
 

 

  



 

 عشق نوشته
 خالصه: 

از    زندگيش  تا  زندگيه  تو  بزرگ  دنبال ي معجزه  كه  در مورد دختري 

دخترمون توي يه اتليه كار ميكنه كه از قضا  . حالت يكنواختي دربياد

  اينجاست   از  و    ي پسر مدل مياد تا عكساي پروژه كاريشو اونجا بگيره 

 .... ميشه شروع جذابمون داستان كه

 مقدمه:  

ميپسنده    چيزي  يه  ادمي  هر  داره  متفاوتي  شخصيت  كسي    يكيهر 

  و   زدن  ورق  كه  لذتي  بخاطر  هاش  برگه  بخاطر  داره  دوست   كتابو

  يكي  ولي  ميكنه  ايجاد   براش  كاغذ  تيكه  يه  روي  ها   جمله  خوندن

  كه   چيزي   نوع  و   جنس  به   ديگه   اون   مهمه  براش  داستان   يه   خوندن

و    بخونه  سريع  هارو  جمله  داره   دوست  فقط   نميكنه  فكر  دستشه

  شكست   دل   ميشه  ها   جمله  همين با اينكه از  دريق  ولي ازشون رد شه 

 ميشه   داشت؛  دوست  ميشه  كرد؛  عاشق  ميشه  هام  جمله  همين  با  و

 .  كرد  زندگي

 

 



 

  نگار

از طبقه هفتم آپاراتمان اجاره ايم كه با هزار زور و زحمت پول  

  ميكردمپيششو جور كرده بودم به بيرون نگاه 

  ماه امشب كامل بود

من از بچگي،عاشق ماه كامل بودم و كلي انتظار ميكشيدم تا  

 ماه كامل شه تا برم ازپنجره كوچيك خونمون نگاهش كنم 

همين  ميده  ارامش  بهم  كه  چيزي  تنها  هنوزه  كه  هنوزم  و 

  كاره

من نميگم زندگي سختي داشتم ولي اونقدرام راحت نيس كه  

  بور باشي خرجتو خودت بدي از چهارده سالگي مج

 كال هم به دار دنيا يه عمو دارم كه خيلي هوامو داره 

  حاال شايد براتون سوال بشه كه چرا از اون كمكي نمي گرفتم



 

خب من تو سيزده سالگي پدر و مادرمو از دست دادم و چون 

تصميممو   باهاش  كنم  كار  ميتونستم  كه  بود  طوري  رشتم 

  گرفتم كه مستقل باشم

  البيخي

 به ساعت نگاهي ميكنم اوه 

 كي ساعت دو شد

  فردا بايد ساعت هشت برم سر كار

  هوف

بدون اينكه شام بخورم به سمت اتاق رفتم و روي تختم دراز 

 كشيدم و به ثانيه نكشيده چشمام سنگين شد و خوابم برد 

رَآه  بيدار شدم وسريع صبحانه مختصري خوردم و  از خواب 

  افتادم

  وس رفته بود و مجبور شدم پياده برممثل هميشه اتوب



 

  بعد از ده مين رَآه رفتن بالخره رسيدم

رفتم و پشت ميز نشستم و شروع كردم به اديت كردن عكساي  

 * عروسيه آقاي احمدي 

بعد از نيم ساعت آقاي صالحي )صاحب اتليه (اومد به طرفم 

براي  ميان  نوروزي  آقاي  امروز   جان  نگار  سالم   : وگفت 

ياد اوري كنم   اينجا عكس بگيري ازشون خواستم  پروژشون 

حواستو حسابي جمع كن اگه راضي  باشه ممكنه بقيه كاراشم  

  بياد اينجا

چشم كوتاهي ميگم و به كارم ادامه ميدم و پس از يك ساعت 

از   و  ميدم.  بدنم  به  قوسي  و  ميشه كش  تموم  كارم  بالخره. 

ميرم كه سريع در   پشت ميز بلند ميشم و به طرف ابدارخونه

  ورودي باز ميشه و من محكم با سر ميرم توي.در

از درد چشمامو ميبندم و زير لُب فحشي نثار احمقي كه درو  

  وأكرده ميكنم كه



 

 : صداي مردونه اي ميگه

اين واقعا  قابل  ح  چرا حواستون نيس  از بي حواسي غير  جم 

  پيش بينيه

 با عصبانيت ميگم

نسباتا   آقاي  يه حركت هوي  با  كه  بودي  شما  اينجا  محترم 

 احمقانه منو ضربه فني كردي اونوقت من حواسم پرته؟ 

 واقعا نوبره 

 با اخم چشم قره اي بهم رفت و از كنارم رد شد

 يعني چي يني منو به شخمشم حساب نكرد ؟

 چه بيشعور 

از خوردن اب به سمت ميز رفتم كه ديدم همون مرده   بعد 

 ا آقاي صالحي حرف ميزنهوايساده و طلبكارانه ب

 ؟  نوروزيه همون اين نكنه ببينم نكنه 



 

 واااييي نگار نگاااررر ببين چجوري باهاش حرف زدي 

  همين اول كاري گند زدي 

 خوبه گفت بهم گند نزنم 

من  گفت  و  انداخت  بهم  نگاهي  عصبانيت  با  صالحي  آقاي 

معذرت ميخوام بابت دير كردن كارمندم االن اومد ميتونيد به  

رتون برسيد و سپس اونو به سمت اتاق عكاسي راهنمايي  كا

  كرد

 و چشم قره اي به من رفت كه سرمو پايين انداختم

اتاق عكاسي رفتم كه ديدم لباسشو عوض كرده و   به سمت 

  منتظر گوشه اي ايستاده

  اوه

 عجب سرعت عملي



 

طلبكار نگاهم ميكنه كه بدون توجه به سمت صحنه ميرم و  

ندلي وسط صحنه ميزارم ميام و نور ها و  مرتبش ميكنم و ص

  دوربينم تنظيم ميكنم و بهش اشاره ميكنم بشينه

  به سمت صندلي ميره كه نگاهي بهش ميندازم

واقعا از حق نگذريم  قيافه خوبي داره نه خوب نه خيلي خيلي 

 خوب

 ولي به چه درد ميخوره اخالقش مثل سگه 

خالفتي انجام  بهش چن تا ژست ميگم و اون هم بدون هيچ م

  ميده

  توي هيچ كدوم از عكسا نخنديد

و وقتي عكسا تموم. شد بهش گفتم انگار لبخند روي لبتون  

 قاچاقه

كه به سمتم برگشت و همينطوري كه قدم به قدم بهم نزديك  

لبخند   به  نيازي  نميكنم توي حرفه من  تَر ميشد گفت فكر 



 

يك  اون  و  خورد  ديوار  به  پشتم  من  اون  از  تَر  مهم  و  باشه 

  قدميم ايستاد و تقريبا گيرم انداخت

و توي صورتم كمي خم شد و گفت :كار هاي من به يك عكاس 

  هيچ كس ديگه مربوط نيست  ساده و همينطور

  اومد  يخونم در نم ي زدي كارد م

 يعكاس معمول گفتيبه من م  شعوريب

  ...ي ...پسره  ي  پسره

 نمش يب ينم گهيكه د  شااليا اليخي اصال ب  هوفف

   يصالح ي داره با آقا دميكه د روني اتاق اومدم ب از

  دهيم دست

   و  ديبه ما اعتماد كرد نكهيممنون بابت ا يليخ

  ديمطمئن باش ديكاراتونم به من سپرد هيبق

 د يش ينم  مونيپش



 

 ؟ يچ يني كارا   هيبق يچ

  رفتم تا يمنش زيگفتم و به سمت م ياليخيب

  : گفت  يصالح ي آقا  نم يبش  خواستم

  به كساليپروژه هاشو تا  هيبق  ي نوروز ي آقا دخترم

  سپرده ما

  خوبه كه از كارمون  خوشش اومده  يليخ واقعا

 كسال يتا  يييييچ

   رو تحمل يآدم مغرور از خود راض نيا ديبا من

 كنم

 ...نه

 :حيمس

  نداره ي كه دختره اصال عالقه ا  دميشن يوقت

   قرار اول ازم متنفر  نيو تو هم  نهيمنو بب ختير



 

