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 مقدمه

 

 رو یخوام ول کنم زندگ یمدت میه 

 رو یکنار عشق و دیوونگ بذارم

 که می خوام ببندم یرو اون چشامو

 نخندم یبا هیشک یمدت با هیچ یه

 نباشم يمدت می خوام لنگ چیز یه

 نباشم يو دلتنگ چیز هراسون

 که یهمه آدما از من بترسن

 دیگه یکییه مدت بشم  قراره

 خوام یکم فرصت و استراحت م یه

 خوام یشب خواب شیرین و راحت م یه

 خوام بچه شم باز تو این سن و سال یم

 مدت جدا شم از این حس و حال یه

 ندارم یمی دونی احوال خوب تو

 قرارم ی، سکوتم ، گمم ب غروبم

 اینکه خورشید چشمام بتابه واسه

 توقف ببارم یمدت باید ب یه

 گیرم از عشق یکه آروم نم ببخشید

 از خنده و سیرم از عشق گریزونم

 دم باز ، بشم مثله اول یقول م بهت

 میرم از عشق یواسه تو، باتو م بازم

*** 

 اد؟یامروز نم:حصار دستم محکم تر فشردم و گفتم ونیرو م فمیدانشگاه رو با سرعت باال رفتم، بند ک يها پله

 اد؟یچرا نم یدونیم:گفت یداشت به سرعتش اضافه کنه تا به من برسه، با ناراحت یکه سع یدر حال مهسا
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هفته رو با دوستاش بره  نیا خوادیحتما م:گفتم یحوصلگ یبه طرف مهسا برگشتم و با ب سادمیپله ها وا وسط

 ...!!!شمال

 !نداره يا گهیاون به جز ما دوست د:کرد و گفت یاخم

مهسا متوقفم  يدانشگاه به راه افتادم که صدا یزدم پشتم رو به مهسا کردم و به طرف سالن اصل يپوزخند

 ...پدرش فوت کرد شبید:کرد

برنگشتم که به مهسا نگاه کنم، فقط با  یحت...دستام شل شد ونیم فمیسست شدند، بند ک يلحظه ا يبرا قدمام

هم داخلش  يو عده ا رونیب ومدندیدانشگاه م ین اصلکه از سال کردمینگاه م ییبه پسرا و دخترا یسردرگم

 ...اتفاق افتاده باشه نیا شدیشوکه شدم، اصال باورم نم...شدندیم

 کرده،اونم مجبور شد بره اصفهان یپدرش سکته قلب شبید-

 نزاشت؟ انیمن رو تو جر یپس چرا کس:گفتم یطرف مهسا برگشتم و با ناراحت به

چند  دیشا التیناراحت شدم، بعد از تعط یلیخ دمیفهم یخودمم وقت:با تاسف سرش رو تکون داد و گفت مهسا

 ...حالش خوب نبود و نشد باهاش حرف بزنم یلیخ ستم،ین انیدرست تو جر...ادیروز باز نتونه ب

 ...خدا بهش صبر بده:گرفته گفتم يانداختم و با صدا نییسرم رو پا آروم

 ...سر کالس مینشده بر ریبهتره تا د:مد و گفتبه سمتم او مهسا

باور کنم  تونستمیجوره نم چیرو آروم تکون دادم و به دنبال مهسا به طرف کالسمون به راه رفتم، اصال ه سرم

 ...!!!فوت کرده باشه یراحت نیدوستام به هم نیاز بهتر یکیپدر  ،یعیرف يآقا

 !نداشت یکه سن یعیرف ياما مهسا، آقا:گفتم رتیرنگم گذاشتم و با ح یمانتو مشک بیج يرو تو دستم

 منم شوکه شدم:سرش رو با تاسف تکون داد و گفت مهسا

 میتا اصفهان بر میتونیبد شد که ما نم یلیخ-

 میکنیم يفکر هیبعدا  م،یامروزمون برس يفعال بزار به کالسا-

 مین شدرو آروم تکون دادم و همراه مهسا وارد کالسمو سرم

 ياریقرص رو زودتر ب شهیمامان م:گفتم يگرفته ا يرو به سرم گرفتم و با صدا دستم

 !صبر داشته باش دختــــــر قهیاالن دو دق:که گفت دمیمامانم رو از آشپزخونه شن يصدا

ن کار پروژه هام روشو يکه برا یرنگارنگ يدادم و به تابلوها هیتک واریو پاهام رو به د دمیتخت دراز کش يرو

 کار کرده بودم رو واقعا دوست داشتم،  کیرو که به سبک مدرن با اکرل ییاز تابلو ها یکیشدم،  رهیکرده بودم خ
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به  یوقت...شده بود رهیکدر رنگ خ یبود و به حوضِ آب نیینشسته بود، سرش پا یبود که کنار حوض يدختر

 یتونستیدخترك رو م ییحس تنها بیعج يشدیم رهیبودم خ دهیبارنگ ها سرد کش شتریدو لت که ب يِتابلو

 ؟؟؟...تابلوم رو دوست داشتم نیچرا انقدر ا دونمینم ،یحس کن

 یکه خواست یقرص نمیآب و ا نیا ا،ینغمه ب-

 یمرس:گفتم یلب ریتخت بلند شدم و از دست مامانم قرص و آب رو گرفتم و ز يرو از

 ؟ییاینم متیخونه خاله مر-

 د؟یبر ییخوایم یفعال که حالم بده، ک:و گفتم دمیرو تو هم کش ابروهام

 گهیساعت د کیاحتماال تا :گفت رفتیکه به سمت در م یحال در

 کنمیباشه خبرتون م-

کنار تختم  یعسل يرو رو وانیدادم، ل نشییقرمز رنگ ژلوفن رو تو دهنم گذاشتم و با چند قلوپ آب پا قرص

 دمیتخت دراز کش يگذاشتم و دوباره رو

اصال ...مهربون یلیمرد خ هی...بود یچه مرد دوست داشتن...پرواز کرد یعیرف يذهنم به سمت آقا ناخودآگاه

 ...نداشت یسن ادمه،یکه من  ییتا جا...باور کنم مرده باشه تونستمینم

سردم رو داغ  يدستم رو دراز کردم و قطره اشک که گونه ها...شد ياز گوشه چشمم جار یقطره اشک ناخودآگاه

 دیبا...بگم یچ دیبا دونستمینم...اما...رمیرو برداشتم، خواستم شماره دوستم رو بگ میرو پاك کردم، گوش کرده بود

 ؟؟؟...ای...گفتمیم تیبه خاطر مرگ پدرش بهش تسل

 رو کنار گوشم گذاشتم یو گوش... لرزونم شماره رو گرفتم يانگشتا با

 بوق، دو بوق، سه بوق کی دم،یبوق رو شن يصدا

 شبیباشه اون د یکرده، حق داشت هرچ هیگر یلیمشخص بود خ دم،یگرفته اش رو از اون ور خط شن يصدا

 پدرش رو از دست داده بود

 ...سالم نغمه-

 ...گمیم تیتسل:گفتم یلرزون ينتونستم جواب سالمش رو بدم با صدا یحت

ر من پدرم رو از دست باره انگا هیاشک تو چشمام حلقه زد ...دمیشنیهق هقش رو م يشکست، صدا بغضش

 ...از حرف خودم شرمنده شدم...رو گاز گرفتم نمییفکر لب پا نیبا ا...داده بودم

 ؟...من چند سالش بود ي؟؟؟ مگه بابا...نغمه يدید:زمزمه کرد یلرزون يصدا با
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 ...دادمیم صیهاش تشخ هیگر ونیم یرو به سخت صداش

کردم و به  يباز يبدم؟ با انگشتر تو دستم باز يدوستم رو دلدار يچطور دیبا دونستمیکردم، اصال نم سکوت

 خودم رو برسونم تونمیمتاسفم که نم:گفتم یسخت

 ...درك کنم تونمینه نغمه، من م:گفت يگرفته ا يو با صدا دیرو باال کش شینیب

 ...نمتیزودتر بب دیبا...میمنتظرت آ،مایمواظب خودت باش-

 ...زودتر برم دیبا...شلوغه یلیخ نجایا...برم نغمه دیمن با-

 ...مراقب خودت باش-

 ...شد ياز گوشه چشمم جار يگریرو قطع کردم، دوباره قطره اشک د یگوش و

قبل شده بود، همون موقع  قیکمتر از دقا یلیدردش خ کرد،امایهنوز هم سرم درد م دم،یتخت دراز کش يرو

 :زدم و جواب دادم یرمق یزل لبخند باسم غ دنیشدم با د رهیزنگ خورد، به صفحه اش خ میگوش

 الو غزل؟؟؟-

 ؟یکشیتو خجالت نم...زمیعز يبـــــه بــــــه، سالم به دختر خاله -

 !آیزنگ بهم بزن هینکرده  ییدانشگاهمم، نکنه خدا يکارا ریروزا درگ نیمن ا یدونیتو که م-

 صورتش رو پوشونده بود، تصور کنم یرو که لبخند بزرگ افشیفاصله ق نیاز ا تونستمیم یحت

 !خانم ستیماها که ن يشماست، برا يمشکالت فقط برا نینغمه خانم، ا یدونیآخه م-

 رون،یب میرفتیم ای زدمیبود که هر موقع باهاش حرف م نیاز اشک بود، اما نکته مثبت غزل ا سیچشمام خ هنوز

 ...خندوندیمن رو م شهیهم

 ؟يما افتاد ادهیشد که  یچ ،یبگ شهیخب حاال م-

اگه  نمیگفتم زنگ بزنم بهت بب ،ییایب یتونینم ستیخوب ن ادیگفت حالت ز زدم،یاالن با خاله داشتم حرف م-

 !نه من، نه تو گهید ییاین

 !کنهیآخه سرم درد م:رو تو دستم جابجا کردم و گفتم یگوش

 نمیبب ایبدلمون برات تنگ شده، پاشو  اریخودت رو لوس نکن نغمه، هم من، هم مهر-

 برانداز کردم یکه درست مقابل تختم بود انداختم و خودم رو کم نهییبه آ ینگاه

 خوابت برده؟؟؟! با توئــــــم، نغمه-

 ...امیاوه نــــــه، باشه م:گفتم عیسر
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 !اینکن ریپس من منتظرتم، د یاوک-

 باشه باشه-

شدم  رهیآوردم به مامانم خ رونیباز کردم و سرم رو ب یتخت بلند شدم، در رو کم يرو قطع کردم و از رو یگوش

 بود ونیزیتلو يو رو کردن کانال ها ریمبل نشسته بود و در حال ز يکه رو

 نغمه؟ هیچ:به من انداخت و گفت ینگاه

 امیمنم م-

 پس حاضر باش میریم گهیساعت د میباشه تا ن:انداخت و گفت يواریبه ساعت د ینگاه

 کمیگرفتم  میرو برداشتم، تصم شمیلوازم آرا فیک سادم،یوا نهییآ يرو تکون دادم، به اتاقم برگشتم و جلو سرم

 ارمیدر ب یروح یحالت ب نیرو از ا افمیکنم تا ق شیآرا

 زمیسالم عز:و گفتم دمیغزل رو به آغوش کش اقیاشت با

 میدیمون رو ددختر خال نیبه به باالخره ما ا:گونم زد و گفت يبه رو يا بوسه

برادر غزل که چهار سال هم ازم بزرگتر بود، به طرفم اومد  اریاومدم، مهر رونیزدم و از آغوشش ب يلبخند

 میدیخانم هنرمند رو د نیبگم باالخره ما ا دیبا:دستش رو به سمتم دراز کرد و گفت

 !!!دکتر؟؟؟ يآقا دیشما چطور آ،یندازیم کهیخوب ت:نثارش کردم و دستش رو گرفتم و گفتم يلبخند

 رمیمونده تا مدرکم رو بگ گهیچند سال د هیحاال :و گفت دیکش رونیرو از تو دستم ب دستش

 !دیما دندان پزشک ياالنشم برا نیشما از هم:گفتم کردمیمانتوم رو باز م يکه دکمه ها یحال در

 برات حرف دارم یبدو که کل:و گفت دیزد، که غزل دستمو کش يلبخند

بعد تو  نمیخواهر زادمو بب نیمن ا قهیغزل، بزار دو دق یه:اومد و گفت رونیالم از آشپزخونه بموقع خ همون

 شروع کن

 !مشیخورینم ایخب ب:کرد، دستم رو رها کرد و گفت یاخم غزل

 ينغمه برا نیا دییایب:گفت نشستیمبل م يکه رو یخنده، مامانم در حال ریز میحرف غزل هممون زد نیا با

 شما، همش سرش تو کاراش و درساشه

 ؟ینالیچرا م گهید ،يدار یخانوم نیدختر به ا:و گفت دیبغلم کرد گونم رو بوس د،یبهم رس میمر خاله

ور  نیا یلیبا مامان خ تونمیپروژه هامم و نم ریچون اکثرا دانشگاهم و درگ:اومدم و گفتم رونیتو آغوش خالم ب از

 !گهیاون ور برم، م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینغمه جنت  – یینگارِ من ، تو

wWw.98iA.Com ٨ 

 ...بابا فاطــــــمه يا:کرد و گفت يخنده ا خالم

 اتاقم؟ دییایسر ب هیو  دیافتخار بد شهیحاال م:دوباره دستم رو گرفت و کنار گوشم گفت غزل

 میباشه بر:زدم و گفتم يحرفش لبخند نیا با

 يبه عکسا يبا کنجکاو نیبودم، به خاطره هم ومدهیوقت بود خونشون ن یلیدنبال غزل وارد اتاقش شدم، خ به

 شدم رهیزده شده بود خ واریغزل که به د دیجد

 چه خبرا نغمه؟:تخت نشست و گفت يرو

 ؟یکنیکار م یتو چ ست،ین يخبر:نشستم و گفتم نیزم يگرفتم و مقابلش رو وارید يرو يرو از عکسا نگاهم

چند  مداد چشم با هیداشت،  يمختصر شیروشن کرده بود، آرا شهیبلندش رو مثل هم يشدم، موها رهیخ بهش

 نداشته شیآرا يحال و حوصله  یلیرژ کمرنگ، مشخص بود خ هیبا  ملیپر ر

 ؟یکشیم گارینگو که س:کردم و گفتم یرو در آورد، اخم يگاریپاکت س فشیرو دراز کرد و از تو ک دستش

دختر  دنید ییایدو ماه ن یوقت گه،ید نهیهم:کرد و گفت کشیرو گوشه لبش گذاشت و فندك رو نزد گاریس

 یخبر داشته باش دینبا یچیخالت، معلومه ازه

و دودش رو  زدیم گاریبه س ییو ماهرانه  قیعم يبه غزل که پک ها رتیدادم و با ح هیپشت سرم تک وارید به

 ...شدم رهیخ کردیهوا رها م يتو

از  میبا هم فرق داشت شهیتر بود، اما هم کیسال از من کوچ کی یعنیسالش بود،  کیو  ستیفقط ب غزل

اون  مونیتو نوجوون م،یاز هم فاصله گرفت یلیخ میهم که بزرگ شد یوقت م،یبا هم فرق داشت میهمون بچگ

بودم  يهنر يدنبال سبکا شهیجور واجور بود و من هم يلباسا و مانتو ها دنیزدن و پوش پیبه دنبال ت شهیهم

آخر سرم از  داد،یبه درساش ادامه م یلیم یبودم، اما غزل با بعاشق درس و رشته ئم  شهیمن هم اد،یتا به کارم ب

 ...رهیرو بگ شیشگریآرا پلمیتا د شگاهیآرا هیکه دانشگاهش رو رها کرد و رفت  دمیمامان شن

کرد و دود آخر رو به طرف صورتم رها کرد، سرفه  زیخاموش کرد، چشمانش رو ر يگاریجا س يرو تو گاریس ته

 !وونهینکن د:کردم و گفتم يا

 ؟یکشیم گاریس دونهیم اریمهر:دمیزد که پرس يلبخند

 !بزرگم گوشمه کهینه بابا اگه بدونه که ت:زد و گفت يپوزخند

 چه خبرا؟  نمیخب بگو بب:رو تکون دادم و گفتم سرم

 نفر دوست شدم هیبا : زد و گفت هیپشت سرش تک وارید به
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 دوست؟-

 میاگه خوب بود با هم ازدواج کن ه،یچطور مرد نمیبب خوامیم-

 ه؟یک شناسمش؟یمن م: دمیتعجب نگاهش کردم و پرس با

 يدیسع انیشا...انیشا:چشمام زل زد و گفت به

 کارست؟ چند سالشه؟ یچ-

 دربند رستوران داره يسالشه و تو 28-

 ؟ییتو مگه دربند برو ؟يکرد داشیاوه ازکجا پ-

 آشنا شدم انیدربند اونجا بود که با شا میبر میگرفت میتصم شگاهیآرا يبا چند تا از بچه ها شیچند روز پ-

 آهـــــا:شدم و گفتم رهیخ بهش

 ماهه قبله شیچند روز پ نیالبته منظورم از ا:داد ادامه

 ه؟یهست؟ درست و حساب یحاال پسر خوب:رو آروم تکون دادم و گفتم سرم

 هیگذاشتم،  ونیرو در م هیقض نیفعال فقط با مامانم ا نیخوب باشه، به خاطر هم ادیفعال که آره، به نظر م-

و بابا هم خبر  اریاون موقع مهر م،یخواستگار ادیب خوادیبود، م یباهاش دوست باشم، اگه پسر خوب خوامیمدت م

 شندیدار م

 خوبه یلیپس خ -

 رستورانش؟ میروز رو بر هی ییایم له،یکه دانشگاهت تعط يچند روز نیا:رو تو هم قفل کرد و گفت دستاش

 امیرو وقتم آزاده، خبرم کن، بتونم، حتما م يچند روز ست،منین يباشه فکر بد:رو تکون دادم و آروم گفتم سرم

 کنمیباشه خبرت م:زد و گفت یرمق یب لبخند

رو برداشت و  شیگوش وترشیکامپ زیمکالممون رو قطع کرد،دستش رو دراز کرد و از م لشیزنگ موبا صدا

 !!!!!هیک نیاوه بب:گفت

 !بود انیکاش شا:زد و بعد گفت يلبخند

 ه؟یمگه ک-

 :جواب سوالم رو بده، جواب تلفنش رو داد و گفت نکهیا بدون

 ...!!!به من زنگ زده یک نیبـــــــــــه، بب-

 ...پشت سرم گرفتم و بلند شدم تا اتاق غزل رو ترك کنم واریام رو از د هیتک
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*** 

 نییصورتم انداختم، دستام آروم پا يبه اجزا یو نگاه دمیکوتاهم کش يموها ونیم یو دست سادمیوا نهییآ يجلو

گوشه لبم نشست،  یلبخند تلخ...نوازش کردم یبود رو به آروم شمیاز ته ر یزبرم رو که ناش يتر اومد و گونه ها

 ...حوصله شده بودم یروزا چه قدر ب نیا

 دادم رونیب یرو به آروم نمیگرفتم و آهه تو س نهییرو از تو آ نگاهم

 ...رو گذاشتم امیتوئه شهاب ت يرفتم و آهنگ برا زمیم يسمت لب تاب رو به

 و در سکوت به آهنگ شهاب گوش سپردم دمیتختم دراز کش يتو

 مثل نماز عاشقاست... من به حس تو ازین*

 حساب عاشقا از همه آدما جداست گنیم

 شدمیتموم جاده ها، همقدم تو م یوقت

 ...مــــــــن ریتــــــو به غ يبرا...من ریتو به غ يمن، برا ریتو به غ ينگفت برا يترانه ا یشکیه

چشمام گذاشتم و آهنگ  يچشمام افتاد، دستم رو رو ياز نور درست رو يا کهیموقع در اتاق باز شد و بار همون

 ...!یمامان، ازت خواهش کردم که قبل از ورودت به اتاق در بزن:گفتم يرو متوقف کردم و با ناله ا

 چشمام بسته بود، اما مطمئن بودم که اخماش تو هم گره خورده هنوز

 !پاشو با بابات برو سر ساختمون نا،یس-

و اصال حال  الیخ یمامان ب:حوصله گفتم یالشونو باز کردم، ب یچشمام برداشتم و به سخت يرو از رو دستام

 حوصله ندارم

 باز چت شده؟-

 تنها بمونم؟ کمی شهیم-

 ؟یفراموش کن ویهمه چ ییخوایم یتو ک:کرد و گفت یپوف

 کنمیخواهش م...لطفا:شدم و گفتم رهیچهره مامانم خ به

رو زدم  یپِل...اتاقم رها کرد یکیرو از من گرفت پشتش رو کرد و در اتاق رو بست و دوباره من رو تو تار نگاهش

 ...دوباره شروع کرد به خوندن و آهنگ

*** 
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 کنهیبارون چشم تو، چشم منم تر م یوقت

 کنهیگونه هات، دردمو بدتر م يرو زهیریم

 ییکه تو خود تو یاز تو گفت، وقت شهینم یچیه

 ...ییاون که رها شده تو رشم،یکه من اس یاون

 م؟یلباست رو انتخاب کن میبر یک:گفتم زدمیکه کنارش قدم م نطوریهم

 باشه؟ گه،یفکر کنم هفته د:زد دستش رو دور بازوم حلقه کرد و گفت يلبخند

 ؟يبخر یلباس چه رنگ يخانمم، دوست دار:به صورتش انداختم و گفتم ینگاه

رو دوست  یباشه، چون صورت یصورت میلباس نامزد خوامیم:دستش رو دور بازوم تنگ تر کرد و گفت حصار

 !يفر رو دوست دار يــــو موهاچون ت...و موهام رو فر کنم...يدار

 ...قشنگه اما یلیخ یفر رو که عاشقشـــــــم،صورت يموها:کردم و گفتم يا خنده

 نا؟یس ،یاما چ:کرد و گفت یاخم

 دیبه نظرم سف ،ينخر غیرنگ ج یلیبهتره که خ مون،یمراسم نامزد ينـــــــگـــــــار،به نظرم برا-

 ...قشنگتره

 ...!خب پوشمیم مونیعروس يرو برا دیمن سف! نایس-

 بود شنهادیپ هیفقط  م،یخب من تسل یلیخ:بهش انداختم و گفتم ینگاه

 ؟یبا صورت یپس موافق:تو آغوشم خودشو جا داد و گفت شتریبه خودش گرفت و ب یلوس و دوست داشتن افهیق

 دختر میابونیتو خ...نگارم نکن:چشماش زل زدم و گفتم به

 دیخب ببخش یلیخ:ازم فاصله گرفت و گفت یزد کم يلبخند

 ه؟یچ یبستن هیحاال نظرت با خوردن -

 ستشین ياومـــــم فکر بد:شد و گفت رهیبود خ ابونیکه اونور خ یفروش یرو چرخوند و به بستن سرش

 ...میرفت یفروش یدستام گرفتم و با هم به سمت بستن ونیو خوش حالتش رو م فیظر يدستا

رو  یغم چیه میکه تو زندگ ییبود، روزها میزندگ يروزها نیرو که با نگار بودم، قشنگتر ییروزها اون

 ...اتفاق هی...رو بر هم زد میتمام زندگ...اتفاق هیاما ...نداشتم

 از اشک شده بود سیبه خودم اومدم چشمام خ...بود دهیبه آخرش رس امیت آهنگ

 ...جنس زن بتونه انقدر منو خورد کنه شد،یورم نمبا...دستام گرفتم ونیتخت نشستم و سرم رو م يرو
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شهاب در هم شکسته بود،  يکردم، سکوت اتاقم با صدا ادیولومش رو ز...آهنگ رو از اول پخشش کردم دوباره

... کردمیم هیزن داشتم گر هیشده بودم که به خاطر  فیچه قدر من ضع...زاشتندیاشک تنهام نم يقطره ها

 ...ام پاك کردمگونه ه ياشکام رو از رو

 ...خشک کردم دیدستمال رو برداشتم و گونه هام ترم رو با دستمال سف...رفتم نهییبه سمت آ و

چشمام  يدستم رو رو... رها کردم و دوباره به طرف تختم پناه بردم نیزم يرو يمچاله شده رو گوشه ا دستمال

 ...کردم که بخوابم یگذاشتم و سع

 ...آرامش داشته باشم، آهنگ رو متوقف کردم و لب تاب رو خاموش کردم زاشتیصدا سرسام آور لب تابم نم اما

 ...من بود انیرفتن نگار پا...شدم و دوباره تو خاطراتم غرق شدم رهیاز سقف اتاقم خ يبه نقطه ا یاهیس تو

 کردم؟یخودمو نابود م یک يکه من داشتم برا ییوا

اسم  دنیانداختم با د میبه صفحه گوش یرشته افکارم رو پاره کرد، نگاه لمیموبازنگ  يلحظه صدا همون

 :تعجب کردم، جواب دادم انیشا

 الو؟؟؟-

 ؟يچطور نایسالم س-

 ؟يکارم دار یچ ستم،یبد ن یمرس-

 باغ ایسر ب هیفردا -

 ؟یچ يبرا:حوصله گفتم یب

 ییخوایتو اتاقت؟ چه قدر م یکنیحبس م يچه قدر خودت رو دار گهیبسه د:که ناراحت شده باشه گفت انگار

 !از اون موقع چه قدر گذشته یدونی؟میخودت رو غرق کارت کن

 ...تونمینم ادهیساختمون ز يکارا...ترو خدا الیخ یب انیشا ییوا:حوصله گفتم یب

 !و انقدر تو خودت نباش ایب...ادیکه ب گمیغزل هم م ا،یفردا عصر پاشو ب-

 !من با غزل کار داشتم یاوه راست:رو تکون دادم و گفتم سرم

 ها؟ ؟يکار دار یبا دوست دختر من چ:گفت يمانند یلحن شوخ با

 یکنیحاال لطف م ارتش،یقرار بود برام ب خواستم،یم يد یس هیازش  ،یچیه:زدم و گفتم یرمق یب لبخند

 ؟يشمارش رو بهم بد

 !!!آیباش نجایپس، فردا عصر ا کنم،یآها باشه، االن برات اس م-
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 باغ امیسرم م هیبرم سر ساختمون، بعدش  دیباشه فردا صبح با-

بعد  یکم...کنه غامیغزل رو برام پ يشماره  انیدستام گرفتم و منتظر شدم تا شا ونیرو م یکرد، گوش قطع

رو کنار  یبازش کردم و به شماره غزل چشم دوختم، شماره رو گرفتم و گوش دم،یرو شن میگوش غامیپ يصدا

 گوشم گذاشتم

شاد  تونستیشد، چه قدر م میلحظه بهش حسود هی دم،یشاد و بشاشش رو شن يتابوق خورد تا باالخره صدا چند

 ...رو نداشتم یکاش منم مثل اون غم...کاش منم مثل اون بودم...کنه یزندگ

 ...!!!به من زنگ زده یک نیبـه، بب-

 ؟یسالم غزل، خوب-

 ؟يرینغمه کجا م یهـــــ:من گفت توجه به یشدم تا جوابم رو بده، اما ب منتظر

 غزل؟:دمیپرس یسردگم با

 یلحظه گوش هی-

 ...نشم انیکه مزاحم تلفن صحبت کردنت با شا رمیم:دمیرو شن يا گهیدختر د ياون ور خط صدا از

باهات کار  نیبش ایب انه،یشا يپسرخاله  نائهیس ست،ین انیشا وونهید:دمیغزل رو شن يخنده  يکردم، صدا یاخم

 دارم

 خب باشه یلیخ-

 زدمیشرمنده، داشتم با دختر خالم حرف م نایس:گفت غزل

 اسمش نغمه ست؟:دمیخودم جرئت دادم و پرس به

 آره کلک چطور مگه؟-

 !دمیپرس ينطوریهم وونه،ید:زدم و گفت یکج لبخند

 شده؟ يزیچرا صدات گرفته، چ نا،یس-

 :دروغ گفتم به

آهنگ رو که  يد یاون س شهیباغ، خواستم بهت بگم م ییایبهم گفت فردا م انینه بابا، زنگ زدم چون شا-

 ياریرو برام ب يقولش رو بهم داده بود

 !!!نایآقا س گهید نمتیبیپس، فردا م ارم،یرو م يد یالبته چرا کـــــه نه؟؟؟ فردا عصر که اومدم برات س-

 ؟ییایفردا تنها م ،یمرس-
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 چطور مگه؟ ...امینه با نغمه م-

 ؟...ما خوشت اومده ينکنه از نغمه  هیچ ؟ییخوایکلک دوست دختر م هیچ:گفت عیبزنم که سر یحرف اومدم

 !غزل خفه شو:دمیآروم نغمه رو شن يبگم که صدا يزیخندم گرفت اومدم چ اشیشوخ نیا از

 ؟يندار يکار نمیبدونم، بب خواستمیفقط م وونه،یخل و د يدختره :شد و گفتم لیبه اخم تبد لبخندم

 زمینه عز-

 خداحافظ-

 يبا يبا-

 ...دمیتختم دراز کش يگذاشتم و رو زیم يرو قطع کردم و رو یگوش

 اشیئم داغون بود اما حاال که باهاش حرف زده بودم به خاطر شوخ هیروح یلیبا غزل حرف بزنم خ نکهیاز ا قبل

 ...داشته باشم يباعث شده بود حس بهتر

 گرفتیو گرم م شدیم یبا همه خودمون عیسر یلیبود، خ ییجالب و بامزه  دختر

 ...هم گذاشتم يو چشمام رو رو...دمیزدم و بالشم رو به آغوش کش یغلت

 ...قبل از خوابم بدون فکر کردن به خاطرات نگار، سر کنم خواستمیامشب رو م هی

 گفتیکه بهم م مونهیم ادمیرو  انیشا يحرفا شهیهم

 اقتیاون دختر ل...شیکه به موقعش شناخت یخوشحال باش دیبا ،یبه خاطر نگار ناراحت باش دیتو نبا نا،یس"

 "عشق پاك تو رو نداشت

 ...ساده بود یگفتیکه م يهمون قدر یکاش همه چ:لب زمزمه کردم ریفکر ز نیا با

 ...فرو رفتم یقیهم فشردم و به خواب عم يرو رو چشمام

 

 *** 

 

 :نغمه

 ؟يرینغمه کجا م یه:رم اما غزل گفترو باز کردم که ب در

که  رمیم: پشت خطه گفتم انیشا نکهیهنوز کنار گوششه و فکر ا یکه گوش نیا دنیطرفش برگشتم و با د به

 ...نشم انیمزاحم تلفن صحبت کردنت با شا
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 باهات کار دارم نیبش ایب انه،یشا يپسرخاله  نائهیس ست،ین انیشا وونهید: کرد و گفت يخنده ا غزل

 خب باشه یلیخ:نشستم و گفتم نیزم يحوصله دوباره رو یب

 شد، انداختم شیبه غزل که دوباره مشغول حرف زدن با گوش ینگاه

 زدمیشرمنده، داشتم با دختر خالم حرف م نایس -

 آره کلک چطور مگه؟: گفت که غزل گفت یاز اونور خط چ نایس دونمینم

 چت شده، صدات گرفته؟ نایس:دیپرس یاز مکث بعد

 !!!نایآقا س گهید نمتیبیپس فردا م ارم،یرو م يد یالبته چرا کـــــه نه؟؟؟ فردا عصر که اومدم برات س-

 چطور مگه؟...امینه با نغمه م-

رو  زنهیدرباره من حرف م نکهیا لیدل خواستمیبهش انداختم و م یکه غزل اسم منو به زبون آورد نگاه یوقت

 ؟...ما خوشت اومده ينکنه از نغمه  هیچ ؟ییخوایکلک دوست دختر م هیچ: بپرسم که غزل ادامه داد

 !غزل خفه شو:گفتم یکردم با ناراحت یاخم

 یدرباره من چ ؟يشد وونهیغزل د:شدم و گفتم رهیبهش خ تیرو قطع کرد با عصبان یگوش یاز خداحافظ بعد

 ؟یگفت

 ه؟یاسم دختر خالت چ دیپرس وونه،ید یچیه:کرد و گفت يا خنده

 داره؟ یمگه به تو ربط یگفتینکنه طرف دختر بازه؟ بهش م:اخم گفتم با

 دیحاال بدبخت اسمت رو پرس آ،یشد وونهینغمه د! وا:زد و گفت يحرفم لبخند نیبا ا غزل

 ستشین یکنیکه تو فکر م ییاز اون پسرا نایراحت س التیخ:زدم که گفت هیتک واریبه د نهیبه س دست

 !ستشیمن اصال مهم ن يباشه، باشه برا خوادیکه م يهر پسر-

 ؟یگرفت افهیخب حاال چرا انقدر ق یلیخ-

 !نایبه س يداد ریتو گ! بابا هیچ افهیق:زدم و گفتم يحرف غزل ناخودآگاه لبخند نیا با

 م؟یبر ییایخب باشه، فردا م یلیخ:زد و گفت يلبخند

 ؟یچه ساعت-

 دنبال تو مییایدنبالم، بعدم م ادیب انیشا گمیعصر م يکاینزد-

 ...قبلش خبرم کن...باشه:رو آروم تکون دادم و گفتم سرم

 گشنمه یلیخ یلیکه من خ میشام بخور میبر:بلند شد و گفت نیزم يرو از
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که با  يو به سمت سفره ا میبلند شدم و به دنبال اون اتاق رو ترك کرد نیزم ياز غزل من هم از رو تیتبع به

سر سفره کنار  یبدون حرف...میو درست شده بود مواجه شد نییتز میخاله مر یو دستپخت عال نیرنگ يغذاها

 میغزل نشستم و منتظر شدم تا شام رو شروع کن

 "دنبالت مییایم گهیساعت د کی"از طرف غزل بود یغامیپ

مبل  يکردم و از اتاق خارج شدم و رو به مامانم که رو يعصر بود، دهن دره ا 5به ساعت انداختم  ینگاه

 رونیب میریمامان من و غزل م:بود گفتم ونیزیتلو يو رو کردن شبکه ها ریسته بود و مشغول زنش

 ؟يریکجا م:بهم انداخت و گفت ینگاه

 دوستش شیپ-

 ؟يگردیبر م یک:رو کنارش رو مبل گذاشت و گفت کنترل

 برگردم 8تا  کنمیم یسع رمیم نایا 6-

 بده رینکن که بابات گ رید یلیخ-

 باشه مامان-

چشمام  ینشستم، دستم رو دراز کردم و مداد چشم رو برداشتم و کم نهییمقابل آ یصندل ياتاقم برگشتم و رو به

 لبام زدم يرو رو یرنگ یکردم، رژ لب صورت اهیرو س

 ...بود يفرفر شهیمثل هم...به موهام انداختم یکنم،نگاه شیآرا یلینداشتم خ عادت

پس ...وقت نداشتم که بخوام موهام رو لخت کنم یلیاما خ...شتمفر رو دوست ندا يموها دمیبهشون کش یدست

 ...زمیطرف صورتم بر هیرو  میفر مشک ياز موها يگرفتم موهام رو از باال جمع کنم و دسته ا میتصم

 رونیزانوم بود رو ب يکه تا باال یمشک يمانتوهام شدم، مانتو ونیطرف کمد لباسام رفتم و مشغول گشتن م به

 و تنم کردم دمیکش

رو برداشتم و  فمینمونده بود، ک يزیشدم تا اومدن غزل چ رهیرو هم سرم کردم، به ساعت خ یرنگ یمشک شال

 به طرف در رفتم و کفشام رو پام کردم

 شماره غزل رو گرفتم و منتظر شدم تا جواب بده رونیاز خونه بزنم ب نکهیاز ا قبل

 در يجلو اینغمه ب:گفتکه سالم کنه  نیاز چند تا بوق،بدون ا بعد

رفتم و از در خارج  نییرو قطع کردم و در رو پشته سرم بستم پله ها رو پا یبگم گوش يزیکه چ نیبدون ا منم

 ...شدم
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 ینبود تو دلم کل يکنم اما خبر دایچرخوندم تا غزل رو پ یگذاشتم و سرم رو کم ابونیرو داخل خ ادهیرو از پ پام

 در يونده جلوکردم که منو زودتر کش نشینفر

 !!!!غزل ییآ:لب گفتم ریرو رو چشمام زدم و ز میآفتاب نکیکه اخمام تو هم گره خورده بود ع نطوریهم

خم شد و  رونیاز پنجره ب یتوش نشسته بود کم یمقابل پام ترمز کرد پسر جوون یرنگ یمشک نیماش

 ...خانم برسونمتون:گفت

 ...مزخرف يپسره :کردم يلب غرولند ریز

 ؟یشیسوار نم:شد و گفت رهیبا دقت بهم خ پسره

 !هستش یکرده ک الیخب به درك سوار نشو، خ:که گفت دمیرو ازش گرفتم، شن روم

 دادم حرف نزنم تا راشو بکشه و بره حیاما ترج...دستش حرصم گرفت از

 !شدمیباهاش دهن به دهن م دیجوابش رو بدم با خواستمیم اگه

 ابونیپدال گاز فشرد و با سرعت تو خ يپاش رو رو رمیگینم لشیمن اصال تحو دید یرو شکر وقت خدا

 که دینکش یطول...دیچیپ

راحت شد به طرف  المیغزل خ دنیچرخوندم با د یمقابل پام ترمز کرد سرم رو کم یرنگ دیسف Gen 2 نیماش

 شدم نیدر عقب رفتم و سوار ماش

کرد  یسالم یلب ریشدم آروم ز رهیکه پشتش به من بود، خ انیکردم و به شا یکه سوار شدم سالم نیهم

 !بر نگشت بهم نگاه کنه یحرفا بود که حت نیشعور تر از ا یاما ب نمیکنجکاو شده بودم که چهره ش رو بب

 کرده؟؟؟ دایرو از کجا پ یکی نیخودم گفتم غزل ا با

 يخوشحالم که اومد یلینغمه خ ییوا:غزل گفت که

 ؟ میوا حاال مگه قراره کجا بر:بگم ستمخوایشدم م رهیخ بهش

 میهم بر نایدنبال س دیبا:گفت انیشا که

 نداره؟ نیخودش ماش نایمگه س:انداخت و گفت انیبه شا ینگاه غزل

 ادیب نشیبا ماش خوادیحتما نم:رو دور زد و گفت چیدستاش فشرد و پ ونیفرمون رو م دیکش یقینفس عم انیشا

 !گهید

 ؟يدیدختر خالم رو د یراست-
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نگاهامون تو هم گره خورد، با سرعت نگاهم رو  يا هیصدم ثان يبه من انداخت برا ینگاه نهییاز تو آ انیشا

 دختره پرروئه نیبا خودش بگه چه قدر ا خواستیازش گرفتم دلم نم

 نغمه خانوم خوشوقتم:زد و گفت يلبخند

 نطوریمنم هم:زدم و گفتم یجون یب لبخند

به هم بودند  کینزد یچشماش کم...بهش انداختم ینگاه نهییاز تو آ يبا کنجکاونگاهش رو ازم گرفت  یوقت

از موهاش گوشاش رو  يبلند بودند چون مقدار یموهاش رو از باال زده بود و کم...رهیت يبه رنگ قهوه ا

 پوشونده بود

 نداشت، بانمک بود يبد افهیرو هم رفته ق رمینظر بگ ریرو ز افشینتونستم ق یلیخ

بدو،  نایس:گفت يبلند بایتقر يسرش رو چرخوند داخل کوچه رو نگاه کرد و با صدا سادیوا ییسر کوچه  انیشا

 باغ میزودتر برس دیبا

 ...نمیرو بب زدیغزل دربارش حرف م روزیکه د یینایرو چرخوندم تا س سرم

به  ینیج د،شلوارومیآروم آروم به سمتمون م انیتوجه به حرف شا یب ابونیشدم که از وسط خ يپسر متوجه

 دیو سف اهیس يجذب چهار خونه با رنگ ها راهنیبه پا داشت با پ یخیرنگ 

 !زود باش گهیبا توئم د نایعــــــه، س:گفت یحوصلگ یبا ب انیشا

 ام؟یکه دارم م ینیبیمگه نم:گفت يبلند يتکون داد و با صدا نیسرش رو به طرف نایس

 ....منتظر شدم تا به ما برسه نایبه صورت س رهیخ

*** 

 :نایس

که عقب نشسته بود و مطمئن  يدادم، روم رو به طرف دختر یعقب رو باز کردم و سوار شدم، با ورودم سالم درِ

 سالم:نغمه باشه کردم و گفتم دیبودم با

نگاهش رو  ریبتونم مس یرنگش که باعث شده بود به سخت يدود نکیرو به طرفش دراز کرد، از پشت ع دستم

 سالم:دستم رو گرفت و گفت دیبدم به دستام زل زد و بعد با ترد صیتشخ

 د؟یشما ها خوب:و غزل گفتم انیو رو به شا دمیرو عقب کش دستم

 ؟یتو خوب میما خوب:زد و گفت يبه طرفم برگشت لبخند غزل

 ستمیمنــــم، بد ن:تکون دادم و گفتم یرو کم سرم
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 از اون آهنگا که قولشو داده بودم بهت نمیا:رو به طرفم گرفت و گفت يد یس

  یمرس:رو از تو دستش گرفتم و گفتم يد یس

 چت شده؟:به شونش زدم و گفتم يضربه ا افست،یتو ق یکردم حس بهم گفت، کم انیبه شا رو

 اعصابم خورده...ختهیرستوران به هم ر يکارا...بابا یچیه-

 شده مگه حاال؟ یچ-

 رستوران و باغ، همش افتاده رو دوشِ من يدنبال کارا رهیکه اصال نم نمیجوازم، شاه يکارا نینبال اد-

 ...!هست بگو انجامش بدم یکمک-

 یمرس:گفت یلب ریز انیشا

کردم جو رو  یزدم و سع يلبخند...نپرسم انیکردم تو حضور نغمه و غزل بهتره انقدر درباره رستوران از شا حس

 تو چت شده؟:ه غزل گفتمعوض کنم، رو ب

 يتو خوب نبود شبید...من خوبم:زد و گفت يلبخند غزل

 ...!یانیدر جر ییجورا هیخودتم که ...رمیدرگ یلیروزا خ نیا...یچیه:دادم و گفتم هیتک یصندل به

متوجه ...زل زده بود رونیبه نغمه نگاه کردم که از پنجره به ب یچشم ریز...زد و روش رو ازم گرفت یتلخ لبخند

 ...فرش شدم يموها

من عاشق ...بود زل زدم ختهیر رونیرنگش که از شالش ب یفر مشک يبه سمتش برگشتم و به موها ناخودآگاه

 ...کردینگارم موهاش رو فر م شهیهم ادمهی...فر بودم يموها

 يدربارم فکر بد نکهیا يبرانگاهم شد چون به سمتم برگشت،  ینیفکر کنم نغمه متوجه سنگ...زدم یتلخ لبخند

 ...زل زدم رونیروم رو ازش گرفتم و از پنجره به ب عینکنه سر

 نگیتوجه به بچه ها به سمت نگهبان پارک یشدم و ب ادهیباغ پارك کرد، پ يروبرو نگیرو تو پارک نیماش انیشا

 سالم مش رجــــــب:رفتم و گفتم

 ...نایبه به آقا س:زد و گفت يلبخند دنمید با

 ؟ییدایچرا انقدر کم پ نایآقا س:دست دادم که گفت بهش

 گهیباشم د ششیپ دیمنم با نهیبابا سنگ يکارا:زدم و گفتم يلبخند
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و  انیرو از مش رجب گرفتم و به طرف باغ رفتم، پام رو داخل گذاشتم نگاهم رو چرخوندم، غزل رو با شا روم

رضا  دنیبا د...به سمت آشپزخونه رفتم و داخل شدم توجه بهشون یاز تختا نشستند، ب یکیکه رو  دمینغمه د

 بودمش دهیوقت بود که ند یلیزدم خ یجون یلبخند ب

 ؟يچطور...نایبـــــه س:گفت دنمیدادم رضا به سمتم برگشت با د یسالم

 ...ستمیبد ن یه:رو گرفتم و گفتم دستاش

 یخوب:کرد و گفت تیاز باغ هدا يگوشه ا رون،یو من رو ب دیبچه ها هم سالم کردم، رضا دستم رو کش هیبق با

 پسر؟

 ...ستمیبد ن یه:چشماش زل زدم و آروم گفتم به

 ...بابته اون شب:شونم گذاشت و گفت يرو رو دستش

و من  گذرهیم یلیاز اون شب خ:بگه آروم گفتم یچ خوادیم دونستمیزل زدم م يرو قطع کردم به نقطه ا حرفش

 ...ممنونم رضا...یخودم ازت خواستم بهم ثابت کن

 اومده؟ یغزل با ک:زد که نگاهش به غزل افتاد آروم کنار گوشم گفت یچشمک

 با دختر خالش نغمه، چطور؟:نگاه کنم گفتم نایبه تخت غزل ا نکهیا بدون

 نغمه با تو دوسته؟-

 !پسرا یگیم يزیچ هیدوست بشم آخه؟؟؟  يمن بتونم با دختر یکنیفکر م:زدم و گفتم يپوزخند

 نیاونا بش شهینکن، برو پ نیانقدر به خودت تلق:کرد و گفت شتریشونم ب يدستش رو رو فشار

 !بگم یچ-

تخت  ياز رو تیافتاد که با عصبان انیبه راه افتادم، نگاهم به شا نایرو ازش گرفتم وبه طرف تخت غزل ا نگاهم

چش شده  انیشا:بلند شد و به سمت صندوق رفت، خودم رو به تخت رسوندم روش نشستم و رو به غزل گفتم

 بود؟

 !داده به رنگ موهام ریگ:گفت تیزل زد و با عصبان يبه نقطه ا نهیدست به س دیابروهاش رو در هم کش غزل

شدم و  رهیشده بود خ ختهیر رونیاز شالش ب شونیادیرنگ غزل که دسته ز یتونیروشن و ز يموها به

 ؟یکن رهیت دیبا گهیم:گفتم

 !بله:گفت تیبشه با عصبان رهیبهم خ نکهیبدون ا غزل

 شهیناراحت م یلیاگه رنگ نکنم از دستم خ گهیم
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 نیکه واقعا دوست دخترش رو دوست داشت به ا يهر پسر...بود یعیدادنا طب ریگ نیا...زدم يپوزخند ناخودآگاه

دلم :دادم و گفتم ریبهش گ...نگارم اصرار داشت موهاش رو روشن کنه یوقت ادمهی...خوده من...دادیم ریگ زایچ

 ...خودش رو بکنه مثل زنا خوادینم

خب منم االن  کنمیخواهش م...نایس:گفت یگرفت و م یتو آغوشم جا م شتریکرد و ب یخودشو لوس م ادمهی

 ...گهیزنه توئم د

نداره موهاتو  بیبعد از مراسم ازدواجمون ع...میبزار عقد کن...يز زنم نشدهنو:گفتم یزدم و م یبهش م يلبخند

 ...یروشن کن کمی

 ...کرد تا قانعم کنه که رنگ موهاش رو روشن کنه اما آخر سرم بهش اجازه ندادم یسع یلیخ نگار

 ؟ییکجا نایس یهـــــ-

 ...جا چیه:شدم و گفتم رهیکه رو شونم خورد به خودم اومدم به غزل خ يضربه ا با

چشماش برنداشته بود کنجکاو شده بودم  يرو از رو نکشیهنوزم ع د،یخندیم زیر زیبه نغمه افتاد که ر نگاهم

 ...یبدونم چشماش چه شکل

 شه؟یم یکن مگه چ رهیخب غزل به حرفش گوش بده موهاتو ت:شدم رهیبه غزل خ دوباره

 چه قدر پولشو دادم؟ یدونیم م وونهیمگه د:کرد و گفت يباز يبا موهاش باز آروم

تو  گاریبه س یقیپک عم یزل زده بود و هر از گاه ابونیبود و به خ سادهیزل زدم که جلو در باغ وا انیشا به

 ...زدیدستش م

 باور کن اون دوستت داره...یکن قانعش کن یپس سع:و گفتم دمیکش یقیعم نفس

رو  نکتونیع ییخوایشما نم:نگفت،به طرف نغمه برگشتم و گفتم يزیزل زد و چ انیبه شا نهیدست به س غزل

 !تآینس دیشد يآفتاب اونقدر دیاریدرب

فر  يبرد و از جلو چشماش داد باال و باعث شد موها نکشیجا خورد، دستش رو به طرف ع یحرفم کم از

 ...به سمت باال برند نکیرنگش هم با ع یمشک

 !یی رهیبا تن سبز ت یداشتند مشک یخاصچشماش رنگ ...به چشماش انداختم ینگاه

تو هم گره خورد، بهش  يلحظه ا ينگاهمون برا...کرده بود ششونیآرا یبود که کم دهیچشاش کش حال

 داشت ییرایگ یلیخ ياعتراف کنم چشما دیبا...توجه به من نگاهشو ازم گرفت یزدم، اما ب يلبخند
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تخت بلند شد و  يدادم که غزل از رو هیپشتم تک یروم رو ازش گرفتم و به پشت...نداشتم يخندم منظور يبرا

 ؟...نایس:گفت

 بله؟:شدم و گفتم رهیخ بهش

 برم منت بکشم؟ دیبه نظرت با-

رو  ونیآورد، قل یونیباغ برامون قل ياز کارگرا یکی دیهمون موقع ام م،یدیحرف هم من و هم نغمه خند نیا از

 ...برو ياگه دوستش دار:تم و رو به غزل گفتماز دستش گرف

 ندارم يانگار چاره ا:و گفت دیکش یقینفس عم غزل

نکردم  یرو درست کردم که غزل رفت، حس کردم نغمه بعد از رفتن غزل معذب شده، بهش توجه ونیقل هیسر

داشت انداختم و  یکم یلیخ شیبه صورتش که آرا یچاق شده، رو بهش کردم نگاه ونیمطمئن شدم قل یوقت

 د؟یکشیم ونیقل:گفتم

 ادیممنون، اما من از دود بدم م:انداخت و گفت یکه تو دستم بود نگاه ونیشلنگ قل به

 بودند گاریس ای ونیقل دنیدور و وره من عاشق کش يبرام جالب بود چون اکثر دخترا...شدم رهیبهش خ رتیح با

 !جالبه-

 نگفت يزیچ

 ...دادم رونیدود رو از دهنم ب... بهشون زدم یقیلبام گذاشتم و پک عم ونیرو م ونیقل

 میدیکشیم ونیقل ییو با هم دوتا انیباغ شا نیهم میومدیاوقات م یلیخ ادمهیدوست داشت،  ونیهم قل نگار

لگد به ...به هم زدش ویخودش بود که همه چ...من کنار اون واقعا خوشبخت بودم...میداشت یقشنگ يروزا چه

 ...بختش زد

 !خورهیداره زنگ م تیخان گوش نایس-

داداشم  مایانداختم، ن لمیبه صفحه موبا یبه خودم اومدم و نگاه عینغمه رشته افکارم پاره شد سر يصدا با

 ...کردم جکتشیحوصله جواب دادن بهش رو نداشتم پس ر...بود

 !با خودت يریدرگ یلیفکر کنم خ:کرد و گفت يزیخنده ر نغمه

 ...کردمیداشتم فکر م:شدم و گفتم رهیخ راشیگ يزدم به چشما ونیبه قل یپک

 انتیبهت خ یکه دوستش داشت یتاحاال اون:نزد که گفتم یچشمام زل زد انگار که کنجکاو شده بود اما حرف به

 کرده؟
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رو  یسوال نیچرا همچنبرقرار شد، نغمه با تعجب بهم زل زد، خودمم تعجب کرده بودم که  نمونیب یسکوت

 دم؟یپرسیداشتم از نغمه م

 !دوست نداشتم ویمن کس:شدم که گفت رهیرنگش خ یمشک يفرفر يبه موها دوباره

 ؟یدوست پسر نداشت یبگ ییخوایم:دمیو پرس دمیرو تو هم کش ابروهام

بعد از  زهیگذاشت باعث شد دوباره موهاش تو صورتش بر فشیموهاش برداشت و تو ک يرو از رو نکشیع

 درسو دانشگاهم بودم ریدرگ شهیمن هم...نه ای دیباور کن ستیمهم ن:گفت یمکث

بار هم که شده قلبش رو به  کی ينبود که حداقل برا يدختر چیازم پنهان کنه، ه ویزیچ خوادیم دونستمیم

 ازم ناراحت نشه و بحث رو کش ندم نکهیا يببازه، برا یجنس مخالف

 ه؟یبپرسم رشته تون چ تونمیم...نداشتم یاحترام یمتاسفم قصد ب:گفتم عیسر

 د؟یریشما هم دانشگاه م...خونمیم کیمن گراف:رو از کنارش برداشت و گفت شیگوش

درسم تموم :شدم و گفتم رهیخ شدیکه از دهنم خارج م يدوباره به رقص دود دمیکش یقیعم نفس

 رو گرفتم سانسمیل...خوندمیم يمعمار....شده

 ...آها-

با پدرم کار ...من مهندس ساختمونم:سر صحبت رو باهاش باز کنم پس گفتم خواستیدلم م...دینپرس یسوال

 ...کنمیم

 خوبه یلیخ:شد و گفت رهیخ بهم

 ...ممنونم:زدم و گفتم یکج لبخند

 ...!دیکه هنرمند باش ومدیبهتون م:شدم و گفتم رهیچشماش خ به

 ...ممنونم:زد و گفت یاون بود که لبخند کج نباریا

دست از سر داداش  خواستیبشر هم نم نیانگار که ا...بود مایشدم، ن رهیدوباره زنگ خورد بهش خ میگوش

 !برداره کشیکوچ

 جواب دادم یحوصلگ یب با

 ...مایالو ن-

 ؟يدیچرا جواب نم:گفت تیبا عصبان برادرم

 !گهیجواب ندادم حتما کار داشتم د-
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 ؟ییکجا-

 ...انمیرستوران شا-

 رو بهت بگم يزیچ هی دیبا-

 !خب بگو-

 ...فوت کرده یعیرف يآقا-

 ...کرده خیحس کردم تمام تنم  يلحظه ا يبرا...حبس شد نهیتو س نفسم

 ؟؟؟یکــــــــ:زمزمه کردم یلرزون يصدا با

*** 

 :نغمه

 یگفته بود، ول یبهش چ یاخماش تو هم رفته بود، معلوم نبود از اون ور خط ک د،یچرخ نایبه سمت س نگاهم

 !رو بهش نداده یمشخص بود که طرف خبر خوب نایس يکه بود از چهره  یچهر

به  یتونست ؟يکرد شیراض:شدم و گفتم رهیتخت نشست بهش خ يغزل رو دن،یبه تخت رس انیو شا غزل

 ؟؟؟یقول خودت مخش رو بزن

 بشونه یکنه و حرف خودش رو به کرس یرو راض انیزد مشخص بود نتونسته شا یرمق یب لبخند

 یخانم کوچولو آشت نیبا ا نیمنم به خاطر هم....کنه رهیقول داده که موهاشو ت:جواب داد انیغزل، شا يجا به

 کردم

 !يکرد شیپس باالخره شما راض-

 ...نشدم مجبورم کرد یراض:و گفت دیاخماشو تو هم کش غزل

 شهیم سالم کیو  ستیب يبزود ستم،یدر ضمن من خانم کوچولو ن: ادامه داد انیرو به شا و

حرف  میما دار یه:گفت نایرو به س يبا کنجکاو انیشا...تخت بلند شد ياز رو تیتوجه به ما، با عصبان یب نایس

 ؟؟؟؟يریکجا م م،یزنیم

چش  ییهوی:به طرف من برگشت و گفت نایسکوت کرد، بعد از رفتن س دید نایگوش س يرو رو یگوش یوقت اما

 شد؟ به نظر تو خودش بود؟

شد، فکر کنم خبر  ينطوریکه زنگ خورد ا شیگوش دونمینم: شونه هام رو باال انداختم دم،یکش یقیعم نفس

 حالت چهره ش عوض شد ییهویچون ...بهش دادند يبد
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پسر چش شد  نیا نمیمن برم بب نینیشما ها بش: اطرافش رو نگاه کرد نایروش رو برگردوند و به دنبال س انیشا

 پا شد رفت هویکه 

 !آیپس زود برگرد:رد و گفتخودشو لوس ک غزل

 باشه خانم کوچولو:زد و گفت یچشمک انیشا

 انیشا:کرد و با اعتراض گفت یاخم

 ...با خنده ازمون دور شد انیشا و

 يبابا:گفتم یشدم و بعد از مکث رهیخ زدیم ونیبه قل یقیعم يدادم و به غزل که ماهرانه پک ها هیتک یپشت به

 !نگار مرده

 ؟؟؟یکـــــ ؟یچــــ:شد و گفت رهیبهم خ رتیکرد و بعد با ح يکه دود تو گلوش شکسته باشه، سرفه ا انگار

 ؟؟؟یمرد؟؟؟ کــــِـــ

 کردم بغضم رو مهار کنم،  یکردم و سع يباز يبا انگشتر تو دستم باز...به گلوم چنگ زد ینیبغض سنگ دوباره

 ؟يبود دهیباباش رو د-

 ...شناسمیاما نگار رو م...نه:شد و گفت رهیبهم خ یبا ناراحت غزل

 یخوب یلیخ يواقعا بابا...بود یمرد خوب یلیخ...انقدر دلم براش سوخت...چارهیسکته کرده بود ب شبیپر-

 گهیمائه د هیایدن نمیخب ا یول...چارهیجوون بود ب یلیخ...انقدر ناراحت شدم...داشت

 نگار االن کجاست؟-

 برگرده گهیمامانش و خانوادش، فکر کنم تا هفته د شیاصفهانه، پ-

 بمونه دیتا چهلم بمونه؟ باالخره نگار صاحب مجلسه، با خوادینم-

 يفکر کرد ره،یدانشگاه ما هم گ! کنندینکنه اخراجش م دایاگه سر کالسا حضور پ...تونهینم یبمونه ول دیبا-

