مثه ساستماح：جون مامان

 دیگه دردنکنه دستت：دریا

 ...ميکنم خواهش：جون مامان

 آشپزخونه رفت جون مامان.ریزریزميخندیدم من

 ميخندي؟ چی زهرماربه：دریا

 ...تو به_

 داره؟ خنده خيلی：دریا

 ميخندم دارم که داره حتماخنده_

 .ميخندي والکی شدي شایددیوونه گفتم：دریا

 ..دریااا：گفتم وباحرص رفتم بهش اي غره چشم

 جونم؟：دریا

 ...کوفت_

 عسل؟：دریا

 بله؟_

 جداشين؟ ميخواین توودانيال：دریا

 ...گفته بهش حتمادانيال معلومه ازکجاميدونست؟خب این.کردم نگاش باتعجب

 .چيوميدونم همه من نکن نگام اینجوري：دریا

 ازکجا؟_

 زدیم گزن گذشت که وایناخيلی مسافرت تينرف فکرکردیم اولش دانيال بودنه ازتوخبري نه بودکه مدت یه：دریا

 هی همين واسه...نه من ميشدولی ایناباورشون مياوردمامان اي بهونه یه توروميگرفتيم سراغ که هرسري دانيال به

 ...خونش رفتم خبربدم دانيال به اینکه روزبدون
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 لزلهانگارز خونه توي..وپرازریش آشفته صورتی....داشت فرق تاآسمون زمين قبل بادانيال روزدیدم اون که دانيالی

 روبمش خالی هاي شيشه.بود شده متنفربودحاالشلخته ازشلختگی که دانيالی....وپالبود پخش چی بودهمه اومده

 ....بود آشپزخونه توي که رودیدم

 بدون...داره دوست اینکه....گفته دروغ بهت...بدکرده بهت نميدونم....وپالميگفت پرت....بود مست روزم اون

 ایهب گفتم بعدباخودم ولی باشين کرده ساده دعواي شایدیه گفتم...کردم تعجب دانيال حال ازاین...توميميره

 خوابيدیکم که دانيال....نبود خوب حالش ولی بزنم حرف باهاش خواستم...نميشه اینجوري دانيال ساده دعواي

 گوشيت توولی به زدم زنگ اول.يرونب اومدم شدازخونش تموم که کارم.غذاپختم وبراش کردم رومرتب خونه

 یانه ميدونه چيزي دانيال روزاي این درموردشماهاوحال که پرسيدم ازش...پدرام سراغ رفتم بعدش.بود خاموش

 يالازدان ميخواي اینکه....بابات خونه ورفتی قهرکردي اینکه...روزحرفاشونوشنيدي اون اینکه...چيوگفت همه اونم

 پيشمون نميومدي مدت ههم چرااین اینکه...جدابشی

 .جداشيم ازهم قراره ودانيال من شنيدي درست اره_

 لدانيا ليالواردزندگی اگه.فکرکن جوردیگه قضيه این به ولی کرده اشتباه دانيال که دارم قبول عسل：دریا

 این همه اگه....تو نميومدسراغ اولش عشق توبه شباهت بخاطر دانيال اگه...نميکرد خيانت بهش اگه...نميشد

 انيالد ميدونم.باشين هم تاشماپيش دادن هم دست به اتفاقادست این همه....نميرسيدین افتادشماهابهم اتفاقانمی

 چقدحالش که ببينی کافيه داره دوست خيلی دانيال عسل.ببخشيش امانميتونی داري دوسش روخيلی

 که حسی ميگه حتی داره دوست خيلی امااالن کرده ازدواج باليالباهات بخاطرشباهتت شایداولش اره...داغونه

 .نيست مقایسه قابل حسی اصالباهيچ دارم عسل به نسبت

 که ميکنم حس ميکنم نگاه چشماش توي که هردفه...ببخشمش که سخته....سخته ولی دارم دوسش هنوزم اره_

 ناو....ليالبوده به من بخاطرشباهت وهمه همه داشتنش دوست....عالقش...محبتاش...عسل نه منوليالميبينه داره

 ...بگه دروغ بهم نداشت حق اون...کنه بازي من بااحساس نداشت حق

 مميخوا ازت امروزببخشيش همين نميخوام وازت بوده اشتباه چرااتفاقاکارش گناهه بی دانيال نميگم من：دریا

 الداني حال ابهت من نابودميشه دانيال بگيري طالق ازش اگه جداشی ازدانيال اگه کنی فک خوب درموردتصميمت

 .ميشه آب سنگم دل حالش بادیدن بودم ندیده رواینجوري

 اون.ببخشيش نتونی که باشه شکسته دلتوجوري ولی باشی داشته واردوسش دیوونه که سخته....دریا سخته_

 .دورباشيم ماازهم االن که شد باعث اون باشيم اینجوري مااالن شدکه باعث

 برانج واسه بدي دانيال به دیگه فرصت یه اگه باش مطمئن کن بيشترفکر یکم فقط....عزیزدلم ميدونم：دریا

 .ميکنه هرکاري کردنش
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 هشدالبت خوشحال کلی ازدیدنم هم آقاجون.بدیم حرفمونوادامه نتونستيم ناهاردیگه شدن واماده آقاجون بااومدن

 .بود شده تنگ براشون دلم خيلی منم.غرغرکرد هم کلی بماندکه

 دهش تنگ خيلی براش دلم....نه ميگفت عقلم ولی بدم بهش فرصت یه ميگفت دلم.بود دریا درگيرحرفاي فکرم

 ....خونمون واسه....داشتيم باهم که خوبی روزاي اون واسه...دانيالم واسه....بود

 باصفایی حياط آقاجون خونه.وميخندیدیم وميگفتيم ميخوردیم چایی داشتيم بعدازظهربودوتوحياط

 ...بود وسطشون کوچيکم حوض یه...ختودر پرازگل...داشت

 .دراومد زنگ صداي.کنی نگاه درختا وبه حياط توي ميدادبشينی کيف خيلی بهاروتابستون

 .ميرم دخترمن بشين：گفت آقاجون که بلندشه دریاخواست

 .مميکرد بازي باانگشتام بودوداشتم پایين سرم.ميکرد پرسی واحوال سالم باشخصی.دروبازکنه رفت آقاجون

 . اومده کی ببين خانم：اجونآق

 سالم：دانيال

 گاهشن.ترازقبل بودامامرتب پرریش هنوزم صورتش.بود شده تنگ براش چقددلم.سرموبلندکردم صداش باشنيدن

 .بود من پيش حواسش همه ميکردولی وبغل پرسی احوال سالم باخانوادش داشت.اون به منم بودونگاه من به

 .شده تنگ هم واسه دلتون حتماخيلی ومدها شوهرت بيا پاشو دخترم：جون مامان

 جون ومامان آقاجون جلوي.دادم دست بهش وفقط زدم لبخندي.دانيال طرف رفتم نشه بازي ضایه اینکه واسه

 ساده دادن دست یه تهش ته یاببوسمش کنم یابغلش جونم عزیزم عشقم بگم دانيال به ميکشيدم خجالت

 اراحتن چشاش ته جزدریاکه ميکردن وبالبخندنگامون نميگفتن يزيچ منوميدونستن عادت این چون هم بقيه.بود

 .ما بودازوضع

 خانومم؟ خوبی：دانيال

 ...ممنون_

 .نگفت چيزي شدولی ناراحت سردم ازلحن دانيال

 پسرم؟چراخبرندادي؟ اومدي کی：جون مامان

 .زدمسرمي بهتون کم دتم این که کنم عذرخواهی اینجاتاازتون بيام راس یه گفتم پيش چنددقيقه همين：دانيال

 ميبينيم وقتی ولی ميشه تنگ براتون دلمون مافقط پسرم：کردوگفت روبغل دانيال دوباره جون مامان

 .کافيه برامون همين خوشبختين
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 دیدیمن چشم رنگشوبه که وقته خيلی...خوشبختی.کرد نگام باناراحتی.دورنموند دانيال ازچشم که زدم پوزخندي

 نهنک ميکردنگام بودوسعی فهميده اونم.باشم دیدش وتوي دانيال کمترپيش يکردمم سعی...رفته ازپيشمون

 ...دریااومدداخل که بودم نشسته آشپزخونه توي.نشم تامعذب

 .کنه استراحت خونش ميخوادبره خستس ميگه دانيال：دریا

 .بره خب_

 .دیگه بایدباتوبره اینانفهمن مامان اینکه کيوواسه آي：دریا

 منو هم کنه خودشوراحت تاهم بگه وآقاجون جون مامان چرانميادبه جداشيم ازهم دیگه دتم یه قراره ماکه_

 اميدواره شایدهنوزم：دریا

 ...اميدواره بيخودي_

 بدون لحظه یه که منی....چيکارکردي بامن ببين دانيال... بودم کرده تعجب سنگدليم همه ازاین خودمم

 .بودم رفتهازتوگ جدایی به حاالتصميم باشم تونميتونستم

 سوارماشين سرميزنيم زودزودبهشون اینکه به دادن ودریاوقول جون ومامان باآقاجون بعدازخداحافظی

 که منميومد وگرنه تواونجایی که نميدونستم من：گفت دانيال که بودیم دورنشده آقاجون هنوززیادازخونه.شدیم

 .کنه اذیتت بودنم

 نيس مهم منم براي ومياي بخوادميري دلت هروقت توپس اونجاخونه_

 نيس مهم ميدونم：دانيال

 دارم اینقددوسش که دربرابرکسی نميشه شدم؟باورم چرااینقدرسنگدل من....داشت بغض...داشت غم صداش

 .سردباشم حد تااین

 .گذشت سکوت توي کمی

 ...دادگاهه دیگه هفته：دانيال

 اره_

 عسل؟：دانيال

 بله؟_

 .تونميتونم بدون من：دانيال
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 يشدوجلو پياده ازماشين.داشت نگه گوشه یه.بود کرده روخيس صورتش اشکاش کردم نگاش.تداش بغض صداش

 ...عشقمون حال به...دانيال حال به...خودم حال به کردم گریه...ترکيد منم بغض.ایستاد من به پشت ماشين

 .امانشد خواستم باورکن خواستم...ببخشمت نتونستم هنوزم ولی دانيال دارم دوست

 .ميریختن همينجورداشتن اشکام.ماشين توي گشتبر دانيال

 ...نکن گریه：دانيال

 ریختن بيشتراشکام حرفش بااین

 جلوت....توبگی اصالهرچی باشه....نکن گریه....اشکاتوندارم بخداطاقت نکن گریه：باناراحتی دانيال

 ....نکن یهگر فقط ميکنيم توبخواي هرکاري...جداميشيم...دادگاه ميام...نميزنم حرف...سبزنميشم

 .کردم نگاش آلودم اشک باچشماي

 ...دانيال_

 تبردسم دست...نکنه گریه که روميگرفت خودش جلوي زورداشت انگاربه...ميلرزید چونش.بود شده جلوخيره به

 هب فقط سکوت توي هردومون....صداشودادباال.ميخواست که اهنگی کردتارسيدبه باالپایين چندتاآهنگ...ضبط

 ....ميدادیم شگو خواننده صداي

 توشباباخودم وتنهاشدم رفت

 خودم بی وازخودم دارم دلهره

 نشست قلبم دیراومدوزودبه که اون

 روشکست من قلب وبارفتنش رفت

 ازهمو فاصله قسمته انگاري

 دستمو نکن بروول هرجاميري

 حقمه رفتنت نزارباورکنم

 ازخداازهمه ازخودم نزاردورشم

 ميخورم زمين که نکن دستموول

 آدماميبرم ازهمه يتوبر

 آرامشی که ميدونی خوب توخودت
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 هرخواهشی به بمونی بایدبامن

 ازهمو فاصله قسمته انگاري

 دستمو نکن بروول هرجاميري

 حقمه رفتنت نزارباورکنم

 ازهمه ازخداازخودم نزاردورشم

 ورفتی بردي دل توکه

 وخستم افسرده که من

 بودن کنارت واسه که من

 خيسموبستم چشماي همه به

 توشباباخودم وتنهاشدم رفت

 خودم بی دارموازخودم دلهره

 نشست قلبم دیراومدوزودبه اونکه

 روشکست من قلب وبارفتنش رفت

 لرزیدو انگاردلم تورودیدم

 خندیدو دل بارازته اولين واسه

 تنهایياتمومه دیگه گفتم خودم به

 همونه من خداي اره گفتم خودم به

 کنه حالموعوض که دیوونه همون

 تولده وجوداون من واسه که نهمو

 دارم فهميددوسش چراوقتی نميدونم

 ...شده عوض

 نيس یادت منم امروزاسم حتی دیگه

 خيس یادت به چشام ميشن نيس مهم واست
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  وروزمن حال واقعابه انگاري دیگه

 ...نيس حواست

 ميخورم زمين که نکن دستموول

 ادماميبرم ازهمه توبري

 آرامشی که ميدونی خوب توخودت

 هرخواهشی به بمونی بایدبامن

 ازهمو فاصله قسمته انگاري

 دستمو نکن بروول هرجاميري

 حقمه رفتنت نزارباورکنم

 ازهمه ازخداازخودم نزاردورشم

 ورفتی بردي دل توکه

 وخستم افسرده که من

 بودن کنارت واسه که من

 خيسموبستم چشماي همه به

 ....وتنهاشدم رفت

 .داشت نگه درخونه جلوي

 ...نممنو_

 عسل؟：دانيال

 .کردم نگاش

 !نيادباشه؟ بدت ازمن：دانيال

 دوست که تویی...عشقمی که تویی...زندگيمی همه که بياد؟تویی ازتوبدم ميشه مگه...بود خواهش توچشماش

 ...دارم

 خداحافظ...باشه_
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 خدانگهدار：دانيال

 هب کردم شروع اومداشکام ماشينش صداي وقتی.دادم تکيه وبهش بستم سرم دروپشت.داخل منتظرموندتابرم

 ....باشيم قبل مثه دوباره کن کمک....دارم دوسش خدایامن...ببخشمش کن کمکم...کن خدایاکمکم....ریختن

 ....عسل...عسل：دانيال

 ...کجایی؟دانيال دانيال_

 ...عسلم منوببخش...ميرم دارم من عسل：دانيال

 ...تونميتونم بدون من...دانيال؟نرو کجاميري_

 ...داري دوسم بگوتوهم دارم دوست خيلی من عسل....عشقم نميتونم نمم：دانيال

 دانيال؟ کجایی...دانيال بياپيشم...دانيال دارم دوست خيلی....دارم دوست منم_

 ...باشی خودت مواظب بده قول....عسلم دارم دوست خيلی...عشقم بایدبرم....عسل بایدبرم：دانيال

 ...دانيال_

 .شدن واراتاق وبابابانگرانی مامان.بود کرده عرق صورتم.پریدم ازخواب

 دخترم؟ شده چی：بابا

 داشت بودوسعی کرده بغلم مامان...ميکردم روزمزمه دانيال اسم...ميلرزیدم داشتم...بود دلم توي بدي حس یه

 ...داد بهم آب ليوان بابایه....کنه آرومم

 ....مامان هشورميزن دلم افتاده دانيال واسه اتفاقی یه....دانيال مامان_

 دیدي خواب فقط دخترم نيس چيزي：مامان

 نميتونم دانيال بدون من مامان ميدونم من افتاده واسش اتفاقی یه....مامان چراهس_

 که پيداش گشتم گوشيم ودنبال بيرون اومدم مامان ازبغل.ميکردم وگریه هنوزميلرزیدم...کرد بغلم دوباره مامان

 .زدم زنگ باري دوسه.نميداد جواب ولی دانيال به زدم زنگ کردم

 ...نميده جواب....نميده جواب_

 ...حتماخوابه شبه نصفه سه ساعت جان عسل：بابا

 ....شده چيزي یه ميدونم من ميکنم خونش؟خواهش بابابریم_

 ...شه راحت تاخيالت بریم باشه：بابا
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 خوبی خبراي بودم دهدی که خوابی....شورميزد دلم... رفتيم دانيال خونه سمت وبه شدم آماده سریع

 ...بود کننده خفه بوش خيلی.....گازميومد بوي...بود جاتاریک همه....باکليددروبازکردم....رونميداد

 ....دانيال....دانيال_

 .مياد گازي بوي چه اوه اوه：بابا

 روپيداکن باباتوروخدادانيال_

 نشانی واتش ژانساور به بزن وزنگ هاروبازکن بروپنجره غزل.باش اروم دخترم باشه：بابا

 باشه：مامان

 کجایی؟ دانيال؟دانيال_

 کردم وصداش زانوزدم کنارتختش.سمتش دویدم.بود من به پشتش تخت روي دانيال.خوابمون اتاق توي رفتم

 ...وچشمات بازکن عسل جون   بشم دانيال نزاربی....دانيال اومدم من ببين...دانيال؟دانيال؟توروخداچشماتوبازکن_

 عشقم؟ عسل؟اومدي：گفت جونی وکم اروم يباصدا دانيال

 برم قربونت بيرون ازاینجاميریم االن...عزیزدلم اومدم اره_

 ...دارم کم بازنفس اینجایی توکه....دارم کم چرانفس عسل...مياد خوابم...سنگينه چشام عسل：دانيال

 .ميریختن سرهم پشت اشکام

 ...بابا....بابا_

 .شد وارداتاق باباباعجله

 .بيرون دببریمشبابابای_

 بيمارستان رفتم دانيال همراه من.اومدن هم نشانی وآتش امبوالنس.ازخونه بيرون روبردیم بابادانيال باکمک

 خشروبب خدایاتودانيالم....کنم جداش نميتونستم هم لحظه بودویه دستاش توي دستم.اونجا موندن هم باباومامان

 ازاتممج خدایااینجوري...پيشش برگردم که ميدم قول....کنمن اذیتش دیگه که ميدم قول ببخشمش که ميدم قول

 .بودن زده اکسيژن ماسک صورتش به....خدا نميتونم دانيال بدون من....بشم دانيال نزاربی...خدا نکن

 گذشت که اي دقيقه بيست.درموندم پشت ومن اتاق یه توي روبردن دانيال رسيدیم که بيمارستان به

 .طرفش رفتم دکتراومدبيرون

 ...خوبه دانيالم بگوحال...خوبه دکتر؟بگوکه آقاي چطوره حالش_
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 ...دارین باهاشون نسبتی شماچه：دکتر

 ...خانومشم من_

 نماال نبوده باگازجدي وخفگی رسوندینش موقع به خداروشکرکه خوبه همسرتون حال خانوم باشين آروم：دکتر

 .خوابه

 ببينمش؟ ميتونم_

 .بفرمایين بله：دکتر

 ...ممنون_

 ماسک صورتش بودوبه وصل سرم دستش بودوبه خوابيده تخت  روي.شدم دانيال وارداتاق دکترآروم عدرفتنب

 .کردن ریختن به شروع دوباره اشکام.دستشوگرفتم.نشستم تخت روي کنارش.اکسيژن

 ميدم قول...نزارم وتنهات نرم ازپيشت دیگه که ميدم قول...نکنم اذیتت دیگه ميدم قول...من عشق دارم دوست_

 رسيدمت خيلی....نزاردانيال تنهام...بمون کنارم توفقط....دانيال ميدم قول....نکنم وغمگين چشماتوبارونی دیگه که

 ...ميمردم باورکن...ميمردم دانيال؟منم چيکارميکردم ميافتادمن واست اتفافی نکرده خدایی اگه

 .کردم وبغلش سينش روي سرموگذاشتم

 ....بده قول....دانيال بمونی پيشم هميشه بده قول_

                             *********** 

 "آنی"

 کجایی؟ عشقم سالم：ن اردال

 .دکترم مطب جلوي عزیزدلم سالم_

 رسيدي؟ تازه إ：اردالن

 عزیزم اره_

  ن بز زنگ یه ن بيرو اومدي عشقم باشه：اردالن

 باشه_

 نفسم باش خودت مواظب：اردالن

 ايباب همينطورميبوسمت توهم_
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 آنی؟：اردالن

 جانم؟_

 دارم دوست：اردالن

 ...اردالن دارم دوست منم：گفتم قلبم وازته لبم روي نشست لبخندي

 .شدم پياده وازماشين کردم روقطع گوشی

 .داشتم وقت نباشين خسته خانم سالم_

 ...لحظه یه بله：منشی

 .دکترخبرداد به باتلفن

 دکترمنتظرن خانم بفرمایين：منشی

 ...ممنون_

 .درزدم به ي ا تقه

 ...بفرمایين_

 .وبالبخندواردشدم دروبازکردم آروم

 سالم_

 .بلندشدوبالبخنداومدطرفم ميزش ساراازپشت

 ورا ازاین عجب چه خانوم آنی سالم：سارا

 .نشستيم مبل ي رو هم ي وبعدروبرو کردیم همدیگروبغل

 آنی؟عموایناخوبن؟ خوبی：سارا

 نيس ي خبر که مي؟ازساواش توچطور ن رسوند سالم خوبن همه_

 دیگه آلبومه کاراي ل مشغو ساواش.خداروشکر خوبم منم：سارا

 .نميشه پيداش که کجابرده باخودش نيس معلوم منم داداش اره_

 نميشه باورم که شده تنگ واسش نگودلت：ساراخندیدوگفت

 .دوتانيس اون به نيازي دیگه توخونه داریم مانی دونه یه...کمتربهتر باباهرچه نه_

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 شرقی دختر | احساس نبض

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

316 

 

 اینجاغرغرکنی؟ ي حاالاومد：سارا

 .بزنم حرف باهات اومدم راستش نه_

 ن؟ بيار بگم ميخوري چيزي قبلش.شمابفرما درخدمت من خب：سارا

 ...ن ممنو نه_

 ...ميدم گوش من خب：سارا

 حرفات وبه هستم من داشتی ن زد حرف نيازبه هروقت گفتی یادته.ي خبردار خودت افتاده که ساراازاتفاقایی_

 .بزنم حرف امروزباهات اومدم منمميدم؟ گوش

 ميدادوباعث خوبی حس آدم بودبه ولبخنداش صورتش،چشماش توي که آرامشی.ميکرد سارابالبخندنگام

 .بزنم ترحرف ميشدتاراحت

 چيزي هيچ حوصله....گيرميدم واون این به همش...شدم عصبی...ميبينم ي بد خيلی ي جدیداخوابا_

 ...ازچی نميدونم ولی  سمميتر ي چيز ازیه همش....روندارم

 باشه؟ داشته اتفاقاربط ن او به ترست که هس امکانش：سارا

 اززندگيم قسمت ن ميخواداصالاو دلم...کنم روفراموش اززندگيم قسمت ميخواداون دلم من....شاید نميدونم_

 ...بشه زده حرف درموردش هم کلمه یه ندارم دوست حتی...واتفاقافرارميکنم سالها ازاون همش....شه حذف

 هتوی ميتونی ولی کنی عوضش ونميتونی افتاده زندگيت توي اتفاق ن او کنی توهرکاري آنی ببين：سارا

 سراغش نري وقتم وهيچ کنی ودرشوقفل کنی دفنش ذهنت ي تو صندوقچه

 وزير یه ميترسم...بزاره وتنهام شه خسته ازم اردالن ميترسم....روزاس درمورداون خوابام همه...سخته همين_

 باشه نخوادباهام ودیگه صورتم توي روبزنه اشتباهاتم همه

 کاري همچين وقت هيچ ميشناسم من که اردالنی اون.جاس بی وترست اشتباه فکرت این：سارا

 ي بد شکستش کنی وسعی بجنگی باهاش.روبروبشی توبایدباترست.نميکنه

 سخته_

 .ميکنم کمکت منم بخواي که کافيه نيس سخت：سارا

 بودبشه خوب خيلی قبلناکه مثه يخوادزندگيمم دلم من_

 .وشادیم ميخندیم دلمون ازته هممون که ميرسه روزي نشه؟یه چراکه ميشه：سارا

 حاالبایدچيکارکنم؟_
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 رسیميت....نداري دوسش که بشی آنی اون دوباره که توميترسی.کنی غلبه ترست به بایدبتونی ازهمه اول：سارا

 ته؟درس تکرارشه بددوباره روزاي اون

 ...درسته_

 ميده؟ دست بهت حالی چه روزاميفتی یاداون هروقت：سارا

 ...ميده دست بهم سردي احساس....خودميلرزه خودبه بدنم....ميگيره نفسم...بد خيلی حال یه_

 گوتابهب بودي آماده هروقت.بمونه گذشته توي وقراره افتاده گذشته اتفاقاتوي اون...اینابخاطرترسته ي همه：سارا

 کنيم سفرکوتاهی یه گذشته

 گذشته؟سفر؟ به_

 سفرذهنی یه روميکنی فکرش توداري که سفري اون نه：خندیدوگفت تعجبم ساراازحالت

 ميده روزاعذابم اون به فکرکردن_

 یانه؟ شی خالص حالتات ازاین توميخواي انی ببينم：سارا

 ...ميخوام اره_

 .اعتمادکن من به پس：سارا

 باشه_

 .کنيم بگوشروع بودي ادهآم هروقت...حاالشد：سارا

 کنيم شروع االن ميشه_

 االن؟：سارا

 داري؟ کاري...االن اره_

 ...عجلت این به نه ترست اون به نه اخه....ندارم کاري نه：سارا

 شم راحت ب  عذا زودترازاین ميخوام_

 .صبرکن چندلحظه یه فقط...هرجورتوبخواي باشه：سارا

 يکار که گفت اونم کردبه روکنسل قراراش زدوهمه حرف منشيشبا.رفت ميزکارش سمت بلندشدوبه ساراازجاش

 .بره وميتونه نداره باهاش

 حاضرم من خب：سارا
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 موندي کارات ازهمه ببخشيدبخاطرمن_

 .کنيم شروع بهتره...ميگيرم حرفتونشنيده این：سارا

 ...باشه_

 .وچشماتوببند مبل پشتی به بده سرتوتکيه：سارا

 .دادم انجام تک روتک گفت که کارایی

 ...باشی آروم کن سعی.کن ازهرچيزي فکرتوخالی...باش راحت راحت：سارا

 .دانشجویيت دوران به.پيش ل دوسا حاالبرگردبه خب：گفت بعدچنددقيقه

 باهاش که روزي ازهمون.شد ازهمونجاشروع بدبختيم همه که پيشی ل دوسا.پيش دوسال به سفرکردم باذهنم

 ...باورکردم دوستيشو سادگيم باهمه که روزي ازهمون....شدم دوست

 ....کنارتم من...نترس ازهيچی....بگو هست هرچی.ميبينی که چيزایی تعریف به کن حاالشروع：سارا

 بودم وحاالخوشحال بودم کشيده زحمت خيلی.شدم قبول تهران توهمون آزمایشگاه علوم دادم که کنکور_

 تايبودوازدوس همسایمون اردالن.حساروداشتم بهترینبودو عالی هازندگيم موقع اون.بودم نتيجشوگرفته ازاینکه

 ارمد دوسش فهميدم که وقتی.ميکردیم بازي زیادباهم وتوبچگی وآمدداشتيم رفت باهم خانوادگی.وساواش سامی

 ميکردمفکرن وقت هيچ.باشن دخترادنبالش بودکه بودوطبيعی وخوشتيپی ب  پسرجذا اردالن.بودم دبيرستان ل او

 کردیم ف اعترا بهم که روزي اون.گفت شدم ل قبو دانشگاه که اینووقتی ولی باشه داشته مدوس هم اردالن که

 که خواستن وازش داره دوسم که ميدونن وساواش سامی ميگفت اردالن.بودیم خوشحال خيلی هردومون

 شاعرم.مندبود عالقه کارمموسيقی به وساواش سامی مثه هم اردالن.بگه بعدبهم صبرکنه تابعدکنکورم

 انشگاهد به روزورودم اولين.بوده فکرمن شعرابه این همه نوشتن موقع ميگفت.مينوشت قشنگی شعراوآهنگاي.بود

 ولی اردالنم عاشق من که ميدونستن هردوشون.بودن وباحالی ب خو دختراي خيلی.باسحروبيتاآشناشدم

 نبيتاازاو.نبود زندگيش توي بيتاکسی بودولی کالس هاي ازبچه نامزدشم.سحرنامزدداشت.بودنش هنوزندیده

 دوستاي وباهم داشتم دوسش من بودولی شده لوس جورایی ویه کردن فراهم براش گفته هرچی بودکه دخترایی

 دهکنجکاوش روببينن اردالن که اصرارداشتن سحروبيتاخيلی.بود دانشگاه به ورودم سال سومين.بودیم خوبی

 هابااردالن بچه.کرد ل قبو اونم شدبياددنبالم مومت که کالسم گفتم اردالن روزبه یه همين واسه بودن

 همين واسه باشه معذب پيشش کسی ميشدونميزاشت صميمی بودوباهمه مشربی پسرخوش اردالن.آشناشدن

 اون.شدن دوست باهم واردالن کردوسروش معرفی اردالن به روهم بودنسحرنامزدش راحت پيشش سحروبيتاهم

 نم ل ما اردالن ازاینکه بودم ترازقبل خوشحال گربقيه تحسين نگاه دنبعددی.شاپ کافی رفتيم باهم روزهمه

 اونونامزدم همه به چون.بياددنبالم ترميتونست حاالراحت هاميگذشت بابچه اردالن ازآشنایی اي چندهفته.بود

 ونهمراهم بيتاهم ميومددنبالم اردالن که هردفه.مانامزدیم که ميکردن فک جزسحروبيتاهمه.بودم کرده معرفی
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 زیادي سواالي اردالن ي درباره بودیم هم پيش هروقت.ميکرد ل زودقبو رسوندش واسه اردالن تعارف بودوبایه

 مومت که روزکالسم یه...کنجکاویش پاي به ميزاشتم منم....نداره دوس چی....داره دوس مثالچی اینکه....ميپرسيد

 اردالن ميدونستم.ورفت کاردارم گفت بيتاهم رفت باسروش سحرکه بپرسم تاازاستادسوالی بيشترموندم شدیکم

 ودیدمر ازدوراردالن.بيرون اومدم شدازدانشگاه تموم که کارم.سوالوازاستادميپرسيدم بایداین ولی منتظرمه بيرون

 .کردم سالم رسيدم که بهش.بود پایين وسرش داده تکيه ماشينش به که

 .عصبانيهو ناراحت بودکه زدامامعلوم لبخندمصنوعی.سرشوآوردباال

 ...دیرکردي عشقم سالم：اردالن

 .بایدميپرسيدم ازاستادداشتم سوالی یه ببخشيدعزیزم_

 بریم؟ نداره اشکال：اردالن

 توخوبی؟ اردالن_

 چطورمگه؟ خوبم：اردالن

 وعصبانی ناراحت چيزي ازیه ميکنم احساس_

 .سوارشوبریم خوبم من.عزیزم نه：بوسيدوگفت ازگونم اردالن

 تاشایدبعداخودش نپرسم چيزي دادم ترجيح فکربودمنم توي نميزدوهمش حرفی نهخو به من تارسوندن

 من نداره دوس...نيست دخترخوبی...نمياد خوشش ازش ميگفت.ازبيتابدميگفت اردالن بودکه چندروزي.بگه

 ونوا نازای ميگفت روميپرسيدم دليلش وقتی رونميفهميدم رفتارش این دليل...وازاینجورچيزا باشم دوست باهاش

 باهم حسابی دعواي یه وبيتاروميدیدکنارم ميومددنبالم اردالن که هردفه....نيس دخترخوبی که شنيده

 هوابارونی روز یه.ميومددنبالم بازهرروزاردالن ولی دوریم ازهم ميکردم حس بودکه شده جوري.ميکردیم

 نستمميدو برسونيم سرراه نوهماو کردکه خواهش کردوازم بيتاصدام که شم سوارماشين ميرفتم بدوبدوداشتم.بود

 اردالن بيتاسوارشداخماي وقتی.گيرنميومد هم هواتاکسی این نبودوتوي اي چاره ولی ميشه عصبانی اردالن

 .ودادر جوابش سردي به کردواردالن بيتاسالم.داریم اساسی دعواي یه که بودوميدونستم توهم حسابی که رودیدم

 .شدم مزاحم خان اردالن شرمنده：بيتا

 ....ميکنم خواهش：ردالنا

 ...ها شده خراب هم جامعه：وگفت روشکست سکوت بيتااین شدکه سپري سکوت توي کمی

 چطور؟：پرسيدم ازش باتعجب

 .اعتمادکنن خودشونم به حتی آدمانميتونن دیگه：بيتا
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 .ذهنت رسيدبه بحث حاالازکجااین هس سخت اعتمادکردن اره_

 باال رفته خيلی آمارخيانت....دخترپسرا دوست نمخصوصابي دیددیگه جاميشه همه دیگه：بيتا

 نميکنن خيانت باشن داشته همودوست خيلی دوطرف اگه_

 کشکه امروزه داشتناي دوست دیگه：بيتا

 نه مگه منواردالن داشتن مثالدوست.نيس داشتناکشک ازدوست خيلی：وگفتم شدم ناراحت حرفش ازاین

 اردالن؟

 که هتقصيرنفرسومي نيس بيشترخيانتاتقصيردوطرف...صددرصد：گفتواخمالوبود ساکت مدت تواین که اردالن

 دونفرقراربگيره اون زوربين ميخوادبه

 که داریم همودوست مادوتااونقدري درضمن：ميزدگفت دستم پشت به اي وبوسه دستموميگرفت درحاليکه

 شه واردزندگيم جزآنی کسی هيچ نميزارم آخرعمرم قراربگيره بينمون کسی هيچ نميزاریم

 .حاالاخمالونبود اردالن.کردم نگاش باعشق قهربودیم ماباهم انگارکه انگارنه.شدم لذت غرق حرفش ازاین

 ...اردالن دارم دوست_

 ...زد برام چشمکی...باعشق...کرد نگام اونم

 زده پرش بدبه اردالن انگارحرفاي.بود نشسته گوشه یه وساکت کرده اخم که بيتاانداختم به نگاهی بغل ازآینه

 یه.رونميفهميدم تغييررفتارش دليل.ميگشت منوسحروکمترباهامون بيتاکمترميومدپيش روزبودکه ازاون.ودب

 .روبفهميم رفتارش این تادليل پيشش روزباسحررفتيم

 نميگيري؟ تحویل که جدیدپيداکردي دختررفيق چيه：سحر

 کمترباماميپلکی؟ که شده چی...ميگه راس_

 ارايک دنبال که دوهفتس بگيرم بزرگ جشن یه ميخوام فرداتولدمه.جابودجدیدک هارفيق بابادیوونه نه：بيتا

 اومدین خودتون که بگم امروزبهتون ميخواستم همونم

 ...فرداتولدشه ميگه اااااراس_

 دیگه کمک ميومدیم خبرميدادي ماهم به خب：سحر

 .ینبيا بانامزداتون خواستين...ها هستم فردامنتظرتون...شد کاراحل باباهمه نه：بيتا

 مبارک پيش پيش تولدتم...ميایم باشه_
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 دارم چندتاکارکوچيک یه دیگه برم من...عزیزم مرسی：بيتا

 خداحافظ باشه：سحر

 باباي_

 که گفت وجدي محکم خيلی کرده ودعوتمون تولدبيتاس فرداشب که گفتم اردالن به روزوقتی اون

 دومنش دعوامون موضوع بازسراین.بود تامدوس ترین وبيتاازصميمی تولدش برم داشتم دوست خيلی.نميخوادبري

 ....نميرفتم کاش ولی مهمونی اون به ورفتم کارخودموکردم آخرسرم.نرفتم واسه واردالن رفتنم واسه اصرارداشتم

 بعد؟ واسه بقيشوبزاریم ميخواي آنی：سارا

 ....ميدم ادامه نه_

 ازدخترپسرااومده زیادي بودوجمعيت گرفته باباش ویالي توي بزرگی بودجشن گفته که همونجوري

 .بودن دانشگاه هاي بيشتربچه.نيومدن اي بهونه یه به هم سحروسروش.بودن

 تابه.بود هکرد جلفی بازوآرایش خيلی لباس.رودادم وکادوش گفتم روتبریک تولدش.سمتش ورفتم بيتاروپيداکردم

 دفه بودواین همرام یکی اماهرسري بودم هارفته ازاینجورمهمونی.بودم ندیده بيتارواینجوري حال

 بودوصداي چراغاخاموش.ميکرد معرفی دوستش بهترین عنوان منوبه همه نميخوردوبه جم بيتاازکنارم.تنهابودم

 مست ميدادکه نشون هاشون بعضی قيافه.ميخوردن وول هم بغل توي وسط اون دخترپسراهم.کرکننده موزیک

 .بود خودش دست هم یکی واون منم سمت یکيشوگرفت.اومدسمتم پرتغال ب  آ  بيتابادوتاليوان.مستن

 .سرنرفته که حوصلت.چيکارکنم باهاش ميدونم بزارببينمش سحرچرانيومده این نميدونم من：بيتا

 ...خوبه چی همه نه_

 .روتاخنکه پرتغالت ب  بخورآ.قربده یکم بياوسط.ها بچه بروپيش نباش بابااینقدخجالتی：بيتا

 ليوانم تاته.بودچسبيد شده گرمم حسابی که منی بودوبه خنک خنک.روخوردم پرتغالم ب  ازآ قلپ یه

 ميچرخه داره چيز همه ميکردم حس.داشتم سرگيجه احساس یعدچنددقيقه.نبود بيتاکنارم.روخوردم

 به حالتم توي تغييري یه ولی نميرفت گيج سرم بهترشددیگه دیدم گذشت که امایکم نبودن تصویرهاواضح

 طبيعی حالت...پروازميکنم ودارم ابرام توي ميکردم حس...برقصم داشتم دوست...بود شده گرمم.بود وجوداومده

 زیادي جمعيت.نبود خودم دست ازرفتارام کدوم هيچ هاميرقصيدم دیوونه ومثه وسط رفتم....نداشتم

 بعدش.نداشتن طبيعی حالت من مثه اوناهم.ميزدن ودست وميخندن شدن جمع دورم که ازدخترپسراروميدیدم

 ...شد چی نميدونم

 که ازاتاق.پایين اومدم بودم خوابيده روش که ازتختی.کجام نميدونستم فقط.لباسابودم باهمون بيدارشدم که صبح

 یادم هيچی دیشب ازاتفاقات.بود ریخته جابهم همه.بود خواب خودشم.بيتام خونه که فهميدم بيرون اومدم
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 ام اس سامی به.بودن داده اس ام واس زده دبارزنگچن وسامی ومامان اردالن انداختم گوشيم به نگاهی.نميومد

 چراخونه من گفتم باخودم.خبربدم بودبهشون رفته یادم ازاینکه کردم وعذرخواهی خوبم که وگفتم دادم اس

 .پرسيدم سواالروازش بيدارشدهمين بيتاکه...نمياد یادم دیروزهيچی اینجابودم؟چراازاتفاقات وشب نرفتم

 ياد؟نم یادت واقعاهيچی：بيتا

 اینجاموندم؟ خونه؟چراشب چرانرفتم نميادمن بيتایادم نه_

 اینجاموندي همين واسه خونه بري حالت بااین نيس خوب گفتک نبودمنم خوب حالت：بيتا

 بود؟ چجوري حالم مگه：پرسيدم ازش باتعجب

 .بودي شده مسموم کنم فک آنی دیگه کن ول：گفت حوصلگی بيتابابی

 بوده دیشب حتماازغذاهاي_

 .خونتون شوتاببرمت بدوآماده حاالهم بخاطرهموناس اره：گفت دسشویی مت ميرفت تادرحاليکهبي

 حالم.بودم خبرنداده وبهشون گوشيمونميدادم جواب بخاطراینکه کردن چقددعوام بماندکه.بيتامنورسوندخونمون

 ماردالن....گيرميدادم یالک...بودم شده عصبی...دردميکرد بدنم.داشتم عجيبی حالتاي یه.نبود روزااصالخوب اون

 کارب وهيچ کس هيچ حوصله....همدیگروميدیم روميدادنه تلفنام جواب بودونه قهرکرده باهام که

 حالم فتگ درست واقعاهم بهترميشه حالم بخورم که دادوگفت بهم قرصی یه بيتاگفتم به ازحالم وقتی....رونداشتم

 هک ودرموردقرصایی رفتارام این ازبيتادليل...قرصاميخوردم نبدميشدازهمو حالم بعدهروقت روزبه ازاون....بهترشد

 ونا سمت ميرفتم دليل بدون بعدهادیگه.ميشه زودبرطرف که سادس بيماري یه ميگفت ميدادميپرسيدم بهم

 .قرصا

 اون دونب دیگه.روبهترميکرد حالم ميزدکه دستم رگ به آمپولی بيتایه بيشترميشدکه دردم وقتااونقدري گاهی

 مبود دورشده ازهمه...بود گودافتاده زیرچشام...ميشدم هرروزالغرترازقبل.کنم زندگی مپوالنميتونستموآ قرص

 بیوحسا درست کس باهيچ رفتارم....بود کرده افت درسام....ميرفتم درميان رویکی کالسا...بودم اتاقم توي وهمش

 خالی لیخا حسابم بود نمونده برام پولی هيچ...دنميوم سراغم دیگه که بودم رفتارکرده بد اونقدري بااردالنم....نبود

 مشکل ازدوستام یکی گفتم منم چيکارکردم پول همه بااون پرسيدکه بودوازم کرده تعجب باباهم....بود شده

 هی.بود حرفموباورکرده نميگم دروغ بهش ميدونست چون بابابوداونم به دروغم اولين این دادمبهش قرض داشت

 هرزحمتی به برم راه آدم مثه ونميتونستم نداشتم وحسابی درست حال...رددردميک بدنم روزحسابی

 کردم والتماس خواهش ازش کلی.ميکرد وتنهازندگی داشت کوچيک اپارتمان یه.بيتا خونه بودخودمورسوندم

 یه.ردک وقبول سوخت حالم به دلش بعدش ولی نميدم بهت نياري تاپول نکردوگفت قبول اولش کنه کمک تابهم

 هرلحظه دردبدنم.نکنم مصرف خونش توي که گفت بهم دادولی بهم دوتاقرصم.کرد آماده برام سرنگ

 بودن رفته همه شب اون کنم فک.نبود خونه توي خداروشکرکسی خونه خودمورسوندم بيشترميشدسریع
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 نمونده دستم توي سالمی جاي هيچ.بود کبودکبودشده دستم.باال آستينمودادم.اتاقم توي رفتم.مهمونی

 آرومدیوارو به بودم داده سرموتکيه.بهتروبهترميشد اثرميکردوحالم داشت کم کم.زدم دستم رگ روبه سرنگ.بود

 رکنمفک نميخواست ميرسيدامادلم ذهنم به فکري یه بودم رونفهميده حالتام این دليل هنوزم چون ميریختم اشک

 ....باشم معتادشده اینکه اونم اومده بالسرم اون که

 باورم.کردم نگاه اومده که کسی به وباترس روبازکردم چشمام.بازشد دراتاقم که بودم مخود حال توي

 .ندشدمبل ازجام.اسمموصدازد پته باتته.ميکرد نگاه وحالم من به اینجاچيکارميکرد؟باتعجب بوداون اردالن.نميشد

 ندیده بودکه وقت خيلی.بود شده تنگ براش.چقددلم.بودیم ایستاده هم روبروي.شد نزدیکم.اومد خودش به