  منو وادارم كرد كه قرار داد يبيحس عج هي شده

و كامل نشونش بدم  قدرت كلمات و تك تك   سميبنو  كسالهي

  به من گفته شيتنها ي كه تو ييجمله ها

  جواب بمونه يب دينبا

ا  البته اون  از  خ   نيجدا  لجباز  يليدختر  از  منم  و   ي لجبازه 

  متنفرم

 :نگار

  يهجم از تلخ  نيسال ا هيقراره  دميفهم  يوقت  از

گرفتم و گوشه خونه با     ديكنارم تحمل  كنم  سردرد شد  رو

  نشستم يدستمال سر گل  گل ي 

 اعصابه  يب ي رزنها يپ  نيو كارام ع  قياز عال ي سر ي  قايدق

  و داغ كردم و بعد از دو قاشق شبيشام د اضافه

  به سمت اتاقم رفتم تا بخوابم خوردن



 

حدودا بعد سه ساعت سر كله زدن    دميتخت دراز  كش  ي رو

 با  خودم باالخره خوابم برد 

 :نگار

  شدم.به داريزنگ ساعت به زور از خواب ب ي صدا با

  رفتم و بعد از خوردن صبحونه  سيسرو سمت

از ده م  دميلباسامو پوش  عيسر به   نيو راه افتادم.حدودا بعد 

  .داخل دفتر شدم و پشتدميسر كار رس

دادم    يرو انجام م  ي وتريكامپ  ي م كارهاكار نشستم.داشت  زيم

 :كه تلفن زنگ خورد

 د ييالو بفرما_

 ؟ يسالم نگار جان خوب_

 دفتر؟  ديومدين ن؟چرايشما خوب يمرس _

 ش ي مسافرت چند روزه برام پ هي راستش من _



 

  و چند ي نوروز ي آقا  امياومده خواستم بگم كه نم 

  يدگ يامروز قرار دارن بهشون رس گه يد  ي مشتر تا

 كن

 ي زيچ هيراحت.فقط  التونيچشم چشم خ _

 دخترم؟  يچ_

 خوام يخواستم بپرسم قسمت چاپ،كارمندش هست؟اخه م_

 عكسارو بدم؟ 

 بده شوني.به ايبله هست،خانوم صادق_

 د؟ يندار ي چشم كار_

 نه دخترم خداحافظ_

 خدافظ_



 

 ي احمد   ي آقا  يعروس   ي سمت قسمت چاپ رفتم و عكسا  به

به خانوم صادق اومدم كه د  يرو  و  نشسته    ي نوروز  دمي دادم 

 .دفتر ي تو

 لب دادم كه جواب نداشت ر يز سالم

 :كه شروع به صحبت كرد زينشستم پشت م رفتم

  ي نيكه شما بش نجا يا ومدميمحترم من ن خانوم

  عكسامو .اومدم اول يو استراحت كن زي م پشت

 .رم يبگ ديجد ي و دومن عكس ها  رمي بگ ليتحو

 .هياز خود راض  يليخفش كنمخ  خواستميم يعني

  يو بعد با آرامش ساختگ   دميكش  ق ينفس عم هي

  سركار كه استراحت كنم ومدمي:بله منم نگفتم

  هم ييو عكسا گرميم  رميآمادس االن م عكساتون

 رم ي گ مي وقت  ٔ  رو در اسراه  ديريبگ دييخوا يم كه



 

  اد يكه ماشااهلل شما ز خواديتحمل م كمي فقط

 د يدار

 .رم يگفتم و از كنارش رد شدم تا برم عكساشو بگ نويا

 دلم خنك شد  شي آخ

 بدم  ييآتو ياز خود راض ي آقا ن يدست ا دينبا

  كه بهتون دادم ييعكسا يخانوم صادق سالم

 امادست؟ 

 برو بردار  زي م ي اره دخترم اونجاست رو_

 .يمرس_

 .و عكسارو برداشتم و رفتم  رفتم

 .ديسمتش گرفتم و گفتم:انتخاب كن پاكتو

  كه بعد ده زميگرفت.رفتم و نشستم سر م پاكتو

  كنه كه يداره خودشو كنترل م  دميد نيم



 

  صدام هوياش شده بودم كه  رهي.با تعجب خنخنده

 گفتم بله عي.سرزد

 :گفت

 .د ي اريب في لحظه تشر هي_

 .دييبله بفرما_

 .شماست ي عكسا ست يمن ن ي ظاهراً عكسا نيا_

 من؟  ي ؟عكسايييييييييييييييييچ_

  و پشت سر هم دميعكسارو از دستش قاپ  عيسر

 خاک بر سرم  ييييي.واعدميديم

 تو بود  نيا  اميمسخره باز ي عكسا كل

 ...نكنه اون عكسه نهنكنه

 دمش ي ورق زدم ند ينكنه هرچ  خدا

 شكرت خوب شد اون عكسه نبود ا يخدا شي آخ



 

 رفتي آبروم و شرفم باهم م وگرنه

  هووووف

شده    ي جد  گهيبهش انداختم.خدا رو شكر د   ينگاه   يچشم  ريز

كردم و به سمت در   يبود.سرفه مصلحت يبود وسرش تو گوش

اومد و درو بست.به سمت   ياتاق عكاس رفتم كه پشت سرم 

 .صحنه رفتم و اونو مرتب كردم 

به    عيزدم كه سر  ي بلند  غيج  دميكه د  ي زيبا چبرگشتم و    هوي

 سمتم اومد و دستشو گذاشت رو دهنم 
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 شديگردتر نم نياز ا  گهيد چشام

  ي   بهيپسر غر هياالن من واقعا با  ي عنيتوبه ايخدا

  هم  يلياتاق دربسته كه از قضا خ هي ي تو لخت

 و دستشم رو دهنمه تنهام  كهينزد بهم



 

  دهنم برداشت و  ي دستشو از رو عيسر

  تو و منو تو رو ان ي:ساكت االن اگه االن بگفت

  هم من مجبور يشيهم تو اخراج م نن يبب  ي نجوريا

 رم ي تو رو بگ شميم

  متوجه حرفاش نبودم و فقط چشامو گرفته اديز

 بپوش تو رو خدا  ي زيچ هيگفتم:برو  يم بودمو

  چشامو ي ال واشيازش نبود كه  ي خبر  قهيدق چند

  رو به روم نهي دست به س دمي كردم كه د باز

  كنهيداره نگام م سيو پوكر ف سادهيوا

 م يكردم و گفتم:خب به كارمون برس ي ا سرفه

 نه يقزو ي من دارم سنگ پا ستيرو كه ن نيا ايخدا
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  اومد و چندتا ژست خفن ن،كهي دورب ي رفتم پا 

  باشه به ومدهيگفتم و اونم انگار كه بدش ن بهش

  يليخ  مي.اما از حق نگذرداديهمرو انجام م   بيترت

 گرفت ي ژست م خوب

 گه ينباشه مدله د يهرچ خب

  رفتم و از چاپ خونه عيكه تموم شد.سر كار

  حدودا ده لشيوسا  ي آوردم و گذاشتم رو عكساشو

  نيبعد اومد و گفت:از كل عكسا فقط هم نيم

  حدودا بعد از گهيد زي چ هيو  دي چاپ كن  عكسو

  شمال  ميبر مييخوا ي م انيب يصالح ي آقا نكهيا

 دي.گفتم آماده باشيغات يكار تبل ي برا

 گفت ورفت  نويا

 جمع كردم  لمويو وسا دميكش ينفسه راحت خسته



 

 گرفتم و به سمت خونه رفتم يو تاكس 

  سفارش دادم و بعد از تزاي.پدمي خونه كه رس به

  لدا ي يعنيدوستم  نيرفتمو بهتر ميغذا به سمت گوش خوردن

 دادم   اميپ

     ذره شده هي.دلم برات شميپ  ايفردا ب وونهيسالم د_

كه   و كردم  چت  باهاش  آنقدر  و  رفتم  تخت  سمت  به  بعد 

 خوابم برد يك دمينفهم
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  خواب راحت كردم چون امروز ي خره باال ششياخ

 و من تا ساعت دو بعد از ظهر  ل يتعط  روز

 روزه  نياز بهتر يكيو جمعه ها  خوابميم

 منه يزندگ ي ها



 

   رونيب مي تا باهم بر شمي پ  اديب ۴قرار بود ، ساعت  لداي

 گم يروز در كل هفتسا راست م نيجمعه ها بهتر گميم

خانم   لداي  خورمي كه چه عرض كنم ، عصرونمو كه م  صبحونه

 .ارنيم  فيتشر ر يتاخ  قهيدق ستي هم بعد از ب

 ؟يسالممم عشقم خوب _

  شده بود خره زرهي دلم برات  ؟يتو خوب يمرس _

  منم _

  دور دور  ميبر _

 ميبزن بر _

 ( شيي البالو ۲۰۶)   ميشيم لدايو سوار عروسك  رونيب ميريم

ماه   كي. كال تمام حقوق  ميكني رستوران حركت مو به سمت   

 ره يبه فنا م لدايجمعه با  ي من سر 



 

ب  البته  هم  خودم  از خوردن  ستمين   ري تاث  يكه  بعد  نهار   ي . 