 که نگار بتونه بمونه اصفهان؟ دهیم یمرخص یوسط ترم

 قبول کنن دیبا...پدرشو از دست داده خب-

 ...دانشگاه ادیمدت رو هم گذاشتن ن هی نیاونا هنر کردن هم...مگه با منه؟:و گفتم دمیکش یقیعم نفس

فکر کنم مامانشو برداره ...مامانش چارهیحاال ب... تنها شدش یلینگارخ...دلم براش سوخت...برم اصفهان نتونستم

 تهران ارهیب
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من ...هیخوب یلیمنم دلم براش سوخت، دختر خ...خدا بهش صبر بده:زد و گفت ونیبه قل يا گهیپک د غزل

 ...ازش ادیخوشم م

به  ویخبر بد رسهیبه نظر م:لب گفتم ریز...زدیباغ حرف م يدم در ورود انیافتاد که داشت با شا نایبه س نگاهم

 ...دادن نایس

دلم ...ستیخوش ن ادیحالش ز نایکال س:شد و گفت رهیبرگشت و به اون دو نفر خ انیو شا نایبه سمت س غزل

 ...اخم کرده يچطور نیبب...شده شیزیچ هیاالن مشخصه ...شده تیاذ یلیخ...سوزهیبراش م

 ؟یدونیم يزیچرا؟ تو چ:دمیپرس يکنجکاو با

 ه،یکال پسر ساکت...بهم نزده یحرف...تو خودشه شهیهم نایس دونمینم:شونه هاش رو انداخت باال و گفت غزل

فقط بهم گفت که ...کننیخودشون حفظ م نیرو ب يراز هیانگار  زنهینم یاونم حرف دمیپرس انیدربارش از شا

که  یکیخب من  یول...گنگ بهم زد يحرفا يسر هیهم  نایس...اما حاال بهم زدن...نامزد داشته هیقبال  نایس

 ....زنهیحرف م یو ک یداره از چ اوردمیاصال سر در ن

 نایس يحرفا يلحظه ا يبرا...تو دست سمت راستم زل زدم نمیو دوباره به انگشتر تک نگ نییختم پارو اندا سرم

 تو گوشم زمزمه شد

 "کرده؟ انتیبهت خ یرو که دوست داشت یتاحاال اون"

 بود؟ یحرف چ نیاز ا نایمنظور س...هم گذاشتم يرو يا هیصدم ثان يرو برا چشمام

 کرده بود؟؟ انتینامزدش بهش خ یعنی

 کرده؟ انتیفکر کنم نامزدش بهش خ: که مشغول ور رفتن با انگشترم بودم گفتم نطوریهم

 چطور؟-

 ...زدیم یبیعج يحرفا نایس دونمینم-

توجه  یب...بود اما اخماش تو هم بود سادهیهم کنارش وا نایو س دمیرو باال سرم د انیرو که باال آوردم شا سرم

نگاهم رو ...براش افتاده بود یبدونم چه اتفاق خواستیدلم م یلیخ...زل زد ينقطه ا تخت نشست و به يبه ما رو

 ازش گرفتم

 م؟یبر ستینغمه بهتر ن:سرش درست کرد و گفت يرنگش رو رو یشال سرخاب غزل

 گهید نجایا دیشام رو بمون:وسط حرفمون و گفت دیپر انیبگم آره که شا خواستم
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 شهیفست فود رو هم دونمیگرچه م...يتو که جوجه کباب دوست دار:زد و ادامه داد یبعد به غزل چشمک و

 !يدیم حیترج

به نغمه قول دادم  یبتونم بمونم، ول دیزودتر برگرده خونه، من شا دیاما نغمه با یمرس:زد و گفت يلبخند غزل

 میزود برگرد

شام رو تو باغ بمونم اونم  خواستیصال دلم نما...به موندن کنهیمجبورمون م انینکنم شا یاگه مخالفت دونستمیم

 یچ خواستمیاونوقت جوابه مامانم رو م گذره،یم مونییساعت از آشنا کیدر کل  دیکه شا يدو تا پسر شهیپ

 بدم؟

 ...و به کارام برسم نمیبش دیپس فردا دانشگاه کالس دارم با...برگردم دیمن با انینه شا:گفتم عیسر پس

من تو رو  نیبا ماش نایخب باشه تو برو، س:مصمم تر از قبل گفت انیاما شا...به غزل اشاره کردم که بره و

 ...نایدسته س دمیرو م نمیمن ماش مونه،یم شمیغزل شام رو پ...بره دیچون خودشم با رسونهیم

نغمه خانم اگه :ه گفتحوصل یتخت بلند شد و ب ياز رو نایکنم که س یبه غزل انداختم خواستم اعتراض ینگاه

 ...که برسونمتون دییایب د،ییایبا من م

 باشه االن: لب بگفتم ریجا خوردم، ز نایاز لحن س کمی

 ...رمیمراقب خودت باش من م:رو برداشتم و رو به غزل گفتم فمیک

 ...به راه افتادم انیرنگ شا دیسف نیکردم و به طرف ماش یخداحافظ انیزد، با شا یبهم چشمک غزل

 رو فشرد و درها باز شدند چییسو نایس

 ...هم داخل نشست نایکه س دینکش یطول...شدم نیجلو رو باز کردم و سوار ماش در

 *نایس

 یعیرف يبه آقا...به گذشته...فکر کنم کمی خواستمیم...داشتم تنها باشم ازیاون زمان ن تو

 ...خاطرات روو مرور کنم  نمیبش خواستیکه با اون مرد داشتم، دلم م یخاطرات به

منم که  خواست،یم ينطوریازم ا انیشا...نداشتم ياما چاره ا...نغمه رو برسونم خونشون خواستیدلم نم اصال

 رها کنم ابونیدختر جوون رو تو خ هی تونستمینم

 به نغمه انداختم و متوجه شدم کمربندش رو نبسته ینگاه یچشم ریرو بستم و ضبط رو روشن کردم، ز کمربندم

 !بشم مهیجر خوامینم د؟یکمربندتون رو ببند شهیم-

 بندمیآها االن م:خورد و گفت یخودش اومد، تکون به
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 يافتاد با آهنگ برا امینگاهم به اسم شهاب ت يلحظه ا...رو رد کردم ستیل يرو بست ترك ها کمربندش

 ...رو لبام نشست یلبخند تلخ...تو

که داشتم، به  یبه گذشته تلخ گردونیمنو برم خواستم ردش کنم، اون آهنگ فقط یپخش شد م يملود

 ....که برام افتاده بود یاتفاقات

دوستش  یلیآهنگ رو گوش بدم؟ آخه خ نیا دیبزار شهیم:دکمه رد رو فشار بدم که نغمه گفت خواستم

 !هیآهنگش پر از معن...دارم

 !چه قدر پرروئه:بهش انداختم با خودم گفتم ینگاه مین

 ...افتادمینگارم م ادی دمشیشنیهر موقع م...آهنگ بودم نیعاشق ا منم...سکوت کردم اما

 ابونیخ يپدال گاز فشردم و تو يکردم ذهنم رو منحرف کنم پام رو رو یدستام فشردم سع ونیرو م فرمون

 ...دمیچیپ

 :کردمیلب زمزمه م ریز

 ...حساب عاشقا از همه آدما جداست گنیم...مثه نماز عاشقاست...من به حس تو ازین

 ...من ریتو به غ ينگفت برا يترانه ا یشکیه...شدمیتموم جاده ها هم قدم تو م یوقت

 ...من ریتو به غ يبرا

 ...مـــــن ــــریتـــــو به غ يبــــــرا

هربون سکته کرده بود؟ اون مرد م یعیرف يآقا...نگار رو به من داده بود يامروز خبر مرگ بابا ماین...شدینم باورم

آدم  هیبر عکس دخترش، اون واقعا ...فوت شده یعیرف يبخودم بقبولونم که آقا تونستمینم...شدیاصال باورم نم

اون  يکه چه قدر دلم برا فهممیتازه م ایخدا...مرد بود هینمونه ...مثل پدرم بود...دوستم داشت یلیخ...مهربون بود

 ...مرد مهربون تنگ شده

 یچشم ریز...فراموش کرده بودم نیبه کل حضور نغمه رو تو ماش...و به روبرو زل زدم سادمیچراق قرمز وا پشت

 ...داشت یقشنگ افهیق...براندازش کردم

برامم مهم نبود ...نظر بگذرونم ریرو از ز افشینتونسته بودم ق یلیخ... کم شیرنگ با آرا یمشک يفرفر يموها

 ....بود ينگاه هامم از سر کنجکاو مین نیهم دیشا...بودش یچه شکل

سکوت ...رو بزنه که از گفتنش مطمئن نبود یحرف خواستیانگار که م...کردیم يباز يدستش باز ونیبند م با

 ...تا خودش به حرف درآد زدمیم یحرف دیبگه نبا يزیچ خواستیاگه م...کردم
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 ...شدم رهیشمار خ هیثان به

30...29...28.... 

 نا؟یآقا س-

 ...شدم رهیخ مرخشیرو به طرفش برگردوندم و به ن سرم

 بله؟-

 ازتون دارم یسوال هی-

 شدم رهیشمار قرمز خ هیبه ثان دوباره

-20...19...18... 

 ...شنومیم دییبفرما-

 خوادیبرام مهم نبود که م یلیخ...نداشتم که حرفش رو بشنوم ياصرار...کرد انگار از گفتنش مطمئن نبود سکوت

 ...داستان تازه رو نداشتم هیقدر تو گذشته غرق شده بودم که حوصله فکر کردن به ان... بگه یچ

 ...زدم یو نه من حرف دینه اون سوالش رو پرس...حکم فرما شد نمونیب ینیسنگ سکوت

-5...4...3...2... 

 نه؟ ایکرده بود  انتیکه دوست داشتم بهم خ ویاون ایکه آ دیدیچرا ازم پرس-

 نیخودمم سوال بود که چرا از نغمه همچن يبرا دم،یچیپ یشلوغ ابونیز فشردم و داخل خپدال گا يرو رو پام

دادم که ابدا خودمم  لشیچرت و پرت تحو يسر هیدهنم رو باز کردم و  یبودم، بعد از مکث دهیرو پرس یسوال

 ...قبولشون نداشتم

 د؟یریگیشما چرا انقدر دنبالش رو م...گهیسوال بود د هی...ينطوریخب هم-

بود که دلم  ختهیاعصابم بهم ر یعیرف يکه بهش برخورد، خب حقم داشت من انقدر سر مرگ آقا انگار

 ...ارمیسرش درب مویدق و دل خواستینکرده بودم دلم م دایجز نغمه پ ویمنم که کس...بدم ریگ یکیبه  خواستیم

 دیفکر کنم شما اشتباه برداشت کرد...نداشتم يمتاسفم منظور-

 برم؟ نجایاز ا دیبا:کردم و گفتم ابونیه خب يا اشاره

 ...ابونهیخ نیبله از هم:رو باال اورد و گفت سرش

 ...فکر کنم تند رفتم دیببخش:و گفتم دمیکش يصدا دار نفس
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از  یکیامروز :ادامه دادم...گذرهیم یمعلوم نبود تو ذهنش چ...سکوتش حرصم گرفت نیاز ا...نگفت يزیچ

 ...ختمیبه هم ر کمیمن ...فوت کرده مونیخانوادگ يدوستا

پل ...نگاهمون تو هم قفل شد يا هیصدم ثان يبرا...بهش کردم ینگاه میمنم ن...بهم انداخت یو نگاه برگشت

 ...شمیم ادهیپ نجایهم:گفت عینگاهمون رو نغمه شکست چون سر

 نجاست؟یخونتون ا:شدم و گفتم رهیترمز گذاشتم به کوچه خ يرو رو پام

 ...نجاستیبله هم:به کوچه کرد و گفت يا اشاره

 ...ممنون و خداحافظ:بزنه لحظه آخر آروم گفت یشه منتظر شدم حرف ادهیرفت تا پ رهیبه سمت دستگ دستش

نغمه :خم شدم و گفتم یدادم و کم نییطرفش رو پا شهیمنتظر حرف من هم نشد،در رو بست، ش یحت

 ؟؟؟؟؟؟....خانم

 ؟؟؟؟...نغمه خانم:بود دوباره صدا زدم دهیانگار نشن رفتیبه من بود و به سمت کوچه داشت م پشتش

 ادیشد، اشاره کردم که ب رهیچون به سمتم برگشت و بهم خ دیشن نباریا

 د؟یاز دست من ناراحت شد:و گفتم دمیدوال شد منم خودم رو عقب کش یاومد کم شهیسمت ش به

کردم،  جایدخالت ب...دمیپرسیاون سوال رو ازتون م دیمن نبا...نه:رو به چب و راست تکون داد و گفت سرش

 !!!دونمیم

 ؟یزنیآخه شما م هیچه حرف نیا...نداشتم يمتاسفم منظور:زدم و گفتم یرمق یب لبخند

 ...بودش یاحساس یعجب دختر سرد و ب...نزد یبگه اما حرف يزیمنتظر شدم چ...به چشمام زل زد یحرکت بدون

 ...نداشتم يمنظور...بازم متاسفم:گفتم

 ...خداحافظ:رو آروم تکون داد و گفت سرش

 ...خداحافظ-

که داخل کوچه شد  یوقت... منتظر شدم و رفتنش رو تماشا کردم...رو کرد و به طرف کوچه به راه افتاد پشتش

 ...منم به سمت خونه به راه افتادم

 بود يبرام ضربه بد...شیفوت شدن ناگهان...رو دوست داشتم یعیرف يمن واقعا آقا...گرفته بود بیعج دلم

که  گفتمیو م زدمیزنگ م انیبعدا به شا دیبا...پدال گاز فشردم و به سمت خونه مون به راه افتادم يرو رو پام

 خونمون ببره يرو از جلو نیماش ادیب

 :نغمه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینغمه جنت  – یینگارِ من ، تو

wWw.98iA.Com ٣١ 

از  یفشردم و منتظر شدم تا مامان در رو باز کنه،عادت داشت وقت فونینگ آز يبار دستم رو رو نیچندم يبرا

 شده که خونه نبود یاما امروز معلوم نبود چ ست،یکه خونه ن گفتیو م زدیقبلش بهم زنگ م رونیب رهیخونه م

 ...گشتم دمیپله ها گذاشتم و به دنبال کل يرو رو فمیشدم، ک دیاز اومدنش ناام یوقت منم

در رو باز کردم و از پله ها رفتم ...و تو قفل چرخوندم دمیکش رونیب فمیک يخرت و پرتا ونیرو از م دیکل دسته

 ...باال و داخل خونه شدم

خاله  شهیحتما مامان رفته بود پ...دمیبه اطراف خونه سرك کش يگذاشتم و با کنجکاو یرو تو جا کفش کفشام

 ...میمر

مانتو و  دم،یرو شن میزنگ گوش يصدا کردم،یمانتوم رو باز م يهادکمه  رفتمیکه به طرف اتاقم م نطوریهم

شماره مهسا دکمه تماس رو لمس کردم و  دنیدر آوردم با د فمیرو از تو ک میتخت انداختم و گوش يشالم رو رو

 رو کنار گوشم گذاشتم یگوش

 الو سالم مهسا-

 ؟یسالم نغمه خوب-

 ؟يتو چطور یمرس-

 ؟يخوبم، با نگار حرف زد-

خوش  یلیآره حالش خ:گفتم کردمیرو از موهام باز م پسیتخت نشستم و همونطور که کل يرو دم،یکش یآه

 ...نبود

 گردهیبعد از هفتم بر م-

 ؟يزود نیبه ا ؟يجد-

 ...!ترمو بزنه نیا دیامسال ق دیکنه که با بتیغ نیاز ا شتریبخواد ب گهیآره د-

 گرده؟یبرم نایبا خالش ا-

 ...آره حتما-

 ...باشه-

 ...نمتیبینغمه پس فردا دانشگاه م یاوک-

 يبا-
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 يدلم برا...شدم رهیبالش گذاشتم و به سقف اتاق خ يسرم رو رو...تخت انداختمش يرو قطع کردم و رو یگوش

نگار ...دختره هیعشق  نیپدر اول هی...اون پدرش رو از دست داده بود...نبودش یخوب طیتو شرا....سوختینگار م

 ...سرد سپرده بود يرو تا ابد به خاك ها شیعشق زندگ نیاول

از  یقطره اشک...رفتیچشمام به کنار نم ياز جلو يلحظه ا یعیرف يصورت آقا...دمیرو به آغوش کش بالش

 ...شد يگوشه چشمم جار

*** 

 ؟یبرگشت ینغمه ک-

تخت بود دهن دره  يزدم نگاهم به مانتو و شالم افتاد که هنوزم رو یمادرم چشمام رو باز کردم، غلت يصدا با

 ؟يسالم کجا بود:کردم و گفتم يا

 ؟يکرد هیگر:و گفت دیتختم برداشت نگاهش به چشمام که افتاد، اخماشو تو هم کش يو شال رو از رو مانتو

 کرد،یم زونیکمد آو يشالم رو تومانتو و  قهیشدم که با سل رهیتخت نشستم و به مامانم خ يتا پلک زدم رو چند

 ...نگار فوت شده يبابا:گفتم یبعد از سکوت

 یعیرف يآقا ؟یچـــــــ:شد و گفت رهیبهم خ رتیدستاش شل شدند، به طرفم برگشت با ح يلحظه ا يبرا

 منظورته؟

 !شهیم يچند روز...سکته کرده:رو با تاسف تکون دادم و گفتم سرم

خودمون رو به مراسمش  یچرا نگفت:گفت یلرزون ينشست و با صدا نمییجلو آ یصندل يرو یحال یب با

 ؟یگیم يدار ینغمه؟ چ شهیم يچند روز یچ یعنی...میبرسون

 میتا اصفهان بر مییکه بخوا مینداشت یوقت آنچنان...مامان امروز سومش بود:دادم و گفتم رونیب نهیرو از س نفسم

 رو ول کنه مغازش تونهیکه نم یدونیم...اونم با کار بابا

حال  ؟يبا نگار حرف زد:شده از گوشه چشمش رو پاك کرد و گفت يقطره اشک جار دیکش یقینفس عم مامان

 ...براش رمیبم یاون دختر چطوره؟؟؟ اله

 یلیصداش گرفته بود، حوصله حرف زدن نداشت، نتونستم خ....گردهیبرم گهیهفته د...خوب نبود یلیحالش خ-

 باهاش حرف بزنم تا باهام دردو دل کنه مامان

 نداره وینگار که کس...نزار تنها بمونه یلیخ...کنه یمدت با ما زندگ هی ادیبگو ب ییخوایم-
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مامان نگارم که ...فکر نکنم خالش اجازه بده چون اونم مثله نگار تنهاست...کنهیم یکه با خالش زندگ یدونیم-

 یخواهرش با نگار زندگ شیپ ادیاونم م ایتو همون اصفهان  مونهیم ایکار کنه،  یچ ستیمعلوم ن

 مورد صحبت کنم نیباهاش در ا تونمینم نمیتا نگار رو نب دونمینم...کنهیم

 ناراحت شدم نغمه یلیخ:داد و گفت یسرش رو آروم تکون مامان

 فوت شده باشه یعیرف يآقا شهیاصال باورم نم....منم مامان-

 شام حاضره ایب:دیکش یقیعم نفس

 بابا اومده؟-

 دهیکه باباتم رس شهیم یساعت مین هی...آره دخترم-

و مشغول  میکرد کیتخت بلند شدم دست و صورتم رو شستم و رفتم آشپزخونه و با بابا سالم و عل يرو از

ن و به حق م یعیرف يآقا...دست خودم نبود...کردیذهنم به سمت نگار پرواز م یهر از گاه... خوردن شام شدم

 يهم نگار و هم مهسا دوستا...دمبا نگار آشنا ش رستانیاز دب...بود یخوب یلیمرد خ...لطف داشت یلیمهسا خ

و چون  میدانشگاه ثبت نام کرد هیباال بود هر سه تو  بایدانشگاهم چون معدالمون تقر...من بودند یرستانیدب

 ....میمعدلمون مورد قبول دانشگاه بود هر سه نفرمون هم قبول شد

 ...دانشگاهم برسم يگرفتم بخوابم و فردا به کارا میبودم اما بعد از شام تصم دهیرو خواب یساعت کی نکهیا با

که ازم  یسوال ادی...افتادم نایس ادی يلحظه ا يبرا...و دوباره به سقف اتاقم زل زدم دمیخودم کش يرو رو پتو

 ...که غزل دربارش زده بود یحرف ادی...دیپرس

از  نایس...با هم به هم زدن کنهیاز گفتنش امتناع م انیکه شا یلیقبال نامزد داشته اما به دال نایبود که س گفته

 کنه؟ انتیکه دوست دارم بهم خ ویشده کس ایبود که آ دهیمن پرس

 تکون دادم نیبغض به گلوم چنگ زد، سرم رو به طرف ییلحظه ....ذهنم پرواز کرد به گذشته...زدم یتلخ لبخند

رو خودم کار کرده  یلیمدت خ نیفکر کنم موفق هم شدم، تو تمام ا....گذشته فکر نکنم يکردم به اتفاقا یو سع

ذهنم که آزاد شد از ....تا عقلش رهیبگ اننبودم که از احساساتش فرم یدختر احساس هیمثل سابق  گهیبودم، د

 خاطرات گذشته،

تو دانشگاهمون بود، دو سال رو از من بزرگتر  یرشته عکاس يدانشجو...سامان افتادم ادی يلحظه ا يبرا

خودم به شخصه عاشق کاراش ...حرف نداشت شیواقعا کار عکاس... دانشگاه بود يدانشجوها نیجزو بهتر...بود

 ...رفتمیکاراش م دنید يبودم که برا یینفرا نیجزو اول زدیکاراش رو م شگاهیبودم و هر موقع نما
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ازدواج کرده  شنهادیاز استادامون بهم پ یکی ان،یخانم خاک قیاز طر ادمهی...بود یتیشخصخوب و با  یلیخ پسر

 م،یآشنا بش شتریبا هم ب کنمیو خواسته بود که اگه من موافقت م میخواستگار ادیبود، ازم اجازه خواسته بود تا ب

بگه که نغمه قصد ازدواج  گفتم، بهش انیخاک ماما به خان...بود یتیخوب و با شخص یلیسامان واقعا پسر خ

گرچه مطمئن بودم سامان با ادامه درس ...به خاطر ازدواج از درسم دل بکنم خواستیچون واقعا دلم نم...نداره

 ایشک داشتم که بعد از ازدواج بازم مثل قبل دل و دماغ درس خوندن رو داشته باشم  یول...نداره یمن مشکل

 نه؟

 ادیم شیو کم پ شهیم شیزندگ ریدرگ گهید کنهیکه ازدواج م یبودم که کس دهیو اون شن نیاز ا یلیخ چون

خانواده رو تو خودم  يازدواج و اداره  یکه ازدواج کنن و بخوان درسشون رو ادامه بدن، منم اصال آمادگ يافراد

 دمیدینم

 تونستمیالبته نم...دعاشقم بو یکیفقط ...وقت بود که عاشق نبودم یلیمن خ...گوشه لبام مهمون شد یتلخ لبخند

 نه؟ ایاز من خوشش اومده بود  دنیفقط تو چند بار د ایبگم سامان عاشقم بود  نانیبا اطم

 ...بودمش دهیبار د هیگرچه من فقط ...شده بود که انقدر تو خودش بود انتیخ ناینداشتم که به س شک

 رو باز کردم امیو پ دمیکش یشماره غزل نفس دنیبرش داشتم با د دم،یرو شن میگوش امیپ يصدا

 سالم نغمه، من برگشتم خونه-

 ...شب بود میو ن ازدهی...شدم رهیخ میساعت گوش به

 رونه؟یموقع شب ب نیکه تا ا گهینم يزیبه غزل چ اریخودم فکر کردم مهر با

 ساعت کجا بوده؟ نیتا ا گهیم اریمهر ایخونه به باباش و  گردهیبرم یوقت اصال

 به سالمت خوش گذشت؟-

 نگفت؟ يزیچ نایآره بد نبود، س-

 بگه؟ يزیچ دیبا-

 فوت شده شونیخانوادگ ياز دوستا یکیکه  دمیآخه شن-

 هم تو خودش بود منو رسوند سر کوچه نایس...آره فوت شده-

 بخوابم رمیمن خستم بگ ؟يندار يآها باشه فعال کار-

 ...ينه با -
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فرو  یقیکه به خواب عم دینکش یهم گذاشتم و طول يکنار تختم گذاشتم چشمام رو رو یعسل يرو رو یگوش

 ...رفتم

*** 

 :نایس

 ...نایسالم س:اومد و گفت شوازمیرو داخل خونه گذاشتم، مادرم به پ پام

 ...سالم:گفتم یحوصلگ یدورم زد با ب یچرخ

 باز که اخمات تو همه؟؟؟-

 نداره یبار به نگار ربط نیا-

 !یعاشقش یگفتیتو که م ؟يچرا باهاش به هم زد یدوست داشتدخترو  نیهمه ا نیتو که ا دونمیمن نم-

 دوست پسرش بوده؟ نیبا بهتر...عروسش دونستیاون م دونست؟یم یمامانم چ...زدم یتلخ لبخند

 ...نگار فوت شده يبابا-

 ؟یچــــ:گرد شده ش رو به من دوخت و گفت يچشما

 ؟یگیم یچ...نایبا توئم س:و گفت دیطرف اتاقم به راه افتادم مادرم دنبالم دو به

 ...بهتون گفته باشه دیبا ماین کردمیفکر م...سکته کرده...امروز سومش بوده:اتاق رو باز کردم و گفتم در

نگاهش که  کرد،یافتاد که داشت با حوله صورتش رو خشک م مایچشمم به ن...باز شد ییموقع در دستشو همون

 ؟یبرگشت:به من افتاد گفت

 ...سادمیوا نجایا که ینیبیم-

 ...یخواستم خودت بهشون بگ...نگفتم يزیمن چ:رو به دست مامانم داد و گفت حوله

هرچه قدر اون مرد بود ...بود یخدا رحمتش کنه مرد خوب:رو باز کردم و گفتم راهنمیپ يتا از دکمه ها چند

 ...دخترش نامرد بود

 تو آخـــه؟ یگیم یچ ؟یزنیم هیحرفا چ نیپسر ا:آروم زد تو دهنش و گفت مادرم

 م؟یدار یمامان شام چ:شرتم رو تنم کردم و گفتم یرو در آوردم، ت راهنمیپ

 زنمیخودم به نگار زنگ م ،یزنیمرغ، حاال شام رو ول کن تو که درست حرف نم:به کمرش زد و گفت دستشو

 ...!نگو تیاز طرف من تسل-

 ...مائن لیاونا فام...زشته پسر-
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پس از طرف خودت بهش ! توئه نه من لهیفام...ما؟ نگار دخترِ دختر خالته لهیفام:و گفتم دمیرو تو هم کش اخمام

 ...بگو تیتسل

کار کنه  یچ دیبا دونهیخودش بهتر م نایمامان س:کرد و گفت یونیپا درم مایکنه که ن یخواست اعتراض مامان

 !گهید

تخت انداختم که  يت تلفن رفت، خودم رو رونگفت و به سم يزیقانع شده بود چ مایکه انگار با حرف ن مامان

 داخل اتاق شد و در رو پشت سرش بست ماین

 حالت خوبه؟:نشست و گفت یصندل يبهش انداختم، رو ینگاه یچشم ریز

 ...شکر خدا:زدم و گفتم يپوزخند

 ؟يباغ بود یچ يامروز برا-

 با غزل کار داشتم-

 غزل؟-

 انیشا دیدوست دختر جد-

 کنه؟یبار دوست دختراشو عوض م هی یخسته نشد ماه انیشا-

 !رمیغزل رو بگ خوانیم نایبخدا س گهیو م زنهیحرف م انیشا یالک! قبلشه يدوست دخترا نیدختره هم ع نیا-

 ؟یکار داشت یبا غزل چ-

م احترام داداش بزرگم رو نگه دار نکهیا ياما برا...رو نداشتم ماین يحوصله جواب دادن به سواال اصال

 نداشتم یکار خاص...یچیه:گفتم

 چه قدر مونده؟ تیتا عروس:بحثو عوض کنم گفتم نکهیا يساکت شد، و برا ماین

 ...ماه مونده 5:کرد و گفت زیم يرو میبه تقو ینگاه

 زهره حالش خوبه؟:و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 ...نجایسر اومد ا هی یآره امروز که تو رفت-

 دیخوشبخت باش-

 ...تو هم یمرس-

 یبعد از مکث...بزنه اما هنوز مطمئن نبود یحرف خواستیبهش انداختم انگار م یرو تو هم قفل کرد نگاه دستاش

 کار کرده؟ ینگار باهات چ یبه مامان بگ ییخواینم:گفت یطوالن
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سِ اما شان...بگم خواستمیمن به تو هم نم:به تنم دادم و گفتم یشکمم گذاشتم و کش و قوس يرو رو دستم

 !داد یجلو تو سوت انیچرته منه که شا

 دونه؟ینم يا گهیکسه د انیجز شا-

 ...رضا و تو-

 بود یییدخترش چه عوض یگفتیم یعیرف يبه آقا دیبا:و گفت دیکش یقیعم نفس

 ...مدار بسته جلو چشمام اومدند نیدورب يدوباره صحنه ها...دمیرو تو هم کش اخمام

 ....قدم داخل باغ گذاشت...به سر داشت یرنگ یشال صورت...موهاش رو فر کرده بود شهیمثل هم...دمیرو د نگار

و  کننیباغ نشستند و با هم بگو و مگو م يتخت تو ينگار رو نشون داد که با رضا رو...کات خورد صحنه

نگار  يدلم برا یتوق...دارم ادیاون روز رو خوب به ...داره نایبه اسم س ياصال انگار نه انگار که نامزد...خندنیم

 ...بره اصفهان دیبا وتنگ شده بود زنگ زدم تا باهاش قرار بزارم اما گفت وقت نداره 

 شیحد با دوستم پ نیکه بخواد تا ا کردمیاما اصال باور نم...رهیم یآب ریداره ز دونستمیم... شک داشتم بهش

 ...بره

*** 

 ...بخوابم وامخیم يتنهام بزار شهیم:دوختم و گفتم مایرو به ن نگاهم

 ؟يخوریشام نم:بلند شد و گفت یصندل يازرو

 ...!اشتهام کور شد:تکون دادم و گفتم نیرو به طرف سرم

 ...من با دردام تنها شدم شهیرو خاموش کرد و مثل هم چراغ

هراسان دستم  سوختند،یباز کردم از شدت خواب م یچشمام رو به سخت د،یچیپیتو گوشم م یزنگ گوش يصدا

 رو برداشتم یو گوش دمیکنار تختم کش زیم يرو رو

 ...صبح خشکم زد 4اونم  انیشماره شا دنیصورتم گرفتم با د مقابل

 دیئم کوب نهیبه جونم افتاد و قلبم به شدت خودش رو به تخت س یاسترس ناگهان

 ؟؟؟...الو:گفتم یلرزون يرو کنار گوشم گذاشتم و با صدا یتماس رو فشردم و گوش دکمه

 ؟یخوب...نایس:دمیرو از اون ور خط شن شیضع يصدا

 شده؟ یچ یوقت صبح نیا انیشا:تخت زدم و گفتم يرو یغلت

 کنمیگفتم ثابت م...قرار بود بهت زنگ بزنم:گفت يگرفته ا يصدا با
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 ...یمنظورت چ:و گفتم دمیکش شونمیپر يموها ونیم یچنگ

هم مشت کردم و با  ونیدستم رو م...سرم خراب شدش يرو ایهمون موقع حرفم رو خوردم، انگار که دن اما

 درسته؟ یکنیم یشوخ يدار:سوال کردم دیلرزیکه از شدت ترس و استرس م يصدا

تو ذهنم  تونستمیزل زده بودم اصال نم يبه نقطه ا رتیبرقرار شد، با ح نمونیب ینزد، سکوت یحرف انیشا

 ...سرم اومده ییبگنجونم که چه بال

 ...تو باغـــــه...نگار االن:سکوت رو شکست و با تاسف گفت نیا انیشا باالخره

 ...ستیاونجا ن...نگارِ من...انیخفه شو شا:کله خونه رو لرزوند ادمیفر يصدا

 ...کنمیخواهش م...نایس-

 ...باغه يقسم بخور نگارِ من االن تو...يدیقسم بخور نگارم رو د-

 ان؟؟؟یشا يسر به سرم بزار ییخوایم يدید ؟يدید:و با التماس گفتم دمیکش یی گهید ادینزد فر یحرف

 ...کنهیباغ رو ثابت م نیمداربسته، ورود نگار رو به ا يها نیدورب:دمیبعد صداش رو شن یکم

 ...تو دستام شل شد یحس کردم کامال خور شدم، گوش...دمیرس انیکردم به پا حس

 تاقم هراسان باز شد،که در ا دینکش یافتاد، طول نیزم يرو یگوش

 تو چت شده؟ نا،یس:و گفت دیاز گوشه چشمم سر خورد، مادرم هراسان به سمتم دو یاشک قطره

 گفتم؟یم یبهش چ دیمن با...شدم رهیبهش خ رتیح با

 يا گهیمن و به مرد د...که نامزدم گفتمیبهش م دیکرده؟ با انتیکه عروسش به پسرش خ گفتمیبهش م دیبا

 فروخته؟

 !قرار گذاشته؟ گهیپسر د هیصبح نامزدم با  4االن  گفتمیم دیبا

 به مامان بگو، تو چت شده پسرم نا،یس:حصار دستاش گرفت و گفت نیرو ب صورتم

 ...دمید يخواب بد...نشده مامان یچیه...یچیه:انداختم و آروم گفتم نییرو پا سرم

 ...بهم زل زد انگار که حرفم رو باور نکرده بود یسردرگم با

 ؟يبر شهیم ادیمامان خوابم م:گفتم يگرفته ا يرو کشش ندم با صدا هیقض نیاز ا شتریب نکهیا يبرا

 ارم؟یبرات آب ب ییخوایم-

 ...نه فقط برو...نه-
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تو  ینیبغض سنگ...کنم فیتوص تونمیگذشت و نم یاون که اون شب بهم چ...اتاق رو بست و تنهام گذاشت در

انقدر ازش متنفر شده ...دوست داشتم بلند شم و برم نگار رو بکشم...انقدر دلم گرفته بود...گلوم خونه کرده بود

 ...به خونش تشنه شده بودم...که خون جلو چشمام رو گرفته بود...بودم

متنفر بودم ...ددوباره خاطرات گذشتم به ذهنم هجوم آورده بودن...رو باز کردم سوختندیرو که به شدت م چشمام

 ...جنس زنه متنفر بودم یاز هرچ

روز  هی خواستیانقدر دلم م..بال رو سرم آورده بود نیکار کرده بودم که ا یبود؟ من با نگار چ یگناهم چ مگه

برات کم گذاشتم  یچ مونیو نامزد یبود تو زندگ یمشکل من چ...نگار و بهش بگم شیقبل مرگمم شده برم پ

 چرا؟...سمت رضا یکه رفت

 یپاش بود؟ چون خونه داشت باغ داشت کل ریز نیمدل ماش نیپولدار بود؟ چون آخر یلیپسر خ هیاون  چون

 ؟يشد قیسمتشو باهاش رف یپولدار داشت رفت يبابا هیو  نیزم

 ؟يفکر کرد یچ...نگار يفکر کرد یبا خودت چ واقعا

 ...شکمم باعث شد چشمام رو باز کنم بد جور ضعف کرده بودم يصدا

اومدم و به آشپزخونه  رونیاز تخت ب یحوصلگ یبا ب...نصفه شب بود 2برداشتم و به ساعشتش زل زدم  لمویموبا

 ...گازه يافتاد که رو یینگاهم به بشقاب غذا...رفتم

در عوض نصفه شبا پا  خورمیوقع که شام نمهر م دونستیم شناختیمامان منو خوب م...زدم يلبخند ناگهان

 ...خوردن شام يبرا شمیم

 ...از غذارو تو دهنم جا دادم یگذاشتم و قاشق زیم يرو رو بشقاب

اوقات از خودم  یگاه...شدم رهیبه بشقاب غذا خ...فرشته بود مادر خودم بود هیکنم تنها جنس زن که  فکر

تنها عشق  دیشد؟ مگه دل کدوم دخترو شکوندم که با انتیبهم خ نطوریبود که ا یمگه گناهم چ پرسمیم

 ...کردیم انتیبهم خ میزندگ

 !و بس نیهم...مامانم بود موندمیکه عاشق بودم و عاشقش هم م یزن تنها

 ...رو فرو دادم و قاشق غذا رو تو دهنم گذاشتم بغضم

 :نغمه

از موهام رو  ییدسته  دمشیمانتوم رو بستم و مقنعه م رو سرم کردم و جلو کش يدکمه ها سادمیوا نهییآ يجلو

 بده و داستان شه ریرو پوشوندم تا حراست دانشگاه نخواد بهم گ شونیادیاما مقدار ز ختمیفرق کج تو صورتم ر
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 کردم و از خونه خارج شدم یرو برداشتم و با مامان و بابا خداحافظ فمیک

 نیبه سمتم اومد،براش دست تکون دادم و ماش یکه تاکس دینکش یطول سادم،یوا یی رفتم گوشه ابونیخ تو

 مقابل پام ترمز کرد، سوار شدم و آدرس رو دادم

 ...دمیدیبود که نگار رو م يبه ساعت انداختم امروز روز ینگاه

 یش رفتم کمزدم و به طرف يمهسا لبخند دنیشدم و به طرف دانشگاه رفتم نگاهم رو چرخوندم با د ادهیپ

 دادم یخودم رو بهشون رسوندم و سالم...تر که شدم متوجه نگار هم شدم کینزد

 ؟یخوب...نگار:و گفتم دمشیبه چشمام انداخت محکم به آغوش کش یبه سمتم برگشت و نگاه نگار

 ...ستمینه نغمه خوب ن:بشه هق هق کنان زمزمه کرد يبود تا اشکاش جار يمنتظر تلنگر انگار

 شیاز اون آرا يخبر گهید...پر شده بود یابروهاش کم ریز..شدم رهیاومدم و به صورتش خ رونیآغوشش ب از

دستاش رو گرفتم ...چه قدر الغر شده بود...موهاش رو از باال زده بود...درست کرده ش نبود يو موها یشگیهم

 ...بود یوبخ یلیبابات واقعا مرد خ...خدا رحمتش کنه:کردم و گفتم يو باهاش هم درد

 ممنون:گوشه لبش نشست و گفت یتلخ لبخند

 بود؟؟؟ ومدهینگار نامزد سابقت ن-

 درسته نغمه؟ ،يبود دهینامزد؟؟؟ تو که تا حاال اون پسر رو ند:زد و گفت يشد به چشمام پوزخند رهیخ نگار

 ...ينزاشته بود انیتو جر رفته بودم، تو مارو رانیاز ا یمدت يخب من اون موقع برا...نه:رو کج کردم و گفتم سرم

 !اون مرد رو دور انداختم شیوقت پ یلینغمه من خ-

 اوهوم-

 ...شهیکالس االن شروع م...سر کالس میبچه ها بهتره بر:به سمتم اومد و گفت مهسا

 ...میشونم جابجا کردم و با بچه ها به طرف کالس رفت يرو رو فمیدادم بند ک رونیب نهیرو از س نفسم

 ...تا بتونم با نگار حرف بزنم ادیدستم ب یدوست داشتم زمان...حوصله سر کالس موندن رو نداشتم یلیخ

 ...میرفت ایاون روزمون با مهسا و نگار به تر ياز تموم شدن کالسا بعد

برگشتم  زیسفارش رو گرفتم به سمت م یوقت...رو دادم کیتا نسکافه و ک 3نشستند و من رفتن سفارش  اونا

 !دختر يالغر شد یلیخ ؟يسر خودت آورد ییچه بال نیبب...يریبخور جون بگ:نگار نشستم و گفتم يروبرو

 ندارم لیاصال م:شد و گفت رهیخ یشکالت کیک ي کهیت به
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 هی یهر انسان...يدیخودت رو عذاب م ينطورینگار ا یول...یگیم یچ دونمیم:و گفتم دمیرو تو هم کش اخمام

 ؟یکن دیکارات خاله و مامامنتو ناام نیبا ا ییخوایتو که نم...همه هست يمرگ برا نیا...بره دیبا يروز

بابامو  تونمیکار کنم؟ مگه من م یچ یگیم: پف کرده ش رو به من دوخت و گفت يچشما دیکش یقیعم نفس

 ام؟یکنار ب هیقض نیبا ا ينغمه من چطور...فراموش کنم

 !تو يفتم خودتو به کشتن ندگ...نگفتم فراموش کن:رو سمت دهنش گرفتم و گفتم کیک

 نداره لیم دینکن شا تشینغمه اذ:رو ازم گرفت که مهسا گفت روش

نگارو هم به خاك  یدست یدست دیساکت اگه بخوام به شما ها گوش بدم که با:مهسا دادم و گفتم لیتحو یاخم

 ...بسپرم

 گهید:زدم و گفتم يلبخند...بشه یکه باعث شد، لباش شکالت دمیرو به دهنش مال یشکالت کیشد ک رهیخ بهم

 ...شیبخور دیبا...شد یدهن

 !از دسته تو نغمه:رو برداشت لباش رو پاك کرد و گفت دستمال

 یبا دوستش عل يا گهید زیکه نگاهم به سامان افتاد که رو م دمیاز نسکافم رو نوش يزدم و جرعه ا يلبخند

 ...نشهیدورب ينشسته و مشغول تماشا کردن عکسا

 بزنه شگاهیقرار بود سامان نما ادمهی:شدم که مهسا متوجه م شد و گفت رهیبهش خ رنطویهم

 تو دانشگاه؟ ؟یگیم يجد:زدم و گفتم يلبخند ناخودآگاه

 !يانفراد شگاهینه بابا نما:بهم زد و گفت یچشمک

 از کجا آورده؟ شویسرما:از تعجب باز کردم و گفتم دهنمو

 !اردراستیلیمعلومه باباش از اون م! پاش بداز ریز نینگاه به ماش هی:تکون داد و گفت نیسرش رو به طرف مهسا

*** 

 میزدیسه نفره م شگاهینما هی میها داشت هیسرما نیخوش به حالش کاش ما هم از ا:و گفتم دمیکش ینفس

 ...کاش:کرد و گفت یپوف مهسا

 بود کشیبه طرف نگار که آروم آروم مشغول خوردن ک برگشتم

 ه؟یچ شگاهینما هینگار نظرت درباره -

نسکافه رو به  وانیبزنه ل یبخواد حرف نکهیقبل از ا...رو تو دهنش جا داد کیآخر ک کهیبهم انداخت ت ینگاه

 و هم مجوز خوادیباال م نهیهم هز یدونیم...اما...خوبه یلیخ:و گفت دیازش نوش يجرعه ا...سمتش گرفتم
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کار  نیتو خانه هنر ا نهیا شنهادمیاما من پ...شهیبر سه م میکه تقس نهیخب هز:رو تکون دادم که مهسا گفت سرم

 دنآیبهمون بها م یلیاونجا خ...میرو بکن

 ه؟یکمکمون کنه، نظرتون چ مییبخوا انیاز خانم خاک دیبا-

 ...حال بودند یتفاوت و ب ینگار ب يبود اما چشما يمهسا برق شاد يشدن تو چشما رهیجفتشون بهم خ هر

که تو هم حالت بهتر شده  گهیماه د هی ایچند روز و  میزاریم...باشه اخم نکن:زدم و رو به نگار گفتم يلبخند

 باشه؟ حله؟

 ...ستین يفکر بد...باشه:زد و گفت یرمق یلبخند ب نگار

 یلیهم خ...ما يخونه  دییایب گهیبچه ها هفته د:کولم انداختم و گفتم يرو رو فمیبلند شدم ک یصندل يرو از

 میعصرونه رو باش هیحداقل  ایشام  یدور هم نکهیو مامانم دلش براتون تنگ شده هم ا دیومدیوقته ن

 اما نغمه بابات شب هستش:نگار

 دییایب دیتونیم...داره يخواهرش کار شیبره زنجان پ خوادیم گهینه هفته د-

 ...ستین يفکر بد:سرشو تکون داد و گفت مهسا

با لبخند ...چشم تو چشم سامان شدم يلحظه ا يزنگ خورد، روم رو از بچه ها گرفتم برا میموقع گوش همون

 ...شماره غزل بود...رونیزدم ب ایدستم گرفتم و از تر مویسرشو تکون داد منم جواب سالمش رو دادم، گوش

 الو سالم غزل-

 سالم نغمه کالسات تموم شد؟-

 آره چطور؟ -

 متونیبرسون مییایگفتم ب میدانشگاهت کهینزد انیشا آخه االن با-

 سایجلو در وا...امیباشه االن م:گفتم عیپس سر...رو نداشتم يرو ادهیرو لبام نشست اصال حوصله پ يلبخند

 ینکن ریباشه د-

منو  خوادیغزل با دوستش اومده م:برگشتم و رو به نگار و مهسا گفتم ایرو قطع کردم و به تر یگوش

 د؟یندار يشما ها کار...برسونه

 ...میدر با هم بر يتا جلو ایب ینه ول-

با غزل  نم،یرو بب انیرنگ شا دیسف نینگاهم رو چرخوندم تا ماش...میدر دانشگاه رفت يمهسا و نگار تا جلو با

 ...شده بود رهیبا لبخند بهم خ شهیچشم تو چشم شدم که از پشت ش
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 کردم ینگار و مهسا برگشتم و ازشون خداحافظدادم به طرف  لشیتحو يلبخند

 !ایاخم کن گهید نمینگار نب-

 ...مراقب خودت باش:زد و گفت یتلخ لبخند

افتاد که با اخم داشت به دوستام نگاه  انینگاهم به شا يلحظه ا...رفتم نیجدا شدم و به طرف ماش ازشون

 کردیم

 !شدم که دوباره با غزل دعواش شده مطمئن

 ...زمیسالم عز:دادم، غزل به سمتم برگشت و گفت یرو باز کردم و سوار شدم و سالم نیماش دره

به  نهییاز تو آ...هیرفتاراش چ لیدل دمیفهمیبود به مهسا و نگار نم رهیهنوزم خ...داد یسالم یلب ریز انیشا

 ...چشماش زل زدم

 ؟یخوب:دیانداخت و پرس یرو از دوستام گرفت به سمته من برگشت، بهم نگاه نگاهش

 ممنون-

 اون دو تا دختر دوستت بودن؟-

 آره چطور؟:رو کج کردم سرم

 ...ينطوریهم یچیه:رو از من گرفت و گفت نگاهش

 ...پدال گاز فشرد و با سرعت از کنار بچه ها رد شد يپاش رو رو و

 ...!نبود "ينطوریهم" انیسوال شا دنیپرس لیمطمئن بودم دل اما

*** 

 :نایس

 ستشین يآره فکر بد: دستم انداختم و رو به کارگر گفتم يتو يبه نقشه  ینگاه

 دیکارتون رو شروع کن: نقشه رو به سمتش گرفتم و ادامه دادم و

 يکاله رو از رو يلحظه ا يرفتم روش نشستم و برا ینقشه رو گرفت و ازم دور شد ، به سمت صندل کارگر

 حالت اول برگرده ، تا فرمشون به دمیموهام کش ونیم یسرم برداشتم و دست

 ...زل زدم يدادم و به نقطه ا رونیب نمیرو از س نفسم

* 
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شونم حس  يرو رو انیشا يدستا ینیمدار بسته، سنگ نیشدم به نوار دورب رهیبودم و خ سادهیوا ونیزیتلو يجلو

 ...کردمیم

نگاره من  نمینب خواستیم دلم...دروغ باشه هی نایشروع بشه و همه ا ویدیو خواستیبه لرزه افتاده بود دلم م تنم

 جوره باور کنم چیه خواستیپاش رو تو اون باغ گذاشته ، دلم نم

 "...پسر پولدار فروخته هینگاره من، منو به "

 ...نشد اما

 ...یفر مشک يهمون دختر با موها...آره نگار خودم بود...شروع شد ویدیو

بودتش بهش گفته بودم  دهیخر یکه وقت ییهمون مانتو... رنگ یکوتاه مشک يبا همون مانتو...یشال سرخاب با

 یتنگ و کوتاه تن کن يانقدر مانتو خوادیدلم نم

 ...داشتیسمت رضا قدم بر م به

 ...نگار رو گرفت و اون رو دعوت کرد به نشستن يکه رضا دستش رو دراز کرد دستا دمیدیم

که صورتشو پوشونده  ینشسته بود و با لبخند بزرگ به رضا کیبود، نگار نزد يا گهیصحنه د...کات شد صحنه

 ...دنیکشیم ونیبود، داشتن قل

 ...دمیکش ادیفر يبلند يو با صدا...رو بستم چشمام

 ...داشت آرومم کنه یکه سع دمیدیرو م انیشا...دیچکیم میشونیپ ياز رو عرق

 يمن بودم که داشتم برا...نایمن بودم س نیا...شد ياز گوشه چشمم جار یبار قطره اشک نیاول يبرا

 ختمیریاشک م...عشقم...نامزدم

بوده که نتونسته نامزدش  یاقتیل یعجب مرد ب گفتندیهمه م...کرده انتینگار بهم خ گفتمیاگه به خانوادم م من

 ...رو جمع کنه

رو انداختم  نگار يتو هفته ا یول... کار کرده ینگفتم نگار باهام چ یبه کس...سکوت کردم هیبعد اون قض ادمهی

 ...من مرده بود يتا ابد برا یاون عوض...دور

 !!!دیشا...نگارم رو امتحان کنم خواستیاشتباه از خودم بود که دلم م دیشا

جز  یتو خانواده ها به راه افتاد، ول ییچه دعوا ادمهی...شدم مونیاز اون به مادرم گفتم از ازدواج با نگار پش بعد

 ...نگار چه با من کرد دینفهم یو رضا کس مایو ن انیمن و شا

 !!!!!!سوال برد ریمنو کامال ز یمردونگ اون
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* 

شدم، با  رهیخ ششیو به صفحه نما دمیکش رونیرو ب میگوش د،یکش رونیمنو از افکارم ب میزنگ گوش يصدا

 دکمه تماس رو فشردم ان،یاسم شا دنید

 ان؟یجانم شا-

 ...نایسالم س-

 ؟یسالم خوب-

 ان؟یشا یخوب: دمیست پرسحوصله  یکردم ب حس

 سوال دارم هی نایآره س-

 جانم بپرس-

 ؟ییکجا نمیاول بگو بب-

 معلومه سر ساختمونم:به اطرافم انداختم و گفتم ینگاه

 درباره نگاره نایس-

 ؟يدار یدرباره اون چه سوال: و گفتم دمیرو تو هم کش ابروهام

 ره؟یدانشگاه کجا م یدونیم-

 داره؟ ینه مگه به من ربط: تفاوت گفتم یب

 بود يکنجکاو يداره، فقط از رو ینه نه نگفتم ربط-

 میتموم کن نکهیقبل از ا:جابجا کردم و گفتم یصندل يخودم رو رو دمیکش یقیعم نفس

 که آزاد تهران قبول شده گفت

 ان؟یچطور مگه شا: دمیبود، پرس بیسکوت کرد، رفتاراش عج انیشا

 ...یچیه یچیه:گفت یاز مکث بعد

 شده؟ يزیچ ؟ينگار افتاد ادی ییهوی هیچ:دمیشک کردم پرس بهش

 نه؟ ایمطمئن بشم خودشه  خواستمیدمه دانشگاه آزاد، م دم،ید ابونینه بابا حس کردم امروز نگار رو تو خ-

 ؟يکردیکار م یتو اونجا چ یول... شهیآره خود عوض:زدم و گفتم یتلخ لبخند

 برو به کارت برس ،یچیه یچیه-

 فعال-
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 کرد؟؟؟یکار م یمشکوك شدم، اون دم دانشگاه تهران چ انیبه شا يلحظه ا يرو قطع کردم برا یگوش

بازم دلم گرفته ...به اطراف انداختم یو نگاه سادمیکوچه وا يو تو نییبلند شدم، از پله ها رفتم پا یصندل يرو از

 شدیم نیحال منم هم شدیم یهر موقع حرف از اون نگار لعنت...بود

 ...هم گذاشتم يچشمام رو رو يلحظه ا يدادم و برا هیتک ینشستم و سرم رو به صندل نمیماش پشت

 تموم بشه؟؟؟ خواستیم یخاطرات تلخم با نگار ک دونمینم

بودم اونم با  انتیکار کرده بودم که سزاوار خ یخودم رو محکوم کنم، من در حق نگار چ خواستمیم یتا ک من

 دوستم؟؟؟ نیبهتر

 باور کنم که نگار...باور کنم تونمینم کنم،یاوقات که به اتفاقات و خاطراتم فکر م یبعض

 انتیبهم خ...زمیرو به پاش بر ایکنه تا دن يکه حاضر بودم اشاره ا یخودم، همون ینگار دوست داشتن همون

 ...کرده باشه

* 

 :شماره پدرم رو به رضا گفتم دنیبا د دمیشن رو لمیزنگ موبا ياز دوازده شب هم گذشته بود، صدا ساعت

 چکم کنه خوادیم عیسر کنمیم ریمن د يبابا نیا-

 جوابشو بده:زد و گفت يلبخند

 :رو جواب دادم میگوش

 الو سالم بابا-

 ؟ییمعلوم هست کجا نایسالم، س-

 امیخونم بابا، با رضام زود م کینزد-

 نگار چش شده دونمینم: گذاشتمش رو به رضا گفتم بمیرو قطع کردم و تو ج یگوش

 ؟يبهش اعتماد ندار یبگ ییخوایم:و گفت دیچیکوچه پ يتو

 ...یاون نامزده منه، معلومه بهش اعتماد دارم، ول-

 نا؟یس یچ یول:دیرو قطع کرد و پرس حرفم

 ...ازش خبر ندارم هیزچند رو...میبه مشکل خورد مونیسر مسئله نامزد هیراستش مدت...ترسمیم يزیچ هیاز -

 رنگش رو به چشمام دوخت یآب يبه طرفم برگشت و چشما ساد،یوا ابونیخ وسط

 ؟یاز چ-
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 !پول پرسته یلینگار خ کنمیحس م: شونش گذاشتم و آروم گفتم يرو رو دستم

 ؟يباور دار نویا:لبش رو گاز گرفت و گفت گوشه

دوستش  یلیکردم، من خ دایحسو به نگار پ نیهمه مدت ا نیچرا بعد از ا دونمیآره، رضا نم: رو کج کردم سرم

 راحت منو بزاره کنار یلیوسط خ ادیاگه بحث پول ب کنمیحس م...کنمیحس م یدارم ول

 ؟يتو بهش دار هیچه حس نیا ست؟یمگه اون نامزدت ن...وا-

 گهید گمیم نویکه ا دمید يزیچ هیحتما ازش  یول...رضا دونمینم-

 نا؟یس يبه من اعتماد دار:و گفت دیشاخماش رو تو هم ک رضا

 یمعلومه که دارم، تو مثله داداشم:گفتم دیترد يلحظه ا بدون

 نگار رو امتحان کنم يبه من اجازه بد خوامیم:شونم جابجا کرد و گفت يرو رو دستش

به مراسم  یلیخ...نگار نامزده منه...رتمیغ یرضا حرفشم نزن، مگه من ب:حرفش رو قطع کردم و گفتم عیسر

 نمونده مونینامزد

 ای خوادیثابت شه که نگار تو رو م دیاون پول پرسته ، با یکنیاگه تو حس م...نایس ستین یرتیغ یبحث به ب-

 ثروتتو

 !دارم یوضع معمول هیمن  ستم،یرضا من ثروتمند ن-

 رو حل کنم هیقض نیبه من اجازه بده ا: گوشه لبش نشست يلبخند

 تو ذهنته؟ یرضا، چ:دمیپرس يکنجکاو با

 مگه نه؟ ده،ینگار تاحاال منو ند:به چشمام زل زد و گفت نهیداد و دست به س هیچراغ برق تک ریت به

 درسته-

 که امتحانش کنم ياجازه رو بد نیبه من ا خوامیم-

 !رضا ستمین رتیغ یمن ب-

 يتو االن به نگار شک دار یول نا،یس یرتیغ یمنم نگفتم ب:زد و گفت یتلخ لبخند

 حرفو نزدم نیمن ا-

 بزار نامزدتو امتحان کنم يپس اگه بهش اعتماد دار-

 يبودم از حرفا یعصبان یاز طرف...نشون بدم یچه عکس العمل ایبگم  یچ دونستمینم...سکوت کردم يا لحظه

 ...آل بود دهیمند و اپسر ثروت هیچون رضا  کنه،ینگار کدوم رو انتخاب م دونستمیهم نم یرضا از طرف
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چون ...که نگار رو امتحان کنم خواستیاون شب چه قدر سکوت کردم اما در آخرش خودمم ته دلم م دونمینم

 ست گهید يبهم ثابت کرده بود حواسش جا رشیاخ يرفتارا

 ....شروع شد یاز همون شب لعنت یهمه چ و

*** 

 :نغمه

زنگ در رو  يبار مرورشون کردم که صدا نیچندم يانداختم و برا یدستم نگاه يتو يبرگه  ينوشته ها به

 دمیشن

 "مامان در رو باز کن، نگار و مهسان"

مامان رو  يگذاشتم و بلند شدم ، لباسم رو تو تنم مرتب کردم و به سمت در رفتم، صدا زیم يرو رو برگه

 دمیشنیم

 "حالت خوبه زم،ینگار عز"

 ستمیبد ن...ممنون خاله :نگار بود که گفت يگرفته  يصدا و

 سالم بچه ها:رو به نگار و مهسا رسوندم و گفتم خودم

به چشماش انداختم، اشک توشون جمع شده  یاومد، نگاه رونیمهسا دست دادم، نگار از تو آغوشه مادرم ب به