 ...عشقم...اردالن：گفتم بالبخندبهش.بودمش

 توچيکارميکردي؟ آنی：وگفتم انداخت ودستم سرم پشت به نگاهی

 بوداردالن شده تنگ برات دلم...من؟هيچی_

 .بود وتعجب بهت توي جداکردهنوزم منوازخودش.کردم بغلش

 ميدي؟ که بویيه چه این آنی：اردالن

 بودم حموم تازه...بوميدم؟نه_

 .کرد ونگاه دستموگرفت اومدطرفم.کرد ونگاش داشت برش زمين ازروي.سرنگ طرف رفت

 روگرفته بازوم بادستاش.فضاپيچيد توي بودکه اي کشيده بعدصداي.کرد نگام باخشم...ميلرزید.بود شده عصبانی

 ....تیلعن بده ميکنی؟جواب مصرف انی؟تومعتادشدي؟ایناچيه توچيکارکردي：ميدادودادميزد تکونم بودوباخشم

 شه خوب حالم که اینه واسه ایناهم مریضم فقط من...معتادنشدم من...نه معتاد؟نه_

 ؟ميکنی مصرف که کوفتياچيه چراآنی؟چرا؟این دیگه جوربيماریه.یه اعتيادم معتادشدي تومریضی اره：اردالن

 تاگفتبي...معتادنيسم....لعنتی نيستم معتادم من：ودادزدم شدم عصبانی...معتادنبودم من نه...بودم شدم دیوونه

 ... مریضم فقط من....مریضم فقط من...مریضی توفقط

 ...متاسفم....آنی برات متاسفم：اردالن

 .بيتا خونه ورفتم بيرون اومدم ازخونه...معتادنيسم من....بودم معتادنشده من نه...بيرون رفت ازاتاق بعدش

 ...رفتی االن همين بازچيه؟توکه：بيتا

 دیوونه؟ چته：گفت دیواربااخم وخوردبه دادم هلش

 ...نبود خودم دست حرکاتم...بودم شده دیوونه
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 ميکنم؟ مصرف من که چيکارکردي؟ایناچيه لعنتی؟بامن آوردي سرمن بالیی چه_

 بدونی؟ ميخواي：سردادوگفت بلندي قهقه

 بدونم ميخوام اره_

 روزبه وازاون ریختم گردان انرو قرص شربتت ليوان توي مهمونی روزتوي اون...تومعتادشدي：بيتا

 هيچ گفت اون ولی ميکنم نابودت نزنه بهم رابطشوباهات اگه نشه من مال که گفتم اردالن به...بعدتومعتادشدي

 اگه....عشقته مسببشم انی معتادي ؟تویه ميتونم ؟دیدي هستم دیدي ولی نيسی توهيچی گفت نميکنی غلطی

 .نبودي حال این يتو،تو ميزداالن بهم رابطشوباهات اردالن

 ...شوکثافت خفه...شوآشغال خفه_

 ....همينه ولی تلخه حقيقت：بيتا

 داشتم اینقددوسش...اینقدراعتمادداشتم بهش که نميشددوستی باورم...بيرون ازاونجااومدم داغون باحالی

 وتاصبح خونه نرفتم شب اون...موادمخدر معتادبه....معتادبودم یه من....بود آورده بالروسرم حاالاون

 آنی اون دلم...بود شده تنگ قبل روزاي واسه دلم...کردم خاموشش ميخوردمنم زنگ خيلی گوشيم...گریهکردم

 بهتربودازاین ميمردم...کنم زندگی نميخواست دلم...بودم داده گوش اردالن حرف به کاش...روميخواست قبل

 یعشق به....شد تباه که اي اینده به...خودم لحا به ریختم اشک تاصبح....رونميخواستم زندگی این من....زندگی

 ...شکوندم که بخاطردالیی...رفت ازبين که

 اوردمشون...چندتاقرص خوردبه دستم.کردم جيبم توي دستموکردم.بود کرده طلوع خورشيدتازه

 مهم برام ولی خطرناکه ميدونستم...باال انداختم همشوباهم...ميومد قرصابدم ازاین...اززندگی...ازخودم...بيرون

 منم....وحاالميخوادپروازکنه آزادشده ازقفس که روداشتم اي پرنده یه حس...تهران بام به خودمورسوندم...نبود

 ههميش قراربراي...بود خوشحال دلم ته...بود قشنگ چيز ازباالهمه.....ایستادم بلندي روي....پروازکنم ميخواستم

 ...ود...یک....پرواز براي بودم آماده....شم خالص

 ...آنی：اردالن

 برگشتم...اومد صداش باردیگه یه....دیگه چيزاي همه مثه....توهمه کردم فک...ميومد وترسش پراسترس صداي

 ازاینکه بودم خوشحال....اومدن وساراهم وساواش ومانی وباباوسامی بعدمامان کمی....بود واقعاخودش....طرفش

 .روببينم همشون تونستم می رفتن قبل

 چيکارکنی؟ نی؟ميخوايآ：اردالن

 ....برم ميخوام：وگفتم لبخندزدم

 کجا؟：اردالن
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 پروازخوبه خيلی اردالن پروازکنم ميخوام....نميدونم_

 ...نشو دیوونه انی：اردالن

 وشتوروگ حرف که شدم وقتی دیوونه....هييييس：وگفتم سکوت نشونه به بينيم روي اشارموگذاشتم انگشت

 خيلی بهش که دختري اون...کنين نگاه...بابایی...مامانی...معتادم من...تادشدممع که شدم وقتی دیوونه...ندادم

 دراومد معتادازآب اعتمادداشتين

 ...نگودخترم اینجوري：گفت ميکردکه گریه داشت مامان

 وگول بودم ساده وباورنداشتم بودم ساده اي؟اره ساده خيلی ميگفتی یادته مانی...بزاربگم....مامان بزاربگم_

 بهترین ميگی خواهردنياروداري؟حاالچی؟بازم بهترین ميگفتی یادته سامی....وخوردمدوستم

 هروقت گفتی وبهم طرفوزدي کلی دیدي بودوقتی شده مزاحمم روزیکی یه یادته خواهردنياروداري؟ساواش

 مرهمم کدومتون هيچ ولی بودم مریض من...نبودین کدومتون هيچ...نبودي کنارمی؟ولی داشتم مشکل

 ...مرگمه چه بارنپرسيدین یه....گذاشتين تنهام همتون...ننبودی

 ...سردادم بلندي قهقه.داشتم فاصله تاسقوط قدم یه حاالفقط...تر عقب رفتم قدم یه

 ...نرو من جون....نروعقب اردالن جون آنی：اردالن

 اردالن؟_

 اردالن؟ جون：اردالن

 باشه؟ باشی داشته دوسم هميشه بده یادنيارباشه؟قول روبه آنی این یادکنی ازم خواستی وقتی_

 .کارونکنم این که ميکردن وخواهش ميریختن اشک داشتن همه.ميریخت اشک داشت اردالن

 رهتادوبا ميکنيم کمکت ماهمه بشه بهترازقبل چی همه ميدم قول من به دستتوبده...آنی نگواینجوري：اردالن

 من ونج...آنی تونميتونم بدون....رونبند نفسم راه وییت نفسم...بشم آنی نزاربی...ميدم قول قبل انی همون بشی

 من دستتوبده کارونکن این

 ...مامان بياعزیزدل...نکن مامان جون...اینکارو نکن....دخترم...آنی：مامان

 چقدخواهش ببين...ميریزن اشک چقددارن ببين بخاطرتوس اینجان که اونایی همه آنی ببين：اردالن

 ت؟معرف بی زیرقولت بزنی ميخواي باشيم قراربودتاآخرباهم دادیم قولی یه هم مابه...کاروآنی این نکن...ميکنن

 رودوست همتون...دارم دوستون ساواش،سامی،مانی...دارم بابادوست...دارم دوست مامان....دارم دوست اردالن_

 باشه؟ منوببخشين دارم

 ....دیگه قدم یه فقط.وهوابود مينز بين.برداشتم زمين پاموازروي.واسمموصداميزدن دادميزدن باهم همه
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 ....چشماتو بازکن...آنی....آنی：سارا

 ...بود تشنم....بود ازاشک خيس صورتم...بود شده سردم....ميلرزیدم....چشماموبازکردم

 بهتري؟：بهترشدگفت که حالم.داد بهم آب ليوان سارایه

 .دادم تکون آره نشونه به سري

 کردن کمکم همه....برگردوند زندگی دادومنوبه نجاتم اردالن....ونميگرفتدستم اردالن اگه بودم روزرفتی اون_

 ترک تونستم باالخره ولی کشيدم دردزیادي....اعتيادخوابوندن منوتومرکزترک....بشم قبل مثه تادوباره

 ....وعذابش هامونده خاطره همين هافقط لحظه حاالازاون.....کنم

 داري؟ حسی چه االن：سارا

 ولی فرارميکردم ازشون هميشه که هایی خاطره...حرفایی...ميزدم یکی حرفاروبایدبه این گارهمهان...راحتی حس_

 گفتم یکی براي ترس بدون االن

 هستم من شنواداشتی گوش یه نيازبه هروقت...ميکنه آدماروسبک گاهی...بدنيس هميشه زدن حرف：سارا

 کنم روزجبران یه بتونم اميدوارم بودي کنارم هميشه..توام خوبومدیون حس این...سارا ممنونم_

 ...کافيه من براي همين باش توخوب：سارا

 وایسی محکم مشکالت جلوي کن سعی بيشترميادسراغت فرارکنی ازهرچی فرارنکن چيزي ازهيچ

 انداختم ازکاروزندگی توروهم برم من بهتره دیگه خب....ميکنم سعی_

 دیوونه؟ حرفيه چه این：سارا

 خداحافظ ممنون بازم_

 خوب باآدماخيلی زدن حرف واقعاکه داشتم بهتري حس.بيرون اومدم ازمطب ومن کردیم روبوسی

 قیعمي نفس.بود شده ابرانمایان ازبين قشنگی آفتاب.بود خوبی راهنماي وهم شنونده هم بودمخصوصاباساراکه

 رقف دیگه واباهواهايه این...ببرن لذت ميکردم واردبدنم که ازهوایی بدنم سلوالي تک تک ميخواست دلم.کشيدم

 حس روبهترازقبل زندگی حاالقشنگی...زدم زندگی روي به لبخندي...بود عشق هواي...بود زندگی هواي...داشت

 زنگ اردالن تابه گوشيموبرداشتم.باشم کرده روحس قدرخوشبختی این دل ازته وقت نميادهيچ یادم.ميکردم

 .بزنم

 ...خودم برعشق سالم：اردالن

 بی؟خو اردالن سالم_
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 توچطوري؟ بگوببينم اول：اردالن

 ...بهترازهميشه_

 کرد؟ معجزه ساراخانم بازاین...بهترازهميشه منم پس：اردالن

 ...ميکنه معجزه ساراهميشه_

 ميکنن؟ معجزه هاهم فرشته واسه：اردالن

 

 ...نشواردالن لوس

 شده تنگ واست دلم.ببينمت ميخوام...چشم：اردالن

 خودمون رکپا همون بریم....همينطور منم_

 دنبالت؟ بيام...بریم باشه：اردالن

 ...ميام خودم آوردم ماشين نه_

 ميبينمت من پس عشقم باشه：اردالن

 ...آنی_

 .بودسراغم اومده رویی باچه.بود واقعاخودش.صدا سمت برگشتم.بود بنداومده زبونم.بودم شده خشک سرجام

 کجایی؟....عشقم...آنی...الوآنی：اردالن

 ميزنم زنگ بهت دیگه يقهچنددق من اردالن_

 بيتانبود؟ صداي اون：اردالن

 اردالن ميزنم بعدازنگ_

 ..انی...بيتابود؟الو اون باتوام انی：اردالن

 .کردم روقطع گوشی

 اومدي؟ رویی تواینجاچيکارميکنی؟باچه_

 .بزنم حرف باهات ميخوام آنی：بيتا

 .ندارم باتوحرفی من_
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 .ماشينم سمت رفتم

 ...آنی ميکنم خواهش ازت...بزنيم حرف بزارباهم...ميکنم خواهش آنی：بيتا

 ندارم حرفی من گفتم_

 ...کنی گوش حرفام بایدبه دارم امامن：بيتا

 ميدم گوش بگو خب خيلی_

 اینجا؟：بيتا

 همينجا آره_

 .کنم عذرخواهی ازت اومدم من...من...آنی...هرجورتوبخواي باشه خب خيلی：بيتا

 تو؟ عذرخواهی؟اونم هه_

 که یبالی بدازاون دادم بدپس تاوانشم کردم اشتباه ميدونم.کردم که کارایی تک ازتک پشيمونم من آنی：بيتا

 ممرگ به ميگذره که ازعمرم وهرثانيه سرمه توي بزرگ غده یه ميميرم دارم من آنی.نموند آروم زندگی سرتوآوردم

 تاوان چرامن؟من توگفتی زمرو اون یادمه...چرامن؟بعدیادتوافتادم وخداپرسيدم بارهاازخودم ميشم نزدیک

 .کنی حاللم مرگم قبل ميخوام وميدم دادم پس روباجونم اشتباهم

 منم برندس که اونی فکرکردم نميدم روپس کارم این وحساب تاآخردنياميمونم فکرکردم کردم بدي درحقت

 هاوردتاب بالروسرم این اونم نبودم روميبينه کارام تک تک وداره باالس اون که فکراونی رونکردم آینده حساب

 خودم واسه  که بدم نشون خواسم نيسم هيچی من ميگفت راس اردالن اره نيسم هيچی من تابفهمم بيام خودم

 .وببخشومن کن توخوبی ولی بدکردم ميدونم.دنيابرم وازاین سرموبزارم بزارراحت آنی منوبيخش.نبودم ولی کسيم

 ..آنی：اردالن

 .بود نگران.شدواومدطرفم پياده ازماشين باعجله

 خوبی؟ آنی：اردالن

 تواینجاچيکارميکنی؟ اردالن_

 نتاینجا؟ازجو اومدي چی ها؟براي ميکشمت ببينمت دوروبرآنی نگفتم مگه：گفت بيتاکردوباخشم روبه اردالن

 سيرشدي؟

 ...من اردالن：بيتا

 ...شودختره خفه：اردالن
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 ...اردالن_

 .بود نیعصبا خيلی.موهاشودادعقب باعصبانيت.شد ساکت اردالن

 عذرخواهی اینجاواسه بيتااومده اردالن_

 عذرخواهی؟ اومده آوردحاالهم بالسرمون همه اون...سرش توي بخوره عذرخواهی؟عذرخواهيش：اردالن

 باش آروم ميکنم خواهش اردالن_

 ...آنی باشم آروم：اردالن

 ...کردم خواهش：گفتم بده ادامه ندادم اجازه

 .یستاددورترا نزدوکمی حرفی دیگه اردالن

 .خداببخشتت اميدوارم کردي درحقم که هم کارایی بابت متاسفم بيماریت بابت：وگفتم بيتاکردم روبه

 تومنوميبخشی؟ ینی：بيتا

 ببينمت ظاهرنشونميخوام جلوم دیگه فقط...ببخشتت خداهم اميدوارم：وگفتم دادم تکون اره نشونه سرموبه

 کشوردیگه روتویه عمرم باقی ميخوام ميرم ازایران يشههم براي دارم چون منونميبينی وقت هيچ دیگه：بيتا

 ااردالنب اميدوارم آنی خوبی توخيلی...کردي خوبی توبازدرحقم کردم که بابدي که واقعاممنونم...آنی ممنونم باشم

 بشين خوشبخت

 ...ممنون_

 .بود کرده اخم یبودوحساب شلوارش جيب توي بودودستاشم داده تکيه ماشين به.اردالن سمت رفتم رفت بيتاکه

 ميشی؟ زشت ميکنی اخم که بودم گفته بهت_

 ...نه：اردالن

 ...دیگه گفتم االن_

 ...توچرابااون نمفهمم من：اردالن

 .کنه تاسکوت لبش روي اشارموگذاشتم انگشت

 حرف وخوشبختی درموردآینده قراره.وتویيم من فقط االن بشنوم چيزي ازگذشته نميخوام دیگه...هيييييش_

 اشه؟ب بزنيم

 .بميرم واسش  حاضرم شدکه اردالنی وهمون رفت ازبين اخماش.شد وپرازعشق مهربون نگاهش
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 دارم؟ دوست خيلی که بودم گفته بهت آنی：اردالن

 ...نگفتی نه_

 ...دیگه گفتم االن：اردالن

 .کردیم وهمدیگروبغل هردوخندیدیم

 من نفس دارم دوست خيلی：اردالن

 من عشق دارم دوست منم_

 تو ب ت  منو ب ت  تو، منوشب شب

 توِ  لب رو من اسمِ ، منِ  لب رو تو اسمِ

 نگات توو مهربونی ، چشاتِ  عشق از پرم

 نفسات عطرِ اون با ، نفسام ميگيره جون

 رسيدیم هم به حاال ، عاشق دو هر تو منو

 نبریدیم دوتایی ، دنيا سختياي توو

 خندیم می هم کنارِ ، ميریم می هم براي

 بندیم می چشامونو ، غم و تنهایی توي

 مدیونم تو به عشق این براي خدا

 دونم می قدرشو بدون دارم جون تا

 عشقارو تموم کنم دعا خوام می

 ممنونم تو از امشب براي خدا

 ميزنه برات نبضم ، روشنه دلم خيلی

 منه براي دنيا ، منی براي که تو

 عاشقيهِ  شروع ، ميگه داره حسی یه

 کيه تو ي یوونهد ، ببينی ميخواد دلم

 رسيدیم هم به حاال ، عاشق دو هر تو منو
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 نبریدیم دوتایی ، دنيا سختياي توو

 خندیم می هم کنارِ ، ميریم می هم براي

 بندیم می چشامونو ، غم و تنهایی توي

 مدیونم تو به عشق این براي خدا

 دونم می قدرشو بدون دارم جون تا

 عشقارو تموم کنم دعا خوام می

 ممنونم تو از امشب براي خدا

                             ********* 

 "نازنين"

 حالم.بيرون اومدم ازخونه.نميومد خوابم من ولی کنن استراحت بودن هارفته وبچه بودیم ناهارخورده تازه.ظهربود

 اميرم دلم....ميخورد بهم زندگی این از...خونه ازاین حالم...ميخورد بهم اینجابودن که نگهبانایی همه ازاین

 اميرازکجابه کن نگاه....روميخواست گرم دستاي اون....مهربون چشماي اون دلم....روميخواست

 روي شماچشمامو مثه ميخوادمنم دلم....تووپسرمون پيش ميخوادبيام دلم....خسته....امير خستم....کجارسيدیم

 دامها زندگی این به قراره داره؟تاکی ادامه اکیت عذاب خدایااین....وتاابدبخوابم وآروم بارببندم نکبت زندگی این

 خالص زندگی خودموازاین نبودن وآیسان آیهان اگه باورکن ولی اینوميگم ببخشيدخداکه بدم؟خيلی

 ....دریانشستم جلوي....ابریه سالهاس که من دل مثه...بود هواابري....ميکردم

 دارم دوست خيلی ميدونی.....نازنين：امير

 ...نميدونم نه_

 دارم؟ دوست که نميدونی پس....اینطور إ؟که：امير

 ...نميدونم نه_

 .دارم دوست که ميدم نشون بهت االن عشقم باشه：امير

 .پاشيد آب روصورتم دفه یه

 ...امييييير_

 دیگه دارم دوست ميکنم ثابت دارم خوعشقم：امير
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 آره؟اینجوریه؟_

 اینجوریه：امير

 ...بگير پس_

 اميربغلم. ..بودیم شده خيس خيس....ميکردیم بازي وآب ميخندیدیم....پاشيدم آب صورتش روي منم

 ....ميخوردبهم نفسامون....ها شن روي کردوهردوافتادیم

 دارم؟ دوست حاالفهميدي：امير

 دارم؟ دوست فهميدي توچی_

 داري دوسم که ميخونم ومهربونت پاک چشماي ازاون من：امير

 بازکن کمترنوشابه_

 ميگم؟ دروغ：امير

 ميگی روغد اره_

 نازنييين؟：گفت باتعجب

 ...دیوونه عاشقتم من：وگفتم بلندخندیدم

 ميدم ميکنی؟حاالنشونت منواذیت....دیوونه ترسيدم：کشيدوگفت ازسرآسودگی نفسی

 ...نده قلقلکم که ميکردم خواهش ازش خنده ودرعين ميخندیدم....دادن قلقلک کردبه شروع

 امير؟_

 امير؟ دل جون：امير

 ...نزاري نهامت که بده قول_

 ...منه توپيش جاي....ميام ازپنجره ازدربندازي کجابرم؟ توروبزارم....عشقم ميدم قول：امير

 روقولت نتونستی دیدي...زیرقولت امير؟زدي کجایی....کردم بودروپاک ریخته گونم روي که اشکی قطره

 ....خدا؟چرادور؟چراامير؟چرا وتوازم اینجام چرامن تو؟پس پيش من جاي نگفتی وایسی؟مگه

 زندگيم اشتباه بزرگترین فهميدم که روزي همون....شدم شروع بدبختيمون که روزي....یادمه روزروخوب اون

 ....شد چراپرپر ساواشم فهميدم که روزي همون.....چرارفت اميرم فهميدم که روزي همون....روکردم
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 دوسش خيلی هاهم بچه...داره نگه یهاروراض وبچه تامن ميکشه چقدزحمت بودوميدیدم خوبی مردخيلی شهاب

 هابزرگ بودوبچه خوب خيلی زندگيمون....ميدید ش خود هاي بچه اونارومثه وشهاب داشتن

 خونه بودتهران ماروفرستاده شهاب بودکه چندروزي...بود گذشته اززندگيمون سال پنج....وبزرگترميشدن

 نگت براشون ودلم بودم روندیده وبقيه سایه ودکهب وقت خيلی...اونجا برن داشتن دوست خيلی هاهم بچه...سایه

 هک نگفت کسی به سایه....برگشت وبعدشم مارورسوندتهران ش کردوخود قبول گفتم شهاب به بودوقتی شده

 ولی بخاطراميره همش که نبودوميدونستم راضی باشهاب من ازازدواج کس هيچ راستش...تهران مااومدیم

 شهاب اینکه ازفهميدن ترسم هابزرگترميشدن هرچقدربچه....ازداشتنپدرني یه هابه بچه... مجبوربودم

 ناراحت شهابم کردم قطع روباهمه ارتباطم سال بعدپنج همين براي بيشترميشد هم نيس پدوواقعيشون

 ینا توي...بودیم تهران توي بودکه روزي دوسه....بدن ش باها وهمه نميگيره اونوتحویل ميدیدکسی ميشدازاینکه

 چون....نداشتم کسامم عزیزترین جنازه حتی من...بود خالی که قبري....ش اميروساوا سرخاک تمچندروزرف

 فتمگ بهش....باشه هاراحت وبچه من بابت خيالش که گفتم بهش....زدم بااميرحرف کلی...بود خاکسترشده همشون

 دلم....کردم دردودل ش اوباه رفتم باباهم سرخاک....کردم گریه سرخاکش کلی....باشه ساواش پسرمون مواظب

 نبود نتونسته هنوزه که هنوزم ولی بودن روکشته واميرم ساواش... بودن رفته باهم همشون بودازاینکه گوفته

 من ولی بوده خاطراتصالی به سوزي بودوآتش اتفاق یه این که گفتن آخرسرم روپيداکنن قاتلش

 ....کنم ثابتش نستمنميتو ولی عمدیه اتفاق این که اینوباورنداشتموميدونستم

 ینا توي بایدميرفتم اصرارکردولی خيلی موندنم واسه سایه...بابلسر برگردم که گرفتم بعدچندروزتصميم

 ازمب که ميخواستن وازم کردن گریه کلی بریم ميخوایم که هاشنيدن بچه وقتی دادم زحمت بهشون چندروزخيلی

 نبودم راضی اولش بمونه هاچندروزپيششون بچه بدم اجازه که خواست ازم سایه...بوددیگه تابستون بيشتربمونيم

 ....بابلسر برگشتم ومن هاموندن بچه...شدم هاراضی وبچه بعدبااصرارزیادسپهروسایه ولی

 رودیدم ماشينش.نشنيدم جوابی ولی روصدازدم شهاب.شدم وواردخونه دروبازکردم.بود شده غروب رسيدم وقتی

 .ميومد باچندتامرددیگه خودش صداي.باال طبقه رفتم.بود حياط توي که

 پولوازکجاپيداکردي؟ همه این نداشتی پولی هيچ توکه شهاب ميگم：مرداولی

 پيداکردي گنجی نکنه ميگه راس：مرددومی

 .کردم استفاده ازعقلم پيدانکردم گنج：زدوگفت اي قهقه شهاب

 چيکارکرد؟ عقلت حاالاین...عقل ماشاهلل：مرددومی

 بماند دیگه اونش：شهاب

 مارازدارشده واسه اومده خبرداریماحاالاین هم وپيک ازجيک همه حاالخوبه....نشو لوس دیگه بگو：رداولیم

 ميکنی چراداغ باباميگم خب خيلی：شهاب
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 ...دیگه بگو آدم مثه ازاول：مرداولی

 نقصو عيب بدون نقشه نشدبایه تموم ولی شده تموم وزندگيم مردم دیگه گفتم تيرخوردبهم اون وقتی：شهاب

 واسه هدفم همه....بودم شده وفلج کمابودم چقدتوي بماندکه کردن دکترامعالجم وبابهترین ورآب اون منوبردن

 لیو بشه من قراربودخانوم...بود من عشق...بود من مال نازنين بگيرم پسره روازاون انتقامم بودکه این شدن خوب

 بيشترميشد انتقامم حس ميگذشت که زهررو....گرفت منوازم عشق شدکه ازکجاپيداش نميدونم عوضی اون

 تورشکس...کارا دنبال شدافتادم خوب حالم که وقتی...تروتنومندترميشد وبزرگ بزرگ وجودم توي کينه ودرخت

 يننازن سراغ رفتم ازهمه اول....ایران وبرگشتم رواونجاجایزندونستم موندن...بودن طلبکارادنبالم وهمه بودم شده

 نوم اونااینقدخوشبختن ميدیدم وقتی....نداشتم پولی هيچ....داشتن هم بودوبچه ردهک ازدواج عوضی بااون ولی

 پس واسه...انتقامم گرفتن واسه....کشيدم هانقشه روزهاوماه ميگرفت بيشترحرصم ميکشم اینجاعذاب دارم

 اون...رسيد نقشم اجراي وقت باالخره نقشم کارروي بعدچندماه....اميرلعنتی اون نابودي واسه...عشقم گرفتن

 هبش دزدیده ساواش شب اونجابودقراربودهمون هاي ازبچه تولدیکی اینکه مثه بهزیستی بودن رفته روزهمشون

 ميدیدم وقتی داغونه اینجوري ميدیدم برنميادوقتی ازش کاري هيچ ميدیدم وقتی.شد کارانجام قراراین وطبق

 يلمف یه ساواش شدن بعدازدزدیده چندهفته.يشدمم ت لذ غرق کنه عمل ميده نازنين به که قوالیی به نميتونه

 بااین ميکردم فک جداشه ازنازنين بمونن سالم وپسرش عشقش ميخواد اگه وگفتم اميرفرستادم براي ازش

 فتنر اميرونازنين که روزي حرفم کردن ثابت واسه.حرفابود ترازاین قوي رقيبم ولی بکشه ازنازنين تهدیددست

 داشت بادیدنش هم روصداميکردونازنين مامانش ساواش.خيابون طرف اون پارک يروبرو روبردیم ساواش پارک

 اون.يرام ترسوندن واسه فقط بزنه بهش آروم ماشينی قراربودیه ماشيناباشه به حواسش اینکه بدون ميومدطرفش

 رکالفهبودوامي بيشترشده تهدیدامون.روازاونجابردیم ساواش حين توهمين دادوماهم ت رونجا روزاميرنازنين

 هيچ ذهن اصالبه هستم اتفاقامن این همه پشت که اميرنميدونست.ميداد خوبی حس بهم کالفگيش ترودیدن

 که گفتم بهش جداشه ازنازنين قصدنداره دیدم وقتی.مردم من فکرميکردن همه نميرسيدچون کسی

 واونجورکرد ولی روجورکنه مبلغ این بتونه فکرنميکردم آزادشه تاپسرش دوميلياردجورکنه

 ....خبرنداشت بودوخودش روززندگيش روزآخرین اون.....روزاومدسرقرار

 لباقات داشتم مدت همه این....ميچرخيد بودوسرم بنداومده نفسم..بود شده داغون حالم بودم شنيده که ازچيزایی

 تحمل...نه....من خداي ميکردم؟نه زندگی هام پدربچه باقاتل داشتم مدت همه ميکردم؟این زندگی وپسرم عشقم

 زمين هاافتادم ازپله که یادمه تارشدوفقط چشام جلوي چون رونداشتم تحملش واقعاهم.....روندارم یکی این

 ....شد بسته چشام اسمموصداميزدبعدش بودکه شهاب وصداي

 .دیدم روروبروم شهاب چشماموبازکردم وقتی

 عشقم؟ بيدارشدي باالخره：شهاب
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 گرفته دستش تو دستموکه....روگرفت وجودم تموم ت نفر باره یک به....اومد بودیادم گفته که حرفایی همه

 عشقم؟ چته：وگفت زد لبخندي.کردم نگاش ت وبانفر بيرون بودکشيدم

 ...قاتل.... قاتلی تویه....عشقم نگو من شوبه خفه_

 .بلندشد هم شهاب.بلندشدم ازجام.بود سرازیرشده اشکام

 قاتل بگه همسرش به آدم نيس خوب：شهاب

 جداميشم ت همسرم؟از هه_

 نميکنی کاري توهمچين：شهاب

 حاالميبينی_

 کن اضافه دلت روبه دونفردیگه داغ توهم بعدش خب خيلی：گفت درکه سمت برم ردشدوخواستم ازجلوش

 چيه؟ منظورت：وگفتم سمتش برگشتم

 .گرفتم فاصله وازش زدم دستشوپس.ميکرد ایستادوموهامونوازش شدروبروم نزدیکم

 ...کنارهمميشه هم چطوره؟قبرهمشون...آیسان...آیهان...ساواش...امير：گفت ناکیچندش بالحن

 .ميلرزیدم داشتم.روگرفت وجودم همه ترس یکباره به

 نميکنی غلطی توهمچين_

 نيس سخت هيچ من براي که ميدونی...مجانيه امتحانش：شهاب

 باش نداشته کاري هام بابچه_

 داره؟ شرط：شهاب

 شرطی؟ چه_

 افتاده اتفاقی انگارکه انگارنه ميدي ادامه زندگيت به قبل مثه دوباره：شهاب

 ...متنفرم ت از....ميادشهاب بدم ازت_

 ....عاشقتم من جاش به ولی：سردادوگفت اي قهقه

 ...اي دیوونه تویه...روانی تویه...تومریضی_
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 دگیزن چه نميدونستم...مکرد گریه تاصبح شب اون....روميشنيدم هاش خنده باالصداي هاميرفتم ازپله درحاليکه

 که دادم قول من...امير هاي یادگاري بخاطر...هام بخاطربچه کنم تحمل مجبوربودم ولی روميکشه انتظارم

 زندگی چه اونم....کردم وزندگی موندم پس....کنم نگهداري خوب ازشون که دادم قول من....باشم مواظبشون

 تميگذش هرروزکه....پراززوربود که زندگی...بود ولجن رازکثافتپ که زندگی....بدتربود ازجهنمم که زندگی....اي

 انجام شکاراصلي که بوددرصورتی اتومبيل نمایشگاه فقط کارش ظاهر....کثيفيه آدم چه شهاب که بيشترميفهميدم

 ...ربایی آدم...قاچاق.....دزدي....بود هرکارخالفی

 خونه ميخواست ازم....آقاروميدیدم گذرونی شخو ت  تدارکا باید برپابودومن خونه قمارتوي بساط هرشب

 نباشه روزمست یه نداشت امکان...ميشد مست ميکردومست بازي تاصبح بعدشم غذابپزم وکلی روتميزکنم

 مرگش کپه گوشه ميشدویه خسته آخرشم....ميزد هاتاميتونست وبچه من جون افتادبه بودمی مست هم ووقتی

 جاي هيچ....ميزد قدرتش باهمه آشغالم اون بخوره من هابه ضربه اهمهت هاميکردم خودموسپربچه....روميزاشت

 نخوند ودرس مدرسه به رفتن تنهاتفریحشون....نداشتن زدن حرف جرئت هاهم بچه....بود نمونده بدنم توي سالم

 اتلق عوضی این که ميفهميدن اوناهم اگه مطمئنم ميکردن نگاه شهاب به نفرتی باچه که وقتاميدیدم گاهی....بود

 منداشت وحق کردم قطع هميشه براي هم روباسایه ارتباطم....متنفرميشدن بيشترازش پدروبرادربزرگترشونه

 ازاميرخجالت...کنه نيازهاشوبرطرف که اي ووسيله کلفت یه بودم شده براش من...باشم درارتباط باهاشون

 رفیح نميتونستم من ميدادولی اميرفحش بهوروز شب ازاینکه....بودم کرده ازدواج باقاتلش ازاینکه....ميکشيدم

 تمام به مریض یه....بود روانی یه شهاب....بود محکم سيلی یه کمش کم جوابش ميزدم حرف واگه بزنم

 کنم التماس وخواهش زانوبزنم جلوش که داشت هاروميزددوست بچه وقتی...ميبرد ت مالذ اززجرکشيدن....معنا

 ميشدوقتی ت لذ ميزدغرق من به که شالقی هاي ضربه تک ازتک....نميکرد ولشون کارونميکردم وتااین

 ایدروزيب نه شی؟ولی تاخالص ميخوادبکشمت دلت خيلی：بلندبلندميخندیدوميگفت ميکنم گریه ميدیددارم

 بدم ازت ميگفتی یادته....نيس هيچی توکشيدم ازعشق من که اینادربرابرعذابی کنی مرگ هزاربارآرزوي

 ....بدم وعذابت ترکاراموبکنم تاراحت ميشه تنفرباعث حس ميادواین بدم ازت نمم حاال ميادبایدبگم

 نآیها...کنم تحمل هام بخاطربچه تابتونم صبربده بهم وازخداميخواستم ميفرستادم لعنت بهش کلی تودلم

 حتمارفته بهونس شرکتش ميدونستم زده شرکت آمریکایه توي گفت بودکه شده سالشون پونزدپ وآیسان

 نبودميتونستيم که ماهی شش....آمریکا ماه اینجابودوشش ماه شش....بده ترانجام روراحت کاریاش اتاکثافتاونج

 تومننداش هاکاري بابچه بودکه این خوبيش...درميورد تالفيشواساسی برميگشت وقتی ولی بکشيم راحت نفس

 لیک....جورچيزا وازاین ميشه چی مفرارکن اگه که تهدیدميکرد کلی هم رفتنش قبل....بودم خوشحال بابت ازاین

 ازاین ومنم کاراروميدن همه گزارش نگهباناش که بودم مطمئن...باشن تامواظبمون درميزاشت جلوي نگهبان هم

 یه دلم هبازت ولی نباشم نگران که ميگفت آیهان بودولی وسپهراومده روزسایه اون که بگن شهاب به که ميترسيدم

 ..بود ترسی

 !مامان؟：آیهان
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 .کردم بودنگاه ایستاده کنارم که آیهان وبه بيرون اومدم زخاطراتا

 پسرم؟ جانم_

 بگيرم؟ برات برگشت موقع نميخواي چيزي بيرون ميرم دارم من：آیهان

 باش خودتم مواظب سالمت بروبه پسرم نه_

 ...نخور غصه اینقدم همينطور توهم برم قربونت چشم：آیهان

 گ چقدبزر هات بچه ببين...امير ببين.هابودن بچه همين زندگی به اميدمتنها.شد خارج بوسيدوازحياط ازگونم

 ...کن کمک هام بچه به خدایاخودت....ميبينيشون باال ازاون که ميدونم....شدن

                           ********* 

 "آیسان"

 ینا به دیگه.ميشه شروع کی طوفانش تاببينيم منتظربودیم هممون.بودخونه بابابرگشته بودکه چندروزي

 تالفيش ميکردیم اعتراض اگه چون نزنيم حرفی ميکردیم سعی وآیهان ومن بودیم کرده عادت جورزندگی

 اون بابلسربين برگشت تنهایی مامان که روزي اون پيش سال پانزده نميدونم هنوزم.آورد درمی روسرمامان

 نبابااینقدعذابمو شده باعث شدکه اومد؟چی ونبدش وبابااینقدازهم شدومامان عوض یهوزندگيمون شدکه وباباچی

 ورياینط هاش بابچه پدري کدوم آخه نيس خودمون بابا،باباي این وقتافکرميکنم نگه؟گاهی هيچی مامان ولی بده

 ميشن بزرگ بازي بااسباب دیگه هاي بچه...نفهميدیم هيچی سال پنج اون جز بچگيمون رفتارميکنه؟ازدوران

 نيمميدو هردومون....سایس خاله خونه به رفتنمون یواشکی منوآیهان تنهاخوشی....دیمش وکمربندبزرگ ماباکتک

 تادهاف وساواش وسامی آیهان که وازوقتی کاروميکردیم این بازم ولی گوشمونه بزرگمون تيکه بابابفهمه اگه که

 .بود بيشترشده دیدارمون توکارموسيقی بودن

 . مميموند آنی پيش منم روميکردن اوناکاراشون

 من به نسبت سامی حس ميکنم حس گاهی چراولی نميدونم ميکردم حس خودم روروي سامی وقتانگاه گاهی

 دوست برادرم رومثه وساواش مانی....خواهروبرادرميدیم ماهمدیگرومثه همه....خواهروبرادرونس حس بيشترازیه

 بودکه اون هميشه اخه دارم تدوس روبيشترازبقيه انگارسامی رونداشتم حس همون سامی به امانسبت داشتم

 نه بهم ميخواستم ميکردهرچی طرفداري ازم بودکه اون ميکردن پسراضایم وقتی هواموداشت بيشترازبقيه

 منداشت دوست انگارخودمم....دوردور وميرفتيم هاروميپيچوندیم بچه وقتاباهم بودگاهی هرکاري پایه نميگفت

 بلکه نداشت دوست خواهرش منومثه سامی.بود اینطورهمو باشه داشته دوسم خواهرش مثه سامی ازاینکه

 گفت که روزي...داره چقددوسم گفت که روزي....کرد اعتراف روزبهم اون که فهميدم بودواینووقتی فراترازاون

 گفت....بوده دیدنم لحظه یه حسرت توي گفت که روزي...عاشقمه ازبچگی
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 واون گذشته تلخ براش من بدون که ازروزایی...دمونآین واسه هاش ازنقشه....ازاحساسش...ازعشقش...وگفت

 گاهی سامی...ميگذره چی دلم توي بفهمم تونستم روزبودکه اون دارم دوسش که فهميدم منم روزبودکه

 بين اینکه بودبه کرده شک آیهانم بودکه شده جوري...ميومدبابلسر من دیدن ميکردوواسه وقتاکاروبهونه

 ميکردوبهم مسخرم روزچقدآیهان اون بماندکه....چيوگفته همه بهش تهرف سامی آخرسرم که ماخبرایيه

 ومن بازبشه زمين ميخواست دلم ميشدم سرخ ازخجالت ومن شده عاشق دخترکوچولومون ميخندیدوميگفت

 پسرخونده ساواش...بود بهترشده جمعمون بودیم آشناشده باساواش هم ازوقتی....توش برم ازخجالت

 نبينمو عجيبی حس یه داشتيم دوسش خيلی وآیهان من بودنش گرفته دوازپرورشگاهبو سایه عموسپهروخاله

 هوامون وهميشه داشت دوسمون خيلی ساواشم....هميم واقعاخواهروبرادراي انگارکه...محکم...قوي حس بودیه

 اسهو اسبم عاشق من که ميدونست ساواش....کنه پيشرفت کارش کردتاتوي کمک خيلی آیهان به حتی...روداشت

 باچه نميشدپيداکردنميدونستم ترازمن روزخوشحال اون.....خرید سفيدوخوشگل اسب یه تولدم واسه همين

 هروقت هک گفت وبهم بابلسرداشت توي اصطبل یه.بوسيدم گونش ازروي کردم بغلش محکم تشکرکنم ازش زبونی

 بيشتروقتم.....رویادبده سواري اسب تابهم گرفت برام هم مربی یه.کنم سواري اینجاواسب بيام ميتونم بخوام

 اي قهوه اسب یه ساواشم...ميشددریا معنيشم ترکی زبان به دنيز بودم گذاشته اسمشم....ميگذروندم روبااسبم

 بابلسرداشت توي کوچيک ویالي یه ساواش....دریاوآتش....بودآتش روگذاشته اسمش که داشت خوشگل رنگ

 اونم طلب فرصت که هم سامی.ترباشه وآمدراحت رفت هم آیهان ايميکردتابر اینجازندگی وآیهان وبخاطرکارش

 ....ساواش بودخونه اومده

 شاعربودوبيشترشعرارواون اردالن....بود پيانوميزدوآهنگسازم آیهان....گيتارميزدوميخوند ساواش

 گآهن باهم که بودم وقتایی ميکردعاشق همخونی باساواش وقتاهم ميزدوگاهی ویولن ساراهم...مينوشت

 کرده استدیودرست یه خونش توي ساواش....ميداد واینجورچيزاروانجام وميکس کارضبط هم سامی....ميخوندن

 سخت آیهان....بود شلوغ خيلی سرشون همين براي کارميکردن آلبومشون اولين روي.....داشت سازم نوع بودهمه

 احتر بابابياددیگه وقتی که دونستمي چون کاراشوبکنه راحت بتونه بابانيست که مدتی این کارميکردتاتوي

 ...بده وکاراشوانجام ساواش خونه بره نميتونه

 ...بود شب...کاسه وهمون آش همون....روزابود همون بازم....باباميگذشت ازاومدن ماهی یه

 وآیهان تظاهرمامان هابودوبابابراي ازهمسایه پسریکی عروسی....عروسی بودن رفته وآیهان مامان

 .نبود مست امشب عجب چه....کرد باباصدام که بودم اتاقم توي.....یروفرستادعروس

 ...دارم اینجاکارت بشين：بابا

 .بودنشستم گفته که جایی

 ...بابا بله_

 .کنی ازدواج پسره وبااین روبدي بله بایدجواب خواستگارميادتوهم برات فرداشب：بابا
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 چی؟_

 کري؟ مگه：بابا

 بابا؟ نه دیگه ميکنين شوخی_

 ميخوره؟ ميکنن شوخی که کسایی به افمقي：بابا

 نه_

 ...باش آماده فرداهم کنارواسه گمشوازجلوچشمام حاالهم...نزن زر پس：بابا

 منفيه من جواب االن ازهمين_

 روبزن زدي که زري همون باردیگ یه：وگفت گرفت ازموهام.شدواومدکنارم عصبی حرفم این باشنيدن

 یکس هيچ زن نميتونستم جزسامی....داشتم رودوست سامی من....کنم قبول نميتونستم بودولی گرفته دردم

 ...نداره امکان این نه نه....بشم

 ...کنم ازدواج باهاش نميخوام من....نميکنم قبول من_

 خيس ازاشک بودوصورتم شده جمع ازدردصورتم.گرفت ازموهام دوباره.کشيدم ازدردجيغی.صورتم زدتوي محکم