  .ميكنيبه سمت پاساژ حركت م  يمشت

 گذره يبهم خوش م ي ليخ  لدايبا  رمي هر كجا م كال

 .گنيم  نيبه هم قيرف
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 .ميريمن م ي اساس به سمت خونه  يكوفته با كلو  خسته

  .كنميواحد و كه باز م در

  تو رهياز من م  ترعيسر

 ي رو   شهيولو م و

  كنميپرت م داروي. خودمم خرمبل

  نفره كيمبل  ي رو  رميطرفو م ي 

 شميم ولو



 

 سركار؟  ي ري: نگار فردا م لداي

 اره خب  _

 ا يدار ي چه حوصله ا  _

  يكه ول ستيدست خودت ن يتو تنبل  زميعز _

 سخت كوشم من

 بابا سخت كوش مونينكش ييوا _

 نه يبازم هم _

 م؟يخب حاال شام چه كن  _

  معلومه كه تخم مرغ  _

 .ميسفارش بد  يچ  ي نه تروخدا  _

 باش _

 ؟ي خوريم يچ _

 خورم ي برگر م _



 

 منم قارچ و گوشت _

 باش _

 .ميتا مخلفات شامو اماده كن  مي ريو بعد م  دهيرو سفارش م  غذا

رو   يل يخوشمزه و چرب و چ  ي از خوردن غذا  بعد   ي هر دو 

 .مي شيولو م نيزم

 ر يازمون نگ ارويشاد نيا ايخدا
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موفق رو پشت    ي روز كار  كياز خواب پاشدم. تا   شهيهم  مثل

 سرم(  ر ي سر بذارم ) خ

 دم يخر شبيد  نيكه هم ينفت يمانتو اب  دنياز پوش بعد

 .راه افتادم هيسمت اتل به

 .اد يداد م ي صدا  دمي، د دمي كه رس هياتل به



 

  .اونجا  سادنيچندتا الت وا  دمي عجله سمت داخل رفتم كه د  با

 افتاده؟  ياتفاق ونيجلو گفتم: اقا رفتم

اتفاق ، اره از اتفاق بدتر ، فاجعه   گه ياوه اوه خانوم و نگاه م _

  شده

 ن ناموسمونو پخش كرد عكس

  محترم ي اقا يو چ _

 پخش نكرده  يعكس يكس  نجايا د،يصحبت كن درست

 .راحت التونيخ

 .ديي بفرما حاال

 .مييفرمايباش االن م _

  .چشمامو بستم و منتظر بودم  دهيكه بلند كرد ، ترس دستشو

 وفتاد ين ياتفاق يول

 .باز كردم چشامو



 

  .بود ي نوروز نكهيا يييوا

 .رو اروياون  زديكتك م  داشت

 .شدم رشيتعجب خ  با

 انداخته بود؟   ريخودشو به خاطر من گ  واقعا

 اس   دهيچي مرد واقعا پ نيا
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  رفتم سمتش و بازوشو گرفتم تا عيسر

  ي دست مرده خورد تو هويكنم كه   جداش

  و سرم با ضرب نيو افتادم زم صورتم

 يچي ه  گهيو د زيم ي  هيبه پا خورد

 دمينفهم 

 :حيمس



 

  ولش گفتي م يو ه ديبه بازوم چسب اومد

 من خون جلو چشمامو گرفته  يول كنم

 تونستم بعد از اون اتفاق تحمل  يبود.نم 

 زن هي ي دست رو نايمثل ا يي.التاكنم

 .بلند كنن معصوم

  دميشن ي غيج ي به خودم اومدم صدا تا

 افتاده و  ني زم  ي دختره رو دميد برگشتم

 .ادياز سرش خون م داره

  رو حلش دادم و رفتم  كهيمرت يعصب

 نگار و بغلش كردم و سمت در رفتم  سمت

 حركت  ع يو سر نيماش ي تو گذاشتمش 

  .كردم  

  بود كه  نيو ا شديبرام تازه م خاطراتم



 

 ...داد يم عذابم

 آور گذشته تلخه  اديدختر كه  نيبه ا لعنت

 ...منه 

 اجازه رو  ني ا ي زيچ هيكنم كه  كاريچ يول

 ...كه تنهاش بزارم دهينم بهم

 بغلش  رمي م شميم اده يپ ن ياز ماش عيسر

 وونهيمثل د  رسميكنمو به داخل كه م يم

 حالش  ضميمر دي :كمك كنزنميداد م ها

 بده 

 برانكارد ي و رو اني تا پرستار م دو

 ...برنشيو م  زارنشيم 

  ساعت صبر كردن بالخره دكتر كي بعد

 ازش  عيو سر شمياز جا بلند م اديم



 

 حالش چطوره؟  پرسميم 

 هيفقط  دي حالش خوبه نگران نباش_

 .نيبود هم يجراحت سطح  

 تونم برم تو؟ يم_

 .دييبله بفرما_

 ي كنم وقت يسمت در اتاقش پا تند م به

 ي پرستار خانوم باال هي نم ي بيتو م  رميم

 سمت تخت چهره زردش رو  رمي.مسرشه

 شده يچ ي با اون سر باند پ نمي بيم كه

 دوباره بارون خاطرات خونه خرابم 

 ...كنهيم 

 :بك فلش

 نا ي زم ي خوري م واشي الي.سهسايوا اليسه



 

 .حوصله بغل كردنتو ندارم من

 ...خندهبلند...دلبرانه،معصوم يم

 بره ي هر دفعه ازم دل م مثل

 اليسه_

 ...ن يزم وفتهيجوابمو بده كه م گردهيم بر

 ي چجور دونمي.نمكنميسمتش پا تند م به

 و بغلش دمي بهش رس ي با چه سرعت و

 ...زانو زدم  

 وونه؟يد ي شد يچ_

 ي كنيبابا چرا آنقدر شلوغش م  ستين ي زيچ_

 دكتر  ميپاشو پاشو بر اديسرت داره خون م_

 بابا ي خواد ا ينم_

 برمش يبه سمت خونه م كنمويم بغلش



 

  دونستمي چون م كنميبعد دكتر خبر م و

 ...اديبدش م مارستانيب از

 و  كنهيم  يچيسرشو باند پ ادويم  دكتر

 گه يد يول دهيند ي جد بي:سرش آس گهيم 

 برخورد كنه با سطح دي چند وقت نبا تا

 ني زم  ي محكم بخوره رو ايسفت  

 نياومد  نكهيچشم ممنون بابت ا_

 خدانگه دار _

 خدانگه دار _

  دهيخواب  نميبي سمت تختش كه م رميم

 شده با چهره زردش  يچي سر باند پ  اون

 ...كرد يبد م حالمو

 :حال



 

 ي دستم ال نميب يم ام ي به خودم م تا

 سرم درد  كنميموهاشه و دارم نوازشش م 

 .كنميپا تند م  روني. به سمت بگرفت

 كنهيداره خفم م  نجايا ي هوا
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 :نگار

صداي در از جا پريدم ، اروم چشمامو باز كردم كه از برخورد   با

 نور با چشمام سرم درد گرفت؛ 

  به اطراف انداختم نگاهي

خواستم   كسي بودم  بيمارستان  توي  انگار  و  نبود  اتاق  توي 

  پاشم كه دستم تير كشيد

  سرم توي دستمه كه اعع



 