 دمشیبه روش زدم و به آغوش کش يبود، لبخند

 ...نگار-

 وره؟حالت چط:دمیاومد که پرس رونیتو آغوشم ب از

 ستمیبد ن یه:زد یجون یب لبخند

 ؟يتو چطور نمیبب: به مهسا انداختم و گفتم ینگاه

 نغمه ستمیمنم بد ن:داد و گفت لمیتحو يلبخند اوردیکه شالش رو از سرش در م یحال در

 ارمیبچه ها براتون االن نسکافه م:کردم که مامان گفت تشونیسمته اتاق هدا به

با : شدم و گفتم رهیتخت نشستم دوباره به برگه خ يرو م،یکرد و هر سه وارد اتاق شد يلب تشکر ریز نگار

 صحبت کردم انیخانم خاک

 خوب؟:گذاشت و گفت پوترمیکام زیم یصندل يمانتوش رو از تنش در آورد و رو نگار

 میبزن شگاهینما ییتا 3فعال  میتونینم: رو به سمتش گرفتم و رو به مهسا گفتم برگه
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 دیبزن گهیچون فعال شروع کارتونه بهتره که با چند نفر د گفتیم انیخاک خانم

 ؟یمثال با ک: نشست و گفت یصندل يرو مهسا

 میکار رو کن نیا یبا سامان و عل دادیم شنهادیخودش پ:پام گذاشتم و گفتم يرو رو بالشم

جداگونه  شگاهیداره که نما هیسرما يسامان خودش اونقدر ،یگفتیم انیبه خانم خاک:زد و گفت يپوزخند نگار

 بزنه

 بزنن شگاهیبا هم نما ییدو تا تاینها ایو  يانفراد خوانیم ياریو شهر یتهران يآره نگار، منم بهش گفتم آقا-

 شگاهیاز نما گمینم! بهتره که یلیخ نیخانه هنرمندانه، ا نجایا وونه،ینگارِ د: با پوزخند رو به نگار گفت مهسا

 !یسامان و عل يما هم برا يهم برا هیخوب تیموقع یول! بهتره، نه يانفراد

 یعنیبزارن،  شگاهیاون دو نفر قبول کنند عکساشون رو تو نما دیکنیفکر م: به مهسا انداخت و گفت ینگاه مین

 بزنن؟ شگاهیقبول کنن با ما سه نفر نما نیکنیفکر م

 نزد یحرف یچشم دوخت، ول نیدستاش رو تو هم قفل کرد به زم مهسا

 میاز دست بد دیفرصت رو نبا نیمخشون رو بزنه، ا انیخانم خاک گمیمن م:گفتم

رو  شگاهینما نیجوره ا چیه خواستمینزدم، ذهنم مشغول شده بود، نم یکردند من هم حرف یو مهسا سکوت نگار

 بودن یبهمون کمک کنن سامان و عل تونستنیکه م ییاز دست بدمش و تنها کسا

 رو شکست نمونیمهسا سکوت ب يصدا

 !!!ینغمه بهتره تو با سامان حرف بزن-

 مــــــــن؟؟؟ ؟؟؟یکـــــــ:شده بود به چشمام زل زدم رهیمهسا که خ يرو باال آوردم و به چشمها سرم

 !گهیمطمئنم نه نم یتو با سامان حرف بزن...تو!!! وونهیآره د:مهسا گفت يزد و به جا يزیآم طنتیلبخند ش نگار

شما ها چرا :و گفتم دمیپام پس زدم به سمت نگار و مهسا دوال شدم، ابروهام رو تو هم کش يرو از رو بالش

 د؟یزنیرو م یحرف نیهمچن

 یدونیخودتم م گهیکه د نویچون سامان تو رو دوست داره، ا:مهسا جواب داد نباریا

 !میخواستگار ادیب خواستیاون فقط م ال،یخ یبابا ب:دادم و گفتم هیپشت سرم تک وارید به

 ...دوستت داره یعنی نیخب ا:تخت کنارم نشست و گفت يرو نگار

حاال محمد قبول  ای یتو فقط از سامان بخواه که با دوستش عل الیخ یرو ب نایحاال ا:نزدم که ادامه داد یحرف

 بزارن شگاهیکنه چند تا از کاراشون رو تو نما
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 هینظر خودش چ نمیبب دمیم شنهادیبهش پ دمشیخب فردا تو دانشگاه د یلیخ: کج کردم و گفتم یرو کم سرم

 نزده؟ یباهاش حرف انیخانم خاک-

 تکون دادم  یرو به عالمت نف سرم

*** 

 داخل شد ينسکافه ا ینیبعد مامانم با س یبه درم خورد و کم يتقه ا که

 دیخاله لطف کرد:بلند شد به سمت مامانم رفت و گفت نیزم ياز رو نگار

 نکردم که يدخترم، کار کنمیخواهش م:و گفت به روش زد يلبخند مامان

 نینگ يخونه  رمینغمه من م:گذاشت و رو به من گفت زیم يرو رو ینیس

 باشه مامان-

چه  شگاهینما نیخب ا:دیتخت نشست و به برگه زل زد که مهسا پرس ياتاق رو ترك کرد، نگار رو مامان

 داره حاال؟ یطیشرا

 :گفتم دمیسکوتش رو د یوقت یشدم تا اون جوابه مهسا رو بده ول رهینگار خ به

که  نهیکه داره ا يبد هیشش تا از کاراش رو بزاره و البته  یچهار ال تونهیکه هر هنرجو م نهیا طشیشرا-

 دارنیرو برم یکیاز کار هر هنرجو  زارنیم ارمونیخودشون چون سالن رو در اخت

 بده یلیکه خ نیا ییوا: و نگار گفت دنیرو تو هم کش اخماشون

 کار به انتخاب خودشون هی یعنی: رو آروم تکون دادم که مهسا گفت سرم

و کارامون رو  انیدانشگاه هم م يو اکثر بچه ها میزنیم شگاهینما هینداره در عوض ما  بیع یآره ول: گفتم آروم

 ننیبیم

 زدن يحرفم مهسا و نگار هم لبخند نیا با

 بخور تا سرد نشده ایب: رو به سمت مهسا گرفتم و گفتم ینیس

 رو برداشت وانیکرد و ل يتشکر یلب ریز

 یحرف بزن دیپس نغمه فردا با سامان با-

خدا کنه قبول  ه،یدهنش چ يمزه  نمیبزار بب زنم،یباشه فردا باهاش حرف م: رو مقابل نگار گرفتم و گفتم ینیس

 هیعالسامان واقعا  یعکاس يکنه چون کارا

 یمرس: نسکافه ش رو برداشت و گفت نگار
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زل  يبه نقطه ا دم،یاز نسکافه نوش يتخت نشستم جرعه ا يرو برداشتم و رو وانیگذاشتم، ل زیم يرو رو ینیس

قدم اول هم حرف زدن با سامان  م،یزدیرو م شگاهیبا بچه ها اون نما شدیهرجور که م خواستیزدم، واقعا دلم م

 خوب بود یلیخ شدیم کیما شر اب شگاهینما نیو تو ا کردید اگه سامان قبول مبود، به نفعه ما بو

به قول معروف ...زنمیمن فردا با سامان حرف م: و رو به بچه ها گفتم دمیاز نسکافه م رو نوش یی گهید جرعه

 مخش رو بزنم کنمیم یسع

 ؟يرو پس زد یخوب نیمن موندم تو چرا پسر به ا:کرد و گفت يخنده ا مهسا

حاال هر  ایمن قصد ازدواج ...یبود ول یدرسته سامان واقعا پسر خوب:زدم و گفتم يشدم به چشماش لبخند رهیخ

 رو نداشتم يا گهید زیچ

 !ایازدواج کن ییبخوا ینش وونهینه بابا د: گذاشت و گفت زیم يرو رو وانیل د،یاز نسکافه ش رو نوش یکم نگار

 !هآخه نگار تجربه دار: با خنده گفت مهسا

که تاحاال از نامزدت به ما  وونهیتوئه د ییوا: افتاد نگار قبال نامزد داشته باشه رو بهش گفتم ادمیکه تازه  انگار

 ینگفت

 میهم بود يخورده  ینیرینامزد؟؟؟ ما ش:زد دستاش رو تو هم مشت کرد و گفت یتلخ لبخند

 نمونده بود يزیشما تا مراسمتون چ یول: گفت مهسا

درباره نامزدش به من و مهسا  چوقتیاون ه یبودم ول یمیزد ، درسته با نگار صم يزیپوزخند تمسخر آم نگار

حرفاش نبودم،  نیمراسم و ا انیمن اصال در جر دونست،یاز نامزد نگار م شترینگفت، البته باز مهسا ب يزیچ

رفته  رانیرو از ا یچند ماه مییدا اطرحرفا شده بود که من به خ نیشوهر و نامزد و ا ریدرگ یچون نگار زمان

 که نگار با نامزدش به هم زده دمیبعد هم که برگشتم شن...بودم

 نگار؟: دمیپرس کنجکاوانه

 جانم؟: شد به چشمام رهیخ

 ؟يچرا با نامزدت به هم زد-

 يرده ها تونستمیمن رو ترسوند ، تو نگاهش م يلحظه ا يجنس نگاهش برا...شد به چشمام رهیخ نگار

 ...ترس رو حس کنم يبعد رده ها یو کم...نفرت

 يزیو من هم کنجکاوانه منتظر شدم تا نگار چ زدینم یهر سه تامون حکم فرما شده بود، مهسا حرف نیب سکوت

 ...بگه
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 ....!!!!کرد انتیبه من خ یاون عوض:گفت يا قهیاز دق بعد

*** 

 کرد؟ انتیاون بهت خ انت؟؟؟یخ:شدم به چشماش و زمزمه کردم رهیخ یسردرگم با

 !کرد، اون نامرد منو پس زد انتیبهم خ یآره اون عوض: لب گفت ریدستاش رو تو هم مشت کرد و ز نگار

 یول: داد و گفت هیتک یشدم به مهسا ، اونم از حرف نگار جا خورده بود، به صندل رهیخ رتیبا ح يلحظه ا يبرا

 ؟يبودنزده  یباره بهمون حرف نینگار چرا تا حاال در ا

 ؟؟؟یکه چ گفتمیم:زد و گفت یلبخند تلخ نگار

 !!!با من چه کرد ینگفتم اون عوض یشکیبه ه من

نگار حتما تو براش  گفتنیها م یلیخ...کرده انتیکه قرار بود بشه همسرم، به من خ يمرد...نامزدم گفتمیم اگه

 حتما تو حواست به شوهرت نبوده...یکم گذاشت

 !چرا دونمیهمه ماه نم نیکرد و من هنوزم بعد ا انتیاون به من خ:زد و گفت یعصب لبخند

 انت؟؟؟یخ: لب زمزمه کردم ریرو لبام نشست ز یلبخند تلخ...دادم هیپشت سرم تک وارید به

 شنومیم انتیروزا چه قدر درباره خ نیا

 ویبود، شده تا حاال کس دهیازم پرس انیس زد،یحرف م انتیاونم از خ...پرواز کرد ناینا خودآگاه ذهنم به سمت س و

 ...کرده باشه انتیبهت خ يکه دوست دار

 !!!هم من يروز هی دیو شا...هم نگار...نایهم س...بود دهیرو با تمام وجودش چش انتیهم طعم تلخ خ نایس پس

 ؟یگفت يزینغمه چ-

 ...نگفتم يزیچ...نه نه:شدم و گفتم رهینگار رشته افکارم رو گسست، بهش خ يصدا

 دستاش رو تو هم قفل کرد، صداش دو رگه شده بود نگار

 شییدختر دا...بود تایاسم دختره آز....الشونیاز فام یکیبا -

 !!!بود دهیکش یکه من نبودم اون چ یتو مدت...دلم به حال نگار سوخت...نزدم یحرف

 !!!کنــــــه انتیبهت خ لشیبا فام...عشقت...تیسخته مرد زندگ یلیخ

 ن؟؟؟یدرباره گذشته ازم نپرس شهیم...مهسا...غمهن-

 شدم رهیش خ رهیت يفقط به چشما...نگفتم يزیچ

 آره منم موافقــــــــم:کرد و گفت يداشت جو رو عوض کنه خنده ا یکه سع مهسا
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 شتریکوچولو ب هیقبل  يمانتوم رو بستم، مقنعه رو سرم کردم، موهام رو از باال زدم، نسبت به روزا يها دکمه

 زدم نهییخودم تو آ ریبه تصو يلبخند... کرده بودم شیآرا

 

بهش گفته بودم حاال که بابا زنجانه و امروز  رون،یبا مامان از خونه اومدم ب یرو برداشتم و بعد از خداحافظ فمیک

 میخاله مر شهیمنم تا عصر کالس دارم، تو برو پ ستیخونه ن

با  دیو منتظر اتوبوس شدم، تو ذهنم کارام رو مرور کردم، امروز با رفتم ستگاهیو به سمت ا دمیچیپ ابونیخ تو

گفته  انیکمک کنه، خانم خاک شگاهینما يمتقاعدش کنم که به ما تو کردمیم یسع دیبا کردم،یسامان صحبت م

رو به  یکیگراف يچون هم کارا شه،یخوب م یلیباشن خ شگاهینما ي هیمحمد رضا پا ایو  یبود اگه سامان با عل

 ياتوبوس مقابل پام ترمز کرد، جلو تر از همه سوار شدم و رو ،يتا عکس هنر نیهم چند میاریدر م شینما

 ...زل زدم رونینشستم و از پنجره به ب یخال یصندل

 ...دود اتوبوس آخر سر منو به سرفه انداخت يگرچه بو...تازه يهام رو پر کردم از هوا هیر...بود یخنک يهوا

 که باهاش حرف نزده بودم شدیم يغزل افتادم، چند روز ادی...دهنم گرفتم يلورو ج دستم

 ...رمیگیخودم زمزمه کردم امروز بعد از کالس باهاش تماس م با

کرده بودم، گرچه  ریکم د هیبه ساعت انداختم  یدانشگاه شدم و به سمت کالس به راه افتادم، نگاه وارد

 د، در کالس باز بود داخل شدم،بو ومدهیمطمئن بودم که استاد هنوز ن

نشستن، مهسا دستش  ییاکثر پسرا مشغول بگو و بخند بودن، متوجه نگار و مهسا شدم که گوشه  شهیهم مثل

 رید:نشستم، نگار به سمتم دوال شد و گفت یصندل يدادم و رو یرو برام تکون داد به طرفشون رفتم سالم

 !يکرد

 کردم رید قهیآره فقط چند دق:گذاشتم و گفتم زیم يزدم کالسورم رو رو يلبخند

 ؟یزنیبعد از کالس باهاش حرف م م،یدیسامان رو تو محوطه د:گفت مهسا

 یلیپسر خ هی دونستمیباشه؟ م یعکس العمل سامان قرار بود چ دونستمیاسترس به دلم افتاد، نم يلحظه ا يبرا

منتظر بودم فقط امروز ...بودم قصد ازدواج ندارمهم بهش گفته  حیصر یلیچون خ یول...هیتیبا شعور و با شخص

 بود دیرفتارا از سامان بع لمد نیگرچه ا...رهیراحت حالم رو بگ یلیرو بهش بدم تا خ شنهادمیپ

*** 

 ؟ییدختر کجا یه:به شونم زد و گفت يآروم ضربه ا مهسا
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 زنمیباشه باشه باهاش حرف م...نجامیا یچیه:تکون دادم و گفتم نیرو به طرف سرم

 و باهاش حرف بزنم رمیاز کالس م بعد

 !یپس موفق باش: زد و آروم گفت يلبخند نگار

: گفت میکه فقط خودمون بشنو يافتاده بود، مهسا آروم طور يتو دلم استرس بد یکردم ول يزیر خنده

 ...!آیمشخصه استرس دار

دادم فعال تمرکزم رو  حیگرفتم و ترجگذاشت، روم رو از بچه ها  مهیاستاد به کالس مکالمه ما رو نصفه ن ورود

 ...درسم بزارم يرو

 رمیمحوطه، منم م نیدست تو باشه، شما بر نیا: کالسورم رو سمت نگار گرفتم و گفتم م،یکالس خارج شد از

 دنبال سامان

 !یباشه موفق باش: ش چسبوند و گفت نهیکالسورم رو به س نگار

 اونم تو محوطه باشه فکر کنم: به ساعتش انداخت و گفت ینگاه مهسا

 !ایتو تر دمیشا: رو کج کردم و گفتم سرم

دستم گرفتم و ازشون فاصله گرفتم و وارد  ونیرو محکم تر م فمیزدند، بند ک يو نگار هر دو لبخند مهسا

 ...دنبال سامان گشتم...محوطه شدم، نگاهم رو چرخوندم

اما نتونستم ... کنم داشیمدل باالش که اکثر اوقات همراهش بود پ نِیدورب ياز رو دیبا شهیمثل هم دونستمیم

 ...نبود یپشت ساختمون هم رفتم ول... نمشیبب

 گذروندیم ایکالس نداشت وقتشو تو تر یچون اکثرا وقت...باشه ایتر دیحتما با...افتاد ایبه تر نگاهم

 ...بودم یعکس العملمنتظر هر ...بود ادیگوشه لبم نشست، اما همچنان استرسم ز يلبخند

از  ییو محمد رضا گوشه  یکه با عل دمینگاهم رو چرخوندم، درست حدس زده بودم، سامان رو د...شدم ایتر وارد

 سامان بودن نیدورب ينشسته بودن و مشغول چک کردن عکسا ایتر

 "ندارن؟؟؟؟ یسامان، عکسات تموم"خودم زمزمه کردم با

بهم  يدیشمرده به سمتشون رفتم، سامان پشتش به من بود و د ییها حبس کردم و با قدم نهیرو تو س نفسم

به من انداخت و بعد با دستش به  یداشت نگاه دینداشت، محمد رضا که مقابلش نشسته بود و کامال به من د

 دست سامان زد و با نگاهش به سمت من اشاره کرد

 زشونیم يباال دمیمن رس ره،یکه سامان برگشت تا منظوره محمد رو بگ نیهم
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 سالم: زدم و گفتم يلبخند

 يازیسالم خانم ن: با تعجب بهم نگاه کرد و گفت سامان

 باهاتون حرف بزنم خوامیم ییراجبه پروژه  یتهران يآقا-

 شنومیم: زد و گفت یرنگ یلبخند ب سامان

باهاش  ییتنها خوادیکردم با نگاهم به سامان بفهمونم که دلم م یو محمد رضا انداختم و سع یبه عل ینگاه

بلند شد و  یصندل يموضوع رو گرفت، از رو عیزرنگ تر از سامان بود سر یلیحرف بزنم، محمد که خ

 با استاد کار دارم د،یدفتر اسات رمیم یسامان من با عل:گفت

 ...بچه ها یاوک: بلند شد که سامان گفت یصندل ياز رو یعل

گذاشتم،  زیم يرو رو فمیمقابل سامان نشستم، ک یصندل يرفتن اونا سامان منو به نشستن دعوت کرد، رو با

 مزاحمتون که نشدم؟: رو خاموش کرد گفتم نشیدورب یرو خاموش کنه، وقت نشیمنتظر شدم تا سامان دورب

 نه فعال کالس ندارم: زد و گفت یجون یبهم انداخت لبخند ب ینگاه مین

جفتمون سکوت ...گفتن حرفم دو دل بودم يبرا...گذاشتم و تو هم قفلشون کردم زیم يرو رو دستام

 يچطور دونستمیهم نم یاز طرف...چون سامان منتظر بود من حرف بزنم...شده یسکوتم طوالن دمیفهم...میکرد

 د؟یداشت يبا من کار يازیخانم ن: به چشمام انداخت و گفت یسامان نگاه...شروع کنم

 زده؟ یباهاتون حرف...شگاهیدرباره نما انیخانم خاک: زدم و گفتم یجون یلبخند ب...ودم اومدمخ به

 د؟یکنیم لیم یچ یراست...گفته ییزایچ هیآره -

 خورمینم يزیممنون من چ-

 ...شهیکه نم ينطوریا: زد یکمرنگ لبخند

 چند لحظه هی: بلند شد و گفت یصندل يبگم که از رو يزیچ خواستم

به نظر  یبیسامان آدم عج...گوشه لبم نقش بست یجون یلبخند ب...شدم رهیکردم و به رفتنش خ سکوت

خب حق داشت براش زور داشت چون ...بود که پسش زده بودم نیاالنش به خاطر ا يسرد دونمیم د،یرسیم

برخورد رو از من  نیاانتظار  دیشا...آل بود دهیپسر ا هیدانشگاه، سامان  نیا ياز دخترا یلیخ يمطمئنم برا

 نداشت

 شنومیحرفاتون رو م:دو تا قهوه برگشت، قهوه رو مقابلم گذاشت و گفت با
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 نهیا انیخانم خاک شنهادیپ: انداختم و گفتم شدیخارج م وانیکه از ل ییبه بخارها ینشست، نگاه یصندل يرو و

 ...نگار و مهسا یعنیکه من و دو تا دوستم، 

 ؟؟؟...و خانم یعیخانم رف:رو قطع کرد و گفت حرفم

 يخانم بهار-

 !آها-

 دیبزن شگاهیاز دوستاتون با ما نما یکیبود که شما و  نیا شنهادشونیپ-

 اما کجا؟ شگاه؟یدرسته، نما: کج کرد و گفت یرو کم سرش

 !تجربه مائه نیاول نیچون ا...خانه هنرمندان-

راستش خانم  یول د،یهم داشت يانفراد شگاهیشما تا حاال نما میدونیما م البته: رو گرفتم و ادامه دادم شیپ دست

ما  يبه نفع همه  تونهیم نیا... که خانه هنرمندان گذاشته یرو دادند به خاطر طرح شنهادیپ نیا انیخاک

 !دیهم ندارم که شما قبول کن يدیگرچه ام...باشه

 ثابت مونده بود ينقطه ا يشدم به نگاهش که رو رهیخ د،یاز قهوه ش رو نوش يا جرعه

 ...گوشه لبش نشست یلبخند کمرنگ ،یطوالن یبعد از سکوت...حرفاش شدم منتظر

 کرد؟؟؟یتو دلش داشت منو مسخره م...شدم یدستش عصبان از

 واست کنم داشته درخ يانفراد شگاهیکه خودش تا حاال نما يپسر نیاز همچن دینبا وونهیمنه د...حقم داره البته

 دمیسامان رو شن يفکرا بودم که صدا نیهم تو

 ...هیجالب شنهادیپ-

شدم و  رهیخوش حالتش خ يسر به سرم بزاره، به چشما خوادیشدم، حس کردم م رهیبهش خ یسردرگم با

 جالب؟؟؟: گفتم

ن تا فردا بهتو کنمیم یسع...يازیخانم ن کنمیخبرتون م: دستش انداخت و گفت يبه ساعت تو ینگاه

 حرف بزنم انیقبلش با استاد خاک خوامیم...بگم

به ما کمک  خواستیسامان واقعا م یعنی...سر به سرم بزاره خوادیم کردمیحس م...زل زده بودم بهش رتیح با

 !کنه؟

 د؟یفردا من کالس دارم، شما هم کالس دار: بلند شد و گفت یصندل يرو از

 بله، دارم: رو برداشتم و گفتم فمیبلند شدم، ک یصندل ياز رو منم
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 کنمیکنم، فردا خبرتون م یمن با استاد صحبت م ،یاوک-

 یتهران يممنون آقا: زدم و گفتم يلبخند

 ...من فعال برم به کالسم برسم!نکردم يکار: گفت رلبیزد و ز یکوتاه به چشمام انداخت، لبخند کمرنگ ینگاه

 وقتتون رو گرفتم دیببخش-

خارج شدم، چشمام رو گردوندم تا بچه  ایرفت، منم با سرعت از تر ایرو تکون داد و پشتش رو کرد و از تر سرش

 زنگ خورد، میهمون لحظه گوش نم،یها رو بب

 !يچه حالل زاده ا: لب زمزمه کردم ریزدم و ز يشماره غزل لبخند دنیمانتوم درش آورم با د بیتو ج از

 دادم جواب

 ؟یسالم غزل خوب-

 ؟يمعرفت تو چطور یب يالم دختر خاله س-

 !!!شهینم نیبهتر از ا-

 شده؟ یچرا مگه چ-

 میبزن شگاهینما يقراره بزود یغزل: افتاده و در آخر گفتم یکردم که چه اتفاق فیشوق و ذوق براش تعر با

 جونه من؟؟؟:و گفت دیکش یکوتاه غیج

 گمیآره بخدا دارم راست م-

 ؟؟؟یک ییوا-

 !هیک دونمیواهللا هنوز نم-

 امیکه من حتما ب نیندازیراش م یخبرم کن بگو ک ينغمه، زود-

 ؟ییکجا یباشه غزل حتما، راست-

 دربند؟ میبر ییایزنگ زدم بپرسم تو نم نم،یرو بب انیبرم شا خوامیمن م-

 امیباهات م گهیروز د هیآخه من فعال کالس دارم، تو برو :انداختم و گفتم میبه ساعت مچ ینگاه

 باشه دختر خاله، فعال-

 يبا-

لبام نقش بسته بود، سرم رو که آوردم باال متوجه نگار و مهسا شدم  يرو يرو قطع کردم، لبخند گشاد یگوش

 نه؟؟؟ ای کنمیم دایسامان رو پ نمینگاهم رو چرخوندم تا بب یکم...ومدندیکه با سرعت به سمتم م
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 ...فکر کنم رفته بود سر کالس...نبودش یول

*** 

 :نایس

 يمورد نظرِ تو يو چند تا عالمت رو نقطه ها دمیکش رونیب وانیل يمقابلم رو باز کردم و مداد رو از تو نقشه

 دمیرو شن لمیزنگ موبا يزدم، صدا تیاز سر رضا يبهشون انداختم و لبخند یبار نگاه نیآخر ينقشه زدم و برا

 مبه اسم مخاطب انداخت یدر آوردم و نگاه بمیرو از ج میگوش

 "انیشا"

 دادم جواب

 الو سالم-

 ؟؟؟يچطور ـــــــنا،یسالم س-

 ؟یکنیچه م ،يتو چطور ستم،یبد ن یه: نشستم و گفتم یصندل يرو

تماس  هینکرده شما  ییوقت خدا هی میما زنگ نزن نا؟یرستوران و جوازشم، چه خبرا س يدنبال کارا یچیمنم ه-

 !دیرینگ

 یچ نمیخب بب! ـــرهیبابا چه قدر گ یدونیساختمونم، خودت که بهتر م نیا رینه بابا در گ:کردم و گفتم يا خنده

 ؟ياز من کرد يادیشده که 

 دمتیوقته که ند یلیخ م،ینیباغ هم رو بب ایسر ب هیامروز : گفت دنشیبعد از خند دمیخنده ش رو شن يصدا

سر ساختمون کار دارم، بعدش برم خونه  گهیساعت د کیباشه من تا : مقابلم انداختم و گفتم میبه تقو ینگاه

 دربند رسونمیکارام رو بکنم تا عصر خودم رو م

 میداداش، منتظر یاوک-

 فعال-

 کردمیم فیکارا رو رد گهیساعت د کیتا  دیگذاشتمش، مشغول کارم شدم، با بمیرو قطع کردم و تو ج یگوش

شدم و به سمت خونه رفتم،  ادهیکردم و پپارك  يرو گوشه ا نیرو فشردم و داخل شدم، ماش نگیپارک موتیر

 به در زدم يضربه ا

 تعجب کردم ماین دنیکه در باز شد، با د دینکش یطول

 ؟ییتو خونه -
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 !یزود برگشت: بهم انداخت و گفت ینگاه

 اجازه هست؟: سمتش رفتم و خواستم داخل خونه شم به

 !ما دست شماست ياجازه : زد يدر رفت کنار لبخند يجلو از

 سالم پسرم: دمیمامانم رو شن يدادم، صدا یسالم بلند

 چه خبر؟:به دنبالم اومد و گفت ماین

تو چرا امروز خونه  ست،ین يخبر ،یسالمت:تخت انداختم و گفتم يرو باز کردم، خودم رو رو راهنمیپ يها دکمه

 ما؟ین یی

 کنیم دیخر میقراره با زهره بر: تخت نشست و گفت يرو

 !آها پس عروس خانم دستور دادن :زدم و گفتم یکج لبخنى

 ه؟یمشکلت با زهره چ: و گفت دیرو تو هم کش ابروهاش

 !ندارم یمن با زهره مشکل: زدم و گفتم يزهرخند دمیرو به آغوش کش بالشم

 !ادیبه نظر نم نطوریا-

 !به جنس زن اعتماد ندارم: شدم به چشماش رهیخ

 !ستنیهمه بد ن: دیرو به سمتم کش خودش

 نزدم یبه سقف اتاق دوختم و حرف...ز چشماش گرفتمرو ا نگاهم

 !کنار يزاریحرفا رو م نیهمه ا...یعاشق بش یوقت...نایس-

 !الیخیب ماین-

 !عاشق بشه گهیبار د هی يبه قلبت اجازه بد ییخوایچرا نم-

 !خواد؟یمگه عاشق شدن اجازه م-

 !يعاشق نگار نبود کنمیمن حس م-

 !!!اون دختر پســــت...یاون لعنت...نگار...شهیکردم دوباره خاطرات داره زنده م حس

 !!!!ادیاسم بدم م نیچه قدر از ا...نگـــــار

 من عاشق نگار نبودم؟؟؟: زل زدم و گفتم ماین يبه چشما تیعصبان با

 باهاش ازدواج کنم؟؟؟ واستمیچرا مخ...اگه عاشقش نبودم: بود به چشمام، صدام رو بردم باال تر رهینزد خ یحرف
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تو  ماین: شدم زیخ میتخت ن يرو شد،یم شتریباال تر و لرزششون ب رفتیخودم نبود صدام لحظه به لحظه م دسته

 انت؟؟؟؟؟یاز خ یفهمیم یچ

 ...بودم یعاشق اون عوض من

 انگشت اشاره ش رو به حالت سکوت گذاشت رو لبام ماین

 ؟...بفهمه ویمامان همه چ ییخوایم ـــــس،یه-

 ...تنها باشم خوامیم...ماین رونیبرو ب: دمیبالش کوب يرو رو سرم

 انت؟؟؟یخ...کردمیقلبم رو حس م يباال ضربان

 ...که ازش متنفر بودم یی واژه

 !شد دهیبه لطف تو، امروزمم به گند کش-

*** 

 نم،ک دایرو پ انیپله ها رفتم باال وارد رستوران شدم، نگاهم رو چرخوندم تا شا از

 !!!تخت نشسته بود کنارش هم غزل بود، پس با غزل هم قرار داشت يرو ییش شدم، گوشه  متوجه

بــــه : گفت يخشکم نشوندم و آروم به سمتشون رفتم، غزل که متوجه م شد با لبخند يلبا يرو يلبخند

 !!!اومده یک نیبـــه بب

 ؟يباالخره اومد نایس: و گفت تخت بلند شد ياز رو دنمیسرش رو به سمتم چرخوند با د انیشا

 کردم؟ رید: رو دراز کردم دستش رو گرفتم دستم

 !ينکرد ریهم د یلیخ: تخت کنار غزل نشست و گفت يدوباره رو انیشا

 ...ساختمون بودم يخسته بودم، از صبح زود پا دم،یخواب کمیرفتم خونه : زدم و گفتم یکمرنگ لبخند

 !یمهندس میدیخب بابا انقدر کالس نزار، فهم یلیخ: کج کرد و گفت یسرش رو کم غزل

 رمیخندم رو بگ يکردم جلو یخنده، سع ریز میزد انیحرفش من و شا نیا از

 !الیخ یغزل ب-

 آدمو بخندونه اشیبا شوخ کردیم یسع شهیبود هم یجالب یلیزد، دختر خ يزیآم طنتیلبخند ش غزل

 :ظرف برداشت يرو از تو یینزدم، تخمه  یحرف

 هست حاال؟ یمهندس اسم دوست دخترتون چ يخب آقا-

 !گفته من دوست دختر دارم یک: کردم و گفتم طنتشیپر از ش يبه چشما ینگاه
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 !اون: کرد و گفت انیبه شا يانگشتش اشاره ا با

 مـــــن؟ ؟؟؟یکــــــــــ: گفت عیخواست از خودش دفاع کنه سر انیشا

 من دوست دختر دارم؟؟؟؟ ،یلیخدا وک انیشا: بهش انداختم و گفتم ینگاه مین

 !!!بابا زارهیغزل داره سر به سرت م نیا: تکون داد و گفت نیسرش رو به طرف انیشا

 زارمیمنم دارم سر به سرش م دونم،یخودم م: زدم و گفتم یکج لبخند

 رتیموهاش شدم، با ح ي رهیبزنم که تازه متوجه رنگ ت یبه غزل انداختم و خواستم حرف ینگاه گهید بار

 ؟؟؟يکرد رهیموهاتو ت:گفتم

 !کار کرد یباهام چ انیشا ست،ین ادتیآره مگه : و با غصه گفت دیرو تو هم کش ابروهاش

 !حرفت براش حرفه آ! بابا ولیا: زدم و گفتم انیشا يبه شونه  ییکردم، ضربه  يزیر خنده

 !میچاکرت: سرش رو خم کرد و گفت یکم انیشا

 ادیبهم نم یاصال مشک: گفت یبا ناراحت غزل

 !يخوشگلتر شد ،يهم خوب شد یلیاتفاقا خ: گفت انینگفتم که شا يزیچ

 نا؟یس گهیراست م: گفت یبه من نگاه کرد و با ناراحت غزل

 آره: تکون دادم و گفتم انیحرف شا دییرو به عالمت تا سرم

 بکشه رونیرو ب شیکرد تا گوش فشیدستش رو تو ک دم،یرو شن شیزنگ گوش يصدا

 بهت زنگ زده؟ هیک: دیپرس يبا کنجکاو انیشا

  دونمینم: گفت گشتیم شیهمونطور که دنبال گوش غزل

 !نغمه ست: و گفت دیکش رونیب فشیرو از تو ک شیگوش

رو قطع کرد رو به  یغزل گوش ینداشتم، وقت يوقت بود ازش خبر یلینغمه افتادم خ ادیزدم،  یرمق یب لبخند

 میبر میتونیهفته م نینغمه گفت تا آخر ا برن،یشده، فردا کاراشون رو م یاوک شگاهشونیکار نما: گفت انیشا

 خانه هنرمندان

 میریهفته م نیخوبه، پس آخر ا: داد و گفت رونیزد و دودشو ب ونیبه قل یقیسرش رو تکون داد، پک عم انیشا

 سر هی

 ؟ییایتو هم م نایس: انداخت و گفت یبه من نگاه غزل

 کجا؟ دیببخش-
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کاراشون رو  خوانینغمه و چند تا از دوستاش تو خانه هنرمندان م ،يآها تو خبر ندار: کرد و گفت يا خنده

 رو بزنن شگاهیچند روزه دنبال کاراش بودن که نما نیبزارن، ا

 ؟ییایتو هم م م،یخواست بر انیکار رو بکنن، نغمه هم از من و شا نیبعد از چند روز باالخره تونستن ا حاال

 امیب کنمیم ینداشته باشم حتما سع ياگه کار دونمینم:دادم و گفتم هیتک یپشت به

 در هر صورت من رو اومدن تو حساب کردم:زد و گفت يلبخند غزل

 !من قول ندادم: کج کردم یرو کم سرم

 من ازت قول گرفتم-

 الیخ یخب بابا حاال ب یلیخ: گفت انیکنم که شا یاعتراض خواستم

 حال نغمه چطوره؟ یراست: دمیبهش کردم و ناخودآگاه پرس یداد، نگاه هیتک یکرد و به پشت يخنده ا غزل

 ستیخوبه بد ن: کرد و گفت یتعجب بهم نگاه با

 !بد باهاش رفتار کردم کمیراستش اون روز -

 ازم کرده که تعجب کردم یسوال هی نایس گفتیآره م-

 ؟یگفت چه سوال-

 نه نگفت:گفت یبعد از مکث غزل

 دیبر دیکه خواست يروز...آها باشه: و گفتم دمیکش یقینفس عم اره،یبه روم ن خوادیو م نهدویحس کردم م یول

 امیبتونم حتما م د،یبه منم بگ شگاهینما

 ...کنمیباشه خبرت م:لب گفت ریدستاش رو تو هم قفل کرد و ز غزل

 :نغمه

 تابلوها بود رفتم، صداش زدم یکه مشغول بررس انیسمت خانم خاک به

 استاد؟-

 هیکارت عال نیبگم ا دینغمه با: زد و گفت يلبخند دنمیطرفم برگشت با د به

 نصب شده بود کرد وارید يکه رو ییبه تابلو ییاشاره  و

 شیکارامون انقدر خوب و با سرعت پ شهیاستاد اصال باورم نم: گفتم اقیکردم و با اشت يلبخند ازش تشکر با

 !خوشحالم یلیخ...رفت

 بود اریآره نغمه، شانس باهامون : تکون داد و گفت سرشو
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فردا  نیهم دیشا ایبرسم که پس فردا  گهید يخب نغمه من فعال برم به کارا: به روش زدم که گفت يلبخند

 انیب توننیمردم م

 دیچشم، خسته نباش-

 ممنون-

 ره؟یم شینغمه کارا خوب پ: دمیمهسا رو شن يرو تماشا کردم که صدا رفتنش

 رهیم شیداره خوب پ یآره به لطف سامان همه چ: سمتش برگشتم و گفتم به

به چشماش زل زدم، متوجه حالتش  یبرام اومد، با سردرگم ییشد بهم و با حالت نگاهش چشم و ابرو رهیخ

 ؟یمهسا خوب: دمینشدم مستاصل پرس

 يشما هم خانم بهاربهتون، البته به  گمیم کیتبر يازیخانم ن: سامان مکالممون رو قطع کرد يصدا

و من بهتره اونو به  کمهیبهم بفهمونه سامان نزد خواستیمتوجه منظوره مهسا شدم که با چشم و ابروش م تازه

 !صدا نزنم کشیاسم کوچ

موهاشو از باال  شهیشدم، مثل هم رهیرنگش خ یمشک يو ابرو يزدم و به چشما یجون یبه سامان لبخند ب رو

 ازتون تشکر کنم بابت کمکاتون دیمن با: ر گردنش بود، گفتمزده بود و شال گردنش رو دو

هم  شگاهینما نیاز شما تشکر کنم و البته بهتون بابات ا دیمنم با ،یتهران يممنون آقا: من مهسا ادامه داد بعد

 گمیم کیتبر

 !نکردم يمن که کار کنمیخواهش م: مهسا گرفت و به من دوخت ينگاهش رو از چشما سامان

 بچه ها کارا تموم شد؟: دمینگار رو شن يصدا

 آره اگه خدا بخواد تموم شد: لب گفتم ریسمتش برگشتم و در جوابش سرم رو تکون دادم و ز به

 کارا دنید يبرا انیب تونندیست، از فردا مردم م هیپس حتما فردا افتتاح:بهم رسوند و گفت خودشو

شما که  یتهران يآقا: زد و رو به سامان گفت يزیآم طنتیکه نگار لبخند ش میو مهسا سرمون رو تکون داد من

 د؟یبازم االن استرس دار دیزد شگاهیتا حاال نما

 رو زدم؟ یحرف نیمن همچمن: زد یرو به نگار لبخند کج سامان

داشت خودشو نبازه  ینگار که سع م،یجا خورد میحرفو اونم از سامان نداشت نیا دنیمن و هم نگار که شن هم

 !!!دیرو نزد یحرف نینه شما همچن...نه: زد و گفت  یرمق یلبخند ب

 !!!دیزد شگاهیقبال نما یمعلومه چون شما با آقا عل خب
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بودم و به مکالمه  سادهیکنه، ساکت وا دییحرف نگار رو تا خواستیکارش م نیکج کرد، با ا یسرشو کم سامان

 و نه مهسا زدمیم ینه من حرف دادم،یاون دو نفر گوش م ي

از سالن  ییرفت، سرم رو برگردوندم و متوجه استاد شدم که گوشه  یروش رو از ما گرفت و به طرف عل نساما

 تابلو ها و کارا بود یبود و مشغول وارس سادهیوا

خودش رو مشغول کنه به سمت  نکهیا ياز سالن رفت، نگارم برا یی گهیپشتش رو به ما کرد و به سمت د مهسا

 نصب بود رفتش واریدکه به  ییاز تابلوها یکی

 حرفو از سامان نداشتم نیانتظار ا: مهسا هم قدم شدم، که گفت  با

 !بود خودیب یلیخب سوال نگارم خ: لب گفت ریکردم و ز يدستم آروم آروم باز ونیم فیبند ک با

 خونه؟ يبر ییخواینغمه نم: کرد و رو بهم گفت یحرفم خنده آروم نیبا ا مهسا

 رمیم گهیساعت د میرب ن هیتا : به ساعتم انداختم و گفتم ینگاه

 رمیباشه من زودتر با نگار م-

 دیپس مراقب خودتون باش یاوک-

 تو هم مراقب باش، فعال: دست داد و گفت باهام

 جا دادم فمیبه روش زدم و ازم جدا شد، به سمته استاد رفتم و خودکارم رو تو ک يلبخند

 د؟یرو چک کرد ستیشما هم ل ستیتوشون ن یدم، مشکلاستاد من کارا رو چک کر-

 نداره ینه خدا رو شکر مشکل: رو به سمتم چرخوند و گفت سرش

 گه؟یبرم د تونمیپس من م-

 یباش نجایکن صبح زود ا یفردا سع یول زم،یبرو عز-

 چشم حتما، ممنونم بابت زحماتتون-

 به روم زد  يلبخند

 پس فعال د،یاستاد خسته نباش-

 ، فعال خداحافظتو هم-

 رو به استاد کردم و از سالن خارج شدم پشتم

*** 

 در آوردم و شماره غزل رو گرفتم، بعد از چند تا بوق جواب داد فمیرو از تو ک میگوش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینغمه جنت  – یینگارِ من ، تو

wWw.98iA.Com ٦٥ 

 الو سالم نغمه-

 ؟يسالم غزل ، چطور-

 ؟یمن خوبم تو خوب-

 خانه هنرمندان ییایب یتونیم انیپس فردا با شا ایشدش، فردا و  فیرد شگاهینما يغزل کارا-

 نغـــــمه؟؟؟ يجد یـــــــیوا: گفت جانیه با

 خونه گردمیبودم، امروز کارا تموم شدش، االنم دارم برم نجایا يکارا رهیچند روزه مدام درگ نیاوهوم، من ا-

 اونجا امیپس فردا حتما م ایباشه نغمه من فردا و -

 پس فعال ،یباشه غزل-

 يبا-

 نیبگردم که همون موقع ماش یانتوم گذاشتمش، سرم رو باال آوردم تا دنبال تاکسم بیرو قطع و تو ج یگوش

 پام ترمز کرد يبلندش جلو یشاس

 !رسونمتونیمن م يازیخانم ن: و گفت دیکش نییرو پا شهیش

 خوره؟یمن م ریبه مس رتونیمس: به چشماش انداختم و گفتم ینگاه

ازش نبود، در جلو رو  يخبر یگشتم ول یعل يبه جست و جو نیماش يتکون داد، تو دییرو به نشونه تا سرش

 نیماش يجوره متوجه استرسم بشه، آروم و با دقت تو چیسامان ه خواستمیباز کردم، دل تو دلم نبود اصال نم

 ...کردم به احساسات و اضطرابم مسلط باشم یسع...نشستم

 یتهران يمزاحتمون شدم آقا دیببخش-

 !!!هیچه حرف نیا-

 يپدال گاز فشرد و تو يشدم به مقابلم، سامان پاش رو رو رهیلبام جا خوش کرد، خ يرو یرمق یب لبخند

 دیچیپ یاصل ابونیخ

 بره شیکه کارتون خوب پ دوارمیام شگاهتونه،یتجربه نما نیاول نیا-

 یتهران يواقعا ممنون آقا د،یرو قبول کن شنهادمیپ کردمیاصال فکر نم-

 کردم؟یرو قبول م شنهادتونیپ دینبا دیکنینکردم، چرا فکر م يمن کار يازیخانم ن-

 لیدل کیبه هزار و -

 !من قانعم دیرو هم بگ شیکیشما -
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 از ما بود و هست شتریب یلیکار خ نیخب تجربه شما تو ا-

 !!!نه قانع کننده ست و نه محکم لتونیدل: زد يشدم، لبخند محو رهیخ مرخشین به

 ینینزد، سکوت سنگ ینزدم، سامان هم حرف یمقابل چشمام دوختم، حرف ابونیرو ازش گرفتم و به خ نگاهم

 تونمیم یچ دونستمیرو بشکونم اما نم نمونیبودم تا بزنم و سکوت ب یحکم فرما شده بود، دنبال حرف نمونیب

 !بگم؟

 ...رفتیمخم رژه م يچون سکوتمون داشت بدجور رو...بشه يزمان زودتر برام سپر کردمیدعا دعا م فقط

رو  ابونیخ نیهم: خونه، دست راستم رو باال آوردم رسمیخدا رو شکر کردم که زودتر دارم م ابونمونیخ دنید با

 داخل دیلطفا بر

 بپرسم؟ یسوال هی تونمیمن م دیببخش-

 البته-

 دیچیپ ابونیخ يتو

 !!!نغمه ....برام سوال شده یلیراستش خ-

 رونیبزنه ب نهیاالنه که قلبم از سمنم سکوت کردم، حس کردم ...سکوت کرد ناگهان

ادامه حرفشو  ییهویکه داده بود، شدش،  یصدا زده بود، خودشم که متوجه سوت کمیمنو به اسم کوچ سامان

 خورد

 و استرس دورگه نشه جانیداشتم خودم رو کنترل کنم تا صدام از ترس و ه یسع

 ؟یچه سوال-

 م؟یآشنا بش شتریتا با هم ب تیخواستگار امیب يچرا اجازه نداد:گفت یاز مکث بعد

 د،یکوبیم نمیسرم رو برگردونم تا بهش نگاه کنم رو ابدا نداشتم، قلبم به شدت خودشو به تخت س نکهیا جرئت

 زودتر برسم خونه کردمیزدن نداشتم، فقط دعا دعا م يبرا یحرف

 نجایمن ا: آوردم باال و گفتم دستم رو ام،یاز اون مخمصه تونستم در ب نکهیخونمون، خوشحال شدم از ا دنید با

 شمیم ادهیپ

 یو استرس تو دستام خودشونو نشون ندن و البته سع جانیداشتم آثار ه ینگه داشت، سع ییرو گوشه  نیماش

 کنم و به سامان بدم دایپ يداشتم زمان رو لفت بدم تا بتونم جواب قانع کننده ا
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چرت و پرت تو ذهنم آماده کردم که  يسر هی کردم،یخودم حس م يرو ینگاه سامان رو به خوب ینیسنگ

تمام  کبارهیسامان بدم، کمربند رو باز کردم، سرم رو باال آورد که نگاهم با نگاه سامان گره خورد، به  لیتحو

 !!دیپوچمم پر يحرفا مونه...دیبدم از ذهنم پر لشیکه آماده کرده بودم تا تحو یچرت و پرت يحرفا

 ...راستش سامان-

گوشه لبم رو گاز ...صداش زده بودم کیبه اسم کوچ نکهیبار من حرفم رو خوردم، سامانم تعجب کرد، از ا نیا

 ...!!دادمیم یمن چه قدر داشتم سوت... گرفتم

 ....!!خودت به دادم برس ایخدا

بخند آرامش گرفتم، ل يکارش لحظه ا نیکرد، با ا يزیخنده ر رهیخودش رو بگ يجلو نباریکه نتونست ا سامان

 بود یتهران يمنظورم آقا: زدم و زمزمه کردم یکج

 منتظرت بمونم؟: زل زد ابونیرو خورد و به خ لبخندش

 دستم فشردم ونیرو محکم م فمیعرق کردم بند ک يدستا با

 من فعال قصد ازدواج ندارم-

من  يجوابتون برا نیالبته هم! نشد جواب نینغمه خانم، ا: ضرب گرفت نیفرمون ماش يدستش رو يانگشتا با

 !!جوابمو گرفتم ییجورا هیخب ...رو داره یی گهید یمعن

 برم دیشده با رمیمن د: رو ازش گرفتم و گفتم نگاهم

 شدم ادهیپ نیگفتم و از ماش یخداحافظ یلب ریرو ازش گرفتم و ز روم

 فعال خداحافظ: دمیسامان رو شن يلحظه صدا نیآخر تو

 ...سرعت به سمت خونمون رفتمشونم انداختم و با  يرو رو فمیک

 :نایس

 رنگم رو تنم کردم یشرت مشک یانداختم و ت یصندل يرو باز کردم و لباسم رو رو راهنمیپ يها دکمه

 ست؟یگشنه ت ن نایس-

 دینه مامان من سر ساختمون غذامو خوردم، شما بخور-

چشمام رو ...خسته بودم یلیخبه تنم دادم،  یتخت انداختم و کش و قوس يکردم و خودم رو رو ییدره  دهن

 بخوابم کمیهم گذاشتم تا  يرو

 مجبورم کرد چشامو باز کنم میمزاحم گوش شهیو هم یزنگ لعنت يصدا که
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 زدم و با خودم گفتم یشماره غزل لبخند کج دنیرو برداشتم با د میتختم گوش نییرو برگردوندم و از پا سرم

 "شده غزل؟؟؟ یباز چ"

 الو جانم؟: حال گفتم یرو کنار گوشم گذاشتم و ب یگوش

 ؟يچطور نایسالم س-

 ؟یخوبم تو خوب یمرس-

 آره منم خوبم-

 ؟یکارم داشت-

 !!!!پ نَ، دلم برات تنگ شده بود زنگ زدم حالتو بپرسم-

 !خستم یلینکن که خ یغزل کارتو بگو االن باهام شوخ:گرفت با خنده گفتم خندم

 نغمه بهم زنگ زد روزیپر: کرد و گفت يزیر خنده

 خـــب؟؟؟: دمیشدم و پرس زیخ مین یجام کم تو

شده، بهت که گفتم سرشه تا کارا تموم بشه، بهم گفت که کارا تموم شده و مردم  یاوک شگاهشونینما يکارا-

 کاراش برم، منم خوب قبول کردم دنید يبرا انیازم خواست با شا شگاه،یبرن نما توننیم

 به من داره؟ یچه ربط یخوبه، ول یلیخ نیخب ا: زمزمه کردم یسردرگم با

 ؟ییایم یبعدشم اون شب مگه نگفت! ییایب انیکه تو هم با من و شا خوامیخب من ازت م وانهید-

کار؟؟؟ بگم  یاونجا چ امیهم دوست توئه، خب من ب انیشا یینغمه  يغزل تو دختر خاله : زدم یجون یب لبخند

 ؟یچ

هم حال و هوامون عوض شه هم  میبعدشم بر!! یانیشا يتو هم پسر خاله !!! نا؟؟؟یس یبگ يزیچ دیمگه با-

 !که لوس ستیحرفا ن نیو ا یدعوت! هیعموم شگاهینما هیاونجا هم  م،یاریاز هنر سر در ب کمی

 تو هم آماده باش میریما عصر م ،یتو خاك و خل کال از دست رفت یانقدر رفت ایب: نگفتم که ادامه داد يزیچ

 ؟یچه ساعت:حرفش خندم گرفت از

 ارین نیماش گهیدنبالت تو د مییایم 5-

 میکه بر شمیو آماده م شمیبخوابم بعد بلند م کمیبخوابم، فعال  خوامیخب م یلیباشه خ-

 خداحافظ! باشه بابا-
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رو  یر شده بود، گوشو خما نیسنگ یلیبه ساعت انداختم دو ظهر بود، چشمام خ یرو قطع کردم و نگاه یگوش

بخوابم تا انقدر  کمیساعتم که شده  کی يگرفتم برا میبالش گذاشتم، تصم يکنار تخت گذاشتم و سرم رو رو

 حوصله نباشم یکسل و ب

دوستش داشتم و  یلیمدت خ هیرو زمزمه کردم که  یلب آهنگ ریز اریاخت یو ب...هم گذاشتم يرو رو چشمام

 کردمیگوشش م

 مثل من به فکر اون خاطره ها يشاید بیدار, فراموشت شدم شاید دلت تنگه برام  شـاید

 به سمت جاده ها يتـو هم شب که میشه میر شاید

 مثل مــن از فاصله ها يتو هم خسـته شد بـگو

 هر قدم برداشتنت فاصـله بینمون نشست با

 قلب من شکست؟؟؟؟ يشنید...درو  یاي که بست لحظه

 که دل نداره برگی بیفته سر رات یکیم؟؟همونی که میمیره برات همون بیاد که من یادت

 تو تک تک خاطره هام يشد یتو مثل خالکـوب, از تـو رویاهــام  يدورت کنم لحـظه ا نمیتونم

 بیفته سر رات یکه دل ندارم برگ یاز من که میمیرم برات؟؟از من ؟؟یتو دور میش يدار یک از

 تو تک تک خاطره هام يشد یتو مثل خالکـوب, از تو رویاهـام  يدورت کنم لحـظه ا نمیتونم

 میکنم به آینـه اتاق تـو يیه بار سراغتو؟؟دارم حسـود یمـن از کی بگـیرم حت بگو

 دیدمت اگر که بالشـت بودم هر لحظه میبوسـیدمت یاون آینـه بودم هر روز تــورو م يجـا کاش

 بیفته سر رات یکه دل ندارم برگ یاز من که میمیرم برات؟؟از من ؟؟یتو دور میش يدار یک از

شدم و به سمت باغ به راه افتادم ، پام رو داخل گذاشتم و نگاهم رو به دنبال رضا دور تا دور  ادهیپ نیاز ماش*

 ..دمشید زدیم ونیبه قل یقیعم يپک ها یکه هر از گاه یاز باغ در حال ییچرخوندم، گوشه 

 سمتش رفتم به

 سالم-

 بود دهیخودش بود انگار که نشن تو

 !رضا سالم کردم-

 بهم انداخت یداد و سرش رو باال آورد و نگاه رونیرو از داخل دهنش ب دود

 نایسالم س-
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 ؟یدپرس: تخت نشستم يرو

 دمیفهمیرفتارش رو نم لیزد، اون موقع دل یتلخ لبخند

 بکش؟ ایب: رو به سمتم گرفت ونیقل لنگیش

 رو ندارم دنیکش ونیاالن حس قل...چسبهینم: اختمبهش اند ینگاه

 شده؟؟؟ يزیچ: دمیتخت رها کرد، دوباره پرس يرو رو ونیقل ریزد ش یتلخ لبخند

که چند شب قبلش من احمق به رضا شماره نگار رو داده  اوردمین ادینزد و من هم اصال اون موقع به  یحرف

 ...بودم

 ...نایس-

 جانم؟-

 نگار نامزد توئه درسته؟-

 آره-

 درسته؟ ،يدار نانیتو بهش اطم یعنینامزدته  یوقت-

 ؟یپرسیرو م نایچرا ا: روشنش يشدم به چشما رهیخ

 جوابه منو بده-

 یی قهیدق هی ،یساعت هی...ییجا هی يروز هی....یتو به طرفت هر چه قدرم که اعتماد داشته باش...راستش رضا-

 ...که کنهیم يکار هی...یی هیثان هی

 ...رو خوردم حرفم

 :ادامه داد عیسر

 ؟یکه چ کنهیم يکار هی-

 نه؟ ایدوستت داره ...یکنیکه شک م-

 ...یبار هم که شده امتحانش کن هی دیبا يکار کرد، که حس کرد یخب نگار با تو چ-

 ذاق رضا گره خورد يرو آوردم باال نگاهم تو چشما سرم

 شدیباغ پخش م يبود که از باند ها ییقیموس يسکوت صدا يبرقرار شد، در هم شکننده  نمونیب یسکوت

 هم شکاکه یلیو خ... ترسونهیمنو م نشینگار پول پرسته، ا-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینغمه جنت  – یینگارِ من ، تو

wWw.98iA.Com ٧١ 

که  دینکش یطول...تر شد قیلبخندش عم...داد هیتک یبه پشت...لبخندش بدجور منو ترسوند...زد یتلخ لبخند

 ...دمیخنده ش رو شن يصدا

 شده؟ یرضا چ: دادم هیتک یپشت به

 ...دیچشمام زل زد و باز خند به

 رضا چته؟؟؟-

 شد تو چشمام رهیو خ دیازش رو نوش یآب رو برداشت کم وانیل

 ...!به نگار اعتماد نکن-

 تو؟؟؟ یگیم یچ ؟؟؟یچـــــــ:دمیپرس یسردرگم با

 ...ردوندمهراسون چشامو باز کردم و سرم رو برگ د،یچیپ میتو گوش میزنگ گوش يصدا

 رو برداشتم و جواب دادم یگوش

 الو؟-

 ؟یخواب نایس-

 ان؟یشا هیچ: بالش فرو بردم يرو تو سرم

 دنبالت مییایم گهیساعت د میبابا پاشو ما ن-

 م؟یکجا بر مییخوایم: دمیپرس یبودم با سردرگم جیگ

 !گهید ناینغمه ا شگاهینما وانهید-

 بود، از جام بلند شدم میبه ساعت انداختم چهار و ن ینگاه...رو باز کردم چشمام

 شمیباشه باشه، االن حاضر م-

برم تا صورتم رو  ییهم برگشته بود، خواستم به سمت دستشو ماین رون،یرو قطع کردم و از اتاق اومدم ب یگوش

 بچگونه ش منو متوقف کرد يبشورم که صدا

 سالم عمو جونم-

رو بغل کردم و  دیدویا دستام رو باز کردم و سارا رو که با سرعت به سمتم مسار دنیرو برگردوندم و با د سرم

 عمو قشنگه؟ يچطور: گونش رو غرق بوسه کردم و گفتم

 عمو دلم برات تنگ شده: و گفت دیبوس اقیرو با اشت لپم

 گذره؟یعمو مهدکودك خوش م:گذاشتمش و گفتم نیزم يشدم رو دوال
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 کردم دایپ دیجد يدوستا یلیآره خ: زد و گفت يلبخند