 .بود شده

 ...ميشه چی ببين بعدش کاروبکن این توفقط....یانه بکنی غلطی همچين ميتونی ببينم：بابا

 سرم هنوزم.اتاقم باالتوي ورفتم بلندشدم ازجام ميکردم گریه درحاليکه.زمين کردروي کردوپرتم موهاموول

 به وآبی دسشویی رفتم.بود مونده صورتم روي ردانگشتاش انداختم صورتم به نگاهی آینه ازتوي.دردميکرد

 بوسه سرم وازروي اتاقم اومدتوي مامان که هم وقتی.ميکردم گریه وآروم درازکشيدم تختم وروي زدم رتمسروصو

 فطر بااینکه کنم روقبول پيشنهادي همچين نميتونستم من نه....حالمونبينه تااین خواب به خودموزدم زد اي

 کلی آیندمون واسه وباهم دارم ترودوس سامی ترمن مهم ازهمه خودش عين یکيه که مطمئنم ولی بودم روندیده

 جزسامی....جداشم ازش نميتونم...دارم دوسش من....بمونيم هم تاابدبراي که دادیم قول هم مابه...کشيدیم نقشه

 ....نميکنم هرگزقبول....نميکنم قبول من....بشم اي دیگه کس خانم نميتونم

                           ********** 

 "سامی"

 اهاشیاب روببينم آیسان وحسابی درست نميتونستم حتی.بود شده شلوغ جدیدخيلی آلبوم اینبخاطر سرمون

 واسه دلم.کارميکردیم وروزروش شب همين براي باشه بهترین آلبوممون اولين ميخواست دلمون.بزنم حرف

 هشد ذره یه عشقم براي دلم نداشتم خبري وازش بودمش ندیده بودکه اي هفته یه.بود شده تنگ خيلی آیسان
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 خونشون برم گفتم ندادمنم جواب زدم زنگ گوشيش به دیدنش برم ميخواستم رزخریدم گل شاخه یه.بود

 وداداطرافيان ماشين بوق یهوصداي که بگذرم ازخيابون خواستم بودم خونشون نزدیکاي.کنم سورپرایزش

 .....زمين خوردم ومحکم موندم هوامعلق توي که بودم وخودم روشنيدم

                              ********** 

 "آیسان"

 ونه مامان من،نه نه.بود نکرده ازدواج هنوزم بزرگتربودولی ازم سال بيست پسره.خواستگاري اونااومدن اونشب

 ازحرف ميشدیم پشيمون که مينداخت راه بابادادوهواري ميزدیم تاحرف ولی اونانبودیم اومدن به راضی آیهان

 .زدن

 یوقت.کنم ازدواج پسره بااین ميخوادمن چی بابابراي نيس معلوم.خالفکاراس ازاون بودکه معلوم پسره ازقيافه

 اي دیگه وکس نيستم ازدواج این به راضی من که گفتم بهش اتاق داخل بودرفتيم اشکان اسمش که باپسره

 من به.شهاب اآق شمانيسم مسخره من：باباگفت وروبه پایين رفت اینوشنيدباعصبانيت وقتی دارم رودوست

 االن ازهمين.گيره دیگه یکی پيش دلش اینکه مثه ولی ميکنه قبول ودخترتون حله چی همه گفتين

 .محضه اشتباهه باشمایه من همکاري بدون شده قراردادروفسخ

 بااین نم بگوچراميخواست پس.بده تاتوضيح صبرکنه ميخواست وازش رفت اشکان دنبال.بود عصبانی باباخيلی

 بالیی چه قراره که خداميدونه ولی....شد فسخ قراردادشم حقشه...داشته واسش منفعتی یه...کنم جازدوا پسره

 ...زدبيرون ازخونه خواستگاري تافهميداوناميان...نيس خونه که آیهانم...بياره سرمون

 یعصبان سابیح.اومدتو باالخره.باشم ميدادتاآروم دلدارب بهم ولی ترسيده بودکه معلوم مامانم....بودم ترسيده

 .بود

 ....چيکارميکنم که کن ونگاه حاالبشين...بدميبينی نه بگی اگه بودم گفته بهت：بابا

 ولی ميخوریم حسابی کتک ميکردیم فک مامان هم من هم.بود عجيب واین نداشت باهامون باباکاري شب اون

 تموم من نفع ماجرابه ینا که بودم خوشحال.نگرفتم روجدي چراتهدیدش نميدونم.نداشت باهامون باباکاري

 دیهانگارقراربو داشتم بدي حس یه ازصبح ميخونم کتاب وداشتم بودم اتاقم توي.نکردم روقبول شدوپيشنهادش

 .بيرون رفتم ازاتاق.روشنيدم وآیهان مامان صداي. شورميزد دلم بيفته اتفاقی

 آیهان؟ چطوره حالش：مامان

 شده چی ببينم ميرم رمدا منم بيمارستان بردنش مامان نميدونم：آیهان

 ...آیهان....مامان_

 .کردن نگام باترس وآیهان مامان
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 بيمارستان؟ روبردن شده؟کی چی_

 منه ازدوستاي یکی نيس مهمی چيز：آیهان

 نای همينجوربودازروي نميکردازبچگی نگاه مقابلش طرف چشماي توي بگه دروغ ميخواست وقتی هميشه آیهان

 مثه گهب نفردروغ یه وقتی ميگفت روميپرسيدم دليلش ازش وقتی دروغ کی گهمي راس کی که ميفهميدیم عادتش

 .ميزنم گولش دارم که کنم نگاه کسی چشماي توي ميکشم خجالت منم کرده روخرفرض طرف که اینه

 شده؟ بگوچی مامان....نگو دروغ من به آیهان_

 تواتاقت بریم دخترم نيس مهمی چيز دیگه گفت：وگفت نزدیکم اونم مامان

 شده بگوچی آیهان.داشتم دلشوره ازصبح افتاده اتفاقی یه ميدونم نگين دروغ من به_

 ....سامی：بودگفت چشماش توي که کردوباغمی نگاه توچشمام آیهان

 نيفتاده اتفاقی ساميم خدایابراي.ميزد سينم قفسه وارتوي دیوونه قلبم.رونگفت حرفش کردوادامه سکوت

 ...خدا ميکنم خواهش....باشه

 آیهان بزن حرف شده؟د چی چی؟سامی امیس_

 بيمارستان بردنش االنم ودررفته زده سامی به نفري یه：آیهان

 ...آیهان خوبه خوبه؟بگوحالش کرده؟حالش کاري همچين چی؟کی_

 نوآیها ميکردمامان دیوونم افتاده اتفافی سامی براي تصوراینکه....بودم شده دیوونه...ودادميزدم ميکردم گریه

 کنن آرومم که نداشت سعی

 منوببرپيشش...آیهان ببينمش ميخوام_

 سامی پيش ببرمت ميدم بعدقول باش اروم اول.... هييييش：آیهان

 توروخدامنوببرپيش...آرومم من：گفتم سامی وروبه کردم واشکاموپاک بيرون اومدم مامان ازبغلش

 ...ببينمش ميخوام....سامی

 ...ميبرمت باشه：آیهان

 .توراه هم عمووخاله.وسارااونجابودن ساواش.رفتيم انبيمارست سمت به باهم

 نه؟ مگه خوبه کو؟حالش سامی ساواش_
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 باش آروم....خوشگلم باش اروم：ميکردگفت موهامونوازش درحاليکه.کرد وبغلم کنارم اومدم ساواش

 وبره کنه توروول نداره حق اون شه بایدخوب....ميشه خوب سامی....عزیزدلم

 ...شه بایدخوب...شه بایدخوب اون...نداره حق اره_

 وقتی سامی که ميدونی：کردوگفت واشکاموپاک گذاشت صورتم جداکردودستاشودوطرف منوازخودش ساواش

 باشه؟ دعاکن وبراش کن اشکاتوپاک ميشه؟پس عصبانی اشکاتوميبينه

 نگران هردوشون...اومدن وعموهم خاله...برادربزرگ یه ميکردمثه آرومم حرفاش.دادم تکون باشه نشونه سرموبه

 اتاق بودن روبرده سامی بودکه ساعتی یه....کنه آرومش داشت سعی ميکردومامان گریه خاله...بودن وناراحت

 سالمتيش براي کلی....جدانکنه اونوازم...نگيره روازم سامی که ميکردم ازخداخواهش دلم توي....عمل

 .اومدبيرون عمل دکترازاتاق باالخره....نظرکردم

 چطوره؟ پسرم لدکترحا：عمو

 بودولی دیده آسيب سرش.شد انجام خوبی به خداروشکرعمل نباشين نگران：زدوگفت دکترلبخندي

 به هميش بيادمنتقل که هوش به شکسته چپشم دست واینکه روبگيریم خونریزي جلوي خداروشکرتونستيم

 .بخش

 .کرد روبغل ساواش.زدیم ولبخندي کشيدیم ازسرآسودگی نفسی هممون

 ميکردي گریه الکی ميشه خوب حالش وروجک گفتم يدید：ساواش

 ...خيلی ساواش ترسيدم خيلی_

 ...ميشه خوب حالش سامی خوشگلم نترس：ساواش

 چگ چپشم ودست بودن بسته باندسفيدي بودوسرشم زخمی صورتش چندجاي.بيرون آوردن عمل روازاتاق سامی

 ....بودن گرفته

 شوخی باهمه قبل مثه.بود مریض انگارکه انگارنه.بخش کردن اومدومنتقلش هوش به بعدسامی چندساعت

 روبهم سامی دوباره اینکه بابت هزاربارخداروشکرکردم دلم توي....ميزاشت سرشون ميکردوسربه

 نگام اونم کردکه روحس نگاهم انگارسنگينی ميکردم نگاش وباعشق بودم وایستاده دورترازهمه....برگردوند

 دسته بایه بابابود.وبازشد درزده که بودیم شده هم درنگاه غرق.بخندزدمل روش به زدمنم بهم لبخندي.کرد

 یادم.ازاومدنش بودن کرده تعجب هم همه راستش نبودم اینجاراضی ازدیدنش.سامی ت بودمالقا اومده.گل

 ستد باباباهمه.بود ازعجایب واین باشه داشته معاشرت یاباهاشون باشه رفته مامان فاميالي دیدن بابابه نميادکه

 همشروب دیگش کمربندودست دستش یه فقط توخونه که بابایی باباکجاواون این.کرد پرسی واحوال دادوسالم
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 انگارازباباخوشش رونميدونستم دليلش.بيرون رفت باباازاتاقا بااومدن ساواش.مابود واسه فقط وتخمش اخم.کجا

 .نميومد

 زده؟ بهش شدکی حاالمعلوم：بابا

 ...دررفته راننده نه：عمو

 یااتفاقی؟ ازعمدبوده：بابا

 نداره؟ دشمنی باکسی اونکه روبزنه بيادسامی ميخوادعمدي واالکی نميدونيم：عمو

 .نيفته تريبد ت بودتااتفاقا روحاالبایدبيشترمواظب خودشون نميکنن معلوم دشمناکه：کردوگفت نگاه من بابابه

 اتفاق این نکنه....د؟نکنهميکر نگاه من حرفابه این زدن بود؟چراموقع حرفاچی ازاین منظورش

 ...کارخودشه که مطمئنم....نه من خداي واي....افتادم روزش زیرسرباباباشه؟یادتهدیداون

 خداحافظی بعدباباازشون کمی.شد باعمووسامی زدن حرف زدومشغول روم به لبخندي اونم.کردم نگاش بانفرت

 .فمطر برگشت.زدم وصداش رفتم سرش شدپشت خارج که ازاتاق.کردتابره

 نه؟ کارتوبودمگه_

 لروقبو پيشنهادمن بهتره نشه بدترازایناش کن حواستوجمع ولی هستی دخترباهوشی：کشيدوگفت ازلپم

 ...کنی انتخاب داري وقت ت؟امشب خود یاخوشبختی مهمه ت برا عشقت زندگی.کنی

 جرمی چه ؟بهکردي نازل برامون که عذابيه چه خدایااین.بود شده جمع چشمام توي اشک.زدرفت حرفشوکه

 مجازاتيم؟ این به محکوم

 کنم؟چجوري زندگی اون بدون چجوري جدابشم؟من ازش چجوري بکنم؟من دل ازسامی چجوري من

 خدا؟چجوري؟

 آیسان؟：ساواش

 .سمتش برگشتم وبالبخندمصنوعی کردم اشکاموپاک

 خوبی؟：ساواش

 .خوبم اره_

 باشم؟ مطمئن：ساواش

 شدي؟ گيردادنااضافه جمع به توهم_
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 .گرفتم ازآیهان واگيرداربوده بيماري：خندیدوگفت اشساو

 روگرفتی بدبيماري داداش شدي بدبخت_

 نداره؟ درمون：وگفت ناراحتی روزدبه خودش الکی ساواش

 ...نه ولی متاسفم_

 تو ازدلتنگی مرده پسره این االن توکه بيابریم...ناقال اي：ساواش

 ....ساواش إ_

 که مبود مطمئن ميکردم نگاه اگه نکنم نگاه سامی توچشماي ميکردم سعی.اتاق داخل رفتيم خندیدوباهم ساواش

 .چيوميفهمه همه

 کنم؟ولی زندگی اون بدون ميتونستم بگذرم؟چطوري ازسامی ميتونستم بایدچيکارميکردم؟چطوري خدایامن

 نمک زندگی منميتونست من ميافتاد براش اتفاقی نکرده خدایی اگه...تربود مهم برام سامی زندگی...مجبوربودم

 رامب توازهرچيزي تو،خوشبختی سالمتی...کاروکنم این باید ولی عشقم منوببخش...خودمونميبخشيدم وقت وهيچ

 اس باباهم به....باشم روباعشقم شب یه که ميخواستم....کنن واستراحت برن روفرستادم همه شب اون....تره مهم

 .ميکنم روقبول پيشنهادش که وگفتم دادم اس ام

 .بود دستش توي ودستم بودم نشسته امیکنارس

 سامی؟_

 سامی؟ جان：سامی

 دارم؟ دوست خيلی که ميدونی_

 دارم دوست خيلی منم....عشقم ميدونم：سامی

 سامی ميمردم چيکارميکردم؟من ميومدمن ت سر بالیی نکرده خدایی اگه ترسيدم امروزخيلی سامی_

 باش مطمئن پيشتم هميشه من...نگونفسم اینجوري....هييييس：سامی

 ميزدروبشنوم من براي که قلبی بارصداي آخرین براي ميخواست دلم.سينش روي وسرموگذاشتم کردم بغلش

 .ميکردم گریه سامی امانبایدجلوي بودم کرده بغض.بشم آروم وباهاش

 آیسان؟：سامی

 جانم؟_
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 توخوبی؟：سامی

 ....سامی خوبم_

 .ميدادم گوش زندگيم نگآه زیباترین وبه کردم سکوت منم.نزد حرفی دیگه سامی

 اجازه اشکام به.بود خوابيده.بلندکردم سرموازسينش.روميشنيدم سامی ومنظم آروم هاي نفس بعدصداي کمی

 آفتاب وقتی صبح.ریختم واشک نزاشتم روهم چشم باالسرش تاصبح.کردم وبيصداگریه وآروم دادم شدن خارج

 .کردم خداحافظی باهاش ميشهه وبراي بوسيدم ازگونش سامی ازبيدارشدن کردقبل طلوع

                            *********** 

 "سامی"

 ماآیسانا گذشت چندساعتی.وبرميگرده بيرون باشه شایدرفته گفتم.ندیدم روکنارم آیسان بيدارشدم وقتی صبح

 هنک ولباساشوعوض بگيره تادوش خونه حتمارفته.ازاینجارفته صبح اول گفت پرسيدم ازپرستارکه.نيومد

 فتگ پرسيدم ازساواشم...نازنين وخاله آیهان ونه آیسان نه.نيومد آیسان ولی مالقاتم اومدن روزهمه اون.برميگرده

 افتاده؟ اتفاقی براشون خدایی نکنه... نداره ازشون خبري

 شدن خصبعدازمر...رونميفهميدم رفتارش این دليل...نميداد تلفنامم جواب....بعداومد روزاي روزونه اون نه آیسان

 ميومدچران آیسان.نشد ولی روببينم آیسان ميخواست دلم خيلی.تهران وبابابرگشتم بااصرارمامان ازبيمارستان

 شده؟ چی خدایاینی.نبود خبري آیهانم تلفنامونميداد؟از دیدنم؟چراجواب

 وزگچنه بودولی پيشونيم ي گوشه کوچيک سفيدرنگ چسب یه بودوفقط بازشده باندسرم.بلندشدم تخت ازروي

 اشساو شم خارج که روبازکردم درواتاق.شده چی که بایدميفهميدم من روپوشيدم لباسام.بودم روبازنکرده دستم

 .دروبازکنه دربودوميخواست جلوي

 کجا؟：ساواش

 ....بایدبرم_

 .بود دنبالم هم ساواش پایين هااومدم وازپله گذشتم ازساواش

 حالت؟ بااین سامی؟کجاميري：ساواش

 .اومدبيرون شپزخونهازآ هم مامان

 کجاسامی؟：مامان

 .کرد ومنومتوقف گرفت ازدستم ساواش
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 حالت؟ بااین کجاميري...سامی باتوام：ساواش

 بابلسر_

 بابلسر؟اونجاچخبره؟：مامان

 بزنم حرف باآیسان برم ميخوام_

 بعداميري باشه نيس خوب توحالت：ساواش

 برم بایداالن من_

 ...ولی：مامان

 تلفنام جواب ميادنه دیدنم به نه که ماهه یه ميشم دیوونه دارم انميفهمين؟منچر：وگفتم کردم حرفشوقطع

 بزنم حرف بایدباهاش من...چيه رفتاراش این دليل نميدونم ومن رفت شب بعداون روميده

 .ميام ت باها منم خب خيلی：ساواش

 به ساواش همراه.ميگفت ساواش به که روميشنيدم مامان سفارشاي قبلش ولی بيرون اومدم ازخونه

 چيه رفتاراش این دليل بایدميفهميدم ميزدم حرف بایدباهاش.بودیم کرده سکوت هردومون راه توي.بابلسررفتيم

 گاراینان...نبود تودلم دل....رفتارکنه اینجوري اینکه نه ميگفت بایدبهم شده ناراحتيش باعث که کردم کاري اگه

 بازجواب ولی زدم زنگ آیسان به.داشت نگه خونشون جلوي ساواش.رسيدیم باالخره...نداشت تمومی هاهم جاده

 خونشون جلوي رنگ مشکی شيک ماشين یه که درخونشون سمت ميرفتم داشتم.شدم پياده ازماشين.نداد

 .مردکنارش یه شدوبعدش پياده ازماشين بعدآیسان کمی.ایستاد

 ....سامی：گفت کرده تعجب من بودازدیدن معلوم که آیسان

 ...درمياري؟ها بازیاچيه مسخره نميدي؟این جواب ميزنم چرازنگ：وگفتم طرفش رفتم خشمبا.بودم عصبانی

 باش آروم سامی：ساواش

 دادبزنی سرش نداري حق صداتوبيارپایين محترم آقاي：مردنزدیکترشدوگفت اون

 شماچيکارشی؟ ميزنم حرف ميخوادباهاش هرجوردلم نداره ربطی توهيچ به_

 ...نامزدشم بنده：زدوگفت پوزخندي

 چی؟_

 ...نامزدشم گفتم_
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 آیسان؟ ميگه چی این：وگفتم کردم آیسان روبه باتعجب

 .ميگفت راست پس.بود دستش توي که اي حلقه افتادبه چشم.نميداد بودوجوابی پایين سرش آیسان

 ...کن منونگاه_

 .بود پایين سرش.نکرد نگام

 ...منونگاکن：گفتم بلندتري باصداي

 بود بارونی چشماش.کرد نگام

 داشتی؟ دوسم چرا؟چرالعنتی؟توکه_

 دوسش که اونی دارم دوست که گفتم دروغ.نداشتم دوست نه：بوددادزد کرده اخم.کرد پاک اشکاشوباحرص

 هدیگ من چون زندگيت دنبال بري بهتره توهم کنيم ازدواج باهم چندروزدیگه وقراره نامزدمه اشکان.اشکانه دارم

 .نميخوامت

 ميگی دروغ_

 .زندگيت دنبال بري بهتره پسرخاله ندارم دوست من خریت به خودتوبزنی وايميخ تاکی：آیسان

 ...داره دوسم که ميگفت خودش...داشت دوسم آیسان...نداشت امکان این نه.بودم کرده بغض

 چيه؟ نامزدشه وميگه کنارشه که پسري این چيه؟پس تودستش حلقه اون چيه؟پس حرفاش این پس

 بخاطرتورابطم ندارم ودوست ميکنم ازدواج دارم من نشی مزاحمم ودیگه تزندگي دنبال بري بهتره：آیسان

 شه خراب باهمسرم

 خوشبختی؟ داري؟باهاش دوسش_

 .بود کرده تعجب.جاخورد ازسوالم اینکه مثه

 نوزمه تابدونم کوچيک اگه حتی نوراميدميگشتم یه دنبال چشماش توي داشتم.بود چشماش توي چيزعجيبی یه

 .نااميدشدم کل دادبه بهم که جوابیبا ولی داره دوسم

 .بيشترازتو حتی دارم دوسش آره：آیسان

 ....بشی خوشبخت：زورگفتم وبه دادم قورتش.بترکه بودبغضم نزدیک

 ساواش.شدم سوارماشين.سرازیرشد اشکی قطره.روبگيرم اشکم جلوي نميتونستم دیگه چون بهش روکردم پشتم

 .مرفتي ساواش خونه سمت به اومدوباهم هم بعدساواش کمی.نکنم نگاش ميکردم سعی.ميزد حرف باآیسان داشت
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 یچ آیسان؟پس کواون پس....نميشی کسی هيچ مال جزمن گفتی...داري دوسم گفتی...آیسان معرفتی بی خيلی

 ....لعنتی دارم دوست منم داره دوست اون اگه بود؟ چی من وقرار؟چراآیسان؟چرارفتی؟جرم قول همه شداون

 !توبگوچجوري؟ آیسان بکشم نفس توچجوري کنم؟بدون زندگی ريتوچجو حاالبدون

 درجوابش درزدولی زدوبه بارهاصدام ساواش.کردم صداودروقفل ضبط اتاق توي رفتم رسيدنمون محض به

 ...تنهاباشم ميخوام：گفتم

 هک خداببينهبزار....وخدا نبودجزمن کسی اینجاکه....تاسرازیربشن دادم اجازه اشکام به.ورفت گذاشت تنهام اونم

 ....شکست دلم چجوري

 مدوس که زدوگفت زل چشمام توي چجوري عشقم که بزاربفهمه...بزاربفهمه.... تنهاشدم چجوري که بزارخدابفهمه

 ..بزاربفهمه..نداره

 آخرشم دیدي

 نميذارم تنهات ميگفت که اون رفت

 پيشم از رفت

 دارم دوسش خيلی ميدونست اینکه با

 چشمامو غم

 بيدارم هرشبو من منتظرش االح رفتو ندیدو

 موندم تنها

 نداشتم که اون جز به رو هيچکسی آخه

 نميدونستم

 نباشم یا باشم که نداشت فرقی واسش

 رفتو خبر بی

 باشم منتظرش بشينمو اینکه بجز نذاشت راهی واسم

 ..باشم منتظرش

 ميرفتو اون

 بشينه دلم ي حرفا ي پا نميخواست
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 که نميذاشتم

 ببينه لحظه یه حتی خيسمو ي چشا

 رو حرفی هيچ

 سينه این ي تو موند حرفا همه بگمو بهش که نتونستم

 دنيا این ي تو

 بپرسه رو من دلِ  حال که نيست یکی

 ميفهمم تازه

 درسته عشقا این از گفتن بد هرچی که

 کردم می گریه

 غصه ميخوره دوریت از من قلب که نفهمی تا سرت پشت

 گلوم توِ  بغض

 سينم تو مونده بس از شده سنگين

 همش آینه توي

 بينم می اینجا قشنگشو ي چشما

 نموند هيچی دیگه

 غمگينم داغونو بدونه کاشکی شبو تنهایو جز به

 ..غمگينم داغونو

 بدونه ميخونم

 زبوناش زخم اون واسه شده تنگ دلم

 من به وفتی

 نميذاشت حرفی جاي منه با حق ميگفت

 ميفهميدم کاش

 قوالش ي همه پاي يمونهم نه پيشمو ميمونه نه که
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 گلوم توِ  بغض

 سينم تو مونده بس از شده سنگين

 همش آینه توي

 بينم می اینجا قشنگشو چشماي

 نموند هيچی دیگه

 غمگينم داغونو بدونه کاشکی شبو تنهایو جز به

 ..غمگينم داغونو

 موندم تنها

 نداشتم که اون جز به رو هيچکسی آخه

 نميدونستم

 نباشم یا اشمب که نداشت فرقی واسش

 رفتو خبر بی

 باشم منتظرش بشينمو اینکه بجز نذاشت راهی واسم

 ..باشم منتظرش

 ها بچه نباشين بودخسته عالی....کات_

 کنيم؟ ضبط باردیگه یه ميخواي شده خوب مطمئنی سامی：ساواش

 .کردي بارضبطش ده ازصبح شددیگه باباخوب بيخيال باباساواش اي_

 نی؟باباچراميز خب خيلی：ساواش

 .کيه تاببينه رفت ساواش.دراومد زنگ صداي

 ساواش؟ کيه_

 ...یاابوالفضل：ساواش

 .بيرون اومدم ازاتاق

 ساواش؟ شده چی_
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 .کردم بودنگاه اومده که شخصی.به ازآیفون.بيرون رفت ازخونه ساواش

 خدا؟چرااینجوریه؟ شده آیسان؟چی_

 یدمدو.ميکرد تعریف ساواش روبراي چيزایی ردویهميک گریه داغون باسروصورتی آیسان.بيرون زدم ازخونه سریع

 .سمتشون

 شده؟ چی_

 توروخدا...کن کمک...توروخداساواش：آیسان

 روببرتوخونه آیسان سامی.اونجا ميرم االن من آیسان خب خيلی：ساواش

 بيام ميخوام منم نه：آیسان

 .شده چی بگه منم به یکی_

 .کنی آرومش کن سعی ببرخونهرو آیسان االن ميگم ت بعدابرا：گفت من روبه ساواش

 نای عوضی کدوم.بود شده تنگ عشقم براي چقددلم.آیسان سمت رفتم.افتاده اتفاقی چه ینی.بودم شده گيج

 نوشکست حرفاش اون ازگفتن چندهفته بود؟بااینکه منودرآورده عشق اشکاي عوضی بود؟کدوم آورده بالروسرش

 کنم کاردردشوفراموش به خودم کردن بامشغول کردم سعی ت مد این توي.دارم دوسش هنوزم ولی ميگذره دلم

 شگری ت کردوشد بغلم اونم.کردم بغلش ومحکم سمتش رفتم.ميکرد گریه داشت هنوزم آیسان.ميشد مگه ولی

 .زدبيرون وازخونه ماشينش سمت رفت ساواش.بيشترشد

 .اسمموصدازد گریه دربين آیسان

 گریه....من عشق نکن گریه....هاتوندارم گریه طاقت که ميدونی عزیزدلم نکن گریه خوشگلم باش آروم هيييييش_

 نکن

 خدامجبوربودم به....سامی منوببخش....منوببخش سامی：آیسان

 مبل روي.خونه داخل بردمش.بود مهم برام آیسان فقط االن بفهمم االن نبودکه ومهم نميفهميدم چيزي ازحرفاش

 چشماشوازدورهم ميشدغم نميکردولی گریه دیگه.طرفش تمورف روبرداشتم اوليه هاي کمک جعبه.خوابوندمش

 .آورده بالروسرعشقم این کی بدونم ميخواست دلم خيلی...افتاده اتفاقی چه نميدونستم هنوزم.دید

 عیس ولی تمرکزکنم ميکردونميتونستم روپرت وحواسم بودبهم زده زل آیسان.نشستم کنارآیسان زمين روي

 .باشه کارم به حواسم کردم
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 زده کتکش انگار.زخمی کبودبودودستاشم چشمش گوشه.بود خونی بودودماغش شده پاره لبش هگوش

 اونجوري آیسان：وگفتم نيوردم آخرسرطاقت من بودبه زده زل هنوزم.روتميزميکردم صورتش روي خوناي.بودن

 .بدم کارموانجام نميتونم نکن نگام

 .برداشت چشماشوازم حرفی هيچ بدون

 هک گرفت تصميم مامان چندروزبعدازموندمون.شما خونه بودیم بودواومده شده تابستون.بود سالم پنج：آیسان

 خونه رفت مامان که روزي اون.وماموندیم رفت مامان.برگردیم نداشتيم دوست وآیهان من بابلسرولی برگرده

 ضیودوبعب مست باباهرشب.وناراحت کبودبود مامان ت صور.بودجهنم شده خونمون برگشتيم شدکه چی نميدونم

 زدن حرف حق.مامان زدن ميکردبه شروع ميباخت هم وقتی ميکردن وقماربازي ازدوستاشومياوردخونه شباکلی

 اونم همدرس ماروبفرسته کردکه التماسش کلی مامان.....نداشتيم بچگی حق... نداشتيم کردن بازي حق...نداشتيم

 کمربندروي رد....دوستاش کردن جمع....بابا مستی به بودیم کرده عادت دیگه....کرد قبول منت باکلی

 گنب اگه.....ماباکمربند ميشدن بزرگ مختلف هاي بازي بااسباب دیگه هاي بچه....مامان پنهونی اشکاي...بدنمون

 بده ونونش کنه پنهون ازمون درداشو ميخواست مامان....مستی،کمربند،قمار ميگم کن توصيف تاکلمه باباتوتوسه

 ازدست آیهان روزکه یه....ميکشه زجري چه مامان که ميدونستيم خوب آیهان هم من هم ولی نداره غمی هيچ که

 تکک بعدازترس روزبه ازاون...درآورد تالفيشوباکمربندسرمامان کرداونم اعتراض بودبهش عصبانی حسابی کاراش

 هم اهم شش ميموندایران ماه شش بخاطرکارش بودکه شده سالمون پانزده.نميزدیم حرف مامان خوردن

 یواشکی تنهاتفریحمون شدیم بزرگترکه....ميکشيدیم راحت نفس نبودیه که ماهی شش  اون توي.....آمریکا

 همودوست که کردیم اعتراف روزبهم اون تااینکه بود هموناخوش به دلم.بود شده اسبم شمابعدشم خونه به اومدن

 دهش تموم بدبختی دیگه گفتم کردم روحس خوشبختی وجودم باتموم باربعدچندسال اولين روزبراي اون داریم

 عروسی بودن رفته وآیهان روزمامان اون.بود ازطوفان قبل آرامش امااین باشم خوشبخت باعشقم وميتونم

 ننبودوای مست قبل روزاي برعکس پيشش رفتم.زد صدام که بودم اتاقم توي بودیم وباباخونه من.پسرهمسایه

 همچين کردن قبول بدم مثبت جواب بایدبهش خواستگارميادومن برام فرداشب گفت بهم.داشت تعجب جاي

 که شب اون. بود محکم سيلی یه جوابش که کردم واعتراض وایستادم جلوش.بود غيرممکن برام چيزي

 ثهم شب اون.بابا عين باشه ميخوردیکی بزرگتربودوبهش ازم سال بيست.دادم ردبهش جواب اومدمن خواستگاره

 ....تااینکه نگرفتم جدیش درمياره سرم تالفيشوبد کردکه تهدیدم طنزدفق کتکمون قبل شباي

 حس وهمش داشتم دلشوره ازصبحش.کردي توتصادف که گفت بهم آیهان：داد کردوادامه نگاه توچشمام

 نذرونيازکردم کلی.عمل اتاق بودن توروبرده بيمارستان رسيدیم وقتس.بدبيفته اتفاق یه قراره ميکردم

 دبو توعجيب ت مالقا باباواسه اومدن.داد دوباره وخداصداموشنيدوتوروبهم برگردونه روبهمتو که وازخداخواستم

 ازآدماي ودررفته زده بهت که شخصی اون.بود چرااومده که بعدفهميدم من ولی بودیم کرده تعجب هممون که

 دنکن دل....خودم وخوشبختی تویازندگی یازندگی.بگيرم تصميم دارم مهلت شب یه فقط گفت بهم بابابوده
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 ازاینکه لقب صبح.کاروميکردم نيادبایداین سرت بالیی اینکه تو،براي سالمتی براي بودولی سخت خيلی ازتوبرام

 .ميکنم مردازدواج بااون که باباگفتم وبه خونه رفتم بيدارشی

 لمد.کرد سکوت اونم نگه چيزي بهت که بودم داده قسمش کلی ميگرفتم خبراروازساواش...پرپرميزد واست دلم

 قطف قلبم وصاحب توباشم عاشق فقظ تاآخرعمرم بودم خورده قسم...ميمونی وزنده توسالمی اینکه بودبه خوش

 اون ميدونم زندگيت دنبال بيادوبري بدت تاازمن بگم حرفاروبهت اون مجبوربودم اومدي روزکه اون....توباشی

 یگهد که زدوگفت زنگ اشکان بودکه غروب دیکايامروزنز.مجبوربودم ولی کردم ناراحتت ميدونم روزدلتوشکوندم

 شده معجزه بودم درآورده بال ازخوشحالی بودم خواب انگارتوي باورنداشتم.ميزنه روبهم منونميخوادونامزدي

 که بشم ازدرخارج خواستم بودم شده اماده.بگم چيوبهت وهمه پيشت بيام امشب ميخواستم...معجزه یه....بود

 شنيده کنم فک ورترم اون تاصدتاکوچه صداش زدکه روصورتم کشيده یه ازهمه اول....دش واردخونه باباعصبانی

 این خوردن ميکردبهم فک.ميزد اونوهم ولی کنه دفاع ازمن ميخواست مامان جونم باکمربندافتادبه شدبعدشم

 هتوی کانباباواش.نداشت اي فایده ميدادم توضيح هرچقدربراش گفتم چيزي اشکان به ومن تقصيرمنه نامزدي

 اناشک اینکه مثه روزم بوداون بازکرده حساب کارخيلی این باباروي بودن شده شریک سودداشت خيلی که کاري

 وروزماخيلی حال بادیدن.اومد آیهان ماروميزدکه باباداشت.ميدونست تقصيرمن اونم زده روبابابابهم شراکتش

 باهم.بياد سرآیهان بالیی ميترسيدیم دومونهر ومامان من.رودرآورد بابااسلحش.درگيرشدن شدباهم عصبانی

 تيرخورده بهش که اونی ولی روصدازدیم آیهان اسم مامان هم من هم.اومد گلوله شليک یهوصداي که درگيربودن

 .بود واردشده بهش شک.ميگفت ميلرزیدوهذیون آیهان.آیهان نه بودبابابوده

 اسهندادو جواب ولی بهش زدم زنگ.بود اومدساواش ذهنم به که فکري اولين چيکارکنم نميدونستم بودم ترسيده

 ...منوببخش سامی.اینجا اومدم راهودویدم کل همين

 دبهميش باشه؟کاش وجدان وبی پست اینقدرميتونه آدم یه ینی خدایا...بودم شده شکه بودم شنيده که ازچيزایی

 .افتاد اتفاقانمی ازاین کدوم هيچ وقت عمواميربوداون کاش.نيس پدرواقعيت اون که بگم آیسان

 ...سامی：آیسان

 گذشته اززندگيش بخاطرمن...نزده ودم بوده کشيده عذاب سال همه این من ي فرشته این.کردم نگاش

 .بوسيدم چشماش وازروي کردم موهاشونوازش...بوده

 نبگيربدو االنم ميشه ترازهرزمانی قشنگ زندگيمون....ميشه درست چی همه که ميدم قول نکن فک هيچی به_

 .بگيربخواب فکرکنی چيزي به اینکه

 ...آیهان ولی：آیسان

 ...اینجاباشه فرداآیهان که ميدم قول_

 ...سامی دارم دوست：آیسان
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 ...من عشق دارم دوست منم_

 ورفتم کردم روجمع وجعبه بوسيدم پيشونيش ازروي.خوابيد بودزودگرفت خسته وچون چشماشوبست آیسان

 . نداد جواب ولی زدم زنگ ساواش به.آشپزخونه توي

                             ********** 

 "آیهان"

 .ميکرد گریه داشت خدا؟مامان چيکارکردم من.بود بيهوش.ميکردن باباروسوارش بودوداشتن اومده آمبوالنس

 ...آیهان：ساواش

 .بود کرده تعجب من مثه اونم.دویدواومدسمتم

 ....کشتمش من....ساواش زدمش من_

 ....نميميره اون....بيا خودت پسربه....آیهان：ساواش

 ...کشتمش من....زدمش من_

 ....آیهان：دادزد ساواش

 یه ساواش....ميگفتم وهذیون ميلرزیدم....روکشتم خودم باباي من...گرفتن اسلحه به منوچه....بودم شده دیوونه

 خودم زدتابه گوشم به محکمی سيلی ساواش....بود رفته آمبوالنس همراه مامان...ميکرد صدام

 ...بود شده جاري اشکام...سينش روي بعدسرموگذاشت....بيام

 .....هيششش... باش آروم....ميشه خوب حالش اون....داداشم باش آروم：ساواش

 ....عمل اتاق باباروبردن.بيمارستان رفتيم باهم

 درست حال.ميکرد هگری مامان.کرد سرشون به دس جوري یه ساواش ولی گزارش گرفتن واسه بودن پليسااومده

 .نداشتم وحسابی

 ...بيا بعد بزن سروصورتت به آبی برویه ميشه خوب اون نکن گریه بسه مامان_

 زندان بيادتوميري سراون بالیی اگه پسرم توام نگران من：مامان

 .بزن سروصورتت به آبی برویه برم بروقربونت...نميشه هيچی مامانم نترس_

 اون باشه هرچی نيفته اتفاقی واسش دعاميکردم دلم توي.ميزد باپليساحرف داشت ساواشم دسشویی رفت مامان

 .اومدبيرون عمل پرستارازاتاق.بود پدرم
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 خبربدین خانوادش تربه سریع هرچه داره احتياج خون بيماربه：پرستار

 بدم خون بهش ميتونم پسرشم من_

 ....بياین من همراه خب خيلی：پرستار

 بهشون آقاشماخونتون：پرستاراومدوگفت گذشت که کمی.گرفت خون ازم.تيمرف اتاق یه پرستاربه همراه به

 کنين تهيه خون اي دیگه ترازشخص سریع هرچه بهتره نميخوره

 نميخوره؟ بهم خونمون اونوقت پسرشم چطورممکنه؟من_

 کنين تراقدام سریع هرچه بهتره همينوميگه که آزمایشات：پرستار

 نيس؟ذهنم من باباي اون نيستم؟مگه پسرش من نميخورد؟مگه نم باباي به من چی؟خون ینی.پرستاررفت

 سالم عمل ازاتاق.....بابادادیم وبه گرفتيم خون نفردیگه ازیه....نميخورد وبابابهم من خون....بود شده مشغول

 ...اومدبيرون

 ...نبود وبابایکی من خون....بود مسئله درگيریه من ذهن بودولی شده راحت هممون خيال

 بيخبرازهمه شکم رفع براي....نداشت امکان این....فکرکنم بهش نداشتم دوست ميومدولی ذهنم به فکري یه

 ...خدا ميکنم خواهش....نباشه فکرميکنم که چيزي خدایااون.دادم آزمایش

 ....ميومد آزمایشا امروزجواب....بيمارستان بودن اومده هم وسامی آیسان....اومد هوش بابابه روزدوم

 ميشه خوب داره حالش که ميبينی...سر؟توفکريپ چيه：ساواش

 ...ميدونم_

 چته؟ پس：ساواش

 ...هوابخورم ميرم من....هيچی_

 ایشآزم وجواب بودم نشسته نيمکتی روي بيمارستان حياط تو.آزمایشاروبگيرم جواب رفتم.بود بهونه هواخوردن

 من....نبود خودم باباي من باباي....نداشتمرو انتظارش بودکه چيزي همون....کردم بازش...ميلرزید دستام.بود دستم

 ....کامروانيستم پسرشهاب

 ويت روگذاشتم آزمایش برگه....بگيرم روازکی جوابش نميدونم که ذهنمه توي سوال کيه؟کلی کيم؟بابام چرا؟من

 .بيرون ميومدن ازاتاق پليساداشتن.داخل ورفتم جيبم

 .طرفش رفتم.بود کرده انگارگریه.بود نغمگي صورتش.اومدبيرون پليسامامان بعدازرفتن کمی

 خوبی؟ مامان_
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 .کردم تعجب حالتش ازاین.دستاشوکشيدکنار که دستاشوبگيرم خواستم

 ...کن مامان؟منونگاه_

 .نميشدخوند چيزي نبودوهيچ هيچی چشماش توي.کرد سرشوآورباالونگام مامان

 برو آیهان：مامان

 مامان؟ کجابرم_

 ابرینخواهرتوبگيروازاینج دست：مامان

 ماشماروتنهانميزاریم_

 جانميریم توهيچ مابدون.مامان ميگه راس：آیسان

 نبایدبگم که روبگم چيزایی نزارین...بایدبرین ميفهمين بایدبرین：مامان

 مثالچی؟：آیسان

 پيشش منم شماهاروببينه نميخواددیگه باباتوت نميخوایم زندگيمون شماروتوي وبابات من....برین گفتم：مامان

 خودتون زندگی دنبال برین...برین ززندگيمونا ميمونم

 ....مامان：گفت بابغض آیسان

 ....برین...پدر نه مادردارین بعدنه به ازاین....مرد مامانتون：مامان

 ایناروبگی؟ شده باعث که گفت کرد؟چی بازتهدیدت_

 شنيدم حرف دمخور کتک بخاظرتون داشتم نگهتون سال همه این...خودمه ایناحرفاي نزده حرفی اون：مامان

 ...شمادرکنارشوهرم بدون البته زندگيموکنم ميخوام شدم خسته دیگه بسه ولی

 اون که ندارم شک....نبود مامان ایناحرفاي...نداشت امکان نه....باورنداشتم.اتاق داخل رفت حرفاش بعدگفتن

 که اتاق داخل بره ميکردخواست گریه داشت آیسان...ایناروبگه شده باعث که گفته مامان به چی یه عوضی

 .سينم روي وسرشوگذاشتم کردم بغلش.جلوشوگرفتم

 ....مزاحميم زندگيش ماتوي....نداره مارودوس اون....مارونميخواد مامان آیهان：آیسان

 نه؟ مگه داره دوسمون نه؟مامان مگه ميگه دروغ مامان آیهان

 پيش وبيارمش بدم نجات عوضی اون تروازدس مامان که ميدم قول....داره دوسمون مامان برم قربونت اره_

 ميکنيم زندگی باهم تایی سه اونوقت خودمون
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 آیهان؟ ميشه ینی：آیسان

 ...بشه که ميدم قول....برم قربونت ميشه_

 کارمن که نگه واینکه دادنش رضایت به داره ربط امروزمامان حرفاي مطمئنم.ساواش خونه رفتيم باهم همه

 قبلش ولی ميدم نجاتت عوضی اون ازدست آیهانم منم اگه...نکشيدي که يابخاطرماچ....مامانم آخ....بوده