 سعي كردم اتفاقات امروز رو به ياد بيارم  سردرگم

از كمي فكر كردن اتفاقات مثل يه فيلم از جلو چشمام رد    بعد

 شد اون دعوا ؛ بعدم يارو هلم داد و ديگه چيزي يادم نمياد 

 كي منو أورده اينجا؟  ولي

باز شد و قامت نوروزي توي   خواستم بلند شم كه در  از جا 

 چهار چوب در نمايان شد

  اين منو أورده اينجا پس

شم سريع به سمتم اومد و بازومو منو ديد كه ميخوام بلند    تا

 گرفت و مجبورم كرد بشينم 

 :گفتم

 من حالم خوبه لطفا بزاريد برم_

شما تازه به هوش اومدي از كجا ميدوني حالت خوبه وايسا  _

  دكتر بياد



 

 اي بابا ميگم خوبم بزاريد برم كلي كار دارم _

  الزم نكرده حاال انقد وظيفه شناس بشي بشين سر جات_

 حرفي بزنم گفتاومدم  تا

  ساكت

 ميزدي خونم در نمي اومد پسره ي از خود راضي  كارد

 بچه هاي دوساله باهام رفتار ميكنه  عين

  چند مين دكتر اومد و باند سرمو باز كرد و معاينم كرد بعد

 :كه تموم شد گفت كارش

سرشون أسيب جدي نديده ولي بايد مواظب باشيد تا چند _

 ساز ميشه براشونروز ضربه نبينه وگرنه خطر 

و   به شد  قرمز  چشماش  دفعه  يه  كردم  نگاه  نوروزي  چهره 

  دستاش مشت شد

  عجيبه



 

كه از در رفت بيرون رفت سمت ميز و از توي پاكتي كه   دكتر

اومدنه دستش بود كمپوتي برداشت و باز كرد و أورد گرفت 

  سمتم

برم پذيرش كاراتو _ تا من  بيا دكتر گفت ضعف داري بخور 

 دم انجام ب

 نيست پولش پرداخت كنيد خودم ميدم  الزم

  توجه به حرفي كه زدم از در بيرون رفت بي

  مارو گير چه كسايي ميندازي  خدايا

 زوره محبتاشونم

 :)نوروزي( مسيح

  سمت پذيرش راه افتادم به

دكتر گفت كه نبايد ضربه به سرش بخوره ديگه مطمئن   وقتي

 شدم كه خدا داره باهام شوخي ميكنه 



 

  داشت تكرار ميشد گذشتم

 من ديگه نميزارم تكرار شه ولي

 ترخيسو انجام دادم و به سمت اتاقش پا تند كردم  كاراي 

 باز كردم كه ديدم داره گريه ميكنه  درو

 به سمتش رفتم و گفتم چيشده؟  سريع

 :كه گريه ميكرد گفت نطورهمي

 اومدم سرممو در بيارم كه اينجوري شد _

 ديدم كه داره خون مياد دستشو

 واقعا بخاطر يخورده خون اينجوري داره گريه ميكنه؟ يعني

  توي دستم گرفتم هر چي نگاه كردم دستشو

  نديدم كه باهاش خون دستشو بند بيارم چيزي 

  :بغل كردو گفت پاشم برم باند بگيرم كه بازومو خواستم

 نرو من ميترسم منو با دستم تنها نزار  توروخدا



 

 : بهش كردم و خندمو خوردم و گفتم نگاهي

 باشه نگران نباش باشه

  ديگه چاره اي ندارم ديدم

  تيشرتمو گرفتمو گذاشتم روي زخم دستش پايين

 با اون دستم به پذيرش زنگ زدم و گفتم باند بيارن؛  وبعد

  اوردنبعد دو مين باند  

اروم مثل   دستشو اروم  اين مدت  توي كل  پيچي كردم  باند 

 بچه ها گريه ميكرد 

  دختر فقط اداي ادماي قوي رو در مياره اين

 :بهش گفتم رو

  نميخوايي دستمو ول كني تموم شد_

 هان؟؟_

 :حواس پرتيش خندم گرفت دستمالي بهش دادم و گفتم از



 

 ديگه با دستت تنهات نميزارم فقط دستمو ول كن كنديش _

اول گنگ بود كه يهو گرفت و با خجالت دستمو ول    نگاهش

  كرد

  انداخته بود پايين و لپاش گل انداخته بود سرشو

 :  بهش گفتم رو

 پاشو بريم مرخصت كردن ميرسونمت_

  نيست خودم ميرم تا اينجاشم ممنون نه الزم _

زمين _ ميخوري  يهو  ميره  گيج  سرت  بري  تنها  نميتوني 

 نديدي دكتر چي گفت ؟

سر جاش بلند شد قدم اولش به دوم نرسيده بود كه سرشو   از

  گرفت و داشت ميوفتاد

 چجوري گرفتمش  نفهميدم

 فهميدم يهو ته دلم خالي شد و ياد سهيال افتادم  فقط



 

  : نم كشيدمو گفتمپشت گرد دستي

  به من تكيه بده بريم خودتو

جلو    اومد گرفتم  سكوت  نشانه  به.  دستمو  كه  بزنه.  حرفي 

 صورتش و گفتم

  ميكنم هيچي نگو و فقط بيا بريم خواهش

 :نگار

 چرا دوباره سگ شد  نميفهمم

 چي گفتم  مگه

 بو ميدادم بغلم كرد ناراحت شد؟ نكنه

  نامحسوس زير بغلمو بو كردم خيلي

 :/ بابا بو گل ميدم هن

  ني چشه معلوم



 

ماشين كه رسيديم درو برام باز كرد و نشوندم تو ماشين    به

  درو بست و بعد خودشم سوار شد

  چشمي نگاهي بهش انداختم زير

چيزي   از يه  بود  معلوم  ولي  فهميد  چيزي  نميشد  چهرش 

  ناراحتش كرده

 :كمي دل دل كردن بالخره پرسيدم با

   ميدونستم ناراحت ميشيد نميومدماگه _

 :ابرويي باال انداخت و گفت تاک

 كجا نميومدي؟_

با شما كه منو برسونيد ولي اسرار خودت بود كه من بيام _

 تقصير خودته حاال چرا ناراحتي؟

 :اي تعجب كرد و بعد گفت  لحظه



 

اوال من ناراحت نيستم كه تو رو ميرسونم دوما بالخره تو يا _

بخ سوما  رد  شما؟  و  لجبازي  از  چون  شدم  ناراحت  اين  اطر 

 دستوراتم بدم مياد 

 : قره اي رفتم و گفتم چشم

حاال شما گوش كنيد أوال شما ريس من نيسيد كه دستور _

بديد و من عمل كنم دوما من لجبازم و به شما ربطي نداره 

 حاالم ساكت باشيد سرم درد ميكنه 

تعجب و خشم نگاهي بهم كرد و بعد به رو به رو خيره شد    با

  و مشغول رانندگي شد

 به پشتي صندلي تكيه دادم و چشمامو بستم سرمو

 كي خوابم برد نفهميدم

 :)نوروزي( مسيح

بهش انداختم اعع اين كه خوابيد آدرس خونشو ندارم    نگاهي

  كه



 

  چيكار كنم  حاال

 هوووفف 

 دم كه جوابي نداد بهش انداختم و صداش ز نگاهي

  صداش كردم كه اخمي كرد دوباره

 صداش كردم و بهش گفتم پاشو ادرستو ندارم  دوباره

   صداي خواب الويي گفت : شما بريد من تير خوردم با

  دوباره خوابيد  و

  خنده نگاهش كردم با

  ي ديوونه دختره 

  دوباره صداش كنم ولي دلم نيومد خواستم

  دمبه چهره معصومش كر نگاهي

 دختر امروز منو از كار و زندگي انداخته بود اين

  با اين حال نميدونم چرا از دستش عصباني نبودم ولي



 

 لجباز و يه دنده بود و اين منو اذيت ميكرد  خيلي

چقدر منتظر موندم تا بالخره خانوم تكوني خورد و    نميدونم

 بيدار شد 

 :نگار

چشمامو باز كردم كه ديدم همه جا تاريكه باتعجب نگاهي    اروم

 به أطراف انداختم كه ديدم توي ماشينم واااايييي 

 كسي منو دزديده ؟  نكنه

 هيچي يادم نيست چرا

از ماشين پياده شدم و شروع كردم به دويدن كه يهو   سريع

  يكي از پشت يقه لباسمو كشيد و پرت شدم تو بغلش

جيغ بزنم كه دستشو گذاشت روي دهنم نگاهش كردم    اومدم

  توي تاريكي خيابون چيزي از چهرش پيدا نبود

 : و پا كه زدم گفت دست



 