 دن؟یم ادتی یتو اونجا چ-

 و شعر ینقاش: گفت نشیریلحن ش با

 ؟يچطور نایس: دمیبرادرم رو شن يکه صدا دمیگونش رو بوس دوباره

 ؟یتو خوب: کردم و گفتم ینگاه دیرو باال اوردم به سع سرم

 ومده؟ین میمر: زد که گفتم يلبخند

 ؟يبر ییجا ییخواینه رفته خونه مامانش، تو م-

 خانه هنرمندان میبر ییخوایو دوستش م انیآره با شا-

 ؟يهنر دوست شد نا؟یس یچ يخانه هنرمندان برا: دیصدام رو شن رونیکه از آشپزخونه اومد ب مامانم

 از دوستامون یکی شگاهینما میبر مییخوایم: بهش کردم و گفتم ینگاه

 گه؟یم يتو دوست هنرمندم دار: دیکه کنجکاو شده بود پرس مامان

 دمیم حیبعدا براتون توض: زدم یکمرنگ لبخند

شدم، مشتم رو پر از آب کردم و صورتم رو شستم، برگشتم اتاقم  ییرو بهشون کردم و داخل دستشو پشتم

 دم،یپوش یمشک نیرو با شلوار ج یمشک راهنیاصالح کرده بودم، پ روزیموهام رو مرتب کردم، صورتم رو هم د

 !!!یدست مشــــکـــ هی! اداراعز نیدرست شده بودم ع

 زنگ خورد جواب دادم میرو به گردنم زدم که گوش عطرم

 ان؟؟؟یالو شا-

 میدر يما جلو نییپا ایب نایس-

 االن یاوک-

من : گفتم مایو ن دیو رو به سع رونیگذاشتم، کتم رو برداشتم و از اتاق اومدم ب بمیرو قطع کردم و تو ج یگوش

 رمیفعال م

 ؟يگردیشام برم: سرش رو تکون داد که مامان گفت دیسع

 !هنوز دونمینه فکر نکنم، نم: رو باز کردم کفشام رو پام کردم و گفتم در

 Gen2و از در خارج شدم،  نییدرمون رفتم پا يجلو يدر رو پشته سرم بست، با سرعت از چند تا پله  مامان

 فتم و در رو باز کردم و نشستمبود به سمتش ر سادهیوا ابونیگوشه خ انیرنگ شا دیسف



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینغمه جنت  – یینگارِ من ، تو

wWw.98iA.Com ٧٣ 

 نایسالم س: کردم، غزل به سمتم برگشت و گفت یسالم

 ؟يامروز چطور: کرد و با لبخند گفت یهم سالم انیشا

 د؟یشما چه خبر؟ خوب ستم،یبد ن یه: نییرو دادم پا شهیش یکم

 میماهم خوب: نگفت که غزل گفت يزیچ انیشا

 ام؟یمنم م دونهیخب خدا رو شکر، نغمه م-

 مییآره بهش گفتم که با تو-

 زده؟ شگاهینما ییتنها-

 نه با پنج نفر از دوستاشن، دو تا پسر سه تا دختر-

 خوبه پس یلیخ-

 یلیآره خ-

 غزل؟: و گفت دیانداختم، ابروهاش رو تو هم کش انیشا يبه چشما ینگاه نهییتو آ از

 جان؟ -غزل

 ه؟ینغمه چ ياسم دوستا یدونیم-

 ...مهسا و نگار-

 !من بود يایدن ياسم روز نیا...نگار...نزدم یمنم حرف...سکوت کرد انیشا

 دم؟یمن نگار رو د: دیکنجکاوانه پرس انیشا

 !ستمین یمیبا دوستاش صم یلیالبته منم خ ش؟یدیدنبال نغمه د میکه رفت ياون سر دونمینم...نه فکر نکنم-

انقدر درباره نغمه کنجکاو شده بود؟ اسم  یچ يپنهون کنه برا ویزیچ خوادینگفت، حس کردم م يزیچ انیشا

 داشت آخه؟؟؟ یچه ربط انینغمه به شا يدوستا

 یچ انیتو ذهن شا دمیفهمینگفتم چون واقعا نم يزیبه هم گره خورد، چ نهیینگاهمون از تو آ ییلحظه  يبرا

 ...!!!گذرهیداره م

 ...رهیدانشگاه م نگار کدوم دیبهم زنگ زد و ازم پرس انیاومد که شا ادمیروز رو  اون

 داشت؟؟؟ انیبه شا یچه ربط هیقض نیا خب

 یچ يبرا...که من ازش خبر نداشتم دونستیرو م یچ انیشا...شدم رهیخ ابونیسرم رو تکون دادم و به خ یکم

 نغمه شده بود؟؟؟ ریروزا درگ نیانقدر ا
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 !شگاهینما میبهتره امروز نر گمیم: انیشا

 وا چرا؟: گفت یبا ناراحت غزل

 !بهتر باشه ينطوریفکر کنم ا: کج کرد و گفت یسرش رو کم انیشا

رو پارك کن،  نیجا ماش هی م،یخانه هنرمندان کیما االن نزد...اریدرن يمسخره باز: بهش انداختم و گفتم ینگاه

 !مییایغزل به نغمه گفته ما امروز م

اونجا پارك  نویماش انیشا: ادمرو نشون د یخال يکنه که دستم رو آوردم باال و جا یخواست اعتراض انیشا

 ...کن

 دمیتند تندش و اخم کردنش فهم ياز پلک زدنا نویکرد، مشخص بود استرس داره ا يلب غرولند ریز انیشا

 پارکه يآهان همونجا جا-

 بیرفتاراش برام عج...رو پارك کرد نیماش یی گهیهم بدون حرف اضافه د انیرو نشون دادم، شا یخال يجا و

 يداشت تو کارا یچ يهم نداشتم که بخوام بدونم برا يذهنش رو بخونم، گرچه اصرار تونستمیشده بود، نم

 کرد؟یم ينغمه کنجکاو

 ...میبه سمت خانه هنرمندان به راه افتاد انیشدم و با غزل و شا ادهیپ نیماش از

*** 

 :نغمه

 يمامان که اومد یمرس: و کنار گوشش گفتم دمیمحکم به آغوش کش مامانمو

 قربون دختر هنرمندم بشم من: گونم زد و گفت يرو یی بوسه

 گردمیمنم تا شب برم نیشما ها بر ن،یبابا ممنونم که اومد: اومدم، بابا رو بغل کردم و گفتم رونیتو آغوشش ب از

 خونه

 باشه دخترم مراقب خودت باش: زد و گفت میشونیپ يرو ییبوسه  بابا

خارج  دمیمحوطه از د يکردم، منتظر شدم تا تو یمامان رو همراه بابا و یگفتم و تا دم در سالن اصل یچشم

 درش آوردم بمیاز تو ج دم،یرو شن میزنگ گوش يبشند، صدا

 دمیغزل رو د شماره

 الو جانم؟-

 ؟ییسالم نغمه کجا-
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 ؟ییمن تو سالنم تو کجا: سمته بچه ها برگشتم و به طرفشون رفتم و جواب غزلو دادم به

 میکیمائم نزد-

 !االن از محوطه خارج شدن، مراقب باش تو رو نبنَنا نیغزل، مامان و بابا هم-

 امیم يآها باشه منم زود-

 منتظرم، فعال یاوک-

بود  یاز تابلو ها به مخاطب جوون یکیدادن درباره  حیرو قطع کردم و به سمت نگار که مشغول توض یگوش

نگار مکالمه مون رو  یزنگ گوش يکه صدا رمیرو بگحرف نگار  يخواستم دنباله  دمیبهشون رس یرفتم، وقت

 تموم گذاشت مهین

 کارش رو من انجام بدم يو به من اشاره کرد که ادامه  یاز زن جوون عذر خواه نگار

 باهاتون خوشوقتم ییاز آشنا: رو به زن گفتم يلبخند با

از سالن  یینگار افتاد که گوشه  دادن درباره تابلو شدم که نگاهم به حیزد، مشغول توض يرو به من لبخند زن

 يمشخص بود خبر بد...شده بود دیرنگش مثل گچ سف...شدم رهیبهش خ يمشغول حرف زدنه، با کنجکاو

 !دهیروشن

 افتادیم نیزم يداشت رو بایکالم از دستم خارج شد، نگار دستش شل شد وتقر رشته

 ؟یخوب: دستم گرفتم و گفتم ونیشونش رو م دم،یتوجه به اون زن به سمتش دو یب

 چته؟ ؟؟؟ینگار تو خوب: زل زد به چشمام، شونش رو تکون دادم و گفتم رتیتو دستاش شل شده بود با ح یگوش

 !برم دینغمه من با: گفت یلرزون يزد بهم و با صدا زل

 کجا؟: دمیپرس یسردرگم با

 ...مارستانیلش بد شده رفته ببرم خالم حا دیبا: برداشت یصندل يرو از رو فشیفاصله گرفت ک ازم

 ...نگار یول-

 !برام مهم تره یخالم االن از همه چ...برم دینغمه با تونمینم-

 ...سالن نرو، اونجا االن غلغله ست یاز در اصل-

 پس از کجا برم؟: تعجب بهم زل زد با

 هخلوت تر یلیدربرو اونور خ نیاز ا: سالن کردم و گفتم یبه در پشت يدستم اشاره ا با

 ...نغمه ممنونم: و گفت دیسرعت به سمت در دو با
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 !نگار تروخدا مراقب خودت باش آ: گفتم يبلند يصدا با

 ...کردم یپوف...ازش نبود ياثر یرو ازش گرفتم و به سمت اون زن برگشتم، ول روم

آ، امروز  میداشت یزن زل زدم عجب شانس یخال يدست به کمر به جا...میروزمون واقعا گند زده بود نیاول يبرا

 !!!نگار بد بشه يحالِ خاله  دیروز اول کارمون با

 ومدیرو که چرخوندم متوجه سامان شدم که داشت به طرفم م سرم

 ؟يازیخانم ن-

 ...یتهران يآقا: گفتم یسرم جابجا کردم و با ناراحت يرو یرو مرتب کردم و مقنعه م رو کم موهام

تمام وقتتون رو  دیشماست با شگاهینما نیاول نیبراتون مهمه، اما ا یلیدوستتون خ دونمیم: رو قطع کرد حرفم

  نیمخاطباتون بزار يرو

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 !نگار شیلحظه حواسم رفت پ هیمتاسفم، : کرم رنگ يها کیو زل زدم به سرام نییرو انداختم پا سرم

 !!!خب حقم داره...شد یزنه عصب...حرفو از دهنتون بشنوم نیکه ا ومدمیمن ن-

مقدمه رفت و به  یب یلیبعد خ زد،یمن حرف م يداشت درباره کاراشون برا "اشاره به نگار"اول اون خانم  گهیم

توجه به  یب ییهویچرا  یول ستیداد حاال عوض شدنشون مهم ن حیمن توض يخانم اومد برا یکی نیجاش ا

 دیتجربتونه با نیاول نیالخره ابا ،رو گوشزد کنم نایا ومدمیمن ن...رن؟؟؟یو م دوئنیهستم م شونیمن که مشتر

 حواستون باشه 

 من متاسفم...درسته شونیحرف شما و ا-

 ن؟یاریلحظه سرتون رو باال ب هی دیها نگاه کن کیبه سرام نکهیا يبه جا شهیم-

 !!استرس دارم یلیمن خ: حرفش خندم گرفت سرم رو باال آوردم و به چشماش زل زدم نیا از

 دیمخاطباتون باش هیمراقب بق: زد یجون یب لبخند

 ...چشم-

 دیکه رمان رو دوست داشته باش دوارمیفقط ام ستین یحرف زارم،یکه گفته بودم امشب م یاز پست دوم نمیا

 نغــــمه؟؟؟-
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 دمیغزل رو د ینگاهم رو از سامان گرفتم و سرم رو چرخوندم و وقت کردیکه اسمم رو صدام م يدختر دنیشن با

 برم، فعال دیمن با: گفتمرو به سامان 

 دییبفرما: رو کج کرد سرش

 به غزل کرد ییاشاره  و

کنم اما غزل محکم  کیسالم و عل انیو شا نایافتاد، خواستم با س انیو شا نایسمت غزل رفتم، نگاهم به س به

 دتمیبه آغوش کش

 !!!هنرمندم؟؟؟ يدختر خاله  يچطور-

به من و غزل زل زده بودن،  رتیبا ح انیو شا نایبود، س دهیاما سفت منو چسب ام،یب رونیاز آغوشش ب خواستم

 ...!آروم تر! غـــزل:آروم و با اعتراض گفتم

 چه قشنگه نجایا ییوا: باالخره ولم کرد و با لبخند گفت غزل

 رفتم نایو س انیبهش زدم و به سمت شا يلبخند

 سالم-

 !مه خانمسالم نغ: کرد يسرتا پام رو برانداز انیشا

منتظرتون  ن،یخوش اومد یلیخ: دستم رو دراز کردم و دستش رو گرفتم دیدستش رو به سمتم دراز کرد، با ترد و

 بودم

تا آسمون با پسر خالش فرق  نیزم دیرسیبه نظر م یکردم، منتظر شدم اون دستش رو دراز کنه ول نایبه س رو

 ه خانمبهتون نغم گمیم کیتبر: گفت يداره چون فقط با لبخند

 دیآورد فیممنون که تشر: کج کردم یرو کم سرم

 بود فهینکردم که، وظ يکار-

 !!!نکرده یبهم فهموند که واقعا هم کاره شاخ يبا لبخند و

 م،یدانشگاه زد ينفر از بچه ها 5رو ما با  شگاهینما نیا: کردم و گفتم شونییغزل، به سمته تابلوها راهنما همراه

 دیتونیبا هنرمند مربوط به خودش م دیو درباره هر کدوم از کارا که خواست دینیخودتون کارا رو بب کنمیدعوت م

 ...اگر چه دیصحبت کن

 :دیپرس يحرفمو قطع کرد و با لبخند انیشا

 دوستاتون کجان؟ یراست تون،ییممنون از راهنما-
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 من بود؟؟؟ يدنبال دوستا انیجا خوردم، شا کمیحرفش  نیا از

 اومد و رفتش شیبراش پ یه تو سالنه، اما نگار مشکلمهسا ک-

 بهش انداختم درست حدس زده بودم  یخودم حس کردم، نگاه يرو رو ناینگاه س ینیسنگ

 دمیپرس یشده بود، با لبخند کمرنگ رهیبهم خ نایس

 ن؟یبگ يزیچ نییخوایشما م-

 باهاتون صحبت کنم دیبا-

 البته-

 !ییتنها: بهم فهموند ییو غزل انداخت و بعد با اشاره  انیبه شا ینگاه

 يبه رو یجا خوردم ول نایاز رفتار س کمیرفتند،  یی گهیبه ما نداشتند به سمت د ییکه توجه  انیو شا غزل

 :مطمئن شدم ازمون دورن رو بهش کردم و گفتم یوقت اوردم،یخودم ن

 دیحرفتون رو بزن دیتونیم-

 شما کدوم قسمته؟ يکارا-

 منه ياز کارا يسر هیاونجا : از سالن کردم یی گهیبه سمت د يدستم اشاره ا با

با سامان که مشغول  ییلحظه  يازش پشتش به راه افتادم، برا تیمن به راه افتاد، منم به تبع يسمت کارا به

 از مخاطبا بود چشم تو چشم شدم، یکیحرف زدن با 

 باهام داره؟؟؟ یچه نسبت نایبودم کنجکاو شده بود که س مطمئن

 خواستمیم کشتتم،یداشت م يحس کنجکاو سادم،یمنم کنارش وا ساد،یمن وا ياز تابلو ها یکیمقابل  نایس

 باهام حرف بزنه؟ خوادیم یدرباره چ نایبدونم س

 حرف بزنه نایکنم پس ساکت موندم تا س یفضول یه خواستمیهم نم یطرف از

 به حرف اومد یره بعد از قرنبالخ شد،یم یط یها به آروم هیثان

 نغمه خانم؟-

 بله؟: انداختم مرخشیبه ن ینگاه

 کارتون قشنگه نیا: مقابلش يبود به تابلو رهیخ

 "آخه؟؟؟؟ یحرفتو بزن شهیم"فرستادم  یدلم بهش لعنت تو

 ممنونم: گفتم آروم
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شما : کارشو نداشتم، دستپاچه نگاهم رو ازش گرفتم و به تابلو زل زدم نیرو به سمتم برگردوند، انتظار ا سرش

 نا؟یآقا س دیکارم داشت

 البته-

 شنومیخب من م-

 ...بابته اون روز...راستش نغمه خانم-

 شدم، منتظر شدم حرف بزنه رهیبرگشتم و به چشماش که زل زده بود به نوك کفشاش خ...خورد حرفشو

 ...متاسفم-

 شده بود؟؟؟؟ يزیکدوم روز؟ مگه چ: دمیپرس یسردرگم با

ازتون  نکهیا يبرا... بابته حرفام...بابته رفتارم: رو باال اورد و به دوباره نگاه سردش رو به تابلو دوخت سرش

 کنه؟ انتیبهتون خ دیکه دوستش دار یتاحاال شده کس دمیپرس

 لیحرفتون دل يو مطمئنم که برا دونمیم...من اصال از حرفاتون ناراحت نشدم...نه: گرفتم مرخشیرو از ن نگاهم

 ...دیداشت

 ...کرد انتیکه دوستش داشتم، بهم خ ی؟؟؟ اون...انتیخ: گوشه لبش نشست یتلخ لبخند

 انت؟؟؟یخ: لب زمزمه کردم ریبهش زل زدم ز یسردرگم با

 ؟؟؟...گمیم یمن دارم چ...متاسفم...من يخدا: تکون داد نیرو به طرف سرش

 د؟یواضح حرف بزن شهیم: از قبل کنجکاو شدم آروم گفتم تشریب

 ...برم دیمن با: سرد و خشکش رو به چشمام دوخت نگاه

 ...لحظه هی نایس: با سرعت پشتش رو کرد صدا زدم و

 یداشت از چ نایس...جواب یسوال ب ایدن هیتوجه بهم از سالن خارج شد، من موندم و  یخوردم اما اون ب حرفمو

 حرفاش مبهم بود؟؟ شهیچرا هم...زدیحرف م

 بود؟ یچ نایگذشته س...نمیپسر بب نیا يلبخند از ته دل رو رو لبا هینتونسته بودم  چوقتیه چرا

 ؟؟؟...کرده بود که انقدر اون رو شکونده بود انتیبهش خ یک

 ...!!!عاشق شده باشه يمرد مغرور و سرد روز نیا شهیباورم نم اصال

 نغمه؟؟؟-

 غزل؟: صدا برگردوندم رو به سمته سرم
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 بودن ینغمه کارا عال: سمتم اومد دستم رو گرفت به

 ممنونم: به روش زدم يحوصله لبخند یب

خودمم چرا انقدر  دونستمیمعما شده بود، نم هیبرام  نایو اون برام تو اون زمان مهم نبود، داستان س نینظر ا اصال

 ...کنم يدربارش کنجکاو خواستیدلم م

 ؟؟؟...رونیب میبر یشام همگ ییایم-

 يفکر بد: دستم انداختم يبه ساعت تو یمن بود، نگاه يبرا شنهادیپ نیغزل بهتر شنهادیپ نیزمان ا نیا تو

 ...کاره منم تموم شده...ستین

 ...ییایتا تو هم ب نیتو ماش میریباشه من و غزل م: زد و گفت يلبخند انیشا

 ...امیرو بردارم م لمیباشه من وسا-

 ییایکه م يخوشحالم کرد یلینغمه خ ییوا: گفت اقیبا اشت زلغ

 نیشما بر امیم يزود: رو کج کردم سرم

 میرو برداشتم تصم فمیک یصندل يرفتم و از رو زیبه سمته م شد،یسالن خارج شدن، کم کم سالن خلوت تر م از

رو ترك کرد حتما گواه خبر  نجایکه نگار ا ياون جور...گرفتم اول به نگار زنگ بزنم و حال خاله ش رو بپرسم

 بود يبد

 دمیبعد از چند تا بوق صدا رو شن...رو گرفتم شمارش

 الو سالم نگار-

 سالم نغمه-

 حال خالت چطوره؟-

 ...نغمه ییوا-

 شده؟ یچ: دمیبا استرس پرس دیلرزیم يصدا

 مارستانهیفشارش افتاده بود حالش بد شده بود، االن ب-

 خب حاال حالش چطوره؟-

 خدا رو شکر االن بهتره-

 خدا رو شکر-

 دینغمه ببخش-
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 برم دینگار مراقب خودت باش، من فعال با...ادیم شیباالخره پ ه،یچه حرف نیا وونهینه د-

 يباشه نغمه، ممنون که زنگ زد-

 قربونت، فعال-

 فعال-

 رو قطع کردم و سرم رو چرخوندم که با سامان مواجه شدم یگوش

 ؟يازیخانم ن نیریم-

 ن؟؟؟یندار يبا من که کار گهیآره د: گرفتم یرو از گوش نگاهم

 دیبر دیتونینه وقت تموم شده، م-

 دیو خسته نباش یتهران يممنون آقا: گفتم فرستادمیمامان م يرو برا اممیکه تند تند متن پ نطوریهم

 ...شما هم-

و ترك کردم و تو محوطه سالن ر یبا مهسا و عل یمامان فرستادم و بعد از خداحافظ يرو برا غامیپ

 زنگ خورد، غزل بود میگوش...دمیچیپ

 غزل امیدارم م-

 رهیگینم شیگوش اد،یبگو ب یکنیم داشیپ نیتو محوطه س بب ناینغمه، س-

 باشه االن-

 دنیبا د...کردم داشیچمنا پ يتو...ور و اون ور نگاه کردم نیبه ا نایگذاشتم و به دنبال س بمیرو تو ج یگوش

علف ها انداخت  ونیرو م گاریس... جا خوردم شهیکه گوشه لباشه، شناختمش و البته مثل هم یرنگ ینارنج شیآت

 ...گذاشت گاریس يو پاش رو رو

 ؟...نایآقا س-

 ؟یینجایشما ا: گفت دنمیرو باال آورد وبا د سرش

 د؟ییایشما هم م...رونیب میریشام م نایبا غزل ا-

 ...ستین يفکر بد: سمتم اومد به

 :گفتم میرفتیکه راه م نطوریهم...من مشغول قدم زدن شد کناره

 با حرفم ناراحتتون کنم خواستمیمتاسفم نم-

 ...ناراحت؟؟؟ نه بابا-
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 میبیاز نظرت من آدم عج دیشا: نگفتم، ادامه داد يزیچ

 نهیهم قایدق-

 دمیخودم فهم: کرد یی خنده

 ...بودم دهیرو ازش د دنیمدل خند نیبار ا نیاول يبود، برا یبیواقعا که آدم عج دم،یحرفش منم آروم خند نیا با

به  يجلو تر رفت، نگاهم به غزل افتاد که با لبخند یقدماش رو تند تر کرد و از من کم...میرفت نیسمت ماش به

 زدم یبراش چشمک کنه،یمن نگاه م

 نهیبش خوادیدر رو باز کرد،و من فکر کردم م نایس

 "نه؟؟یبش نیوئه تند تر از من رفته که تو ماشچه قدر پرر"خودم گفتم  با

  دییبفرما: با حرکتش باعث شد شرمندم کنه، در رو باز کرد و گفت اما

 !بیآدم عج: لب زمزمه کردم ریگوشه لبم نشست ز يلبخند

 بود منو به نشستن دعوت کرد دهیکه حرفم رو نشن نایس

 نهیهم بش نایتا س دمیدادم، خودم رو کنار کش یو غزل سالم انینشستم و دوباره به شا نیماش داخل

 ؟یسنت ایفست فود : گفت انیکه اونم نشست شا یوقت

 فست فود: گفت اقیبا اشت غزل

 نغمه خانم شما؟: به من انداخت ینگاه نهییاز تو آ انیشا

 منم با فست فود موافقم-

 تو؟ نایس-

 من با جمع موافقم-

 !جیه هوخب پس منم ک: کرد و گفت ییخنده  انیشا

 میدیخند یحرفش همگ نیبا ا و

 یهمگ...کرد ادیضبطش رو ز يصدا...پدال گاز فشرد و با سرعت از خانه هنرمندان فاصله گرفت يرو رو پاش

 ...شدیسون داشت پخش م ياز گروه خوش صدا یآهنگ قشنگ...میسکوت کرد

 :لب همراه با متن آهنگ زمزمه کردم ریز

* 

 رییتغ یرفتنت ب ر،یتاث یب خواهشم
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 یترکم بکن ينداشتم بر انتظارشو

 یمنو درکم بکن نیاز ا شتریب یتونستیم

 من معصومه، مثل شب آرومه عشق

 یبزن شینداشتم منو آت انتظارشو

 یتا ابد عشق من یگفتیکه م یهمون تو

 تو جا مونده شیتو گفتم قلبم پ به

 قلب منو؟ يبریم ایدن يخودت کجا با

 خواستمیمن همه کسم، من تورو م عشق

 عشق تو تا باشه نفسم يپا سمیوا تونستمیم

 سمیوا تونستمیم خواستم،یتورو م من

 عشق تو تا باشه نفسم يپا

 که، با تو تو هر لحظه کردمیم هیگر

 ارزه یارزه، بودنم م یم بودنم

 لحظه هامو؟ يریبگ يخوایم چرا

 دلمو سوزونهیم ییجدا نیا دونمیم من

 تو چشمامه فکر نکن اشکامه نکهیا

 امهیآخر دن امه،یدن آخر

 تو يشونه ها يرو زهیریم که

 تو يعالم عاشقونه ها هیبا  مونمیو من م يریم تو

 "خواهش از گروه سون"

 

*** 

 :نایس

 :کردم و گفتم ییقرمز رنگ اشاره  يرو باال آوردم به تابلو دستم

 میکن که بررو پارك  نیجا ماش هیفست فوده اونجاس،  انیشا-
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 پارك کنه نویماش تونهیکجا م نهیبه اطراف انداخت تا بب یسرشو تکون داد و نگاه انیشا

 نگه داشت، در رو باز کردم  یجاپارک يتو

 نیش ادهیبچه ها پ-

قفل رو زد و رو به من  انیشد در رو بستم، شا ادهیپ یشه، وقت ادهیشدم و در رو نگه داشتم تا نغمه هم پ ادهیپ

 من کارت دارم سایتو وا نایغزل با نغمه بره، س: گفت

 م؟یبر ییما دوتا یعنی: بهش انداختم که غزل گفت ینگاه

 ول کنم؟ ابونیدو تا دختر رو تو خ: بزنه که گفتم یخواست حرف انیشا

 دارم رو کار نایمن س د،یجلو تر بر کمیخب شما دو تا  یلیخ: گفت تیبا عصبان انیشا

 !قهیدق 5فقط  انیشا: گفت دیشد، غزل با تهد رهینزد فقط به غزل خ یحرف نغمه

 !دیخب بر یلیخ-

به  هیغزل با نغمه پشتشون رو به ما کردن و به سمت فست فود ان،یشا رمعقولیغ يکنجکاو شدم از رفتارا کمی

 رو بگم يزیچ هی دیبا نایس: و کنار گوشم آروم گفت دیبه سمتم اومد دستم رو کش انیراه افتادن، شا

 ؟یچت شده؟ چرا تو انقدر مشکوک یه: و گفتم دمیرو عقب کش خودم

 تولده غزله گهیهفته د-

 خب مبارك باشه: گفتم الیخ یب

 یبهم کن یکمک هی دیبا-

 ؟یچه کمک: رنگش زل زدم ییچشماش قهوه  به

 کنم زیغزل رو سوپرا خوادیدلم م-

 خب؟-

 رمیجشن براش بگ هی ییتا 4 نیهم ،یدور هم خوامیم-

 شهیخب حتما خوشحال م: گفتم الیخ یب

 !!!نایعــــه س: اعتراض گفت با

 جــــانم؟-

 !!!که کمکمون کنه ییاز نغمه بخوا دیبا-

 من؟؟؟چرا من؟؟؟؟؟: گفتم یگذاشتم و با سردرگم نمیس ياشارمو رو انگشت
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 نه؟؟؟ ایکنم؟  زیدوست دخترم رو سورپرا یکنیکمکم م-

 !انیشا-

 !گهیلوس نکن خودتو، بگو آره د نایس: گفت ملتمسانه

 کار کنم؟ یچ دیخب، حاال با یلیخ: رو تکون دادم سرم

 با نغمه حرف بزن؟-

 ؟یکــِــ-

 امشب-

روبدم  انیخواستم جواب شا کردند،یم یرو ط ابونیشدم که آروم آروم گوشه خ رهیکردم به غزل و نغمه خ یپوف

 از پنجره دوال شد و شروع کرد به متلک انداختن ين ترمز کرد، پسرجلو پاشو ییمدل باال نیکه ماش

 !کنهیداره م یجوجه چه غلط نیا نمیبب میبر ایب انیشا: گفتم تیعصبان با

! یو شرش نکن يبهتره بر: شد رهیبه پسره خ تیکه متوجه شد با سرعت به دنبالم اومد، غزل با عصبان انیشا

 !دوست پسرم اونجاست

 ها؟؟؟ ؟یکنیم یچه غلط يدار یعوض یهـــ: گفتم

که  میپسر بزن بر: رو به دوستش گفت دیرو د انیمن و شا یعصب افهیق یسرش رو برگردوند وقت پسره

 !صاحبش اومد

گاز  نشونیبا ماش میبهشون برس نکهیخندم گرفت، قبل ا یی هیصدم ثان يحرفشون برا نیاز ا تمیاوج عصبان تو

 دادن و رفتن

 !ایعوض: زمزمه کردم تیعصبان با

 !بلند بپوش، نگفتم يصاحابتو بکن تو و مانتو یهزار بار گفتم اون ب:گفت يبلند يرو به غزل با صدا انیشا

 !آروم تر انیشا: زدم انیشا يبه پهلو ییاز موهاش رو تو کرد، ضربه  ییدسته  یبا ناراحت غزل

جرش  نمشیتو تنت بب گهیبار د هی ،یپوش ینتوتو نمما نیا گهید: ادامه داد تیتوجه بهم ، با عصبان یب انیشا

 ؟يدیفهم! دمیم

 !ادیکوتاه ب دیبا انیشا يجلو دیرسیانداخت، به نظر م نییسرش رو پا غزل

بعد و با ما همراه  يبرا دیکارتون رو بزار دیتونستیم د،یشما که انقدر حساس شه،یم رتتونیغ يشما که انقدر ادعا-

 دیبش
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 نیبه نغمه زل زد، از اون دختر ساکت اصال انتظار ا رتیهم با ح انیرو چرخوندم و به نغمه زل زدم، شا سرم

 ياگه غزل جلو...انیشا يهم به خاطر اون پسرا و هم به خاطر حرفا هیمدل رفتار رو نداشتم، معلوم بود عصبان

 !!!بست  دشیمجوره ن چیو ساکت بشه، دهن نغمه رو ه ادیکوتاه ب خواستیم انیشا

امشب  دیق دیکه اگه بخواد با نغمه دهن به دهن بشه، با دونستمیکنه اما مانعش شدم م یخواست اعتراض انیشا

 میزدیتولد غزل رو م هیو قض

 نغمه خانم زایچ نیا هی رسهیم انیمهم بود، وگرنه شعور شا یلیکارش خ: به نغمه گفتم رو

 میبه نظره من بهتره زودتر برگرد: زد و رو به غزل گفت يزیتمسخر آم پوزخند

 به شام ندارم یلیکه م من

 !نطوریمنم هم: از اون گفت تیبه نغمه انداخت و به تبع ینگاه غزل

که  انمیبودن، شا انیاز طرف شا یبود که منتظر عذر خواه یعیجفتشون از دستمون دلخورند و طب دونستمیم

من ...کاره من بد بود د،یخب بچه ها ببخش یلیخ: ته و با غزل بد حرف زده گفتزود از کوره در رف دونستیم

 میامشبمون رو بهم نزن دییایب ام،یکوتاه م

ببخش : نگفت، به سمتش رفت دست غزل رو گرفت و گفت يزیانداخت و چ انیبه شا یبا اخم نگاه غزل

 تچرت و پرت گف يشدم پسره اونطور ینداشتم، خب عصبان يغزل، منظور

 با غزل جلو جلو همراه شدند و

 

*** 

 شده بود، به طرفش رفتم رهیبه اونا خ رتیبه نغمه انداختم که با ح ینگاه

 قهیدو دق کنن،یقهر م قهیدو دق ،ينطوریهم شنیدو تا بچه به تور هم بخورن م یوقت نه،یاونا مدلشون هم-

 !يو لوس باز یآشت

 !آ ستیهم بچه ن یلیخ انیشا-

 !همسن منه-

 !بود نینه نه عقلش هنوز رشد نکرده منظورم ا: شده بودم با لبخند گفتم میکرد، تازه متوجه سوت يزیر خنده

 !اون بزرگتر از شمائه کردمیمن فکر م-
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 دهیکش يشدم به چشما رهیخ... دمیسبز رنگ رو تو چشماش د يبهم انداخت، دوباره همون رگه ها ینگاه

 ...ش

 ...میبربهتره : انداخت نییرو پا سرش

 میانداختم و با هم به سمت فست فود به راه افتاد نییسرم رو پا منم

 میگذاشت و منتظر شد تا همه سفارشمون رو بد زیم ينشستند، گارسون منو رو برامون رو يزیدور م همه

بود،  شیبا گوش يباز رینغمه که درگ م،یگفتینم يزیمن و نغمه هم چ زدند،یبا غزل حرف م انیشا یاز گاه هر

 منم خودم رو سرگرم کرده بودم تا غذا رو آوردند

 م،یرو دادم، تو سکوت مشغول خوردن غذامون شد انیشا ينغمه و غزل گذاشتم و بعد غذا يظرف رو جلو اول

 حساب کنم رمیمن م: بلند شدم و گفتم یصندل يبعد از اتمامه غذا از رو

 کنمیحساب م رمینه من م: هم بلند شد و گفت انیبا من شا همزمان

 نمیسر جات بب نیبش: کردم و گفتم یاخم

 خب باشه تو حساب کن یلیخ: کرد، تازه متوجه منظورش شدم پس گفتم ییچشم و ابروش بهم اشاره  با

 نغمه خانم؟: زد و پشتش رو کرد و رفت رو به نغمه گفتم يلبخند

 بله؟: رو باال آورد و گفت سرش

 رون؟؟؟یب نییایلحظه ب هی شهیم دیببخش-

 ؟يکار دار یبا دختر خالم چ: دیکنجکاوانه پرس غزل

 ؟یلشیشما وک: به غزل انداختم و گفتم ینگاه

 !!!آ رمیمیم یاز فضول یبهم نگ: زد و گفت يشخندین غزل

 میبر: بلند شد و گفت یصندل يکرد و از رو يزخندیر نغمه

 ؟یگیبهم نم نایس: شد رهیبا اخم بهم خ غزل

 !نکن خانم کوچولو یفضول: نغمه همراه شدم و گفتم با

 ستمیمن کوچولو ن: گفت یبا لحن لوس میشدیخارج م میآخر که از در داشت لحظه

 سادینغمه هم روبروم وا سادمیوا ییاومدم گوشه  نییها رو پا پله

 ...!دیکارتون رو بهم بگ دیتونیم-

 رو بهتون بگم يزیخواست که چ انیراستش شا: بهش انداختم و گفتم ینگاه
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: لب گفت ریپس بهم زل زد و ز ه،یچ هیکنجکاو شده بود تا بدونه قض دونستمیم د،یرو تو هم کش ابروهاش

 ان؟یشا

 صدام کرد ابونیتو خ نیآره به خاطره هم-

 کارم داره؟ یخب چ-

 تولده غزله گهیهفته د...راستش-

 خب؟: اخمش رو باز کرد و گفت خوامیم ویازش چ دیفهمیکه کم کم داشت م نغمه

 کنه زشیسورپرا خوادیم انیشا-

 خوبه یلیخ نیخب ا-

 انیبه من و شا یعنی د،یشما بهش کمک کن دیگفت با-

 کار کنم؟ یچ دیخب من با یالبته، ول-

 باشه زیقراره سورپرا هیقض نیچون ا دینگ یچیاصال به غزل ه نکهیاول ا-

 گمینم يزیچ یبه کس یاوک-

چون باالخره منم غزلو مثله  د،یکادو کمک کن يهم برا د،یشناسیم انیغزل رو بهتر از من و شا قهیشما سل-

تو  نمیبب خوامیم یعنی...رونیب ادیب تونهیکه م یساعت نکهیبراش کادو بخرم، هم ا خوامیخواهرم دوست دارم و م

 نه؟ ای رهیگیم یخونه هم جشن

 میبگه دور هم جمع بش دیداشته باشه شا اگه حوصله ره،یگیجشن نم مینه اصوال خاله مر-

 دیباش انیدر جر خواستمیآها خوبه، م-

 شهیخوشحال م یلیمطمئنم غزل خ ستین یمشکل یاوک-

 م؟یشمارتون رو داشته باش تونمیم: زد که گفتم يلبخند

 شماره منو؟: چشمام زل زد به

 شماره شما رو نداره انیکارا، آخه شا نیهم يبرا رمیباهاتون تماس بگ خوامیم د،ینکن يفکر بد-

 !هینه فکر بد چ: کرد و گفت يزیر خنده

 از شماره من نمیا: رو تو دستش گذاشتم، شمارش رو برام زد و گفت میبه سمتم دراز کرد، گوش دستشو

 يبرا میزاریاحتماال کارا رو م رم،یگیممنون پس من باهاتون تماس م یلیخ: رو از دستش گرفتم و گفتم یگوش

 تموم شده باشه شگاهتونیهفته بعد که شما هم کار نما
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 شهیخوب م یلیکه خ ينطوریا ییوا-

 منتظرن انیتو که غزل و شا میپس بر-

 بگم؟ یمن االن به غزل چ: به طرفم برگشت و گفت سادیوا ییبره اما لحظه  خواست

 ...خب... نایس دیبگ-

 چونمشیپیخودم م الیخیب: کرد و گفت یی خنده

 یمرس-

 حرفاتون تموم شد؟: گفت میدیبهمون زل زد و تا بهش رس يغزل با کنجکاو م،یرستوران شد داخل

 !!!بله با اجازتون: غزل گذاشت و گفت يشونه  يدستش رو رو نغمه

 شده یاوک یانداخت، با چشمک بهش فهموندم که همه چ یبهم نگاه انیشا

 میار شدو سو میرفت نیبه سمت ماش ییو چهارتا میشد بلند

نغمه  انینزد، شا یحرف گهینه من، د دادیکنه چون نه نغمه بهش جواب م یفضول دیبود نبا دهیهم که فهم غزل

 :دیپرس میکه تنها شد یو غزل رو رسوند، وقت

 گفت؟ ینغمه چ نا،یس-

 نباشه شگاهینما يکارا ریبهتره، که اونم درگ میکارا رو انجام بد گهیرو داد، گفت هفته د یاوک یچیه-

 رو داده یپس اوک-

 آره-

 بشه؟؟؟ زیغزل سورپرا یکنیفکر م ییوا-

 شهیآره حتما خوشحال م-

 یمرس-

 نکردم يخواهش، کار-

 کردم یخونه نگه داشت، بهش دست دادم و ازش خداحافظ مقابل

 بهشون دادم و وارد اتاقم شدم ینبود، سالم یخونه شدم، جز مامان و بابا کس وارد

 و به سقف اتاقم زل زدم دمیتختم دراز کش يخسته بودم رو یلیردم، خرو عوض ک لباسام

 هم گذاشتم يچشمام رو رو...دمیکش یقیعم نفس



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینغمه جنت  – یینگارِ من ، تو

wWw.98iA.Com ٩٠ 

بعد هم  یو کم... مقابل چشمام اومد یسبز و عسل يرنگ با رگه ها یمشک يکوتاه اون چشما ییلحظه  يبرا

 ...عطر خنکش يبو

سرد و خوش  ياون چشما کردمیبود حس م بیعج...به سقف اتاقم زل زدم یکیرو باز کردم و تو تار چشمام

 ...چشمامند يرنگ جلو

 نیا...پرواز دادم یی گهیذهنم رو به سمت د...چشمام رو بستم...خوردم یتکون دادم و تو جام تکون یرو کم سرم

 ...گذشته بود گهیکارا از من د

 ....مرد هیمن بودم  نیا

 ...شده بود یمعن ینوازش براش ممنوع شده بود و عشق براش ب دیکه شا يمرد

 ...بود خیاز جنس  يقلب که دور اون حصار هیبودم با  يمرد

 ...آب شه یمحبت جنس مخالف يبتونه با گرما...دیشا ییجا هی يروز هی دونستمیکه من نم یخی

 ....فقط مادره خودمه میزندگ يهنوزم معتقد بودم تنها زن پاك تو گرچه

 :نغمه

 از تو جونم دور کنم ویدادم تا خستگ یو به تنم کش و قوس دمیکش یانداختم، آه یصندل يرو رو خودم

 !گذشت يزود نیبه ا شهیباورم نم-

 یخسته شدم، نه غذا درست و حساب یلیچند روزه خ نیزود؟؟؟ کجاش زود گذشت؟ ا: شدم و گفتم رهینگار خ به

 !داشتم بخدا یدرستخودم نه خواب 

 اما خوش گذشت، نه؟: کنارم نشست و گفت یصندل يرو نگار

از دست  هیباز تونست روح شگاهینما نیکردش گرفتم بعد از فوت پدرش سر هم شیآرا يرو از چشما نگاهم

 !گهید میبر دیبچه ها پاش: همون موقع مهسا وارد اتاق شد و گفت اره،یرفته ش رو دوباره به دست ب

 کجان؟ نایسامان ا: کردم ییدره  دهن

و کارا رو  انیب خوانیاگه بشه فردا خودشون م زنن،یدارن با استاد حرف م: داد هیپشت سرش تک واریبه د مهسا

 ببرن

 ؟یسامان و عل یعنیخودشون؟ :  نگار

 اوهوم:  مهسا

 بچه ها زشته بخدا-
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 یبرگردوندن کارا سامان و عل يت بود برازش یلیبلند شدم تا برم و با سامان حرف بزنم، خ یصندل يرو از

 میکن يکار مییکارو انجام بدن و ما نخوا نیبخوان ا

 نمیبش میصندل يشونم گذاشت و منو وادار کرد دوباره رو يدستشو رو مهسا

 احتماال با رضا و یو بعد سامان و عل دارنیتابلو برم هیاستاد با مسئول حرف زده، اونا تا فردا از هر کدوممون -

 کارا رو ببرن انیاز دوستاشون م گهید یکی

 !اونا مردنا ینا سالمت ؟؟؟یچه زشت الیخیبابا نغمه ب: چشماش زل زدم که نگار گفت به

 دیوسامان وارد شدن، نگاه هر سه تامون به سمتشون چرخ یبگم که در اتاق باز شد و عل يزیچ خواستم

 دانشگاه میگردونیفردا ما کارارو بر م: رو به من گفت سامان

 بود یرو خوند، انگار که خنث يزیاز تو نگاهش چ شدینم...بودن بیحالت چشماش عج...شدم به چشماش رهیخ

 واقعا ممنونم-

 دیبر دیتونیم گهیشما ها د کنم،یخواهش م: رو تکون داد و گفت سرش

  دیخسته نباش: من گفت يبه جا نگار

 ...که مینکرد يکار: گفتن یلب ریز یو عل سامان

اتاق رو ترك  یحالت سامان شده بود، بدون حرف رییبهم انداخـت، انگار اونم متوجه تغ ينگاه معنا دار ارنگ

 :کردن، نگار به طرفم برگشت

 چش شده بود؟-

 دونمینم: هام رو باال انداختم شونه

حداقل  یول ه،یگرچه کال آدم مغرور کرد،یرفتار نم شهیمثل هم...شده شیزیچ هیانگار ! بود افهیسامان تو ق:مهسا

 !کردیبا تو بهتر از ماها رفتار م

 آخه چش شده بود؟: مهسا زل زدم و زمزمه کردم يبه چشما یسردرگم با

 دونمیمنم نم:تکون داد و زمزمه کرد نیسرش رو به طرف مهسا

 

*** 

و از محوطه  میکرد یاحافظاز استاد و بچه ها خد میرو جمع کرده بود لمونیکه وسا یساعت بعد در حال کی

 میرفت یاصل ابونیبه طرف خ م،یخارج شد
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 ما يخونه  نییایبچه ها ناهار ب: رو به ما گفت مهسا

 ...برگردم اصفهان دیبا...چهلم بابامه گهیهفته د تونم،یمهسا اما من که نم یمرس: نگار

 فیح: گفت یبا ناراحت مهسا

 یچه غم....نییسرم رو انداختم پا... ابروهاش پر شده بود ریز یداشت ول شیآرا...و به نگار زل زدم برگشتم

 ...اون پدرش رو از دست داده بود...بود دهیکش

دختر اونم با سن  هی يپدر برا کیمرگ  تونهیچه قدر م...شهیقهرمان زندگ نیمرد و اول نیهر دختر، پدر اول يبرا

 ...باشه رفتنیقابل پذ رینگار تلخ و غ

 ؟ینغمه تو چ-

نه مهسا : زل زدم ابونینگاهم رو از صورت نگار گرفتم و به خ د،یکش رونیمهسا منو از افکارم ب يصدا

 کنه زشیقراره دوست پسرش سورپرا... تولد غزله گهیچند روز د...راستش

 دوسته؟ یغزل با ک: دیکنجکاوانه پرس نگار

 دست تکون دادم ومدیکه م یینایماش يدستام گرفتم برا ونیرو م فمیک بند

 رستوارنم داره هی...باشه، وضعش خوبه دیبا نایا 27اشتباه نکنم ...انهیاسمش شا-

 سوال؟ هی: مشکوك بهم زل زد و گفت نگار

 جان؟: کردم شیمشک يبه چشما ینگاه

 ؟....بپرسم تونمیم-

 که بوق زد دست تکون دادم ینیماش يرو ازش گرفتم و برا نگاهم

 البته-

 کجاست؟ انیرستوران شا: داد ادامه

 م؟یمستق: رو به مرد مسن گفتم شهیمقابل پام ترمز کرد، دوال شدم و از ش نیماش

 باال دختر ایب-

 د؟ییایم نیشده، شما هم با ماش رمیکه د رمیم گهیبچه ها من د ییوا: رو باز کردم و گفتم در

 میریم ادهینه من و نگار پ: بهم زل زد و گفت مهسا

 داحافظخب فعال خ: زدم و گفتم يلبخند
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چند روز  نیدر آوردم، تو تمام ا بمیرو از تو ج میبه راه افتاد، گوش يادیبا سرعت ز نیشدم، و ماش نیماش سوار

کادو و تدارکات تولد،  دنیخر يبرا میبر یبودم، قرار بود بهم زنگ بزنه و خبرم کنه که ک نایاز س یمنتظر تماس

 ازش نشده بود يخبر چیاما ه

 یزل زدم، اون چه سوال ابونیبه خ د،یپرسیافتاد که نگار داشت ازم سوال م ادمیگذاشتم، تازه  بمیرو تو ج یگوش

 ازم کرد؟؟؟

 یبه حواس پرت ییلحظه  يکردم و برا یپوف...اصال حواسم نبود بهش جواب بدم...دیپرس انیدرباره شا آها،

 دمیخودم خند

که مامان درو باز کرد،  دینکش یشدم و به سمت خونه رفتم، زنگ رو فشردم، طول ادهیپ نیاز ماش ابونیخ سر

 دمیداخل شدم و روش رو بوس

 هم تموم شد شگاهیمامان باالخره نما-

 دخترم یخسته نباش-

 استراحت دارم، تا کالسام شروع شه کمیفعال -

 ناهار ایباشه گلم برو لباسات رو عوض کن ب-

 چشم-

 رونیمبل انداختم خواستم از اتاق برم ب يمانتوم رو باز کردم و مقنعه و مانتوم رو رو ياتاق شدم، دکمه ها وارد

صفحه  يرو یرو برداشتم، شماره ناشناس یگوش زیم يسرم رو برگردوندم و از رو دم،یرو شن میگوش يکه صدا

 باشه، جواب دادم نایس دینقش بسته بود، حدس زدم با میگوش

 مالو سال-

 سالم نغمه خانم-

 صداش شناختم از

 د؟یسالم خوب هست-

 نامیس ن؟یشناخت-

 حالتون خوبه؟...بله-

 گفتش امروز روز آخره شه،یتموم م شگاهتونیکار نما یبودم که ک دهیمن از غرل پرس ،یمرس-

 آره درسته-
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 ...وقت نداره یلیخ انیپنج شنبه تولد غزله و شا-

 منم هستم د،یخان وقت داشته باش انیه، هر موقع که شما و شانداره من فعال وقتم آزاد يرادیا-

و  کیسفارش ک يبرا میبر ییبهم زنگ زد و گفت که اگه امکانش هست عصر سه تا انیراستش امروز شا-

 دوست داره؟ یلیخ یغزل چ نیدونیکادو، شما م دیخر

 ام؟یامروز عصر کجا ب دونم،یالبته که م: گوشه لبم نشست يلبخند

 دنبالتون امیمن خودم م-

 یباشه مرس-

 مزاحم شدم، فعال دیببخش-

 خداحافظ-

شماره  م،یکار غزل رو خوشحال کن نیبا ا میتونستیگوشه لبم نشست، چه قدر م يرو قطع کردم، لبخند یگوش

 رونیکردم، و از اتاق اومدم ب رهیذخ میرو تو گوش نایس

بود،  دهیچ قهیرو با سل زینشستم، مامان م زیده بود، سر مو برنج خونه رو پر کر مهیخوشه ق يبو شهیهم مثل

 ظرف خورش رو مقابلم گذاشت

 د؟یخوریشما نم-

 ؟...يزدیحرف م یداشت یبا کس نمینه گلم من زودتر خوردم، بب -

که اگه بخوام بگم دوست پسره غزل  دونستمیاما م...بود يمامان من طرز فکرش امروز...دیرو لبم ماس لبخند

 گهیهفته د...نگار بود: پس گفتم ارهیبهونه ب خواستیو از من خواسته کمکشون کنم م رهیبراش تولد بگ خوادیم

 چهلم پدرشه

 مراسم رو؟ رنیگیتو اصفهان م-

 بله: ختمیرو تو بشقابم ر برنج

 میبر میتونستیو ما هم م گرفتنیکاش تهران م: و گفت ختیدوغ ر میبرا وانیتو ل مامانم

 از ما نداره ينگار انتظار: به مامانم انداختم ینگاه

 ...یکنارش بمون دیبا طیشرا نیتو ا...یسالش نینغمه تو دوست چند-

 !میحق با شماست و من تسل شهیدرسته مثل هم: از غذا رو تو دهنم گذاشتم یقاشق

 کرد و آشپزخونه رو ترك کرد یی خنده



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینغمه جنت  – یینگارِ من ، تو

wWw.98iA.Com ٩٥ 

*** 

باعث شده بود  نیکرده بودم و ا اهیرو لخت کردم و از باال جمعشون کردم، تو چشمام رو با مداد س موهام

نداشتم،  يکردم، از غزل خبر يمختصر شیآرا اد،یبه چشم ب شتریب ينطوریتن سبز داشت ا کمیچشمام که 

مطمئن  م،یدیکش ییها چه نقشه انیو شا نایبدم که براش با س یجلوش سوت خواستمیجوره نم چیبهتر، اصال ه

 شهیخوشحال م یلیخ ينطوریبودم ا

بود  نایزنگ خورد، شماره س میسرم انداختم، همون موقع گوش يرنگم رو تنم کردم و شالم رو رو یمشک مانتو

 برش داشتم

 الو؟-

 ابونمیسالم، من سر خ-

 امیباشه االن م-

نشسته بود و مشغول  نیزم يمامانم رو ون،ریگذاشتمش، از اتاق اومدم ب فمیک بیرو قطع کردم و تو ج یگوش

 به سرتا پام انداخت یبود، نگاه يپاك کردن سبز

 کجا نغمه؟-

 میغزل کادو بخر يبا بچه ها برا رمیم: در آوردم و پام کردم یرو از تو جا کفش کفشام

 کدوم دوستات؟: دیپرس کنجکاوانه

 با مهسا-

  ینکن ریباشه د-

 چشم-

االن وقتش  یکه به مامانم گفتم، ول یدروغ يعذاب وجدان گرفتم برا ییلحظه  يبرا...رونیدر خونه زدم ب از

 !ببخش ایخدا گفتم،یبراش م ویبدم، بعدا همه چ حیبراش توض زویو همه چ نمینبود که بخوام بش

م، بگرد ینیدنبال چه ماش دیبا دونستمینم...رفتم ابونیگوشه لبم نشست در رو باز کردم و به سمت خ يلبخند

 انداختم نایبه ماش ینگاه دم،یرس ابونیسر خ

 !تنها یبود ول نایشدم، س رهیبرام چراغ زد، چشام رو تنگ کردم و به رانندش خ یرنگ یمشک لوگان

 هم باهاش باشه انیبود که شا نیخوردم قرار ا جا

 دادم یرفتم، در جلو رو باز کردم و داخل نشستم، با نشستنم سالم نیسمت ماش به



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینغمه جنت  – یینگارِ من ، تو

wWw.98iA.Com ٩٦ 

 سالم: بهم انداخت و گفت ینگاه نایس

 اد؟ینم انیشا: دمیعقب رو نگاه کردم و پرس کنجکاوانه

 و بهم نشون داد دیکش رونیرو ب يزد، در داشبورد رو باز کرد و کارت اعتبار یکج لبخند

 ه؟یچ نیا-

 " يدیسع انیشا "کارت رو خوندم  يرو اسم

 انه؟یکارت شا-

 تو قهیبسپرم به سل ویکارتش رو داد و گفت من همه چ ادینتونست ب انیشا: به چشمام انداخت ینگاه

 رو بترکونم؟ یپس من آزادم که مهمون: رو از تو دستش گرفتم و با لبخند گفتم کارت

 !چهار نفره یمهمون هی! ییچه مهمون: کرد و گفت یی خنده

 ومدش؟یخب چرا ن: داشبورد گذاشتم و گفتم يرو رو کارت

 !شد یعصبان یلیمهمونِ رستورانش بودن، خ نایخالش ا: رو روشن کرد نیماش

 ندازمینداره من کارش رو راه م بیع: رو تکون دادم و گفتم سرم

 م؟یبر: زد و گفت يداشبورد انداخت و لبخند يبه کارت رو ینگاه برگشت

 امروز يبرا میکار داشته باش یلیفکر کنم خ: کمربندم رو بستم و گفتم برگشتم

 ...دیچیپ یی گهید ابونیگاز فشار داد و با سرعت تو خ يتکون داد، پاش رو رو دییرو به عالمت تا رشس

*** 

 :نایس

 جا هست؟: آوردم و رو به پارکبان گفتم رونیب شهیرو از ش سرم

 اونجا پارك کن: اشاره کرد و گفت یخال يبهم انداخت و با دست به جا ینگاه

 :رو پارك کردم، کمربندم رو باز کردم نیپارك، ماش يو تو جا چوندمیرو پ فرمون

 دیش ادهیپ-

پولم جا  فیک يداشبورد برداشتم و تو يشد، کارت رو از رو ادهیپ نیهم کمربندش رو باز کرد و از ماش نغمه

 م؟یبر: انداختم و گفتم کردیبه نغمه که داشت شالش رو مرتب م یشدم، نگاه ادهیپ نیدادم و از ماش

سرم رو برگردوندم و  م،یرد شد ابونیکرد، با هم از خ دییشونه ش انداخت و با سر حرفمو تا يرو رو فشیک

 :کردم یفروش ینیریبه ش ییاشاره 
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 م؟یبخر کیک نجایاز ا میبر-

 !نکردم دیخر یمن تاحاال از مجلس: انداخت یفروش ینیریبه سردر ش ینگاه

گوشه لبم  یانداختم، لبخند تلخ دیدرخشیشب م یکیتار ونیم یقرمز رنگ يکه با نور ها یبه اسم مجلس ینگاه

 نشست

* 

 م؟یسفارش بد یرو از مجلس مونیمراسم نامزد کیک شهیم نایس-

 دمینخر کیک ای ینیریش ینگار خوبه؟ آخه من تاحاال از مجلس-

 !کردم، کارشون حرف نداره دیخر نجایمن چند بار از ا ه،یآره عال-

  ؟یینایس میبر: رو محکم فشرد و گفت دستم

 خودت يباشه اگه بد بود پس به پا: به روش زدم و گفتم يلبخند

 * زمیعز یشینم مونیمطمئن باش پش: گفت يبرام لوس کرد و با لبخند خودشو

 نا؟؟؟یآقا س-

 نغمه رشته افکارم پاره شد يصدا با

 جان؟-

 ؟ییکجا-

 ...آره جاش خوبه، من تا حاال رفتم: تکون دادم نیرو به طرف سرم

 میپس حتما خوبه، بر: هاش رو باال انداخت شونه

 :انداختم که نغمه گفت خچالی يتو يها کیبه ک ینگاه م،یو داخل شد میرفت یفروش ینیریهم به سمت ش با

 پنج شنبه شب سفارش بده يرو برا کیکوچ کیک هی -

 سفارش بدم؟ یچه مدل-

 هیشکالت کیق کغزلم مثل من عاش:جورواجور انداخت و گفت يها کیبه ک ینگاه

 !نایهست یشکالت يها کیشما دخترا همتون عاشق ک: گوشه لبم نشست یتلخ لبخند

 چطور مگه؟: گفت یرمق یبهم انداخت و با لبخند ب ینگاه

: پل نگاهمون رو شکست رندهیمرد سفارش گ يبگم که صدا يزیخواستم چ...راشیگ يشدم به چشما رهیخ