 من اقعیپدرو بایدميفهميدم....نزنم حرف باکسی موضوع این ي درباره گرفتم تصميم...کيه بابام...کيم بایدبفهمم

 کنم؟ازکی بایدازکجاشروع اماچجوري؟ روپيداکنم ذهنمه توي که سواالیی همه کيه؟بایدجواب وآیسان

 ایدبپرسم؟ب

 عموخوبی؟ الوسالم_

 باباخوبن؟ ومامان توخوبی؟آیسان پسرم خوبم خان آیهان به به：عمو

 کاري یه بابت شدم مزاحمتون عموراستش خوبن همه_

 عموجون؟ کاري چه：عمو

 تهران امروزميام من بگم دیدمتون بدین اجازه اگه_

 باشه：عمو

 فعالعمو ميبينمتون پس_

 فعالپسرم：عمو

 .ميکردن نگاه تلویزیون داشتن وآنی وسامی ساواش.بيرون اومدم ازاتاق

 ساواش؟_

 .روبگم حرفم منتظربودتاادامه ساواش.کردن نگام همه

 بدي؟ قرض  روبهم ماشينت ميشه_

 خودت اصالبگيرمال حرفيه چه این：ساواش

 گردونم زودبرش ميکنم سعی داداش ممنونم_

 بري؟ حاالکجاميخواي：سامی

 بدم بایدانجامش که دارم کارکوچيک یه_

 بيام؟ باهات ميخواي：ساواش
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 ممنون داداش نه_

 .سمتش برگشتم.زد صدام آیسان که شم ازدرخارج وخواستم روبرداشتم سویيچ

 داداشی باش خودت مواظب：آیسان

 هک ميدم قول نباش ناراحت توهم برم قربونت چشم：وگفتم بوسيدم سرش ازروي.کردم وبغلش طرفش رفتم

 .ودمونخ پيش بيارم مامانم

 مارونخوادچی؟ واقعامامان اگه：وگفت چشمام زدتوي زل جداشدوباناراحتی ازم آیسان

 رونميشناسی مامان تومگه....فکرانکن ازاین_

 نميتونم مامان بدون من...آیهان ميترسم....چراولی：آیسان

 .هستم سرقولمم دادم قولی یه من مانميتونه بدون مامانم خوشگلم نترس_

 باشين مواظبش شماتابرگردم امانت خواهرم：وگفتم کردم وساواش سامی روبه

 ....ماجاداره چشم خواهرشماروي نباش توبرونگران：سامی

 نميدونستم...روآشکارکنه زندگيم ازحقایق قراربودخيلی که شدم اي جاده وراهی جداشدم وازشون زدم لبخندي

 بدم نجات آدم اون روازدست زودترمامان چههر دارم دوست که اینوميدونم فقط بشنوم چی اونجاقراره رفتم وقتی

 ....هرطورشده

 سازي ساختمان شرکت معماربودویه عموسپهرمهندس.عموميرفتم شرکت سمت وبه بودم شده واردتهران تازه

 پزشک دندون سایه خاله....نگذره خوش وبهش باشه کنارش آدم نداشت اصالامکان....مردمهربونيه خيلی.داشت

 جزکتک اون بعداز.سال پنج فقط البته ميگذروندیم سایه عموسپهروخاله هاي بابچهرو بيشتربچگيمون.بود

 بارهاازخودم.نزد دم کردولی گریه خيلی.زجرکشيد خيلی مامان.ندیدیم چيزي مامان هاي وقمارباباوگریه ومستی

 آدم اون اینکهاز باشم بایدخوشحال نميدونم.نميرسيدم جوابی به ميمونه؟ولی آدم این چراپيش مامان ميپرسيدم

 کرده؟اصالکجاس؟زندس بوده؟چراماروول کی پدرمن بدونم دارم زودتردوست هرچه ولی یانه نيس بابام

 باربه یه قبالهم.شدم پياده وازماشين کردم پارک شرکت جلوي.عموبدونه سواالرو این همه یامرده؟شایدجواب

 .شدم ووارداتاقش درزدم.داشت هم اي یگهد شریکاي عمونبودبلکه مال فقط شرکت البته.بودم عمواومده شرکت

 عمو سالم_

 .کرد نگاه سرشوبلندکردوبالبخندبهم

 بياتو اومدي خوش عموجون سالم خان آیهان به به：عمو
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 عموسفارش ميزعمونشستيم جلوي چرم مبالي روي هم وروبروي دادیم دست باهم بلندشدواومدطرفم ازجاش

 آب...کار....بقيه حال مثه.کردیم صحبت فرعی زايچي درباره هاروبيارن تاقهوه.داد دوتاقهوه

 خيلی ومامان خاله ميادرابطه یادم که عموازوقتی：وگفتم عموکردم روبه آوردن هاروکه قهوه..وهواواینجورچيزا

 يمازبچگ.فرارميکرد انگارازش.نميگفت هيچی گذشتش ي درباره مامان چون آشناشدن ازکی بودنميدونم صميمی

 مهه این که بدونم حقيقتی ي اینجاتادرباره امروزاومدم نيس تعریف اصالقابل چون شتگذ چجوري که نپرسين

 کردین پنهون ازم سال

 حقيقتی؟ چه：عمو

 عمو؟ کيه من باباي....بابام_

 ...شهاب دیگه معلومه：گفت پته بودباتته شده پاچه دست...جاخورد من سوال عموازاین

 بگين بهم ميدونين چيزي لطفااگه.نيس امباب شهاب ميدونم من نگين دروغ عمولطفابهم_

 ازکجافهميدي؟：عمو

 بگين بهم ميدونين چيزي اگه ميکنم عمرخواهش نيس مهم اونم_

 بدونی؟ ازبابات ميخواي：عمو

 آره_

 چی؟ وآیسان مامانت پس：عمو

 ...اینکه هم نميگه چيزي ميدونم بپرسم ازمامان اگه_

 چی؟ اینکه هم：عمو

 يخوادماروببينهنم مامان بگم چجوري راستش_

 چرا؟：عمو

 .شهاب عين باشه یکی اونم ممکنه چون نميگم چيزي آیسان به کيه بابام ندونم هم تاوقتی....درازه قصش_

 پاشوبریم：بلندشدوگفت عموازجاش

 کجا؟_

 .بيا پاشودنبالم بدونی؟پس ازبابات نميخواي مگه：عمو

                          *********** 
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 بابام حاالميدونستم.روباورنداشتم بودم شنيده که چيزایی.داشتم عجيبی حس یه.بيرون عمواومدم ازخونه

 مباش بایدداشته حسی چه نميدونم.بگم ازبابامون هم آیسان زودتربه هرچه دارم دوست خيلی....پسرکيم....کيه

 عذاب سال همه این ونميذاشتی پيشموبودي کاش...بابا بودي کاش.نيس بابام شهاب که خوشحالم اینوميدونم ولی

 زودتربرسم هرچه ميخواستم شدم ماشين سوار...بکشه سختی همه این مامان ونميذاشتی بودي کاش....بکشيم

 حسی چه اون نميدونم....نبود تودلم دل آیسان به بودم شنيده درموردبابام که چيزایی گفتن واسه....بابلسر

 ودمب وازعموگرفته ازباباداشتم که عکسی ميکردم انندگیر داشتم.....بشه خوشحال من مثه شایداونم پيداميکنه

 .ودب باباپيشمون کاش ببينمش ميتونستم منم بودکاش گرفته بغضم.کردم ونگاهش درآوردم پيرهنم روازجيب

 ...بابا بودي کاش_

 نفس نفس.بود دیرشده ولی ترمزکردم اومدم خودم به ماشين جلوي شخصی بودبادیدن شده پرت حواسم

 خدا؟ چيکارکردم من...ميزدم

 .بود بسته چشماش طرفش رفتم بودم دخترزده یه به.شدم پياده ازماشين

 خوبين؟ خانوم...خانوم_

 .بودن شده جمع دورمون مردم

 بيمارستان وببریمش کنيم من تاسوارماشين کنين کمک_

 راننگ.بود بيهوش هنوزم دختره.اومد همراهمون هم خانم ویه کردیم سوارماشينش بقيه کمک به

 یمرسيد که بيمارستان به.ميکردم رانندگی زیادي باسرعت.خدا ميکنم بيادخواهش سرش خدایانزاربالیی.بودم

 .منتظربودم دراتاق پشت.اتاقی تویه ن روبرد دختره

 خبربدین خانوادش زودتربه هرچه بهتره باشه نيفتاده واسش اتفاقی که اميدوارم بایدبرم آقامن：خانوم

 اومدین هک ممنون خيلی باشه_

 .ميکنم خواهش：خانوم

 .دکتراومدبيرون خانوم اون بعدازرفتن ربع یه

 چطوره؟ دکترحالش آقاي_

 تموم سرمش شده زخم پيشونيشون گوشه یکم فقط نيس خداروشکرچيزمهمی نباشين ن نگرا：دکتر

 ببرینش شدميتونين

 ن ممنو خيلی：وگفتم کشيدم ازسرآسودگی نفسی

 .پسرم وظيفس：توگف گذاشت شونم روي دکتردستی
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 وصل سرم دستش بودوبه درازکشيده تخت روي که دختري به.واردشدم بفرمایيد گفت ووقتی درزدم رفت دکترکه

 .کردم بودنگاهی شده

 توي.اشنگ خوردبه گره نگام.باصورت متناسب ولب بينی شيطونی ابرویی متوسط باچشماي سفيد پوست دختري

 نگام اونم.رنگش مشکی توچشماي بودم زده زل بردارم ازش مچش ميشدنتونم باعث بودکه چيزي یه چشماش

 ....بودخدا شده چم من.بودم شده نگاش غرق. ميکرد

 بنداومده؟ ميزنه؟چرانفسم اینجوري چراقلبم

 .داشتيم ارتباط باهم س سالها انگارکه...دختروميشناسم این ميکنم حس

 همينجوراونجاوایسين؟ ميخواین：دختر

 یافرشته؟ آدمه جلومه که یابيدار؟اینی خوابم خدایامن...داخ داره قشنگی صداي چه

 ونحالت دکترگفت..ببخشيد：وگفتم کردم اي سرفه تک.نبود خودم دست ولی بودم زده زل بودزیادبهش زشت

 شم مطمئن وخودم ببينم خواستم خوبه

 من؟ به شمازدین：دختر

 ..بله：وگفتم پایين سرموانداختم خجالت ازروي

 ميشم؟ مرخص کی نباشين اننگر خوبم من：دختر

 ...مرخصين شه تموم سرمتون دکترگفت_

 .نزد دادوحرفی تکون فهميدن نشونه به سري

 افتاد اتفاق این اومدم خودم بودتابه شده پرت حواسم لحظه یه راستش عذرميخوام من_

 نباشين ن نگرا شمام نيس مهمی چيزي بودحاالکه ازمنم پرتی حواس：دختر

 ن؟ خانوادتو ازاعضاي یکی به بزنم زنگ ميخواین_

 ميرم خودم من برین بهتره شمام کنم نگرانشون بيخودي نيس نيازي نه：دختر

 شين تامرخص اصالصبرميکنم نه_

 وبرندازش بهش بودم زده زل منم.بود روبسته چشماش نشستم صندلی روي.نزد حرفی دختردیگه

 ميزنه؟ اینجوري لبمشده؟چراق مهم دختربرام چرااین چمه واقعانميفهميدم.ميکردم

 .دزدیدم نگاموازش سریع چشماشوبازکردمنم کردکه نگاموحس انگارسنگينی
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 دلم...بمونم کنارش بيشتر ميخواست دلم.برسونمش خونه به که داشتم تصميم کردنش دکتراومدوبعدازمرخص

 .داشتم نگه خونشون وجلوي بودرسيدیم داده که آدرسی به...بدونم بيشتردرموردش ميخواست

 ن ممنو：خترد

 ....ببخشيد بازم_

 کنيم فراموشش بهتره：زدوگفت دخترلبخندي

 روبدونم؟ ن اسمتو ميتونم：گفتم که شه پياده خواست

 دریا：کردوگفت بهم نگاهی

 ....بود شده اسم قشنگترین برام لحظه اون....قشنگی اسم چه...دریا

 ...دارین قشنگی اسم：وگفتم زدم لبخندي

 ....ممنون：دریا

 ...منوميشناسين زودي به....نم اآیه منم_

 چطور؟：دریا

 بزارسوپرایزشين فعالنميگم_

 خداحافظ.هرطورمایلين：دریا

 خدانگهدار_

 ذهنم مسيرتوي کل.کردم بابلسرحرکت سمت به رفت که وقتی.منتظربودم داخل به تارفتنش

 زودتردوباره هرچه مداشت دوست خيلی...بود چشمم جلوي وهمه همه...صورتش....لبخندش...نگاهش...دریابود

 ....ببينمش

 ازصورتم هم لحظه لبخندیه.ميخوردن شام هاداشتن بودوبچه شده شب.شدم وواردخونه شدم پياده ازماشين

 .بودم رونفهميده اصليش دليل وهنوزخودم بودم خوشحال خيلی.کنارنميرفت

 ...برهمه سالاااام_

 داداشی؟ اومدي：ن آیسا

 .بوسيدم گونش رويواز کردم بغلش وازپشت طرفش رفتم

 خوبی؟....خوشگلم اره_
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 نه؟ مگه نباشه وخوب باشه کنارمن کن فک：سامی

 صددرصد：آیسان

 ...من برم قربونت：سامی

 خوردي؟ شام：ساواش

 ...نه_

 .نشستم صندلی روي اوردمنم وقاشق بشقاب بلندشدوبرام ازجاش آیسان

 کجابودي؟ ببينم کن تعریف خب：ساواش

 ...ميگمبعد بخوریم فعالبزارشام_

 .نشستيم مبالدورهم روي اوردوتوهال چایی آیسان هم ظرفاباکمک ميزوشستن ن کرد وجمع شام ن بعدخورد

 کجابودي؟ بگی نميخواي：سامی

 دیگه ميگم پسرتوچقدعجولی وا_

 خبرایيه؟ نکنه ناقال ببينم ميخندي هی خوشحالی زیادي...ها ميشه چيت تویه：ساواش

 مثال؟ خبري چه_

 ...عاشقی....عشقی.........دختري：ساواش

 .ميکنن نگام مشکوک دارن همه بنداومددیدم که سرفم.کردن سرفه به کردم وشروع پریدتوگلوم چایی

 ميکنين؟ نگام بابا؟چرااینجوري چيه_

 بریزببينم زودتندسریع：سامی

 بریزم؟ چی_

 کيه؟ بگودختره فروشيم زغال ماخودمون نکن ماروسياه داداش：ساواش

 دختره؟ کدوم_

 بسته بن چپ علی کوچه：امیس

 داشت؟ ربطی چه_

 دیگه داداشمو نکنين اذیت ااااا：آیسان
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 من برم خواهرخودم قربون_

 .کردي خرابش کنه بوداعتراف نزدیک آیسان：سامی

 هس تري مهم موضوع کنين حاالایناروول_

 چی؟：آیسان

 ميشه وتومربوط من به：وگفتم انداختم ن آیسا به نگاهی

 بزنين؟ ترحرف شماراحت ممابری ميخواین：سامی

 دیگه حتماميدونين شمام داداش نه_

 رو؟ چی：سامی

 .کنم ازکجاشروع نميدونستم راستش.بودم کرده سکوت

 بگی؟ من به ميخواي روميدونن؟چی ایناچی：آیهان شده چيزي：آیسان

 ن درموردبابامو...درمورد...خواهرمن باش آروم_

 افتاده؟ واسش بابا؟اتفاقی：آیسان

 مانيس باباي اون آیسان_

 .نيس بابامون اون چی آیهان؟ینی ميگی داري چی چی؟ميفهمی：گفت کرده تعجب بودخيلی معلوم که آیسان

 او....عموسپهر پيش رفتنم....دادنم آزمایش....بيمارستان ن جریا...کردم تعریف روبراشون ميدونستم که هرچيزي

 مامان شدکه چی که گفتم...بابارفت که شد چی تمگف....روگفتم همه....بودم درموردباباشنيده که چيزایی ن

 ....روببينيم ن بابامو مانتونستيم شدکه چی که گفتم...نيستن هم پيش وبابااالن

 داشتيم؟ ترازخودمونم برادربزرگ مایه پس：بودگفت شده ازاشک خيس صورتش که آیسان

  آره_

 بود؟ چی اسمش...اسمش：آیسان

 ....ساواش_

 حتی ن بود ناراحت هم وسامی ساواش.انداخت ساواش به نگاهی دیدم آیسان ايروتوچشم تعجب بارم این

 ولی داشت شدن ماناراحت ماجراي.بود چشماش توي غمی یه.فهميدم بودواینوازچشماش کرده هم گریه ساواش

 .رونميفهميدم ساواش حالتهاي این دليل
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 .ميکنه بزرگش رمونبراد به وبخاطرشباهتش ميگيره روازپرورشگاه ساواش عموبخاطرهمين_

 .نداد جواب ولی زدم صداش.زدبيرون بلندشدوازخونه وازجاش بياره طاقت نتونست ساواش

 .چطوره حالش ببينم ميرم من：سامی

 .ودستاشوگرفتم نشستم آیسان پيش رفتم.دنبالش رفت هم سامی

 گرفته؟ ونروازم بابامون ن؟کی ماببينيمش؟چراآیها ازاینکه مرده؟قبل مااالن باباي ینی：آیسان

 .مبدی نجات عوضی اون روازدست مابایدمامان.چيزروبفهمم وهمه دنبالش بيفتم که ميدم وقول رونميدونم اونش_

 ...ميشدببينمش کاش：ن آیسا

 .آیسان جلوي وگرفتم بابارودرآوردم عکس ازجيبم

 ....بابااميره_

 .ميریخت ميکردواشک نگاه عکس به.بيشترشد اشکاش شدت بادیدنش آیسان

 ....بابا：ن ساآی

 مبل وروي ن بيرو کشيدم آروم باباروازدستش عکس.بود برده خوابش بغلم بودتوي کرده گریه ازبس آیسان

 بهشون سري گرفتم تصميم.بود گذشته وقت خيلی وسامی ساواش ازرفتن.بوسيدم گونش ازروي.خوابوندمش

 نزدیکشون.بود من به وپشتشون بودن داده تکيه درختی یه به که ازدوردیدمشون.ن بيرو اومدم ازخونه.بزنم

 .ميومد ن صداشو.شدم

 ميکنن شک بيشتربهت رفتارات بااین کنی خودتوجمع بهتره ساواش：سامی

 بود؟ باباچی گناه بالسرماميومد؟چرا؟ ميفهمی؟چرابایداین نيس خودم دست سامی نيس خودم دست：ساواش

 اده؟عموسپهرافت واسه اتفاقی چه ميزنن؟مگه حرف اینادرموردچی

 سامی...ساواش_

 .ميکردن نگام داشتن وترس باتعجب....من سمت هردوبرگشتن

 اومدي؟ توکی：سامی

 افتاده؟ اتفاقی_

 مثال؟ اتفاقی چه نه：سامی

 ...نميدونم_
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 چطوره؟ آیسان بودهمين گرفته دلش یکم ساواش نيس باباچيزي نه：سامی

 االن خوابيده_

 تو بریم بهتره：ساواش

 ازاون ومنظورش ساواش رفتاراي دليل....ميکردن پنهون ازم روداشتن چيزي انگاریه...ميزدن دوتامشکوک این

 .حرفارونميفهميدم

 چشمام ازجلوي هم لحظه یه چشماش.ميکردم فک بهش تاصبح.نميرفت بيرون دریاازذهنم شب اون

 نگاه ویهخيلياتدیدار؟پسر تویه اونم...بابا شدم؟نه عاشقش نکنه.داشتم بهش نسبت عجيبی حس یه.کنارنميرفت

 درگيربودم واحساسم باخودم شدم؟تاصبح عاشقش منم ینی....شدي کالمم هم باهاش توکه ميشن عاشق

 چشمام ازجلوي بفکردریام؟چراچشماش چراهمش...ميگذره چی دلم توي بفهمم ميخواستم

 مهمه؟ کنارنميره؟چرااینقدبرام

 کلی.بود گرفته حسابی کارمون.مابود نگايآه هرجاميرفتيم.بود گرفته بودوحسابی منتشرشده آلبوممون

 دلم يلیخ ولی دریاروببينم بودم نتونسته بعدازاون.بزاریم کنسرت ميخواستن وازمون ميدادن پيشنهادکاربهمون

 خونه مابه اومدن شهاب انگاري.خونه ندادن راهم ولی مامان دیدن رفتم چندبارم.زودترببينمش هرچه ميخواست

 زودتربافاميالي هرچه که اصرارداشت آیسانم.بود شده تنگ مامان واسه يلیخ دلم.بود کرده روغدغدن

 ترتيب توخونش مهمونی یه کارمون وگرفتن آلبوممون اولين مناسبت عموسپهربه همين براي.باباآشنابشه

 تهران سمت به ماصبح.پيشمون بودن وباباهم مامان کاش.داشت هيجان خيلی آیسان.اونجاباشن دادوقراربودهمه

 ميگيرهن کارمون ميکردکه مسخرمون وهی نميگرفت قبالاصالتحویلمون که مانی.کنيم کمک عمووخاله تابه تيمرف

 .ميخندیدیم ازکاراش ماهم ميزاشت احترام ميپلکيدوبهمون حاالدوروبرمون نميده روگوش آهنگامون وهيچکی

 انگارهماهنگ.اومدن باهم همه دازاونبع.اومد نفراردالن اولين.بود آماده چی همه.بود شده اومدنشون ساعت دیگه

 .بودن کرده

 .دخترعموت که جانم وعسل عموت زن غزل ایشونم.برادربزرگتربابات عموامينته این جان آیسان：عموسپهر

 .بود شده عموجمع توچشماي اشک.کرد پرسی ل واحوا روبوسی باعمووخانوادش آیسان

 .اميروببينم هاي یادگاري تونستم باالخره：عموامين

 .وبالدخترعمت شيطون ومتيناخانوم شماوسعيدشوهرعمه عمه خانوم هستی بنده خواهرگل ایشون：موسپهرع

 .زودترازایناميومدم دارم خوشگلی این به دختردایی ميدونستم اگه واي：متينا

 نکن متينابازشروع：سامی
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 ....ببينم بيابغلم نکن ایناتوجه توبه جونم مگه؟آیسان گفتم چی وا：متينا

 ....متينا نای ازدست

 عمه هاي بچه وآرميناهم وآرمين شوهرعمت پندار س بند خواهرگل بهارخانومم：عموسپهر

 نه؟ پليسی پسرعمه：گفت آرمين بهارروبه عمه باخانواده وآشنایی بعدازروبوسی آیسان

 ازکجافهميدي؟：آرمين

 ...دیگه دیگه：آیسان

 فرناز ونرهاودخترگلش دایی نيماوزن دایی برادرمامانت اینم：عموسپهر

 بودیم خوشحال خيلی آیسان هم من هم هردومون.وميخندیدیم ميگفتيم.نشستيم دورهم باهمه بعدازآشنایی

 حسرت وآیسان من بودکه چيزایی اینا همه....عمو...عمه...دایی.داشتيم ومهربونی بزرگی این به فاميل ازاینکه

 وماجووناهم بودن نشسته بزرگترادورهم.دميکر خوشحالمون واقعا کنارشون وحاالبودن روداشتيم داشتنشون

 .دورترازاونها کمی

 .باشه ف معرو پسردایيت چقدخوبه واي：متينا

 ....بيشترخوبه خيلی که باشه ف معرو داداشت واگه：آیسان

 سارانمياد؟ ساواش：فرناز

 بياد نميتونه نه：ساواش

 ....بد چه：عسل

 رونيوردي؟ توچرادانيال：آنی

 بيان هم ازدوستاش وبایکی هرشخوا قراره ميادتوراهه：عسل

 .ميشه بزرگترم جمعمون ب خو چه：اردالن

 چراساکتی؟ آقاپليسه：آیهان

 اوفتاد؟ مایی رفيق اومدي اینجاکه باش پليسی کارماربيخی اینجااومدي داش ببين：وفا

 نزن حرف اینجوري وفاصدبارگفتم اهههه：فرناز

 ...خانومم چشم：وفا

 روزهرکنه چی وهمه آدمارودربياره حرص که داره کالعادت خان آرمين：متينا
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 ينب نکنه ببينم.شد هم موفق که رودربياره آرمين حرص متيناانگارميخواست.کرد متينانگاه به باخشم آرمين

 !ایناخبرایيه؟

 خواهرش وپشتش واردشدن پدرام ودوستش دانيال.استقبال رفتيم.بود درست.اومده ل حتمادانيا.دراومد صداي

 ...دریاست اینکه ولی....ولی

 ....دوبارش ازدیدن بودم خوشحال خيلی...نوکرتم دریاخواهردانياله؟خداجونم ینی

 ....ميبينمتون دوباره که خوشحالم：وبالبخندگفتم سمتش دستمودرازکردم

 همينطور منم：وگفت دستم توي دستشوگذاشت دریاهم

 آروم جنبم بی ل د بازاین....دبو شده گرمم.....باش آروم...آیهان باش آروم.ميزد آتيشم دستاش گرماي

 .وقرارنداشت

 شماهمدیگروميشناسين؟：عسل

 شد آشنایيمون باعث کوچيک ف تصاد یه：دریا

 ف؟ تصاد：ل دانيا

 .ميکنم تعریف بعدابرات：دریا

 خدایامن.پيشش ميرفت بودوحواسم روبروم دریادرست.خوردیم شام وپدرام ل دریاودانيا بعدازاومدن کمی

 داشتنشه دوست ازروي حالتات این همه بگوکه....داري دوسش بگوکه....شدم؟پسربگو واقعاعاشقش چمه؟ینی

 نگاه تویه حاالخودم ولی اعتقادنداشتم نگاه تویه عشق به شدم اسيرش اول نگاه ازهمون دارم دوسش من اره...

 .بودم شده عاشق

 سک چی؟اگه باشه زندگيش يتو کسی آوردي؟اگه سرش بالیی چيکارکردي؟چه من ل دریا؟باد بامن چيکارکردي

 بازي باغذام کورشدداشتم کل به چيزااشتهام بافکراین.نيس حلقه که دستش چی؟توي باشه داشته س رودو دیگه

 چرانميخوري؟ جان آیهان：گفت هستی عمه که ميکردم

 نيومدآیهان؟ ازغذاهاخوشت：سایه خاله

 .همين سيرشدم فقط شدن خوشمزه اتفاقاخيلی جون خاله نه_

 عمه؟ نخوردي چيزي توکه ولی：هارب عمه

 .نباشين شمانگران شدبازميخورم گرسنم عمه خوردم_
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 انینگر چشماش توي چراولی نميدونم...ميپرسيدچمه ازم انگاربانگاش.ميکرد نگام داشت.دریاانداختم به نگاهی

 بود؟ خاطرمن به نگرانی بود؟این من نگران ینی....روميدیدم

 ل ومشغو گرفت نگاشوازم.نيس چيزیم شدکه راحت لبخندخيالش انگاربااین.مداو لبام روي فکرلبخندي ازاین

 .شد غذاش خوردن

 .نشستيم دورهم همه سفره کردن غذاوجمع شدن بعدتموم

 آیهان؟：نيما دایی

 دایی؟ جانم_

 نيس؟ چراباهاتون مامانت ینی نازنين：نيما دایی

 ازنبودمامان هردومون کردیم نگاه بهم نوآیسانم.بود تنهاخواهرش بپرسه داشت حقم....نميدونست هيچی دایی

 .بودیم ناراحت

 کنين؟ مارومهمون مجانی ت کنسر نميخواین ها بچه خب.ميزنيم موردحرف بعدادراین نيماجان：عموسپهر

 ...ت کنسر جون آخ：آرمينا

 لبخندروي.کردمي نگام خاصی نگاه بایه.دریا افتادبه نگاهم.ميکردن نگامون باشوق داشتن همه.اجراشدیم آماده

 دوسش که بفهمه ازنگام دارم س دو دارم دوسش که کنم ف اعترا بهش داشتم س دو زدم بودلبخندي لباش

 ....اجرا به کردیم وشروع کردم ونگاش چشمام توي حسموریختم همه.دارم

 دارم تو به که احساسی

 العادست فوق حس یه

  

 شدم کسی عاشق من

 سادست و صاف خيلی که

  

 دارم تو به که احساسی

 نداشتم هيچکسی به
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 دلو حال این اسم من

 گذاشتم شدن عاشق

  

 باره اولين این

 داره دلم

 آره ميگه

 داره دوسِت

 گرفتاره

 آره بگو

 بيچاره یه

 داره دوسِت

 قلبه یه با

 پاره تيکه

  

 باره اولين این

 داره دلم

 آره ميگه

 داره دوسِت

 گرفتاره

 آره بگو

 بيچاره یه

 داره دوسِت

 قلبه هی با
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 پاره تيکه

  

 دارم تو به که احساسی

 عاشقانست حس یه

  

 توِ  داشتن دوست حس این

 صادقانست هميشه.

  

 دارم تو به که احساسی

 عجيبه واسم خيلی

  

 دارم من نازنينی چه

 نجيبه چقدر ببين

  

 باره اولين این

 داره دلم

 آره ميگه

 داره دوسِت

 گرفتاره

 آره بگو

 بيچاره یه

 داره دوسِت

 قلبه یه اب
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 پاره تيکه

  

 باره اولين این

 داره دلم

 آره ميگه

 داره دوست

 گرفتاره

 آره بگو

 بيچاره یه

 داره دوست

 قلبه یه با

 پاره تيکه

                             ********* 

 هقياصرارب بابلسروبه نرفتيم دیگه دورهمی بعدازاون.ميزاشتيم سرهم وسربه بودیم نشسته ق پاتو توي دورهم

 دلم خيلی.ميکردیم حس وجودمون روباهمه خاليش جاي.بود شده ذره یه مامان واسه دلم.موندیم تهران

 روازدستش مامان هرطورشده که دادم قول خودم ميزنتش؟به هنوزم عوضی اون.چطوره حالش بدونم ميخواست

 استفاده زفرصتا وماهم ميکردخونش دعوت رویکی وآیسان من هرشب.روپيداکنم بابا ل وقات بدم نجات

 ستهد رفتناي بيرون این ومن بيرون هازیادميرفتيم بابچه.ميپرسيدیم ازشون سوال ودرموردباباکلی ميکردیم

 اییحس یه اونم ميکنم وقتاحس گاهی.ببينم روهم دریا اینجوري ميتونستم چون داشتم دوست روخيلی جمعيمون

 ولی بگم درمورداحساسم بهش کردم اسعیباره.ميشم خرکيف چقد اونوقت نميدونين داره من به نسبت

 .ميشه قفل زبونم بگم بهش ميخوام هروقت...نميتونم....نشد

 .اومدن وساراهم ساواش：آیسان

 توپ خبردارم برهمه سالم：ساواش

 چخبري؟：فرناز

 .داریم ميالدکنسرت برج دیگه هفته：ساواش
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 ميگی دروغ_

 چيه؟ دروغم：ساواش

 سامی بگوجون：سامی

 سامی جون：ساواش

 باشی گذاشته سرکارمون اگه حالت به واي ساواش：اردالن

 ...ها بچه ميگه راس：سارا

 بياحاالباورکردین؟：ساواش

 .کردم وبغلش ساواش طرف ورفتم بلندشدم ازجام

 ...داداش نوکرتم_

 .بابا خب خيلی：خندیدوگفت ساواش

 اول.ميکردیم طی سرهم روپشت موفقيت هاي پله.خبربود مابهترین براي این.بودیم خوشحال خيلی هممون

 سمفکرلبا بایدبه：گفت آیسان که ميزدیم ف حر باهم ت درموردکنسر.کنسرت حاالهم آلبوم ميليونی ازفروش

 .باشه ست باهم بایدلباساتون گروهين شمایه باشين

 باآیسانه حق：فرناز

 .ميگيریم دست یه لباس ميریم خب_

 ص خا استایل بایدیه شماهام دارن خاصم تيپ یه خاص ايبرصد هاعالوه ازخواننده خيلی نه اونجورلباس：متينا

 باشين داشته

 چيکارکنيم؟ ميگين خب：ساواش

 دیگه لباسه طراحی کارمن نباشه هرچی.کنم کمکتون ميتونم من：دریا

 بياوببين که ميکنه طراحی لباسایی یک：دانيال

 ببينين روبياین دانيال لباساي ميگه راس：عسل

 ندین باباخجالتم اي：دریا

 کارباتو این نيس زحمت دریااگه پس：ساواش

 بهتون زحمتی؟خبرشوميدم باباچه نه：دریا
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 ونستمميت بيشترازقبل اینجوري لبام لبخنداومدروي.بدوزه لباس قراربوددریابرام ازاینکه بودم خوشحال دلم توي

 .بودم پيداکرده اي بهونه یه حداقل.ببينمش

                            ********* 

 واردشدم شنيدم که بفرمایيدي وباصداي زدمدر

 .داشت اي جذبه عجب.بازبود جلوش هم پرونده بودویه ميزنشسته پشت مخصوصش لباس بااون آرمين

 پسرعمه توحلقم اخمات_

 .سمتم بلندشدواومد ميزش ازپشت.کرده تعجب ازدیدنم بودکه معلوم.سرشواوردباال صدام باشنيدن

 را؟و ازاین پسردایی به به：آرمين

 .نشستيم مبل روي هم روبروي.کردیم پرسی واحوال دادیم دست باهم

 چخبرآیهان؟：آرمين

 ایناخوبن؟ توچخبر؟عمه سالمتی_

 .شدن شماهابهترم بااومدن همه خوبن：آرمين

 بيارن؟ بگم ميخوري چی

 بزنم حرف باهات موضوع یه اینجادرمورد اومدم نيس الزم چيزي مرسی نه_

 موضوعی؟ چه：آرمين

 ...بابا ي رهدربا_

 امير؟ دایی：آرمين

 دونمب ميخوام.بازشه دوباره ميخوام ولی شده بسته پرونده اون پيش سالها ميدونم....پيداشه قاتلش ميخوام....آره_

 بگيرم اینجاتاازتوکمک اومده؟اومدم وداداشم سربابام کی وتوسط بالچطوري این

 جامان بتونم هرکاري کنم روراضی ماوفقم تونستم یبودول سخت خيلی روبازکردم پرونده این من آیهان：آرمين

 نميشه بسته پرونده این پيدانشه وساواش دایی تاقاتل ميدم

  آرمين ازت واقعاممنونم_

 که معلومه پيدانشده اصلی قاتل سال همه این واینکه کردم رومطالعه پرونده این من که تااونجایی：آرمين

 .وقویه باهوش حسابی طرفمون
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 نداشته دشمنی باباهيچ شنيدم ازبقيه من که تااونجایی_

 .نفرمشکوکم یه به من ولی：گفت من وروبه روبرداشت اي وپرونده ميزش طرف بلندشدورفت ازجاش آرمين

 کی؟ به_

 کامروا شهاب....شهاب：آرمين

 چرا؟ شهاب؟اون_

 روشنيدي؟ ومامانت شهاب ماجراي：آرمين

 نه_

 واوناهم ميشه ورشکست پدرشهاب اتفاقاتی یه طی بودن مه عاشق پيش سال خيلی دایی وزن شهاب：آرمين

 گيرهمي سرطان دایی نبودزن ایران شهاب که مدتی تواین.باندخالفکارميشن اونجاواردیه برن ازایران مجبورميشن

 اون.آشناميشن داشته سرطان اونم که بادایی بيمارستان همون توي که ترکيه برن درمان واسه ومجبورميشن

 سروکله نيس دایی که مدتی این وتوي ایران زودتربرميگرده دایی زن.نميدونستن ولی بودن هم هاعاشق موقع

 ونميتونه شده دایی عاشق که ميفهمه دایی زن عروسی شب کنن ازدواج ميگيرن وتصميم پيداميشه شهاب

 بارداربوده ازشهاب که این وهم بوده خارج که نامزدشهاب هم ازطرفی ميده منفی وجواب کنه ازدواج باشهاب

 خودش به بعدشم شهاب تيربه یه عروسی شب وتوي ميادایران همين براي ميکنه ازدواج داره شهاب که ميشنوه

 کرده که بخاطرخالفایی.مرده شهاب که فکرميکنن همه البته ميمونه.زنده شهاب ولی ميميره دختره.ميزنه

 ازدزدیده قبل ماه یه.خارج روميبرن هابش هم وخودشون مرده شهاب بگن همه به که دکترميگن به همدستاش

 سروکلش وساواش دایی بعدازمرگ ماه یه درست نميفهمه کس هيچ ولی ایران برميگرده شهاب ساواش شدن

 نظرت به حاال.گفتم چيوخالصه همه من.ميکنن ازدواج وباهم ميده پيشنهادازدواج دایی زن وبه پيداميشه

 نميزنه؟ مشکوک

 باباوداداشمه؟ قاتل شهاب ميگی تو ینی.اینارونميدونستم من_

 منه تحليل ایناتجزیه فقط ندارم مدرکی هيچ من：آرمين

 چرا؟چون روکشته؟آخه پدروبرادرمن شهاب.ینی.بود کرده قفل مغزم.بودم کرده واقعاهنگ.بگم چی نميدونستم

 شدن؟ هم اوناعاشق ردداده؟چون جواب بهش مامان

 خوبی؟ آیهان：آرمين

 ؟بایدچيکارکنيم االن_
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 زیادبهش نميتونه اون فقط بياره اطالعات ميتونه که تاجایی آدماش بين چندتاازماموراموفرستادم من：آرمين

 وفادارن خيلی بهش اطرافشم ادماي همه اعتمادنميکنه هرکسی به زرنگيه آدم خيلی شهاب بشه نزدیک

 داره؟ هم اي دیگه خالف شهاب این_

 .کرد کاري نميشه اریمند مدرکی هيچ چون ولی هس احتمالش：آرمين

 نداریم؟ راهی هيچ ینی_

 پيداميکنم حلی راه ویه کارميکنم خيلی پرونده این روي نبایدنااميدشدمن：آرمين

 بيخبرنزارآرمين منم_

 .خبربده بهم فهميدي یاچيزي برخوردي مشکوکی چيز به اگه حتماتوهم باشه：آرمين

 ببخشيدازکارانداختمت.حتما باشه_

 پسردایی هحرفي چه این：آرمين

 فعالخداحافظ برسون ایناسالم عمه به_

 خداحافظ：آرمين

 یکس ميدم قول...دعاکن بابابرام....روپيداکنم باباوداداشم قاتل کن کمک خدایاخودت.بيرون اومدم پليس ازاداره

 ودمخ هباش بوده کارشهاب اگه....برسونم اعمالش سزاي وبه ماآوردروپيداکنم وزندگی بالروسرتووداداشم این روکه

 هب هرکسی به شداماچجوري؟اون نزدیک بایدبهش یانه بوده آیاواقعاکارشهاب اینکه فهميدن واسه....ميکشمش

 بهو شدم سوارماشيم....باشه اي چاره بایدیه...باشه راهی بایدیه ولی....من مخصوصابه هااعتمادنميکنه راحتی این

 .افتادم دریاراه آتليه سمت

 دروبازکردم.دیدش بودميشدراحت اي شيشه دراتاقش چون نشنيد اینکه مثه زدمکاربوددر مشغول اتاقش توي

 .بود شده کارش غرق خيلی وواردشدم

 ...نباشی خسته_

 ...آیهان منم نترس：گفتم باالوبانگرانی بردم دستامو.طرفم کردوبرگشت هييينی.انگارترسيد

 آیهان ترسوندیم：دریا

 نشنيدي درزدم بودي شده کارت غرق خيلی عذرميخوام_

 بيابشين اومدي خوش...کالهمينم من：دریا
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 ميره؟ کاراچطورپيش ممنون_

 ...شه تموم کم بایدکم دیگه آخراشه：دریا

 ...خوبه_

 .بودم فکر توي راستش نميزدم وحرفی بودم ساکت

 آیهان؟توخوبی؟：دریا

 چطور؟ خوبم آره：وگفتم کردم نگاش وبالبخندمصنوعی بيرون ازفکراومدم

 نظرمياي به ناراحت：دریا

 نيس مهمی چيز_

 .پرسيدم شدم نگرانت چون فقط نداشتم قصدفضولی：دریا

 .لبام لبخنداومدروي وجودموفراگرفت تمام خوشحالی حس بود؟چرا؟یه شده من من؟دریانگران چی؟نگران

 ميخندي؟ چی به：دریا

 ...هيچی_

 .شدي دیوونه اینکه مثه.ها ميشه چيت امروزیه：دریا

 ....ت  صدا اون دیوونه....ت  ها خنده اون دیوونه....ت  چشما اون دیوونه....تو ونهدیو....شدم دیوونه آره

 ...پاشوبریم：وگفتم بلندشدم ازجام

 کجا؟：گفت باتعجب

 ميده آالرم شدیدداره که من شيکم نيس توگرسنت_

 .شکمتونه نميکنين فراموش که شمامرداتنهاچيزي：خندیدوگفت

 .نميکنيم فراموش وقت روهيچ دیگه چيز گفته؟مایه کی نه_

 چيه؟ اون اونوقت：دریا

 ....عشقمون_

 رودوست عشقت خيلی که معلومه：گفت آرومی وصداي دزدیدوباناراحتی نگاشوازم.شد ناراحت حرفم انگارازاین

 .داري
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 .بميرم براش حاضرم دارم دوسش خيلی آره_

 ...خوبه：دریا

 ...باشه دودليل به ميتونست....شد چراناراحت نميدونم

 شایدفهميده که اینه هم یکی اون غيرممکنه یکی این که باشه کرده ت  وحساد باشه داشته دوسم اینکه ییک

 وشوقم ذوق فکرهمه بااین.بيشتره یکی این احتمال که حرفوزدم این بهش ازاینکه وناراحته دارم دوسش

 خدا؟ بده؟کی نشون منم روبه خوشش روي زندگی قراره خدایاکی...خوابيد

 رستوران یه ميشن؟بادریابه هم عاشق نيستن هم قسمت که نميرسن،اونایی بهم که چرااونایی يفهممنم هنوزم

 خيلی به من ولی ميگذشت چی فکراون توي نميدونم.نداشتيم واشتها فکربودیم توي هردومون ولی رفتيم شيک

 ...زسردردج نميرسيدم  هيچی به تهش که....شهاب....مامان...بابا....دریا....چيزافکرميکردم

 ناهارممنون بابت：دریا

 ميکنم خواهش_

 ميزنم زنگ شدبهت کارتموم：دریا

 باشه_

 فعالخدانگهدار پس：دریا

 خداحافظ_

 .کرد ونگام برگشت.زدم صداش که شه دروبارکردتاپياده

 باش خودت مواظب_

 همينطورخداحافظ توهم：زدوگفت لبخندي

 .خونه سمت رفتم شدمنم که واردخونه

                                  ************* 

 "دریا"

 وکيلم؟ خانم س عرو：عاقد

 که کسی به روبروم ي آینه وازتوي وبوسيدمش روبستم قرآن.بود دراومده بارسوم براي عاقدبودکه صداي

 .روبالبخنددادم جوابش زدکه بهم لبخندي.بود من به نگاهش اونم.کردم نگاه بشه قراربودهمسرم
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 زرگترابلهوب پدرم بااجازه_

 .گرفته بغضش بودکه معلوم.کرد وبغلم اومدنزدیکم مامان.توفضاپيچيد همه ومبارکه ودست جيغ صداي