  غلطي داري ميكني منم بابا مسيحم چه

مسيح كيه ؟ من مسيح نميشناسم به حضرت مسيح    مسيح؟؟

 ولم كن من كاري نكردم يااا مسيح

  ت ماشينكرد گذاشت روي شونش و برد سم بلندم

  هنگ بودم و نميدونستم خوابم يا بيدار كال

توي ماشين و تا اومدم برم پايين قفل مركزي رو زد    گذاشتم

 برگشتم نگاهش كردم ديدم نوروزيه 

واااايييي نگاااررر خاک تو سرت االن ميگه اين ديگه چقد    اي 

 چسخله 

اووم ببخشيد من هر موقع از خواب بيدار ميشم هنگم االنم _

 ردم منو دزديدن فكر ك

اشكالي نداره امروز روز سختي بود مخصوصا براي من حاال _

 ادرس خونتونو بده

 ادرس؟؟ _



 

بله ادرس هر خونه اي توي يك بلوار و كوچه قرار داره اونو _

 ميگم 

  ريزي كردم و ادرسو دادم اخم

 اون حرفي بينمون رد و بدل نشد تا رسيديم خونه من بعد

شكر برم ولي دلم نبود االن ميگفت شدم خواستم بدون ت  پياده

 چقدر بي تربيته 

 گفتم :مرسي بابت كمكاي امروزتون برگشتمو

  نشنيدم جوابي

 حرس محكم درو بستم و به سمت خونه حركت كردم  با
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 :)نوروزي( مسيح



 

امروز    منتظر افتادم بنظرم  راه  تا وارد خونه بشه و بعد  شدم 

ه بودم كه بتونه اينجوري باهام حرف بزنه  زيادي بهش رو داد

 تا حاال هيچكس اينجوري با من سر لجو نگرفته بود

من مسيح نبودم اگه اينو رام نميكردم وقتي جوابشو ندادم   ولي

  از حرس درو محكم كوبيد و رفت

خونه كه رسيدم خسته  كليدو به در انداختم و  وارد خونه   به

شدم همه جا تاريك بود المپارو كه روشن كردم  صداي قار و  

قور شكمم بلند شد تازه فهميدم از ظهر تا حاال هيچي نخوردم  

واي كه چقد گشنم بود رفتم و در يخچالو باز كردم كه ديدم 

   توي يخچال تبه به جز تخم مرغ و اب معدني هيچي نيس

  رفته بود خريد كنم يادم

 تخم مرغو برداشتمو درست كردمو خوردم  همون

 كه چقد دلم براي غذاهاي بانو تنگ شده بود اخ

 ميرفتم بهش سر ميزدم قبل رفتن به شمال  بايد



 

ثانيه   به به  و  تخت  رو  انداختم  خودمو  و  رفتم  تخت  سمت 

  نكشيد كه چشمام سنگين شد 

 :نگار

انقدر خسته بودم كه نفهميدم كي خوابم برد و هنوزم    ديشب

  كه هنوزه و سركارم دلم ميخواد بخوابم

  احمدي قرار بود امروز بياد عكساشو بگيره بالخره آقاي 

 :رد وگفتباز شد و احمدي اومد تو و سالمي ك در

 خانوم عكسامون امادس؟_

  بله. بفرماييد بنشينيد تا بيارم براتون_

 بله حتما _

  سمت قسمت چاپ رفتم. و از خانوم صادقي عكسارو  گرفتم  به

  بفرماييد اينم از عكساتون_

  ممنون_



 

 نميخواييد چك كنيد؟_

 نه ممنون الزم نيست ما از كار شما مطمنيم _

 لطف داريد _

 خدانگهدار _

 انگهدار خد_

از رفتن احمدي حدودا ده مين بعد نوروزي اومد از ديشب    بعد

باهاش سنگين   ناراحت بودم و سعي كردم  از دستش خيلي 

 باشم

سالمي  كرد كه جوابي ندادم و با اخم به سمت اتاق عكاسي  

خودمو  رفتمو  ميشنيدم  سرم  پشت  قدماشو  صداي  رفتم  

ورد تو با تعجب  مشغول دوربين كردم كه ديدم چند تا تابلو أ

به تابلو هاي نقاشي نگاه ميكردم يكيش عكس يه چهره كامل  

   بود يكي ديگش هم نصفه همون تابلو چهره



 

كه چقد دلم ميخواست ازش در مورد اين تابلو ها سوال    اخ

بپرسم ؛ ولي قرار بود قهر باشم تا بفهمه نميتونه به من مثل 

 همه زور بگه 

رو تنظيم كنم عجيب هواسم  پيش باالي چهار پايه تا نور    رفتم

اين تابلو ها بود كه همين كار دستم داد و چهار پايه از زير پام  

در رفت وداشتم پخش زمين ميشدم جيغ بلندي زدم كه يهو 

 وسط زمين و هوا معلق موندم

ترسيده    چشمامو ؛  ميدادم  فشار  هم  روي  محكم  همچنان 

ن نشسته چشمامو باز كردم كه ديدم داره با چشماي به خو

   نگاهم ميكنه 

  شده بود مثل درياي طوفان زده چشماش

همين    ابي و  بود  شده  گم  قرمز  رگه  كلي  ميون  چشماش 

 ترسناكش ميكرد و منو مسخ چشماش؛



 

منو زمين گذاشت و گفت : بي دقتي تو كار دستت ميده    اروم 

 خيلي احمقي 

خونم به جوش اومده بود از دست اين ادم از خودراضي   ديگه

 به اون چه ربطي داره ؟ 

پام   بلند و  ميوفتادم  فوقش  نداره  ربطي  هيچ  شما  :به  گفتم 

 ميشكست پاي خودمه به شما چه؟

  . عربده اي زد كه از ترس قالب تهي كردم يهو

 .سرت ميخورد زمين چييييييييييي هااا؟ اگه

 اونجوري ميمردي پات ميشكست بدبخت  كاشكي

  كرده نگاهي بهش انداختم بغض

 ولي نميدونم دليل بغضم چي بود ولي  خودمم

انگار وقتي ديدم يكي بعد سالها نگرانم شده و بخاطر اينكه   

  آسيب نبينم سرم داد زده



 

 دلم خالي شد ته

  يه تلنگر الزم بود تا بغضم بشكنه فقط

تعجب نگاهي بهم انداخت و بعد با دو به سمت بيرون رفت    با

  و درو به هم كوبيد

  صداي بسته شدن در بغض منم تركيد با

 شل شد و اروم روي زمين نشستم پاهام

  من چم شده؟ من هيچوقت انقدر ضعيف نبودم ؟ خدايا

يه مدت كه اروم شدم از جا بلند شدمو رفتم سمت صحنه    بعد

  ين وارد اتاق شد وكه اونم بعد دو م

  بست درو

  بهش انداختم نگاهي

اروم    واقعا ازش ممنون بودم كه رفت و گذاشت هر دو مون 

 بشيم اومد سمتم و گفت



 

 صحنه آمادست عكسارو بگيريم ؟_

 بله فقط به من بگيد ميخواييد چطور عكسي باشه_

  تبليغ تابلويي كه مثال من ميكشم_

  ياريد بزاريد وسط صحنهاهان پس اون تابلو نيمه كاررو ب_

 باشه_

 رو گذاشت وسط صحنه سفيد كه بهش گفتم تابلو

مثال  _ كه  نقاشي  روي  بگيريد  و  دستتون  بگيريد  قلمو  يك 

 داريد ميكشيد 

 ژست بهش گفتم گرفتو بالخره بعد يك ساعت تموم شد   هر

گردنمو گرفتم كه ديدم رفت سمت وسايلش خواست    خسته

  لباسشو عوض كنه كه سريع

 سمت در و رفتم بيرون  دويدم

 بي حياست اين چقدر



 