 د؟یالزم دار یآقا چ دیببخش
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 خوامیم یشکالت کیک هیپنج شنبه شب  يبرا: خوش حالت نغمه گرفتم و به مرد دوختم يرو از چشما نگاهم

 باشه؟ ییچه اندازه -

 خوبه یلیخ یشکالت کیطرح اون و اندازه اون ک: کردم خچالی يتو يها کیاز ک یکیبه  یی اشاره

 نوشته بشه؟ یچ کیک يباشه حتما، رو-

 نوشته باشه؟ یچ: به نغمه انداختم و گفتم ینگاه

 دیرو هم برامون آماده بزار 21غزل جون تولدت مبارك و البته شمع  دیسیلطفا بنو: رو به مرد گفت نغمه

 دیصندوق حساب کن: سرش رو تکون داد و قبض رو به سمتم گرفت و گفت مرد

 ینیریکارت با نغمه از ش دنیرو گرفتم و به سمت صندوق رفتم و کارت رو به مرد مسن دادم، بعد از کش قبض

 رونیب میاومد یفروش

 م؟یبخر یغزل چ يبرا انیاز طرف شا-

 کادو بخره؟ خوادینگفت تا چه قدر م انیشا: انداخت ابونیبه خ ینگاه نغمه

 خرج کنه دیاونم هر چه قدر که داره با انه،یغزل دوست دختره شا ه،یحرفا چ نینه بابا ا-

 !میبخر یچ دیبا دمیفکر کنم فهم د،یمرکز خر يتو میبر ایآها، پس ب-

: رفت و گفت یییو به دنبال اون به راه افتادم به سمت پوشاك زنانه فروش میشد دیبا نغمه وارد مرکز خر همراه

 شیچند روز پ نکهیدوست داره هم ا یلیخ نایهم غزل لباس ا م،یبخر یمشک يپالتو هیبراش  نهینظره من ا

 داره ازین یپالتو مشک هیگفت 

 ؟یچ زشیخوبه اما سا یلیخ: رو تکون دادم سرم

 !پر تر کمی! گهیمنه د ياندازه  بایخب تقر: بهم انداخت ینگاه برگشت

 هیحرف نمیخب ا: زدم يلبخند

رو  یمدل هیتوشون تونست  ينغمه بعد از جست و جو م،یانداخت ینگاه یمشک يو به پالتو ها میمغازه شد داخل

 :انتخاب کنه، رو به فروشنده گفت

 ...زیپالتو سا نیاز ا شهیم-

 چند؟ زیسا: بهش انداختم یساکت شد، نگاه بعد

 باشه 40 زشیپرتره، فکر کنم سا لشیغزل از من استا: انداخت و گفت یبه من نگاه برگشت

 ازش بپرس؟ ییخوایم-
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 باشه نیهم دیبا زشینه سا: تکون داد سرشو

 دیرو به من بد 40 زیلطفا از اون پالتو سا: به فروشنده گفت رو

 چند لحظه هیچشم -

 نده؟ ریگ انیشا ست؟یکوتاه ن یلیبه نظرت خ: به نغمه گفتم رو

 دونمیم شناسم،یبعدشم من غزل رو م ست،یکوتاه ن يزانوشه، اونقدر ينه بابا تا باال:سرشو کج کرد و گفت نغمه

 پوشهیبلند نم يپالتو ایمانتو و 

 آها بله-

رو داد بعد از  یخودش گشاده، اوک يپالتو رو پرو کرد و مطمئن شد برا نکهیپالتو رو آورد، نغمه بعد از ا فروشنده

 میگشت دیمرکز خر يپالتو تو دیخر

 

*** 

کفش بخرم به عنوان کادوش،  هیغزل  يداشت، قرار شد من برا ییغزل آشنا ي قهیخواست نغمه که با سل به

تموم شد، ساعت هشت و خورده  دامونیخر نکهیبعد از ا د،یرو خر یرنگ یمشک فیغزل ک يخود نغمه هم برا

 شده بود یی

 م؟یشام بخور میبر: رو تو دستم جا به جا کردم و رو به نغمه گفتم دیخر يها پاکت

 !شده به نظرم بهتره من برگردم خونهساعت هشت : انداخت یدستش نگاه يتو یتعجب به ساعت مچ با

 !میبرگرد میبخور يزیچ هیخب : گرسنه بودم گفتم یلیکه خ ییاونجا از

 باشه-

نشستم، نغمه هم مقابلم  یصندل يگذاشتم و رو يزیم نییرو پا دایخر م،یو داخل شد میرفت یسمت رستوران به

 ن؟یخوریم یچ:نشست، منو رو جلوش گذاشتم و گفتم

 نداره یمن فرق-

 پس دمیسفارش م تزایباشه من پ-

 ستینه نه من انقدر گشنم ن: گفت عیسر

و سرش رو انداخت  دیخجالت کش شتریاز نگاه منم ب کشه،یشدم، حس کردم خجالت م رهیلبخند بهش خ با

 کردم، به سمتمون اومد ییبه گارسون اشاره  ن،ییپا
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 حرفا نیو ا ینیزم بیمخلوط با مخلفات نوشابه و س يتزایدو تا پ-

 ؟یهر مخلفات: از مدل سفارشم خندش گرفت، منو رو از دستم گرفت و گفت گارسون

 !فقط زودتر ،یآره هر مخلفات: بهش زدم و گفتم يلبخند

 گفت و منو به دست ازمون دور شد یچشم گارسون

 !نغمه مطمئن بود قهینبود، انگار از سل يکه اصال خبر انیشا از

که  هیمعلوم بود دختر...ومدیم یبود، به نظر دختر جالب شیبه نغمه انداختم که مشغول ور رفتن با گوش ینگاه مین

 ...شهیشعور حال

از ...نتونست نظرم رو جلب کنه يدختر چیه گهید دم،یکه ازش د یانتیکه نگار سرم آورد، بعد از خ ییاز بال بعد

 ...ومدیاز همشون بدم م...شده بودم زاریجنس زن ب

نگار هم به ...کننیجا پشتشونو بهت م هی یکن ادیبهشون که محبت ز...همشون مثل نگارن دونستمیم چون

پشتش رو به من ...نامزدم به خاطر پول دمیکه د یوقت... رو داشتم یتلخ يچه روزا...خاطر پول تو دام رضا افتاد

 ...کرد

 !نجر بزننخ گهیروزا مد شده بود که همه از پشت به همد نیانگار ا اصال

 من قبال نامزد داشتم: مقدمه گفتم یو ب دمیمقابلم بود نوش وانیل يکه تو یاز آب یکم

 ن؟ینامزد داشت: به چشمام انداخت، انگار که کنجکاو شده باشه گفت یسرش رو باال آورد و نگاه نغمه

 میبعد بهم زد یآره، و کم-

 ...رمیکه نگاهم رو از چشماش بگ خواستمیمنم نم...موند به چشمام رهیخ

 ؟...بپرسم چرا تونمیم-

کسه ...و رضا مایو برادرم ن انیجز شا:و گفتم نییبار من شکستم چون سرم رو انداختم پا نینگاهمون رو ا پل

 ....!چرا باهاش بهم زدم دونهینم یی گهید

 دخالت کنم خواستمیمتاسفم نم: رو جمع کرد دستاش

 ...کردم یمن کوتاه یو فکر کن... بگم ترسمیآخه م: انداختم یاال و به چشماش نگاهسرم رو آوردم ب دوباره

 !کنمیقضاوت نم عیمن سر ی؟ ول!بگم؟ یچ دونمینم: رو آروم تکون داد سرش

 ....کرد انتینامزدم بهم خ-
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نگار به سرم  که ییبود که داشتم درباره بال يبار نیاول...خودمم جا خوردم...کرد ییحرفم سرفه  نیا دنیشن با

 سردرآورده ییزایچ هی ينغمه هم از حرفا دونستمیگرچه م...گفتمیهمجنس نگار م هیآورد رو به 

 ؟یچــ-

 !دوستم، دوست شد نیبا بهتر: رو با تاسف تکون دادم سرم

 دوستتون چشمش دنبال نامزد شما بوده؟ نیبهتر یعنی-

 !نه ينطوریا...نه-

 ؟يپس چطور: دیپرس يکنجکاو با

 ...ادهیداستانش ز الیخیب: رو از دستام گرفتم نگاهم

 ...شنومیم انتیروزها چه قدر درباره خ نیا...متاسفم: نییرو انداخت پا سرش

 چطور؟: دمیپرس يبار من بودم که با کنجکاو نیا

 !روزا مد شده نیا انتیخ...الیخیب: انداخت شیبه گوش ینگاه

 ...! کنه انتیبهت خ...بشه همسرت گهیکه قراره تا چند ماه د يسخته دختر یلیخ: زدم یتلخ لبخند

 درکتون کنم تونمیم: رو آورد باال و دوباره نگاه کرد به چشمام سرش

 ...نبوده تونیتو زندگ یکس نیشما که گفت-

 ؟...دوست داشته ویکس یعنی...زد، کنجکاو ترم کرد یتلخ لبخند

 ....!!!باشه يکه قبال بخواد عاشق مرد ومدیبهش نم اصال

 یاما نغمه حرف...نه ایدوست داشته  ویبگه که کس...داشتم دهن باز کنه و درباره گذشته ش بگه دوست

 !يخمار يانگار خوشش اومده بود که منو گذاشته تو...نگفت یچیه...نزد

 که گارسون غذامون رو آورد دینکش یدخالت کنم، طول خواستمینم...سکوت کردم منم

 دیکشیاز من خجالت م ای دونمینم خورد،ینم يزیچ یلیبه خوردن غذامون، نغمه که خ میسکوت شروع کرد در

 بهش نکردم يمنم اصرار... به غذا نداشت یلیم ای

رو  دیخر يپاکت ها م،یرفت نیبعد از خوردن شام با هم به سمت ماش...معذبش کنم نیاز ا شتریب خواستینم دلم

 میشد نیبود رو به دست نغمه دادم و سوار ماش فیکه توش ک يدیتو صندوق گذاشتم، فقط پاکت خر
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رو گذاشتم تا شروع  ینزدم، ضبط رو روشن کردم و آهنگ یحرف گهیباز هم نغمه سکوت کرد، منم د نیماش تو

فکر  يزیبود، کامال مشخص بود نغمه داره به چ نمونیب نیبهتر از سکوت سنگ نیا دیکنه به خوندن، شا

 افتاده يزیچ ادیمن  يکه با حرفا گفتیحسم م...کنهیم

 * 

 که نیستم يدید يشب اومد اگه

 رفتم تو رو بردم از یادم نگو چرا دیگه

 و آخر سراغم يیه شب اومد اگه

 چرا یخاموش چراغم دیگه رفتم نگ يدید

 یه روز دلت تنگ شد واسم اگه

 دستات نرسید به دستم اگه

 یشکایت از کس نکنی

 من به تو نمیرسم یگفت خودت

 تو دنیا يمن تنها شد یب يیه روز اگه

 غمهات يفدا ینبود مثل من کس اگه

 ینداشت یدلت شکست و هم نفس اگه

 یباشه رو قلبم چه ساده پا میزاشت یادت

 یه روز دلت تنگ شد واسم اگه

 دستات نرسید به دستم اگه

 یشکایت از کس ینکن

 گفتی من به تو نمیرسم خودت

 *یدلتنگ _هستیشا دیسع*

من که  ياز حرفا: شه رو بهش گفتم ادهیرو برداشت تا پ الشیرو نگه داشتم، نغمه وسا نیخونه ماش يروبرو

 د؟یناراحت نشد

 که من ناراحت شم؟ دیگفت يزینه مگه شما چ: زد و گفت يسمتم برگشت لبخند به

 دیکمک کرد انینه، در هر صورت ممنون که به شا-
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 فعال کنم،یخواهش م-

 خداحافظ-

پدال گاز فشردم و با سرعت به  يکه وارد شد، پام رو رو یشد، منتظر شدم تا وارد خونه بشه، وقت ادهیپ نیماش از

 ....سمت خونه رفتم

 

*** 

 :دمیخاله رو شن يکه صدا دینکش یدر رو فشار دادم، طول زنگ

 ه؟یک-

 در يجلو ادیبگو ب انیبه شا نا،یخاله منم، س-

 باال پسرم ایب نایس-

 برم خونه دیبا گهینه خاله د-

 ادیاالن م سایباشه وا-

 :بهم نگاه کرد يبعد در رو باز کرد و با لبخند کمیدر،  يجلو ادیب انیو منتظر شدم تا شا سادمیدر وا يجلو

 شد؟ یخب چ-

 ؟يهول دار ،یکینه عل ،ینه سالم-

 نمیسالم، خب بگو بب: کرد و گفت ییخنده  انیشا

دوست  يبرا يمنو با نغمه فرستاد اد،یب خوادیم تونیخاله فالن یباغ گفت یبه اصطالح رفت يپاشد گهید یچیه-

 شد؟ یچ یگیم لکسیر یلیبعد االن با لبخند خ م،یدخترتون کادو بخر

فقط  یول نهیباغ به اسم من و شاه نیا یدونیتو که م نایس: به بازوم زد ییکرد و ضربه  ییحرفم خنده  نیا با

 !یشناسیرو بهتر از من م یمیتو که خاله س! باشم دیمن با ادیکه بخواد ب نمیمیخاله س! ل کاراشممن دنبا

 خب حاال لوس نکن خودتو یلیخ: رو کج کردم سرم

 رو هم به دستش دادم دیخر سهیرو به سمتش گرفتم و ک شیاعتبار کارت

 از طرف من؟ نیدیخر یچ: دیسرك کش سهیداخل ک به

 نغمه گفت که غزل پالتو دوست داره-

 گرون بود؟ یلیآها خب خوبه، خ-
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 ییو خورده  صدیس-

 !دوست دختر نداشته باش یناراحت: که گفتم دیکش یسوت

 میباال شام بخور ایپسر ب: کرد یی خنده

 نه بابا من با نغمه شام خوردم-

 با نغمه؟: شد رهیبه چشمام خ يرو باال آورد و با کنجکاو سرش

 ه؟یمگه چ: التش جا خوردمح از

 د؟یـــما با هم دوست...شـــ....فقط جا خوردم ،یـــچـــیــ...هـــ:گفت عیسر

 حاال؟ یکنیسوال م ينطوریرو زدم؟ تو چرا ا یحرف نینه مگه من همچن-

 آها: رو آروم تکون داد سرش

 ه؟یاز نظر تو مشکل...به فرضم من با نغمه دوست باشم: گفتم يکنجکاو با

 نا؟یس یتونیتو نم: شد به چشمام رهیخ

 چرا؟-

 ستیبا خودت روشن ن فتیتو هنوز تکل: زد یکج لبخند

 !من مرد ينگار همون شب برا: زدم يپوزخند

 ...ينشد یزن چیتو بعده اون عاشق ه...اما...منم نگفتم برات زنده ست-

 ؟...یحاال که چ-

 ...ینیرو ببدوباره نگار  يروز هیاگه : رو تو دستش فشرد و گفت سهیک

 ...!انیشا: حرفش رو قطع کردم تیعصبان با

 رمیم گهیمن د: شد، روم رو ازش گرفتم ساکت

 ...رو حرفام فکر کن: لحظه آخر گفت انیرفتم، شا نمیسمته ماش به

قلبم  يضربان باال...دمیچیپ ابونیکردم و با سرعت تو خ ادیضبط رو تا درجه آخر ز ينشستم، صدا نیماش داخل

 ...فشردم شتریپدال گاز رو ب...کردمیرو حس م

 رونمیدارم خطرناك م یلیبود که خ نیا یحاک نایماش يبوق ها يصدا

اون دختر پول ...یاون نگار عوض...هرزه شده بود هیدوباره حرف اون عوض...نداشت یتیاصال برام اهم اما

 گفت؟یم یاحمق داشت چ انیشا....پرست
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 م؟یکه با هم باش خوامیم نم،یبمن اگه نگار رو دوباره ب کردیم فکر

مگه ...میکردیو مراسممون رو برگزار م گرفتمیم دهیبود که من پارسال گناهش رو ناد یدنیگناه نگار بخش اگه

من  یعنی ارم؟یخودم ن يو به رو کنهیم انتینامزدم به خاطر پول داره بهم خ نمیبودم که بب رتیغ یمن انقدر ب

 ؟؟؟...بودم رتیغ یانقدر ب

 !کردمیمن رم م شدیحرف از گذشته که م شهیهم...گاز برداشتم و سرعتم رو کمتر کردم يرو از رو پام

رو درآوردم و دکمه ش رو  موتیر دم،یچیکوچه پ يتو...اخالقه خودمم به هم خورده بود نیحالم از ا گهیکه د اَه

 برداشتم و پله ها رو باال رفتم رو لمیرو پارك کردم و وسا نیباز شد و داخل شدم، ماش نگیفشردم، در پارک

سالم، تا االن : زد يلبخند دنمینشسته، با د ونیزیتلو يباز کردم، چشمم به مامانم افتاد که جلو دیرو با کل در

 ؟يکجا بود

 کار داشتم کمیسالم، -

 لباسات رو عوض کن که شام حاضره-

 کجاست؟ مایخوردم، ن رونیمن شام ب یمامان ول یمرس-

 رونین ببا زهره رفت-

خسته  یلیپتوم، خ ریز دمیکمد گذاشتم و لباسام رو عوض کردم، خز يرو تو دیخر سهیسمته اتاقم رفتم ک به

 سر ساختمون رفتمیصبح زود م دیاز شانسمم با یتا لنگ ظهر بخوابم، ول خواستیبودم و دلم م

 

* 

 بهش انداختم رضا بود یزنگ خورد، نگاه میگوش

 الو جانم؟-

 نمتیبب دیبا نایس-

 شده؟ يزیچ-

 درباره نگاره-

 افتاده؟ یشده؟ اتفاق ینگار چ: دمیپرس يکنجکاو با

 باغِ ستاره، زود باش ایزود ب-

 باشه باشه: بلند شدم یصندل ياز رو عیسر
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که به رضا  یاصال از اون شب...شدم و با سرعت به سمت باغِ ستاره به راه افتادم، دل تو دلم نبود نیماش سوار

دلم  دمیدیم میگوش يگفته بودم به نامزدم مشکوك شدم، حالمم خراب شده بود هر موقع که شماره رضا رو رو

بودم که شماره نامزدم رو به دوستم داده  رتیغ یکرده بودما، من چه قدر ب یاصال عجب غلط...رفتیهزار راه م

 !ها ارهیرو در ب هیقض يبودم تا تَه تو

که  دمیسفره خونه گذاشتم و با سرعت داخل باغ شدم، سرم رو چرخوندم و رضا رو د نگیرو تو پارک نیماش

کردم، سرش رو باال آورد و با  یزل زده، به سمتش رفتم و سالم ییتخت نشسته و به نقطه  يرو ییگوشه 

 نا؟یس يچطور:زد و گفت یجون یلبخند ب دنمید

 شده؟ یگار چن نمیمن خوبم، بگو بب: تخت نشستم يرو

 یبهش مشکوك باش يحق دار: رو با تاسف تکون داد سرش

 ؟یچ یعنی: گفتم تیعصبان با

 !یاصال انگار نه انگار که تو نامزدش... عاشق پول...اون دنبال پوله: زد یلبخند تلخ رضا

 شده؟ یخفه شو و بگو چ: رو بردم باال صدام

 ؟يبهش شک دار یمگه نگفت: سمتم دوال شد به

 نمیبگو بب...من غلط کردم رضا: بزنه واهمه داشتم خواستیکه رضا م ییتکون دادم از حرفا نیبه طرفرو  سرم

 شده؟ یچ

مراسمتون رو با نگار ...ناینکردم س يمن کار: به حالم سوخت ییحرفا حس کردم رضا دلش لحظه  نیزدن ا با

 !به هم بزن

 باور کنم نامزدم به خاطر پول منو فروخته؟ ییخوایرضا؟ م یگیم یچ يدار-

شما دعواتون شده بود ...بوده یکیاون قبل تو هم با  کنمیمن حس م یحت...گذرهیم یتو سرش چ ستیمعلوم ن-

 آره؟

 ؟یچ یعنی: گفتم تیعصبان با

 دختر پاکه؟ هینگار  یمطمئن-

 ؟یچ یعنیحرفا  نیا ؟یگیم يدار یچ-

و چند ...دیتپیقلبم به شدت م...چشمام رو گرفته بود يخون جلو ییلحظه  يرو تو هم گره کرد، برا دستاش

 نشسته بودن  میشونیپ يعرق رو يقطره 
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اونم که ...! به من پا داد عیسر یلیخ خوره،یاون به درد تو نم...مراسم رو بهم بزن...نایحرفامو باور کن س-

 !من دوست توئم دونستینم

 ؟...باور کنم دیبا ویچ: زدمیم ادیرو بردم باال داشتم فر صدام

 ؟...یمارو خراب کن يرابطه  ییخوایم چرا

 کردنیتخت بلند شدم، مردم همه با تعجب داشتن به من و رضا نگاه م ياز رو و

 ...داشت آرومم کنه یسع سادیبلند شد مقابلم وا رضا

 ...!!!به من دروغ نگو: ش گذاشتم و به عقب هلش دادم نهیس يرو رو دستام

 یتخت افتاد، پشتم رو بهش کردم و با سرعت به سمت خروج يزور داشتم که رضا رو يخشم اونقدر شدت از

کمکت کنم، در کل من  هیقض نیتو ا یاوال تو از من خواست: که گفت دمیباغ رفتن لحظه آخر صداش رو شن

 !باش انیمنتظر تماس شا...مثله تو رو نداره یمرد عاشق اقتیکه نگار ل کنمیامشب بهت ثابت م

* 

 !وقتشه گهید: گفتم انیتخت گذاشتم و شمع ها رو روش گذاشتم و رو به شا يرو رو کیک

 شهیخوشحال م یلیخ نجایا ادیاالن که غزل ب ییوا: شد و گفت رهیرنگ خ دیسف يشوق به شمع ها با

رو  انیو شا نیمخصوص تولد رو بزار يآهنگ ها: از کارگرا کردم و گفتم یکیزدم روم رو به سمته  يلبخند

 !رهیکه امشب درگ نیاصال صدا نکن

به تن  يدیجذب با کراوات سف یمشک راهنیانداختم پ انیبه شا یگفت، نگاه یسرشو تکون داد و چشم دیام

مردونه  یلیرو خ افشیکارش ق نیموهاشم از باال درست کرده بود و ا نکهیشده بود مخصوصا ا پیداشت، خوشت

 تر کرده بود

که  یشکالت کیبه ک رتیرو به خودمون آورد، غزل با ح انیمنو شا دیکه غزل کش يبلند ابیتقر غیج يصدا

 !من ياوه خدا: شد و گفت رهیتخت بود خ يرو

کارا رو  نیتو ا انیشا: گفت جانیباغ پخش شد، غزل با ه يموقع آهنگ تولدت مبارك از باند ها همون

 ؟؟؟يکرد

 !بله همشون رو خودم انجام دادم: زد و به دروغ گفت يلبخند انیشا

 يمنم لبخند! بندهیم یچه قدر داره خال انیانداختم به نغمه که با لبخندش به من فهموند شا یموقع نگاه همون

 دادم، اونم با سر جوابم رو داد یزدم و با سر بهش سالم
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 م؟؟؟یشکالت کیمن عاشق ککه  یدونستیتو از کجا م: رفت و گفت کیبا شوق به سمت ک غزل

 دمیاز نغمه پرس: به نغمه انداخت و بهش اشاره کرد و گفت ینگاه انیشا

 !!!کلــــک! آ ومدیاصال بهت نم! ییینغمه تو چه قدر موذ ییوا: به سمت نغمه برگشت و گفت غزل

 خنده ریز میزد ییحرفش هر چهارتا نیبا ا و

رو دادم  يو چا سیتخت نشست بچه ها هم نشستند منم رفتم تو آشپزخونه و به کارگرا سفارش سرو يرو غزل

 و برگشتم سر تخت و نشستم

 کنمیتولدم رو فراموش نم نیا چوقتیه...واقعا ممنونم: گفت انیرو به شا غزل

 زمیقابله تو رو نداره عز: زد و گفت یبهش چشمک انیشا

 یکنیتو منو شرمنده م انیاوه شا: انداخت دیبه پاکت خر یغزل گرفت، غزل نگاهرو به سمت  دیبعد پاکت خر و

 !بخدا

 یظیغل شیآرا شهیرنگش رو سفت از باال جمع کرده بود و مثل هم رهیت يرو ازش گرفت، غزل موها سهیک و

 به سر داشت یرنگ یبا شال آب یبه چهره داشت و مانتو مشک

 ییبود و پالتو یمشک شهیلخت فرق کج کرده بود و شالش مثل هم به نغمه انداختم موهاش رو ینگاه مین

و  دیکش رونیب سهیبود به تن داشت، غزل پالتو رو از تو ک دهیغزل خر يبرا انیکه شا ییمثل همون پالتو بایتقر

 خوام؟؟؟؟؟؟یمن پالتو م يدیاز کجا فهم انیشا ییوا: گفت

 !نغمه: زد و گفت يشخندیباز ن انیشا

 !انویشا ينغمه تو لو بد کردمیفکر م ییوا: با خنده به نغمه نگاه کرد و گفت غزل

 تولدت مبارك باشه: رو به غزل داد و گفت دشیخر سهیکرد و ک يزیخنده ر نغمه

 نغمه جونم یمرس: زد و گفت يلبخند فیک دنیرو باز کرد و با د سهیبا شوق ک غزل

 اگه کمه دیببخش: و رو به غزل گفم دمیکش رونیب یرو از پشت پشت سهیک منم

 !از تو که اصال انتظار نداشتم: کرد و گفت یرو بهم اخم غزل

 ؟؟؟؟؟یمگه من شاخ و دم دارم که از من انتظار نداشت! نمیبب ریخودتو لوس نکن بگ: بهش زدم و گفتم يلبخند

 !رمیگیاصال نم نایبه جونه س-

رو باز کرد و  سهیک اقیرو به دستش دادم، با اشت سهیکردم و ک شیباالخره راض م،یدیحرفش هممون خند نیا با

 !ستم کامل شد: و گفت دیکش یکفشا سوت دنیبا د
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 تیاز ست زمستون نمیا گهیآره د: کرد و گفت ییخنده  نغمه

 تولدم بود نیاز همتون ممنونم امسال قشنگتر:با لبخند گفت غزل

 ؟يریا مکج یغزل به مامانت گفت: دیپرس يبا کنجکاو انیشا

 گفتم تو رستوران دوستام رو مهمون کردم-

با هم  کمی کیو بعد از خوردن ک دیرو بر کیچاقو رو آورد غزل ک دیخنده، ام ریز میحرف هممون زد نیا با

با  خوادیم نکهیبعد از خوردن شام نغمه به بهونه ا ارن،یبه کارگرا گفت که شام رو هم ب انیکه شا میحرف زد

و غزل بخوان با هم  انیشا دیشا دممعذب شدم حس کر کمیبا رفتن اون منم ...حرف بزنه رفت ته باغ شیگوش

سر به بچه ها زدم  هیخودم رو سرگرم کنم،  یبزنن پس منم بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم تا الک یحرف

 که مشغول انجام کاراشون بودن

وردم که از پنجره باغ نگاهم به نغمه افتاد که مشغول ور ازش خ کمیرو برداشتم و  یآب یقوط خچالیتو  از

 نمشیبیبودم هر موقع که م دهیخودمم فهم...شدم بهش رهیخودمم بخوام خ نکهیبدون ا...شهیرفتن با گوش

 !!!نه عاشق نشده بودم نه....زنهیناخودآگاه قلبم م

 !ادیداره ازش خوشم م کردمیحس م فقط

زنا رو به چشم نگار  يتونسته بودم همه ...کنم دایجنس زن حس پ هیبعد از مدت ها تونسته بودم به  فقط

بود که راز دلم  يتنها دختر...باهاش حرف بزنم خواستیدلم م...ناخودآگاه قدمام رو به سمتش برداشتم... نمینب

باشه اون جنس  یهرچ....کنهیدرك م نوم دونستمیم...شهیبه من عوض نم دشید دونستمیم....رو بهش گفته بود

 ...!شناسهیخودش رو بهتر از من م

 !خوشحال شدش یلیغزل خ: زد يمتوجه م شد و به طرفم برگشت و لبخند سادم،یوا پشتش

 یلیآره خ-

 نجا؟یا مینیبش کمی شهیم: از تختا گذاشتم یکی يآب رو رو یقوط و

 البته: به تخت انداخت ینگاه

 با هم حرف بزنن کمی خوانیم انیزل و شاآخه غ: اونم نشست نشستم

 من بلند شدم نمیهم يبرا: بهم انداخت ینگاه

 !يکردیاشاره هم به من م هیخب دختر -

 !نیشیگفتم حتما خودتون متوجه م: کرد يزیحرفم خنده ر نیا با
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 نغمه؟: نییرو انداختم پا سرم

 کردمیصداش م يشوندیپ ایبود که داشتم بدون پسوند  يبار نیاول...خورد جا

 بله؟-

 من درباره گذشتم بهت گفتم-

 خب؟-

 نظرت درباره من عوض شده؟-

نظرم نسبت بهتون عوض  دیبا یچ يچرا؟ برا: کردمیخودم حس م ينگاهش رو رو ینیکفشام زل زدم سنگ به

 بشه؟

 کرده؟ انتیبودم که نامزدم بهم خ اقتیل یحتما من ب یبا خودت نگفت-

 !نیشما نامزدش بودبوده باشه  یهرچ...اصال-

بعد  زدیباهاتون به هم م دیکه بوده باشه هم با یهرچ لشیدل: نگفتم که ادامه داد يزیحرفش خوشم اومد چ از

 درسته؟...هم باشه گهینفر د هیهمزمان با شما با  نکهینه ا گهید یکیبا  رفتیم

 یدرکم کن یتونیخوشحالم که م...حرفات درسته: رو تکون دادم و گفتم سرم

 د؟یدوست نشد یبا کس د؟ینداشت ییرابطه  یبا کس گهید...بعد از نامزدتون-

 ...بد یلیخ...نه من ازش بدجور ضربه خوردم: رو تو هم قفل کردم دستام

 د؟یفکر کن یبه کس دینتونست-

 نه-

 ستنیهمه مثل اون زن که ن یول: رو آوردم باال و به چشماش زل زدم سرم

 رسمیدارم م جهینت نیبه ا هیتازه مدت: رو تکون دادم و آروم گفتم سرم

 !یبهتره عاشق بش-

 حکمه؟؟؟: زد و روش رو ازم گرفت، گفتم يلبخند و

 !آره حکمه، عاشق شو:کرد و گفت یی خنده

 هیتازه مدت گذرهیم ییسال و خورده  کیاالن که ...بعد از اون اتفاق ینه عاشق نشدم ول: کردم و گفتم یی خنده

 کنهیداره نظرمو به خودش جلب م یکیکه 

 ه؟یدختر خوب-
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 !که خوب و باشعور باشه رسهیبه نظر م نطوریآره ا-

 ...حال تورو خوب کنه تونهیاون حتما م...بگو که ازش خوشت اومده...پس بهش بگو-

 ...دونمیو نمعکس العملش ر یول...فکرم که بهش بگم نیتو هم: دادم یو تاب چیرو تو هم پ دستام

 کنهیقبول م: زد یجون یب لبخند

 !تو یچه مطمئن-

 !شده ریکه د میبر: تخت بلند شد يکرد از رو يزیر خنده

 ه؟یاون ک یدونیم: گفتم ينسبتا بلند يتخت بلند شد و با صدا يتوجه بهم پشتش رو کرد و تا بره، از رو یب و

 شناسمش؟یبدونم؟ مگه من م دینه من ازکجا با: بهم انداخت و گفت یبرگشت و نگاه سادیوا سرجاش

 ؟؟؟؟یکنیکمکم م...نغمه ییاون تو: جلو گذاشتم و گفتم یشدم به چشماش اونم زل زد به چشمام قدم رهیخ

*** 

 :نغمه

 شدم به چشماش رهیخ یو سردرگم رتیح با

 مگه نه؟ ،يزاریسر به سرم م نایس-

 دارم؟ حرف دلمو زدم ینغمه مگه من باهات شوخ: دادتکون  یرو به عالمت نف سرش

 !ناینکن بابا، س یباهام شوخ: زدم یقدم به عقب رفتم لبخند کج هی

 قدم رفتم عقب هیقدم به سمتم برداشت و دوباره من  هی

 رو عوض کنه و بهم کمک کنه؟ دمید کنهیقبول م یمگه نگفت کنه؟یاگه بهش بگم حتما قبول م یمگه نگفت-

رو  گهید یکیتو  کردمیخب من فکر م...من! اون من باشم کردمیمن فکر نم: م به خودم اشاره کردمدست با

 !يدوست دار

 میباره با هم حرف زد نیاالن در ا نیما هم ؟یگیم یچ یفهمینغمه م-

 !شده رید میبهتره برگرد: رو تکون دادم سرم

 خهینوك انگشتام  کردم،یحس م یو استرس رو به خوب جانیه د،یکوبیم نمیبه شدت خودشو به قفسه س قلبم

 ؟؟؟...گفتیم یداشت چ نایس نیا...شدیاصال باورم نم...حبس شده بود نمیو نفس تو س خی

حوصله ش سر رفته بود با خودش گفته ...منو امتحان کنه خواستیحتما م...آره زاشتیداشت سر به سرم م حتما

 ...کنه تیمنو اذ کمیبود 
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داشتم استرس و  یشده بود گرفتم و به سمت تخت بچه ها رفتم، سع رهیچشماش که به چشمام خرو از  روم

نغمه : زد و گفت يلبخند دنمیچهره م نشون ندن، غزل با د يکه به دلم افتاده بود، خودشون رو تو ییدلشوره 

 م؟یبرگرد

 میشده، بهتره برگرد رمیآره منم د: گفتم عیسر

 یینایس شدیاصال باورم نم...اوردیخودش ن ياونم به رو...داشتم نگاهش نکنم یخودش رو به ما رسوند، سع نایس

 ...میقبل ازم خواسته بود با هم دوست ش قهیتا چند دق شناختمیکه م

 رسونمیمن غزل رو خودم م ،یتو نغمه رو برسون شهیم نایس: تخت بلند شد و گفت ياز رو انیشا

 ام؟یمن با شما ب شهینه م: گفتم عیمن سر یبزنه ول ید تا حرفدهن باز کر نایس

 چیبه ه ییبه چشمام انداخت اما من توجه  یهم برگشت و نگاه نایو غزل با تعجب به من نگاه کردند، س انیشا

 شده رمیمن د م،یزودتر بر ایغزل ب:رو برداشتم و گفتم فمیکدومشون نکردم ک

 شده؟ يزینغمه چ: خودشو بهم رسوند غزل

 بشه؟ یچ دینه با: کردم خودمو خوب نشون بدم یزدم و سع یساختگ لبخند

 ییهویتو : و کنار گوشم گفت دیغزل دستم رو محکم کش م،یرفت انیشا نیغزل جلوتر از اونا به سمت ماش با

 چت شد؟

 بشه؟ ها؟ تونهیآخه من چم م ؟یگیم یغزل چ ییوا: زدم و گفتم یجون یب لبخند

 زد؟ یبهت حرف یکس: دی، ابروهاش رو تو هم کشچشمام زل زد به

 !يشد وونهیتو کال د: کردم يتظاهر خنده

 دخترا؟ میبر: خودشو بهمون رسوند انیبگه که شا يزیخواست چ غزل

 خداحافظ بچه ها: دمیرو شن نایس يرو باز کرد خواستم سوار بشم که صدا نیماش در

 نیکردم و داخل ماش یلب خداحافظ ریغزله، ز يرو به سمتش برگردوندم و متوجه نگاهش شدم که رو سرم

 نشستم

از بلندگوها  دیجد کیموز هی زاشتیم یقشنگ يآهنگ ها شهیهم سوار شد ضبط رو روشن کرد هم انیشا

 هیآهنگ پر از معن نیغزل ا: بخش شد رو به غزل گفت

 کرد ادیولوم رو ز غزل
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 کنمیخطاب نم يمن اونو آدم بد...شدیاصال باورم نم...نایس يحرفا...شدم رهیخ رونیدادم و به ب هیتک یصندل به

حرف رو  نیاصال انتظار ا...شدمیم وونهیداشتم د دونمینم ییوا...رو نداشتم شنهادیپ نیاصال ازش انتظار ا یول

 !نداشتم نایاونم از س

 من يها هینداره گر تیچند وقت که برات اهم*

 من يبا صدا بهیشده غر گهیشبات د خلوت

 تو، از آرزو و حال و روز من جداست یزندگ

 هواس یو ب بیآدم غر هی يکه تو شد حاال

 که ستاره هاش خاموشن يشهر رمیشهر م نیاز ا من

 یو پوچ زندگ چیفروشه به ه یعاشقش رو م معشوق

 ادهیکه به ظاهر آشنا ز يشهر رمیشهر م نیاز ا من

 یبگ یبه ک ییدرد هات رو تو تنها یدون یتو نم اما

 از عروسک ها تو لباس آدم ها خسته

 تو جاده ها شمیصدا گم م یو ب تنها

 یخداحافظ یب رمیم

 تو جدا ياز هوا رمیهوا م یب د،یام یب

 ستاره ها به سمت نا کجا دنبال

 یخداحافظ یب رمیم

 که عاشق تو بود از ته دلش منم اون

 نداره یروزا بودن و نبودنم فرق نیتو، اما ا واسه

 رفته نور ادتی يشب شد رنگ

 از راه دور یحت یچراغ روشن هر

 کنه حواست رو یم پرت

 که گذشته ها رو پوشونده يشهر رم،یشهر م نیاز ا من

 خاطرات خوبمون اونجا بوده همه

 تموم کوچه ها تو
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 رمیشهر م نیاز ا من

 هیپا یب يعاشقانه ها ه،یسا یب يبمون و آدم ها تو

 فکر موندنم نباش تو

 که ستاره هاش خاموشن يشهر رمیشهر م نیاز ا من

 یو پوچ زندگ چیفروشه به ه یعاشقش رو م معشوق

 ادهیکه به ظاهر آشنا ز يشهر رمیشهر م نیاز ا من

 یبگ یبه ک ییدرد هات رو تو تنها یدون یتو نم اما

 *یخداحافظ یب _يبهادر یرعلیام*

 

*** 

 

 ؟یینغمه کجا-

 بله؟: بود انداختم رهیبه من خ نهییبه چشماش که از تو آ یبه خودم اومدم و نگاه انیشا يصدا با

 !يگم شد ییجا ینکنه تو باغ! آیستیتو خودت ن ؟یکنیفکر م یمعلومه به چ-

 ذهنش کجا رفته؟ ییهوی ستیمعلوم ن: بگم که غزل گفت يزیچ خواستم

 یقشنگ و پر معن یلیبابا آهنگه خ یچیه: غزل که جلو نشسته بود زدم و گفتم يبه شونه  ییضربه  آروم

 مونیامروز يو عشقا ایبه دن...کردمیفکر م شیداشتم به معن...بود

 و قشنگه یپر معن یلیگوش بدم؟ گفتم که آهنگش خ يمن آهنگ بد شهیم: زد يلبخند انیشا

 !يگوش بد يبد زیتو امکان نداره چ! اصال-

 حاال نغمه؟ یدوست داشت خب کجاشو-

 گفتیش که م کهیاون ت-

 رفته نور ادتی يرنگ شب شد "

 از راه دور یحت یچراغ روشن هر

 "کنه حواست رو یم پرت

 بود یپر معن یلیخ نجاشیا
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 !کردمیم خوب نبود که غزلو انتخاب نم قهیسل! نغمه گهیخوبه د شهیم هم قهیمن سل...آره موافقم-

کردم و در آخر بازم به  یکرد ازشون خداحافظ ادهیاول منو پ انیشا م،یدیخند زیر زیر ییحرف هر سه تا نیبا ا و

 گفتم کیغزل تبر

 تولد خوش گذشت؟: شد رهیبود، مامان کنجکاوانه بهم خ دهیداخل خونه شدم، بابا خواب یوقت

 آره، خوب بود: رو در آوردم و گفتم کفشام

 ن؟یبرگشت يچطور-

 اومد دنبالمونمهسا  يبابا: دروغ گفتم به

 !شده بود یبابات عصبان-

 !نیتولد، هم هیمامان من فقط رفتم -

 هیخب  یبابامم حق داشت ول دونمیبمونم ممکنه بحث بشه، م شتریاگه ب دونستمیرو آروم تکون داد، م سرش

 میخوش باش مونیتو کل زندگ میبار خواست

 دانشگاه رفتمیو م شدمیم داریب دیهم صبح زود با یرو عوض کردم و تو تختم رفتم خسته بودم از طرف لباسام

 !سالم دخترا: گذاشتم و رو به مهسا و نگار گفتم زیم يرو رو میشاس تخته

 سالم نغمه خانم-

 سالم تولد خوش گذشت؟: بهم کرد و گفت ینگاه نگار

 بست چشمام نقش يجلو نایس يدو تا چشما يلحظه  يبرا یول ،یلیرو کج کردم و خواستم بگم خ سرم

 ه؟یاون ک یدونیم-

 بدونم؟ دینه من از کجا با: انداختم نایبه س ینگاه سادمیوا سرجام

 ؟یکنیکمکم م...نغمه ییاون تو: به سمتم برداشت یشد به چشمام منم زل زدم به چشماش قدم رهیخ

 ؟یکنیفکر م ینغمه به چ ؟ییکجا یهـــــــــــ-

 !مقابل چشمام خاکستر شدن نایس يبلند مهسا چهره  بایتقر ییکه نگار به شونم زد و صدا يضربه  با

 ها؟ چتونه؟؟؟: گفتم عیسر

 !ذهنت مشغوله آ یلیخ ؟یتو خوب: چشماشو تنگ کرد و گفت نگار

 !بود...خوب یلیتولد خ...ره...آ: لکنت گفتم با

 !بوده باشه نطوریکه هم دوارمیام-
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 ششیپ ينشگاه بردا يسامان گفت اومد: بلند شد و گفت یصندل ياز رو مهسا

 کارم داره؟ یچ-

 يچون تو سرگروه بود گهیو کارامونه د شگاهیدرباره نما یبه من نگفت ول-

 رمیباشه بعد کالس م-

رهام  ییلحظه  نایس يحرفا...مشغول بود یلینشستم نگار و مهسا هم نشستند، ذهنم خ یصندل يرو

حاال هر  ای یدوست شنهادیپسر بهشون پ هی یکه وقت دهیآفتاب مهتاب ند يدخترا نیا نیشده بودم ع...کردندینم

 ...!افتنیده روز از آب و غذا م ده،یم یچ

 شدیمدام برام مرور م نایس يهم حرفا یاز طرف یول...رفتارام خندم گرفته بود از

 یو به قول معروف گفتیداشت دروغ م یعنی...بود ومدهیبه چشمش ن يدختر چیگفت که بعد نامزدش ه بهم

 مخه منو بزنه؟؟؟ تخواسیم

 شدمیم جیدستم فشردم واقعا که داشتم گ ونیرو م خودکار

که صبحونه  رهیاکثرا با دوستاش اونجا م دونستمیبه دنبال سامان رفتم چون م ایاز تموم شدن کالس تو تر بعد

شت تو نشسته بود و دا ییکنم، حدسم درست بود گوشه  داشیشدم و سرم رو چرخوندم تا پ ایبخورن، داخل تر

: گفت دنمیسرش رو باال آورد و با د دمدا یاما تنها بود به سمتش رفتم و سالم نوشت،یم يزیمقابلش چ يبرگه 

 سالم

 ؟یتهران يآقا دیکارم داشت-

 ؟ینیشینم: رو مقابلم گذاشت یی برگه

 برم سر کالس دینه با-

 ه؟یچ نیا: به برگه کردم یی اشاره

 دهیهم تو دفتر اسات يو خانم بهار یعیخانم رف يشما با کارا يچهار تا از تابلوها گه،یاز خانه هنرمندانه د-

 دیممنون و خسته نباش یلیخ: رو برداشتم و گفتم برگه

 کنمیخواهش م: رو کج کرد سرش

 برم گهیخب پس من د-

 فعال: زد و گفت یرنگ یب لبخند
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نشستن به سمتشون رفتم و  یصندل يم که رومتوجه نگار و مهسا شد رونیاومدم ب ایرو کردم و از تر پشتم

 د؟یینجایشما ها چرا ا: گفتم

 رو کنسل کرده ياستاد کالس بعد: گذاشت و گفت بشیرو تو ج شیگوش نگار

 ؟یچ يآخه برا-

 اومده شیبراش پ يکار-

 کارت داشت؟ یسامان چ: دینشستم که مهسا پرس یصندل يرو

 !دهیکارامون تو دفتر اسات یچیه-

 مشونیریبگ میعصر بر-

 اوهوم، نگار؟-

 جانم؟-

 کرد؟ انتینامزدت بهت خ یگفت: زل زده بود ینامعلوم يانداختم، به نقطه  مرخشیبه ن ینگاه مین

 چطور مگه؟ الشون،یاز فام یکیآره با : به سمتم برگشت

 دختر؟ هیبا -

 بود اسمه دختره تایآز ش،ییآره دختر دا-

 !چه تلخ: رو با تاسف تکون دادم سرم

 !دهیکش ینگار چ: کنارم نشست و گفت مهسا

 !آره نامرد: زد یلبخند کج نگار

 سوال؟ هی: زل زدم و گفتم مرخشیبه ن دوباره

 جان، بپرس؟-

 بود؟ یاسم نامزدت چ-

 چطور؟: دیشد و با لبخند پرس رهیخ بهم

 نمیاون نامردت رو بب چوقتیآخه قسمت نشد من ه يکنجکاو ياز رو ينطوریهم یچیه: رو کج کردم سرم

 ...بود نایاسمش س: زد و گفت يپوزخند نگار

 نا؟یس: تو دلم زمزمه کردم...موندم رهینگار خ يسکوت کردم و به چشما ییلحظه  يبرا
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شده بود و حاال نگار دوست من اسم نامزدش  انتیبهش خ شناختمیکه من م یینایس یی دهیچیچه داستان پ اوه

 ...کرده بود انتیبود و نامزدش بهش خ نایس

 ...!دمیشنیرو م نایروزا چه قدر اسم س نیا...زدم یتلخ لبخند

 

*** 

بلند شدم، نگار که  یصندل يبه تنم دادم و از رو یکردم و کشو قوس ییخروج استاد از کالس دهن دره  با

 تهران ادیامشب مامانم م: مشغول جمع و جور کردن جزوه هاش بود گفت

 شه؟یهم يبرا:رو برداشت و گفت فشیک مهسا

 مونهیرو م يچند روز هینه : ش چسبوند نهیکالسورش رو به قفسه س نگار

 اس؟ینگار، حاله خاله ت چطور یراست-

 وقته اومده خونه یلیخ...بهتر شده خدا رو شکر-

 رمین زودتر ماومدن خونمون، پس م نایخب بچه ها مامانم بهم اس داد خالم ا: م رو مرتب کردم و گفتم مقنعه

 !ییایچه قدر با ما م يزودترم بر ییخوایکه نم رمیبم: گفت يبهم انداخت و با پوزخند ینگاه مهسا

 !مهسا: گفتم یبراش کردم و با لحن لوس یساختگ اخم

 !لوس يخب زود برو، دختره  یلیخ: زد و گفت یچشمک مهسا

 میریگیبعدا کارارو از استادا م-

 یاوک-

از در دانشگاه اومدم  نییو پله ها رو تند تند اومدم پا دمیچیتو راهرو پ رونیرو برداشتم و از کالس اومدم ب فمیک

که  ینیماش هی شد،یم نیماش هیخودش نبود داشت سوار  نیناخودآگاه چشمم به سامان افتاد، با ماش رون،یب

 !!!دختر بود هیرانندش 

 دوست دخترش؟ ای لیبود دنبالش؟ فام بود اومده یک...خندم گرفت ییلحظه  يبرا

کال منو فراموش کرده بود که اگه منو  دمیشا ایبهم نشون بده  يخود هی ينطوریا خواستیسامان م دمیشا

 !شدیخوب م یلیفراموش کرده باشه که خ

 ...من چون
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روم رو از سامان گرفتم و به سمت ...تلخ فکر کنم يبه گذشته و اتفاقا خواستیدلم نم...نییرو انداختم پا سرم

 یلیپسر خ هیرفتم، تو دلم آرزو کردم که سامان خوشبخت باشه و بتونه من رو فراموش کنه، درسته اون  ابونیخ

 فعال نداشتم روو من اصال قصد ازدواج  میخوردیما به درد هم نم یخوب بودش ول

 ییهویچرا  دونمینم...شدم رهیخ رونیو سوار شدم، از پنجره به بکه اومد دست تکون دادم  یتاکس نیاول يبرا

فکر ...کم سن یلیالبته نه خ...دختر کم سن بودم هیکه  یزمان ادی...نیریاتفاقات تلخ و ش ادی...گذشته افتادم ادی

 !کنم عقلم هنوز کامل نشده بود

 ندهیآ...به گذشته فکر کنم خواستیدلم نم...کردم يباز يکالسور تو دستم باز يبا ورقا دمیکش یقیعم نفس

آرزوش رو داشتم برسم و  شهیکه هم يزیبه اون چ خواستمیم...کنم شرفتیپ خواستمیمن م...مقابل چشمام بود

 ...یعاشق بشم و ازدواج کنم ول تیدر نها

 ...ائهیکار دن نیعاشق شدن سخت تر کنمیاوقات فکر م یبعض

 شمیم ادهیپ نجایا: رو به راننده گفتم میدیرس ابونیسر خ...دمیکش یدادم و آه رونیب یرو با ناراحت نفسم

 يسوز سرد...راه رفتم ابونیآروم آروم کنار خ...شدم، خونمون ته کوچه نبود ادهیاسکناس رو به دستش دادم و پ و

 ریخورد شدنشون رو ز يحرکت کنند، صدا یبه آروم نیزم يرو يزییزرد پا يو باعث شده بود برگ ها ومدیم

 ...کردمیهام حس مپا

 ...زییراجب پا میخوندیشعر م هیاول دبستان ...میبچه بود یوقت ریبخ ادشی

 *سرد یهوا شده کم...زهیریبرگ درخت م زهییپا زه،ییپا*

گذاشتم و سالم  یجاکفش يهام خندم گرفت، زنگ در رو زدم و داخل شدم، کفشام رو تو یکودک يادآوری با

 دادم

 سالم خاله: دمشیرفتم و به آغوش کش میسمت خاله مر به

 ؟یسالم دختر ماهم، خوب-

به اطراف  ینگاه يهم سالم کردم، با کنجکاو دیو آقا حم اریزدم با مهر يو لبخند رونیآغوشش اومدم ب از

 دمیانداختم که صداش رو شن

 ؟يگردیدنبال من م هیچ-

 هم اومدن نیوژا و نگبه همراه اون ر رون،یب ومدیسمت غزل برگشتم که از اتاقم م به

 خاله جونم؟ يچطور: دمشیتوجه به غزل به سمت روژا رفتم و محکم به آغوش کش یب
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 !سالم خاله: به چشمام کرد و گفت ینگاه خواهرزادم

 !ایگرفت لیچه قدر منو تحو-

نه که تو : دادم و رو به غزل گفتم نیبه نگ یگذاشتم سالم نیزم يکردم، روژا رو رو ییحرف غزل خنده  با

 !بهم یزنیو زنگ م یدلتنگم یلیخ

شروع شد، رفتم تو اتاق و در رو پشت  شیسر يکارا دمیبه اتاق کرد، فهم ییزد و اشاره  یبهم چشمک غزل

 سرم بستم

 طونک؟یش هیچ: تخت نشست، مانتوم رو از تنم در آوردم يرو غزل

 ه جونِ من بگو اون شب چت شد؟نغم:به خودش گرفت یمظلوم افهیق غزل

: زدم و گفتم يخندم گرفت، لبخند شیحالت چشماش و کنجکاو نیکنجکاوش انداختم از ا يبه چشما ینگاه

 !نشد يزیچ ییوا

 گفته؟ يبهت  نایشده، س يزیچ هیبهم نگو من مطمئنم  دروغ

 !نایبازم س...زدم یکمرنگ لبخند

 ؟يدیخودمون باشه، قول م نیب: مقابل غزل نشستم نیزم يرو

 قوله قول: دستم رو گرفت يکنجکاو با

 اومممم....خب....راستـش-

 !!!!گهیعههههه، بگو د-

 ...میداد که با هم دوست باش شنهادیبهم پ نایس....خب-

 ؟یچــ: شد رهیبه چشمام خ رتیبا ح غزل

 !بوده نیباور کن هم-

 ازدواج؟ ای یدوست-

 ...بعد ازدواج یمدت دوست هیفکر کنم -

 گفت؟ ایزود باش بگو چ...زود باش : گفت جانیه با

 ...راستش یچیه:خنده گفتم با

 ؟یراستش چ-

 گمیاالن م سایوا قهیدو دق: نشستم نیزم يرو راحت
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 باشه باشه-

 یاعتماد کنه و از زن ینتونسته به کس گهیگفت بعد نامزدش د: مرتب بستم و ادامه دادم پسمیرو با کل موهام

 بهش کمک کنم غزل تونمیگفت من م...نتونسته نظرش رو جلب کنه يدختر چیه گفتیم اد،یخوشش ب

 خب؟: شد به چشمام رهیخ غزل

 !گهید نیهم-

 ؟یگفت یتو چ-

 کنم یدوست یبا کس تونمیجوابشو ندادم، غزل من اصال نم-

 چرا؟: دیرو تو هم کش اخماش

 ندارم یشناخت آنچنان نایاوال من اصال از س-

اون از اخالقات خوشش ...خوادینم یدوست يمطمئن باش تو رو برا ه،یتیخوب و با شخص یلینغمه اون پسر خ-

که  ییکرده ست هم تا اونجا لیهم تحص...تیخواستگار ادیآشنا شه بعد ب شتریمدت باهات ب هی خوادیاومده م

 پدرش ثروتمند دونمیمن م

 !خوامیم یچ يمن پدر ثروتمندش رو برا: گفتم تیعصبان با

 !نداشتم يباور کن منظور! آروم باش نغمه: دستام رو فشرد غزل

 ...پدره اونم ثروتمند بود:ادامه دادم تیعصبان با

 نغمه، متاسفم-

 بشنوم يزیچ خوامینم-

 !!!!!!نغمــه-

کمکت  خوامینغمه من م: غزل که متوجه حالتم شد گفت د،یبه گلوم چنگ زد و اشک تو چشمام دو یبغض

 !یکنیم تیفقط خودتو اذ يتو دار ينطوریا یول...از حرفام نداشتم يمنظور دیبخشب...کنم

 تیاذ یلیمن خ! دمیکش یسخت یلیمن خ...غزل: غزل گذاشتم يزانوها يرو بستم و سرم رو رو چشمام

 !اون روزا دوباره تکرار بشه خوادیدلم نم...شدم

 شهیتو هم...شناسمیمن تو رو م...من با تو بزرگ شدم...دونمینغمه م دونمیم: دیموهام کش يرو آروم رو دستش

 یو هست يمثل خواهر نداشته من بود
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گذشته رو از ذهنم پاك کنم  تونمیمن نم: اشکم رو پاك کردم و سرم رو باال اوردم...رو فرو دادم بغضم

 !تونمیاما نم...تالش کردم یلیخ...غزل

که  یکنیم نیبه خودت تلق ينه نغمه تو فقط دار: گفت دستاش گرفت و به سمتم دوال شد و ونیرو م صورتم

 چرا؟....یتونینم

 ...مطمئن باش اونم فراموشت کرده کنه؟یاونم هنوز بهت فکر م يکرد الیخ ؟یتونینم چرا

 هنوز نتونستم...کنم میرو وارد زندگ یی گهیمرد د تونمیهنوز نم...یمنم فراموشش کردم ول: انداختم نییرو پا سرم

 شام دییایدخترا ب-

روز سر  هی...شام میفعال بر ایب: مامانم مکالممون رو قطع کرد، اشکام رو پاك کردم و رو به غزل گفتم يصدا

 میبا هم حرف بزن دیفرصت با

 ...مطمئنم نایمن از س: رو فشرد دستم

 ریرو درگ یکیاز احساساته خودم مطمئن نشدم  یوقت خوادیدلم نم...اما من! نه هیاون پسر بد گمیغزل من نم-

نبود از  یاگه احساس...کنهیبرخورد م یهمونطور که مغروره، تو رابطه ش احساس نایس کنمیاحساس م...خودم کنم

 ...!خوردیرفتن نگار انقدر ضربه نم

 دید یتونیکه م یهست یفکر کنم تو تنها کس یول...یخودت بکن ریاونو درگ ییخوایتو نم دونمیم! بگم واال یچ-

 !یعوض کن انشیاطرافاونو نسبت به 

 دمیکش قینفس عم هینگفتم، فقط  يزیچ

 د؟یپاساژ خر میبر ییایفردا م ال،یخیحاال ب: خم کرد و گفت یرو کم سرش

 ...ستین يفکر بد-

 شدم رهیخ یلباس فروش نیتریگذاشتم و با غزل به و فمیپولم رو تو ک فیک

 چطوره؟ راهنهینغمه اون پ-

 کجا؟ يبر ییخوایمگه م-

 !گهیست د دهیتولد سپ-

 ه؟یک گهید دهیسپ-

 !گهیبابا، دوستــم د-

 !ادشیبه تو هم م! خوبه نیا: سبز رنگ کردم و گفت راهنیبه پ ییرو تکون دادم و اشاره  سرم
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 آره منم از همون خوشم اومد: زد و گفت يلبخند

رگال  يمختلف تو يس هاغزل رفت که لباسش رو امتحان کنه منم مشغول نگاه کردن لبا میمغازه شد داخل