 دخترم بشی خوشبخت انشاهلل：مامان

 ها نداشتيم گریه مامان_

 دخترم ازشوقه：کردوگفت ک اشکاشوپا مامان

 .اومد وعسل کناررفت مامان

 شی خوشبخت انشاهلل عزیزم مبارکه：عسل

 داداش زن ممنونم：وگفتم زدم بهش لبخندي

 قراربودو مابرگزارشده عقدخونه مراسم.گفتن تبریک وبهمون مهمونااومدن تک تک بعدازاون.کردیم همدیگروبغل

 بارسيدنمون.کردیم حرکت باغ سمت به عقدهمه مراسم بعداز.برگزارشه پدرشوهرم باغ توي عروسی بودجشن

 ماهمه بودوبااومدن کردکننده موزیک صداي.ردشدیم خونش ازروي شدوماهم کشته پامون جلوي گوسفندي

 ودامادنشستيم عروس مخصوص روجایگاه.ميدادیم سالم باسربهشون وماهم ميزدن دست وبرامون بودن ایستاده

 .تماشاميکردیم بقيه رقص وبه

 .ميکردمن الفکرشماص که اوفتادچيزایيه اتفاق که چيزایی اون همه.تغييرکنه باره یک به زندگيم نميکردم اصالفک

 کجارسيدم؟ شد؟ازکجابه وچی فکرميکردم چی

 فته؟گر بروباباشوخيت ميگفتم بيفته توزندگيت اتفاقایی همچين قراره که ميگفتن بهم پيش ماه سه اگه

 ....بوده این سرنوشت.....بوده این قسمت

 ....پاشوببينم چرانشستی؟ خانم عروس：عسل

 رفته ماحت.دامادنبود انداختم جایگاهمون به نگاهی.ميرقصيدم وبادوستام رفتم دنبالش باخنده دستموگرفت عسل

 مشغول بادانيال.شدن اضافه مرداهم وبقيه دانيال کم کم شدم رقص مشغول بيخيال.....یادوستاش مهمونا پيش

 .دورچرخوندم ویه دستموگرفت.بودم رقص

 .ميشی عروس قشنگترین بودم گفته：دانيال

 بعدازعسل ولی آره_

 ....کردا نميشه تعریفم ازت：الداني
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 کنی؟ خرم ميتونی کردي چيه؟فک_

 خرهسی توخودت：دانيال

 ميشم وخودت خودم آبروي بيخيال تومالجت وبکوبم کفشمودربيارم همه همينجاجلوي نکن کاري دانيال_

 ميشی؟ بامزه ميخوري حرص وقتی بودم گفته اینم：درآرگفت حرص ي بالبخند دانيال

 ....دانيال_

 ازدعوابرنميدارین؟ دست اینجاهم：وگفت پيوست همونب عسل

 ..شوهرته تقصيراین_

 دوتاميرقصيم خودمون بياعشقم ميرقصم باکی اصالمنوباش：دانيال

 .باتوام رقصيدن مرده کشته من چقدم_

 باشه ازخداتم：دانيال

 ....چييييييش_

 پدرام بعدازمن کمی.سرجام نشستم بودرفتم دردگرفته پاهام چون منم شدن رقصيدن مشغول ودانيال عسل

 .کنارم زدونشست لبخندمصنوعی.نامرتب لباساش بودوکمی آشفته.اومد

 پدرام؟_

 جانم؟：گفت کنه نگاه بهم اینکه بدون پدرام

 خوبی؟_

 چرابدباشم؟ عزیزم خوبم اره：پدرام

 وعصبانی ناراحت چيزي انگارازیه نميدونم_

 نباش نگران عزیزم نه：کردوگفت نگام پدرام

 .بود قرمزشده دماغش ترشدم دقيق توصورتش

 شده؟ چی دماغت_

 شده؟ چی：کشيدوگفت دماغش به دستی.شد دستپاچه

 نميکنی؟ پنهون ازم روکه چيزي خوبی؟ تومطمئنی پدرام.اومده خون انگارکه قرمزشده_
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 برقصيم بيابریم عزیزم نه：پدرام

 دماغ خون ودکهب شده حالتی مثه که بينيش قرمزي....ميگه دروغ داره که بودم مطمئن

 بااین....ميکنه پهنون روازم چيزي ميدادکه نشون وهمه همه....باعصبانيت همراه ناراحتيش....آشفتگيش....شده

 .رقص ي برا وسط رفتيم وباهم روجایزندونستم پرسيدن بيشترازاین حال

 تصورش وهميشه دخترآرزوشوداشت یه که هرعروسی مثه.گذشت قشنگی به هم من عروسی شب

 گریه بعدازمراسم.انگيزبود خاطره وبرام قشنگ بازم نبودولی این تصورميکردم که چيزي شایداون.دميکر

 .شدیم پدرام واردآپارتمان دارخداحافظی

 بانو اومدي خوش：پدرام

 ....ممنون：وگفتم زدم لبخندي

 یونتلویز جلوي ميزوسطش سفيدبایه راحتی مبل دست باسه ميشدکه دیده کوچيکی سالن ي واردميشد ازدرکه

 سمتق.بود شده تزیين وقرمزش سفيدومشکی بارنگاي که قرارداشت اپن آشپزخونه راستش طرف.بود شده چيده

 . ميخورد ودسشویی بودوحمام خوابمون اتاق یکيش که دوتااتاق که یک راهروبار یه به هم چپ

 وحرفی وندمميم ساکت ولی ميکردم حس وجودم روباهمه آشفتگيش.وتوفکربود ساکت پدرام جشن کل

 خبريو گذشت ساعت نيم بيادولی تاپدرام ومنتظرموندم رفتم بودیمش چيده باهم که خوابی اتاق سمت به.نميزدم

 دمرودی پدرام کت.بيرون رفتم وازاتاق کردم عوض کوتاه خواب لباس روبایه لباسم شده هرزحمتی به.نشد ازپدرام

 مبل ي رو پدرام دیدم شدم يومدنزدیکترکهن صدایی ولی زدم صداش.شده آویزون مبل پشتی روي که

 .ميخوابيدیم وحاالماجداازهم ميگذروندن جوردیگه رویه شب دامادااین عروس همه.بودم کرده تعجب.خوابيده

 .يسن قبل پدرام اون پدرام این تغييرکرده رفتارش صبحه چرااز نميدونم.کردم وبغض گرفت دلم رفتارپدرام ازاین

 

 ميکرد خفم داشت بودوبغض گرفته عجيب دلم.کردم جمع وپاهاموتوشيکمم خوابيدم تتخ ي ورو شدم وارداتاق

 مگون ي سرخوردرو اشک قطره اولين همين براي روبگيرم اشکام ي جلو نتونستم.کنم گریه نميخواست امادلم

 .برد خوابم کی نفهميدم که کردم گریه اونقدري.....ها قطره بقيه وپشتش

 رفتم وازاتاق پایين اومدم ازتخت.بود صبح نه انداختم ساعت به نگاهی دمبيدارش باسردردازخواب صبح

 ي رو که ي ا برگه افتادبه نگام.نبود ولی روگشتم خونه جاي همه نشنيدم جوابی ولی روصدازدم پدرام.بيرون

 .بود پدرام یادداشت داشتم وبرش طرفش بودرفتم تلویزیون ي ميزجلو

 "عسلمون ماه به رفتن واسه کنم روسرویس تاماشين يرونب رفتم بخيرمن صبح دریاجان سالم"
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 همش.بود گرفته ازش عذرخواهی؟دلم به برسه چه نداده اصالتوضيحم درموردرفتاردیروزش عسل؟حتی ماه هه

 حاضربودبخاطرم که پدرامی اون بودکه شده باعث چی روزه یه ولی نداره دوسم دیگه ميرسيدکه ذهنم به این

 فتمور دورکردم فکروازذهنم این همين براي فکرکنم این به نداشتم دوس.بود تغييرکرده هدف یه بده روهم جونش

 .حموم سمت

 ومامان پدرام مامان جون نسرین.کردم دروبازش سمت رفتم.اومد خونه زنگ صداي که بودم شده تقریباآماده

 .ميزبود چيز کلی ودستشون بودن اومده وعسل خودم

 نيس؟ پدرام دخترم：جون نسرین

 بده روانجام عسل ماه کاراي رفته مادرجون نه_

 امروزميرین؟：عسل

 .ميفتيم بعداازظهرراه اره_

 اي خسته رسيدین اونجاهم که غذااوردیم براتون توراهم واسه.دخترم نکنی صبحانتوبخورضعف خوب：مامان

 نکنی غذادرست

 فکرمی به هميشه که برم قربونت：وگفتم بوسيدم مامانم گونه ازروي

 !کو؟ من مال پس دربيارم برات مادرشوهربازي ميخواي خانم عروسی آي آي：ونج نسرین

 ....حاالشد：گفت که بوسيدم اونم گونه وازروي خندیدم

                               *************** 

 "آرمين"

 رفتارميکنی؟ بامن توچته؟چرااینجوري_

 حقته چون：متينا

 جرم؟ کدوم به_

 کار کارهمش همش شدم خسته من آرمين ببين：متينا

 يريتونم بدشده ازمریضات یکی حال وبگن بزنن زنگ بهت شب خودتونصف اینه؟همين کارم که چيه تقصيرمن_

 هم شدم خسته ازدستت ندارم دوست بگودیگه دفه یه مياري بهونه توداري ميکنم حس شده؟من چی ببينی

 منو هم کن خودتوراحت

 ميکنی؟ فکري واقعاهمچين：متينا
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 نمياد ذهنم به چيزي زاینج_

 سراغم باشی اومده نبينم دیگه پس：متينا

 شدم ناراحت خيلی ازدستش.دارم دوست من ميکنی اشتباه بگه انتظارداشتم جاخوردم حرفش ازاین

 خداحافظ...باشه：وگفتم

 ميزدن زنگ بهم وقت وبی ووقت بودم پليس چون.بود شکسته ازش دلم.وازاونجارفتم شدم سوارماشينم

 رفتارميکرد؟ باهام داینجوريبای

 .بود معلوم ازچهرم واین بودم عصبانی.بود هم مهدي.اداره سمت رفتم

 چيه؟بازدعواکردین؟：مهدي

 واقعابچگونس رونميفهمم رفتاراش این دليل من_

 کنی توجه توبهش وانتظارداره دختره یه اون من داداش خب：مهدي

 بهش؟ ندارم توجه من ینی_

  اینجایی وقت وبی تووقت دونممي من که تاجایی：مهدي

 بکنيم نميتونيم کاري وماهيچ اوناست پيش آیهان کرده ذهنمومشغول خيلی پرونده مهدي؟این چيکارکنم_

 بياد سرش وبالیی لوبریم هرلحظه ميترسم

 یباش اینقدنگران اینکه بجاي.لونميریم هاهم راحتی همين به حرفاس ترازاین زرنگ خيلی آیهان آرمين：مهدي

 ميدم بهت دقيقه به دم که کاراروهم گزارش اینجام من درضمن باش آروم یکم کنی روناراحت دختربيچاره واون

 تهانتظارداش ازم که طبيعيه داشتم دوسش منم داشت دوسم اون.بود بهش من تنهانيازمتيناتوجه.بود بامهدي حق

 .بودم تيناقراردادهروجلوترازم کارم من.بدم اهميت اون به ازکارم وقبل کنم توجه بهش باشه

 .بيار دست روبه پاشوبرودلش نيس اینجاخبري فعالکه ميدي من حقوبه داري االن ميدونم：مهدي

 فرداميرم_

 هانمياد ازدستگاه صدایی هيچ چون خوابيدن گرفتن اینکه مثه ميگم شدبهت خبري بروآرمين االن：مهدي

 بزن زنگ شدبهم خبري خب خيلی_

 باشه：مهدي
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 بدون روزدم خونشون زنگ.بود روشن خداروشکرچراغشون کردم حرکت عمه خونه سمت به.رونبي اومدم ازاداره

 .بود ونگران آشفته چهرش.بيرون اومده خونه عمواز دیدم شدم واردکه.بازکردن بدن جواب اینکه

 عمو؟ شده چيزي_

 متيناکو؟ پس：عموسعيد

 خونه؟ نيومده مگه_

 تو پيش کردیم مافک نه：عموسعيد

  جداشدیم ازهم بعدش ولی بودیم باهم پيش ساعت ماتایه_

 افتاده بينتون اتفاقی：عموسعيد

 دعواکردیم باهم راستش：وگفتم پایين سرموانداختم

 من خداي واي：وگفت سرش عمودستاشوزدبه

 بگين شدبهم خبري شمام ميکنم پيداش من نباشين عمونگران_

 .مامان به زدم وزنگ درآوردم گوشيموازجيبم

 ؟پسرم جانم：مامان

 هستی؟ خاله خونه بياي االن ميتونی جان خوبين؟مامان سالم_

 شده؟ چيزي：مامان

 باشی پيششون ميخوام نيس زبادخوب حالشون خونه نيومده متيناهنوزم ولی هنوزنميدونم_

 ميفتيم راه االن ماهمين پسرم باشه：مامان

 مامان ممنونم_

 بگو ماهم شدحتمابه خبري：مامان

 چشم_

 زدم زنگ دوستاشم بودبه دیروقت جانبودبااینکه هيچ ولی سرزدم باشه رفته ميتونه نستمميدو که جاهایی همه

 چراتنهاش که فرستادم ولعنت فحش کلی خودم به.ميشدم نگران داشتم کم کم.نداشت ازش خبري هيچکی ولی

 .رفتم اداره سمت به.گذاشتم

 متينانيس مهدي_
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 نيس؟ چی ینی：مهدي

 بودن ولی روگشتم باشه رفته ميتونس که جاهایی همه خونه نرفته جداشدیم هماز بعدازاینکه نيس اینکه ینی_

 گوشيش؟ به زدي زنگ：مهدي

 خاموشه ولی اره_

 دنبالش نشدميفتيم خبري صبرميکنيم هم دیگه چندساعت نباش نگران：مهدي

 دنبالش بيفتيم االن همين ميخوام_

 کرد درست پرونده تابشه رهبایدبگذ وهشت بایدچهل نفرحداقل یه شدن ازگم آرمين：مهدي

 چراتنهاش.بود خوردشده اعصابم.کرد کاري نميشه همين بودواسه گذشته چندساعت فقط ازنبودش.بودم کالفه

 ....بهت لعنت...آرمين بهت زدم؟لعنت حرفاروبهش گذاشتم؟چرااون

                                  ************* 

 "متينا"

 بارهاازش.دنيامه همه مامانم.مامانی شدم من ولی دخترابابایين همه.پدروندیدم نگر دنيااومدن به که ازوقتی

 نيس اتباب ميگفت وبابغض ميگرفت غم رنگ چشماش چقد که ميدیدم سوالم باباکجاس؟هرباربااین مامان پرسيدم

 توق هيچ نزاشت.بود پدرهم نکردبلکه مادري فقط برام...بود هميشه مامانم.بود اره.هستم من جاش به ولی دخترم

 .توخونه کارميکردهم بيرون هم.کنم کمبودپدروحس

 بازي که بامامان هميشه.بشم قلب جراح داشتم دوست ازبچگی.نکرد گله بارم امایه سخته براش ميدونستم

 تصميم ميشه ناراحت ميپرسم باباازش درمورده وقتی مامان ميدیم وقتی.مریض دکترواون ميشدم من ميکردیم

 ها هبچ کجاس؟اصالکيه؟چراماروتنهاگذاشت؟چراهمه بابام بدونم داشتم دوست خيلی ازبابانپرسم دیگه گرفتم

 عموسپهر توشرکت برگردم ازمدرسه من که تاوقتی تاظهرینی ازصبح ندارم؟مامان من ولی بابادارن

 .برسه من به داشت بودوسعی خونه کارميکردوبعدازاون

 ور کشيده واسم مامانم که زحمتایی جبران واسه بودکه این سعيم همه.ترميشدم وبزرگ بزرگ ومن روزاميگذشت

 باشه هامخوب نمره هميشه داشتم وسعی بودم حساس خيلی درسام روي.کنم جبران خوندن بادرس حداقل

 وقتیاز.بودم مامان کوچولووپرنسس هميشه چون شدم بزرگ کی نميدونم.بود پزشکی تورشته قبولی تنهاهدفمم

 باهمه من.بچه بودودرنظرهمه سالم پونزده فقط موقع اون.شدم بزرگ که کردم حس مشد عاشق فهميدم که

 هيچکسی تربودم کرچيکتروشيطون ازهمه من جمع وتوي بودیم راحت باهم همه ینی.بودم راحت فاميل پسراي

 ميکردم چراهرکاري نميدونم....نفر جزیه ميکردم نگاه یابرادرم بادیدخواهرم همه به.برنميومد من زبون ازپس

 هروقتم.نباش دخترادنبالش بودکه طبيعی.بود وهيکلی خوشتيپ پسرخيلی آرمين....داداش بگم بهش نميدونستم
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 بکنم روازریشه موهاشون اون تک تک ميخواست دلم ميدن سبزنشون چراغ وبهش ميکنن نگاش دخترا ميدیدم

 ويت که داشتنی دوست همه بااین.دمميش دیوونه آرمين پيش اي دیگه ازتصورکس.دربيارم روازکاسه وچشاشون

 رودوست آرمين من که بفهمه هيچکسی نزاشتم که تاجایی ميکردم حفظ خوب روخيلی بودغرورم وجودم

 واسه شدن آماده ل مشغو بودوسخت شده سالم هجده.نگفتم هيچی چيوميگفتم همه که مامان به حتی.دارم

 دیگه روهم آرمين حتی بودم کشيده روخط ریحاتمتف دورهمه.کردم تالش تمام سال سه.کنکوربودم امتحان

 مبود شده الغرترازقبل.بودازدستم شده کالفه مامان.داشتم استرس بودخيلی کنکورمونده دوروزبه.نميدیدم

 روزبچه اون.وکتاب درس سراغ برم دوروزآخرنزاشت دیگه.بود شده نگرانم خيلی مامان.بود گودافتاده وزیرچشام

 دوست خيلی.وپکربود توخودش همش آرمين.بيرون منوبردن روحيم وواسه هوامو حال کردن عوض هاواسه

 بودمش دیده که حاالم ندیدن مدت همه بعداین.رونداشتم ناراحتيش دیدن طاقت.چراناراحته که بدونم داشتم

 هچب.رونداشتم هيچی حوصله من ولی شهربازي رفتيم.شدم پکرودمغ اون مثه ومنم رفت انرژیم بودوهمه اینجوري

 وآرمين من.تفریح رفتن خودشون کنن منوعوض وهواي حال بودن اومده خوبه بشن چی سواریه رفتن هاهرکدوم

 دهش جنبه بی من قلب بازاین.زد صدام ازپشت آرمين هاکه ازبچه یکی دنبال برم گرفتم تصميم.بودیم مونده

 دامص دوباره.ترشده نزدیک بهم که کردم حس.سرجام ایستادم.ميکوبيد سينم قفسه وارتوي دیوونه بودوداشت

 وجورکردم خودموجمع.بزنه صدام هی داشتم دوست.بود دنياشده اسم ترین قشنگ برام اسمم لحظه چقداون.زد

 زيچي ازچشمام تانتونه کنم روپنهون حسم همه کردم سعی.هم توچشماي زدیم زل.سمتش برگشتم ندم تاسوتی

 .چراناراحته بدونم داشتم دوس.مموبفه بخونم چيزي ازچشماش نتونستم خودمم بخونه

 بزنم حرف باهات ميخوام：آرمين

 ميدم گوش خب_

 تر؟ خلوت جاي یه بریم ميشه：آرمين

    اوهوم_

 .بودیم کرده هردوسکوت.بودیم دورترشده بازي ازشهر.ميرفتيم راه هم شونه به شونه.شدیم هم قدم هم

 .شکست روآرمين سکوت این باالخره

 اي؟ دهفرداآما پس واسه：آرمين

 دارم استرس ولی اره_

 باشه؟ باش نداشته استرس：وگفت زدتوچشمام ل ز. ایستاد روبروم

 امشب این.لباش لبخنداومدروي.باشه تردیدبگم اي لحظه شدبدون باعث بودکه وچشماش صداش توي چيزي یه

 .بود شده چش
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 آرمين؟_

 جانم؟：آرمين

 مبکش نفس وخواستم چشماموبستم.ازکارميفتاد مک کم داشت من شده؟چرااینجوریه؟قلب چش امشب خدایااین

 لبام روازروي لباش.بود شده بيشترحبس نفسم.کردم حس لبام روروي لباش داغی که

 .ميزدیم نفس هردونفس پيشونيم پيشونيشوچسبوندبه.برداشت

 آرمين؟_

 داره وکهر رازي نای بگم بزارم....متينا بزاربگم...نگو هيچی... هييييش：وگفت لبم روي روگذاشت شصتش انگشت

 من نمک توتحمل بدون نميتونم دیگه صبرکنم نميتونم دیگه متينا ميشم داغون دارم....بزاربگم ميکنه داغونم

 دیوونه که اینوميدونم فقط نميدونم هيچی کی؟چجوري؟چون نپرس من عشق دارم دوست....متينا دارم دوست

 دارم واردوست

 داشت غرورش همه بااون...داره دوسم ميکردکه اعتراف داشت من قعش....مردمن....آرمين....بودم شده شکه

 ....نباشه خواب ميکنم خواهش....نباشه خدایاخواب....نميشد باورم...داره چقددوسم که ميگفت

 .تونميتونم بدون بخدادیگه کن راحت عذاب بگوومنوازاین...بگو....عشقم داري دوسم بگوتوهم：آرمين

 ...بودم کرده هنگ.....بزنم حرف نميتونستم...بود هبنداومد لی ازخوشحا زبونم

 ....متينا：آرمين

 .بود گرفته غم رنگ صداش

 نداري؟ دوسم نکنه....نکنه：آرمين

 .کنم اذیتش ميدادکه قلقلکم حسی یه.بود شده بامزه خيلی قيافش

 ....من آرمين_

 ذیتا بيشتراازین.زیرخنده انزنمت بودم خودموگرفته زورجلوي به.بود ترس چشماش توي.بود شده کالفه آرمين

 روجایزندونستم وسکوت کردن

 ....من آرمين_

 .شدم وزنده مردم دیگه بزن حرف توچی؟د：آرمين

 ...من دیوونه دارم دوست منم：وگفتم خندیدن به کردم شروع

 .بود بلندشده اونم خنده صداي وميخندیدم ميزدم جيغ.چرخوندم کردودورخودش بغلم.لباش لبخنداومدروي
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 کنی؟ اذیتم ميخواستی شيطون：وگفت روزمين ذاشتگ

 یهوميریزه دیگه کرمه_

 ميکنم کوچولوتالفيش نترس：آرمين

 ...منتظرم_

 شدم ل بوق دانشگاه وقتی بودحتی روززندگيم روزبهترین اون بگم ميتونستم جرأت به.کردیم همدیگروبغل دوباره

 وت آرمين مهمونی همين توي که گرفت مهمونی یه دانشگاه توي قبوليم مناسبت به مامان.نبودم اینقدخوشحال

 به هم خاله.بود گفته پدرومادرش به خداروشکرقبلش کشيدم چقدخجالت بماندکه داره دوسم گفت بهم جمع

 رو ازدواج مراسم من درس شدن بعدتموم بودیم وقرارشده داریم ماهمودوست که ميدونستن حاالهمه.گفته مامان

 سال تنبودبعدبيس سال همه این.باباتم من اومدوگفت مردي روزیه یه.باباپيداشد کهبود شده سالم بيست.بگيریم

 گوش توضيحاتش به نميخواست دلم وقت هيچ....اي مسخره چيز چه...هه...یودبابام بودوشده برگشته

 منو،سختی شدن پدربزرگ بی دليلی اماهيچ بگه روبهم نبودش ودليل بزنه حرف باهام داشت بارهاسعی....بدم

 اومده سال بعدبيست.نميکرد پدروتوجيه داشتن واسه من هاي رو،حسرت هاش رو،اشکاوناراحتی مامان هاي

 اول سال هدوس....نميکنه ميکنه؟نه روعوض چيزي پشيمونيش پشيمونم؟این کردم؟بگه اشتباه بگه؟بگه چی بودکه

 بودپيداکردن شده فکروذهنش همه.بازکرد اميرودوباره دایی شده بسته پرونده آرمين بودتااینکه خوب چی همه

 دعوایی یه تهش ميکردم اعتراض هروقتم.بودوکمترهموميدیدیم شده کم من به نسيت توجهش.دایی قاتل

 رسونهب اعمالش جزاي واونوبه کنه پيداش اگه روپيدانکنه دایی قاتل یااینکه نباشه فکرکارش به نميگم.ميشد

 من ازهرچيزي قبل دارم دوس باشه من به حواسش همه منه پيش وقتی دارم امادوس ميشم هم خوشحال خيلی

 روواسه طرف اون چيز همه خودخواهيش باهمه داره نفرودوس یه که کسی ولی باشه خودخواهی شایداین باشم

 ....ميخواد خودش

 نم بادیدن.بود درمنتظرم جلوي هميشه مثه.رفتم خونه سمت شدبه تموم که کالسم.داشتم تابعدازظهرکالس

 .در سمت رفتم بهش توجه بدون.اومدبيرون شينشازما

 متينا؟دخترم؟：بابا

 ميخواي؟ بازچی：وگفتم کردم پوفی.ایستادم

 کنی گوش حرفام به ميخوام：گفت دلخورشده بودازلحنم معلوم باباکه

 ومن روبزنه حرفاش...زودتربهتر هرچه.چيوميفهميدم وهمه ميکردم گوش حرفاش به روزي بایدیه که باالخره

 .بزاره روراحت انومام

 بياتو خب خيلی_
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 .دیدم چشماش روتوي اميدوخوشحالی برق حرفم بااین

 ....اومدم من مامان：گفتم کفشامودرمياوردم داشتم در،درحاليکه جلوي.شدیم واردخونه باهم

 .بود هنوزباباروندیده بيرون اومد بالبخندازآشپزخونه مامان

 ....دانشگاه دخترگلم اومدي خوش：مامان

 اینحاچيکارميکنه؟ این：کردوگفت اخم.بود بابارودیده پس.نداد روادامه حرفش

 .دارم بياکارت لحظه یه مامان：وگفتم طرفش رفتم

 مابرميگردیم شمابشين：باباوگفتم به بعدروکردم

 توخونه؟ آوردیش چی واسه：گفت سریع مامان.رفتيم آشپزخونه به باهم

 همه این بدونم بخوام که بده حق منم به ولی دلخوري دازشاینق که چيکارکرده اون نميدونم من جون مامان_

 نيس؟ شدم؟حقم پدربزرگ بدون سال چرابيست بدونم که کجابوده؟حقمه مدت

 بودم خودم وناراحتی خودم فکر به همش من ببخشيددخترم...دخترم چراحقته：مامان

 اشهدرمنتظرب هرروزجلوي که ینهبهترازا وبعدميره ميزنه حرفاشو من برم قربونت：وگفتم بوسيدم گونش ازروي

 نهبودودو شده پرریش صورتش.بود نشسته مبل روي.سالن رفتيم مامان همراه وکاردبرداشتم وبشقاب ميوه ظرف

 ورزشی هيکل الغربودولی.داشت وقدبلندي طوسی درشت چشماي.ميشد دیده موهاش الي سفيدالبه هاي

 .داشت

 ....ميدیم ماگوش خب_

 ترازمن تروخوشبخت خوشحال. بود باردارشده ن واو بودم کرده ازدواج باهستی دکهميش  لی دوسا：باباسعيد

 هاميرک.هابود خرمایه ن ازاو طرف. دارقراردادببندیم ورسم اسم و ب خو خيلی شرکت قراربودبایه.نميشدپيداکرد

 خيلی يرواسشام که شرکتی داشتيم سعی تامون هرسه....وسپهروپندار من ش افتادرودو شرکت ي کارا همه رفت

 هب خيلی شرکت بااون قراردادهم بستن پس برسونيمش بی خو ي جاها وبه داریم بودروپابرجانگه کشيده زحمت

 ن چو هستی موقع کرداون ت رودعو وهممون برگزارکرد مهمونی یه شدطرف بسته قراردادکه.بود نفعمون

 شاهرخی ي آقا اونشب.رفتم مهمونی اون به خودم همين بودواسه شده سخت واسش وررفتن وراون بارداربوداین

 لفج ي دخترا ن بيتاازاو.مابمونه توشرکت پروژه ن شد قراربودتاتموم بيتاآشناکردکه نام به ش فرزند باتک

 وازهم.روداشتم فرشته یه من موقع اون نبودچون مهم امااصالبرام.کنه توجه جلب فقط داشت سعی بودکه ولوسی

 کنم وبچموول ن ز که ميخواست بودوازم کرده ابرازعالقه بارهابهم منه الدنب بيتاچشمش که فهميدم شب ن

 داشتم وبچمودوست وارهمسرم دیوونه من کاروکنم این نميتونستم هم ميخواستم اگه من ولی باشم وبااون
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 شسرخود بالیی ميترسيدم چون بگم نميتونستم چيزي هم هستی به.بود تحمل غيرقابل برام ازشون وجدایی

 ارمروزک اون.بود داده دست بهم ن وجدا ب عذا بودحس کرده بيتاکالفم ي کارا.منوتنهابزاره اینکه بيادهم وبچمون

 که تمگف بهش جدي خيلی بودم شده عصبانی منوببوسه وخواست اتاقم بيتااومدتوي بود کشيده ل طو تادیروقت

 ميکنی وبچه اینقدزن：گفت ماون بيرون بره اززندگيم هميشه وبراي ونميخوامش دارم رودوست وبچم زن

 توباشه؟ مال بچه اون ازکجامعلوم

 تهازفرش که من هستی به من عشق به نداشت حق کس هيچ گوشش توي بيشترخوردشدزدم اعصابم حرفش بااین

 بالیی ريدخت که نميکنم نگاه دیگه دفه اینجاميبينمت که باشه بارآخري：گفتم بهش.کنه تربودتوهين پاک هم

 کنن گریه حالت به آسمون رغايم مه ميارم سرت

 .وببين ش منتظربا فقط ميکنم ثابت بهت ميکنه گریه کی که ميشه معلوم：شدوگفت عصبانی اونم

 توي گذشت چندروزي.بودم مطمئن وهستيم ازخودم،عشقم من کنم فک حرفاش به هم لحظه یه نميخواست دلم

 اي هبست یه منشی بودم شرکت توي روزکه یه.دبو شده کم شرش ازاینکه بودم خوشحال چندروزبيتاروندیدم این

 کی امروزبا خانومت بدونی داري دوس بوداگه نوشته بودتوش نامه یه روبازکردم بسته اتاقم رواوردتوي

 واوردهر بسته این کی پرسيدم ازمنشی.رونميفهميدم منظورش بودم شده عصبانی.س آدر بيااین وکجاقرارگذاشته

 برم نميدونستم.روميزشه بسته این دیده برگشته ازکارمنداوقتی یکی اقتوات بوده رفته نميدونه گفت

 دکهبو گفته که ساعتی اون نزدیکاي.برم که ميگفت حسی یه هم دیگه وازطرف بودم ازتومطمئن ازطرفی...یانرم

 مودب گفته روزبهت اون.بود شده راحت خيالم.نميرم وبيرون ام خونه گفتی کجایی پرسيدم ازت.بهت زدم شدزنگ

 نهتوخو کسی خونه رسيدم وقتی بيرون ازشرکت اومدم کارروندارم حوصله دیدم وقتی ولی توشرکتم تادیروقت

 یادم وآدرس نامه اون نبودي کس هيچ پيش ولی زدم زنگ همه به ندادي جواب ولی گوشيت به زدم نبودزنگ

 بقهط به رسيدن به مونده االچندپلهب رفتم نبودین اول طبقه شدم واردرستوران.بود رستوران یه.اونجا اومدرفتم

 .روشنيدم صداتون دوم

 .ميومد بودکه مردجوون یه صداي

 بگی؟ بهش ي ميخوا کی پس：دایان

 بگم بهش برم زودي همين به که باش انتظارنداشته دایان：هستی

 .شه درس چی همه زودترميخوام هرچه صبرکنم نميتونم دیگه من：دایان

 .کنم روتموم چی وهمه بزنم حرف زودباهاش ميدم قول بده فرصت بهم ولی همينوميخوام منم：هستی

 چطوره؟ من عشق بگوببينم خب：دایان

 .خوبه هم توخيلی عشق：هستی
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 ميشه خوب خيلی شه درس چی دنيابيادهمه به بچم ازاینکه قبل：دایان

 شرکته تاشب صبح شلوغه خيلی روزاسرش این نکن عجله دیگه گفتم：هستی

 صبرميکنيم تااخردنياهم مابخاطرعشقمون：دایان

 پيشه عاشق ي آقا ي واااا：هستی

 ي؟ فکرکرد چی پس：دایان

 یکنارهست که پسره اون.ميزنن حرف اینادرموردچی دیگه؟اصالنميفهميدم یاکس منه درمورده بحث نميدونستم

 چی درسته چی نميدونستم بودم شده صبرکنه؟دیوونه ميخواست بود؟بخاطرش هستی بود؟عشقش بودکی

 روخودم چی همه باید اول شه ناراحت نداشتم دوس نگفتم هستی به هيچی خونه اومدم روزکه اون.غلط

 اج روزبعدبه.داره چقددوسم که ميخوندم ازچشماش کنه خيانت بهم نداشت بودوامکان پاک من هستی ميفهميدم

 .اومد اس ام اس نامه ي

 ابياددني به بچه تااون اونامنتظرن.بمونی يششپ احمقا مثه ميخواي رودیدي؟هنوزم خانومت معشوقه：بود نوشته

 .تونيس مال هم بچه اون برن هميشه وبراي

 اس ام اس.بود روپرکرده وجودم ودودلی شک....منه عشق هستی....منه مال بچه اون....اینادروغه همه....دروغه

 اس ام واس ناشزد حرف پسرویواشکی بااون هستی ي قرارا ازطرفی ميکردن ودیوونم ميومدن سرهم هاپشت

 اي ان دي آزمایش بيخبرازهستی شم مطمئن اینکه واسه.کنم شک هستی بودتابه شده باعث وهمه همه دادناش

 لدرکما روبگيرم جواب رفتم که بعدیههفته.شدم وزنده بيادمردم قراربودجواب که ي ا هفته یه اون توي گرفتم

 اون....کرده خيانت بهم هستيم...عشقم نيسم بچه ونا ي بابا من.نيس من مال بچه اون که شدم متوجه ناباوري

 داشتم دوسش که چرا؟من بارهاپرسيدم کردم گریه خودم حال وبه خوردم مشروب وتاخودصبح خونه نرفتم شب

 بودم داده ازدست بهش رونسبت بشه؟اعتمادم کم عشق همه بوداون شده باعث چی پس داره دوسم ميگفت اونم

 .شرکت ميرفتم بيدارشدنش قبل وصبح خونه بودميومدم خواب باوقتیش.بایدچيکارکنم نميدونستم

 دمبو کرده نبودتعجب قبل مثه رفتارش دیگه.خارج رفته که بودم شنيده.ماجرابيتابرگشت بعداین دوهفته

 یه.بود شده مهم چرابرام نميدونم.شرکت کاراي بعضی درمورد بودوصحبت وخداحافظی سالم درحدیه رابطمون

 دعوت منم بگيره جشن بودميخواست اومده ازخارج که ازدوستام روزیکی یه.ميشدم خودجذبش خودبه جورایی

 ستم مست هردومون مهمونی رفتيم باهم شب اون.کرد قبول بياداونم باهام که بيتاپيشنهاددادم به منم.بود کرده

 وماباهمر شب اون بيدهخوا بيتاکنارم دیدم بيدارشدم که صبح تااینکه.چيکارميکنيم ونميفهميدیم بودیم شده

 بعدمنوبيتا روزبه ازاون کردم روتالفی کارت این که ميکردم فکر خودم پيش نداشتم وجدان عذاب حس.بودیم

 بارداره هک اومدوگفت نميکنم دیدکاري وقتی.ازاینجابریم وباهم جداشم ازت نفهميدبيتاميگفت کسی بودیم باهم

 بهش پدرشدن آرزوم بودمنم من بچه اون کنه کاري همچين بزارم نميتونستم وجه هيچ به روبندازه وميخوادبچه
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 ولقب اونم.روميسازیم وزندگيمون ازاینجاميریم وباهم جداميشم زودازهستی خيلی گفتم کارونکنه این گفتم

 .ديبو منتظرمن اینکه مثه توبيداربودي خونه اومدم روزکه اون دادم طالق ودرخواست گرفتم وکيل یه سریع.کرد

 سعيد؟ چيه ینا：هستی

 بخونی؟ سوادنداري مگه：سردگفتم وخيلی زدم پوزخندي

 .کن سعيدمنونگاه：هستی

 .نکن منوخرفرض نکن نگام اینجوري المصب نکن نگام.ميکرد نگام عاشقونه نگاه باهمون هنوزم.کردم نگاش

 چی؟ ینی این：هستی

 همينونميخواستی؟ توهم مگه_

 اینوميخواستم؟ من：هستی

 که اي بچه باباي مگه داره عجله نميگفت مگه ميگی زودتربهم.هرچه نميگفتی دایان سرهپ اون به مگه اره_

 نيس؟ اون توشکمته

 چيهکردي؟ غلطی چه：وگفتم گرفتم دستاشومحکم باشه داشته ميتونست که زوري باهمه گوشم زدتوي هستی

 معشوقت بروپيش حاالهم....عشقمون به...من به کردي مياد؟توخيانت زورت

 ...آشغالی تویه...بيشعوري خيلی...سعيد پستی لیخي：هستی

 وقتی که نيسم توهرزه مثه باشه هرچی ولی توبگی اصالهرچی....آشغال...بيشعور....پست من اره：دادزدم

 .باشم دیگه بایکی برم شوهردارم

 کهش نشست زمين بودوروي شده شسست پاها شنيدم روباگوشام قلبش شکستن صداي.بود سرازیرشده ش اشکا

 به.بيرون اومدم وازخونه کردم روجمع وسایالم.ميشنيدم نه ميدیدم چيزي نه بودن کرده بودانگارجادوم شده

 بزرگ بچمون.بود خوب خيلی ن زندگيمو یل اوا.خارج رفتيم هميشه وبيتابراي ومن جداشدیم ازهم طورتوافقی

 اماهمه.نميشم پشيمون بماتنخا ازاین وقت هيچ ميگفتم باخودم هميشه بودیم ترميشدوخوشبخت وبزرگ

 .روزماروميگرفت یه مظلوم باالبودوآه خدااون.بود طوفان قبل ایناآرامش

 بریم بودوميخواستيم ن تابستو.بود شده سالش بردیاسه.بودیم اسمشوبردیاگذاشته.پسربود ن بچمو

  نيورد زیاددووم خوشحالی این ولی.بودیم خوشحال خيلی هممون.مسافرت

 ردهک خونریزي شده بستري توبيمارستان ازاینکه دوروزبعد بيتاهم.بردیادرجامرد.کردیم تصادف ن کاميو بایه

 گها بارهاازخداپرسيدم.روبروبشم اي صحنه باهمچين نميکردم فک بيدارشدم وقتی توکمابودم ماه سه منم ومرده

 چرابيدارشدم؟ پس روببينم روزایی قراربودهمچين
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 روزدفترخاطرات یه.بودم شده افسرده نميرفتم بيرون ازخونه کسونداشتم چيزوهيچ هيچ حوصله

 هک باخانومش ميخواستی که بوده ازدوستات یکی ن دایا.بيتابوده اینانقشه همه.همشوخوندم.بيتاروپيداکردم

. تهماروگرف که بوده بچه توواین آه که روزفهميدم اون.بود کرده بيتاعوض آزمایشم جواب.بدي آشتيش بارداربودي

 داده ازدست مشروب شيشه یه دارایيموبخاطرپيداکردن همه بودم مست هرشب بودم شده دیوونه فهميدم وقتی

 ....زندگيم نه ميرسيدم خودم به نه.بودم

 ونستمت باالخره سال همه بعداون ن سراغتو بيام که ميکشيدم خجالت کردم اشتباه...منوببخش.هستی پشيمونم

 بهم قطف کنم جبران ميدم هستی؟قول منوميبخشی.منوببخشين امبخو تاازتون ن پيشتو وبيام کناربيام باخودم

 .دارم دوست خداهنوزم به.بده فرصت یه

 بلندشد باباازجاش....بوده کشيده عذابی چه.ميریخت اشک صداداشت بی.انداختم مامان صورت به نگاهی

 .داشت بغض صداش.زانوزد مامان وروبروي

 نبایدعشقمو ميکردم نبایدزودقضاوت روباورميکردم بقيه نبایدحرفاي کردم اشتباه عشقم منوببخش：بابا

 هستی بده فرصت بهم.روباورميکردم

 .بود دراومده منم اشک ميکردکه والتماس خواهش جوري

 دينکر ميکردي بایدباورم که موقع اون آقاسعيد اومدي دیر：ميکردگفت گریه بلندشدودرحاليکه ازجاش مامان

 شسای باشه وپناهش پشت بابا بگه بهش که کسی یه به پدرنيازداشت به بچه این(داد کردوادامه اشاره من به)

 چشم منوبه بابات ميگفتم؟ميگفتم اصالچی بگم چی بهش نميدونستم کجاس ميپرسيدبابام وقتی باشه باالسرش

 بابات یانه؟ميگفتم توواقعادخترشی اینکه به داشت شک بابات ميدید؟ميگفتم وهرجایی هرزه یه

 مقصرنيس کسی هيچ وسط این.....رونداشتی هيچی تولياقت....منونداشتی پاک عشق ؟تولياقتمارونميخواست

 ....جزخودت

 .ميدیدم چشماش روتوي اشک برق مامان بلندشدوروکردسمت باباازجاش

 تونميتونم بی بخدادیگه کنم تاجبران بده فرصت یه بهم کردم اشتباه：بابا

 شجلو روببينه ميخوادباباش اگه کنه انتخاب خودش ميتونه هممتينا تونيس واسه جایی من توزندگی：مامان

 .نداري من پيش جایی هيچ ولی رونميگيرم

 رگ روي وگذاشت بودروبرداشت ميز روي که کاردي  بابا که اتاقش سمت بره ماخواست روکردبه پشتش مامان

 .بود شده زده شک اونم صحنه اون بادیدن برگشت سریع مامان.روصداکردم ومامان کشيدم خفيفی جيغ.دستش

 !چيکارميکنی؟：مامان
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 هک کردم داره؟اشتباهی اي فایده چه من موندن زنده تونباشی：گفت بابغض ميریخت اشک حاالداشت باباکه

 نيسمو نبودم ولی خوشبختم ميکردم فکر سال همه این سخته برام کشيدن تونفس بدون.بدم روبایدپس تقاصش

 .بود تونخواهم وبدون

 .ميریختيم بابااشک پاي به پا مانما هم من هم

 نيس درست این...سعيد نکن：مامان

 ...نيس تودرست بدون من موندن زنده اره：بابا

 ....بابا_

 .کرد نگاهم پرازاشک باباباچشماي

 بابا؟ ميگی وبهم حاالاومدي نکردم پدري برات سال همه این روندارم پدربودن لياقت من...نگوبابا：بابا