 نه انگار يه دختر مجرد تو اتاقه  انگار

         :\ميكشه پايين همينجوري 

 واال 

 ده مين اومد بيرون و رو به من گفت بعد

چيزي  _ شمال  تا  درضمن   و  ميخوام  فردا  تا  عكسارو  اين 

  نمونده قبل رفتن بايد يه پروژه ديگه اماده كنيم

  دهن باز بهش خيره بودم با

  واقعا توقع داشت من تا فردا همه عكساشو اماده كنم؟ يني

 نهههه 

 اومدم حرفي بزنم وسايلشو برداشت و رفت  تا

پامو محكم رو زمين كوبيد م و زير لب فحشي نثارش   حرسي

  كردم تلخك خان

 :)نوروزي( مسيح



 

كنار   حتي چشمام  جلو  از  كردش  بغض  چهره  لحظم  يك 

 نميرفت 

بزرگ    راچ درد  اون همه معصوميت يك  ميكنم پشت  حس 

 خوابيده 

به سرم دادم تا اين افكار. از سرم بره بيرون از وقتي اين   تكوني

 دختر اومده تو زندگيم همه چي داره به هم ريخته تَر ميشه 

  در خونه بانو كه رسيدم نيمچه لبخندي زدمو پياده شدم به

 يده باز شدزنگ خونرو زدم كه به ثانيه نكش رفتمو

  برم از صبح كه بهش گفتم ميام تا االن منتظره قربونش

شدم كه ديدم از سر باغ داره به سمتم مياد قدم تند    داخل

 كردمو رفتم سريع بغلش كردم كه گفت

 قربونت برم پسركم كجا بودي دلم برات يذره شده بود _

 دل منم براي شما يذره شده بود گل بانو_



 

  بيا بيا مادر بريم تو_

براي _ زده  لك  دلم  كردي  درست  چي  ناهار  بانو  چشم 

 دستپختت 

  اي بال گرفته پس دوباره گشنت شده ياد گل _

 پير كردي اره؟  بانوي 

  اعع نه بخدا دلم براي خودت پر پر شده بود_

  چاپلوسي نثارم كرد   خنديدو

 به به بانو چه كردي _

 : مهربوني زِد و گفت لبخند

نميايي  _ خيلي  كه  خونه تو  بخور  خوب  االن  حداقل  اينجا 

 خودتم كه همش اشغال ميخوري 

اعع دست شما درد نكنه گل بانو من ديگه شدم اشغال خور  _

 هان؟



 

 معلوم امبرگل و چي چي زا هم شد غذا ؟ _

  اينو گفت پقي زدم زير خنده بريده بريده پرسيدم تا

 منظورت پيتزا و همبرگره ديگه؟_

  همون كه تو ميگيقره اي رفت و گفت حاال   چشم

اين زن تنها كسي بود كه تو سختيا به دادم رسيد و    هميشه

 پناهم داد فقط پيش خودش حالم خوب ميشد 

به سمت    بعد كردمو  ازش  تشكري  خوردن  غذا  سير  دل  يه 

  االچيق وسط باغ رفتم

با سهيال    هميشه بخير چقدر  يادش  ميداد  ارامش  بهم  اونجا 

  اينجا ميومديم

االچيق همونجايي كه با چاقو اول اسمامونو  سمت ستون    رفتم

 نوشتيم

موقع قول داديم تا اخرش كنار هميم ولي االن چي من   اون

  بودم ولي اون نبود



 

  گفتم تلخ

  قولت عمل نكردي سهيالي من به

 نكردي 

 كه چشمات قرمز شده كوه درد بانو  دوباره

غم زده ي بانو  باعث شد به خودم بيام تلخندي زدمو    صداي 

 :فتمگ

  نبينم غم صداتو بخاطر من بانو_

 :توي چشماش حلقه زد و گفت اشك

  مگه ميشه اين حالتو ببينم ناراحت نشم اخه_

هميشه ميگفتي ميگزره تحمل كن ديدي گذشت  االنم فقط _

 يه زخم مونده با يه تجربه 

  قربونت برم من مادر_

 : اروم گذاشتم رو پاهاش و گفتم سرمو



 

  مثل قبلنا موهامو ناز كن گل بانو_

دستشو توي موهام كشيد چشمامو بستم چقدر اين   خنديدو

 نوازشاشو دوست داشتم 

  خب پسركم كي ميشه زنت اينجوري دست توي _

 بكشه؟  موهات

  بانو دوباره شروع كرديا_

 ميخوايي چه كني؟ مگه بد ميگم اخه من تا كي زندم بعدش  _

  كردمو گفتم اخمي

  چند بار بگم از اين حرفا نزن_

 باشه اخمي خان_

  از كوچيكي اين اخمي خانو بهم ميگفت  خنديدم
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 :نگار

بدنم كش و قوسي دادم و خسته نگاهي به صفحه گوشيم    به

  انداختم

  خدااااا ياااا

وف االن چجوري اين موقع شب برم خونه ده شبه هو  ساعت

همش تقصير اين پسره ي بيشعورهغر غر كنان تاكسي گرفتم 

و منتظر شدم تا بياد بعد حدودا دو مين اومد و از ساختمون 

  رفتم بيرون و سوار تاكسي شدم

چشمام   خسته كي  نفهميدم  و  دادم  تكيه  پنجره  به  سرمو 

  سنگين شد

  خاااانووووم خانوم خانوم

  ه چي ميگي چخهبل_

 : نگاه پر تعجبي بهم انداخت و بعد با خنده گفت راننده



 

 ببخشيد بيدارتون كردم ولي رسيديم _

 : زده از جا پريدمو گفتم خجالت 

  ممنوناعع رسيديم چيزه خب _

 خواهش ميكنم_

  ثانيه نگاهش كردم كه پرسيد چند

 نميخواييد پياده شيد؟ _

  اعع من هنو اينجام ببخشيد_

نگااار شد ي دفعه تو از خواب پاشي و به همه ثابت نكني   نگااار 

 چسخلي 

 هووفففف

سمت خونه رفتمو كليد انداختم و داخل شدم اخييششش   به

 هيچ كجا خونه خوده ادم نميشه

  رفتم مسواک زدمو بدون شام گرفتم خوابيدم خسته



 

زنگ عجيب روي مخم بود پاشدم خاموشش كردم و    صداي 

نگاهي به ساعت انداختم خب هنوز ده دقيقه وقت دارم بزار  

 يكم ديگه بخوابم

ده مين دوباره چشامو باز كردم و نگاهي به ساعت انداختم    بعد

  ياااااا خدااااا مگه من ده دقيقه نخوابيدم  پس چرا ساعت نهه

  بي وفانبه اين ده دقيقه ها چقدر  لعنت

  خداا ديرم شد واااييي

 نوروزي پدرمو در مياره  االن
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جت كارامو كردمو وسايالمو برداشتمو يه لقمه سرسري    مثل

  هم گرفتمو به سمت اتليه حركت كردم 



 

ده مين كه رسيدم و دوتا پا داشتم دو تا ديگه هم قرض    بعد

رب باز كردم كه صداي كردمو دويدم سمت در ورودي درو با ض 

  اخي شنيدم

  صداي چي بود وا

 كردي بنده خدارو مرد كه چيكااار 

 پر تعجب نوروزي باعث شد تا پشت درو نگاه كنم  صداي 

 اين جنازه چيه رو زمين؟ اعع

  اين تا چند لحظه پيش ادم بود و زنده االنو ديگه نميدونم_

 اين كيه؟ خاک به سرم _

 خودت گفتي كه جنازس _

 چشم قره اي بهش رفتم كه گفت حرس با

  به جاي طلب كار بودن كمك كن بزاريمش روي مبل_

 باشه وايسا وسايلمو بزارم االن ميام _



 

كمك هم مردي رو كه االن بيهوش بود گذاشتيم روي مبل   با

 : كه گفت

 يه پارچ اب با يه حوله و يه كاسه يخ بيار بدو برو

  رفتمو هر چي گفت براش اوردم سريع

شروع كرد حوله رو نمدار و سرد كرد و بعد روي صورت    اونم

ناله ضعيفي  و  اومد  يارو به هوش  يارو ميزاشت بعد ده مين 

 كرد كه نوروزي سريع پرسيد 

 حالتون خوبه آقاي مجد؟ _

 د بود با صداي ضعيفي گفت  نهكه انگار فاميليش مج مرده

  :رو به من كرد و گفت نوروزي 

 بزن امبوالنس بيان ببرنش  زنگ

 چيو؟_

  شاهكارتونو_



 