 ها بودم

 !طرحت حرف نداره نیآرسام، ا-

 ...بود که صدا زده بود یاما تعجب من از اسم...بود که به غزل لباس رو داده بود تا پرو کنه يپسر يصدا نیا

کار کردم  یلیطرحش رو دوست دارم، روش هم خ...هم که دادم یطرح نیراستش من خودمم عاشق ا-

 تشیراست

صدا رو  نیآخه من خوب ا...نداشتم نمیبرگردم تا صاحب صدا رو بب نکهیدستام شل شد، جرئت ا ونیم لباس

 ...صدا آرامش بخش تمام وجودم بود نیروز هم هی...شناختمیم

 ؟يکه رفت پرو کنه همونو داد یبه اون خانم: داد ادامه

 !آره، رنگ سبزش رو-

 ...سبزش از همه شون قشنگ تر و خوشرنگ تره-

 آرسـام؟؟؟: لب زمزمه کردم ریز...شد ياز گوشه چشمم جار یقطره اشک دآگاهناخو

از دوستتون  شهیم ه،یرنگش صورت یطرحمون هم خوبه منته یکی نیخانم ا: دمیفروشنده جوون رو شن يصدا

 نه؟ ای پوشنیهم م یصورت دینیبب دیبپرس

نداشت، لباس تو دستام شل شده  دیفروشنده نداشتم، پشتم به آرسام بود به چهره م د يبه حرفا یتوجه اصال

روم رو  خواستیاصال دلم نم...دیکوبیم نمیکه محکم خودشو به قفسه س کردمیضربان قلبم رو حس م...بود

 !بود سادهیپشت سرم وا یبرگردونم، چون مطمئن بودم ک

 ؟؟؟...خانم-

نگاهم به نگاه آرسام ...اشکم رو پاك کردم و به سمتشون برگشتم عیسر دادم،یم یتکون هیبه خودم  دیبا گهید

 ...گره خورد

 يروز کردمیکه باور نم ییهمون چشما...بودن خی يکه دو گو ییهمون چشما...یعسل یوحش يچشما همون

 ...!!!عاشقم بشن

اصال ...ا خورد، خب منم جا خوردمج دنمیآرسام از د...زل زدم یعسل يشد منم به اون دو گو رهیبهم خ رتیح با

 !پنج سال ایکنم اونم بعد از چهار  داشیپ نجایبتونم ا کردمیفکر نم
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 !!!!!!!!!!ـــرانیا يتو...نجایا اونم

 !گذشته دارمونید نیچند سال از آخر ادینم ادمی یحت گهید ایخدا

از کنار آرسام گذشت لباس رو به دستم داد، نگاهم رو از چشمان آرسام گرفتم و فروشنده سد راه  فروشنده

 من و اون شد يچشما

 ...بپوشه دمیبهش م: زمزمه کردم ومد،یکه به زور از ته چاه م یلرزون يصدا با

 !کناربهزاد برو : زد يپسر گذاشت اون رو به کنار يشونه  يبه سمتم اومد دستش رو رو آرسام

 ؟یخودت...نغمه: به سمتم برداشت و آروم گفت یبا تعجب به آرسام زل زد، قدم بهزاد

بار  هی دیدوست داره، با یغزل صورت ه،یلباس قشنگ: به لباس انداختم و گفتم یتوجه به سوالش نگاه یب

 !امتحانش کنه

 ؟يودچه قدر دنبالت بودم؟ تو کجا ب یدونیم: آرسام تنم رو لرزوند ينعره  يصدا

 !منه هیپسر تو چت شده؟ اون مشتر: آرسام رو گرفت يبهزاد شونه  ش،یوحش يشدم به چشما رهیخ

 !يکه بود ییبرو همون خراب شده : پر از اشکم رو به آرسام دوختم يچشما

 ؟ینغمه خوب: دیسرش انداخت و به سمتم دو يموقع غزل با شدت در رو باز کرد شالش رو رو همون

پس حاال هم ! از خاطراتم دفنت کردم ییگوشه  شیچند سال پ: به سوال غزل نکردم رو به آرسام گفتم یتوجه

 !شهیهم يبرو برا

: زمزمه کرد یلرزون يآرسام جا خورد با صدا دنینگاهش رو ازم گرفت و به آرسام دوخت اونم مثله من با د غزل

 ؟یکنیکار م یچ نجایا...تو...آرسام تو

غزل  رون،یاز مغازه زدم ب دمیانداختم و دست غزل رو کش زیم يمتم برداشت، لباس رو روبه س یقدم آرسام

 ؟یکنیکار م یچ ينغمه دار: و گفت دیدنبالم دو

 با آرسام حرف بزنم خوامینم: دمیغزل رو محکم تر کش دست

نغمه انقدر تند نرو ...منم نگفتم باهاش حرف بزن: کرد نگهم داره یو سع دیکش رونیرو از تو دستم ب دستش

 ...کننیهمه دارن نگاهمون م

باهات حرف  دیبا...نغمه صبر کن: که داد زد دمیآرسام رو شن يصدا رونیتوجه به غزل از در پاساژ زدم ب یب

 ...نشو وونهید کنمیخواهش م...بزنم

 ...نغمه
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 ...نغمه

 ...باهات حرف بزنم دیبا سایوا: دمیآرسام رو شن يصدا...روه راه رفتم ادهیسرعت تو پبا  کردینم میهمراهم غزل

 یمدت...من فراموشش کرده بودم...شد ياز گوشه چشمم جار یقطره اشک شد،یتر م کیبهم داشت نزد صداش

 !دممنتظرش نبو گهی؟ من د...بگه یبرگرده و بهم چ خواستیکه از ذهنم پاکش کرده بودم، حاال م شدیم

تا برم اون سمت،  دمیدو ابونیبه پشت سرم نگاه کنم به سمت خ نکهیبدون ا...رسهیکردم داره بهم م حس

 ...کنمیازت خواهش م...ساینغمه وا: زد ادیآرسام فر

 !کنمیکار م یو چ رمیاصال برام مهم نبود دارم کجا م...دمیشنیها رو م نیبوق ماش يصدا دمیدو ابونیوسط خ از

فقط ...نه ای رمیبرام مهم نبود بم یحت...دمیدویها م نیماش نیب...نهیاشکم باعث شده بود چشمام تار بب يها قطره

که چند سال  يدرست کار کردم،یفرار م قتیاز حق شهیمن داشتم مثل هم...گذشته رو مرور کنم خواستیدلم نم

 !فرار...قبل کردم

 ...گوشم رو پر کرد ابون،ین سرد خت يها رو کیشدن الست دهیو بعدم کش نیترمز ماش يصدا

 نیزم يو محکم رو دیچیسرم پ يتو يدیدرد شد...و هوام نیزم نیحس کردم ب...برخورد کردم شهیبا ش محکم

 افتادم

 يقطره ها یداغ...مردم دورم جمع شدند کردمیحس م...چشمام بود يجلو یآسمون آب هیفقط ...تار شدند چشمام

مردما رو  غیج يصدا...افتاد نیزم يجون کنارم رو یب میو بعد دست خون... کردمیسرم حس م يخون رو رو

 يجلو یو آسمون آب شدیتار تر م هچشمام لحظه به لحظ...ازم فاصله داشتند یلیکه انگار خ ییصداها...دمیشنیم

 ...اهیچشمام س

 ...نغمــــــــــه: که صدام زد دمیآرسام رو شن ادیفر يآخر صدا لحظه

 ....!نغمــــه...زدیهمون موقع ها صدام م مثل

*** 

 یدهنم طعم تلخ...بود دیهمه جا سف...به اطرافم انداختم ینگاه یبا سردرگم...چشمام رو باز کردم یآروم به

 !من مرده باشم دیلحظه فکر کردم شا هی سخوت،یم کممیو چشمام خمار بود و  دادیم

 چشمام نقش بستند يمامانم جلو چهره

 غمه؟ن یخوب-

 من چم شده؟: گفتم یبه سخت دیچیسرم پ يتو يدیشد درد
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 !يدختر نصف جونم کرد: اشکش رو پاك کرد مامانم

 !زنده بودم ياز مرگ نبود، من زنده  يخبر نکهیمثله ا نه

 نغمه؟ يدرد دار: مردونش فشرد يدستا ونیبه سمتم اومد دستم رو م دمیمامان، بابا رو د کنار

 کنهیسرم درد م-

کمم نبود، سرت  تیزینبوده ، گرچه خونر يخدا رو شکر کنم که ضربه جد دیبا: به سرم انداخت ینگاه

 ؟یرد ش ابونیاز خ ییخوایم یوقت ستیدختر تو مگه حواست ن...شکسته

 !!!اوه آرسام...یاز ک کردمیمن داشتم فرار م...ها مقابل چشمم نقش بستند صحنه

 !رانیا يتو...نجایبودم اونم ا دهیپنج سال د دمینه شا...آرسام رو بعد از چهار من

خبر  يزیاز چ دیرسینگران مامان انداختم به نظر م يبه چشما ینگاه اوردم،یرو به دست م میاریهوش داشتم

 با غزل رفته بودم پاساژ ادمهی...نداره

 مامان؟: دمیپرس پس

 جانم دخترم؟-

 غزل کجاست؟-

 شهیم داشیپرستار، االنا پ شیرفت پ-

 دنیدیبابا اونو م ایاگه مامان و ...از آرسام نشه يکه خبر کردمیهم گذاشتم، تو دلم دعا دعا م يرو رو مچشما

 ...افتادیم یمعلوم نبود چه اتفاق

 دیداخل شدند، غزل به سمتم دو ياتاق باز شد غزل به همراه پرستار و دکتر در

 ؟ینغمه خوب-

 :کرده، آروم گفتم هیگر یپف کردش انداختم معلوم بود حساب يبه چشما ینگاه

 آره خوبم-

 ؟يدرد دار: به سمتم اومدم نور چراغ قوه رو داخل چشمام انداخت و گفت دکتر

 :تنگ کردم چشامو

 و بدنم کنهیآره سرم درد م-
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کوفته  هیعینشده و طب شیزیبرخورد کرده و خدا رو شکر بدنت چ بنیخب تنت با ماش: رو از چشمام گرفت نور

بوده که  نیا یکه داشت یشانس یشکسته، ول نیو بعدم زم شهیباشه و درد کنه، اما سرت به خاطر برخورد با ش

 ...گهید یچیه که شدیوارد م يجد بیوگرنه اگه به جمجمه ت آس...باال نبوده نیسرعت ماش

 بازم خدا رو شکر: زد و گفت يحرف لبخند نیبا ا و

 شه؟یمرخص م یدکتر، نغمه ک يآقا: رو به دکتر گفت بابا

 : بهم انداخت و گفت یرنگش، نگاه یمشک نکیبود از پشت ع یکه مرد مسن دکتر

 بمونه مارستانیبهتره که فعال ب است،یچجور نمیبب کنمیبمونه، فردا حالش رو چک م دیامشب رو با-

 ممنون-

 برم مغازه دیمن با ؟یمونیتو م فاطمه: از رفتن دکتر بابا رو به مامان گفت بعد

 مونمیم ششیمن پ یینجایوقته ا یلینه خاله شما هم برو خ: گفت عیبگه که غزل سر يزیخواست چ مامانم

 هم که ندارم يکار...مونمیم ششیمن پ: کردم که ادامه داد یبه غزل نگاه مشکوك

 نداره برم؟ بیه عنغم: به من انداخت و گفت یخسته ست، نگاه یلیکه معلوم بود خ مامانم

 منم حالم بهتر شده نجاست،ینه مامان تو برو غزل ا: زدم یرمق یب لبخند

 مونهیم نجایغزل ا م،یما بر ایباشه مسعود پس ب: رو به بابام گفت مامان

 افتادیبرات م ياتفاق بدتر هیاگه ! نغمه یی وونهیواقعا که د: با هم اتاق رو ترك کردند، غزل به سمتم اومد و

 ؟؟؟یچ

غزل من ...گذشته رو تکرار کنم گهید خوامیمن نم ؟یغزل آرسام اومده دنبال چ: رو از چشماش گرفتم نگاهم

 ...دمیحرف شن یمن پنج سال قبل به اندازه کاف...دوباره با پدرش روبرو شم خوامینم

 !نبالت بودهمدت د نیاون تو تمام ا...قانعش کن...آرسام گوش کن يبه حرفا: رو تو هم قفل کرد دستاش

 ...نگو که آرسام: بهش نگاه کردم مشکوك

 !رمینتونستم جلوش رو بگ...باهات حرف بزنه خوادیآرسام م رم،یمن م: رو قطع کرد حرفم

 ...!غزل:اعتراض گفتم با

در  کردم،یخفش م شدمینا داشتم و پا م خواستیدلم م رون،یتوجه بهم پشتش رو کرد و از اتاق رفت ب یب غزل

رو حس کردم اما دهن باز نکردم  يدیبا حرکت سرم درد شد...روم رو ازش گرفتم...شد و آرسام اومد تواتاق باز 

 ...تا بخوام ناله کنم
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مدت از نگاهش فرار کرده  نیمن تمام ا...نگاه کنم شیوحش یعسل يبه جفت چشما خواستیدلم نم اصال

 ...بودم

 ؟...نغمه-

 بهش نگاه کنم نکهیا بدون

 بله؟-

 ؟یخوب-

 ...که ینیبیم-

 ...یباهام روبرو ش ییخوایچرا نم ؟یکنیم يچرا لجباز-

 ؟...دونستیم ویآرسام چ...شد ياز گوشه چشمم جار یحرفش قطره اشک نیا با

بهش  ویدهن باز کنم و همه چ تونستمیکاش م...نیهم...که من ولش کردم دونستیاز پنج سال قبل فقط م اون

چه قدر حرف دارم که دلم  ایخدا...ولش کردم یقبل عاشقش بودم ولبگم چند سال  تونستمیکاش م...بگم

 ...شم و براش بگم رهیبه چشماش خوش رنگش خ خوادیم

از  يخبر گهید...نبود شیوحش ياز اون چشما يخبر گهیشدم، د رهیبه سمتش برگشتم و به چشماش خ آروم

اون آرسامه من ...با قبلش فرق کرده بود یلیکه خ یآرسام...بود سادهیمن آرسام وا يجلو...نبود یخیاون مرد 

 ...عاشقش بودم يروز هیکه  يهمون مرد...آرسامِ من..بود

مثل قبل دلم رو  تونستمیم دیشا...دمیاما دستم رو عقب کش رهیرو به سمتم دراز کرد تا دستام رو بگ دستش

دوباره دل بدم و عاشق  خواستیدلم نم...میستیسطح ن هیما تو  دونستمیکه خودمم خوب م یوقت...بهش ببازم اما

 ...بشم و تو آخر داستان تنها بمونم

 

*** 

 !من شو، خواهشا الیخیب ،يکه بود ییهمونجا يبر...يبهتره بر...اما...آرسام متاسفم-

 ...!بدون تو بتونم اما، نشد کردمیفکر م...نغمه من از کانادا برگشتم-

بدون تو  دمینغمه فهم...گذرهیپنج سال م دمیشا ،ییما چهارسال و خورده  دارید نیاز آخر...رو ادامه دادم درسم

 ؟یانصاف باش یانقدر ب یتونیم يبرو؟ چطور یگیحاال بهم م...تونمینم

 ؟...رمیکنم م داتیهمه سال حاال که تونستم پ نیبعد ا يکجا برم؟ فکر کرد: صداش رفت باال تر تن
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 ...!نامردم که برم؟ محاله ولت کنم انقدر

 یلیخ...شده ریآرسام د: متوجه قطره اشکم بشه به دروغ گفتم خواستیدلم نم...هم گذاشتم يرو رو چشمام

 ...رید

 تو؟ یگیم یچ! چشمات رو باز کن نغمه ؟یچ: گفت يصداي بلند با

 ...منظورم رو بفهم...شده رید: چشمام رو باز کردم و بهش زل زدم یآروم به

 ؟يازدواج کرد ای...یکنیازدواج م يدار: زمزمه کرد آروم

 !کنمیدارم ازدواج م: لب گفتم ریز

 پس اون مرد االن کجاست؟...! محاله: به عقب برداشت یقدم

 ...کنمیخواهش م...برو میآرسام از زندگ-

 نغمه؟ يتو منتظرم نموند-

 نگفتم یچیه

 يمنظمش رو رو ریغ يصورتم آورد، نفس ها کیتا دستش رو دو طرف تخت گذاشت و صورتش رو نزد دو

 یازدواج کن یی گهیبزارم با مر د تونمینم...ینغمه تو ماله من: کردمیصورتم حس م

 ...اگه مال تو بودم-

 ؟یاگه مال تو بودم چ: رو خوردم، داد زد حرفم

 ؟همه بفهمن ییخوایم نییپا اریصداتو ب-

 ؟یچ یجوابه منو بده نغمه، اگه تو ماله من-

 ...دونستینم يزیآرسام که چ...اما...يکردیبگم ترکم نم خواستمیم

 ...میسروقت با هم حرف بزن دیبا: پرپشتش زد و گفت يموها ونیم یحالت اولش برگشت چنگ به

 ،یسنگ وارید هیمن و اون  نیچون ب شدیگذشته دوباره تکرار م دینبا...ادیب دنمیدوباره به د دادمیاجازه م دینبا

 شده بود دهیکش شیاونم پنج سال پ

 کنمیخواهش م...ایهم دنبال من ن گهید...تیزندگ یبرو پ...رهید یلیخ...من حرفمو زدم آرسام-

 !کنمیمن ولت نم: رو بهم کرد و به سمت در رفت پشتش

 در رو محکم پشت سرش بست و
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دلم ...رو شکستم کردیولم نم ییکه لحظه  ینیبغض سنگ...بشن ریم سرازرو بستم و به اشکام اجازه داد چشمام

 ...به آرسام بگم من اگه ترکت کردم مجبور شدم خواستیدلم م...بزنم ادیفر خواستیم

 ریاز ذهنم ز ییکه باهاش داشتم رو گوشه  یپنج سال قبل آرسام و تمام خاطرات...اونو فراموش کرده بودم من

 ...از خاك دفن کرده بودم يآوار

 شد سیبازم چشمام خ یول...دمیکش یپاکشون کردم و آروم نفس...نداشت یاشکم تموم يها قطره

 ...اما...خودم همون دختر شاد و بشاش يبرا...آرسام تنگ شده بود يدلم برا...تنگ شده بود دلم

 نکهیبه خاطر ا...بره کانادا دیداد که با ریخراب شد که پدر آرسام، به اون گ یوقت یهمه چ...خراب شد یچ همه

من و آرسام به گند  یداره و همون زمان بود که دوست یدرخشان ندهیکانادا آ يمعتقد بود آرسام تو یلیوک يآقا

نتونست ...اما سادیپدرش وا يآرسام جلو...میکن جقرار بود با هم ازدوا میما کنار هم خوشبخت بود...شد دهیکش

خب ما از نظر  یباهام ازدواج کنه، ول خوادیرسام به خانواده ش گفته بود که منو دوست داره و مآ...اونو قانع کنه

 میبا هم اختالف داشت یلیخ یطبقات

از اونجا در  يریمغازه داشت و درآمد بخور و نم هیمرد ساده که  هیتاجر ثروتمند بود و پدر من  هی پدرآرسام

 ...اوردیم

از  یکیکه آرسام  دمیبعده ها فهم دم،یتولد مهسا بود که آرسام رو د يتو...بود یمن و آرسام هم اتفاق ییآشنا

 کردمیم يراستش اولش ازش دور...من با آرسام شروع شد ییدورِ پدر مهسائه و از همون شب آشنا يالیفام

اما به  باشه تونهینم یخوب و درست دباشه مر افهیداشته باشه و خوش ق یکه وضع خوب يپسر کردمیچون فکر م

 یرستانیدختر دب هیکه باهاش دوست شدم من  یزمان...هیمرور زمان آرسام بهم ثابت کرد که واقعا پسرِ خوب

 کنکور و ورود به دانشگاه شدم ریگذشته بود که من درگ مونیکه از دوست یچهار سال ایبودم، حدود سه 

 یدربارش نداشت اما وقت یادرم اول نظر خوبکردم، م یآرسام اونو به مادرم معرف میاز اون بود که به تصم بعد

 ...کرد دییشد اونو تا شتریشناختش از آرسام ب

 يخواستگار انیاون باالخره موفق شد مخ خانوادش رو بزنه تا ب...اومد شیحرف کانادا رفتن آرسام پ یوقت

ند، قرار  هیقض نیخانواده من مخالف ا دونستمیکانادا، البته چون م میبا هم بر میقرار بود اگه ازدواج کرد...من

به محض ورود به خونمون لبخند تمسخر  آرسامپدر ...کانادا رفتن ما نباشن انیشد فعال مامان و بابا در جر

 ...زد يزیآم
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 هیکنه و خود آرسام تو  یزندگ يمتر 80-70خونه هیبراش مسخره بود که دوست دختر آرسام تو  یلیخ انگار

 ...تهران يمنطقه ها نیاز بهتر یکی يخونه دوبلکس تو

 نیاختالف ب...ومدیآرسام خوشش ن يهم پدر من از خانواده  یآرسام با ازدواج ما موافقت نکرد از طرف پدر

 ...اون اتفاق افتاد نکهیتا ا...میسوختیفقط من و آرسام م ونیم نیتو ا...شد ادیخانواده هامون ز

 ؟ینغمه خوب-

 ستمیبد ن یه: سمت غزل برگشتم به

 آخه دختـــر؟ سهیچرا چشمات خ ،يکرد هیبازم که گر: به چشمام کرد یی اشاره

 ...ستیمهم ن الیخیب-

 ...گرفتمیم میداشتم تصم...نزدم یمنم حرف...نگفت يزینشست و چ یصندل يرو غزل

 ...ستهیدوباره به خاطر من، مقابل پدرش وا خواستمینم کردم،یم ياز آرسام دور دیبا من

 ...موندیآرسام هم پام م دمیکشیاون موقع من عقب نماگه  دیشا

 دایسال برگشته بود تا منو پ 5-4اون عاشق من بود حاال هم بعد موند،ینداره که مطمئنم که پام م دیشا

هم که شده بود به آرسام  یالک یحت دیپس با م،یداشت يادیز يمثل قبل من و اون مانع ها یول...کنه

 ...شدم یی گهیکه عاشق مرد د فهموندمیم

 غزل؟-

 جانم؟-

 چه خبر؟ انیو شا نایاز س-

 ؟يریگیرو م نایسراغ س هیچ: شد به چشمام رهیخ غزل

 راستش غزل؟؟؟...باهاش بد حرف زدم: زدم یتلخ لبخند

 ...دمیساکت خودم فهم-

 !تنها راهشه نیغزل ا-

 ؟یاستفاده کن نایاز س ییخوایم: گفت یناراحت با

 ...هیاون پسر خوب! ابدا-

 خوشت اومده؟ نایاز س یبگ ییخوایم-

 ...و اونم به من کنمیکمک م نایمن به س-
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 يبه اون ندار یحس چیتو ه یول! نغمه هیبه تو واقع نایاحساساته س-

 هیتی؟؟ اون پسر خوب و با شخص...نهیمن دروغ يخب مگه برا-

 یلیجفتمون خ يپررنگ تر بشه، برا نایاگه رابطه م با س...آرسام رو از خودم دور کنم دیبا...خوامیزمان م فقط

 !بهتره

 ؟یاستفاده کن نایدور کردن آرسام، از س يمحکمه که برا لتیانقدر دل یعنی-

 استفاده کنم غزل یاز کس ستیمن قرار ن-

 !تو راهن ...دنتید انیم...يتصادف کرد دنیفهم...خب باشه یلیخ-

 ممنونم غزل-

 ؟؟؟؟...نغمه یول-

 جان؟-

 نکن یاشتباه-

 کمک کنم نایبه س خوامیمنم م...استفاده کنم یاز کس خوامیاور کن من نمب-

مهسا و نگار اولش  دنیباشن سرم رو آروم چرخوندم اما با د انیو شا نایس نکهیا دیموقع در باز شد به ام همون

تخت دوال شد و بغلم  ياسترس داشته رو یلیمعلوم بود خ دیزدم، مهسا به سمتم دو يجا خوردم اما بعد لبخند

 ؟يشد ینغمه چ: کرد

 کنهیسرم درد م کمیفقط  وونه،یمن خوبم د: کردم یآروم خنده

 !مردمیداشتم م: دیگونم رو بوس محکم

 شدم، نگار آروم آروم به سمتم اومد رهیمهربونش خ يزدم و به چشما يلبخند

 نغمه؟ یخوب: بهش کردم که گفت ینگاه

 ستمیبد ن یمرس-

 نیا کمی...نگران شده بود کمیفقط  دیشا شد،ینم دهینگار د يمهسا بود تو چشما يچشما که تو یاسترس

 !بود کال بیرفتارش عج

 یخدا رو شکر که خوب: رو فشرد دستم

 ...نگار یمرس-
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 انیو شا نایاز س يزودتر خبر دیبا کردمیبه ساعت نگاه م یموندند، هر از گاه شمیرو پ یساعت میو نگار ن مهسا

رو برداشت و رو به مهسا  فشیرو ترك کرده باشه، نگار ک مارستانیکه آرسام ب کردمیفقط دعا دعا م...شدیم

 میبه کالسمون برس میمهسا بر: گفت

 شده رمونیآره، د ییوا: انداخت یبه ساعت نگاه مهسا

 میکه به کالس برس مینغمه ما بر: روش رو به من کرد و گفت و

 دیشباشه بچه ها مراقب خودتون با-

 ...و اتاق رو ترك کردند دندیو بعد نگار گونمو بوس مهسا

 کجان؟ نایا انیپس شا: که غزل آروم گفت دمیکش یقیعم نفس

 !واهللا دونمینم: خسته ش کردم يبه چشما ینگاه

 انیاالناست که ب: کرد و گفت ییدره  دهن

داخل شد پشت اون  انیباز شد و شا یدر به آروم م،یبه در انداخت یبه در خورد، هر دو نگاه ییموقع تقه  همون

 ...هم داخل اتاق شد نایس

 ...نایداد، آروم جوابش رو دادم که نگاهم افتاد به س یبه سمتم اومد و سالم انیشا

 ؟ینغمه خوب: هم به سمتم اومد و گفت نایس

 ...نگاهم تو چشماش به دام افتاد ییلحظه  يرو ندادم برا جوابش

 

*** 

 :نایس

داشبورد برش داشتم مامان  يزنگ خورد، از رو میشم که گوش ادهیگذاشتم و خواستم پ نگیپارک يرو تو نیماش

 بود، جواب دادم

 سالم مامان-

 ؟یهنوز سر ساختمون نایسالم س-

 باال امیاالن م نگمینه تو پارک-

 که سفره پهنه ایآها باشه باشه، پس ب-

 باشه، اومدم-
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شدم و پله ها رو رفتم باال و در رو زدم، مامان در رو باز کرد داخل شدم و  ادهیپ نیرو قطع کردم، از ماش یگوش

 رو دستش دادم دیخر يها سهیک

مامان  ییوا: زدم و گفتم يلبخند مهیبشقاب خورش ق دنینگاهم افتاد به سفره پهن شده، با د که

 ــــــــــــمهیق

 ناهار پسرم ایبدو برو دست و صورتت رو بشور ب-

 باشه االن-

و سر سفره  رونیهم از اتاق اومد ب مایرو عوض کردم دست و صورتم رو شستم و برگشتم سر سفره ن لباسام

 چه خبرا؟: دمیبهش دادم، جواب داد، پرس ینشست، سالم

 یعروس يبرا میعکاس خوب هیدنبال  یچیه-

 خواستمیخسته بودم م یلیم اتاقم، خبعد از تموم شدن ناهار رفت م،یرو تکون دادم و مشغول خوردن غذا شد سرم

جا خوردم،  کمی انیاسم شا دنیزنگ خورد، با د میهمون موقع گوش دمیتختم دراز کش ياستراحت کنم، رو کمی

 ای ییبرنامه  هیمطمئن بودم االنم که زنگ زده بود  زد،یچون معموال هر موقع که کارم داشت بهم زنگ م

 !داشت يقرار

 انیالو سالم شا-

 خبر بد هی نایس-

 شده؟ یچ هیچ: ختیر يهر دلم

 نغمه تصادف کرده-

 نغمه؟ ؟یچ: گفتم يبلند بایتقر يصدا با

 مارستان؟یکدوم ب: توجه به اون گفتم یبهم انداخت، ب یاسم نغمه برگشت و نگاه دنیکه تو اتاق بود با شن ماین

 چش شده؟

 الدیم مارستانیب...و خوبه ستیبد ن یلیخدا رو شکر حالش خ-

 امیب خوامیمنم م ؟يریم یک-

 میاونجا باش دیبا گهیساعت د کیتا  ،يایزنگ زدم که ب-

 شمیدنباله من، االن حاضر م ایباشه ب-

 !باشه پس زود حاضر شو-
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 ه؟ینغمه ک: دیکنجکاوانه پرس مایتخت بلند شدم و لباسام رو برداشتم و تنم کردم، ن ياز رو عیسر

 دوستمه: گفتم بستمیلباسم رو م يکه دکمه ها همونطور

 من، دوست دخترت؟ يخدا: شد رهیتعجب بهم خ با

دوست  یبا کس تونمینم هیبه فرضم آره، چ: ماین يگرد شده  يشدم به چشما رهیموهام زدم و خ ونیم یچنگ

 شم؟

 ...یول...یتونیکه نم ستین نیمنظورم ا...نه-

 ؟یچ یول-

 ...!يدل ببند یکیه تو ب نکهیا...جا خوردم یلیفقط خ: ولو شد یصندل يرو

 !کمکم کنه تونهیفقط نغمه ست که م: لب با خودم زمزمه کردم ریزدم و ز یتلخ لبخند

در، تماس رو  يبود متوجه شدم که اومده جلو انیزنگ خورد، شا میرو مرتب کردم، همون موقع گوش موهام

 سر ساختمون؟ يریم: تعجب کرد دنمیمامانم با د رون،یقطع کردم و از اتاق اومدم ب

 مارستانیبرم ب دیاز دوستام تصادف کرده با یکینه -

 کدوم دوستت؟...اوه خدا بد نده-

 گمیبعدا براتون م: انداختم یچشماش نگاه به

 !باشه مراقب باش: تر بهم زل زد کنجکاو

دادم، جوابم  یپارك شده بود، سوار شدم و سالم ییگوشه  انیشا نیدر، ماش يو رفتم جلو رونیخونه اومدم ب از

 به راه افتاد مارستانیبه سمت ب ادیرو داد و با سرعت ز

 ان؟یشا اسیحالش چطور-

 !اینگران یلیخ: بهم انداخت ینگاه مین

 نباشم؟-

 ه؟یخب رابطه ت با اون مگه چ:خورد جا

 !ادیفقط ازش خوشم م یچیه-

 خوشت اومده ازش؟: بهم زل زد رتیکرد و با ح یکوتاه ترمز

 اد؟یبه من نم: دادمرو پاسخ  نگاهش

 ؟یمطمئن نایس-
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 انیکمکم کنه شا تونهینغمه م کنمیاحساس م-

 شنومیازت م نویخوشحالم که ا: زد يلبخند

 ...خودمم خوشحالم-

 ...به راه افتاد مارستانیبه سمت ب يباز شیبا ن انیشا

 :دیرو کش یدست ساد،یوا ییمغازه  يجلو مارستانیب کینزد

 میبر یزشته دست خال ریبگ يزیچ یی وهیآب م ،یکمپوت هیبپر برو  نایس-

 پس صبر کن ،یاوک: به مغازه انداختم ینگاه

 يرو تو نیماش انیشا ن،یو برگشتم تو ماش دمیشدم و از مغازه آب پرتغال و دو تا کمپوت خر ادهیپ نیماش از

 طبقه سوم میو رفت میشد مارستانیرو برداشتم و با هم داخل ب دایپارك کرد، منم خر نگیپارک

ها رو به  سهیاز ک یکیبرگشتم تا  انیبه سمت شا م،یدیچیو تو راهرو پ میدیشماره اتاق نغمه رو پرس رشیپذ از

 با تعجب به پشت من زل زده دمینباشه، نگاهم که به چشماش افتاد د یاون بدم که دست خال

 نمیبب ریبگ نویکجا خشکت زده ا: رو سمتش گرفتم سهیطرفش رفتم ک به

 !نایس-

رو تو دستش جا دادم و سرم رو  سهیرو صدا زد و بعد به پشتم اشاره کرد، منم که کنجکاو شدم ک اسمم

 ...!جا خوردم مارستانینگار اونم تو راهرو ب دنیبرگردوندم، با د

 يمقنعه ش جا داده بود، مانتو يکه لختشون کرده بود و فرق کج تو ییخود نگار بود با موها....زد خشکم

 یی گهیدختر د هیرنگ هم تنش بود، کنار نگار  ییکاپشن کوتاه قهوه  هیبه تن داشت و  يبلند بایقرت یمشک

 کرده بود یاز دوستاش معرف یکیبود، فکر کنم قبال نگار اونو  سادهیوا

 کردم انیرو از نگار گرفتم و پشتم رو بهش و روم رو به شا نگاهم

 کنه؟یکار م یچ نجایاون ا-

 ....دونستیرو م ییزایچ هیشد، مثل من تعجب نکرده بود انگار که  رهینگار خ يبه چهره  انیشا

 نهینشو که ما رو بب رهیبهش خ ينطوریا انیشا-

 !نگاهش سمته مائه؟ ینیبینم! دهیاون ما رو د: به چشمام زل زد انیشا

 نا؟یس یخوب: دیچیبگم که صداش تو گوشم پ يزیچ خواستم
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به چشماش نگاه  خواستیاصال دلم نم...افتاد شیمشک يچرخوندم که نگاهم به چشما یرو کم سرم

 !وقت بود که از خاطراتم پاکش کرده بودم یلیخ...ازش متنفر بودم...نمشیبب خواستمینم...کنم

 یمرس: جواب دادم لیم یب

 !منم خوبم: زد يلبخند

 !دمیاما من ازت نپرس-

 بشه عیضا ينطوریو دوستش ا انیشا يوجل خواستیاصال دلش نم دیماس لبخندش

 خب چه خبرا؟-

 شده رمونید میبهتره بر: گفتم انیرو از چشماش گرفتم و رو به شا نگاهم

 ...شده رمونیدانشگاه د میمهسا بر: تحمل خورد شدن رو نداشت رو به دوستش گفت گهیکه د نگار

سرم رو بکوبونم تو  خواستیدلم م...االضربان قلبم رفت ب...رفت یروش رو ازمون گرفت و بدون خداحافظ و

حواله ش  یلیس هیباهاش حرف بزنم  نکهیا يدوست داشتم به جا... لجم گرفته بود دنشیچرا انقدر از د...وارید

 کنم

 !کنهیسالمم م سادهیپررو چه وا يدختره : گفت يبا پوزخند انیشا

 !يتعجب نکرد یلیخ: آروم گفتم نییمطمئن شدم از پله ها رفتن پا یوقت

 تعجب کنم؟ دیخب چرا با-

 ان؟یشا یکنیازم پنهان م ویزیچ: بهش زل زدم يکنجکاو با

 مثال؟ ویچ وونهینه د: گفت عیسر انیشا

نگار کدوم  يدیبار ازم پرس هیتو  انیشا: دمینگفت، ابروهام رو تو هم کش يزیمشکوکش زل زدم چ يچشما به

 درسته؟ يدبعدم درباره نغمه حرف ز...رهیدانشگاه م

 ه؟یبابا پسر فازت چ: سرش رو تکون داد و گفت عیسر انیشا

 یکس نکهیا ياما هلم داد و مجبور شدم برا کرد،یو داشت ازم پنهان م دونستیم ویزیبزنم انگار چ یحرف خواستم

داخل اتاق بشم، نگاهم رو چرخوندم غزل گوشه تخت  انیاز ماجرا نبره خودم رو کنار بکشم و پشت شا ییبو

دلم ...چشماش کبود شده بود ریز یکرده بودند و کم یچینشسته بود، نگاهم به نغمه افتاد که سرش رو باندپ

 براش سوخت معلوم بود درد داشت

 ...سالم: سمتش رفتم و گفتم به
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 با خودت؟؟؟ يدختر چه کرد: فتگ انیداد، شا یبود سالم رهیخوشرنگش که به چشمام خ يچشما با

 نمیغزل کمکم کن بش: کرد و رو به غزل گفت ییخنده  نغمه

 نهیتخت بش يمبل بلند شد دست نغمه رو گرفت و بهش کمک کرد تا رو ياز رو غزل

 بدنت درد داره؟-

 ...و شونه هام کنهیآره کمرم درد م-

 فقط سرت شکسته؟-

 م هم بشکنه؟ گهید يجا خوادیدلت م-

 نه خدا نکنه: کردم ییحرفش خنده  نیا با

 ؟يخوریم وهینغمه آبم: رو از دستم گرفت و گفت دایخر غزل

 ندارم لینه م-

 !ينخورد یچیدختر تو که ه ییوا-

 غزل خورمیبعدا م-

بهش  یمبل نشست، کنار تخت نغمه نشستم و نگاه يکوتاه اومد و رو عیهم که انگار خسته بود سر غزل

 ...کردم، جنس نگاهش عوض شده بود

نگار کال داغون شده  دنیبا د یبا نغمه حرف بزنم ول کمی خواستیبود دلم م ختهیاعصابم هم بهم ر یطرف از

 ...!شانس گند من نیاه که با ا....نمیبب ابونیتو خ ینگار رو شانس يروز هی کردمیاصال فکر نم...بودم

 نا؟یس: ترو برداشت و رو بهم گف فشیک غزل

 جانم؟: انداختم یرو باال اوردم و بهش نگاه سرم

 بخورم؟ يزیچ هیبرم  انیمن با شا یباش نجایساعت رو ا مین هی شهیم-

 باشه باشه حتما-

 واریمبل نشستم، نغمه هم به د يتخت بلند شدم و رو ياتاق رو ترك کرد، از رو انیبهم زد و با شا يلبخند

 م؟یحرف بزن کمی میتونیم: داد و گفت هیتک

 البته چرا که نه-

 ؟یبگ ییخواینم يزیتو چ-
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 تونستیم خواستیشد فکر کرد؟ نغمه اگه م یازش بپرسم که چ خواستمیخب معلوم بود م...چشماش زل زدم به

 ...بهم کمک کنه

 سوال دارم هیخب آره -

 بپرس-

 ؟يبهش فکر کرد...درباره اون شب-

 میمورد حرف بزن نیدر هم خوامیمنم م :بهم انداخت ینگاه میو ن دیکش یقیعم نفس

 ه؟یخب نظرت چ-

 :گفت یسکوت نسبتا طوالن هیبعد از ...حکم فرما شد نمونیب یانداخت و سکوت نییرو پا سرش

 نا؟یس-

 بله؟-

 ...بهت کمک کنم خوامیمن م: به چشمام زل زد دوباره

 ...یول...کنمیرو قبول م شنهادتیپ: حرفش جا خوردم، ادامه داد از

 ؟یچ یول-

 ...باشم چهیکه باز زارمیب...نایبه هدفت استفاده نکن س دنیرس ياز من برا -

فقط تو کمکم ...کنم ییازت استفاده  خوامیمن نم...دربارم اشتباه نکن نغمه: گوشه لبم نشست يلبخند ناخودآگاه

 اعتماد کنم یباشه؟ بزار دوباره بتونم به کس...کن

 ؟یکمکم کن دیاتو هم ب: رو تو هم قفل کرد دستاش

 !ينگو که قبال عاشق بود: دمیپرس يکنجکاو با

 نپرس فقط کمکم کن: زد و گفت یتلخ لبخند

 قبوله: رو به سمتش دراز کردم و گفت دستم

 قبوله: دستم گذاشت و زمزمه کرد ونیرو م فشیظر دست

 کار کنم؟؟؟ یچ دیحاال من با...شروعه يپس باز: لبخند گفتم با

 !!!عاشقم شو....3...2... 1:کرد زمزمه

 ...دنیبه خند میشروع کرد يبلند يحرفش هر دوتامون با صدا نیبا ا و

 ....دمیخندیم ينغمه اونطور یاز ته دل به شوخ يبار بود که اونطور نیبگم بعد از رفتن نگار اول دیبا
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*** 

رو  ومدندین دمید یهنوز برنگشتند، وقت انیانداختم تا مطمئن شم که غزل و شا یرو چرخوندم و به در نگاه سرم

 ؟یگیبهشون م: به نغمه گفتم

 !يداد یدوست شنهادیبه غزل گفتم بهم پ: حرفم تکون داد دییسرش رو به نشونه تا نغمه

 به هم؟ نیدیآمار م عیانقدر سر: حرفش خندم گرفت نیا از

 نکهیا يمنم برا م،یمن و تو با هم دوست گفتیراستش اون بهم مشکوك شده بود، م! بابا هیآمار چ: زد يلبخند

 نیفقط هم م،یبهم گفته با هم دوست بش نایساکتش کنم گفتم س

 گفت؟ یخب اون چ-

 کرد دتییفقط تا یچیه-

 کرد؟ دییغزل منو تا: گرفت خندم

 آره: دیهم خند نغمه

 یشما دو تا چ یه: تانداخت و گف یکنجکاوانه بهمون نگاه انیبا غزل وارد اتاق شدن، شا انیموقع شا همون

 د؟یخندیو با هم م دیگیم

 ؟یتو مگه فضول: رو کج کردم سرم

 دمیپرسیاگه فضول نبودم که نم: مبل نشست يرو

 !بهم گفتن یخصوص زیچ هی دیشا! زشته بابا: زد و گفت انیشا يبه شونه  ییآروم ضربه  غزل

 يکن به من درس اخالق بد یتو هم که فقط سع: کرد ییخنده  انیشا

 !هست؟ نشونیهم ب یخصوص زیمگه چ نمیبب: بعد رو به ما ادامه داد و

شد؟  یاوک یکه همه چ دیکه مطمئن بودم با همون نگاهش از نغمه پرس یبه نغمه انداخت، نگاه ینگاه غزل

 ...که نغمه قراره با من امروز دوست بشه و  دونستیمثال م....دونهیم ویمطمئن بودم غزل همه چ گهیچون د

 میبر دیبا گهید نایس: گفت انیانداختم که شا نییپا رو سرم

 ...آره کم کم: به ساعتم انداختم ینگاه

 ؟یمونینغمه م شیتو پ: دیپرس انیکرد که شا ییمبل نشست، دهن دره  يرو غزل

 آره خالم خسته بود گفتم بره خونه استراحت کنه:سرش رو کج کرد غزل
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 شه؟یمرخص م یغزل، نغمه ک-

 فردا ظهر ادیدکتر گفته به احتمال ز: حالت نغمه انداخت و گفت یب يبه چشما ینگاه مین غزل

 ...خب پس خوبه-

 میبر دیبا گهیما د: به نغمه گفتم رو

 دیممنونم که اومد: زد و گفت يلبخند

 مراقب خودت باش : هم بلند شد و رو به نغمه گفت انیتخت بلند شدم شا يرو از

 !ش بد شد به دکتر بگو آاگه حال: رو به غزل ادامه داد و

 راحت التیباشه خ: زد یچشمک غزل

 مراقب خودت باش نغمه، فعال: به نغمه گفتم رو

 نیکه اومد یمرس-

 !ایمشکوک: به شونم زد و گفت ییضربه  انیشا...میاتاق رو ترك کرد یبا خداحافظ و

 چرا؟: و گفتم نییپله ها رفتم پا از

 ...یخوشحال یلیاما حاال خ ،يدپرس شد یلیخ يدیقبلش که نگار رو د-

 کمیشکرآب شده بود  نمونیب کنهیم انتیداره بهم خ دمیاون موقع که فهم ادمهی! بابا هینگار ک: زدم یتلخ لبخند

 میبود یدعوامون شده بود و عصبان

برم  دیبرگشت بهم گفت با کشهیخجالت نم م،ینیهم رو بب ایبهش گفتم ب ارمیزنگ زدم که از دلش در ب فرداش

رو قطع کرد با خودم  یگوش ينطوریا دمید یوقت...سرد بود یلیلحنش خ...زارهیداره کالس م دمیفهم...اصفهان

 گفتم

و اون شب تو ...ستین ینگار زن زندگ کنهیو همون روز بود که رضا گفت بهم ثابت م...زنمیفردا بهش زنگ نم تا

 ...يبهم زنگ زد

 ؟...انیشا یدونیم

 نا؟یجانم س: کرد یو بهم نگاه برگشت

کمربندم رو بستم، از پارك در اومد و به سمت خونه ما به اره ...رو باز کردم و نشستم، اونم نشست نیماش در

 افتاد

 تو نت خوندم شیمدت پ هیرو  یقشنگ یلیخ يجمله  هی ادمهی-
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 رو؟ یچ-

 يکه بر زارهیو نه م رهیکه واقعا دوستت داره تو اوج اختالف نه م ینوشته بود اون-

 یداده بود که مراسم قاط ریاون گ...راستش سر مراسم بود...نبود يجد یلیدعوامون خ...و نگارم دعوامون شد من

بهش گفتم باشه نگارم حرف تو رو ...نبودم یمن موافق مراسم قاط...انیشا یدونیخب م یول...تو باغ میریبگ

 رمیگیارکستر م میشیمن جمع م يبابا باغساعت تو  کیشب  میریرو تو تاالر بگ يبزار نامزد یول کنمیقبول م

که مراسم جدا  میمگه ما امل! هیچ ایباز یدهات نیا: گفتیکفش کرده بود و م هیپاشو تو  کردیقبول نم اما

مدل ...میکنیم یزندگ رانینبود ما تو ا شیاصال حال کرد،یم نیمن و خانوادم توه دیاون داشت به عقا...میریبگ

 ...هینجوریا نجایا گمونید زیو هر چ یعروس

 یبعد چند روز گفتم برم ازش عذر خواه...کرده بود یاحترام یاون ب...اون بود ریچند روز دعوامون شد، تقص هی

  ...چند روز بعد مراسم ما بود و سال بعدش نگار قرار بود زن من بشه هیبه هر حال  ارمیکنم و از دلش در ب

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

گرفته بود نگار رو امتحان  میتصم...خبر داشت هیگفت، رضام که از قض بهش زنگ زدم اون دروغ رو بهم یوقت

داشتم نامزدم  میبودم که تصم یرتیغ یمن رو بشنوه بهم بگه من عجب مرد ب یداستان زندگ یهرک دیشا...کنه

انقدر ...نگار يرفتارا...حق داشتم...بود ادهکه به دلم افت یشک...رتیغ یب گمیمن به خودم نم...رو امتحان کنم اما

هم که  یوقت...کرد انتینگار به خاطر پول بهم خ...افتهیداره م ییاتفاقا هیبودم  دهیباهام سرد شده بود که فهم

 يجلو یچ دونمینم...میکنیتموم م میانگار اصال براش مهم نبود که ما دار...از خودش دفاع نکرد میبهم زد

 ؟؟؟...دیاش...مرد پولدار هی دیشا...بودچشماش رو گرفته 

 رضا از طرف توئه؟ دیفهم-

 رضا دوسته منه دیاز طرف منه، فقط فهم دینفهم-

 کار کرد؟ یخب رضا چ-

اما تو منو  دمیباغ د يتو يتو رو یمن گاه يدوست شد نایاول که با س يبه دروغ گفت از همون روزا یچیه-

 ...و از همونجا ازت خوشم اومد يدیند

 ...آهان-
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نگار به خاطر ثروت ...جمله برام نیدرد ادشت گفتن ا...اومده بود ادمیتلخ به  يدوباره اون روزا...زدم یتلخ لبخند

 يوفادار خواستیرضا م...اونو امتحانش کنه خواستیچون رضا فقط م...اما خوشم اومد...رضا منو ترك کرد

 نامزدمو به من ثابت کنه

 ان؟؟یشا راستش

 جانم؟: انداخت و گفت بهم ینگاه میرو عوض کرد ن دنده

 رو بهت بگم يزیچ هی خوامیم-

 بگو؟-

 من با نغمه دوست شدم -

 نا؟یس یچ: دیپرس يبلند يصدا با

 ؟...يانقدر تعجب کرد یعنی: زدم يلبخند

 لبش پاك شد يلبخند از رو عیسر یلیاما خ...زد ياز سر شاد يلبخند

دختر  هی ياحساساتت رو پا گهیبار د هی یگرفت یمیمدت تصم نیخوبه که تو باالخره بعد ا یلیخ نیراستش ا-

 يبزار

 هیکه نغمه دختر خوب دمیمدت فهم نیا يمن تو...انیآره شا-

 ...یول-

 ؟یچ یول: شدم رهیبهم خ يکنجکاو با

 ... راستش-

 ؟یبهم بگ دیبا يزیچ ان؟یشا هیچ: رو خورد حرفش

 ...نگار...خب-

 ؟یر چنگا: دمیپرس تیحرفش رو خورد با عصبان دوباره

 ...یچیه یچیه: رو تکون داد سرش

 !یبگ یخواستیم يزیچ هیتو -

 ...نه-

 ؟یبهم بگ یخواستیم یچ انیشا-

 یچیه...بابا یچیه-
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 ...وونهید يپسره : لب زمزمه کردم ریو ز دمیکش یقیعم نفس

 رینغمه گ شیگلوش پ گفتمیاگه پسر خالم نبود قطعا م...نشون نداد، بهش شک برده بودم یعکس العمل چیه

پس مشکل اون ...بره یی گهید يبا غزل باشه چشمش جا ینبود که وقت يمدل پسر نیاصال ا انیاما شا! کرده

 بود؟؟؟ یچ

 ...زدیهم که اصال حرف نم یاز طرف کردیداشت کنجکاوم م بدجور

خونه نبود،  یکردم و وارد خونه شدم، جز مامانم کس یخداحافظ انیشدم و از شا ادهیپ نیدر خونه از ماش يجلو

 کردم کیباهاش سالم و عل

مبل روبروم  يبهم انداخت و رو ياز سرکنجکاو یمبل نشستم، مامانم نگاه ياز عوض کردن لباسام رو وبعد

 مالقات کدوم دوستت؟ یرفت نایس: نشست

گرچه ...بهش دروغ بگم خواستیردم، دلم نمخودمو جمع و جور ک! مونده بود ادشیسوالش جا خوردم، هنوز  از

 رو ازش پنهان کرده بودم میمشکل زندگ نیتر یمن اصل

 مامان شیشناسیتو نم-

 !پسرم يمشکوك شد نایس-

 !ایگیم يزیچ هیمامان : زدم يلبخند

 کجاست؟ ماین: دمیبحث رو عوض کنم پرس نکهیا يرو تکون داد برا سرش

 رونیبا زهره رفتن ب-

 !رونهیاونم که همش ب: دادم هیمبل تک به

 !گهیزن گرفته که با زنش خوش بگذرونه د هیچ-

 !میخب من تسل یلیخ: رو باال اورد مو با لبخند گفتم دستام

صبح زودم  دیخسته بودم با یلیشام تموم شد برگشتم اتاقم خ یهم برگشتند خونه، وقت مایشام بابا و ن سر

 زیم يرو از رو میخواستم چراغ رو خاموش کنه، گوش مایو از ن مدیتختم دراز کش يسر ساختمون، تو رفتمیم

 ياومد تو اتاق و رو ماین یخواستم زنگ بزنم ول...گرفتم به نغمه زنگ بزنم و حالش رو بپرسم میبرداشتم، تصم

 از رابطه م با نغمه با خبر بشه یفعال کس خواستیشد، دلم نم شیو مشغول ور رفتن با گوش دیتختش دراز کش

 و نوشتم میگوش يامایپ يپس رفتم تو گه،یبگم حتما به مامان م مایاگه به ن دونستمیم

 ؟يدارینغمه ب-
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 که جواب داد دینکش یکردم، طول لنتیرو سا یگوش و

 آره خوابم نبرده نا،یسالم س-

 ؟یکنیکار م یچ-

 کنمیرو نگاه م واریمنم در و د ده،یغزل خواب یچیه-

 يزدیزنگ م ای يدادیخب بهم اس م-

 مزاحمت بشم خواستمینم-

 نغمه؟-

 بله؟-

 میحرف نزن، ما قراره به هم کمک کن ينطوریا-

 ؟یکنیکار م ینداشتم، تو چ يمتاسفم منظور-

 برم سر ساختمون صبح زود دیفردا با ،یچیه-

 ریشب بخ...خوابمیبخواب، منم م ریباشه بگ-

 نغمه ریشب بخ: زدم یکمرنگ لبخند

 ه؟یچ: خودم حس کردم يرو رو ماین نیگذاشتم، نگاه سنگ زیم يرو رو یگوش و

 !آ يشد بیمدته عج هی...نایس دمیرو تو دستت د یبعد مدت ها گوش-

 ؟یچ یعنی-

 يدیاس م یکیبه  يدار دمیبعد مدت ها د-

 خب؟-

 ؟يدوست شد یبا کس-

 دختر باشه؟؟؟؟ دیمگه حتما با-

 ؟يپس چرا لبخند زد-

 دمیود برام جوك فرستاد، منم خندرضا ب: اخم بهش نگاه کردم با

 خب بگو منم بخندم-

 !خورهینه به درد سنت نم-

 ...که چهار سال ازت بزرگترم دایببخش! نایس یه: شد زیخ میتختش ن تو
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 !ایداد ریگ ماین: بهش نگاه کردم شخندین با

 ؟یمعلوم هست ظهر کجا رفت! توئم يمشکوك شد-

 !سرم پسرما ریبه تو هم جواب پس بدم؟ خ دینکنه با نمیبب-

 ؟يگفت جواب پس بد یک-

 !تو-

 !ایشد وونهید نایس: خنده گفت با

آره انگار دوباره دارم : لب با خودم زمزمه کردم ریزل زدم و ز میبالشم گذاشتم و به صفحه گوش يرو رو سرم

 ...شیچند سال پ ي وونهید ينایهمون س شمیم

 :نغمه

 شد؟ یچ: و گفت دیازش نوش ییبرداشت، جرعه  زیم يرو از رو يچا وانیانداختم، غزل لپاهام  يرو رو پتو

 شد؟ یچ ،یچ-

 ؟يباهاش حرف زد گه،ید نایس-

 آره-

 گفت؟ یخب اون چ-

 کمکش کنم خوامیبهش گفتم م-

 ه؟یمنظورت چ-

 بهش ثابت کنم نویا خوامیم ستن،یرو عوض کنه، همه دخترا که مثل نامزدش ن دشیکمکش کنم که د-

 نغمه؟-

 ها؟-

 ه؟یچ نایاسم نامزد سابق س-

 چطور مگه؟ دم،یتاحاال ازش نپرس...دونمینم-

 کنجکاو شدم ،ينطوریهم-

 آهان-

 مبل بلند شد و به سمتم اومد يگذاشت، از رو زیم يرو رو شییچا وانیل

 ؟يزیچ هینغمه -
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 جانم؟-

 ...راستش-

 شده غزل؟ يزیچ: شدم رهیبهش خ يکرد، با کنجکاو سکوت

 آرسام شمارت رو داره-

 کجا ؟ازیچـــــــــ: گفتم يبلند بایتقر يو با صدا دمیرو تو هم کش اخمام

 نغمه شمارتو ازم خواست، منم بهش دادم-

 ؟يکارو کرد نیچرا غزل؟ چرا ا: گفتم تیعصبان با

 نغمه؟ یتا ک: دیتخت گذاشت و خودش رو به سمتم کش يتا دستش رو رو دو

 ؟یتا ک یچ: شدم تو چشماش رهیخ

 ؟یبهش دروغ بگ ییخوایم یتا ک...یاز آرسام فرار کن ییخوایم یتا ک-

 کنه دامیپ تونستینم گهیآرسام که د رم،یم نجایغزل من بعد از مرخص شدن از ا-

 ؟يچرا شمارم رو بهش داد پس

تا  ،یازش فرار کن ییخوایم یتا کتو  ،یبگ ویبه آرسام همه چ دیتو با...اما یزنیم یدرسته نغمه تو حرف درست-

 ؟یآدم بده تو باش ییخوایم یک

 کردمیبگم، چهار سال قبل ازش فرار نم ویبه آرسام همه چ خواستمیمن اگه م: رو تو هم قفل کردم دستام

 !یی وونهید هینغمه تو -

 يعاشقش بود ادمهی: نگفتم، ادامه داد یچیه

 ...ندارم بهش یحس خاص گهیاما االن د...اون موقع آره: به گلوم چنگ زد یبغض

 ...يدیم يرو هم باز نایس ينغمه تو دار-

به اون کمک کنم،  خوامیمن م...بدم يرو باز نایس خوامیمن نم: انداختم یپر از اشکم به غزل نگاه يچشما با

 ... میشروع تازه رو با هم داشته باش هی مییخوایمن و اون م کنهیهم به من کمک م نایس

 ...یکه آرسام رو از خودت دور کن يدوست شد نایاما تو با س-

 یلیخ ندهیاون آ...اجبارش کنم به موندن تونستمینم...گرفتمیآرسام رو م شرفتیپ يمن جلو...آره غزل درسته-

 غزل رفتیم دیبا...تو کانادا داشت یدرخشان

 ؟؟؟....يدوستش ندار گهید یبگ ییخوایم: انداخت نییرو پا سرش
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 یحس کمرنگ هیکردم و بغضم رو فرو دادم، دروغ بود اگه بگم کامل فراموشش کرده بودم، هنوزم  سکوت

 من نبود لیباب م یچیه یول... میرو با هم دوست بود يادیما مدت ز...بهش داشتم

 ...بخوابم خوامیمن م...غزل الیخ یب-

 یو چشمام رو بستم، همزمان با بسته شدن چشمام قطره اشک دمیخودم کش يورو بهش کردم و پتو رو ر پشتم

که من و آرسام  یقبل، زمان يدلم لک زده بود برا...شد یتلخ برام تداع يشد، دوباره روزا ياز گوشه چشمم جار

 ...میکنار هم بود ییدرد و غصه  چیه یب

 ...میخاطرات رو با هم داشت نیتر یاون زمان دوست داشتن دیشا

* 

 یکت مشک شهیکردن آرسام نگاه کردم، نگاهم بهش افتاد مثل هم دایپ يرستوران شدم، اطراف رو برا وارد

صورتش جا  يهم رو شیشگیهم شیبه تن داشت، موهاش رو از باال زده بود و ته ر یرنگ دیسف راهنیرنگ با پ

 خوش کرده بود

 داشت يو قد بلند دهیورز لیاستابلند شد، آرسام  یصندل ياز رو دنمیسمتش رفتم با د به

 !سالم نغمه خانم: رو به سمتم دراز کرد دستش

نغمه  گفتیبهم م کردمیم ریگفت، هر موقع سر قرارامون د شیشگیخانــــــم رو با لحن هم شهیمثل هم و

 !خانــــــم

 مقابلش نشستم یصندل يرو فشردم و رو دستش

 آرسام؟ یخوب-

 !که رسمیشما نم یبه خوب: گفت به گارسون کرد و بعد یی اشاره

 ...امروز نیآرسام فقط هم-

 ...رونیبا دوستات ب یاز صبح رفت: رو قطع کرد حرفم

 کارام بودم، امروز ثبت نام دانشگاه بود خب ریدرگ ،یچ رونیب: من حرفش رو قطع کردم نباریا

 مهربون شدن کبارهیبه  شیوحش یعسل يبه خودش گرفت که چشما یمظلوم افهیق

 یخب منو تنها گذاشت-

 آرسام یی وونهیواقعا که د: حالتش خندم گرفت از

 !یتوئه لعنت ي وونهیآره د-
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 !دختر بچه شم هیمنه مغرور عاشق  کردیفکرشو م یک: که ادامه داد دمیخند زیر زیر

 !یبچه خودت: گفتم یناراحت با

 !نغمه سالته 18تو فقط ! گهید ییخب بچه : تو چشمام قفل شدند شیعسل يچشما

 !آرسام یبزرگ یلیتو خ-

 سالمه 25من : کرد یی خنده

من شکالت گالسه، بعد از  يخودش قهوه سفارش داد و برا يبرا شهیاومد، آرسام مثل هم زمونیسرم گارسون

 نغمه؟: رفتن گارسون رو به من گفت

 جان؟-

 بهت بگم خواستمیم يزیچ هی-

 بگو: زل زدم شیخیو  یوحش يچشما به

 ...برم رانیکرده از ا دیمدته کل هیپدرم -

 ؟یچ یعنی: گفتم یلرزون يحس کردم تنم گر گرفت با صدا ییلحظه  يبرا

خودم رو نشون  تونمیور نم نیا گهیادامه بدم، اون م یدرسم رو اون ور تو رشته مد و طراح یگفته برم و باق-

 ساپورتم کنه خوادیبدم، بابا م

 به تنم انداخت، ساکت شدم تا خودش حرف بزنه ییدست بدم رعشه از  شهیهم يآرسام رو برا نکهیا فکر

 برم نغمه خوامیاما من نم: داد ادامه

 آرسام؟: انداختم نییرو پا سرم

 ... روز رو هم از تو دور باشم هی تونمیمن نم: به من نکرد و ادامه داد یی توجه

 نهیتا آرسام اشکام رو بب ارمیسرم رو باال ب خواستمیشد، نم ياز گوشه چشمم جار یاشک قطره

 دستم حس کردم يدستاش رو رو یرو دراز کرد، گرم دستش

 نغمه؟-

 نزدم یحرف

 به من نگاه کن-

-.... 