 بزاري بازتنهام ميخواي اومدي حاالکه نبودي سال همه بابااین_

 ....باش خودت مواظب دارم دوست خيلی عشقم....هستی(وگفت مامان روکردبه)بهترازبودنمه من نبودن：بابا

 رشس مامان.بود زانوزده زمين روي باباکه سمت رفتيم کشيدیم جيغ هردومون.قلبش فروکردتوي باباچاقورومحکم

 .اوژانس به زدم زنگ.بود کرده روبغل

 فيقمر امانتی ا از من من هاتوندارم گرگریه طاقت که نميدونی نمی ن مگه مگه....عشقم نکن گریه هييييش：بابا

 همه هم بيشتراز بيش داشتم داش بيشتردوست بی ازهمه از که منی من نکردم نک مواظبت عقشم عش از من

 دادم عذابت عذا

 مدیونی توبهمون بمونی بایدزنده خاطردخترمون به اطرمنخ به بمونی بایدزنده نگوسعيد اینجووي：مامان

 قم عش دارم دا دوست دو：ميشدگفت بسته داشت چشماش کم کم باباکه

 گریه تکندشد ميزداماخيلی روگرفتم نبضش روبگيرم ریزیش خون جلوي داشتم سعی باشالم.وبعدچشماشوبست

 اون مامان هم من همه.بيمارستان وبردیم یمکرد سوارش اومدباباروسریع که امبوالنس.بود بيشترشده مامان

 هاي ینزدیک کردچاقوبه بابابخاطرمامبارزه.پيشمون وبرگرده ببخشيمش شد حاالباباخوب اگه که روزعهدبستيم

 زندگی بعدیه روزبه ازاون.برگردوند روشنيدواونوبهمون خدادعامون بودوباالخره خورده قلبش

 باباو مامان بين که عشقی....پدرچقدرخوبه داشتن که بارفهميدم ولينا براي ومن کردیم جدیدرودرکنارباباشروع

 .....هاس قصه ومجنون ليلی مثه بوده

 کنه باهام رفتاري همچين آرمين انتظارنداشتم بودم شده ناراحت بودبيشترازهمه خوردشده خيلی اعصابم

 روتواولویت واینقدکارش نهک توجه بيشتربهن یکم انتظارداشتم ازش فقط من بزنه روبهم حرفایی وهمچين
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 خلوت کوچه.شدم پياده ازتاکسی سرکوچه خونه برميگشتم داشتم گریون خوردوصورتی بااعصابی.قرارنده

 خونه؟ بره دخترتنهاچجوري نميگه ندادمنوبرسونه زحمت خودش به بيشعورحتی.پرنميزد بودومگسم

 ولی مبزن جيغ خواستم وبينيم دهن جلوي گذاشت دستمالی نفرازپشت یه دفه یه که خونه سمت ميرفتم داشتم

 .....رفتم ازهوش بودوبعدش داشته نگهم محکم

 .ميزدم نفس نفس.بود بنداومده آب ازسردي نفسم.اومدم هوش به پاشيدن روصورتم که سردي باآب

 .بودن ایستاده جلوم داشتن غول عين هيکلی که سفيد وپيراهن وشلوارمشکی دونفرباکت

 وزهن ميزدن وهی جونم به بودن افتاده حيوون مثه.افتادم باکمربندزدن که هایی یادضربه.دردميکرد بدنم تموم

 یچ من ازجون!اینجا؟اصالایناکين؟ چرامنوآوردن اصالنميفهميدم.جونم به بازميفتادن نشده خوب قبليم زخماي

 حمله قرمزبهت پرچم بادیدن که گاوایی مثه.شن تاوحشی بپرسم سواالروازشون بودهمين کافی ميخوان؟فقط

 .ميکنن

 .اومد هوش به بگو روصداکن برورئيس：گفت یکی اون ازمرداروبه یکی

 .بودتوبدنم نمونده سالم جاي یه.ميکرد درد بدنم تموم.نداشتم زدن حرف ناي بيرون مردرفت اون

 .گمببایداشهدمو اینکه مثه.بود کرده اخم حسابی باشه ميومدرئيسشون بهش که مردي.دربازشدودونفرواردشدن

 نفرت همه کنم ترسمومخفی داشتم سعی ولی ميترسيدم سگ مثه داشتم دلم توي.ایستاد اومدروبروم درست

 .توچشماش زدم وزل چشمم توي روریختم وخشمم

 مه دیگه چندساعت ببينم(بيشترازقبل وعصبانيت بااخم.....)وحشيه نگات هنوزم خوبه：زدوگفت پوزخندي

 کنی؟ نگاه اینجوري ميتونی

 الییب چه تاببينی کجایی!کجایی؟ آرمين.کن کمکم بيفته؟خدایاخودت اتفاقی قراربودچه دیگه؟مگه تچندساع

 .توروخدابيا ميميرم دارم آوردن؟آرمين سرم

 .وداددستش روگرفت اي شماره درآوردویه موبایلی گوشی ازجيبش اونم کرد اي ازمردااشاره یکی به

                                   *********** 

 "آرمين"

 نم به اميدشون هم خانوادش....هيچی نشونی نه ردي نه بودم شده کالفه.متيناميگذشت شدن ازغيب اي هفته یه

 دارهتوا اتاقم توي.نياد سرش بالیی بودکه این تنهادعام.بود شده ذره یه واسش دلم.روپيداکنم تادخترشون بود

 .دادم جواب حوصلگی بابی خورد زنگ گوشيم.ميز روي بودم وسرموگذاشته بودم نشسته

 بله؟_
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 دیدار مشتاق سرگرد جناب به به：اومد تلفن ازپشت اي مردغریبه صداي

 شما؟_

 باشه؟ ب  جذا که کنم معرفی چجوري اووووم....بشناسی نه؟نبایدم نشناختی：مرد

 .اصالحوصلشونداشتم

 روبگو نگووزودترکارت وپرت چرت_

 .کنيم بایدتمومش که مونده تموم هنصف بازي یه.....خشن چه اوه اوه：مرد

 ميخواي؟ هسی؟چی کی تو：ميزوگفتم روي کوبيدم بادست شدم عصبانی دفه این

 باارزشه واست خيلی که داري من پيش چيزي یه کنم فک：زدوگفت اي مردقهقه

 ....اومدمتينابود ذهنم به که چيزي اولين

 ....متينا_

 ....هسی پسرباهوشی：مرد

 پيدات باشی هرگوري باشی آورده سرش بالیی اگه حالت به واي ولی باش ميخواي ريهرخ عوضی آشغال ببين_

 ميکشمت خودم وبادستاي ميکنم

 ميکنم پشيمونت زدي که حرفایی این تک تک از：شدوگفت عصبانی انگاراونم

 نميکنی غلطی توهيچ_

 .زدش عوضی.بود متينا صدا،صداي این....اومد آخی کردبعدصداي سکوت کمی

 حيوون؟ کردي یغلط چه_

 پليسادنبالتن بفهمم تنهابيا بيااونجا ميدم بهت آدرسی یه.نميکنم ميکردي فک که غلطی همون：مرد

 نميبينی جسدنامزدتم

 باش نداشته بااون کاري ولی ميام خب خيلی_

 ....منتظرم..زیاددارم وگوش اونجاچشم من...عاقلی ميدونم آفرین：مرد

 جون کنم ریسک نميتونستم.بيرون اومدم ازاداره کسی به خبردادن بدون.کردم روقطع گوشی

 .رفمط کسی باچه ترنميدونستم مهم ازهمه.ميشد اون مرگ باعث من ازجانب اشتباهی متينادرخطربودکوچکترین
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 ام اس برام که آدرسی داره؟به دشمنی باهامون کی آخه.نرسيد ذهنم به هم کسی هيچ.آشنانبود برام که صداش

 اشتمد درنگه جلوي....بزرگه خيلی که معلومه.بود خونه یه.پرنميزد مگسم بودکه پرتی جاي یه.بودرفتم شده اس

 وخوردن همانا واردشدنم.واردشدم وبااحتياط آروم.منتظربودن که معلومه.دربازشد سریغ.پایين اومدم وازماشين

 ....همانا شدنم هوش وبی بهسرم ازپشت اي ضربه

 اتاق توي کس هيچ صندلی یه به بودن روبسته وپاهام دست.رددردميک سرم پشت.چشماموبازکردم آروم

 مانداخت اطراف به نگاهی. بودن شده بسته محکم نداشت اي فایده ولی دادم وپاهاموتکون خودموودست کمی.نبود

 اومدم هوش به دیدن وقتی.واردشدن دونفرمردهيکلی.دربازشد که بزنم صداشون خواستم.پيدانميشد هيچی

 افتادم چپم بازوي روي.تواتاق کردن پرتم.دیگه اتاق یه بردن ومنوباخودشون روبازکردن هامپا سراغم اومدن

 شباالوبادیدن ایستادسرمواوردم روبروم درست براف مشکی نفرباکفشاي یه.دادم فحششون کلی تودلم.روزمين

 !چرا؟ بود؟آخه بوداین متينارودزدیده که کسی.بودم درآورده شاخ ازتعجب

                                 ************* 

 "دریا"

 بودم توخونه همش که عسلی ماه.روماداشتيم عسل ماه بدترین کنم فک.آوردم درنمی پدرام سرازکاراورفتاراي

 دليل.مبالميخوابيد روي ميومدتوهال هم وقتی.برميگشت شب ونصفه ميرفت صبح وپدرام

 ینشباا.بودم شده خسته منونميخواست؟دیگه نداشت؟مگه دوسم ميکرد؟مگه چرااینجوري.رفتاراشونميفهميدم

 نکهازای شدم خسته.کنم خوشبختی تظاهربه ازاینکه شدم خسته.ميکرد هاواشکاموتحمل غصه همه بودکه بالشم

 باشه؟ درميون اي دیگه کس پاي نکنه.پرازدرد دلم ولی باشه خنده لبام روي

 .کن کمکم خودت ميشم دیوونه خدایادارم.نبود خبري هيچ ولی ميکردم بودگوشيشوچک خونه فکروقتی ازاین

 .ظهراومدخونه پدرام بودچون امروزازعجایب

 عجب چه سالم_

 بایدبرم دارم عجله بگيرم دوش یه دریاميخوام سالم：گفت کنه نگاهم اینکه بدون پدرام

 کجا؟：وگفتم دنبالش رفتم اتاق سمت ميرفت که همونجوري

 کاردارم：پدرام

 کاري؟ چه اونوقت_

 دیگه دریاکاردارم گيرنده：پدرام
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 اومدم ازاتاق کردم لباساشوآماده.دریانيسم تودرنيارم سرازکاراي من.شدیم واالبدهکارم خوبه.حموم رفت بعدش

 اینقدزنگ که کيه ببينم تابرم بودم شده وسوسه ميخورد زنگ پدرام گوشی آشپزخونه برم که بيرون

 تهنوش روش.گوشيشودرآوردم راستش سمت وازجيب کتش سمت کردورفتم غلبه کنجکاویم حس باالخره.ميزنه

 .اومد اس ام اس سریع بعدش.بود زده بارزنگ سه.شد قطع کيه؟گوشی دیگه پروانه؟این....بودپروانه شده

 "دارم بگيرکارواجب تماس باهام پدرام"

 يچه باشی کرده نتخيا بهم پدرام خدااگه چيکارداشت؟به بود؟باپدرام کی پروانه.بودم کرده شک بهش حسابی

 روگذاشتم گوشی اومدسریع درحموم صداي.ازازدواجمون بگذره چندماه نامردبزارحداقل آخه د.نميبخشمت وقت

 .اومد پدرام بعدصداي کمی.بود توهم حسابی اخمام.آشپزخونه ورفتم سرجاش

 دیرميام شب دریا رفتم من：پدرام

 .ميکنم تعجب زودبياي اگه：گفتم تودلم

 ه؟چيکاردار وباپدرام کيه پروانه این بایدميفهميدم من پوشيدم لباس رفتم اومدسریع درکه شدن بسته صداي

 رفتمي داشت اولش ميکردم تعقيبش بااحتياط.بود کرده حرکت تازه پدرام شدم وسوارماشين پایين اومدم سریع

 دمنمکر پارک مانیآپارت یه جلوي.زده زنگ بهش خانم پروانه اینکه کردمثه روعوض بعدمسيرش ولی شرکت سمت

 پياده ازماشين.دربازشدوواردشد.ازواحداروزد یکی زنگ.شد پياده ازماشين سریع ایستادم ازاون بافاصله کمی

 .شدم

 حاالازکجابفهمم.واردشدم ومنم درونبنده خواستم ازش.ميشد خارج داشت ازساکنين یکی موقع خداروشکرهمون

 .االب ميرفتم داشتم یکی هارویکی واحده؟پله توکدوم

 .روناومدبي بازشدوپدرام درواحدروبرویيم که برم خواستم بودم نااميدشده.واومدم هارورفتم پله باراین تقریباسه

 .بود کرده تعجب ازدیدن

 دریا؟تواینجاچيکارميکنی؟：پدرام

 .ایستادم وروبروش شدم سينه به دست.کردم اخم

 تواینجاچيکارميکنی؟ بایدبپرسم من_

 .اومد دخترجوونی يصدا که بده جواب خواست

 .گوشيتوجاگذاشتی پدرام：دختر

 ....دریا：بودوگفت کرده تعجب مااونم بادیدن.در دم بودبه شدرسيده تموم که حرفش
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 ميدونه روهم همسرت اسم معشوقت که جالبه چه：وگفتم زدم پوزخندي

 دریا ميکنی اشتباه داري：پدرام

 .بودم عصبانی.بودباال رفته کمی صدام

 عاشقيت واسه ادعات همه اون.کن بعدخيانت شه خشک زدیم تودفترازدواج که امضایی اراوننامردبز آخه د_

 .جداميشيم فرداازهم همين....ساده...ام ساده من بود کشک که معلومه ميپرسم من که سواليه بود؟چه کشک

 کن وشگ ماهم حرفاي حاالبه حرفاتوزدي：وگفت گرفت ازبازوم پدرام که برم شدخواستم تموم که حرفام

 کنی قضاوت بيخودي نميخوام

 معلومه چی همه نيس کردن گوش به نيازي：وگفتم بيرون کشيدم بازوموازدستش

 .داریم حرف باهات دریالطفابياداخل：بودگفت ساکت تااالن دخترکه

 .ميکنم خواهش：گفت پدرام که یانرم برم که تردیدداشتم.بودم ساکت

 .داشت وتميزي شيک ولی کوچيک خونه.آورد چایی امونبر پروانه.مبالنشستيم وروي شدیم واردخونه

 ه؟ن مگه کنيم اینجاسکوت نيومدیم：وگفتم سکوتوشکستم نميزنن حرفی دیدم وقتی بودیم ساکت همه

 جوري چه مانميدونيم راستش....درسته：کردوگفت قفل ودستاشوبهم ميز روي روگذاشت چایيش پدرام

 .بگيم ایناروبهت

 معلومه چی فشارنيازهمه دتخو به：وگفتم زدم پوزخندي

 نکنی قضاوت رونشنيدي حرفامون همه ازاینکه قبل ميخوایم ازت：پروانه

 ميشنوم بگين خب خيلی_

 آیهانه درمورده بزنيم ميخوایم که حرفایی：پدرام

 !آیهان؟：گفتم باتعجب

 .کن توشروع(داد وادامه پروانه روکردسمت....)آیهان آره：پدرام

 هم داداشم.دیگس خالف موادمخدروکلی توکارقاچاق دراصل همينه ظاهرکارش البته تاجره یه من باباي：پروانه

 ازلباساي.اونانبودم مثه وقت هيچ من.اومد بدم ازش چيه بابام کاراصلی که فهميدم ازوقتی.کار توهمين اومده

 ميدن لداراانجامپو که کارایی ازاون کدوم وازهيچ انچنانی هاي ازمهمونی باالوشيک، مدل هاي باز،ماشيناوخونه

 شب واسه کردوگفت روجمع هممون روزبابام یه.نبود ولی باشه ساده زندگيم داشتم دوس هميشه.نميومد خوشم

 همراه ش دوستا ازبهترین یکی ميگفت.باشيم هممون که ميخواست وازمون داره مهمی خيلی خيلی مهمون
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 باباولی نعي باشه یکی ميخوردکه قيافش به.بود درست حدسمم بقيه مثه یکيه حتمااینم گفتم.مياداینجا پسرش

 باعث بودکه  ش چشما غم ميکردشایداون روآب هرسنگی  ل د بودکه غمی ش چشما ي تو.نه ش پسر به

 ایهض خيلی.هوابخوره ميره گفت آیهانم باشی تخته واسه رفتن وفریبرزداداشم باباوآقاشهاب.بشم شدنزدیکش

 .پيشش رفتم ل پرتقا آب بادوتاليوان بعدمنم کمی.توحياط فتر.نمياد ازاینجورجمعاخوشش اونم بودکه

 بفرمایيد_

 ممنون：زدوگفت مصنوعی کردولبخندي نگاهی

 ميادنه؟ کارابدتون ازاینجورمهمونياوازاین شمام_

 .ندارم حوصله االن ولی نه：آیهان

 .بده اونانشون خودشومثه داشت چرادوست نميدونم. ميگه دروغ بودکه ضایه خيلی

 مياد بدم شمامن رعکسب ولی_

  ببرین مهمونياوکارالذت بيادوازاینجور بایدخوشتون چرا؟شماهاکه：آیهان

 نيسم بقيه مثه من_

 .حرفوميزنين همين اولش همتون：آیهان

 .نکنين زودقضاوت بهتره：وگفتم شدم ناراحت حرفش ازاین

 شد؟ ب خو اصالشمافرشته اوکی：آیهان

 .رفتم ازپيشش دیگه حرف هيچ بدون همين  ي برا ردمزاحمشهميک حس آدم که ي بودطور سردوخشک لحنش

 قشن آیهان که بودن داده انجام بزرگی معامله باهم اینکه مثه.بود زیادشده وآمدباباوآقاشهاب بعدرفت روزبه ازاون

 پسر.ميکردن تعریف ازآیهان ميرفتن راست ميرفتن چپ باباوفریبرز.ایفاکرده معامله این شدن روتوانجام اصلی

 .دورباشم ش از ميکردم بودوسعی اومده بدم ش بوداز اطرافم ي آدما مثه اونم چون بودولی وجذابی خوشتيپ

 مهمونی یه این ولی سادس مهمونی یه فکرکردیم ماهم.بيان ميخوان وآیهان بازشهاب که گفت روزبابابهمون یه

 دونب باباهم.کنه ي خواستگار آیهان ش پسر ي منوبرا بودتا اومده شهاب.بود خواستگاري مراسم بلکه نبود ساده

 راضبابااعت روتصميماي نداشتيم حق کدوممون ماهيچ.نامزدهم شدیم کردومنوآیهان موافقت نظرمنوبپرسه اینکه

 .ميکردیم بایدگوش فقط بزنيم وحرفی کنيم

. بود الکی وهمه مهه ش ها ،ابرازعالقه ش محبتا همه.نيس وصلت این به راضی اونم بودکه معلوم آیهانم ازرفتاراي

 غرورداشتم خودم واسه منم بودم شده خسته وضعيت ازاین.وزودتربره بده روانجام وظيفش ميخواست انگارفقط

 هامون خانواده جلوي آیهان.نداشت ازدواج این به تمایلی وهيچ نداشت دوسم که ميکردم ازدواج چرابایدباکسی
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 دوسم ناو که بگم وبهش باباکنم پيش اعتراضی يتونستمنم همين ميکردواسه بازي روخوب پيشه عاشق یه نقش

 عاملهکاراوم تافقط دوتاخانواده این بين رابط وسيله یه شدم من که فکرميکردم این به داشتم کم کم دیگه.نداره

 توي.دریا  رفتيم باهم  روزهمه یه.مخصوصاآیهان.بود اومده بدم ازهمشون.بگيره بهترانجام کثيفشون هاي

 توخونه هم خانوم ونازنين مامان ميکردن وبازي ميخوردن مشروب داشتن وفریبرزوآیهان باباوشهابو ویالبودیم

 .دریا لب ورفتم بيرون بودازویالزدم سررفته حوصلم منم.ميزدن حرف

 .ميزدم حرف باخودم داشتم

 شاهللان نميگذرم ازحقم وقت هيچ ميبينيشون وداري باالیی اون خدایاميدونم.مياد بدم ازهمتون.کثيفين همتون_

 بياد بالسرخواهرش همين تاازخدابخوام داشت خواهر یه آیهان این کاش.روخدابده همتون جواب

 خواهردارم من：گفت اومدکه سرم ازپشت صداش دفه یه

 .حرفاموشنيد اینکه اومدهم دفه یه ازاینکه هم ترسيدم

 چيکارکنم؟ خب：گفتم بااخم

 اريک خانوادم به کنی نفرین خواستی：کردوگفت گاه تکيه پشتشناوپاهاشوتودرازکردودستاشواز روي نشست

 .گناهن اونابی چون باش نداشته

 خوشم ازش که کنم ازدواج بایدباکسی که چيه من جرم.گناهم بی منم：وگفتم کنارش نشستم منم

 نمياد خوشش ازمن نميادومتقابالاونم

 بيرون برم اززندگيت هميشه براي ميدم ل قو بعدش کن تحملم مدت یه：آیهان

 .داشت فرق کلی پيش چنددقيقه باآیهان آیهان این.بودم کرده تعجب رفتارش ازاین

 خودتی؟ آیهان：گفتم باتعجب

 باشم؟ نميادمهربون بهم چيه：خندیدوگفت

 نه راستش_

 بود خوب روزام.....بود واقعی هام خنده....داشتم خوشبختی.....داشتم ل د زمانی یه منم：آیهان

 !س؟ني چراخوب االن_

 نيسی؟ راضی که بدي روانجام وکاري پابزاري دلت روي تاحاالشده：آیهان

 خودم نه بابابوده ي خواسته طبق من زندگی کاراي همه آره_

 دارین فرق چقدتووفریبرزباهم：آیهان
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 دارم فرق خانوادم باکل من_

 فهميدم روزاول اینوازهمون اره：آیهان

 بودي؟ اینقدبداخالق همين واسه_

 .کرد منواینجوري زندگی نبودم ینجوريا من：آیهان

 .بلندتصورکن وموهاي ریش این منوبدون：کردوگفت بعدنگام

 چرا؟_

 .توتصورکن：آیهان

 یکی شبيه.آشنااومد چقدبرام.بودتصورکردم بسته کش بایه ازپشت که بلندش وموهاي ریش روبدون آیهان

 .بود هاشده ازخواننده

 بيرون دادن آلبوم ازهت که شدي گروهی همون ازاعضاي یکی شبيه_

 اتفاقاخودشم：آیهان

 ...ميکنی شوخی：گفتم گردشده وچشماي باتعجب

 چيه؟ شوخيم：آیهان

 بوده؟ نامزدمن خواننده یه مدت همه این ینی_

 اوهوم：آیهان

 چرانگفتی؟_

 نبود الزم：آیهان

 آیهان؟_

 هوم؟：آیهان

 نيسی؟ که ميشی چرااونی_

 الزمه：آیهان

 بشه؟ چی که_

 گفتم رسيدبهت ششایدوقت：آیهان
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 بگی؟ االن نميشه_

 اسمش دنيااومدکه به اي پسربچه یه شهربزرگ این خداتوي ازروزاي روزي یه.بگم قصه یه بزاربرات：آیهان

 ......شدآیهان

 که کسی گفت.کشيدن هایی سختی چه وخواهرش ومامانش خودش که گفت.گفت زندگيش روزازهمه اون آیهان

 يدهم واحتمال مردن ترازخودش وبرادربزرگ پدراصليش که گفت.نبوده راصليشباباپد ميگفته بهش مدت همه این

 هب اومدن زمانی یه که گفت داره چقددوست که گفت.تو رسيدبه تااینکه وگفت گفت باشه شهاب قاتلش که

 اي لحظه که گفت.یادتوميساخت آهنگاشوبه تک تک که گفت. ميده توعذابش ميکرداماحاالبدون دریاآرومش

 .روشکسته چقددلت که گفت.داشته هایی نقشه چه آیندش واسه که گفت.نکنه توفک به هک نبوده

 دروغ.... بوده هوس باتویه بودن که گفت دروغ....نميخوامت گفت دروغ....نداره دوست گفت  دروغ بهت دریاآیهان

 .....کرده بازي باتوواحساساتت که گفت

 چرا؟ آخه：وگفتم حرفش وسط پریدم

 ....رسيدميت چون：پروانه

 !ازچی؟_

 حرف ليسهپ که آرمين ميادباپسرعمش قاتلش دنبال بيفته ميگيره تصميم کيه فهميدباباش وقتی آیهان：پروانه

 به يگيرهم تصميم اینوميفهمه وقتی آیهانم.شهابه بابات قاتل ميکنه حس وميگه مياره دليالیی یه بهش اونم ميزنه

 شهزیرسر اي نقشه که بفهمه اگه ميگه بهش شهاب پيش ميره یوقت.دربياره تاسرازکاراش تربشه نزدیک شهاب

 تووخواهرشومامانش کساشم عزیزترین درمياره کساش تالفيشوسرعزیزترین کنه یاخطاواشتباهی

 هاگ کنه توریسک روي نميتونست.تو ميموندي بودفقط خودش پيش که مامانشم امنه جاش که خواهرش.بودین

 .کنه مجبورشدازتودوري پس روببخشه خودش نميتونست وقت ميفتادهيچ واست اتفاقی بخاطراون

 گفت؟ ایناروآیهان همه_

 هواس بعدشم شده ناراحت چقدازدستم که دیدم چشماش توي گفت روشکوندم دلش خيلی که گفت آره：پروانه

 بگوکه شدبروبهش تموم کارت وقتی گفتم بهش. بيمارستان ميرسوننش دیوارکه به روميکوبه سرش خودش تنبيه

 .حرفاروبزنی اون ومجبورشدي داري چقددوسش

 دوسش خيلی پدرام خوشبخته االن اون که اینه مهم.کرده ازدواج اون：گفت داشت صداش توي که وبغضی باغم

 .ميکنه دریاروخوشبخت که وميدونم داره

 ازدورداشتم نزدم حرفاروبهت اون وآیهان بزنين حرف باهم بودین رفته تووآیهان که روزي اون：داد ادامه پدرام

 ايج یه رفت کردم تعقيبش رفت ازپيشت بعدازاینکه باشه زده حرفارو اون آیهان نميشدکه باورم ميدیدمتون
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 هک پيشش برم خواستم.ميکرد گریه چجوري خميده هاي باشونه که رودیدم مردي باریه اولين روزبراي اون.خلوت

 هن توگفتی ولی فکرکنی بودم خواسته وازت بودم داده ازدواج درخواست بهت من قبلش.زدي توزنگ موقع همون

 اون.داشتی آیهان به نسبت که بوده حرصی ازروي ميکنی قبول وگفتی زدي زنگ روزکه اون ميدونستم

 چپ نگاه ویه باشی جداشدخواهرم زدوچراازت حرفاروبهت چرااون آیهان نفهميدم که تاوقتی گرفتم روزتصميم

 دليل همين به کردم دوري ازت مدت تواین اگه نرفته هم توشناسنامه وناسمم ولی محرميم مابهم.نکنم بهت

 .چيوبگيم همه بهت فرصت تواولين اینجاميخواستيم اومدم که امروزم.بود

 ییک گفت پسري یه که ميزدم حرف ازدوستان بایکی داشتم.توندیدیش اونجابودولی آیهان هم عروسيمون شب

 ايو بریزه ازچشاش اشک قطره یه اگه حالت به واي：وگفت یقموگرفت انآیه دیدم بيرون رفتم داره کارا بيرون

 جونت عزرایيل خودم اونوقت نکردي خوشبختش بفهمم اگه حالت به واي کردي ناراحتش بفهمم اگه حالت به

 وميکشمت ميشم

 کردي؟ بودچراولش مهم برات خوشبختيش توکه：وگفتم زدم پوزخندي

 نداره ربطی توهيچ به：غرید دندوناش ازالي.بياد خون شدبينيم باعث که زدروصورت مشتی موقع همون

 که سه نفري یه حاالفهميدم ولی باشه داشته حددوست تااین کسی هيچ نميتونه جزمن فکرميکردم زمانی دریایه

 آیهانه واون داره تورودوست وزندگيش بيشترازخودش

 وقت هيچ توقرارنيس：افتادم آیهان دحرفبودم؟یا کرده گریه کی من.بود خيس صورتم.کشيدم صورتم به دستی

 .ميکشم همشوتنهایی من من هاتوبریزتودل غصه ودردبکشی کنی گریه

 خاطرمن به....گذشت ازخودم خاطرمن به....من عشق....آیهان....بود کشيده همشوتنهایی....بود کشيده آره

 ....گذشت اززندگيش بخاطرمن....گذشت ازخودش

 !کجاس؟ االن_

 ميگفت دروغ ولی سفرکاري رفته گفت ازباباپرسيدم.ندارم ازش خبري هيچ که دوهفتس.نيس معلوم：پروانه

 ميگفت سفرحتمابهم بره ميخواست اگه آیهان

 باشن؟ فهميده هس امکانش：گفتم باترس

 نميده جواب ميزنم زنگ هم آرمين به：پدرام

 بابلسر ميرم من：وگفتم بلندشدم ازجام

 ....بریم وایساباهم：پروانه
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 کشيده زجري چه.فکرميکردم آیهان روبه راه کل.بابلسررفتيم سوي به باهم وهمه شدیم پدرام ماشينسوار

 بهش همه این من وقت اون گذشت ازمن وخوشبختيم بخاطرمن اون.کشيدم خجالت ازخودم.مدت بودتواین

 .ميکردم ونفرینش ميگفتم بدوبيراه

 ....عشقم منوببخش.....شماتوندیدمچ غم که ببخش.....نفهميدم که ببخش....آیهان منوببخش

                                  *********** 

 "آرمين"

 .توچشماش زدم زل داشتم ازش که نفرتی باهمه.بود وایستاده روبروم ودرست صندلی به بودم شده بسته

 !متيناکجاس؟_

 .....دوروورا همين：شهاب

 .بکن بامن يدار هرکاري گناهه بی وسط این اون بره بزاراون_

 نداره مزه بازي این اون بدون....نشد دیگه نه：شهاب

 عوضی؟ کنی غلطی چه ميخواي_

 کوچولو بازي یه：شهاب

 ميکشمت بيادخودم سرش بالیی اگه_

 پس خودمی فعالتوچن：غرید دندوناش ازالي گوشم وفشاردادونزدیک گرفت شدوازفکم شدنزدیکم عصبانی

 که نميفهمم کردي فک.آشغالو آیهان اون بعدحساب روميرسمتو حساب اول بکنی نمتونی غلطی هيچ

 منوبکنه؟ جاسوسی اونوفرستادي

 چه خوب چه.کرد روبایدجبران همه لطف که اینه اونم دارم قانونی یه من(ایستادوگفت کردوصاف فکموول)

 .شماروندم محبت جواب که زشته خيلی....بد

 قتو：وگفت دستاشوتندتندماليدبهم لباش ومدرويا لبخندخبيثی.گفت چيزي یه گوشش اومدودم نفري یه

 ....بازیه

 وهيچ بودم شده محاصره طرف ازهمه بودن گرفته  محکم ولی منوبازکردن وپاهاي دست بيرون رفت ازاتاق شهاب

 نبيرو اومدیم ازساختمون.متيناکجاس هنوزنميدونستم ميشدمن چی که اصالفرارميکردم وجودنداشت فراري راه

 اطراف.عميقه خيلی که ازاینجامعلومه.بود وسط اون استخربزرگ بودویه پردارودرخت طرافا.پشتش ورفتيم

 روش که ميزقرارداشت یه بودوکنارش نشسته بزرگی صندلی استخرروي روبروي خودشم.بود شهاب پرازآدماي

 .ببينه فيلم انگاراومده.بود دیگه مخلفات وانواع وميوه نوشيدنی
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 سرگرد؟ جناب اي آماده：شهاب

 .....باش روداشته هوامون خدایاخودت

 اقکات یه.باال ازباالميومدسرموآوردم صداهایی.نبود خبري هيچ ولی انداختم اطراف به نگاهی.کرد بقيه به اي اشاره

 داخلش تونستم تااینکه اومدپایين اونقدري.تر وپایين ميومدپایين آروم آروم باالداشت ازاون زندان شبيه

 کنين ولم：دادزدم گرفتنم ازپشت ولی شم نزدیکش توچيکارميکرد؟خواستم این اون....متينا.روببينم

 بده جواب آرمين جون....متينا.....متينا....بيرون بيارینش.....عوضيا

 بيهوشه االن سرگرداون جناب باش آروم：شهاب

 بيهوشه؟ که کردین چيکارش_

 کردیم تنبيهش کردماهم شيطنت کوچولویکم خانوم：شهاب

 ....بيرون بيارش.....اکرديبيج توخيلی_

 .روببينی خودت وحال باشی من جاي االن دارم دوست خيلی：زدوگفت اي قهقه

 .بود آب داخل اتاقک نصف که تاجایی پایين آوردنش بازم

 بيرون چيکارميکنين؟بيارینش_

 بيرون توبایدبياریش کارتوس دیگه اون：شهاب

 .جلوم پرازکليدروانداختن دسته یه

 تاته اینکهاز قبل ميتونی ببينم.بيرون عشقتوبياري ميتونی باهاش که قفله کليداکليداین ازاین یکی：شهاب

 .بيرون بياریش استخربره

 .توآب استخرخودموانداختم سمت ودویدم کليدروبرداشتم ودسته شدم خم.کردن ولم

 بدم نجاتت که ميدم قول....بيار طاقت....عشقم بيرون ميارمت：ميکردم زمزمه آروم

 اتاقک هم هرلحظه.تاکليدبود بيشترازصد ميکردم امتحان ازدیگري پس کليدارویکی تک تک

 .بود بيهوش متيناهنوزم.ميومدپایين

 چرابازنميشه؟ لعنتی_

 دیدم.ودب شده متيناپرآب تاسينه.نبود لعنتی قفل این مال کردم امتحان که کليدایی ازاین کدوم هيچ....بازنميشد

 .ایستاد یهوبلندشدوسرجاش وضعيتش بادیدن.چشماشوبازکرد کم خوردوکم تکون
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 !آرمين؟：متينا

 بيرون ميارمت اینجام من عزیزدلم عشقم؟نترس جانم_

 آرمين ميترسم من：متينا

 ...بازشولعنتی د....هستم من عزیزدلم نترس_

 .نميتونست اون ولی بکشم باالونفس برم ميتونستم من.بودیم آب کامالتوي متينادیگه هم من هم

 .مونده تاکليددیگه ده فقط بيارعشقم دووم ينآرم جون_

 ميميرم دارم بکشم نفس نميتونم آرمين：گفت رفته تحليل متيناباصدایی

 نميري من جابدون توهيچ تونميميري：دادزدم

 ستشودارود شهاب که دیدم بکشم باالتانفس اومدم.تمرکزکنم ميلرزیدونميتونستم دستام.بودم آورده کم نفس

 .بود بسته چشماش.پایين اومدم ميومددوباره آژیرپليس ايصد.فرارميکنن دارن

 . بود گرفته گریم.نميداد جواب ولی زدم صداش

 ....توروخدا....چشماتوبازکن آرمينت توروجون....متينا.. .بازشو....لعنتی بازشو_

 مدمبوداو هبنداومد نفسم.بازنشد لعنتی قفل این شدولی کليداتموم.ميزدن صدام ميومدکه وآیهان ساواش صداي

 .طرف این اومدن پليس وچندتاازماموراي وآیهان ساواش خواستم وکمک دادزدم.باال

 ....کنين توروخداکمکم_

 .پایين رفتم همراهش منم پریدتوآب سریع ساواش

 !کليدکو؟：گفت من روبه ساواش

 نيس کدومش هيچ وگفتم دادم کليدونشون دسته_

 سنجاقی موهاش ازتوي.نشنيد جوابی دادولی کونشزدوت متيناصداش جون بی جسم سمت رفت ساواش

 مدستشوگرفت.بود شده رنگ بی هاوصورتش ميله بودبه داده سرشوتکيه.متينا پيش رفتم.درآوردواومدسرقفل

 چشماتو بازکن ببخشيد کردم اشتباه....کردم غلط....آرمين جون.....چشماتو کن توروخداباز....متينا：وگفتم

 مياره کم تونفس بدون که ميدونی نميتونهتو بدون آرمينت که ميدونی

 ....بازشد：ساواش

 .ميچکيد آب ازهممون.بيرون اومدیم وباهم بغلش شدومتيناروگرفت وارداتاقک ساواش
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 .مياد االن توراهه آمبوالنس：آیهان

 .مصنوعی تنفس ميدادومن ماساژقلبی ساواش.بودن سرازیرشده اشکام

 بازکن.....چشماتولعنتی اون بازکن_

 اومد آمبوالنس：انآیه

 .بيمارستان وبردیمش کردیم متيناروسوارآمبوالنس..دررفتم سمت وبه کردم بغلش سریع

                              *********** 

 "آیهان"

 درباره مخصوصا ازخالفاش مدرک کلی.بودم کرده جمع عليهش زیادي مدرک بودم شهاب پيش که مدتی این توي

 هنقش یه پيشش واومدنم ميکنم همکاري باپليس دارم فهميدکه کی توسط ازکجاو نمنميدو.باباوساواش قتل

 این فقط.بود امن خداروشکرمدرکاجاش.کردن حبسم توانباري توخونه وبعدش زدن کتکم فهميدکلس وقتی.بوده

 بودم هنشست گوشه یه.من بعدبيادسراغ بگيره انتقام ازآرمين ميخواست اول شهاب.بودم نگرانمتيناوآرمين وسط

 اواشس بعدصداي بود؟کمی شده چی ميومدینی گلوله شليک صداي ازبيرون نيادکه سرشون تابالیی ودعاميکردم

 .بهش کوبيدم درومحکم سمت ورفتم بلندشدم ازجام.ميزد صدام اومدکه

 ساواش اینجام من_

 آیهان بروعقب：ساواش

 .دروبازلگدبازکرد وساواش عقب رفتم

 خوبی؟：ساواش

 ومتينادرخطرن آرمين ولی خوبم من_

 !چی؟：ساواش

 گرفته اوناروگروگان شهاب_

 کی؟کجا؟：ساواش

 ميگم بهت بریم_

 بيرون اومدیم ازانباري

 صبرکن：ساواش
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 کردم منتظرنگاهش سمتش وبرگشتم ایستادم

 مامانت：ساواش

 ازیکی صداش زدم صداش.باال نيومدرفتيم صدایی که اول ازطبقه روصداميزدم مامان.خونه داخل رفتيم سریع

 .کرده گریه بودکه معلوم.ازاتاقاميومد

 .کرد بغلم مامان.دروبالگدبازکردیم

 باشن آورده سرت بالیی آیهان؟ترسيدم خوبی：مامان

 بایدزودتربریم ولی مامان خوبم من_

 شهاب پس：مامان

 بایدبریم بيان ازاینکه قبل امن جاي یه ميبریمتون：ساواش

 ماشين وقتس.رودیدم پدرام ماشين که شيم سوارماشين استيمخو.بيرون اومدیم شهاب خونه که تایی سه

 شد پياده ازش ایستاددریاسریع

 ....آیهان：گفت ميکردبابغض نگام

 .بود شده تنگ براش چقددلم.طرفش رفتم

 تواینجاچيکارميکنی؟_

 آیهان چيوميدونم همه من：دریا

 بایدبریم آیهان：دادزد سرم ازپشت ساواش

 دریا پيش واومدم مودستشوگرفت مامان طرف رفتم

 باشه؟ عموسپهر روببرخونه مامانم فقط حرفانيس این وقت االن_

 باشه：دریا

 باشه؟ وزودبرميگردم ميدک انجامش دارم کارکوچيک یه ：وگفتم بوسيدم ازپيشونيش مامان سمت روکردم

 نرین؟ نميشه：گفت باگریه مامان

 زودبرميگردم برم قربونت：وگفتم کردم اشکاشوپاک

 باش خودت ظبموا：مامان
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 باش خودت مواظب توهم چشم_

 واشسا توراه.رفتيم ومتينابودن آرمين که جایی به وباهم ساواش ماشين سمت رفتم منم سوارشدن ودریاکه مامان

 .روداد وآدرس پليس زدبه زنگ

 ....ها بودسوپرمن شده ساواشم نيازدارم؟این کمک وبه شدم زندانی من که ازکجاميدونست ساواش

 هک هس چيزي یه وبينمون ميشناسمش که انگارسالهاس.کردم بهش نگاهی.بود کنارم نيازداشتم مکک هرجابه

 آبی چشماش ساواش؟اونم بودميشدهمسن زنده منم داداش اگه ینی.کنم نزدیکی احساس بهش ميشه باعث

 ....اشمهداد ساواش این ميگفتم بودن روزنمرده اون اگه.دارن شباهت بهم ساواش واون ساواش چقداین.بود

 ردیمدعاميک وسط این.بود جادنبالش همه بودوپليس فرارکرده شهاب بيمارستان رسوندیمش.نبود متيناخوب حال

 .شه خوب زودترحالش وهرچه متينانيفته واسه اتفاقی که

                             ************* 

 "نازنين"

 حاالدیگه بود؟ شده تموم بدبختی همه واقعااون ینه؟ین یا شدم خالص شهاب ازدست که باورکنم نميدونستم

 باشم؟ هام کناربچه ميتونستم راحت

 .کنم روحس آزادي تونستم سال همه بعداین....نباشه خواب ميکنم خواهش ازت...نباشه خواب خدایااین

 سح منم خوشبختيشون بادیدن دورباشم هام ازبچه مجبورنبودم دیگه که بودم خوشحال ازاین بيشترازهمه

 هرلحظه داشت بودوامکان هنوزدستگيرنشده شهاب اینکه اونم وجودداشت نگرانی اماهنوزیه.داشتم خوشبختی

 شده تنگ براشون دلم که اونایی همه تونستم باالخره سال همه بعداین.بياره سرموت وبالیی برسه

 اميرم کاش.بودن شده هاچقدبزرگ بچه.داشتيم گفتن واسه حرف کلی.کردیم روزگریه چقداون.بودروببينم

 ميرفت بهبودي روبه متيناهم خداروشکرحال.ماخوشحاليم ازاینکه خوشحاله االن اونم که ميدونم اینجابودولی

 روشنيدواوناروبهمون خداصدامون بيادولی سرشون بالیی ازاینکه ترسيدیم هممون.بود شده وخطررفع

 !نازنين؟：سایه صداي دشمدراومدبع صداي که بودم درازکشيده تخت روي اتاق تو.برگردوند

 ...بياتو：وگفتم نشستم تخت وروي بلندشدم ازجام

 !بودي؟ خواب：بالخندواردشدوگفت

 .بودم بياتوهمينجوردرازکشيده نه_

 ميخوایدتوروببينه پایين هس یکی بگم خواستم：سایه

 کی؟_
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 ميفهمی بياپایين：سایه

 ميام توبرومنم باشه_

 .مامنتظریم پس：سایه

 ونا ینی.پایين رفتم خوبه سرووضعم شدم مطمئن وقتی انداختم خودم به ازآینه نگاهی.يرونب رفت ازاتاق سایه

 نشسته مبل روي من به پشت که ومردي رودیدم سپهروسایه.پایين اومدم ها ازپله!ميخوادمنوببينه؟ که کيه