 اهان باشه باشه_

كه زدم ده مين بعد اومدن و داشتن يارو رو ميبردن تازه   زنگ

 :صورتشو ديدم و ترسيده گفتم

بر سرم اينكه صاف كاري الزمه من پول ندارم ديه بدم    خاک

  االن

  خنده كوتاهي كردو گفت نوروزي 

  بنظرم از صاف كاري گذشته با اين ضرب دستتون_

نش خيره  استرس نگاهي به مردي كه روي برانكارد ميبرد  با

  شدم

 خدا اگه خسارت بخواد چي؟ چيكار كنم؟ واي 

توي بدبختي هاي خودم غرق بودم كه صداي نوروزي   عجيب

 باعث شد تا به خودم بيام 

نترس ايني كه االن ناكارش كردي خيلي پولداره نيازي به _

 پول تو براي ديه نداره 



 

اينو گفت عجيب اروم شدم ولي به روي خودم نيووردم و   تا

 :گفتم

 منم مشكلي با پرداخت ديه نداشتم بهتره بريم سر كار _

  به سينه نگاهي بهم انداختو گفت دست

  چه خوب ولي حاال ميرسيم به يه بحث مهم_

دهنمو قورت دادم كه نگاهي به ساعت مارک روي دستش   اب

  انداخت و گفت

 حدودا پنجاه و سه دقيقه دير كرديد خانوم رستگار _

اختم يعني واقعا ساعت دقيق كار منو  نگاهي بهش اند  متعجب

 ميدونست و غير از اون نميشد اون سه دقيقه رو نگه؟ 

بده ساعت دقيق كارتونو ميدونم و سه دقيقه هم جزو ساعت  _

 محسوب ميشه نه؟

اين فكر منو   چشمام بيرون  بزنه  بود  نزديك  از تعجب ديگه 

  ميخوند



 

  نگار به هيچي فكر نكن وگرنه ابروت ميره وايييي

 ظاهر با خونسردي گفتم  در

  من خواب موندم ولي حاال كه ميتونيم بريم سر كار ؟_

  به سمت اتاق عكاسي راه افتادم و

كه   دوربينو بودم  باهاش  رفتن  ور  مشغول  كردمو  روشن 

 صداهايي از بيرون شنيدم 

  بيرون كه ديدم نوروزي عصبي داره با يكي حرف ميزنه رفتم

 واييي همينو كم داشتم اي 
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 :مسيح

مرتيكه اينجا چيكار ميكرد؟ عصبي به سمتش رفتمو يقشو   اين

 : گرفتمو گفتم



 

 اينجا چه غلطي ميكني هااا؟_

معذرت  _ براي  اومدم  كنيد  حفظ  تونو  ارامش  محترم  اقاي 

  خواهي

 غلط كردي كاراتو كردي بعد ميايي معذرت خواهي؟_

اومد حرفي بزنه كه صداي بس كنيد دختره به گوشيم   يارو

 خورد 

  سمت ما و گفت اومد

 اقاي نوروزي ميشه ول كنيد ايشون رو؟_

  ؟ اين ديگه چجورشه اومدم حرفي بزنم كه گفت چي

 لطفا شنيديد كه گفت اومده معذرت خواهي _

  و ول كردمو  كالفه دستي به گردنم كشيدميارو ر  يقه

 بفرماييد كارتونو بگيد_

 بشينيم؟  ميشه راستش اون روز كه ما اومديم راستش  _



 

 البته بفرماييد _

بهش انداختم كه داشت با ارامش به حرفاي مرده گوش    نگاهي

 ميكرد 

اون روز ما ادرس اتليه رو اشتباه اومده بوديم  خب راستش  _

خ شما  بوديم  نامزدتونو عصبي  عكس  اينكه  از  بگيد  ودتون 

 دست يه مرد ديگه اي ببينيد چه حسي بهتون دست ميده ؟ 

  حاال مشكلتون حل شد ؟_

پسر _ به  رشوه  با  كه  بوده  بيشعور  ادم  يه  اون  فهميديم  اره 

  عموي نامزدم عكسارو داده

 چرا پسر عمويه نامزدتون اين كارو كرده؟ _

  اال اينارو بيخيالبخاطر يه كينه كه از زنم داره ح_

 :گل رو به طرفش گرفت و گفت دسته

اگه _ اينكه سرتون شكست معذرت ميخوام  و  اون روز  بابت 

  الزم باشه



 

اشكالي نداره اصال بهش فكر  نكنيد ديه هم الزم نيست حاال  _

 كه سالمم بابت اين اتفاقاتم متاسفم

اينكه  _ بابت  قبول واقعا شما خانوم مهربوني هستيد ممنون 

 كرديد معذرت خواهيمو 

 خواهش ميكنم_

ازش    و تعجب  با  رفت  بيرون  در  از  تا  و  شد  بلند  مرد  بعد 

 :پرسيدم

 به همين راحتي؟_

 :بهم انداختو گفت نگاهي

 چي به همين راحتي؟ _

به همين راحتي بخشيديش ؟ اون انداختت ممكن بود أسيب _

 ببيني 

ننداخت و اره به همين راحتي چون اون مخصوصا كه منو  _

   بعدم توضيح داد دليل رفتارشو 



 

 گفتو رفت توي اتاق  اينو

   دختر. واقعا عجيب بود اين

همين راحتي بخشيد  كسي كه ممكن بود بكشتش البته   به

شايدم اين دختر عجيب نبود من. انقدر ادم بي رحم ديده بودم  

 كه ديگه مهربوني. اين دختر برام عجيب بود 
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تكون دادم و به سمت اتاق رفتم درو باز كردم كه ديدم   سري 

كنم   صداش  اومدم  تا  سرش  پشت  رفتم  دوربينشه  مشغول 

  برگشت هيني كشيد و دو قدم عقب رفت

 يكم بي صدا تَر ميومديدقطعا سكته ميكردم _

  خوردمو گفتم خندمو

 باشه دفعه بعد حتما امتحان ميكنم _



 

  و تو هم كشيدو دندون قروچه اي كرداخماش حرسي

  چرا وقتي حرسي ميشد انقدر بامزه ميشد نميدونم

كشيد    همينطور خجالت  انگار  كه  ميكردم  نگاهش  داشتم 

  :سرشو انداخت پايين و گفت

 عكس نميگيريد برم _

  ازش برداشتمو به سمت صحنه رفتمو گفتم چشم

  من كه حاضرم_

نيم ساعت كارمون تموم تا ژست بهم گفت و حدودا بعد    چند

  شد

سمتش و گفتم از عكساي امروزم سه تا ميخوام هر كدوم    رفتم

  به نظر خودت بهتر شده بزار  اومدم برم كه چيزي يادم اومد

 اها راستي _

 بله؟_



 

 شمارتو بده _

 : گرد كردو گفت چشماشو

 شماره منو ميخواييد چيكار؟ _

  چون ميخوام زنگ بزنم فردا بريم خريد_

 :تعجب و لحن بامزه اي گفت با

  خريد براي چييي؟_

براي اينكه سه روز ديگه ميريم شمال و يه سري وسايل كار  _

  ميخواييم بايد شما هم باشي

  كنارش و لب زدم رفتم

 عكاس معمولي_

 دندون قروچه شو شنيدم و با لبخند به سمت در رفتم  صداي 

  حرس دادنش حال ميداد چقدر
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  ميرفتم كه صداشو شنيدم داشتم

 صبر كنيد _

سمتش كه كاغذي گرفت سمتم نگاهي به كاغذ توي   برگشتم

 :دستش كردمو پرسيدم

 اين چيه؟ _

 شمارمو مگه نميخواستيد؟ _

  گفتم و كاغذو ازش گرفتم و به سمت در خروجي رفتم   اهاني

 :نگار

رفتنش نفس راحتي كشيدمو خسته ولو شدم روي صندلي   بعد

  كارم واااااييي چقدر سخت ميگيره

دو مين وسايالمو جمع كردمو به سمت خونه حركت كردم    بعد

  توي راه بايد چند تا چيز براي خونه ميگرفتم



 