 نغمه؟: گفت دیبار با تاک نیا
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 یاز عشق و مردونگ ییایدن...بود ایدن هیکه برام  ینگاه...به چشماش زل زدم...ارمیشدم سرم رو باال ب مجبور

 ؟...آرسام يبر ییخوایتو م: مزمه کردمز یلرزون يصدا با

 تونم؟یمگه من بدون تو م....وونهینه د-

نغمه مگه من  ات؟یلوس باز نیمنه مغرور عاشق تو شدم؟ عاشق هم گمیم یفهمینغمه م: نگفتم که گفت یچیه

 آخه؟ تونمیبدون تو م

 ؟...یبکن یتونیکار م یتو چ....اما آرسام-

 دیکش یقیانداخت و نفس عم نییدستم برداشتو سرش رو پا يرو از رو دستش

اگه برم  ای رمیبهش بگم که نم دیبا پدرم صحبت کنم، با دیبهم مهلت بده با کمی....دونمینم....نغمه دونمینم-

 ...میریو بعد با هم م کنمیقبلش با تو عقد م

تو دلم بر پا شده بود که  یشیآت... بگم نمتویم یچ دونستمینم...زدن نداشتم يبرا یانداختم، حرف نییرو پا سرم

 ...خاموشش کنم تونستمیجوره نم چیه

 ...گذاشت زیم يشکالت گالسه رو رو السیموقع گارسون فنجون قهوه و گ همون

 قهوه ش دنینوش يداشت برا یلیخوردن شکالت گالسه و نه آرسام م يداشتم برا یلینه من م اما

* 

 !منتظره نییپا انیشا گه،یدختر بدو د ییوا: رو برداشت و گفت فمیرو تنم کردم، غزل ک لباسام

 هم هست؟ نایس: گفتم عیسر

 کار داشت یلیخ چارهیسر ساختمونه، منم بهش نگفتم، ب ناینه س-

 :گفتم کردمیطور که لباسامو تنم م همون

 يکرد یکار خوب -

 بهم فحش داد نغمه یخاله کل-

 چرا؟: مانتوم رو بستم يها دکمه

 خونه، اما من گفتم نه خاله جون من باهاش هستم میکه تو رو برگردون نجایا ادیخودش ب خواستیآخه م-

 !یسرتق یلیفحشم داد و گفت غزل خ یکل

رو قبال انجام داده بود، سوار  صیترخ يحرفش خندم گرفت، غزل شالشو درست کرد و دستم رو گرفت، کارا از

 در منتظرمون بود يجلو انیشا م،یآسانسور شد
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زد و  يسالم دادم، به سمتم برگشت لبخند انیدرو برام باز کرد و نشستم، خودشم جلو نشست، به شا غزل

 نغمه؟ يچطور: گفت

 شهیامروز فردا خوب م نیکه اونم هم کنه،یسرم درد م کمی ستم،یبد ن یه-

 خدا رو شکر-

 خونه رمیکنه، منم منغمه رو بزار خونه، بره استراحت : گفت انیرو به شا غزل

 رونیب میناهار بر ییاینه شما با من م-

 انیخستم شا-

 دلم برات تنگ شده! هیچ یخستگ-

 زل زدم رونیدستام رو تو هم قفل کردم و از پنجره به ب! داشتن یبه حالشون چه رابطه خوب خوش

: گفتم عینه اما سرشه که کمکم ک ادهیدر خونمون توقف کرد، غزل خواست پ يجلو نیکه ماش دینکش یطول

 برم تونمیغزل من خودم م خوادینم

 مگه حاله تو خوبه؟-

 پس فردا برم دانشگاه؟ خوامیمن چطور م ينطوریآره پس ا! وااااا-

 باشه نغمه مراقب خودت باش: زد يلبخند

 کردم یشدم و از دو تاشون خداحافظ ادهیپ نیماش از

 ییچرا تنها ؟یخوب زمینغمه عز: محکم بغلم کرد و گفت دنمیرو فشردم و داخل خونه شدم، مامانم با د زنگ

 ؟ياومد

 خسته بود آخه یلیبه غزل گفتم بره خونه خ: و گفتم دمیرو بوس گونش

 نیبش ایب-

 خسته م یلیبخوابم خ رمینه مامان م-

 مراقب باش زمیباشه عز-

 خوابم برد عیسر یلیو خ دمیتخت دراز کش يکرد لباسام رو عوض کنم، رو کمکم

*** 

 اد؟ینگار امروز نم: نشستم و گفتم یصندل يرو

 ادیکال امروز نم ای ادیظهر م ای: گذاشت کنارم نشست و گفت یصندل يرو رو فشیک مهسا
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 چرا؟-

 اونا شیبمونه پ خوادیمامانش تهرانه گفت م-

 م؟یکار کن یاستاد رو چ-

 گهید یچینشدم که ه میزنیم يحاضر یاگه بشه الک-

 بهت بگم؟ يزیچ هی خوامیم: انداختم  یمهسا نگاه يچشما به

 ؟یچ-

 !دوست شدم یکیمهسا من با : زدم يلبخند

 ؟؟؟یچـــ-

 !نایبه اسم س يپسر هیبا : زدم يلبخند

 ه؟یاسمش چ: کنارم افتاد و گفت یصندل يبه چشمام زل زد، انگار که جون نداشته باشه رو رتیح با

 !االن گفتم آ نیوا هم! گهید نایس-

 نغمه؟؟؟ نا،یس: انداخت و زمزمه کرد نییرو پا رشس

 بله؟-

 مش؟یدید مارستانیب يکه من و نگار تو ستین يهمون پسر نایس انایاح-

 که دوسته غزله اومده بود انیآره با پسر خالش شا نش؟یدیشما د: زل زدم بهش

 ؟يواقعا؟ تو با اون دوست شد-

 ه؟یآره مگه چ: بود گفتم بیچشماش عج حالت

 ...نغمه راستش: انداخت نییرو پا سرش

 !آ یترسونیشده مهسا؟ منو م يزیچ: دمیپرس يکنجکاو با

 مونیپش دیبزنه اما سکوت کرد شا یبگه منتظر شدم حرف يزیچ خواستیبه چشمام انداخت انگار که م ینگاه

 ....الشیخیب یچیه: بلند شد و آروم گفت یصندل يشده بود از رو

 *نایس

زنگ خورد،  میگوش افتمیکه خواستم راه ب نیروشن کردم، هم نویو ماش چوندمیرو پ چییشدم و سو نیماش سوار

 بهش کردم مامان بود جواب دادم ینگاه

 الو سالم مامان-
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 ؟ییتو کجا نایسالم س-

 شده مامان؟ يزیبرگردم خونه، چ خوامیساختمون تموم شد اگه خدا بخواد م يکارا یچیه-

 ؟ییاینه پس ناهار م-

 خونمونه؟ یآره ک-

 کارت داشت تایو زهره هستن، آز ماین-

 تا؟یآز: از دستام فرمون رو گرفتم یکی با

 رمیبگ شویگوش تونمینم کنمیم يگفت هرکار گشت،یآره دنبالت م-

 زنمیباشه خودم بعدا بهش زنگ م-

 سفره پهنه ایباشه زود ب-

 !باشه-

 کردیم یزندگ رازیبود و ش کتریسال ازم کوچ هیبود  مییدختر دا تایرو قطع کردم و پدال گاز رو فشردم، آز یگوش

به خاطر نگار رابطه  یول م،یبا هم بزرگ شده بود یچون از بچگ میداشت یمیصم بایبا مامان و باباش، رابطه تقر

بطه را لیفام يبا دخترا خواستیروم حساس بود و دلش نم لیکمرنگ کرده بودم، چون نگار اون اوا تایم رو با آز

کمرنگ کرده  لیفام يدخترا هیو بق تایکه عاشق نگار بودم، رابطه م رو با آز ییداشته باشم، منم از اونجا یکینزد

 زدیاون بهم زنگ م یهر از گاه دیدر ارتباط نبودم شا تایبا آز یلیبا نگار خ میبودم، و بعد از به هم خوردن نامزد

 که باهام کار داشته دمیامروز از مامان شن نکهیرف نزدم تا اباهاش ح گهیکنه، بعدشم من د یتا حال و احوال

 رو پارك کردم با خودم زمزمه کردم نیخونه ماش يجلو

 "زنمیشب حتما بهش زنگ م "

گذاشتم رفتم تو خونه، با زهره  ییشدم و زنگ رو زدم، در که وا شد داخل شدم کفشام رو گوشه  ادهیپ نیماش از

 دست دادم و رفتم دست و صورتم رو شستم و لباسامو عوض کردم و سره سفره نشستم مایو ن

 :دمیاز غذام رو خوردم و رو به مامان پرس یپلو درست کرده بود، کم ایلوب مامان

 کار داشت؟ یباهام چ تایآز يخبر ندار-

کجاست، گفتم سر  ناینگفت، گفت که عمه، س يزینه به من چ: از غذا رو تو دهنش گذاشت و گفت یقاشق

 زنگ بزن حتما هیبهش  ده،یآنتن نم شیکارش داشتم گوش یچیساختمونه حتما چطور مگه؟ گفت ه

 زنمیزنگ بهش م هیباشه -
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 کمینقشه ها شدم،  هیحرف زدم و بعد هم برگشتم اتاقم و مشغول بررس مایبا زهره و ن کمیاز خوردن ناهار  بعد

 زود خسته شدم یلیکه کار کردم خ

 رو برداشتم و شماره نغمه رو گرفتم و منتظر شدم جواب بده میو گوش دمیختم دراز کشت يرو

 از سه تا بوق جواب داد بعد

 نایالو سالم س-

 ؟يچطور ؟یسالم نغمه، خوب-

 چه خبرا؟ ستم،یبد ن-

 دانشگاه؟ یحالت چطوره؟ رفت ،یسالمت-

 آره امروز کالس داشتم، االن خونم-

 کنه؟یسرت چطوره؟ هنوز درد م-

 ...خوب شده خدا رو شکر...نه-

 نغمه؟: تخت زدم و گفتم يرو یغلت

 جان؟-

 م؟ینیامروز همو بب شهیم-

 کجا؟ م،یتونیاومممم، آره م-

 رستوران خوب سراغ دارم هی-

 شام؟ يبرا-

 گهیآره د-

 بگم تونمیم یبه مامانم چ نمیبزار بب-

 ؟يآشنا شد یکیبا  یبگ ییخواینم-

 ...چند روز بگذره بعد هیبزار ...امروز نه-

بشناسه و  شتریمنو ب خواستیم...از من مطمئن شه خواستینغمه اول م دمیکردم خوب منظورش رو فهم یمکث

 ... هم اون حق داشت یخب از طرف...میمن چه مدل پسر نهیبب

 دنبالت امیباشه عصر م: گفتم پس

 ...باشه فعال-
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هم  یچرت بزنم، چون صبح زود سر ساختمون بودم از طرف کمیگرفتم تا عصر  میرو قطع کردم و تصم یگوش

 ...کردندیرو طلب م نیخواب سنگ هیشده بودم و چشام  نیسنگ یلیخورده بودم خ ادیغذا ز

به درم خورد و مامانم داخل شد،  ییدوش، موهامو خشک کردم و لباسام رو تنم کردم، تقه  هیاز گرفتن  بعد

 ؟يریکجا م: دیپرس يوضعم با کنجکاوسرو  دنیبهم انداخت و با د ینگاه

 سرقرار رمیم: گفتم يبا لبخند مرموز کردمیرو برداشتم و همونطور که تنم م کتم

 ؟یچــــــ: شد به چشمام و گفت رهیگرد شده ش خ يچشما با

 !مامان گهیسر قرار د رمیم: و گفتم دمیرو بوس گونش

 دختر؟ هیبا -

 دختر هیخب معلومه با  زارم،یپسر قرار نم هیمامان من که با -

 ؟یکنیم یشوخ يدار نایس: بهم زل زد نهیبه س دست

 !نه: رو مرتب کردم موهام

 ؟یباهاش دوست ش یگرفت میکه تو تصم هیچه دختر نیا-

 خوب و مودب یلیدختر خ هی-

 !دختر خوب و مودب هی: لب زمزمه کرد ریز

 ه؟یخانم مودب چ نیحاال اسم ا: بلند تر کرد کمیرو  صداش

 !اسمش نغمه ست: سمت در رفتم هب

 است؟یخودش چطور! اسمش که قشنگه: دمیرو باز کردم که صداش رو شن در

 !خودشم قشنگه: رو پام کردم کفشام

 حاال؟ يکجا باهاش آشنا شد-

 !دربارش گمیشده بعدا بهت م رمیمامان من د: بهش انداختم یرو باال اوردم نگاه سرم

 ...تایخب اما آز یلیخ-

 زنمیبعدا خودم بهش زنگ م ست،یحاال اون االن مهم ن: رو قطع کردم حرفش

 حواست باشه آ! تهییاون دختر دا! نایس یچ یعنیحرفا  نیا-

شدم ضبط رو روشن کردم و  نیو سوار ماش رونیاز خونه اومدم ب ن،ییاز پله ها رفتم و پا عیزدم و سر يپوزخند

 رو در آوردم و به نغمه اس ام اس دادم میگوش
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 "دم خونتون رسمیم گهید نیم 15من تا "

خوشم  شیوقت شناس نیاز ا سادم،یتر از خونشون وا نییپا کمیگاز رو فشردم و به سمت خونشون رفتم،  پدال

 شد نیمعطلم کنه حاضر و آماده در رو باز کرد و اومد و سوار ماش نکهیاومد چون بدون ا

 ؟یسالم خوب: بهش انداختم و با لبخند گفتم ینگاه میم داد، نبه یسالم

 ستمیبد ن یه: کج کرد و گفت یرو کم سرش

موفق  یلیرو بپوشونه اما خ شیکبود کمیکرده بود با کرم پودر  یسع نکهیکبود بود، با ا شیشونیپ يرو هنوزم

 !نشده بود

 شهر به راه افتادم ياز رستورانا یکیرو ازش گرفتم و به سمت  روم

 چه خبرا نغمه؟-

 ؟یتو چ ست،ین يو خبر کنمینم يکار...یسالمت یچیه-

ناهار  یعنیهم برگشتم داداشم و نامزدش خونمون بودند،  یصبح زود سر ساختمون بودم، وقت یچیمنم ه-

 !مهمون بودن

 !بهت خوش گذشت یآها پس کل-

! خسته بودم یلیخ دمیزنگ بهت زدم، بعدش خواب هیاومدم  ناهار خوردم بعدم! ینه بابا خوش چ: کردم یی خنده

 صبح سر ساختمون بودم 6

 !یسخت کار کن دمیبا! یخسته نباش-

 بله: کردم ییحرفش خنده  از

 نجاستیهم: به رستوران انداختم و گفتم یرو پارك کردم نگاه نیماش

به  ینشستم نغمه هم روبروم نشست، نگاه م،یشدم و با هم داخل رستوران شد ادهیشد، منم پ ادهیپ نیماش از

 انداخت نییسبز رنگش انداختم که سرش رو پا يچشما

 ...نگاهم رو ازش گرفتم تا معذبش نکنم عیسر منم

 میبا هم حرف بزن کمیکه  ییایگفتم ب-

 اوهوم، خب شروع کن-

 بگم؟ یاز چ -

 خوادیکه دلت م یاز هرچ: زد يلبخند
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 يدیفهم ویشته من همه چدرباره گذ بایخب نغمه تو تقر-

 آره-

 ...دوستم نیکرد اونم با بهتر انتیکه نامزدم بهم خ یدونیم-

 نایس:رو قطع کرد حرفم

 جانم؟-

 ش؟یبخشیاون دختر برگرده، م يروز هیاگه -

 ...کرد انتیاون به من خ...نه امکان نداره-

 ؟یرو بفهم لشیدل یبار خواست هیخب -

 !به خاطر پول بوده دمیاز رضا شن-

 کردم؟ انتیخ ناینامزدت به رضا گفته که من به خاطر پول به س یعنی-

 !نه ابدا-

 ؟یپس چ-

 يتو يالیو باغ، و نیمدل، چند تا زم نیآخر نیخونه، ماش...ثروتمنده یلیپسر خ هیخب رضا ...راستش...نغمه-

اما اون نامزده من ...درسته ما دعوامون شده بود...نامزدمم منو ول کرد و رفت با رضا!...حساب پر پول هی...شمال

 !بود

 ؟!از خودش دفاع کنه يموقع بهش اجازه نداد چیچرا ه-

 دیکشیم ونیاون کنار رضا نشسته بود و داشت قل دمیخودم د يمن با چشما-

 !دنیکشیم ونیفقط داشتن با هم قل! که نکرده بودن یی گهیکار د...اون فقط کنار رضا نشسته بود-

 ؟يریطرف نامزدم رو بگ ییخواینغمه چرا م: خشم گفتم با

 رو عوض کنم دتید خوامیکار روبکنم، من فقط م نیا خوامیمن نم-

 ییعالقه  هیباهات باشم که  خوامیاما من نم! یمنو به جنس خودت عوض کن دید یتونیدرسته نغمه تو فقط م-

 ! یو بعد ترکم کن ادیبه وجود ب نمونیب

 !نایس-

 ...پس تا آخرش بمون یکمکم کن ییخواینغمه اگه م: انداختم نییرو پا سرم
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سر و  نیمودبش از هم ياز رفتارا...ومدیمن از نغمه خوشم م...نگفتم يزینزد منم سکوت کردم و چ یحرف

 !کنمیدربارش اشتباه نم کردمیشناخت کمم داشتم حس م نیبود که با هم ياونقدر دختر با وقار...بودنش نیسنگ

 خواستمیاما نم...ستین یتو انتخاب تو، اشتباه دمیفهم دمتیکه د یاز همون چند بار اول...خوشم اومدهمن ازت -

 دونمیم...بهت دارم یبیبهت حس عج گم،یصادقانه م...بهم عوض بشه دتید خواستیبدم، دلم نم شنهادیبهت پ

حرف  یکه الک ستمین ییمردا نیمن از ا...رو باهات بسازم ندهیآ تونمیکه م دونمیو م...یکمکم کن یتونیکه م

 يخواستگار مییایبا خانوادم م ادین شیپ یواسه تو مشکل نکهیا يبرا میکه آشنا تر ش کمینه مطمئن باش ...بزنم

 ...رو ازت پنهان نکنم يزیباهات روراست باشم و چ خوامیم ،یبهم داشته باش يبد دیتو د خوادیدلم نم

 سال قبل مرد نیمن چند ينگار برا...و ببخشماون زن ر خوامینم چوقتیه من

 اسمش نگار بود؟: دیسرش رو باال آورد و با تعجب پرس عیسر نغمه

 اسمشو نگفته بودم؟ ه؟یآره مگه چ: چشماش زل زدم و گفتم به

 ...ناینگار و س: لب زمزمه کرد ریحالت نگاهش عوض شد و ز کبارهی به

... کردم یپوف تایاسم آز دنیبه صفحه ش انداختم با د یبود زنگ خورد، نگاه زیم يکه رو میموقع گوش همون

 ...بردام ویدستم رو دراز کردم تا گوش

که نگاهم ...رو برداشتم و خواستم جواب بدم یگوش...شدم میصفحه گوش ينغمه رو زیمتوجه نگاه ت ییلحظه  اما

 ...با نگاه نغمه گره خورد

 يبود که برا يزینغمه چش شده بود؟؟؟ چ...بودم دهیند یاش رو انقدر عصبچشم چوقتیه...داشت يزیت نگاه

 !خودمم سوال شده بود؟

 *نغمه

 دادمیگوش م نایس يو به حرفا کردمیم يباز يانگشتر تو دستم باز با

 خواستمیاما نم...ستین یتو انتخاب تو اشتباه دمیفهم دمتیکه د یاز همون چند بار اول...ازت خوشم اومده من

 دونمیم...بهت دارم یبیبهت حس عج tگمیصادقانه م...بهم عوض بشه دتید خواستیبدم، دلم نم شنهادیبهت پ

 سال قبل مرد نیمن چند ينگار برا... رو باهات بسازم ندهیآ تونمیکه م دونمیو م...یکمکم کن یتونیکه م

 اسمش نگار بود؟: دمیپرس یباال اوردم و با سردرگم عیسرم رو سر نایاسم نگار از زبون س دنیشن با

 ه؟یآره مگه چ -

 ...و نگار نایس....ناینگار و س: لب زمزمه کردم ریز...جام خشکم زد سر
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شد با  دهیکش نایس ینگاهم ناخودآگاه به سمت صفحه گوش د،یکش رونیمنو از افکارم ب نایس یزنگ گوش يصدا

 يباز یذهنم کنار هم قرار گرفتند و صفحه اصل يپازل تو يها کهیتمام ت شیصفحه گوش يرو تایاسم آز دنید

 ساخته شد

* 

 ن؟یچرا به هم زد ؟یاز نامزدت بهمون بگ شهینگار م-

 کرد انتیبهم خ یراستش نغمه، اون عوض-

 انت؟یخ-

 ...بود شییدختردا...تایبه اسم آز لشونیآره با فام-

 ؟یگیاز نامزدت بهم م نایس-

 نیبا بهتر...کرد انتینگار به من خ...دمشینصفه شب تو باغ دوستم د...کرد انتیدوستم بهم خ نیاون با بهتر-

 دوستم

* 

 حواست کجاست؟...نغمه-

 :چشم دوختم نایگرفتم و به س زیم ينگاهم رو از رو نایس يصدا با

 !يکرد انتیتو بهم خ گفتیاون م-

 ؟ینغمه؟ خوب یگیم یچ: و فت دیابروهاش رو تو هم کش نایس

 باهات داره؟ یچه نسبت تایآز: دهنم رو فرو دادم و آروم گفتم بزاق

 جا خوردم شیکرد، از خنده ناگهان ییخنده  ناگهان

انقدر  ادیمن زنگ زده؟ اوه نغمه اصال بهت نم یدختر به گوش هیکه  نهیا يتو برا تیعصبان نیاوه پس ا-

 ...حساس

 ه؟یک تایآز: رو قطع کردم حرفش

 !منه ییدختر دا: و گفت دیکش یقینفس عم...رو تموم کنه یشوخ دیبا دیمحالت چشمام فه دنید با

 ه؟یرابطه تون چطور-

 ...مثل خواهرمه...میباهم بزرگ شد یاز بچگ: گنگ من جا خورده بود گفت يکه از سواال نایس
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 قینامزد سا...اصال به نگار دوست من یاز طرف گفتیداشت دروغ م یکیوسط  نیهم گذاشتم ا يرو رو چشمام

هم انقدر  یاز طرف....کنه انتیبه نامزدش خ یی گهید زیحاال هر چ ایباشه که به خاطر پول و  یزن خوردینم نایس

 ...شک کنم ییبهش لحظه  تونستمیکه اصال نم دادینگاهش صداقت به خرج م نیتو حرفاش و همچن نایس

 ؟؟...گفتینگار داشت دروغ م یعنی

که  يبا پسر...زارمیمن با کدوم پسر دارم قرار م ای؟؟؟ خدا...روز انداخته بود نیرو به ا ناینگار بود که س یعنی پس

 ....دوستم بود نینامزد سابق بهتر

مردونش زل زدم و خواستم  يبه دستا رتیبود حس کردم، با ح زیم يدستم که رو يرو رو نایس يدستا یگرم

 دستم رو عقب بکشم که دستم رو محکم تر فشرد

 نیبعد از اون اتفاق تلخ تو اول...باور کن من ازت خوشم اومده...کنمیتو رو حس م ينغمه من احساسات زنونه -

 ...يمن رو دوباره به کار بنداز يزده  خیاحساسات  یکه تونست یهست يدختر

 تونستمیاصال نم...بگم دیبا یچ دونستمیانداختم، نم نییسرم رو پا...دمیقب کشکه شل شد، دستمو ع دستاش

 انتیاون نبوده که به نگار خ دونستمیانقدر شناخت ازش داشتم که م...باشه نایوسط آدم بده س نیحس کنم ا

 !در آورده يوسط باز نیدوسته من ا نینگار، بهتر یعنی...کرده

 برم دیمن با نایس-

 !يکجا؟ هنوز شامم نخورد: بلند شدم، اونم بلند شد یصندل يبهم زل زد، از رو رتیح با

 ستیاالن وقتش ن...میزنیبعدا با هم حرف م نایس: شونم انداختم يرو برداشتم رو فمیک

 لحظه صبر کن هی...آخه نغمه: و گفت دیرستوران رفتم به دنبالم دو یسمت خروج به

با دقت به  ییلحظه  ينگاهمون تو هم گره خورد، برا...برگشتم و به چشماش زل زدم سادمیآخر وا لحظه

کرده  دایپ نایبه س یمن چم شده بود؟ من احساس ایخدا...دروغ بگن تونستندیچشما نم نیشدم، ا رهیچشماش خ

 بودم؟

 ؟؟؟...من یعنی...بدماونو دروغگو تو ذهنم جلوه  تونستمیبهش داشتم که نم یحس هیآره حتما ...ياحساس قو هی

 نغمه؟-

 زنمیخودم بهت زنگ م نایس: دمیرو از چشماش دزد نگاهم

 ...حداقل بزار برسونمت: و گفت دیدنبالم دو رون،یاز رستوران زدم ب و

 ...ستینه الزم ن: دست تکون دادم ینیماش يبرا
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 ...يازم ناراحت شد ییهوی یچ يمن حق دارم بدونم برا-

 شدم، خواستم در رو ببندم که مانعم شد و درو نگه داشت یتاکس سوار

 چت شد؟ ییهوینغمه -

 ...زنمیخودم بهت زنگ م...نایس:معصومش زل زدم و آروم گفتم يچشما به

 ...موقع شب ولت کنم نیا تونمیاما من نم-

 دیرو دراز کردم تا در رو ببندم اما زورم بهش نرس دستم

 شو نغمه ادهیپ کنمیخواهش م-

 دیبند آورد ابونویخانم خ دیکنیکار م یچ: با اعتراض گفت یتاکس ندهران

 ...کنمیخبرت م: نگاه کردم نایمرده به س يتوجه به غرغرا یب

 ...شد رهیبهم خ شهیدر رها کرد و در رو بستم از پشت ش يرو از رو دستش

 به راه افتاد یابونیروشن شد و به سمت خ نیزل زدم تا ماش ابونیو به خ دمیمعصومش دزد يرو از چشما نگاهم

*** 

رو دو برابر  هیکرا یمعطلم شده بود با زرنگ نکهیرو نگه داره، اونم به خاطر ا نیاز راننده خواستم ماش ابونیسرخ

شدم و با سرعت به  ادهیپ نیحساب کرد، حوصله چک و چونه زدنو باهاش نداشتم، پولو بهش دادم و از ماش

 ...بهم کمک کنه تونستیبود که م یبه راه افتادم، مهسا تنها کس نایسمت خونه مهسا ا

 دمیمامانش رو شن يکه صدا دینکش یدرشون رو زدم طول زنگ

 من نغمه م، مهسا هست؟ ،يسالم خانم بهار-

 باال ایآره ب زمیسالم عز-

کردم  یکردم باهاش روبوس درو زد، داخل شدم و پله ها رو رفتم باال، کفشام رو در آوردم که مامانش درو باز و

 نجایموقع ا نینغمه ا: انداخت و گفت یبه من نگاه رتیو با ح رونیکه چشمم به مهسا افتاد که از اتاقش اومد ب

 ؟یکنیکار م یچ

 باهات داشتم یکار مهم دیببخش: طرفش رفتم به

 به سمت اتاق دمشیانداخت دستش رو گرفتم و کش یبهم نگاه يکنجکاو با

 ارم؟ینغمه شام حاضره ب: گفت مامانش

 ممنون خاله من شام خوردم-
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: تخت نشست در رو پشت سرم بستم که مهسا گفت يوقت نداشتم، مهسا رو یلیبودم دروغ بگم خ مجبور

 نه؟ ایشده  یچ یگیم

پاش زانو زدم و زل زدم به چشماش و سکوت  يگذاشتم و جلو رشیتحر زیم يرو رو فمیدادم ک رونیرو ب نفسم

 کردم

 ينغمه نصف جونم کرد: گفت تیکه از سکوتم کالفه شده بود با عصبان مهسا

 مهسا؟: رو فشردم دستاش

 جونِ مهسا؟-

 !نائهیدرباره نگار و نامزد سابقش، س-

 شده؟ یچ: عوض شد کبارهیچشماش به  حالت

 ت پسره منه، درسته؟که نامزد سابق نگار، االن دوس یدونیتو م-

اون روز تو دانشگاه حالتت عوض شد؟ مگه  نیهم يبرا: انداخت، حدسم درست بود ادامه دادم نییرو پا سرش

 نه؟

 يدار نایبه س یحس هیهم حس کردم تو  یبهت بگم اما از طرف خواستمیم...آره نغمه-

 ...دارم یاحساس نایمن به س...درسته-

 شما یاز دوست مگذرهین یلیاما نغمه خ: شد رهیچشام خ به

عوض بشه چون اون  دشیکمک کنم که د نایقرار بود من به س م،یشناسیوقته که همو م یلیآره درسته، اما خ-

 به من کمک کنه دیهم با نایو س...به من دل بسته بود

 نغمه؟ یچه کمک-

 رانیآرسام برگشته ا...مهسا-

 ران؟یته اآرسام برگش ؟یچـــــــــ: زل زد تو چشمام رتیح با

رو  ینیبلند شدم س عیاومد تو، سر تییسکویظرف ب هیو  يچا ینیس هیموقع در اتاق باز شد، مامانش با  همون

اتاق رو ترك کرد و رفت،  میدار یبود من و مهسا کار خصوص دهیکردم، اونم که فهم يازش گرفتم و تشکر

 ؟يدیتو از کجا فهم: مهسا نشستم که گفت يدوباره جلو پا

 بوده؟ یچ يتصادف من برا يفکر کرد-

 !نمیدرست حرف بزن بب یمکن وونمید ينغمه دار-
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 ابونیتو خ دمیازش فرار کردم و دو دمیآرسام رو تو پاساژ د: و گفتم دمیکش یقیعم نفس

مهسا اگه بخوام دوباره با آرسام  چونمش،یمنم مجبورم بپ...ستیآرسام دست بردارم ن: که ادامه دادم دیکش یآه

 !کشهیمنو م یلیوک يبار آقا نیوست بشم، اد

آرسام  یو از زندگ دیخب به آرسام بگو که چند سال قبل پدرش تو رو مجبور کرد که خونتون رو عوض کن-

 !شهیهم يبرا يبر

که با هم  میتونینم یعنی...باهاش باشم خوامینم گهیاالن د یول...من آرسام رو دوست داشتم...ستیبرام مهم ن-

 میباش

 ؟يرو دوست دار ناینغمه تو س: دیرو تو هم کش ابروهاش

 به گلوم چنگ زد یانداختم، بغض نییرو پا سرم

 ...جوابمو بده-

 بشه ينطوریرابطمون ا کردمیاما فکر نم...کردم دایبهش پ یحس هیآره -

 کرده؟ انتیبهش خ لشیبا فام نایرفته نگار بهمون گفت س ادتینغمه -

 وسط نگار به من و تو دروغ گفته نیفم مهسا اما فکر کنم امتاس: رو باال اوردم سرم

 چطور؟-

 رو هم ختهیکه با دوستش ر دهینگارو د نایچون س-

 !خدا مرگم بده: پشت دست آروم زد رو دهنشو گفت با

 هم دوست شده؟ ناینامزد داشته، با دوست س نکهینگار با ا یعنی

با هم قهر بودن، بعد از چند روز دوست  يبا هم به مشکل خورده بودن، چند روز ییمسئله  هیسر  گفتیم نایس-

 آمار نامزدشو بهش داده نایس

 !امکان نداره-

 میمهسا فکر کنم و من و تو نگارو نشناخت: رو با تاسف تکون دادم سرم

 ؟یکار کن یچ ییخوایحاال م-

 دونمینم-

 !رو دوست داره نغمه ناینگار هنوز س کنمیمن فکر م-

 چرا؟: زل زدم بهش
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 کنمیحس م نویتو حرفاش ا-

 کردینم انتیاگه دوستش داشت بهش خ-

 هیحرف نمیدرسته ا-

 ناستیا نایس لیفام تایآز-

 ه؟یخب، هدفت چ-

 گهیپسر د هیچند سال قبل اونو به  خواست،یرو م ناینگار اگه س: زدم و رو به مهسا گفتم هیتک وارید به

از ...هیخوب یلیاون پسر خ اد،یخوشم م نایمنم از س...اومده سمت من و از من خوشش اومده نایحاال س فروخت،ینم

من با کس  نهیکه بب شهیم المیخیب یقتپاك کنم، آرسامم و شهیهم يبرا میآرسام رو از زندگ دیهم با یطرف

 !می گهید

 شه؟یم یچ ،ینگار بفهمه تو با نامزد سابق اون دوست یوقت یدونیم-

 رو پس زد نایمهسا، نگار خودش س ستیبرام مهم ن: باال انداختم یتفاوت یهام رو با ب شونه

 !یستیاما تو که مطمئن ن-

 دمینگار ند يتو چشما چوقتیرو ه ناستیس يکه تو چشما یصداقت-

 !نیخوب يگرایباز یلیپسرا خ-

 خبر دارم ینگار بفهمه که من از همه چ ستیقرار ن: زدم و رو به مهسا گفتم يپوزخند

 ه؟یمنظورت چ: گفت رتیبا ح مهسا

 ....شمینسبت به خودم مطمئن م نایس ياول از عالقه : رو تو هم قفل کردم دستام

 خب؟-

 دونمینم یچیه انشونیکه از جر کنمیو وانمود م... کنمیم یمعرف نایو بعد نگار رو به عنوان دوستم به س-

 ه؟یمنظورت چ-

 نایاگه واقعا نگار به س یسمت نگار دوباره، ول رهیو م دهیباشه خودشو اون موقع نشون م ییآدم دورو نایگه سا-

 ...نداره يابدا با نگار کار نایکرده باشه، س انتیخ

 ؟یکن يبا دوتاشون باز ییخواینغمه تو م-

بفهمم اگه نگار به خاطر پول  خوامیفقط م کنم،ینم يباز یمن با کس ه،یقانون باز نینه ا: چشماش زل زدم به

 !تاوانشو پس بده دیکرده، حاال با انتیخ نایبه س
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 !اما اون دوست چند سالته-

 کرده؟ انتینگار به خاطر پول به نامزد خودش خ یفهمیم-

 اوهوم-

 کار کنم یچ دیکه با دونمیمن م...پس بسپارش به من-

 ه؟یخب حاال قدم اولت چ-

 ...مطمئن بشم که دوستم داره...از من خوشش اومده نایمئن بشم که سمط دیبا...نهیقدم اولم ا-

 شه؟ دایآرسام پ ياگه سر و کله -

من و اون  نیب...با اون باشم تونمیمن نم یول...من بود يایآرسام تمام رو يروز هیدرسته : دمیکش یقیعم نفس

 ... فاصله ست یلیهنوزم خ

 نکن يباز یبا کس...یکنیرو شروع م یخطرناک يباز ينغمه دار-

مطمئن شم اونم منو دوست داره و مطمئن  خوامیفقط م...خوشم اومده نایمن از س...کنمینم يباز یمن با کس-

 !نایکرده نه س انتینگار بوده که خ نیشم چند سال قبل ا

تخت  يو خودم رو رو دمیمبل انداختمش، شالم رو از سرم کش يمانتوم رو باز کردم و گوشه  يها دکمه

 نایکنار تختم برداشتم و شماره س زیم ياز رو مویگوش دم،یشکمم دراز کش يانداختم و پتو رو روم انداختم و رو

 يامتحانش که ضرر ینه، ول ای اشهب داریب یشب مهیرو گذاشتم کنار گوشم، مطمئن نبودم ن یرو گرفتم و گوش

 نداشت

 ...سه بوق...دو بوق...بوق هی

 داد جواب

 الو نغمه؟-

 نایسالم س-

 ؟ییمعلوم هست کجا-

 خونه-

 ؟يزد، از دست من ناراحت شد بتیکجا غ ییهوی-

 نه-

 ؟...یرفت يپس چرا اونطور-
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 ...فقط حالم بد بود یچیه-

 ...خبردار شدم یکنم تا نفهمه از همه چ يمجبور بودم نقش باز یول کنهیدروغم رو باور نم دونستمیم خودمم

 حالت بد شد؟ یچ یعنی-

 حاال خوبم، زنگ زدم ازت معذرت بخوام ست،یمهم ن-

 نگرانت شدم و تا االن منتظرت بودم یلیمن فقط خ ؟یچ ينه نه معذرت برا-

 متاسفم گمیبازم م-

 میزنیاستراحت کن بعدا دربارش حرف م ال،یخیب-

 باشه فعال-

 خداحافظ-

زنگ  يهم گذاشتم تا بخوابم، اما صدا يبالش گذاشتم و چشمامو رو يرو قطع کردم و سرم رو رو یگوش

نگاه کنم  میبه صفحه گوش نکهیبدون ا ناست،یس نکهیا الیشد، دستم رو دراز کردم و به خ دنمیمانع خواب میگوش

 جواب دادم

 جانم؟-

 ؟....نغمه-

 اون بهم زنگ زده بود...آرسام بود...باز شد ییهویصداش چشمام  دنیشن با

 زمزمه کردم آروم

 آرسام؟-

 ...باهات حرف بزنم خوامیم-

 ؟یشب مهین يشما خواب ندار انایاح-

 مشغول بود تیبهت زنگ زدم گوش یو خب درست حدس زدم وقت ،یباش داریب زدمیحدس م-

 زدمیبا نامزدم داشتم حرف م-

از خودم  شهیهم يبکنم تا بتونم آرسام رو برا تونستمیکه م يناراحت شد، اما تنها کار دونستمیم...کرد سکوت

 دور کنم گفتن دروغ بهش بود

 ؟يواقعا نامزد کرد-

 کنمیازدواج م گهیمدت د هیآره آرسام من تا -
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 ...منم ماله تو بودم ،ينغمه، تو مال من بود یتونیتو نم-

 هی...چشمام عبور کردند يبه گلوم چنگ زد، دوباره خاطرات گذشته از جلو یهم گذاشتم، بغض يرو رو چشمام

با هم  میخواستیمن و اون م...اونم عاشق من بود يروز هی...بودم یمرد چشم عسل نیعاشق ا چه قدر يروز

 ...رانیدوباره برگرده ا يروز هی آرسام کردمیاصال باور نم...به هم زد ویپدرش همه چ شنهادیاما پ...میازدواج کن

 ؟...نغمه-

 ...به خاطر تو، با نامزدم بهم بزنم خوامینم کنم،یبفهم من دارم ازدواج م نویآرسام، ا-

 ...کشمینغمه من عقب نم-

 قلب من عوض شده-

 !يبهم دار یحس کمرنگ هیعوض شده باشه اما هنوزم  دیآره شا-

انداخته بودم، بعد از  رونیاونو از قلبم ب گهیمن د...بهش داشتم اما یحس هی دیگوشه لبم نشست، شا یتلخ لبخند

همه سال درست  نیتازه رو شروع کرده بودم و حاال بعد ا یزندگ هی گه،یآدم د هیشدم رفتن آرسام به کانادا من 

 نیشده بود، از ا ينطوریا یمرد خوب همه چ هی ابار دوم تجربه کنم اونم ب يعشق رو برا خواستمیکه م یوقت

 !منه هینایکه نگار نامزد سابقِ س دمیفهمیم دیور آرسام برگشته بود از اون ورم با

 بهم زنگ نزن گهیم دآرسا-

 ؟یفهمیمن دوستت دارم م...کشمینغمه من عقب نم-

 !!!بهم زنگ نزن گهید-

 يگذاشتم و سرم رو رو ستیرو قطع کردم و شمارش رو تو بلک ل یبگه گوش يزیتا چ ستمیوا نکهیبدون ا و

 ...از گوشه چشمم سر خورد یاشک به آروم يبالش گذاشتم و چشمام رو بستم، قطره 

 رو به هم بزنه؟ میزندگ خواستیچرا آرسام م...دمیرو به آغوشم کش میپشم پتو

رو درباره پدرش  قتیآرسام حق داشت تمام حق...از نغمه بودنم خسته شدم...خسته شده بودم گهید من

آرسام  خواستمیاما من نم...برم یواشکیآرسام  یاز زندگ شهیهم يبفهمه که پدرش منو مجبور کرد تا برا...بفهمه

فکر کنم قلبم واقعا داشت ...من یاره بهم دل ببنده، گرچه اون هنوزم مثل چند سال قبل عاشقم بود ولدوب

 ...آرسام شهیدوباره برم پ شدمیحاضر م...نبود میتو زندگ ینام نایاگه س دیشا...شدیعوض م

بود  يانتخاب درست تر نایس دیشا...نایس...از آرسام انتخاب کنه ریرو به غ یکس خواستیم نباریانگارقلبم ا اما

 !نه؟ ایمنه  يبرا نایس ایگرچه خودمم مطئمن نبودم که آ
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*** 

 يصدا نکهیپام گذاشتم و خودم رو مشغول ورق زدن برگاش کردم تا ا ينشستم و کالسورم رو رو یصندل يرو

 دمینگار رو شن

 ؟ییتنها-

 ادیب تونهیآره مهسا امروز نم: گفتم ارمیسرمو باال ب نکهیا بدون

 آها-

 انتیخ نایبه خاطر پول به س ومدیدختر م نیبه ا یعنیزل زدم،  مرخشینشست، سرم رو باال آوردم و به ن کنارم

 !بود دیواقعا بع يدختر نیهمچن یعیرف يکرده باشه؟ اصال از آقا

 نگار؟-

 جانم؟: بهم انداخت ینگاه مین

 ؟یگیدرباره گذشته ت بهم م-

 ش؟یدرباره چ: بهم زل زد يکنجکاو با

 درباره نامزدت-

 ؟یگیرو م نایس-

 آها، آره-

 ؟يکنجکاو شد یلیخ هیچ: زد يپوزخند

 باشه ادتیرو رفته بودم آلمان، اگه  ینبودم و مدت رانیمن اون موقع ا...بدونم خوادینه فقط دلم م-

 ؟یبدون ییخوایم ویدرسته، چ-

 کرد؟ انتیبهت خ یگفت-

 من گفتم؟-

 گهیشدم داره دروغ م مطمئن گهیزل زدم بهش، د رتیح با

 !یآره تو گفت-

 ...نغمه من: زل زد نیرو تو هم قفل کرد و به زم دستاش

 ؟یتو چ-
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 بودم و هستم نایمن عاشق س-

که من  يبه مرد...گفتیم نایمن داشت از عشقش به س ينگار جلو سته،یمیکردم قلبم داره از حرکت وا حس

 ...شدمیو عاشقش م بستمیداشتم بهش دل م

 خب؟-

 یاز بچگ گفتیم نایبا هم داشتند، س یمیداشت، رابطه صم تایبه اسم آز ییدختر دا هی نایس: دیکش یقیعم نفس

 ...یحساس نبودم ول ایقضا نیرو ا لیبا هم بزرگ شدن، اوا

 !گهیبگو د...خب: گفتم تیو عصبان يبا کنجکاو نباریسکوت کرد، ا دوباره

اونجا بود که متوجه رابطه ...نایا نایس يمدت اومد تهران خونه  هی کرد،یم یزندگ رازیش تایآز: زد هیتک یصندل به

رو  تایقبول داشتم اما آز نویرو مثل خواهر دوست داره، من ا تایآز گفتیم نایشدم، س نایو س تایآز یمیصم یلیخ

من  دیفهم یداره، اونم وقت نایبه س یحس هینبود، معلوم بود  يخواهر برادر يصرفا از رو نایبا س تایآز ينه، رفتارا

 شد،یکه م ییکه تهران بود سر هر بهونه  یزمان کردیشه، بدتر م کینزد نایبه س خوادیروش حساسم و دلم نم

 گفتیو م زدیخبر به من زنگ م یهم از همه جا ب نایس اد،یباهاش ب خواستیم نایاز س دیبره خر خواستیمثال م

 ...فالن و فالن تاینگار، آز... فالن جا رمیم تاینگار من ناهار با آز...فالن جا رمیم تاینگار من دارم با آز

 دیدیهم که م تایمثل خواهره منه، آز تایآز گفتیمدام م نایاما س م،یبحث کرد هیقض نیسر ا نایبار با س چند

من  نکهیبود که با ا نیا تایهم فرق من و آز یاز طرف تازوند،یاسباش رو بدتر م چزونهیمنو خوب م ينطوریا

تو هفته دو سه بار اونم چند  دیباشم، شا ششیکه مدام پ تونستمیبودم، خب نم نایهمون نامزد س ایدوست دختر 

 ساعت

دور  تایسر ساختمون بود از آز نایکه س ییبود، فقط زمانا نایس شیشب تا صبحم پ موندیهفته م هی ومدیم تایآز اما

 ...بود

 بهش دیچسبیم تایسرد شدش، اما باز آز تایرابطه ش با آز نایس کمیغر زدم تا  انقدر

 کرد انتیبهت خ نایس ،یاما نگار تو گفت-

 ...دمیاز اشک رو د ییبرگشت و به چشمام زل زد، تو چشماش هاله  نگار

 خوردم جا

 ...دوباره برش گردونم تونستمیکاش م...بودم ناینغمه من عاشق س-
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خودش برگردونه؟  شیرو پ نایدوباره س خواستیانداختم، اون دلش م نییرو پاسرم ...کردم نفسم بند اومده حس

 نا؟یحرفا بازم برم سمته س نیا دنیبا شن تونستمیم يمن چطور

 :گفت نگار

 !من دروغ گفتم-

 ؟یدروغ گفت ویچ: گفتم عیرو باال اوردم و سر سرم

 !کرده انتیبهم خ نایس نکهیا-

 ...حرفو از نگار نداشتم نیا دنیبودم اما انتظار شن دهیفهم خودم

 شما رو جدا کرد؟ یخب پس چ-

ازش  کمی دیشا ،یباش یمیصم تایانقدر با آز ادیگفته بودم خوشم نم نکهیخانواده دوست بود، با ا یلیخ نایس-

 داره نایبه س یحس هیمطمئن شده بودم  گهیتهران، د ومدیم ییبه هر بهانه  تایآز یول کرد،یم يدور

 دعوامون شد، نیآخر یعنی...میکرد يبد يدعوا هی نایس با

 اون مثله خواهرمه...يبه من گفت نگار تو بهم اعتماد ندار نایس

 تایروشن کردم که آز مویفرداش گوش... امیکنار ب هیقض نیبا ا تونستمیرو خاموش کردم، چون نم میگوش منم

منه و  يپسر عمه  نایمن س زمیعز...کنمیگفته بود، نگار جون من درکت م یعوض يبهم اس داده بود، دختره 

 من مثل برادرم دوستش دارم

 ؟ ها؟...رو مثل برادرش دوست داشته بود نایواقعا س تایآز دینه؟ شا ،يحساس بود یلیتو خ دینگار شا-

حس  ينطوریا شدیم کیبهش نزد یبودم که هرک نایمن انقدر عاشق س دینغمه، شا دیشا: رو پاك کرد اشکش

 کردمیم

 شد؟ یخب بعدش چ-

 میهفته گذشت و بعد باهام تماس گرفت، گفت ما نامزد هم هیبهش زنگ نزدم،  گهیبهم زنگ نزد، منم د نایس-

بودم که نخواستم جوابشو بدم و  یاما من انقدر ازش عصب... میکن یآشت ایبه مراسممون نمونده نگارم، ب يزیچ

 روش قطع کردم ویبعدم گوش

 خواستیدلم م... بزارم یهمه چ يگرفتم پا رو میگرفته بودم، تصم نهیک تایاز اون و آز نداشت، اما يریتقص اون

 به سرم زد ییفکر احمقانه  هیبزارم و  نایحسرتم رو تا ابد به دل س

 ؟یچ-
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به اسم رضا  يپسر هیکه از  دمیبهم مشکوك شد، منم دامن زدم به شکش، فهم دیرفتارم رو د نیا یوقت نایس-

انقدر  یخواسته منو امتحان کنه، من که از خودم مطمئن بودم، ول شهیمیشف کردم دوسته صمکه بعده ها ک

 يرضا رو دادم و مثل دخترا حوابهرو قلقلک بدم،  نایس رتیغ خواستیگرفتم و دلم م میاحمقانه و بچگونه تصم

 یابونیخ

چند تا پک  یالک یباغشون بود نشستم و الک يکه تو ییتختا يرفتم باغ رضا و کنار اون رو ینصفه شب پاشدم

 ...دمیکش ونیقل

 یتو چ! نگار نه: زمزمه کردم یلرزون يشده بود زل زدم و با صدا سیخ سینگار که حاال خ يبه چشما رتیح با

 ؟يکار کرد

 انتیگفت من بهش خ نایبه س گهیزد و با چند تا دروغ د رآبمیرضا هم رفت ز: بهم زل زد سشیخ يچشما با

 !رو خراب کنه نایانگار از خداش بود که رابطه منو س! ردمک

 ...بودم ناینغمه من عاشق س: رو فشرد دستام

 ...نگار تو-

 یلیکارم خ یول...یچ یعنی تیاونم بفهمه حساس خواستمیم...اونم حسم رو درك کنه خواستمیمن فقط م...من-

 ...طرز فکر تا ابد نسبت بهم عوض شدش نایو س...چون بعد اون من شدم آدم بده...احمقانه بود

 ...اشک تو چشمام حلقه زد...فشرد شتریرو ب دستام

 کار احمقانش؟ نیاونم با ا یول...رو حساس کنه نایس ينطوریا خواستهینگار احمق فقط م پس

 ...دمشیشونم گذاشت، به آغوش کش يرو رو سرش

 یلیخب حقم داره، من خ...خوادیمنو نم گهیاون د...ناو یول...هنوزم دوستش دارم...بودم ناینغمه من عاشق س-

 نایرفت به س...من بهش پا دادم دید یرضا وقت...من با رضا دوست شدم کنهیاون فکر م... بچگانه رفتار کردم

 !و به خاطر پول اومده طرفه من ستین یگفت نگار ابدا دختر درست

نگاه  ینیسنگ یهم بزارم ول يستم چشمام رو روخودم حس کردم خوا يدانشگاه رو رو ينگاه بچه ها ینیسنگ

سامان ...نشسته بودن یصندل يدختر رو يدانشجو هیکه با  دمیاون وره چمنا سامان رو د...رو حس کردم يزیت

 شهیهم يکه سامان برا دمیفهم لحظهتو اون ...شده بود بهم رهیخ رتیو با ح...متوجه حالت من و نگار شده بود

 مهم نبود يزیچ چیه گهید نایبرام جز نگار و س...نه ای نهیبیبرام مهم نبود منو داره م...خودش یرفت دنباله زندگ
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 یی دهیچیپ هیو نگار چه قض نایداستان من و س...اشک از گوشه چشمم سر خورد...هم گذاشتم يرو رو چشمام

 کردم؟یکار م یچ دیمن حاال با...شدیاصال باورم نم...شده بود

دست  نایرو متقاعد کنه و به خاطر دوستم از احساساتم نسبت به س نایتا دوباره س کردمیم به نگار کمک دیبا

 ...کردمیرو ماله خودم م نایس شدیهر جور که م دیبا ای... ای... بکشم

 کار؟ یبکنم؟ چ تونستمیکار م یچ من

 

*** 

 :نایس

 رمیخب کارا تموم شدش، من م: به اوستا کردم و گفتم رو

 باباتون؟ شیشرکت پ نیریسر نم هیآقا -

 مگه کارم داشت؟-

 دیزنگ بزن هینه گفت بهشون -

 زنمیساختمونه، شب تو خونه باهاش حرف م يکارا نیهم يحتما برا-

 چشم آقا-

به ساعت  یدر آوردم و نگاه مویشدم و گوش نیسوار ماش رون،یکردم و از ساختمون اومدم ب یاوستا خداحافظ از

 رو روشن کردم و شماره نغمه رو گرفتم، بعد از چند تا بوق جواب داد نیبود، ماشچهار عصر  يکایانداختم نزد

 سالم-

 ؟یسالم نغمه خوب-

 ستمیبد ن یمرس-

 ستیسرحال ن یلیخ دمیگرفته بود، فهم صداش

 واقعا؟ یخوب-

 ستمیآره بدك ن-

 ؟يغذا خورد-

 بخورم يزینه هنوز، سر کالس بودم وقت نشد چ-

 میبخور يزیچ هی میدنبالت، هم کارت دارم هم بر امیمن دم دانشگاه م-
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 !نه نه: گفت عیسر

 چرا؟-

 لطفا ایدر دانشگاه ن يجلو: گفت یکرد، بعد از سکوت یمکث

 ستم؟یخب کجا وا ،یگیم یچ کنمیدرك م زم،یباشه عز-

 امیمن م ،یسیدانشگاه وا نییپا ابونیخ-

 رسمیم گهیساعته د میمن ن زم،یعز یاوک-

 ؟يندار يباشه، فعال کار-

 نه خداحافظ-

 !نغمه هم چه قدر مشکوك بود آ نیداشبورد گذاشتمش، ا يرو قطع کردم و رو یگوش

 یلیخ ابونایگاز فشار دادم و به سمت دانشگاه نغمه به راه افتادم، خ يپام رو رو گذره،یم ینبود تو سرش چ معلوم

 ابونیپارك کردم و به نغمه اس دادم که تو خ ابونیرو تو خ نیماش دم،یساعت بعدش رس میدرست ن...شلوغ نبود

 ادیمنتظرشم، اونم جواب داد که االن م ینییپا

در رو  اد،یم نمیداره به سمت ماش ییعقب رو نگاه کردم و متوجه نغمه شدم که تنها نهییکه گذشت از تو آ کمی

 شدم و بهش سالم دادم ادهیباز کردم و پ

 ياز رستوران ها یکیرو باز کرد و نشست، منم نشستم و به سمت  نید و در ماشزد و جوابم رو دا يلبخند

 به راه افتادم کینزد

 چه خبرا؟-

 ؟یکنیکارا م یتو چه خبرا؟ چ ،یسالمت: نگاهم کنه گفت نکهیا بدون

 شهیپروژه م تموم م ندهیساختمونم، خدا بخواد تا ماه آ يکارا ریدرگ یچیمنم ه-

 خب خدا رو شکر-

 مائهیداداشم ن یم عروس گهیدو سه ماه د-

 کهیبرادرتم نزد یعروس ،یخب پس به سالمت-

 فست فود؟ ایرستوران  میآره، بر-

 نداره یمن فرق يبرا-

 پاش جابجا کرد يرو رو فشیک
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 ؟يدوست دار شتریبگو کدومو ب گه،ینه د-