 نداومدهب ارنفسمانگ.تندترميشد هم قلبم تپش من باهرقدم.ترشدم ونزدیک نزدیک.بيرون بودن هارفته بچه.بود

 سالم لرزان باصدایی.بودم کرده تعجب حالتم ميلرزیدوازاین دستام.ایستادم سرش پشت درست باالخره.بود

 .کردم

 .من سمت برگشت بلندشدوآروم مردازجاش اون

 .زمين افتادم چرخيدو وسرم رفت سياهی چشمام....نکن بامن کارو خدایااین....نداره امکان این....من خداي.....نه

 .بود کنارم سایه.چشماموبازکردم آروم صورتم روي آب قطرات شدن باپاشيده

 !خوبی؟! نازنين؟：سایه

 سعی بودولی شده سست پاهام بلندشدم ازجام.بود دورترایستاده کمی.بلندشدم ازجام.اومد یادم دفه یه چی همه

 سرشوآوردباالوزل دید خودش منونزدیک وقتی ایستادم روبروش درست.بود پایين سرش.بردارم قدم کردم

 .زدتوچشمام

 چيزي یه ولی ميکرد منودیوونه بودکه چشمایی همون....چشماش.قبل مثه داشت ریش ته.شدم دقيق توصورتش

 بودوالبه شده تيره رنگش اي قهوه موهاي.روميسوزوند آدم دل دیدنش که غمی یه....غم یه.بود شده اضافه بهش

 يجلو نتونستم دیگه....قبل نگاه همون...ميکرد نگام....توچشماش شدم هخير دوباره.بود سفيدهم هاي الخه الش

 ....امير：گفتم بابغض سرازیرشدن واشکام روبگيرم خودم

 !امير؟ جان：گفت بابغض.شد پراشک چشماش اونم

 .صورتش روي باالوگذاشتم ميلرزیدبردم دستاموکه

 امير؟ واقعاخودتی_

 خودخودمم：بودگفت سرازیرشده اشکاش اميرکه

 نيس؟ خواب ینی_

 بيداري بيدار نه：امير
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 ازمرگش ازنبودش مدت همه این که کسی....بود عشقم....بوداميربود ایستاده جلوم که مردي این....بود واقعاخودش

 .بدم براش جونمم حاضربودم که کسی.شدم وزنده هزاربارمردم روزي ازرفتنش

 يمبش حل دیگه توهم ميخواستيم که بودیم کرده هموبغل طوري.ميکردیم هردواشک.کردیم بغل همدیگرومحکم

 رهعم یه که آرامشی.بشم تاآروم بودچشماموبستم روشونش سرم.وميبوسيد ميکرد اميرموهاموبو.باشيم ویکی

 .دادم ازدستش عمره یه فکرميکردم که آرامشی.رودارم حسرتش

 ....نزدن واسه تماسشونوال خواهش...ها بچه هاي گریه...تحقيراش....فحشاش....شهاب کتکاي دفه یه

 فيلم یه مثه وهمه همه...ازبچگی ها بچه محروميت....موندنمون سرماتوحياط توي....خوابيدنمون شباگرسنه

 .کرد تعجب قيافم بوداميربادیدن توهم اخمام بيرون اومدم ازبغلش....چشمم اومدجلوي

 نازنين؟ شده چيزي：امير

 هامون بچه کجابودي؟وقتی ميشدم وزنده ميمردم عوضی ناو زیرکتکاي که کجابودي؟وقتی مدت همه این_

 تنميزاش ميکردکجابودي؟وقتی ميدادتحقيرم فحش بهم عوضی اون کجابودي؟وقتی سرماميموندن توي گرسنه

 یه ميزارهن ميگفت که اميري کجابودي؟کجابوداون نيازداشتم بهت که کجابودي؟شبایی کسام عزیزترین دیدن بيام

 تودلت آب نميزارم ميگفت که اميري بود؟کجابوداون خيس ازاشک بالشتم درحاليکه یزهبر ازچشام اشک قطره

 سفيدبزنی سياه به دست نميزارم ميگفت که اميري خنجرميخورد؟کجابوداون دلم درحاليکه بخوره تکون

 ريزاآ بهت کسی نميزارم تري نازک گل ازبرگ ميگفت که اميري واونوميکردم؟کجابوداون این حمالی درحاليکه

 من...پدرميخواستن هات بچه!ها؟ وکبودبود؟کجابودي سياه بدنم کمربند هاي ازضربه وسياه شب درحاليکه برسونه

 ونيومدي بودي زنده سال کجابودي؟بيست سال بيست امير....ميخواستم گاه تکيه یه

 احتياجی بهت دیگه هات بچه ونه من نه اونجابودي مدت همه این که بروهمونجایی....سراغمون؟گمشوبروبيرون

 نداریم

 ....من نازنين：گفت وبهت اميرباتعجب

 برو فقط بشنوم هيچی نميخوام_

 بيست ینا تالفی که کسی دنبال مقصرميگشتم بودانگاردنبال شده چم نميدونم.بيرون رفت بادلخوري اميرازخونه

 ايبر نداشت ایستادن توان پاهام سرازیرشدن اشکام اميره؟بارفتنش چرااون ونميدونستم دربيارم روسرش سال

 حرف ماراحت که حتمارفتن.بيرون بودن رفته کی نميدونم سپهروسایه.شدم خم زانوم همونجاروي همين

 مبل کردوروي بلندم وازجام دستموگرفت اومدسمتم سریع حالت تواون من شدوبادیدن واردخونه سایه.بزنيم

 .شه بهتر وحالم قندآوردتابخورم آب ليوان یه.نشوندم

 بخوابی راحت بخورتاشب آرامبخشم بيااین：یهسا
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 تخت وروي تواتاق رفتم سایه باکمک حرفی هيچ بدون وخوردم قرصوبرداشتم مکث اي لحظه بدون

 سنگين چشام نشدکه دقيقه پنج.بده چقدحالم بودکه شده متوجه نزداونم حرفی هم سایه.درازکشيدم

 .شدوخوابيدم

 لیوک گرفتم دوش یه نکرد؟رفتم بيدارم چراکسی من بودم وابيدهچقدخ.بود شده ده ساعت بيدارشدم که صبح

 نهمو نبود توخونه بودانگارکسی ساکت خونه.پایين رفتم شدنم آماده بعداز.کردم گریه خودم حال به توحموم

 اومدبيرون ازآشپزخونه سایه موقع

 عزیزم؟ بيدارشدي：سایه

 نکردین؟ بخيرچرابيدارم صبح_

 کنم نيومدبيدارت دلم بودي دهخوابي آروم بعدمدتها：سایه

 خونه؟ نيس کسی_

 بخور صبحونه بيابشين.خودشون کاراي دنبال هام بچه شرکته سپهرکه نه：سایه

 ریخت چایی خودشم براي همين ميادواسه بدم غذاخوردن ازتنهایی ميدونستن سایه رفتيم آشپزخونه به باهم

 خودش کردن بخاطرپنهون نميتونستم ولی تمداش واردوسش دیوونه هنوزم.بود درگير ذهنم.کنارم ونشست

 .ببخشمش

 اميرزندس؟ فهميدین شماکی_

 پيش سال  پانزده：سایه

 نگيم چيزي کسی به کردکه خواهش اميرازمون نکن نگام اینجوري：گفت که کردم نگاش باتعجب

 چيوبدونم همه ميخوام_

 چيوبشنوي اميرهمه اززبون بهتره：سایه

 روندارم دیدنش چشم من_

 قح بهش اونوقت حرفاش پاي بارپشين یه فقط نازنين گناهه اميربی：وگفت دستم روي ستشوگذاشتد سایه

 نيادسراغتون که ميدي

 کجاس؟ اون....پسرم....ساواش_

 دوروبرت：سایه

 .کردم نگاهش گيج.رونفهميدم منظورش
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 خودته ساواش...پسرخودته پسرماس وفکرميکردي دیدیش مدت همه تواین که ساواشی اون：سایه

 نفهميدم؟ ومن بوده پيشم تنم پاره مدت همه نفهميدم؟این ومن بوده کنارم پسرم مدت همه این من خداي واي

 ميادخونه؟ کی_

 ميکشه بيشترطول کارش امروزیکم نميدونم：سایه

 ببينمش ميخوام_

 ادتيع بریم سپهرمياددنبالمون دیگه ساعت یه صبحونتوبخورکه حاالهم.ميبينيش عزیزدلم نکن عجله：سایه

 متينا

 که سرنوشتيه چه خدایااین.شم آماده برم دادم ترجيح همين واسه نداشتم صبحونه خوردن واسه اشتهایی

 کنارم  ش ساوا تنم پاره پسرم....نفهميدم ومن بوده زنده همسرم عشقم امير مدت همه نوشتی؟این واسمون

 ميشه سنگين داره خيلی عشق ینا نيس؟تاوان چيکارميکنی؟بس باهامون خدایاداري....نفهميدم بودومن

 ....کن تمومش....بسه....خدا ندارم ظرفيت دیگه من....خدا

 ميشدوميبردنش فردامرخص.بود خوب بودوحالش اومده هوش خداروشکربه متينارفتيم عيادت اومدباهم سپهرکه

 دسته.بود اون هاسمت نگاه همه.واردشد بزرگ گل نفربادسته شدویه درزده که بودیم زدن حرف مشغول.خونشون

 .ميکردن بازنگاش وبادهن بودن کرده تعجب ازدیدنش همه.کرد روکنارزدوبالبخندسالم گل

 .....امير：هستی

 سمت رفتن.کرده بغض بودکه معلوم.کرد بودنگاهی کرده ترش پيرتروپخته ومشکالت گذرزمان که خواهرش اميربه

 .کردن وهمدیگروبغل هم

 کی هب نباشی ميميره؟نگفتی هستيت نباشی سال؟نگفتی همه این وديکجاب!داداشم؟ اي زنده：باگریه هستی

 کنه؟ تکيه

 هاتوندارم گریه طاقت که نکن گریه عزیزدلم نکن گریه هيشش：بودگفت سرازیرشده اشکاش که اميرم

 .زدن زل هم توصورت اميراومدبيرون ازبغل هستی

 هستی ازاینکه اي زنده ازاینکه چقدخوشحالم بدونی اگه....شوقه اینااشک：هستی

 !بهم؟ ميدین وقلوه دل بگيرین منوتحویل اینکه هابجاي مریضم اینجامن کنم فک اهم اهم：متينا

 .بود جوگفته کردن عوض واسه حرفم این رونداشت مامانش اشکاي دیدن متيناطاقت

 مامانت عين شيطونی：کردوگفت اميراشکاشوپاک

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 شرقی دختر | احساس نبض

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

415 

 

 ...چاکردایی：متينا

 ....غالمتم：اميرخندیدوگفتم

 ميبينمت که حالم خوش دایی اومدي خوش：اميروگفت سمت رفت باخنده ينآرم

 سرگرد همينطورجناب منم：اميرگفت کردن همدیگروبغل

 تعجب رفتارم ازاین جزسپهروسایه به بودن توجمع که اونایی همه روندادم جوابش کردولی سالم منم اميربه

 هتوج سعسدبدون ولی دستشودرازکردسمتش.سعيد سمت نياوردورفت خودش روي به شدولی اميرناراحت.کردن

 خيلی داشت؟اميرکه مشکلی بااميرچه دیگه اون.کردیم رفتارسعيدتعجب ازاین همه.بيرون رفت ازاتاق اون به

 شی؟ مرخص قراره کی سالمتی به：متيناگفت نياوردوبازلبخندزدوروبه خودش روي بودبه شده ناراحت

 چقدخوشحالم بدونی اگه فردادایی：متينا

 بهت ميرسن خوب که همه ماشاهلل اومدازبيمارستان اینقدبدت：رامي

 ازخوابيدن شدم خسته：متينا

 ریختن کرم واسه شده تنگ بگودلت：امير

 دایی دهنت قربون آي：متينا

 ميکشه؟ چی آرمين بيچاره بگواین پس：امير

 دایی خونه نزارکه رودلم دست：وگفت گرفت خودش به مظلومی قيافه آرمين

 ...باشه ازخداتم چييييش：متينا

 واسه...بود تنگ براش چقددلم.غوغابودازدیدنش،بودنش دلم توي.ميزاشتن سرهم سربه اميرومتيناوآرمين

 ....آغوشش...چشماش....دستاش....صداش

 ....خاطرتنهاگذاشتنمون به...خاطرنبودنش به ببخشمش نميتونستم هم ازطرفی

 .نگامودزدیدم سریع من کردولی نگام باهستی زدن حرف وسط کردچون نگاموحس انگارسنگينی

 خودتو هم ميدي اونوعذاب چراهم：گفت گوشم دم بودآروم انگارحالمودیده که سایه

 ...حقشه：گفتم وعصبانيت باحرص

 باشه ولی اینونميگه دلت ته ميدونم که من：سایه
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 دليل دوممونک هيچ.بود شده بااميرناراحت رفتارش انگارازاین هم هستی.اميرسعيداومدداخل بعدازرفتن

 ونودیدنش بودن برادرهم جورایی ویه بودن صميمی اوناازدوستاي نباشه هرچی نميکردیم رفتارسعيدبااميررودرک

 .برانگيزبود تعجب یکم حالت تواین

 ترازهمه نبودشنگول انگاراصالمریض متيناکه.شدیم جمع سعيدوهستی خونه شدهمه متينامرخص روزبعدکه

 .دروبازکنه رفت رمينآ.دراومد زنگ صداي.ماهابود

 ....اميره ااااادایی：آرمين

 کرد؟ اینودعوتش کی：سعيد

 ....من：بااخم هستی

 سالمش کردجواب پرسی واحوال سالم واردشدوباهمه نفردیگه یه اميرهمراه.سرجاش نزدونشست سعيدحرفی

 .نداد اصالجواب که وسعيدم روسرددادم

 ساراجون باباي براین عالوه رفيقم بهترین علی این：همه اميرروبه

 بود؟ نشده بزرگ ساراتوپرورشگاه مگه!سارا؟ باباي

 گفت اميراصرارکردنميشدنه اومدم دعوت ببخشيدبدون خوشبختم：علی

 .بفرمایين اومدین آقاخوش علی حرفيه چه این：هستی

 هانيستن؟ بچه：امير

 .کنم صداشون برم من.باالن چراطبقه：سپهر

 توچطوري؟ سعيدداداش：سعيد سيدبهر ميکردتااینکه پرسی احوال اميرباهمه

 مونده؟ مگه هم شماخوبی لطف به：گفت سعيدزیرلب

 بگی بلندترميشه نشنيدم：امير

 نگفتم چيزي：سعيد

 .گرفت بلندشدوازبازوش ازکنارامير،اميرازجاش ردشدن موقع بره بلندشدکه ازجاش

 بگوبرم ناراحتی تواگه اینجاخونه درضمن.وفرارنکن بزن مردومردونه داري حرفی：امير

 آشغال بشها نبوداون معلوم بميره بوددخترم بخاطرتونزدیک....ناراحتم اره：انگارمنتظربودترکيدوگفت سعيدکه

 بانبودنت چه بابودنت چه وجوتو توبخاطره هابخاطره بدبختی این همه بياره سرش بالیی چه
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 خودتوازکس بچه ؟وقتیچی ميزدي تهمت زنت به پدري؟وقتی که افتاده یادت االن：زدوگفت اميرپوزخندي

 چی؟ ميدیدي دیگه

 یقش وسعيدرفت زمين شدروي اميرپرت.امير زدتوصورت شدوبامشت بيشترعصبانی حرف سعيدازاین

 .بودن ازباالاومده هاهم بچه کنن جداش داشتن سعی وپنداروبقيه علی.روگرفت

 اینجاچخبره؟：آیهان

 ازاون قبل که بزنه حرف خواست سعی.بود هشد خونی بلندشدبينيش اميرازجاش ازاميرجداکردن سعيدروکه

 عذاب زنت وقتی پدرنيازداشتن؟کجابودي به هات بچه وقتی کجابودي مدت همه این!خودتوچی؟：گفتم

 نگاه نهآی توي خودت به اول روبزنی حرفی ازاینکه اميرپارساقبل آقاي.نيازداشتيم بهت وقتی کجابودي ميکشيد؟

 .کن

 فقط واونم ميکردم خودموآروم دل جوري بایدیه ولی.شکست دلش که دیدم.شد چقدناراحت که دیدم توچشماش

 .رونميشناختم خودم خودم دیگه.بود چم نميدونم.ميشد اميرآروم به زدن وکنایه بانيش

  که بيرون بره خواست ساواش.ميکردن نگام باخشم وآیهان ساواش.دنبالش رفت هم علی.زدبيرون اميرازخونه

 .بود توهم حسابی اخماش ایستادم روبروش رفتم گشتبرن ایستادولی زدم صداش

 توکجاميري؟_

 .نزد حرفی ساواش

 کن نگاه توچشماش_

 عذاب سال بيست اون جواب کی باشم؟پس ناراحت نداشتم حق چی؟من من.چقدناراحته که کردميدیدم نگام

 روميده؟کی؟ من کشيدن

 دلخوري؟ ازمن توهم_

 .کشيدیم چی کشيدتابفهمی چی تابفهمی شحرفا پاي بارنشستی یه فقط بار یه：ساواش

 زندس ازاینکه نيستين خوشحال زیادم اینکه مثه.ناراحتين بودنش اززنده انگارخيلی：سپهر

 ....سپهر：سایه

 هواميرومقصرهم ميکنين بودن پاک اینجاادعاي که شمایی همه：داد باالبردوادامه سکوت نشونه سپهردستشوبه

 یهکجابود؟ سال بيست این بارگفتين کشيد؟یه چی اون که پرسيدین تونبارازخود یه ميدونين اتفاقات این

 این بهبود راضی اون چرانيومدسراغمون؟فکرکردین بارگفتين کرد؟یه زندگی چجوري سال بيست این بارگفتين

 اتفاقا؟ این بودبه راضی اون کردین زندگی؟فکر
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 بهتره ميکنين قضاوت اهمينجوردارینوشم نميزنه حرفی امير حاالکه：گفت اومدکه سرم ازپشت علی صداي

 .گذشت چی سال بيست تواین که مابگيم

 همراته؟ فلش عمواون آیهان

 عمو منه دست：آرمين

 من به بده زحمت بی：علی

 نهک پلی ازاینکه قبل.کرد رووصل وفلش تلویزیون سمت رفت علی.علی درآوردودادبه روازجيبش فلشی آرمين

 ....ماجراس شروع فقط این کنين نگاه فقط ميخوام ازتون：گفت هممون روبه

 .کرد پلی وعلی شدیم جمع دورتلویزیون همه

 خورده کتک کلی.ميشد دیده ستون یه بودبه شده بسته که ميکردواميري گریه که تصویرساواشی

 .بود خونی همه سروصورتش.بود

 صحنه این ادیدنب ساواش.وسروصورتش اميروچندبارزدتوشيکمش سمت رفت.ميزد قهقه اومدکه تصویرشهاب

 .نزنش ميگه وباگریه وایميسته اميروجلوش سمت ميره باگریه

 .ميشه وروبيهوش اون ميشه پرت وساواش ساواش توصورت ميزنه محکم شهاب

 من ببين....پاشو بابایی ساواش....ساواش....حيوون نزنش سالشه سه فقط اون آشغال نزنش：اميردادميزنه

 توروخداپاشو ساواش....خوبم

 یدردميکش که وقتی عاجزي که وقتی ميکنی التماس داري که تووقتی ازدیدن：وميگه ميزنه قهقه دوباره شهاب

 .ميبرم لذت

 ....روانی تویه...تومریضی：وميگه توصورتش ميکنه اميرتف

 .امير زدن به ميکنه شروع زورش وباتمام ميکنه روپاک صورتش شهاب

 به بري ميفرستم توروهم منه تاابدمال بعدنازنين به ازاین دیگه امروزروزآخرزندگيته：ميگه ميشه که خسته

 جهنم

 .ميکنه وروشنش رودرمياره فندکش.اطراف به بنزین کردن خالی به ميکنه شروع وبعدش

 اميرپارسا خداحافظ：شهاب

 .بود بارونی صحنه این ازدیدن همه چشماي.کرد روخاموش تلویزیون علی.ميشه تموم فيلم بعدازاونم
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 اواشس باباميگفت. ميکردم گریه فقط ومن باباروميزدن.صدامونشنيد کس هيچ ولی کردم گریه...مدادزد：ساواش

 هاي ناله ولی کاروميکردم همين داشتم دوسش چون.نکن چشماتوببندوگوشاتوبگيرونگام داري دوسم اگه

 اون.زدلبخندمي نفهمم من اینکه براي دردميکشيدولی.بازميشنيدي ميشدي هرچقدکرهم بلندبودکه بابااونقدري

 امانم گفتم دردميکشه بياباباداره مامان گفتم زدم صدات.رودیدم قهرمانم باباي باراشکاي اولين براي روزبودکه

 زدباباخودشوبه آتيش اونجارو همه شهاب وقتی.صداموبشنوي که نبودي نبودي ولی ميميره بياباباداره

 گفت مبلندش کردکه خواهش باباازم ولی بلندشم نداشتم بودحال زده شهاب که باکتکی.بده درودیوارميزدتانجاتم

 پيدکن چی هی گفت.بود هرسختی به بلندشدم پيشش بایدبریم سارانگرانته گفت پيشش بایدبریم منتظره مامان

 داکردمپي شيشه تيکه یه اتيش نزیک یکم ولی.بودونميشداونورتررفت جاپرآتيش همه.دستاموبازکنم تاباهاش

 آتيش.کرد بودبازش کندنی هرجون بابابه.بابا دست ودادم داشتم بازبرش ولی سوخت دستم دارم برش رفتم

 بغلش پيچيدمنوگرفت رودرآوردودورمن باباپيرهنش.بودیم افتاده سرفه به ترميشدهردومون ونزدیک نزدیک

 وشهردوبيه.اونورتر شدیم باباپرت هم من اونجامنفجرشدهم اومدنمون بعدازبيرون.بيرون وازاونجااومدیم

 دراومده نداداشکم جوابی هيچ ولی زدم صداش دادم تکونش.بود بابابيهوش.زودترازبابابيدارشدم من.بودیم

 بشنوهنبودصدامو کسی هيچ ولی باباچشماشوبازنميکنه ميميره باباداره بياکمک مامان ميگفتم ميزدم صدات.بود

 تدل بارازته دستتوببرباالویه نداشتی یوهيچ،راه ادمانااميدشدي ازهمه هروقت ميگفت که باباافتادم یادحرف

 اومدن اطراف ده چندنفرازاهالی صداموشنيدویه.خداروصدازدم باالباگریه دستاموبردم.خداروصداکن

 تموم.چشماشوبازکرد هفته بعدیه وباالخره تاچشماشوبازکنه بودم وروزکنارش شب.بود باباچندروزبيهوش.کمک

 مخصوصاکدخداکه بودن خوب خيلی ده اهالی.ميشه خوب يگفتبودوهرباربابام وسوختگی پرازردزخم بدنش

 ردهبرگ که گرفت روزباباتصميم یه.ميکرد  کارمعلمی هم کارکشاورزي بابااونجاهم.بود داشته نگه ماروتوخونش

 دشمن اونم مردغریبه توروبایه توولی بابااومدسراغ ازهمه اول.تهران وبرگشتيم کردیم خداحافظی ازهمه تهران

 اون.نزد چيکارميکنه؟حرفی مامان مردپيش بابااون پرسيدم ازش.وشاددید خندون بالباي دوتابچه راههم اصليش

 مامان ميگفت مامان پيش باباچرانميریم پرسيده بارهاازش.وشکست شد خميده چجوري هاش شونه که روزدیدم

 ميکنی؟ چقدسوال ساواش مارونميخواد؟اهههه مامان ینی تره ماراحت بدون

 ازشماهاممکن یکی خونه ميومدین اگه.پولی نه رفتن واسه داشتيم جایی نه.بگه چی دونستنمي خودشم

 اهموشب بودیم خيابوناول روزاتو.کنه ریسک بابانميتونست همين براي شمارو هم ماروبکشه وهم بودشهابفهمه

 واسه تباباهرجاميرف کشيدیم گرسنگی خيلب مدت یه.ميخوابيدیم کاره نيمه ساختمون یایه پارک توي

 يدهکجارس ازکجابه.ميکردم اینودرک ومن سخته خيلی پدردربرابربچش یه عاجزبودن.کارنميداد بهج کارهيچکی

 اهیپيداميشدوگ گاهی که نونی لقمه بایه.خيابونا توي ميشدم بزرگ من.بود اومده سرزندگيمون بالیی چه.بودیم

 بودوماهنوزم شده سالم هفت.شيم اونجاوگرم تابریم رونداشتيم وجایی زمستوناازسرماميلرزیدیم.پيدانميشد

 ونچ ناراحت خوردبودو بابااعصابش.شناسنامه نه داشت ملی کارت نه چون باباکارنميدادن به.نداشتيم جاومکانی

 شده مهربون خيلی.بود بيدارشدسرحال ازخواب باباکه دیگه روزاي روزبرعکس یه.برنميومد ازدستش کاري
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 یمکرد سواري تاب کلی.پارک رفتيم شهروگشتيم باهم.نيس وعصبانی ناراحت هازاینک بودم خوشحال بودومنم

 .سارابود که پرورشگاهی شدبابامنوآوردجلوي که شب.کردیم بازي کلی

 .بود شده تنگ واسش دلم خيلی ساراروببينيم؟ بابااومدیم جون آخ_

 شده؟ تنگ واسش دلت خيلی：گفت زانوزدوباناراحتی باباجلوم

 اوهوم_

 .بوسيد دستم کف باباازروي.کردم پاکش شصتم چکيدباانگشت گونش ازروي اشک طرهق بابایه

 دوسمون دیگه اون قهرم باهاش ولی شده تنگ واسش دلم شده؟منم تنگ مامان واسه ميکنی؟دلت باباچراگریه_

 .مارونميخواد اون نداره

 ساواش؟：بابا

 بابا بله_

 دارم؟ دوست خيلی ميدونی：بابا

 دارم دوست لیخي منم بابایی اره_

 .کرد بغلم محکم اونم بوسيدم گونش ازروي

 بابایی؟_

 بابا؟ جان：بابا

 .هموببينيم دیگه ميکنی؟انگارقرارنيس چرااینجوري_

 نداري؟ دوسم دیگه بشه اینجوري اگه：بابا

 نه کنی فراموشم اگه_

 چی؟ نکنم فراموشت بدم قول اگه：بابا

 داشت خواهم تاابددوست_

 ميکنی؟ حسش：وگفت قلبش روي وگذاشت دستموگرفت

 وقت وهيچ داشت خواهم دوست بازم باشی دنياهم هرجاي ميزنه قلب این که تاوقتی：داد ادامه دادم سرموتکون

 باشيم باهم ودوباره برگردم روزي یه که ميدم وقول نميکنم فراموشت

 ميدي؟ قول_
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 ميدم قول：بابا

 مردونه؟ قول_

 مردونه قول：وگفت دستشودرازکردسمتم

 ميشه تنگ برات دلم من ولی：گفتم وباگریه کردم بغلش

 اشينم بخرم خونه کارپيداکنم ميرم زودبيام ميدم قول بابایی ميشه تنگ واست دلم منم：کردگفت بغلم اونم

 پيشت ميام اونوقت بخرم بازي اسباب بخرم لباس واست بخرم

 مياري؟ مامانم_

 ميارم：گفت کردوبعدبابغض سکوت کمی

 ابازودبياب：وگفتم جداشدم ازش

 همشوببينم تااومدم بکشی قشنگ هاي ونقاشی بخونی درستوخوب بده توقول.زودميام：بابا

 باشه_

 ....بروپسرگلم....بروبابایی：بابا

 واسه بودتنهامکان وحاالشده بودنم روزدزدیده به که پرورشگاهی همون.رفتم پرورشگاه وسمت جداشدم ازش

 نازاو....جدایی ترین سخت....بود سخت.ميریخت چطوري که شودیدماشکا.ایستاد باباتاواردشدنم.کردنم زندگی

 به چشام.نمبابابز تاواسه یادگرفتم گيتارزدنم حتی...یادبابا به کشيدم نقاشی....بابا عشق به خوندم بعددرس روزبه

 نقاشی.بود هتازاونجارف ساراهم.ازبابانبود خبري ولی ميگذشت وپایيزوزمستون بهاروتابستون...بودتابابابياد پنجره

 النا باباهم که بودم یاداین به غذاميخوردم وقتی.ميخوندم درسامم.بودم یادگرفته گيتاروخوب.بود شده کلی هام

 ه؟سرماموند تواین ف تازیربر داره گرم جاي یه باباهم که بودم فکراین ميومدبه ف بر تاگرسنس؟وقتی غذاخورده

 بگم بقيشومن بدي اجازه اگه جان ساواش：سپهر

 .کنه تاآرومش دستش توي بوددستاشوگرفت کنارش ساراکه.داد تکون موافقت نشونه سرشوبه اواشس

 چی که بودبارفکرکردم دلم توي دردبزرگ یه واین بودم داده رفيقمو،داداشموازدست بهترین：داد سپهرادامه

 همه.نبود باصالخو شرکت اميروضع ریخت؟بعدرفتن روبهم اومدوزندگيمون کی طوفان شد؟این شداینجوري

 داشت شرکت.داریم بودروپابرجانگه کشيده زحمت براش همه اميراین که شرکتی بودکه این وپندار من تالش

 اهچ کردوماروازاین پندارکمکمون خداروشکرباباي تااینکه فروميرفتيم ميشدوماهرروزبيشترتوچاه ورشکست

 گذشته ازنبودنش سال ده.بزنه تدس وسایالش به کس هيچ ونزاشتم کردم اميروقفل دراتاق.آوردبيرون

 هزند اونم اگه ميگفتم وتودلم افتادم می یادساواش ميکردم نگاه که سامی به.سرقبرش ميرفتم هرهفته.بود
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 هخست بودخيلی کشيده طول تاشب کارم.پایين هاي محله رفتم کاري انجام روزبراي یه.ميشد سامی بودهمسن

 هی که بودم رونرفته زیادي بودهنوزراه خلوت خلوت خيابون.گرفتم روپيش خونه وراه شدم سوارماشين.بودم شده

 ورفتم شدم پياده ازماشين.ورترایستادم اون کمی ولی بودم گذشته ازش.افتاده خيابون گوشه نفرودیدم

 دقيق توصورتش وترس ازاسترس.بود خورده چاقوهم.بود پرخون ميومدوصورتش خون ازسرش.سمتش

 رسيدیم که بيمارستان به.بيمارستان وبردمش کردم سوارماشينم کندسریع يلیميزداماخ روگرفتم نبضش.نشدم

 او دیدم تعجب باکمال.دیدنش رفتم بخش آوردنش وقتی.بود شده ب خو خداروشکرحالش.عمل اتاق بردنش سریع

 .بود واقعاخودش شدم ترکه دقيق ولی شبيهشه که تاشایدم ميبينم ب  خوا فکرکردم اولش.اميره آدم ن

 !اي؟ ؟داداش؟واقعاخودتی؟توزندهامير_

 تااميرچشماشوبازکنه ميکردم شماري بودلحظه ناشدنی وصف موقعم ن او خوشحالی.بودوصدامونميشنيد ب  خوا

 زبهاميرهنو کنم عوض تالباس خونه سررفتم یه روزبعدش.خوداميرميدونست روفقط جوابش بودکه پرازسوال ذهنم

 تختش کاغذروي یه جاش نبودبه تواتاق بازکردم روکه راتاقشد بيمارستان رفتم وقتی.بود نيومده هوش

 وخوندم کاغذروبرداشتم.بود

 ززندها ميدونم بمونم نميتونم که شرمنده دادي اینجاونجاتم منوآوردي ازاینکه ممنونم داداشم سالم：بود نوشته

 سراغتون اومدم ودمخ روزي شایدیه نگی چيزي کس هيچ به ميخوام ازت ام زنده من ولی کردي تعجب من بودن

 االن اون.باشی ساواش پسرم مواظب اینکه اونم ميخوام چيز یه ازت فقط

 شجون ممکنه منه پسره اون نگوکه کس هيچ به بزرگش پسرخودت لطفابرواونجاواونوبردارومثه......توپروشگاه

 روي نبگوم بهش.گردههابرمي زودي همين وبه خوبه حالش بگوبابایی ساواش به خطربيفته به شماهم جون ویاحتی

 دورنگهش ازنازنين کن سعی باش ساواش مواظب نگردفقط سپهردنبالم.نکردم فراموشت وهنوز هستم قولم

 .سواالتوميدم همه ب  وجوا برميگردم روزي یه.داري

 امير                                                                

 .ساواش دنبال رفتم گفتش طبق.دورنکردم ازخودم وقت دروهيچبو نوشته که اي نامه.بود اميررفته

 عموسپهر：ساواش

 .دویدبغلم

 !خوبی؟!عمو؟ جان_

 عموبابانيومد؟ خوبم：وگفت انداخت سرم پشت به نگاهی ساواش

 منتظرته سامی که بریم ميزنيم ف بعدحر فعالازاینجابریم_
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 ولی برميگرده بابات گفتم ساواش به.ن شد خوشحال خيلی هاازدیدنش وبچه سایه.خودم خونه روبردم ساواش

 واینکه ساواش درمورداومدن حرفی که تذکردادم هم همه به وایسا توهم وایستاده قولش روي ن او بایدصبرکنی

 ن وازاو رونوشتم خودموسایه پدرومادراسم اسم واجاي گرفتم ساواش واسه  هم شماسنامه یه.نشه گفته پسراميره

 .شد بزرگ ن خودمو شدپسرماوپيش روزساواش

 ....باشه من ماجراپيش بقيه کنم فکر：علی

 نداشت حدواندازه که داشتم دوسش اونقدري.داشت فرق باهمه برام شدیم بزرگ باهم بودازبچگی دخترخالم مریم

 تموم که درسم.نميگرفت حرفموجدي کسی موقع ن او.خودمه ماله وفقط منه زن ن او که ميگفتم همه جلوي حتی

 ریمم خواستگاري بریم زدم وباباحرف جورشدبامامان که کارم.کارشدم به مشغول شرکت کارتویه دنبال شدافتادم

 من مال هميشه براي مریم مدت یه وبعد خواستگاري رفتيم. رونميخواست کسی وجزمن داشت دوسم مریمم

 توجهم توشرکت روز یه.بودیم زوج ترین وخوشبخت ميگذشت عالی چی همه.بود بهشت زندگيم بگم ميتونم.شد

 هی ميشدظاهرکارشرکت انجام فکرشوکنی که خالفی هرنوع شرکت توي.نبود اصالخوب که شدم چيزایی سري یه

 کردن روپلمپ شرکت اوناهم دادم گزارش پليس به روفهميدم موضوع این وقتی دیگه چيز یه بودوباطنش چيز

 مریم ازطرفی.کاربودم ودنبال بودم بيکارشده شرکت شدن باتعطيل.زندان روانداختم شرکت ورئيس

 منوزدن تاميخوردم خونمون چندنفراومدن شب یه بارداربودکه ماهه سه مریم.دارشيم بارداربودوقراربودبچه

 يچه شدوبعدازاون سقط بچمون.داشت ریزي خون بيمارستان بردمش سریع.مریم باپازدتوشکم ضربه یه یکيشون

 کنم دردموپنهون بخاطرمریم مجبوربودم ولی بدترازاون بودمنمن اصالخوب مریم روحی حال.دارنشدیم بچه وقت

 کرده حبس اتاق ميخوردخودشوتوي چيزي ميزدنه حرفی بودنه گيرشده گوشه مریم.ندم نشون وچيزي

 دکیمهدکو ببرمش که گفت بهم کارجدیدم محل ازهمکاراي روزیکی یه.نيومد دکترولی پيش ببرمش بودخواستم

 ونابیا داشت اشکالی چه کنيم وبزرگش کنيم قبول فرزندي روبه سرپرست بی هاي ازبچه یکی حتی پرورشگاهی

 باشل بارلبخندرو،روي اولين بعدمدتهابراي پرورشگاه یه بردمش همکارم گفته طبق. بچه بی ماهم پدرومادربودن

 روبگيرهها بچه ازاون ميخوادیکی که گفت روزبهم بعدازاون گفت قصه کردبراشون هابازي بابچه تاشب دیدم

 بودواون اومده خوشش نازوتپل دخترچهارساله ازیه مریم.بود همين پيشنهادم ازاولم بودم راضی منم کنه وبزرگ

 تک تک از.بودخونمون روآورده ونشاط شادي.بود شده خونمون چراغ سارابااومدنش.نبودجزسارا دخترکسی

 هک ميخواستيم ازساراهم بودیمش گرفتهن بودوازپرورشگاه انگاردخترخودمون.ميبارید خوشبختی خونه اجزاي

 .نکنه غریبی واحساس بدونه پدرومادرخودش مارومثه

 هشب که ماشينی.ميکنه تصادف راه تویه بيارتش تاازمدرسه سارا دنبال ميرفت داشت مریم که بعدوقتی دوسال

 نهخو.نداشت معنایی برام دیگه زندگی.گذاشت دلم روتوي بزرگی وداغ رفت هميشه براي مریم.بود فرارکرده زده

 بشش که خودموبکشم بارخواستم یه بودم بریده اززندگی.ميکرد صداگریه بی گوشه سارایه.بود وکورشده سوت

 الییب اگه سارانيس؟گفت به چراحواست نيستی؟گفت امانتيم چرامواظب گفت.کرد گله وازم خوابم اومدبه مریم

 .کنم وبزرگش ساراباشم مواظب هک گرفت قول وازم منونميبخشه وقت هيچ بيارم سرخودم
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 ودمب داده مریمم عشقم به که خاطرقولی به....خاطرسارا به ميکردم بایدزندگی.بود درانتظارم اي روزدیگه ازفرداش

 ازکسی انتقام....خوشبختيموگرفت که ازکسی انتقام....روگرفت مریمم که ازکسی انتقام....انتقام خاطرگرفتن وبه

 ....همادرش بی بچم گذاشت که

 نپولدارتری شدم تااینکه گذاشتم پول روي وپول کردم بازي توکارقماراونقدري افتادم داشتم که باتنهادارایی

 .پوالشناکنم توي ميتونستم که جوري

 کیی گفت ازآدمام یکی که بودم نشسته تواتاق روزي یه.انتقام واسه کشيدم ونقشه کردم جمع دورخودم آدم کلی

 .اميرپارسا اسم به شخصی：کيه؟گفت گفتم منوببينه اومده

 وکبودي ردزخم صورتش روي.اومد.بيادداخل گفتم.بودم جااسمشوشنيده آشنابودانگارقبالیه برام اسمش

 .ميشد خوب داشت زخماش بودوتازه خورده بودانگارکتک

 دردداري؟：پرسيدم بودباکنجکاوي پهلوش روي دستش.نشست.بشين وگفتم صندلی به کردم اشاره

 تره تحمل قابل رددلمازد：امير

 .خوردي زخم خيلی که معلومه پس_

 ....شاید：امير

 !خب؟_

 نيازدارم کمکت به：امير

 کمکی چه_

 کاري چه بگوتابگم هسی اگ：امير

 من؟ سراغ اومدي چی حاالواسه_

 مشترک هدف بخاطریه：امير

 هدفی؟ چه：باالوگفتم ابرومودادم تاي یه

 انتقام：امير

 ازکی؟!انتقام؟：وگفتم خندیدم

 کامروا شهاب....شهاب：امير

 بگيرم؟ انتقام ازش ميخوام که توازکجاميدونی：پرسيدم ازش باتعجب

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 شرقی دختر | احساس نبض

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

425 

 

 هستی؟ بماند حاالاونش：امير

 آورد؟ توچی سرزندگی_

 باشه سرروتنش نخوام که هس اونقدري：امير

 چيکارکنی؟ حاالميخواي：وگفتم فکرکردم کمی

  برسيم هدفمون  آخرش که کنم کاري یه ميدم قول اعتمادکنی بهم ميخوام：امير

 مطمئنی؟ اینقدازخودت_

 وببين بشين：بلندشدوگفت ازجاش

 حاالکجا؟_

 بزنيم حرف بدیم بایدانجام که تادرموردکارایی فرداميام پس：امير

 يکار کارازمحکم ولی تاثيرداشت ميکردوروم قانعم حرفاش.اعتمادکنم بهش ميگفت بهم حسی چرایه نميدونم

 وردهآ سرش شهاب که بالیی.ميکنه کجازندگی وبفهمن کنن تحقيق تادربارش ادمنميکردچندنفروفرست عيب

 پسرش بعدافهميدم که اونجاميمونه وتاصبح وایميسته خونه یه جلوي هرشب که گفتن وبهم بودروفهميدم

 زدیم حرف شهاب درموردکاراي.داداومد که قولی دوروزبعداميرطبق.ببينتش شده که تاازدورهم وميره اونجاس

 کجاميري؟ پرسيدم شدازش که رفتنش موقع.گفتيم روبهم ميدونستيم هرچه ردووه

 ....خونم：امير

 نداري؟ که اي خونه_

 نداره توربطی به：شدوگفت وعصبانی اميرناراحت

 کنم کمکت خواستم.نداشتم منظوربدي_

 وایستم خودم روپاهاي که یادگرفتم：امير

 قرارهو گذاشتيم قدم راهی تویه مادوروزپيش：وگفتم ششون روي دستموگذاشتم سمتش ورفتم بلندشدم ازجام

 فيقر واقعابگم بهش بتونم که نداشتم رفيقی تااالن من.نفر ازیه اونم خوردیم زخم هردومون باشيم باهم تاآخرش

 .باشم رفيقت ميخوام داري منوقبول توهم اگه کردم ش پيدا ميکنم حاالحس ولی

 .بستيم برادري پيمان مونوباخون روباچاقوبردیم دستمون کف شب اون

 حالل روکناربزارموازراه اي دیگه شدقماروهرکارخالف باعث.فکرشوميکردم بودکه چيزي ترازاون خوب اميرخيلی

 خودم مال که وباپوالیی کردم امورخيریه رووقف بودم آورده دست قماربه ازراه که پوالیی همه.دربيارم پول
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 معلوم نقشش ازروي.داد خوداميرانجام طراحيشو.ساختم بزرگی هتل وتوش خریدم زمينی یه وام بودوگرفتن

 واسه کنم زودترآشناشون هرچه داشتم دوست بود اميروندیده مدت ساراتااون.درمياد عروسکی چيز چه بودکه

 .شام واسه خونم کردم امرودعوت همين

 عموامير：وگفت سارا،سارادویدبغلش اميرودیدن بااومدن.ساراواميرهمدیگروبشناسن فکرنميکردم

 بوسيد گونش کردوازروي بغلش

 !دخترتوس؟ فرشته این نگفتی(وگفت من روکردبه)تودختر؟ شدي گ بزر چه：امير

 .ميکردم زودترآشناتون هموميشناسين ميدونستم اگه：علی

 کو؟ ساواش عموپس：سارا

 ...ميادعموجون：بعدگفت وکمی پایين روانداخت سرش.شد اميرناراحت

 !بخوریم؟ شام بالنميخواي طونشي：جوگفتم کردن عوض براي

 یخيل.خودم پيش ميارمش بعدميرم بشه راه کاراروبه یکم گفت خودت پيش رونمياري چراساواش اميرگفتم به

 ولی نهبرامبز خواستم ازش اميرگيتارميزنه که بودم شنيده سارا اززبون.نازنين هم ساواش دلتنگ هم بود دلتنگش

 .کشيدم خط دورگيتاروهم بعداون：گفت

 روفرستاده ازآدمامون یکی حتی ميکردیم کسب شهاب درمورده زیادي ت  مااطالعا.ميگذشت سرهم وزهاپشتر

 کاراش تک ازتک حاالميتونستيم کارش محل بودحتی کرده شنودوصل خونه جاي همه اونم جاسوسی واسه بودیم

 قرمزميشدصداي بانيتازعص اميرچجوري که ميکردوشماهاروميزدميدیدم مست ب  شها که روزایی.بشيم مطلع

 بچه وآیسان آیهان بودکه اميرفهميده.ميریخت شمااشک پاي وپابه هاروميشنيد بچه هاي تووگریه هاي ناله

 به ولی روميکشت وشهاب ميرفت موقع همين ميکردي ولش اگه تندتندميزدن نبضشاش.هاشن

 يیااونقدر.ودرنميومد ميگرفت شدادميزدتاصدا قدري واون خلوت جاي یه ميرفت وقتا گاهی.زورجلوشوميگرفتيم

 وداره جلوشه انگارشهاب ميزدکه ضربه جوري.ميومد وخون ميشدن زخمی تادستاش بوکس کيسه به ميزد مشت

 تک.نداره کسی روهيچ مردداره این که صبروتحملی.ميشد آب هم سنگ اميرميکشيددل که ازعذابی.اونوميزنه

 جوري کارماس نميدونست اون قراردادببنده باهاش کسی مونميزاشتي ميکردیم روخراب شهاب هاي معامله تک

 دست که بشه دادتاراضی زیادي اميرپول هم اشکان پسره اون به حتی نکنه شک که روميکردیم کارمون

 ابحس تسویه براي قراربودبریم ميشدیم نزدیک اصلی نقشه به کم کم.روداشت ازدورهواتون.برداره ازسرآیسان

 ميفهميدمعلوم شهاب واگه داشت خطرزیادي این.قرارگرفت شهاب وفهميدونزدیکچي همه آیهان که باشهاب

 حسابی فهميدواول اومدشهاب ميترسيدسرش که ميترسيدوچيزي ازاین واميرهم بياره سرتون بالیی نبودچه

 وآیهان خانوم روفرستادتانازنين وچندتاازآدمامون اميرساواش.ومتينا آرمين سراغ رفت زدبعدشم روکتک آیهان

 ميخواست که روزي.ومتينا آرمين سراغ رفتن پليس همراه بعدشم بيرون بياره خونه روازاون
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 قبولش رفتارتوفکرکردوميترسيدازاینکه نبودهزارجورروي تودلش دل بده بياداینجاتاخودشونشون

 ميادسراغم؟ بيشتر وفرارميکنم ميترسم که چراازهرچيزي اميرميگفت.نکنی

 .....نزد حرفی ولی ستشک دلش....شد ناراحت ازتون

 .دید خداکه ولی کشيدم چی اوناندیدن دارم خدایی منم گفت

 ونفهميده ندونسته نميکردم نگاه کدومتون هيچ توصورت بودم جاش من دلخورباشه ازمون داره حق：پندار

 این.کردرو درحقمون که هایی خوبی رفت زودیادتون چه حرفاش پاي باربشينيم یه نخواستيم حتی کردیم قضاوت

 روگرفت دستمون بودکه اون خوردیم زمين وقتی اميریم مدیون هممون داریم روکه وآرامشی خوشبختی

 دردسرمون باعث تابابودنش نيومدسراغمون.نبودیم یادش به افتادماحتی اون وقتی کردولی وبلندمون

 !انصافه؟ روميدیم؟این محبتاش جواب اینجوري.نشه

 کردوچيزي سکوت بازم نبودولی داشتين که ورفتارایی زدین که فاییحر ازاون کدوم هيچ اميرمستحق：علی

 .نگفت

 حالی بودچه لحظشوکشيده لحظه که اميري ميمردم حرفاداشتم این باشنيدن من.نداشتم طاقت دیگه

 اره.من نه اميربوده دردکشيده که اونی که حاالفهميدم ولی کشيدم رومن عذاب همه فکرميکردم داشت؟تااالن

 سال همه این...من عشق....مردمن....امير....حرفاورفتارانبود ازاون کدوم هيچ اميرمستحق يگهم راس علی

 همه ازاشک خيس چهره به که نگاهی....برما واي....بودیم ماچيکارکرده اونوقت....بخاطرما فقط....نزد دردکشيدودم

 .بود پایين سرشون ازشرمندگی که انداختم

 ...نبااجازتو.بایدبرم دیگه من：علی

 ...علی آقا：وگفتم کردم اشکاموپاک بلندشدم ازجام

 بله؟：علی

 ...ببينمش ميخوام_

 ميزنين حرف باهاش سرفرصت کنه خلوت وباخودش تنهاباشه االن بهتره：علی

 فاییحر...بود سنگين خيلی بودیم زده بهش که حرفایی...داشت حقم.بود وناراحت عصبانی بوداميراالن باعلی حق

 سمتش رفتم.کرده گریه بودکه معلوم.بود پایين سرش انداختم ساواش به نگاهی....نبود شاصالالیق بودکه

 روشوکرداونوروازم اومدم دیدمن وقتی ساواش.بشينم بلندشدتامن ازجاش سمتشون ميام دیددارم ساراوقتی

 .گرفت فاصله

 !ساواش؟：گفتم وبابغض شونش روي دستموگذاشتم
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 دسرازیرش اشکام دفه این.نداد جوابی

 !عزیزمامان؟_

 هم جابودن اون که شایداونایی.ميکردیم گریه هردوداشتيم.کرد بغلم ومحکم سمتم نيوردوبرگشت طاقت ساواش

 .ميکردن گریه داشتن

 دیدنت حسرت سال بيست....تابياي منتظربودم سال بيست.بودمامان شده تنگ برات دلم خيلی：ساواش

 روزانوت سرموبزارم نميتونستم ولی بودي کنارم مامان بگم بهت امانميتونستم بودي کنارم....مامان روداشتم

 موهاش نیببي نبودي....خورد چقدغصه ببينی نبودي....کشيد باباچی تاببينی نبودي...مامان نبودي.کنی تانوازشم

 ....مامان نبودي....سفيدشد چجوري

 ....عزیزدلم منوببخش....پسرم منوببخش_

 .سرهم بارپشت سه اونم.اومد گلوله شليک صداي دفه یه.زدیم بهم لبخندي گریه ميون.جداشدیم ازهم

 ....بيرون رفتيم همه.بيرون رفت زودترازهمه ساواش

 ...بود شده تيربارون علی....علی....من خداي واي

 .....بابا：گفت ساراباشک

 علی چشماي بودن نشسته وساراکنارش ساواش.امير زدبه زنگ سپهرهم.بيمارستان به زدن زنگ سریع

 .ميکردوباباشوصداميزد ساراگریه.ميکشيد بازبودهنوزونفس

 بابا عزیزدل نکن گریه....هييييش：علی

 ...بابا：سارا

 نکن گریه پس هاتوندارم گریه طاقت ميدونی بابا؟توکه جان：علی

 بزاري تنهام ندارس حق.بري جایی من بدون نداري حق....بمونی باباتوبایدزنده：سارا

 ...عمواميرهس....هس ساواش...مدختر توتنهانيسی：علی

 .....بابا توروميخوام من ولی：سارا

 ميرسه آمبوالنس بياراالن عموطاقت：ساواش

 یه گها نميکنم حاللت باشی دخترم مواظب بده قول پسر：بودگفت کندنی هرجون دردميکشيدبه بااینکه علی

 ببينمش روزناراحت
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 ....بابا：بيشترشدوگفت گریش ساراشدت

 .توبغلش سرشوگرفت علی دویدسمت.شد پياده ازماشين اميربودکه.اومد ماشينی خراش گوش صداي

 فهميدي؟ بري جایی نداري حق!داداش؟ شده چی!علی؟：امير

 مریم امير بایدبرم بيا منتظرتم لبخندزدوگفت بهم اومدتوخوابم مریم دیشب،دیشب....امير ميدونی：علی

 منتظرمه

 تاآخراین که ندادیم قول بهم مگه.بري نداري جاحق هيچ：تگف ميریخت سرهم تندتندپشت اشکاش اميرکه

 شی؟ راه نيمه رفيق بریم؟ميخواي راهوباهم

 جزشماهاکسی اون باش دخترم مواظب....امير.ميکنی وتمومش نميزاري کاره کارونصفه این که ميدونم：علی

 رونداره

 بمونی بایدزنده ميمونی نگوپسرتوزنده اینجوري：امير

 نکن فراموشم وقت هيچ.امير میرفيق توبهترین：علی

 کرد؟ توروفراموش ميشه ؟مگه شدي دیوونه：امير

 .بودولبخندميزد شده نبودخيره کسی هيچ که جایی یه به علی

 ....خداحا....مریم اومدم：علی

 .چشماشوبست هميشه موندوبراي نصفه وحرفش

 ...زد وصداش زدتوصورتش اميرچندبارآروم

 ...علييييی....علی....علی...نزار تنهام علی....اميربازکن جون....شماتوچ بازکن داداش علی....علی：امير

 دل ازگریش.کنه گریه اميراینجوري بودم ندیده وقت هيچ.ميکرد بودوگریه کرده روبغل اميردادميزدوسرعلی

 .ميشد آب سنگم

 ....ميگيرم روازت برادرم خون انتقام....شهاب ميکشمت：اميردادزد

 ف حر ها جزبچه کس باهيچ  مدت تواین ميگرفت شکل بهترین روبه واميرمراسماش ردنک دفن روکنارمریم علی

 حرفی کس دلخوربودوباهيچ ازهممون.ميکرد دوري ازم ولی باشم وکنارش شم نزدیکش چندبارخواستم.نميزد

 .نميزد

 باباشو مامان ساراعکس.گذشت اميروساراسخت براي بيشترازهمه که روزي چهل.گذشت علی روزازرفتن چهل

 اميرتازه.بودیم شده جمع علی خونه هممون.نميزاشت تنهاش لحظه یه هم ميکردوساواش وگریه کرده روبغل
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 مونکدوم هيچ توصورت.نميزد ف حر کس باهيچ هنوزم بگيره دوش بود بودورفته اومده  ازبيرون بودکه چنددقيقه

 همه.ميکرد گریه ميزدنه ف حر نه وخودشت درداشوميریخت همه.بودیم ناراحت وضع ماازاین نميکردوهمه نگاهم

 رشس بالیی ازاینکه بودوماميترسيدیم منتظرانتقام هرلحظه بودکه شده زخمی گرگ یه مثه اون بودیم نگرانش

 .....بياد

                               *********** 

 "نویسنده"

 ینا الیق که چيکارکرده ميپرسه خودش هاازبار...ميمونه توش آدم که ميفته اتفاق توزندگی چيزاایی وقتا گاهی

 ابلماق براي که داره حکمتی یه ميفته که هراتفاقی نيس حکمت کارخدابی هيچ عذابه؟آیاواقعاحقشه؟ميگن همه

 یهشاید چيکارکردم؟نميگيم من چرامن؟مگه آخه وميگيم ميکنيم گله برميخوریم مشکلی یه تابه.نيس درک

 همون روزي یه خداگرده زمين.نميمونه جواب بی کس هيچ مابدي ي هقص شهاب قول به.باشه توش حکمتی

 .تودره وميندازتت خودن ميادزیرپاي توچاه تابيفته انداختی کسی پاي جلوي که سنگی

 ......قصه بقيه سراغ حاالبریم

 جزاینکه نداشت اي چاره وشهاب بود شده بسته فرارشهاب هاواسه راه همه.بودن شهاب جادنبال پليساهمه

 تودره فتهقراربودبي اگه روبپذیره شکست بودونميتونست سنگين براش امااین.کنه روقبول وشکست بشه تسليم

 زنهاميرب به روهم ضربش آخرین شه اسيرسرنوشت ازاینه قبل گرفت تصميم پس.ميکشوند باخودش روهم بقيه

 .کنه روتموم خودش زندگی وهم اون زندگی وهم

 ازعمرش سال هاش،بيست نازنين،بچه علی،عشقش رفيق تاانتقام.بود بشها جادنبال درهمه دربه اميرم

 هک حرفایی.اوناروببخشه ميکردنميتونست هرکاري.بود گرفته ازهمشون دلش ميکردچون دوري ازهمه.روبگيره

 اهمب تاهمه تابستون واسه بودن ریخته هابرنامه بچه.نداشت طاقت خوردش زخم بودودل سنگين بودبراش شنيده

 حرفی اميرم کردن موافقت همه دادن بقيه پيشنهادروبه این وقتی.همه هواي حال شدن عوض واسه کيش برن

 .بود کرده روفراموش خودش دل بودکه وقت خيلی هانشکنه بچه نزدتادل

 بودولی اومده اتوبوس.فرودگاه تااوناروببره بياددنبالشون قراربوداتوبوسی.بود آماده رفتن چيزواسه همه

 که روزي همون مثه داشت دلشوره نازنين.بود خاموش ميزدن زنگ گوشيش به هرچقدرم.ودب اميردیرکرده

 ...خوبه اميرحالش ميدادوميگفت دلداري خودش به بياره زبون به اماميترسيدکه برنگشت ودیگه اميررفت

 .منتظراميرباشن وقراوشدتوفرودگاه سوارشدن پيشنهادسعيدهمه به

 شده سواراتوبوس هاشون بااسلحه همه.بود پليس اوناظاهرشون ولی.داشت نگهشون بازرسی براي پليس سرراه

 ترسيده همه.اونجا ميدادتابره آدرس وبهش راننده بودروشقيقه روگذاشته اسلحه ویکيشون بودن

 وتوس خلوت جاي یه شدورسيدبه ازشهرخارج اتوبوس.گرفتن گروگانشون چی وواسه ایناکين نميدونستن.بودن
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 واتوبوس دروبازکردن.بود شده وداغون درب که دري.ایستاد دربزرگ یه جلوي.ودنب کسی هيچ وکورکه

 .نبود چيزي وطناب جزصندلی اطرافش بودکه انباربزرگ یه.ساختمون داخل وبرده کردن روپياده همشون.واردشد

 يا چنددقيقه.ميکردن نگاه بهم باترس همه.روبستن وپاهاودهنشون ودست نشوندن صندلی یه روروي هرکدوم

 وميکشيدنش بودن گرفته ازدستاش.داخل اميروآوردن هوش وبی خورده کتک دربازشدودونفرجسم گذشت

 بادهن هرکی.زمين روي اميروانداختن.بود پاکرده به ک گردوخا ميشدو کشيده زمين روي پاهاش که طوري

 ییبال داميخواستازخ دلش ميکردوتوي گریه نازنين.بود پاشده به انبار توي اميروصداميزدسروصدایی بستش

 شونکدوم هيچ.بود شده وبيهوش رفته بودازحال خورده که سنگينی باکتکاي.نميخورد اميرتکون.نياد سراميرش

 شههمي براي یااینکه بيرون ازاینجاميان سالم.... بيفته واسشون قراره اتفاقی چه که بزنن حدس نميتونستن

 !ببينن؟ دوباره روميتونن خوشبختی ميبندن؟رنگ زندگی روروي چشماشون

 .اینجانباشه وکسی ازاینجابرن بودکه گفته افرادش همه به.واردشد بالبخندخبيثی شهاب

 .....برهمه سالاااام：شهاب

 .بودن وترسيده شده شکه شهاب ازدیدن همه

 .بزنين حرف شمانميتونين که رفت یادم ببخشيد اوه....ها واجبه سالم جواب：شهاب

 چرااینجاخوابيده؟ این إ：وگفت اميرانداخت به نگاهی

 .داد تکونش اميروباپاش سمت رفت

 ...کارداریم کلی پاشوکه....داریم اميرپاشومهمون....امير：شهاب

 دراومدن ازحدازخجالت بيش دربياین ازخجالتش هاگفتم بچه به ببخشيددیگه：وگفت جمع روکردبه

 يشهنم که دیدارمن بدون گفتم منم...سفر برین ميخواستين چخبر؟شنيدم....حاالبيخيال خب.شد واميراینجوري

 عشقم؟ نه مگه(زدوگفت وچشمکی نازنين روکردسمت)ميشه؟ رفت

 کن دلخوري؟باباول من ازدست باباتوهنوزم اي ：گفت کردشهاب نگاش داشت ازش که نفرتی باهمه نازنين

 .داریم کارباهم کلی که روبچسب رواالن گذشته

 .نداشت بلندشدن توان.ميکرد رفهس سرهم پشت.ميومد هوش به کم کم اميرداشت

 بيدارشد باالخره به به：شهاب

 همه ترس خانوادش اعضاي همه بادیدن.وایسته پاهاش وروي کردبلندشه سعی شهاب صداي اميرباشنيدن

 .بود همين ترسشم واميربزرگترین بياره سرشون بودهربالیی بودوممکن دیيوونه شهاب.روگرفت وجودش

 داري بزرگی هخانواد چه امير؟ميگم：شهاب
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 بامنه توحسابت برن کن اوناروول：امير

 نداره مزه حساب اوناتسویه نشدبدون دیگه نه：زدوگفت اي قهبه شهاب

 رو بازي این کن تموم شهاب：امير

 !چيه؟ميترسی؟：شهاب

 جيغ صداي.امير سمت رودرآوردوگرفت اسلحش شهاب که شهاب سمت کنه حمله شدوخواست اميرعصبانی

 بود ومدهدرا همه ودادونه

 دوست روخيلی بازي اسباب کاربااین من ميدونی توکه ازپاخطانکن ودست باش خوبی بچه آي آي آي：شهاب

 .دارم

 ميخواي؟ چی.....باش آروم.... خب خيلی：امير

 خوب؟ بچه حاالشدي：شهاب

 رخش نيم.بود شده عصبانی شهاب.کنه روپرت حواسش داشت بودسعی دراومده شهاب ازپشت نازنين صداي

 شودیگه خفه اهههه：وگفت نازنين وبرگردوندسمتر

 باهم.افتاده ازدستش اسلحه.شهاب دست زدبه کردوباپاش استفاده اميرازفرصت موقع همون

 ريکمت بودتوان خورده کتکم ازاون قبل اميرچون.شهاب چندباراميرچندبارم.هموميزدن تاميتونستن.درگيرشدن

 روپاک لبش گوشه خون دستش باپشت بودشهاب افتاده روزمين جون کم همين.براي داشت شهاب به نسبت

 .بود عصبانی خيلی.اسلحه سمت کردورفت

 ...کردي شيربازي بادم...امير بدکردي：شهاب

 روي نشست بودلبخندخبيثی ثابت روساواش نگاش کردتااینکه گذرایی نگاه اونجابودن که افرادي تک تک به

 .ساواش ران روي روگذاشت اسلحه  ک نو شهاب.بودن هترسيد هم بقيه ساواش بر عالوه.سمتش رفت لباش

 کن خواهش ميکردي؟حاالبازم والتماسم چقدخواهش نيارم سرپسرت بالیی اینکه روزواسه اون یادته：شهاب

 .باشم نداشته باهاش تاکاري

 لعنتی کن خواهش：دادزد شهاب.بود اميرساکت

 .باش نداشته باهاشوم کاري ميکنم التماست ازت ميکنم خواهش شهاب：بلندگفت اميرباصداي

 نای：زدوگفت اي قهقه شهاب.درخطربود کساش عزیزترین جون.مجبوربود کاربودولی ترین اميرسخت براي این

 نه دفه
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 .بود ازدردباالرفته دادساواش صداي.ساواش شدروپاي شليک روکشيدوگلوله وماشه

 ....حيوووون....آشغال：اميردادزد

 دست به کردگلوله شليک سمتش به شهاب.شهاب سمت درفتبلندش کردوازجاش نيروشوجمع همه

 تيرش ولی کنه بازشليک خواست شهاب.رونميدید چيزي هيچ اميرجزشهاب ميومدولی خون ازدستش.اميرخورد

 مومحک گرفت ازیقش.شد پرت زدواسلحه اميررودستش.اميرميدید روتوچشماي خشم.بود ترسيده.بود شده تموم

 هاي ناله.باززد بودولی دردگرفته روزددستش شهاب زورداشت که جاییتا سمتش رفت کردروزمين پرتش

 سال بيست....پدرش دادن ازدست ساراواسه هاي گریه....علی مرگ.....هاش بچه هاي گریه....نازنين

 لازحا که شهاب.بزنه ترازقبل ميشدمحکم بودوباعث جلوچشماش وهمه همه...کشيد که هایی سختی....اززندگيش

 زخم به اميرنگاهی.بود ازدردسرازیرشده ساواش اشکاي.روبازکرد دهنش.ساواش سمت دورفتجداش ازش رفت

 اولين روزبراي اون.روبست ساواش پاي رودرآوردوباهاش پيرهنش.ميریخت همينجورازش خون.انداخت ساواش

 بلندشده ازجاش شهاب.بودرودیدن اميرمونده کمروپشت روي پيش سال ازبيست که ردسوختگی بارهمه

 رودیدروبه شهاب که ساواش کنن اميراشاره به جوري یه ميخواستن همه.درآورد روازتوجيبش چاقویی.دبو

 سرت باباپشت：گفت اميربانگرانی

 .وبلندبلندميخندید نازنين بودزیرگردن چاقوروگرفته کردشهاب رونگاه پشتش اميرسریع

 بيادميکشمت سرش بالیی：امير

 نازنين.اومد خون شدوازش بریده کمی نازنين ترفشاردادوزیرگلوي مبودرومحک تيز روکه چاقویی ازحرص شهاب

 .ميریخت ازدرداشک

 .منه دست االن عشقت زندگی：شهاب

 .بشه خالص دیوونه این بودتاازشرش راهی اميردنبال

 زدن روباحرف شهاب حواس داشت سعی.بود آورده خودش همراه افتادکه علی وسنگين کوچيک یادگوي دفه یه

 شهاب اخ کردصداي پرتابش....سه....دو....یک.دستش رودرآوردوگرفت گوي نفهمه شهاب که طوري مآرو کنه پرت

 شتوازپ دستاشوبست وباکمربندش خوابوندش پشت وبه گرفت چاقوروازدستش سمت رفت بلندشداميرسریع

 شهو به شهاب.روبازکرد خانوادش اعضاي تک تک دست.ميومد هم آژیرپليس صداي.باشه زدتابيهوش سرش

 به ازپليساروکه یکی اسلحه آنی حرکت یک طی.بيرون روآوردن شهاب.بودن وایستاده بيرون همه.بود اومده

 شده قارقارکالغامخلوط باصداي بودکه گلوله صداي واین.....کرد وشليک بودروبرداشت وصل کمربندش

 ......بود وفضاروپرکرده

 *بعد سال یک*
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 .ميکردن ماشکایتخانو وازغرغراي بودن شده جمع پسرادورهم

 نميزارن آدموراحت لحظه باالیه داریم ماهم دارن زن مردم：دانيال

 ...که زندان نرفتيم ولی درست شدیم باباعاشق....واال：آیهان

 ماروبگيرن جلوتفریح نميتونن که بدیم ونشون بگيریم مهمونی یه بياي ميگم هامن بچه：مانی

 ام پایه که من دهنت قربون آي：وفا

 بودن شده جمع دورهم دلخوروقهرکرده دختراهم.مهمونی بساط کردن آماده براي ورفتن کردن موافقت همه

 ميکردن گله وازمرداشون

 تاببخشمش ميکنه خواهش وازم وميادسراغم ميشه وفاپشيمون این آخرش ميدونم که من：فرناز

 بخشيمشون نمی هاهم راحتی همين به که ميدیم نشون روزبهشون اون ماهم：سارا

 وبرميگردن ميشن پشيمون امشب همين ميگم که من：دریا

 ...موافقم منم：آنی

 عذرخواهی وازشون پسراميان دیگه چندساعت منتظرازاینکه ودختراهم بودن خودشون فکرمهمونی پسرابه

 .ميکنن

 اومدن منتظرواسه دختراهم ميکردن حال خودشون قول وبه وميرقصيدن ميزدن.بود شده پسراشروع جشن

 .ازپسرانشد بودوهنوزخبري شده.دوازده عتسا ولی.اونا

 چرااینانميان؟ پس：آیسان

 نداشتن واالسابقه عجيبه：متينا

 خبره؟ چه وببينيم بدیم آب سروگوشی هابریم بچه：دریا

 چيکارکردن هاببينين بچه：اومدوگفت آرميناباگوشيش که وبرن بلندشن دختراخواستن

 ميکردن نگاه بودن اینستاگذاشته توي جشنشون ازپسرا که عکسایی وبه شدن آرميناجمع دورگوشی همه

 وهيچ بودن وایستاده هم جلوي هردوگروه.بدن تااوناروحرص کاروکردن ازقصداین پسراهم.ميخوردن وحرص

 .همينطور دختراهم ميدادن خودشون روبه پسراحق.نميشد تسليم کدومشون

 دشتو کوه به زدن پسراازنبودشون کردنفکرمي ودختراهم ميکنن گریه ازنبودشون دخترادارن پسرافکرميکردن

 .وميخندیدن شادبودن هردوگروه که درحاليکه گرفتن وافسردگی وبيابون
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 .ودب شده تنگ هم براي دلشون جورایی ویه بودن نااميدنشده هردوگروه.بود ازقهردختراوپسراگذشته اي هفته یه

 شپيش برم ميخوام شده فرنازتنگ واسه دلم ندارم طاقت دیگه من：وفا

 نوبتون دربياد تاازدلشون کنيم کاري بایدیه مادلخوردن ازدست خيلی اونااالن：وگفت روگرفت جلوش ساواش

 ماروببخشن

 مثالچيکار؟：آرمين

 بودراضی کشيده ساواش که اي ازنقشه وهمه هاگفت بچه بودروبه کشيده خواب قبل دیشب که اي نقشه ساواش

 بودآوردن مونده حاالفقط.شدن جمع دورهم شدهمه کاراتموم ظهرکه.کرد تقسيم کاراروبينشون ساواش.بودن

 .جشن دخترابه

 .داد خوردوفرنازجواب زنگ خونه بودتلفن سررفته وحوصلشون بودن نشسته خونه دختراتوي

 خوبی؟ جون عمه سالم：فرناز

 شماچطورین؟ عزیزدلم خوبم：نازنين

 دارن هاسالم بچه خوبيم ماهمه：فرناز

 برسون سالم منم ف ازطر：نازنين

 جون عمه چشم：فرناز

 بایدباشين شماهم بگيریم کوچيک مهمونی یه دورهم ميخوایم امشب بگم زدم زنگ عزیزدلم：نازنين

 بود سررفته اتفاقاحوصلمون باشه：فرناز

 مياددنبالتون ماشين یه هم هفت ساعت.هابگو بچه توبه پس：نازنين

 دیگه ميایم عمه؟ماخودمون کاریه چه：فرناز

 فعالعزیزم برسم کارام به برم من بهتره ياینجور：نازنين

 باباي：فرناز

 رفتن بودن دراومده ازبيکاري ازاینکه خوشحال اوناهم دختراداد روبه خبرمهمونی گوشی کردن فرنازبعدازقطع

 .شن آماده
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 یه جلوي راننده.شدن سوارماشين وشيک حاضروآماده واوناهم دخترا اومددنبال ماشينی هفت ساعت راس

 جاتاریکه همه که دیدم تعجب درکمال ولی.شدن وواردرستوران  شدن دختراپياده.کرد توقف يکیش رستوران

 .نيس وکسی

 اومدیم؟ درست که مطمئنين ها بچه：آیسان

 نگفت چيزي که واالعمه نميدونم：فرناز

 بپرسيم راننده ازاین بریم：متينا

 سازهاشون پشت هرکدوم واردالن میوسا وآیهان شدوساواش تابيده قسمتی یه به نورسفيدرنگی موقع همون

 پوشيده مشکی سفيدوپاپيون وپيراهن وشلوارمشکی کت همشون.لبخندبود لباشون روي.شدن نمایان

 .ميکردن نگاشون داشتن دختراباتعجب.بودن

 تو کردي دیوونه منو ميدونه کی دیگه

 تو آوردي سرم چی ببين ميدونی خودت آره

 يادم لبات اون به خنده من حال به بخند

 کنی دیوونه دل این جون به جون

 ميخوام رو تو باز ميخواد رو تو باز

 بشنوم و صدات شده عادت واسم

 لبم رو بيارم هوا بی تو اسم

 ميبينمت وقتی شده عادت واسم

 رفتنت وقت ميکنم تابی بی

 باهام باشی دیگه ميخوام چقدر آخ

 تو صداي با فقط چشام ميخوام

 تو ناز ايچشم به باشه خيره نگام باشه

 رو تو ميخوامت چقدر که آخ
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. رزبود گل پرازبرگ اطراف.پرازغذابود روش بودکه وسط غذاخوردي ميزبزرگ یه.شد چراغاروشن همه

 کردن وشروع روگرفت خودش زوج اومددست ميشدهرکی پخش ازضبظ اهنگ ادامه.بودن دختراواقعاسوپریزشده

 .رقصيدن به

 شه جدا ازت مدل نميشه عاشقم ميگه قلبم تپش کم کم

 شه صدا هم دلت با که باشه تو پيش هميشه دلم باید

 منی با هميشه کنم باور ميخوام

 ميزنی حرف واسم عاشقی از وقتی

 منه با دلت که کنم باور ميخوام

 بگنه جدا ازم رو تو نميتونه کسی

 باهام باشی دیگه ميخوام چقدر آخ

 تو صداي با فقط چشام ميخوام

 تو ناز چشماي به باشه خيره نگام باشه

 رو تو ميخوامت چقدر که آخ

 عادت واسم：فرناززانوزدوگفت متعجب چشماي جلوي رودرآورد کوچيکی مخملی شدوفاجعبه تموم که رقص

 قبل ميکنم تابی بی ميبينمت وقتی شده عادت واسم رولبم هوابيارم اسمتوبی صداتوبشنوم شده

 اجازدو ميشی؟بامن هام خونم،مادربچه زندگيم،خانوم همه....شه تموها تابی بی این ميزاري عقشم....فرناز....رفتنت

 ميکنی؟

 بقيه وهمهمه دست  ن رودادووفاميو بله ب  بودجوا شده جمع توچشماش ازخوشحالی که فرنازبااشکی

 .بوسيد پيشونيش فرنازکردوازروي انگشتررودست

                                ********** 

 ن منتظر همه یگهبابا؟بياد：ن آیها

 ...شما باباچقدعجولين اومدم：امير

 همه ن او حاالميشدگفت.ميتابيد ن روسرشو خوشبختی ب  بودوآفتا داده ن نشو همه روبه خوشش روي زندگی

 بقيه درحق که وظلمی خودش کاري باندونم بودکه ب  تنهاشها وسط این روداشت خوشبختی این ش ارز سختی

 سمت روبگيره اسلحه ب  شها ازاینکه قبل.کرد خداحافظی بازندگيش هميشه رايوب چاه بودافتادتوي کرده
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 ايبرج بدي فقط ش وازخود چشماشوبست هميشه براي اونم ن کرد شليک بهش پليساچندبار کنه اميروشليک

 زکنهبا زندگيش روي سفيدوتميزدیگه صفحه یه داشت روبخشيدوتصميم ش خانواد اعضاي اميرهمه.بود گذاشته

 .وعشق روباخوشبختی سطرش بارسطربه این البته بنویسه ل وازاووقصش

 اومدیم؟ که س اميراینجاکجا：نازنين

 عشق کلبه اسمشوگذاشتم من：امير

 شاخ الي ازالبه بودکه سبزي پرازدرختاي ف اطرا.انداخت بودنگاهی ش روبرو که وکوچيکی چوبی کلبه به نازنين

 بود شده مخلوط داشت وخنکی ل زال ب  آ که رودخونه دايهاباص پرنده صداي.ميتابيد ب  آفتا وبرگش

 .قرارداشت درخت ازتنه ميزوصندلی یه هم کناررودخونه

 قشنگه اميراینجاخيلی：گفت خواسی باذوق نازنين

 تو قشنگی به نه ولی：وگفت ش زدتوچشما ل شدوز نازنين اميرنزدیک

 امير دارم دوست خيلی：گفت ش وجود کردوباتمام بغلش نازنين

 من زندگی بيشترفرشته من：کردوگفت حلقه دستاشودورکمرنازنين اميرم

 ن دبو قبل اميرونازنين ن همو هنوزم ن نميکرد پيري س احسا وقت هيچ ولی باشن اوناپيرشده شایددرنظربقيه

 .تازه هميشه عشق ن باهمو

 ودکهب روزآخري.سبيدچ ن بهشو سفرحسابی بودواین ن تابستو.کيش سوي سفربه.داشتن کاره سفرنيمه اونایه

 وسط ن بر کردوميخواستن سفيداجاره بزرگ قایق یه شب اميرواسه ن برگرد ش  وقراربودفردا ن اونجابود

 انگارخداهم.بود فضاپرازعشق.خوند ن تکشو تک روميشدتوچشماي وعشق خوشحالی.ن بگير دریاواونجاجشن

 .ميپاشيد ازباالعطرعشق

 پارساافتخارنميدین؟ ب  جنا：گفت ش بابا روبه روبرداشت گيتارش ش ساوا

 خودمو کردم بازنشسته：امير

 شده تنگ صدات واسه دلم من ولی：نازنين

 بخواه ن توجو：وگفت انداخت نازنين به عاشقانه اميرنگاهی

 نازنين زدتوچشماي ل ز.بغلش گرفت خاصی وباژست اميرگيتاروبرداشت.اومد همه جمعی ااووووودسته صداي

 ....زدن کردبه وشروع

Bir gülüşün ömre bedel 
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 عمره یک ل بد ت  لبخند یک

Ağlayışın kalbi deler 

 ميکنه دلودیوونه ت  ها گریه

Her gün seni koklasam yeter, 

 کافيه برام کنم بو رو هرروزتو اگه

 Her şey senin o küçücük gözlerinde anlamlıdır , 

 پيداميکنه تومعنی کوچيک چشماي چيزتوي همه

Canım sana candan bağlıdır. 

 وابستس جونت به جونم

 Sen bir meleksin, 

 اي فرشته تویه

 her şey demeksin 

 چيزي همه یعنی

 Tut hep elimi, vazgeçilmezim . 

 (بگذرم ازتونميتونم)گذري دستاموبگير،توغيرقابل هميشه

Sen bir meleksin, 

 اي فرشته تویه

 her şey demeksin 

 چيزي همه یعنی

 Kalpte sevgisi söndürülmezim . 

 خاموشه غيرقابل قلبم تو،توي عشق

Senden asla bir gün bile ayrı kalmam, 

 روزازتودورباشم یه اصالنميتونم
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 Dünyaları verseler de olmadığın yerde durmam , 

 نيستم منم تونباشی که جایی بدن بهم دنياروهم اگه

Bu duygum anlatılmaz ki. 

 (نشدنيه وصف)نيس گفتن قابل ماحساس این

 Sen bir meleksin, 

 اي فرشته تویه

 her şey demeksin , 

 چيزي همه ینی

Tut hep elimi vazgeçilmezim . 

 (بگذرم ازتونميتونم)گذري دستاموبگير،توغيرقابل هميشه

İyi ki sana sahip oldum , 

 توشدم صاحب که خوبه خيلی

Melek nedir şahit oldum, 

 دیدم روازنزدیک تهفرش یه

 Acılara armağan oldun, 

 شدي هدیه یه مثه دردا بين

 Yalnız sana ait oldum, 

 توشدم ل ما تنهافقط

 Gece seni izleyince Yaş olup hep gözlere doldun . 

 ميشدي چشمم روي اشک قطره یه مثه ميکردم تونگاه شبابه وقتی

Sen bir meleksin , 

 اي فرشته تویه

her şey demeksin 
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 چيزي همه ینی

 Tut hep elimi, vazgeçilmezim . 

 (بگذرم ازتونميتونم)گذري دستاموبگير،توغيرقابل هميشه

Sen bir meleksin , 

 اي فرشته تویه

her şey demeksin 

 چيزي همه یعنی

 Kalpte sevgisi söndürülmezim . 

 .....خاموشه غيرقابله قلبم تو،توي عشق

                                  *********** 

 ...پرازعشقه....پرازمهربونيه....صبره کوهه که مهمونی یه.داریم خوب خيلی مهمون امروزیه：عليخانی احسان

 .اومدي خوش خيلی اميرجان.روبدونين وداستانش باشين روشنيده اسمش شایدخيلياتون که آدمی

 ممنون شمامرسی قربون：امير

 اومدین خوش شماهم خانوم：احسان

 ممنونم：نازنين

 اميرکاراچطوره؟：احسان

 خوبه چی خداروشکرهمه：امير

 هک یاهرچيزي وبایدباپسوندآقا،دکتر،مهندس بزرگتره اميرازمن که درسته روبگم چيزي اینجایه من：احسان

 کن اميرصدام فقط گفت بهم که خاکيه مرداونقدري این ولی کنم صداش الیقشه

 ميکنی شرمندم：امير

 بریم؟.موضوعمون سراصل تربریم سریع هرچه يخوامم من：احسان

 بریم：امير
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 ازحمتشم وایه که ماجراروگفتم عزیزمون بينندگان مختصرومفيدواسه خيلی من شمابياین ازاینکه قبل：احسان

 وایستی؟ وبااراده اینقدمحکم شدکه باعث اميرچی.سرسواالمون حاالبریم نباشه

 عشق：امير

 همين؟：احسان

 کنه عوض دنياروهم یه وميتونه قویه خيلی عشق.ميکنه عجزهم خودش همين：امير

 اعتقادداري؟ معجزه به：احسان

 .معجزس یه االن من کشيدم نفس معجزس یه االن خودش من اینجابودن：امير

 داري؟ حسی چه گذاشتن ت  برا که سوپرمنی درمورداسم：احسان

 .قهرمان یه خودشون ل قو شایدبه نميدونم：اميرخندیدوگفت

 چيکارميکردي؟ بودي شهاب جاي اگه：احسان

 کردرونميکردم اون که کارایی بودم مطمئن：امير

 داشتی؟ که ونفرتی کينه همه بااون：احسان

 کردکه عیبایدس پس کنترله غيرقابل که ميکنه آدمی به واوناروتبدیل ميکنه آدماروسياه قلب ت ونفر کينه：امير

 نکنيم اوناروواردقلبمون

 ميشی؟ عاشق بازم گذشته به برگردي اگه：احسان

 ميشم اره：امير

 واقعا؟：باتعجب احسان

 زندگيمه اتفاق تري قشنگ عشق واقعااین اره：امير

 کردي؟ ازخداگله هيچ....باریکال：احسان

 نکنم کردم سعی：امير

 ميگيریم وقيافه باخداقهرميکنيم ميادسریع پيش مشکلی ماتایه همه چرا؟چون：احسان

 اوانت بدون نعمتی هيچ وداشتن نيس حکمت کارخدابی هيچ که نره ت یاد قتو هيچ：ميگفت بابابزرگم：امير

 .روداشت خوشبختی این ارزش سختی همه اون ميگم ميکنم نگاه گذشته به که االن
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 .کنم  ت دعو ميخوام دیگه دوتامهمون وبعدش ببينيم چندتاآگهی بریم خب：احسان

 

 .....آگهی بعدازپخش

 .اومدي خوش آقاخيلی：احسان

 ممنون：وساواش انآیه

 آلبومشون اولين که کارکشورمون تازه ؟ازخوانندگان دیگه روحتماميشناسين گل دوتاجوون این：احسان

 آهنگارو اون ميدم گوش هنوزه که هنوزم من.غوغاکرد

 شما؟ دارین لطف：ساواش

 باباتوچقدميشناسی؟ آیهان：احسان

 ل ودوسا بيست اندازه به：آیهان

 کردي؟ که عمري ل ودوسا بيست اندازه به ینی：احسان

 ينمشبب ازاینکه روقبل بابام من تابشناسمش کنم زندگی بابام با ل ودوسا تابيست نيس نيازي بله：آیهان

 .هممونه زندگی قهرمان اون شناختم

 بزرگ خانواده رویه قصه این مجموعه که درصورتی ازقصن قسمت یه فقط اینجان که چهارنفري این：احسان

 ميگی؟ چی بگی چيزي یه بخوام ت اميراز باشيم درخدمتشون مانتونستيم اسفانهمت که ميدن تشکيل

 وندیدم باشه الزم گاهی شاید....حلواسازي زغوره گرصبرکنی ميگن....دنياصبره چيزتواین ترین قشنگ：امير

 يچه باشه عاشق واقعا که اونی کنيم زشتی به دنيارومحکوم تااینکه تازیباببينيم کنيم عوض زندگی روبه

 ....نميبينه چيزوزشت

 .....ممنون خيلی：احسان

 .کرد حرکت دوربين سمت بلندشدوبه ازجاش احساس

 قراره مگه.کنيم عوض وزندگی آدما،اتفاقا به رونسبت دیدمون که باشه ماالزم اميرقصه گفته طبق شاید：احسان

 مهه امت،فداکاري،گذشتعشق،صبر،استق.عمرزودگذربفروشيم روبه جاودانمون عمرکنيم؟چرازندگی چقدردیگه

 .ها زیبایی ل دنبا بگردیم باشه پاک ل د این ميشن باعث که چيزایين وهمه

 کنيم؟ تازیباش ندیم هم دست به چرادست زشته دنيااگه

 .....عسل ماهتون
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 کشی می زجر داري منم جاي به تو

 عاشقشی تو که عاشقته یکی

 شدي غصه پُره منم جاي به تو

 بشم خسته نذار

 .شدي تهخس نگو

 دلم نگيره که منی نگران

 دلم ميره داره تو دیدن واسه

 بچگيام مثل منی نگران

 خوام می چی ازت من دونی می خودت تو

 بمونم تنها و باشی ميشه مگه

 بتونم محاله بذاري محاله

 شماره بی دلتنگياش دیگه دلم

 نداره رو کسی تو جز به هنوزم

 زندگيمو کنی می عوض

 موعاشقي دادي یادم تو

 کشيدم خاطراتم ته تا رو تو

 ندیدم رو کسی تو زیبایی به

 گذشته من سر از آب دیگه نگو

 نوشته نوشتو سر کی تو جز مگه

 نباشی نداره تحمل

 خداشی تنها تو که دلی

 سرد ي ستاره یه یخی غرور یه
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 کرد گله خدا به چی همه از شب یه

 سپرد رو چی همه خودش به یدفعه

 ..کرد صلهحو فقط نکرد گریه دیگه

 دلم قرصه تو به منی نگران

 دلم ترسه نمی منی کنار تو

 بگير چيمو همه ازم کن بغلم

 ..سير دل تو پيش کنم گریه بذار

 بمونم تنها و باشی ميشه مگه

 بتونم محاله بذاري محاله

 شماره بی دلتنگياش دیگه دلم

 نداره رو کسی تو جز به هنوزم

 زندگيمو کنی می عوض

 شقيموعا دادي یادم تو

 کشيدم خاطراتم ته تا رو تو

 ندیدم رو کسی تو زیبایی به

 گذشته من سر از آب دیگه نگو

 نوشته نوشتو سر کی تو جز مگه

 نباشی نداره تحمل

 ....خداشی توتنها که دلی

 

 پایان
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