 باشهنشستنم  يرستوران، که جا برا میبر ینداره، ول یفرق: زد و گفت يلبخند

 !نشستا شهیتو فست فودم م-

 !ــــــــنایس: اعتراض گفت با

 نشو یخب عصب یلیخ: کردم و گفتم یی خنده

 !وونهید: لب گفت ریبهش زدم، از حرکتم خنده ش گرفت و ز یچشمک و

 !وونهید یتو به من گفت نمیبب یه-

 !نه...نه -

 یاما تو گفت-

 بود یشوخ: تکون داد عیرو سر سرش

 ؟یترسیازم م: کردم یی خنده

 !کمی: سبزش زل زد تو چشمام يچشما با

 میدیخند ییحرفش دو تا نیبا ا و

 نغمه روبروم نشست منم سفارش غذا و مخلفاتشو دادم م،یرستوران شد وارد

 :به نغمه انداختم و گفتم یگارسون رفت نگاه یوقت

 يتو به من اعتماد ندار کنمیمن حس م-

 گفته؟ نویا ینه ک: گذاشت زیم يرورو تو هم قفل کرد و  دستاش

 خودم-

 ستین ينطوریاصال ا-

از  یلیباالخره جامعه خرابه و از نظر خ ه،یدرك کنم احساساتت چ تونمیو م يدختر هیتو  فهممینغمه من م-

 يبرا نیبه خاطر هم...درك کنم تونمیرو م نایمنم آدمم ا دونن،یدختر و پسر رو درست نم یدوست نجایا يآدما

 تیخواستگار امیب خوامیتو رو مطمئن کنم، م نکهیا

 ؟یچــــــ: کرد و گفت ییحرفم سرفه  نیا با

تا  خوامیمنم از خانوادت اجازه م شن،یو خانواده هامون با هم آشنا م امیم! يخواستگار: رفتارش خندم گرفت از

 میآشنا بش شتریمدت با هم ب هی
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 ...نایس-

 !اعتراض نکن نغمه کنمیخواهش م-

 ...نایساما -

 ادیاصال از من خوشت نم کنمیحس م یکنیکه م ينطورینغمه ا-

 !ستین ينطوریا: معصومش زل زد تو چشمام يچشما با

 ؟یرو عوض کن تمیذهن یکه تونست یهست يدختر نیاول یبعد از اون لعنت یفهمیازت خوشم اومده؟ م یفهمیم-

 زوده؟ یکنیفکر نم...اما...نایس فهممیم: انداخت نییرو پا سرش

 !که مونیسر خونه زندگ میپس اون فرداشتم بر م،یپس فردا هم عقد کن ،يخواستگار امینگفتم فردا ب-

که خانواده هامون با هم آشنا بشن، بعد از اون  امیم: کرد، خودمم خندم گرفت ادامه دادم ییحرفم خنده  نیا با

 دونمیو ازت خوشم اومده و م شناسمیه تو رو مالبته من ک م،یبا هم آشنا بش شتریب کمی مییخوایازشون مهلت م

و به  يآشنا شد شتریباهام ب یوقت ،یشناستوئم الزمه منو ب ،يتو حق انتخاب دار یول ،یهست یدختر خوب

 خوبه نغمه؟ ينطوریا م،ینامزد بش میتونیاون وقت م م،یخوریجفتمون ثابت شد به درد هم م

 ...بگم یچ...خب...راستش: رو باال آورد و نگاهش تو چشمام به دام افتاد سرش

 !ونهیدر م گهید یکی يپا کنمیحس م یکنیکه م ينطوریا: کردم یاخم

 ...هیچه حرف نینه ا ییوا: گفت عیسر

 پس چته؟-

 میفعال غذامون رو بخور ایب: موقع غذا رو آوردند، ظرف رو مقابل نغمه گذاشتم و گفتم همون

 ...حرفم بزنم خوامینه من م-

 میزنیهم حرف م میخوریخب هم غذا م یلیخ: زدم يلبخند

 دارم یمشکل هیمن : زد و قاشقش رو تو دست گرفت يلبخند اونم

 ؟یچه مشکل-

 از غذا رو تو دهنم گذاشتم یقاشق و

 ...باهات بزنم خوامیکه م هیحرف هی نا،یمشکل که نه س یعنی-

 خوب بگو: و گفتم دمیاز نوشابه م نوش یکم

 ...درباره نگار: باالخره به حرف اومد و گفت کرد،یمن و من کرد، انگار که داشت حرفشو مزه مزه م کمی
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 شونمیم...بازم درباره اون؟ خب بگو: دمیکش یقیعم نفس

 دوستت نداره؟ گهید یمطمئن-

 !کردینم انتینغمه اگه اون دوستم داشت که بهم خ: گذاشتم زیم يرو رو قاشق

 تا حرف بزنه و قانعت کنه؟ يبهش فرصت داد انیاصال بعد از اون جر-

 دمینغمه؟ من اونو با دوستم تو باغ د یقانعه چ-

 کردن؟یم يمگه تو باغ کار-

 !دنیکشیم ونیفقط نشسته بودن و قل! من نه زهینه عز-

 انت؟یبه خ يپس چرا متهمش کرد-

 ...کردمیقلبم رو حس م يضربان باال...انداختم نییرو پا سرم

 کرد؟یکار م یدوسته من چ شیپ ینغمه خب اون نصفه شب-

 ...کارش نظره تو رو جلب کنه نیبا ا خواستیم دیکه شا يدیاز خودت نپرس نایچرا س-

کار  نیبا ا یک ؟یدونسیم یی وونهینغمه تو د: سبزش يشدم تو چشما رهیحرفش سرم رو باال اوردم و خ نیا با

 !!!نظر کنه؟؟؟ جلب ادیآخه م

 چرا؟: زد یتلخ لبخند

 ...م رو با تو بسازم ندهیآ خوامیمن م...من يگذشته  الیخ یب-

 ؟ينگارو دوست ندار گهیتو د-

 !اصال-

 ؟یزنیپسش م...برگرده يروز هیاگه -

 !اوهوم بدون شک-

 نداره؟ یراه چیه-

 !باشه خانم! يبهتره غذاتو بخور: رو برداشتم قاشق

 کار کنم؟ یحاال چ: لب زمزمه کرد ریزد و نگاهش رو از چشمام گرفت و ز یتلخ لبخند

 با خودت؟ یگیم ینغمه چ: دمیرو تو هم کش ابروهام

 میغذامون رو بخور ایب...یچیه یچیه-
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من زنده کنه؟  يداشت نگارو دوباره برا ینغمه چرا امروز سع...ذهنم مشغول شده بود یانداختم، ول نییرو پا سرم

 بود آخه؟ یکاراش چ نیا لیدل

که با  کردمیبه نغمه نگاه م یچشم ریز یهر از گاه م،یزد نه من، مشغول خوردن غذامون شد یاون حرف نه

 کردیم يباز يغذاش باز

 ؟يریس-

 ...نه خوردم: رو باال اورد سرش

 ينخورد یلیاما خ-

 ...شدم ریممنون من س: زد یکمرنگ لبخند

 ؟یتو چرا انقدر دپرس زمیعز-

 ؟يبه من دل ببند یتونیکه م یتو مطمئن: انداخت و با همون لبخند کمرنگش گفت یچشمام نگاه به

 کنمیبهت ثابت م...البته-

 ؟يچطور-

 ...تیخواستگار امیب خوامیم-

 ایب: و گفتم دمیکش یقینفس عم...کردیم تشیاز درون داشت اذ يزیانداخت، انگار که چ نییرو پا سرش

 ...ییخسته  یلیبزارمت خونه فکر کنم امروز خ م،یبرگرد

اما  نهیدر رو براش باز کردم، خواست بش م،یرفت نیبلند شد منم بلند شدم و با هم به سمت ماش یصندل يرو از

 :بهش زدم يانداخت، لبخند یبرگشت بهم نگاه

 ؟یبگ ییخوایم يزیچ-

 ...ردمحرکتش جا خو نیرو دراز کرد و دستم رو آروم فشرد، ازا دستش

 وونم؟یمن د: دستم رو فشرد و گفت گهید کمی

 !یی وونهیآره د: زدم و گفتم يلبخند

 چرا؟-

 !يکه با من دوست شد-

که  نمینشست، در رو براش بستم خواستم در رو باز کنم و خودم بش نیکرد و تو ماش ییحرفم خنده  نیا از

 پس جواب دادم هیک دونستمیاشناس انداختم، نمبه شماره ن یدرش آوردم و نگاه بمیزنگ خورد، از تو ج میگوش
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 د؟ییبله، بفرما-

 سالم-

 سالم، شما؟-

 !کار داشتم یبیحب نایس يبا آقا-

 ...خودم هستم دییبفرما-

 من آرسامم-

 ارم؟یآرسام؟ به جا نم-

 ...یلیآرسام وک-

 !اوردمیبازم به جا ن-

 ...دوست پسر سابق نغمه-

 ...حرفش حس کردم دستام سست شد نیا با

 ...!امکان نداره نیا: لب زمزمه کردم ریز

 

*** 

 يرو ویشدم و گوش نیرو روش قطع کردم و سوار ماش یآرسام باشم، گوش يحرفا هیمنتظر بق نکهیا بدون

از من پنهون رو باور کنم، چرا نغمه گذشته ش رو  هیقض نیا تونستمیاصال نم...داشبورد انداختم، اخمام تو هم بود

 کرده بود؟

 نایس: دیپرس ينغمه که متوجه حالم شد با کنجکاو دم،یچیپ ابونیخ يگاز فشار دادم و با سرعت تو يرو رو پام

 حالت خوبه؟

نپرسه، اما اون که ول کن ماجرا نبود  یازم سوال گهیسرم رو تکون دادم و تو دلم دعا دعا کردم که نغمه د فقط

 ستیحالت خوب ن شده؟ مشخصه که يزیچ: گفت

 الیخ یب: دمیکش یقیعم نفس

 آرسام باشه خواستم جواب ندم نکهیا الیزنگ خورد، به خ میموقع گوش همون

 !کاره واجبت داره یکس دیجواب بده شا-

 زدم يپوزخند
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 چته؟ جواب بده خوب؟ نایس-

 دنیبه شمارش انداختم با د یبرداشتم و نگاه مویبهش انداختم و دستم رو دراز کردم و گوش ینگاه یچشم ریز

 نکهیا کرد،یم یبرام خاطراتم رو با نگار تداع تایآز...نداشتم گهید ویکیکردم، اصال حوصله اون  یاخم تا،یاسم آز

 حوصله جواب دادم یهستش، ب ییرابطه  تایآزمن و  نیب کردیدختر حساس بود و فکر م نیچه قدر نگار رو ا

 بله-

 ؟يچطور ـــــــــنا،یسالم س-

 ممنون-

 شده؟ يزیچ: تو ذوقش خورد

 ؟يپشت فرمونم، کارم دار-

 !دلمون برات تنگ شده آخه راز؟یش ییاینم: بود اصال حوصلشو ندارم آروم گفت دهیکه فهم تایآز

 ...من فعال اصال وقتش رو ندارم تاینه آز-

 خداحافظ شم،یخوب مزاحمت نم یلیخ: که بهش برخورد گفت اونم

 نیاز سرعت ماش کمی...به نغمه انداختم که به روبروش زل زده بود ینگاه یچشم ریزقطع کردم،  ویگوش و

 نغمه؟: آوردم و گفتم نییپا

 بله؟: بهم نگاه کنه گفت نکهیا بدون

 درسته؟...يدیفهم ویراستش تو درباره گذشته من همه چ: دادم میرو به رانندگ حواسم

 درسته-

 دربارت بفهمم خوامیمنم م-

 نا؟یس یبدون ییخوایم ویچ-

نه؟  ای يدوست بود یقبال با کس نکهیا: شدم و گفتم رهیخ ابونیبه خ عیبهش انداختم و دوباره سر ینگاه مین

 نه؟ ایبوده  تیزندگ يتو يقبال مرد نکهیا

 مرخمیشد به ن رهیجا به جا کرد، برگشت و خ یصندل يخودش رو رو یکم

 ...بوده یکیآره -

 گه،یازم پنهان کنه و داره راستش رو م خوادیرو نم يزیکه چ دمیدلم خدا رو شکر کردم، چون حداقلش فهم تو

 خب؟: دمیسکوت کرد، کنجکاوانه پرس
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 ؟یدربارش بدون ییخوایم-

 ...بگو شتریازش ب کمیفقط ...زوینه همه چ-

سه سال -اما بعد از دو...به اسم آرسام دوست بودم یکیپنج سال قبل، من با -به چهار شهیمربوط م هیقض نیا-

خانواده هامون  یول م،یپدرش آرسام رو به اجبار فرستاد کانادا، البته قبلش آرسام اومد خواستگار مونیاز دوست

 رفت کانادا سامو بعد آر میبه هم بزن میگرفت میمخالفت کردن، من و اونم تصم

 ران؟یا ومدین گهید: دمیاما پرس دونستمیجواب سوالم رو خوب م نکهیا با

 ...ستیو برام مهم ن دونمیمن نم: هاش رو باال انداخت شونه

 ؟یدوستش داشت-

 م؟یدربارش حرف نزن شهیم: بهم انداخت ینگاه برگشت

 البته: رو تکون دادم سرم

 ابونیواسم به خرو باز کردم و همونطور که ح غامیپ دم،یرو شن میگوش جیمس يصدا دم،یچیپ ناینغمه ا ابونیخ تو

 خوندم یلب ریرو ز جیبود، تند تند مس

 ...شاپ گلبرگ باش، منتظرتم یکاف 7ساعت  نا،یآقا س-

: نگه داشتم و گفتم نویماش نایتر از خونه نغمه ا نییپا کمیبود،  ییبه ساعت انداختم شش و خورده  ینگاه

 مراقب خودت باش

 دونمیازت م ياما اونقدر...خوب نشناسمت یلیخ دیشا: زد و گفت يتو چشمام انداخت، بهش لبخند ینگاه نغمه

 گهیرو بهم م يزیچ هیکه چشمات  فهممیکه م

 گه؟یم یچ: لبخند گفتم با

 !یی وونهید هیتو  نکهیا: زد یچشمک

 مراقب خودت باش: رو به سمتش دراز کردم دستم

 تو هم: رو فشرد دستم

که آرسام  یشاپ یکه در رو بست با سرعت به سمت کاف یشد، منتظر شدم تا وارد خونه بشه، وقت ادهیپ نیماش از

روبرو  يقراره با چه مرد گهیساعت د میتا ن دونستمیآدرسش رو داده بود به راه افتادم، دل تو دلم نبود، نم

 !کرده؟ دایآرسام از کجا منو پ دونستمیاصال نم...بشم
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خوب  پمیبه خودم انداختم، هم موهام مرتب بود هم ت ینگاه نهییاز تو آ يظه آخررو پارك کردم، لح نیماش

رو  زایشاپ رفتم و داخل شدم، سرم رو چرخوندم و به دنبال آرسام م یشدم و به سمت کاف ادهیپ نیبود، از ماش

رفتم و  نشسته بود، به سمتش یدلصن يکه پشتش به من بود و رو يکردم، پسر داشینگاه کردم، فکر کنم پ

 ؟یلیآرسام وک: دمیپرس دمیرس زشیم يباال یوقت

 :بلند شد یصندل يرنگش افتاد، از رو یعسل يرو به سمتم چرخوند، نگاهم تو چشما سرش

 د؟یباش نایس دیشما با-

 ؟يبود یی گهیمنتظر کسه د: قابلش نشستم میصندل يبهش دست بدم رو نکهیا بدون

 !اصال: نشست یصندل يزد، رو يپوزخند

 که نکردم؟ رید-

 !ابدا-

بود قدش  سادهیکه وا یبود، موقع دهیپوش یطوس شرتیت هیرو با  یاسپرت یرو از باال زده بود، کت مشک موهاش

 داشت یخوب افهیداشت، در کل ق يورزشکا لیاز من بلند تر و استا کمی دیبلند بود، شا

 ؟يخوریم یچ نایس-

 سر اصل مطلب؟ میبر شهیم خورم،ینم يزیممنون من چ-

 رو چرخوند و رو به گارسون سفارش قهوه رو داد سرش

 ؟يقهوه که دوست دار -آرسام

 خورمینم يزیگفتم که چ-

 از کانادا برگشتم، به خوردن قهوه عادت کردم شهینم یلیراستش من خ-

 دیمن منتظرم که حرفاتون رو بزن ،یلیوک يآقا-

 !دیآرسام صدام کن: گفت لکسیر یلیخ

 نداره یمن فرق يبرا یلیوک يآقا ایحاال آرسام -

 !من داره ياما برا-

 چند سالتونه؟: دیکردم خودم رو آروم کنم که پرس یو سع دمیکش یقیعم نفس

-26 

 د؟یکجا با نغمه آشنا شد د،یتر کیاز من کوچ یپس دو سال-
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 !!!فکر نکنم الزم باشه به سوالتون جواب بدم-

 يزینغمه درباره من چ: به قهوه انداخت و گفت یفنجون قهوه رو آورد، آرسام نگاهزد، گارسون دو تا  يپوزخند

 بهتون گفته؟

 !دوست بوده یآره گفته قبال با آرسام نام: رو پس زدم و گفتم فنجون

 م؟یهم بود ي وونهیگفته که ما د-

خانواده م  يمن به خاطر نغمه جلو م،یبا هم ازدواج کن میخواستیما م: انداختم که ادامه داد نییرو پا سرم

 !زد بشیغ هوینغمه ...اما...بگذرم میاز همه چ خواستمیم...سادمیوا

 یوقت...بعد از اونم مجبور شدم برم کانادا ن،یانگار آب شده بود رفته بود تو زم...کنم داشیگشتم نتونستم پ یهرچ

 ...رانیدرسمو تموم کردم دوباره برگشتم ا

 د؟یردک دایمنو از کجا پ-

 ه؟یمراسم ازدواجتون ک-

 مراسم ازدواج؟: تعجب به چشماش زل زدم با

 و سرشو تکون داد دیاز قهوه ش نوش یی جرعه

 ...نغمه نرف يآرسام من هنوز خواستگار-

نه؟ بعد آرسام درباره ازدواج من و اون  ای رانیآرسام برگشته ا دونهینم گفتینغمه که م...حرفمو خوردم ییهوی اما

 ؟...بود دهینغمه آرسامو د یعنی...کردیم سوال مداشت از

 !کرده دیفکر کنم پدرم اونو تهد...نغمه رو ترسوندن...گهیداره بهم دروغ م دونستمیم: زد و گفت يپوزخند آرسام

 يبهتره راه خودتو بر...شده ریمتاسفم آرسام اما د: آرسام زل زدم يچشما تو

 ...ساال عاشق نغمه بودم و هستم نیمن تو تمام ا نایس: گذاشت و به سمتم دوال شد زیم يرو رو دستاش

 ...میازدواج کن مییخوایبکنم؟ من و نغمه م تونمیکار م یخب من چ: دمیکش یقیعم نفس

 !خوامیم يزیچ هیازت -

 ...شنومیم: سمتش دوال شدم به

 ...شییخوایتو نم خوامیکه من نغمه رو م يمطمئنم اونقدر...بکش عقب-

 من حوصله دوئل ندارم: زدم يپوزخند

 ...کارارو ندارم نیمنم حوصله ا-
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 تو؟ يرو عالقه م نسبت به نغمه خط بکشم و راهو باز کنم برا ییخوایآرسام تو ازم م-

 نا؟یبوده س تیتو زندگ یقبال کس-

ازت ... نایدعوا س يبرا ومدمیمن ن...داره يعاشق شدن چه درد یفهمیپس م: رو تکون دادم که گفت سرم

 ...بشه گهیمرد د هیعاشق  يکه عاشق بود یفکرکن زن... یکه منو درك کن خوامیم

 نییزدم و سرمو انداختم پا يحرفش پوزخند نیا با

 ؟يخندیچرا م: دیپرس

من عاشق نغمه م؟ من به خاطر اون  یفهمیم: بلند شد، آرسام هم بلند شد و گفت یصندل يرو از

 ...رفتمینم تونستمیقبلم اگه م يساال مطمئن باش...برگشتم

 ...عاشقه اما هیکامال مشخص بود که آرسام ...به چشماش انداختم ینگاه

چون من زمان ..من عاشقش نبودم...که آرسام عاشقه نغمه بود يدرسته اونقدر ؟یاحساساته من چ ؟یچ من

 يرو عوض کنه به همه  دمیبود که بعد نگار تونست د يدختر نیاما اون اول...رو با نغمه نبودم يادیز

 کردم؟ینعمه رو ول م ،به خاطر آرسام زاشتم؟یرو احساساتم پا م کردم؟یکار م یچ دیحاال من با...یزندگ

 رمیم گهیمن د: تو چشماش انداختم ینگاه

 ...نایرو حرفام فکر کن س-

 خداحافظ: سمت در رفتم به

 نیاز ا...سرنوشتم نیاز ا...دلم گرفته بود...دادم و چشمام رو بستم هیتک یصندل سرم رو به...شدم نیسوار ماش و

 ...از گذشته م...میدل لعنت

 ...کار کنم یچ دیبا دونستمینم...خسته شده بودم یهمه چ از

 ؟...دمیجنگیم خواستمیکه م يزیچ يبرا ای دمیکشیکنار م دیبا

با ...مدل باالش رو باز کرد و سوار شد، متوجه من نبود نیرو باز کردم، نگاهم به آرسام افتاد که در ماش چشمام

 ...دیچیپ ابونیخ يسرعت از کنارم رد شد و تو

 ...رفتم شهیبه کجا متصل م دونستمیکه نم یابونیو به سمت خ دمیکش یقیعم نفس

**** 

 :نغمه

 ...و غزل جا خوردم اریو مهر میخاله مر دنید خونه رو باز کردم و وارد شدم، با در



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ینغمه جنت  – یینگارِ من ، تو

wWw.98iA.Com ١٨٤ 

نشستن تو جمع  يبرا یاصال حس و حال یول...بودمشون و دلم براشون تنگ شده بود دهیوقت بود ند یلیخ

 نداشتم

 دخترم؟ يچطور: و گفت دیگونم رو بوس میمر خاله

 ستمیبد ن: زدم و گفتم يلبخند

 غزل دادم و به سمته اتاقم رفتم هم به یکردم و سالم کیهم سالم و عل اریمهر با

اومد تو اتاق و درو پشت  عیکمد انداختمشون، غزل که کامال متوجه حالتم شد سر يشالم رو در آوردم و تو مانتو

 ؟ینغمه خوب: سرش بست و گفت

 ستمیبد ن: تخت انداختم و گفتم يجوابشو بدم خودمو رو نکهیبه چشماش انداختم و بدون ا ینگاه

 زده؟ یحرف نایشده؟ س يزیچ: تخت نشست و گفت يرو کنارم

 حالتش عوض شد هوی دونمینم: رو تکون دادم سرم

 ؟یچ یعنی-

 حالتش عوض شد ییهویبعدش  یول...میخوب بود...رونیب میناهار رفت-

 ه؟یچ فتونیتکل-

 غزل؟-

 جانم؟: شد رهیچشمام خ به

 بوده؟ ناینگار دوست من، نامزد سابقه س یدونیم-

 ؟یچــــــ: عجب گرد شداز ت چشماش

 کرد؟ انتیخ نایدوست تو، به س یعنی: گفت یلرزون ينزدم که با صدا یحرف

 کرده انتینگار بهش خ کنهیفکر م نایس...نه غزل: دمیرو به آغوش کش بالشم

 ؟یچ یعنی نیخب ا-

 کارارو کرده نیا نایجلب توجه س يو برا نائهینگار عاشقه س-

 !احمقانست نغمه نیا-

نکرده و  یانتیمدت خ نیکه نگار تو تمام ا نهیمهم ا ست،یاحمقانه مهم ن ایعادالنه : هم گذاشتم يرو رو چشمام

 ازدواج کنم که نگار هنوز عاشقشه يبا مرد تونمیمنم نم...رو دوست داره نایهنوز عاشقانه س
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رو دوست  نایس یگفت تو که ؟يبگذر یاز همه چ ییخوایبه خاطر نگار م یگیم يتو دار نمیبب: رو فشرد دستم

 يدار

 ...پا رو دلم بزارم خوامیم...تونمیاما نم...و دوستش دارم ادیخوشم م نایدرسته من از س-

 ست؟یاصال برات مهم ن نیا اد،یاون دوستت داره کامال مشخصه از تو خوشش م ؟یچ نایپس س-

من اصال برام مهم نبود و با ... کرده بود انتیاگه نگار خ...چرا مهمه: بهش انداختم یباز کردم و نگاه چشامو

غزل ...تونمیمن نم...کارو کرده نیا نایجلب توجه س ينگار برا دونمیمن م یوقت...غزل یول...موندمیم نایس

 نائهیهنوز مثل قبلش عاشق س نایکه س دونمیم یوقت... تونمینم

 م تر به خودم چسبوندمشد و بالشم رو محک يآروم از گوشه چشمم جار یهمون موقع قطره اشک و

 ه؟یچ هیقض یکامل بگ شهیم-

جا خورده بود سرشو آروم  یغزلم که کل...کردم فیغزل تعر يرو پاك کردم و داستان نگار و کامل برا اشکم

 تکون داد

 خب نغمه کار نگار واقعا احمقانه بود-

 ...ومدمینم یاون روز با تو به اون باغ لعنت چوقتیکاش ه...شدینم ينطوریکاش ا...یلیآره خ-

فکر کنم عاشقش ...يرو دوست دار ناینغمه تو س: دیسرم کش يشد، آروم دستشو رو يدوباره قطره اشکم جار و

 ...يشد

 کار کنم؟ یحاال چ...غزل افتادیاتفاق نم نیکاش ا: هق هق گفتم با

 ...یبش یی گهیبعد آرسام عاشق مرد د کردمیفکر نم-

 ...اما احساساته من عوض شده... یلیخ...دوستم داره غزل یلیسام خآر-

 ...ششیبفهمه و برگرده پ قتویرهاش کن بزار حق ای...ستایهمه وا يجلو نایبه خاطر س ای...بگم یچ دونمینم-

 نیتو ا شدیاصال باورم نم...گهید یکیبره با  ناینداشتم که س نویا دنیطاقت شن...هم فشردم يرو رو چشمام

 ...کرده بودم دایبهش پ یی يحس قو نیهمچن هیمدت زمان کم 

 ...عشق ممنوع هیآره ...عشق ممنوع بود هی نیا اما

 بده فمیاز تو ک مویغزل گوش: حال گفتم یب دم،یرو شن میاس ام اس گوش يصدا

 ...رو باز کردم امیگرفتم و پ ویدر آورد و بهم داد، دستم رو دراز کردم گوش لمویموبا فمیشد و از تو ک بلند
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بهش گفتم قرار ...گفتم نایبه س قتویمن تمام حق...اریدر ن يباز وونهینغمه؟ د یگذاشت ستتیچرا منو تو بلک ل*

 *آرسام... میبود با هم ازدواج کن

 ...بار متن اس ام اس رو خوندم نیچندم يبرا رتیشدم و با بهت و ح زیخ میتختم ن يرو عیسر

 چته نغمه؟: گفت عیسر غزل

 ...آرسام...غزل:گفتم یحال یب با

 ...!من ياوه خدا: گفت یحال یرو از تو دستم گرفت و بعد از خوندنش با ب یگوش

 کار کنم؟؟ یغزل چ: تخت بلند شدم و با بغض گفتم ياز رو عیسر

 کنه؟؟؟یکار م یحاال چ نایس ییوا...دونمینم...دونمینم: سرشو تکون داد غزل

پس به خاطر ...بود دهیفهم ویهمه چ نایحاال س...رمیاشکامو بگ يکردم جلو یسعدستام گرفتم و  ونیرو م سرم

 نه؟ ایبوده  میتو زندگ یبود که قبال کس دهیمشکوك شده بود و قبلش ازم پرس نیهم

 ه؟یغزل ک: غزل زنگ خورد، سرم رو باال اوردم و گفتم هیموقع گوش همون

 !انهیشا: گفت یحال یبا ب غزل

 گهیم یچ نیبب-

 ...يسالم چطور...بله: جواب داد غزل

 ...خوبم یمرس-

-... 

 نغمه م شیمن پ-

-.... 

 ...کنمیو خبرت م زنمیحرف م نایمن با مامان ا انیباشه شا-

 گه؟یم یچ: دمیرو قطع کرد، پرس یگوش و

 ...قرار بود امروز با مامان حرف بزنم...يخواستگار ادیب خوادیم-

 د؟ینپس قراره ازدواج ک: زدم یتلخ لبخند

 م؟یکار کن یچ...نغمه ستیاالن مهم ن نایا: رو فشرد دستم

 ...هنوز بهم زنگ نزده نایس...دونمینم...غزل دونمینم: چشماش زل زدم به
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تخت  ياز رو عیسر مویرفتم سمتشو و گوش رجهیزنگ خورد، ش میبگه که همون موقع گوش يزیخواست چ غزل

 حبس شد نمینفس تو س نایاسم س دنیبرداشتم، با د

 ...نائهیغزل س-

 ...جواب بده لکسیر: گفت عیسر غزل

 ...یول-

 کنهیبدو االن قطع م-

 نایسالم س: گفتم یلرزون يدکمه تماس رو فشردم و با صدا عیسر

 نمتیبب دیبا ایمنتظرتم ب ینییپا ابونیتو خ...سالم-

 میهم بود شهیپ شیدو ساعت پ نیچرا؟ ما که هم-

 ایچرا، زود باش ب گمیبهت م-

 تونمیمن نم...شهیاما االن نم-

 نمت؟یبب گهیم: بهم اومد و گفت ییچشم و ابرو غزل

 رو تکون دادم که غزل اشاره کرد زود باش قبول کن سرم

 امیم گهیربع د هیتا ...نایخب باشه باشه س یلیخ: گفتم

 منتظرم یاوک-

 بود دهیفهم ویمن همه چ ياون حاال درباره ...هیرو قطع کرد، مشخص بود عصبان یگوش و

 رم؟یبگم کجا م نایغزل به مامان ا: بلند شدم مانتو و شالم رو برداشتم و گفتم نیزم يرو از

 بخرم يزیچ هیسر کوچه  رمیبگو م-

 باشه-

: دیسر و وضعم پرس دنیمامانم با د رون،یغزلم پشته من از اتاق اومد ب رون،یرو برداشتم و از اتاق اومدم ب فمیک

 ؟يریکجا م

 دانشگاه يبرا خوامیخرت و پرت م يسر هی يریلوازم تحر رمیم-

 خب دخترم تو هم برو تنها نره: به غزل کرد ییاشاره  میمر خاله

 نه مامان من حوصله ندارم: گفت عیسر غزل
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دخترو که تنها فرستاد که بره اونم االن که هوا  نیا شهیپسرم تو برو، نم: انداخت ینگاه اریبه مهر میمر خاله

 شده کیتار

 ارینه مهر: مبل بلند شد که باز غزل به کمکم اومد ياز رو اریکار کنم؟ مهر یچ خواستمیم گهید ویکی نیا ییوا

 لحظه کارت دارم هیاتاقِ نغمه  ایتو ب

 ابونیتا خ...مردمیدل تو دلم نبود، داشتم از استرس م رون،یاز فرصت استفاده کردم و از خونه اومدم ب عیسر منم

 !بابا وونستیدختره د نیا گفتیحتما با خودش م کردیبهم نگاه م یهر ک رفتم،یبا حالت دو م ینییپا

 المیخ نا،یس نیروشنِ ماش يچراغا دنیخلوت بود، با د ابونیبه دلم افتاده بود چون خ یبود و ترس کیتار هوا

 رفتم و درو باز کردم و نشستم نشیراحت شد، به سمت ماش

 داد یسالم یرلبیبهم انداخت و ز یت و نگاهنشستنم به سمتم برگش با

 يدیفهم ویهمه چ دونمیم: بزنه گفتم یحرف نکهیجوابشو دادم و قبل ا منم

 رانیآرسام برگشته ا یدونینم یتو که گفت: زد يپوزخند

 ...دروغ گفتم-

 یکنیاعتراف م عیچه خوب، خودتم سر -

 ...یول...من عاشقش بودم و دوستش داشتم م،یمنو آرسام قرار بود با هم ازدواج کن: و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 ؟يبهش ندار یاالن حس یعنی ؟یدوستش داشت: قطع کرد و گفت حرفمو

 رانیو به خاطر تو برگشته ا خوادتیهنوزم م....آرسام هنوز عاشقته نغمه: نگفتم که ادامه داد يزیچ

 ...نگارم هنوز عاشقته: رو تو هم فشردم دستام

 ؟يشد وونهینگار عاشقه منه؟ د ؟یچـــ: سمتم برگشت و گفت به

 ...!یو تو هم عاشقه اون... نگار هنوز عاشقه توئه...نایس قتهیحق نینه ا: به چشماش انداختم یو نگاه برگشتم

 ...دمشیبخشیاگه عاشقش بودم م...من نگارو انداختم دور... چرت و پرت نگو-

 ه؟یچ نایس یدونیم-

 ؟یچ-

 کنهیم دایپ ییدوباره  يعشق با بخشش معنا-

 پس تو هم آرسامو ببخش! تو یی وونهید: زد يپوزخند

 ...من بودم که ترکش کردم...نکرد که نخوام ببخشمش يآرسام کار-
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 ؟یشناسیاصال تو از کجا نگارو م نمیبب سایوا-

 ...گهیحرفمو بزنم د يزارینم-

 بگو خب؟: دیکش یقیعم نفس

چون آرسام و  خورمیپدر آرسام منو مجبور کرد آرسام رو ترك کنم، اون بهم گفت که من اصال به اونا نم-

 ...بودن اردریلیخانواده ش م

 ...ستهیهمه وا يفکر کنم حاضره به خاطره تو جلو...اما آرسام عاشقته-

 ...من بودم که ترکش کردم...چند سال قبلم حاضر بود-

 به خانوادش نداره يازین گهید...سادهیخودش وا يپا يکنم روفکر  گهیآرسام االن د-

 نا؟یبا اون ازدواج کنم س خوادیدلت م هیچ-

 یدر واقع تو ماله اون...بوده تیاون قبل من تو زندگ...تونمینم: انداخت نییرو پا سرش

 ...يو توئم ماله نگار-

 ش؟یشناسینغمه؟ از کجا م یدونیم یدرباره نگار چ: شد به چشمام رهیخ

 ...دونمیم ویمن درباره نگار همه چ: خوش فرمش زل زدم يبرگشتم و به چشما منم

 ؟یمثال چ-

 يفراموشش کرد یکنیم نیتلق يفقط دار...يتو هم عاشقه نگار...ویهمه چ-

 ...یگیچرت و پرت م ينغمه دار-

 یکنیم يبه خاطر نگار هر کار افتهیپاش ب-

 یکنیاشتباه م يتو دار...ستین ينطوریا-

 اونو فراموش کنه تونهیبازم نم افتهیب یچند سال بعدم هر اتفاق...زن بشه هیعاشق  ينطوریا يروز هیکه  یآدم-

 ؟یعاشقم بش یتونینم یعنی ؟ینیرو بب یی گهیمرد د یتونینگار منو دور انداخت، پس تو هم به جز آرسام نم-

 یبهت حس تونمینم گهید...که نگار هنوز عاشقته هیقض نیا دنیبعد از شن یول...نایس ومدیمن ازت خوشم م-

 داشته باشم

 من عاشقه اونم هنوز؟ یکنیاون منو دوست داره؟ چرا فکر م یکنیچرا فکر م ؟یشناسینغمه تو نگارو از کجا م-

 !نایس یچون تو عاشقه اون-
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 تیتو زندگ یکس دمکریفکر م...عاشقه تو شده بودم...ومدیمن از تو خوشم م: زد چشماشو ازم گرفت يپوزخند

 ...نبوده

 ؟...نایس-

رو  یی گهیکسه د یمن جز نگار نام يتو فکر کن چشما یاوک: گفت تیشد و با عصبان رهیبهم خ برگشت

 فقط عاشق نگار بودم میمن تو تمام زندگ یفکر کن یتونیاصال تو م...دیدینم

 هی نمیبیاما حاال م...درباره آرسام بفهمم نکهیتا قبل ا...من عاشقت بودم...نغمه يبدون نگاره من تو بود نویا اما

 ...عاشقه توئه ينطوریمرد ا

 شناسم؟ینگار رو از کجا م یدونیم...عاشق توئه ينطوریزن هم ا هیو : کرد و من ادامه دادم سکوت

 از کجا؟: دیپرس يکنجکاو با

 ...نامزد سابقه تو یعینگار رف...منه ينگار دوست چند ساله -

 ؟یگیم یچ...نغمه: شد رهیبهم خ رتیو با ح برگشت

 ...متاسفم...نایهم گذاشتم، متاسفم س يرو رو چشمام

 ؟یگیم یچ: گفت تیرو برد باال و با عصبان صداش

 ...دمیخودمم تازه فهم: رو به دندون گرفتم لبم

 نگار بهت گفت؟ اتویچرند نیا-

 !يدار ییرابطه  تایتو با آز کردیاون فکر م: مهربونش زل زدم و گفتم يبرگشتم تو چشما دمیکش یقیعم نفس

 خب؟: حال گفت یاز حرفم جا خورد ب نایس

 یو گفت يکرد نکارویا کمیفقط  ،یهم ازتون خواسته رابطه ت رو کمرنگ کن یگفت بهتون شک کرده و هرچ-

 مثل خواهرته، درسته؟ تایآز

 ...درسته: تکون داد سرشو

 دونستهیم نکهیکه نظرتو جلب کنه با ا نکهیبا هم دعواتون شده و نگار احمقم به خاطر ا هیقض نیبعدم سر ا-

 باغ رهیم شهیرضا دوسته توئه پا م

 ؟یکنیمسخرم م ينغمه دار: دیفرمون کوب يرورو مشتش

ت حرفشو  يدادیبه نگار اجازه م دیتو با …نگار بهت بگه يفرصت نداد چوقتیکه ه یقتیحق...قتهیحق نینه ا-

 نیچند سال از ا یو گذاشت يتو اجازه حرف زدنو به نگار نداد...سرنوشتمون رو ینیبیم...يبهت زنه اما اجازه نداد
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و خوب بعد اون اتفاق، رضا ... به تو بفهمونم قتویقیهمه ح دیمنم که با نیا رسهیبگذره و االن به نظر م هیقض

پول پرست جلوه  هیتو  يو نگار رو تو چشما گهیو از اون بد م ادیخائنه، به تو م هینگار  کنهیهم چون فکر م

 ...عاشقه تو بوده شهیدر واقع نگار هم...دهیم

رو  نایس تونستمینم...کردمیم ینیشد، تو قلبم حس سنگ يآروم از گوشه چشمم جار یحرف قطره اشک نیبا ا و

 دیجنگ شدیبا سرنوشت که نم...سرنوشت من و اون بود نیبدم اما ا یی گهیبه کس د

 ...نگار شدم الیخیمن ب...نغمه: فرمون گذاشت يسرش رو رو نایس

 هم گذاشتم يرو رو سمیخ يرو تو هم قفل کردم و چشما دستام

م که به آرسا هیکمرنگ یتر از حس يقو یلیچون حسم به تو خ...شدمیآرسام م الیخ یمنم داشتم به خاطره تو ب-

 دیشا ای...دمیدیمن و تو همو نم چوقتیاون وقت ه...کاش...زدینگار حرفاشو بهت م یذاشتیدارم کاش م

 ...همسر یمیمنو به عنوانه دوست صم توو  دمیدیمن تو رو به عنوانه همسره نگار م...گهیجور د هیاما ...میدیدیم

مهمون چشمام  انمیپا یب يبازم اشکا...به گلوم چنگ زد ینیبغض سنگ...ادامه بدم تونستمینم...خوردم حرفمو

 ...دونستمیهمه عاشق شده بودم که خودم نم نیا یبود، من ک

 کنم؟؟؟ یزندگ تونستمیم نایمن بدون س یعنی...انقدر دل بسته بودم نایبه س یک

 آرسامو دوست داشته باشم؟ تونمیبه آرسام دارم؟ مگه نگفته بودم هنوزم م یحس هیمن نگفته بودم هنوزم  مگه

 ...دونستمینم نارویمن ا: فرمون برداشت ياز رو سرشو

 ...ببخشش نایس: زدم که دوست نداشتم بگمش اما گفتم ویحرف یانداختم و به سخت نییرو پا سرم

 درسته؟...ادیتو هم از من خوشت م...تونمینغمه نم ادیمن ازت خوشم م ؟یعشقمون چ فیپس تکل-

 باشه؟...ببخشش...نگار شهیبرگرد پ: و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 ...نغمه یی وونهید هیتو -

نبودم به  وونهیاگه د...موندمیعشقت م يپا...اگه احمق نبودم...نبودم وونهیاگه د...وونمیآره د: زدم یتلخ لبخند

وصا حاال که تو مخص...ستمینگار وا يبه خاطر تو جلو تونمینم...تونمیاما نم...کردمیخاطر نگار تو رو ول نم

 یازش متنفر باش یتونینم...اونو رضا نبوده نیب یداستان يدیفهم

کار کرده و  ینگار چ دوننیاز خانوادت نم یشکیه یتو هم که گفت...یتو کم گذاشت دیشا یکنیحس م یحت یعنی

 ...یبرش گردون یتونیم نایس...یتونیپس م...دیچرا با هم به هم زد

 ...فرقه یلیمن و اون خ نیب...من چند ماه...بوده تیچند سال تو زندگ نگار
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 یخودت سخت هیبه خاطر بق يحاضر...برات مهمن هیبق شهیهم...یی وونهیکه تو د گمیم: انداخت نییپا سرشو

 ...!یلیخ یلیبزرگه خ یلیتو قلبت خ...نغمه يعشقت بزار يبه خاطر نگار پا رو يحاضر...وونهید... یبکش

 ه؟یمن از عشق چ فیتعر یدونیم: زدم یاشکام لبخند تلخ ونیم

 ؟یچ: بود نییپا سرش

تو رو به  یوقت گهیمطمئن باش چند سال د...میواقعا عاشق میمن و تو اگه به هم نرس... دنهیعشق به هم نرس-

 ...دمیبهت نرس چوقتیکه ه ارمیم ادتیبه  یبه عنوان عشق...ارمیب ادی

 ؟يدار یمیچه تصم ؟يبر ییخوایواقعا م: زد سرشو باال آورد و به چشمام زل زد يلبخند

 ...به آرسام بگم قتویحق خوامیم: زدم و به چشماش زل زدم یتلخ لبخند

 ؟یتونیکه م یمطمئن-

 ...میمدت با هم دوست بود هیکه  گمیدرباره تو هم م...که پدرش منو مجبور کرد گمیبهش م-

 نغمه؟-

 جانم-

 میتونیما م...دور يجا هی میریم...میبا هم از تهران بر ایب... منتظرت بمونم تونمیمن م...دوستت دارم یلیمن خ-

 ...میخوشبخت بش

 یی گهید يقبل تر قلبامونو به کسا یلیمن و تو خ...حس منم به تو همونه...حس زودگذره هیحس تو به من -

 ...میباخت

عطر مردونه  يشد، دستش رو دراز کرد و آروم اشکم رو پاك کرد، بو يقطره اشکمم جار نیحرفم آخر نیبا ا و

دستش زدم و چشامو بستم  يانگشتا يرو ییبوسه ...با انگشتش اروم آروم اشکمو پاك کرد...پر کرد موینیش ب

 ...هم چشماشو بسته نایمطمئن بودم که س

 ...دوستت دارم... نایس-

 ارم نغمهمنم دوستت د: مردونه ش گوشمو پر کرد يصدا

 من فیهق هق ضع يبود و صدا نمونیفقط سکوت ب...مینزد یکدوممون حرف چیه

 نغمه؟ يبر ییخوایم یمطمئن-

 قشنگش زل زد تو چشمام يباز کردم، با همون چشما چشامو

 ...تا حاال انقدر مطمئن نبودم-
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 آرسام عاشقته-

 نگارم عاشقه توئه-

 ...کنمیم یخوشبخت يبرات آرزو: دیمردونشو پس کش يانداخت و دستا نییپا سرشو

 ...نطوریمنم هم: زمزمه کردم یلرزون يلب با صدا ریز

 لحظه هی: شم که گفت ادهیپ خواستم

 خاطرات داشتم یلیخ امیتو از شهاب ت يمن با نگار سر آهنگ برا: بهش انداختم یو نگاه برگشتم

 خب؟-

 با تو گوش کنم خوامیاهنگه که م هی کنمیاالن احساس م-

 یه آهنگچ -

 ...فقط گوش کن: رو روشن کرد ضبطش

 نا؟یآهنگه من و تو س شهیم نیا: شدم و گفتم رهیضبط خ به

 دمیآهنگو گوش م نیهر موقع دلم برات تنگ بشه ا...يکه بر یوقت: زد یتلخ لبخند

 ...دیکش يریقلبم ت...دهنم گذاشتم يرو جلو دستم

* 

 بی تاثیر، رفتنت بی تغییر خواهشم

 یترکم بکن ينداشتم بر انتظارشو

 یبیشتر از این منو درکم بکن یمیتونست

 من معصومه، مثل شب آرومه عشق

 ینداشتم منو آتیش بزن انتظارشو

 یتا ابد عشق من یکه میگفت یهمون تو

 

 تو گفتم قلبم پیش تو جا مونده به

 قلب منو؟ يدنیا میبر يخودت کجا با

 من همه کسم، من تورو میخواستم عشق

 عشق تو تا باشه نفسم يوایسم پا ممیتونست
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 تورو میخواستم، میتونستم وایسم من

 عشق تو تا باشه نفسم يپا

 

 میکردم که با تو تو هر لحظه گریه

 ارزه یارزه، بودنم م یم بودنم

 لحظه هامو؟ يبگیر يمیخوا چرا

 میسوزونه دلمو یمیدونم این جدای من

 تو چشمامه فکر نکن اشکامه اینکه

 دنیامه، آخر دنیامه آخر

 تو يشونه ها يمیریزه رو که

 تو يو من میمونم با یه عالم عاشقونه ها يمیر تو

 

 ...هم متوجه اشکام بود نایس گهید: انداختم نییرو پا سرم

 ...نایدل س يرو...دل خودم يرو يپا بزار خواستمیم...شهیهم ياونم برا...برم خواستمیم...رو باز کردم که برم در

 ...آرسامم شیبرگردم پ خواستمیم...بدم گهیفرصت د هیبه نگار  خواستمیم

 ...رو بشکونم یقلب کس نایبه س دنیرس يبرا خواستمینم

 دهیرو کش يادیز یکه معلوم بود سخت نایمعصوم س يبار به چشما نیآخر يآخر برگشتم و برا يلحظه  يبرا

 ...انداختم ینگاه

،  نیدر ماش نیبه محض بستن هم دونستمیکه م ییچشا...ازشون بگذرم یبه سخت دیبا دوستمیکه م ییچشما

 شهیدلم براشون تنگ م

 ...عوض بشم خواستمیسرنوشتم بود و من م نیا اما

 بود دهیآسمون رو در ي نهیس یبزرگ يگرفته بود و رعد و برق ها يدیرو بستم، بارون شد در

 هیگر تونستمیبغضم رو رها کنم، حاال م تونستمیبودم حاال مآزاد ...دمیو به سمت خونه دو دمیرو جلو تر کش شالم

 ...نگار دوسته من بود نکهیا يبرا...سرنوشتم يبرا...کنم

 ...رفتم یاون روز با غزل به اون باغ لعنت نکهیا يبرا یحت...آرسام برگشته بود نکهیا يبرا
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 چشام اومد يجلو ییلحظه  يگذشت برا نایکه با س ییروزا همه

همون ...که نشست و بهم دست داد يهمون روز...از دور اومد نایبودم و س انیشا نیکه تو ماش يروز همون

 نیآخر چوقتیه..کشهیم گاریداره س دمیکه از دور د يهمون روز نه،یتا کارام رو بب شگاهیکه اومد نما يروز

 ...کنمیکه بهم گفت رو فراموش نم یدوستت دارم

 شدیم دهیبارون محکم به صورتم کوب سرد يقطره ها سادم،یبارون وا ریز

 ...بودن دهیبارون به سرم چسب ریرنگم ز یبلند مشک يموها

 ...کردمیفراموش م شهیهم يرو برا نایمن س...بود نیهم ممیتصم

 ....دنهیکه عشق به هم نرس یراست به

 :لب زمزمه کردم ریهم گذاشتم و ز يرو چشامو

 شهیهم يبرا...نایخداحافظ س...بود که بهت فکر کردم يبار نیآخر نیا نایس-

*** 

پتو ... انداختم ینگاه يزییپا يباز کردم و از پنجره به هوا یچشام رو کم...دمیشنیتاك ساعت رو م کیت يصدا

 ...انداختم ینگاه ابونایتخت بلند شدم و به سمت پنجره رفتم و به خ يرو از روم کنار زدم و از رو

 ...گذشتیبودم م دهیکه نغمه رو د يبار نیاز آخر یاالن دو سال...عد از اون اتفاقات شروع شده بودب گهیروز د هی

غزل و  یبود، افتاد کنار اون هم عکس عروس زیم يو زهره که رو ماینگاهم به عکس ن...رو برگردوندم سرم

 ...بود انیشا

بود و اون به  ششیکه بهش زنگ زدم و نغمه پ افتمیم یاون شب ادیناخودآگاه  نمیبیغزل رو م یوقت هنوزم

 کلک از نغمه ما خوشت اومده؟ هیبهم گفت چ یشوخ

 يواقعا رو نکهیاما مثل ا...منتظرشم بودم ییجورا هی... ادینغمه ب ان،یمراسم ازدواج غزل و شا يتو کردمیم فکر

 ودش راحت کنهمن و خ يرو برا یاون رفت تا زندگ...منو ترك کرد شهیهم يحرفش موند و برا

 دمیدرباره نغمه فهم ویبود که همه چ انیغزل و شا یشب عروس همون

نغمه و با  يکه شده بود، آرسام اومد خواستگار یبتیکه باالخره با هر مص دمیحرفش موند از غزل شن يپا اون

برگشت همون فکر کنم آرسام با نغمه ...رفتن رانیاز ا شهیهم يبرا ییمراسم عقد ساده گرفتن و دوتا هیهم 

 ...کانادا

 ...و زهره هم با هم ازدواج کردن ماین
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به نفع من  تونهیحرفش م نیا کردهیاونم گفت فکر م دمیفهم ویباهاش دعوام شد گفتم همه چ...رضا رفتم سراغ

 بود که افتاده بود یبه هر حال اتفاق...باشه

بهش زدم و دودش رو از  یقیپاکت در آوردم و گوشه لبم گذاشتم، روشنش کردم و پک عم يرو از تو گارمیس

 ...دادم رونیهام ب هیر

 ...دو سال قبل نبودم ينایاون س گهیمن د...اتاق نگاه کردم يرقص دود تو به

 ...مویرو عوض کرد هم زندگ دمیهم د...دو سال عوضم کرد نیهم

 ...کردمیفقط کار م...کارم به دمیچسب گهیاز رفتن نغمه د بعد

موقع با نغمه گوشش ندادم  چیتاحاال ه دیکه شا یآهنگ...رو روشن کردم و آهنگ مورد عالقم رو گذاشتم ضبط

 افتادمیاون م ادی دمشیشنیهر موقع م یول

 ...هم گذاشتم يرو رو چشمام

* 

 قفس هیپنجره با  هی

 هم نفس یحنجره ب هی

 و بس نیخاطره ست هم هیمن از بودن تو  سهم

 ستاره ها رو خط زدم ب،یمثلث غر نیا تو

 رسمیبه آخر م دارم

 اون ور شب اومدم از

 هیشب که مثل مرث هی

 زده رو باورم مهیخ

 سکوت تلخ  نیتو ا خوامیم

 ببرم ادیاز  صداتو

 شب بزارم يکه کوله بارمو رو شونه  بزار

 برم نجایکه از ا دیبا

 موندن ندارم فرصت

 نه تو نگامترا داغ
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 تو تنم دنیرس شوق

 قفس نیحجم سرد ا تو

 پر زدنم منتظر

 از تبار غربتم من

 محال يآرزوها از

 عالمت سوال؟ هیما تموم شده با  ي قصه

 شب بزارم يکه کوله بارمو رو شونه  بزار

 برم نجایکه از ا دیبا

 موندن ندارم فرصت

 عالمت سوال _یلیعق شادمهر

* 

 ؟؟؟...عالمته سوال هیبا ...ما تموم شده يقصه : لب زمزمه کردم ریز

 يروز آخر... رنگش یفر مشک يبا اون موها...چشام بود يسبز رنگش جلو يچشما...هم گذاشتم يرو چشمامو

رو  میکه ازم خواست پا بزار یهمون شب...میباخت يگریقبل تر قلبامونو به د یلیبهم گفت من و تو خ هیکه با گر

نغمه رو حس  تونستمیهنوزم م...کنمتصورش  یبه راحت تونستمیهنوزم م...قبلمون يسمت عشقا میدالمون و بر

نکرده  انتینگار بهم خ نکهیا دنیکه که با فهم کردینغمه فکر م...من عاشقه نگارم کردیاما اون فکر م... کنم

اما ...رهیبگ تونهیم ییدوباره  يکه عشق با بخشش معنا گفتیاون بهم م...کنم دایپ ییبهش عالقه  تونمیم

 ...!ویچیه...نهینخواست بب ویچینغمه ه... فیح

 ...بگذره یبه خاطر نگار از همه چ...به خاطر دوستش خواستیفقط م اون

 وونهید يدختره ...دل خودشم گذاشت يبه خاطر نگار پا رو یعنی

به چهره م  ینگاهو  دمیکش شمیبه ته ر یدست...نهییآ يخاموش کردم و رفتم جلو يگاریس ریز يرو تو گاریس

 ... رنگ یمشک شونیپر يانداختم، موها نهییآ يتو

 برداشتم و سفارشمو دادم مویگوش... زدم رمیبه تصو يلبخند

 رونیزدم و موهامو مرتب کردم، از حموم اومدم ب شامویدوش گرفتم و ر هیرفتم  بعدم

 ...عوض کردم و عطر مورد عالقه مو به گردنم زدم لباسامو
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 عجله؟ نیکجا با ا نایبه به آقا س: که مامانم گفت رونیاتاقم اومدم ب از

 ...يبه زود دیفهمیم: گفتم يبهش انداختم و با لبخند ینگاه

 پسرم عاشق شده؟: زد یچشمک

گرفتم و  یشدم و رفتم و گل دست رو از گل فروش نیو سواره ماش رونیاز خونه اومدم ب...زدم یتلخ لبخنده

 ...کردم و به سمت خونه شون به راه افتادم يگل جا ساز يبودم تو دهیز قبل خررو که ا ییحلقه 

 ...دمیبعد از دوسال دارم به حرفت گوش م وونهید ينغمه : لب زمزمه کردم ریز

 شدم به سمت خونه شون به راه افتادم ادهیرو باز کردم و پ نیماش در

 ...در يجلو ادیدر رو فشردم و منتظر شدم تا ب زنگ

 تو؟ نا؟یس: باز گفت یرو که باز کرد نگاهش به گل دست و بعد به من افتاد با دهن در

 ختهیشونه هاش ر يفر رو شهیبزرگونه تر شده بود، موهاش مثل هم افشیق کمیبود،  یهمون شکل هنوزم

هنوزم مثل همون ساال ...چهره ش مونده بود يرو یشیته آرا...سرش افتاده بود يرنگش از رو یشال مشک...بود

 ...که دلم براش تنگ شده دمیتازه فهم دنشیبا د...خوشگل بود

 ...میشروع کن گهیبار د هی ایب: دست رو به سمتش گرفتم و گفتم گل

 تو چت شده؟ نایس: رز انداخت يبه گل ها ینگاه

 !نگار ياحمقانه رو کرد يکه به خاطره جلب توجه من اون کارا دمیفهم...دمیفهم ویمن همه چ: زدم يلبخند

 یحرفا رو ک نیا نایس: گل دستو از تو دستم گرفت و به جعبه حلقه زل زد...شد ياز گوشه چشمش جار یاشک

 بهت زده؟؟؟

 ...نغمه تیمیدوست صم: انداختم و گفتم اهشیس يبه چشما ینگاه

  ؟یشناسیتو اونو از کجا م: بهم زل زد رتیح با

 ...دربارت بهم گفت ویکه نغمه همه چ نهیمهم ا...ستیمهم ن گهید نشیا-

 ...هست که از نغمه خبر ندارم یدوسال: شد تو چشمام رهیخ

 ...ستیگفتم که مهم ن الیخیب-

 ...ممنونم نغمه: رز فرو برد يگل ها ونیرو م شینیب

رو  يزیو البته قرارم نبود چ دونستینم ویچینگار درباره گذشته من و نغمه ه...دونستیرو نم یچینگار ه گرچه

 ...بفهمه
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 :لب با خودم زمزمه کردم ریز

 ...شروع تازه هی دیشا...میشروع کن دیبه نگارم فرصت بدم، دوباره با خوامیم...شروع کنم گهیبار د هی خوامیم

که عشق به هم  یبه راست...یباز کن قیحقا يبود که چشمامو به رو نیسرنوشتمون ا دیشا...ممنونم نغمه

 ...دنهینرس

 یبار بهم گفت نیکه آخر کنمیحرفاتو فراموش نم چوقتیه

 "...افتیخواهد  ییدوباره  يعشق با بخشش معنا"

 

 انیپا

 00:10ساعت

 92 يد کی

 نغـــمـــه

 

 

 

 

  92 اسفند  : یینها انیپا

  93 شهریور: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member229481.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member53156.html : طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member116990.html    :ناظر 
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