د نيازم به سمت خونه رفتم رسيدم كليد  گرفتن وسايل مور  بعد

راست   يه  خودمم  گذاشتم  اپن  روي  هارو  خوراكي  انداختمو 

  رفتم سمت حموم

وان خوابيدم يادش بخير از كوچيكي عاشق اين بودم يه   توي 

روز توي وان حموم كنم حاالم به خاطر براورده كردن حسرتم  

  خودم براي خونه يه وان خريده بودم

مامان    قبلن ميكردو  كه  اب  پر  برام  لگن  هميشه  بود  زنده 

  ميگفت بفرماييد اينم از وانتون 

بعد    چه نمياد  يادم  ولي حاال چي؟ حتي  بود   روزاي خوبي 

مرگشون اخرين بار كي از ته دل خنديدم كي ديگه تولدم بهم 

خوش گذشتو بهترين كادو هارو گرفتم ما شايد اونقدرا پول  

ي و كل وجودمون پر عشق دار نبوديم ولي شاد بوديم  زندگ

  بود ؛عشق به همديگه



 

وقتي اونا پر پر شدن توي اون تصادف عشقم توي قلب من  تا

  پر پر شد

 ميگن كه همه چيز پول نيست راست

حموم بيرون اومدم و با همون حوله روي تخت خوابيدم در    از

كشوي ميز بغل تختمو باز كردمو  عروسك دست ساز  بابارو 

  در اوردم 

 :تولد پنج سالگيم اينو بهم داد گفت وقتي

يادت باشه اين فقط يه كادو يا يه عروسك ساده نيست  اين _

اريت  همدم تنهايياته هميشه كنارته اشكاتو پاک ميكنه  دلد

 ميده 

 :عروسكو بغل كردم با هق هق گفتم محكم

راست ميگفتي بابايي توي اين دنيا فقط اين بود كه اشكامو _

  پاک كرد بغلم كرد و دلداريم داد

 گريه كردم كه نفهميدم كي خوابم برد انقدر



 

گوشي. نميزاشت. بخوابم عصبي گوشي رو. برداشتم و   صداي 

 گفتم. الوووو چيه كيه؟ 

 الو سالم خانوم رستگار _

 هوووم _

 هومم. چيهه.؟_

 اه بابا چخه صبح اول. صبح زنگ زدي بپرسي هوم چيه ؟ _

 رو قطع كردمو دوباره گرفتم خوابيدم كه گوشي
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رو برداشتم قبل اينكه زبون زنگ خورد عصبي گوشي    دوباره

 : باز كنم و فحشي نثارش بكنم داد زد

دو دقيقه ديگه پايين بودي كه هيچي وگرنه انقدر ميام در   تا

 ميزنم فاميليتو صدا ميزنم كه ابرو برات نمونه

  فنر از جا پريدم و گفتم : نهههه وايسيد االن ميام پايين مثل



 

كه نوني به سمت بيرون  عجله لباسامو پوشيدمو  با خوردن تي  با

رفتم كه ديدم اقا به ماشينش تكيه داده و داره با گوشيش ور  

  ميره

  ميگه برم بزنم جايي كه نبايد شيطونه

ميرفتم   اخمالو سمتش  به  كه  همينطور  و  رفتم  سمتش  به 

پاهامو محكم روي زمين ميكوبيدم تا بالخره متوجه حضورم  

 شد

م در عقبو باز كردم  بهم انداخت و رفت سوار شد رفت  نگاهي

 :كه گفت

 قيافم به راننده ها ميخوره؟ _

  هيچيلب گفتم خيلي كه گفت چي دستپاچه گفتم هي    زير

  در جلو رو باز كردمو نشستم رفتم

 اخمك خان يه سالمم نميكنه  ماشاهلل



 

بيرونو نگاه ميكردم كه صداي اهنگ خارجي توي فضا   داشتم

  پيچيد

  هم كه روحيه بچه لطيفه  اين چه اهنگيه چقدر

چي صبر كردم خواننده نخوند  عصبي رو كردم بهش و   هر

 پرسيدم احتماال شجريان هم بود تا االن بايد ميخوند

 :متعجبي بهم انداختو گفت  نگاه

 اين موزيك بيكالمه_

يعني اين همه وقت من الكي منتظر بودم يكي عر بزنه وسط _

 اين اهنگ؟ 

 :وي هم كشيدو گفت ت اخماشو

 درست صحبت كن_

  واقعا از زور عصبانيت نميدونستم چيكار كنم ديگه

  عميقي كشيدمو نگاهمو به بيرون دوختم نفس



 

  زدن با اين مرد مثل ميخ كوبيدن توي سنگه حرف

حدودا پنج مين به يك فروشگاه رسيديم كه ماشينو پارک    بعد

 : كردو گفت

 پياده شو رسيديم_

باز كردمو پياده شدم و به سمت فروشگاه رفتم اومد بغلم   درو

 :و گفت

ادم وقتي با يكي مياد خريد بايد وأيسه تا اونم بياد بعد    بنظرم 

 راه بيوفته بره توي فروشگاه 

طرفت انقدر يواش ماشينشو   درسته ولي اين مال وقتيه كه_

 پارک نكنه 

 /:قره اي بهم رفت كه از ترس به خودم ترسيدم چشم

 خب اومديم چي بخريم؟ _

يه سري وسايل براي صحنه هاي عكاسي يه لنز و يه سري  _

  لباس



 

 اونوقت لباس به من چه مربوطه؟_

خب بالخره ميگن زنا سليقشون بهتر از مرداست و اسپانسر  _

 خانوم همراه خودم ببرم  هم به من گفت يه

 :بهش انداختمو گفتم نگاهي

يعني شما جز من زني رو پيدا نكرديد كه باهاش بياييد لباس _

 بخريد؟ 

  نه خب_

 دوست دخترتون چي؟_

 :بهم انداختو گفت نگاهي

 من دوست دختر ندارم _
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تعجب نگاهي بهش انداختم واقعا باور كنم اين دوست دختر    با

اونوقت ميگه دوست   يارو مدله  يا منو سر كار گذاشته  نداره 

 دختر ندارم 

رفتيم تجهيزات دوربين فروشي و من دو تا لنز مورد نيازمو    اول

گرفتم و بعد اون راه افتاد و منم دنبالش بعد سه مين راه رفتن 

زيني و مبلمان رسيديم كه رفت تو با  به يك فروشگاه لوازم ت

 :تعجب بهش گفتم

 چرا داريم ميريم اينجا مگه ميخوايي جهاز بخري؟_

 :لبخندي زِد و گفت نيمچه

 اگه سوال نپرسي به موقعش همه چيزو ميفهمي_

كنجكاوي هر جا ميرفت دنبالش ميرفتم كه بالخره رفت    با

توي يه مغازه مبلمان نگاهي به مبالي شيك و اسپرت كردم  

 چه مباليي 

 :و رو به من گفت وايساد



 

  خب يه چيز خاص از اين مغازه انتخاب كن_

 حتما از همين مغازه؟ _

 اره اسپانسره تبليغه _

خ   اهاني چيز  زدم  قدمي  بزرگ  مغازه  توي  به گفتمو  اصي 

خسته  داشتم  ديگه  ميكردم  نگاه  چي  هر  نميومد  چشمم 

ميشدم كه نگاهم به يه چيز عجيب كه شبيه به مبل بود افتاد  

  رفتم سمتش نگاهي بهش انداختم شبيه به ساعت مچي بود

 : رو صدا زدمو گفتم  فروشنده

 آقا ببخشيد اينم مبله؟ _

 :به اون ساعت انداخت و گفت نگاهي

 ي محركه براي افراد خاص پسنده اره اون يه صندل_

  به نوروزي كردمو گفتم نگاهي

  خودشه_



 

به صندلي انداخت دستي به ته ريش جذابش كشيد و   نگاهي

گفت خب پس همينو بزاريد براي تبليغ دو روز ديگه پستش  

  كنيد به اين ادرس

لبخندي زِد و چشمي گفت نوروزي رو به من كرد و    فروشنده 

 گفت بريم؟

  بريم_

 مقصد بعدي كجاست؟  خب_

 انگار داره بهت خوش ميگذره _

 اره خب من عاشق خريدم _

كوتاهي كردو راه افتاد بعد اين مغازه چند جاي ديگه   خنده

  : هم رفتيم از اخرين مغازه كه اومديم بيرون گفت

  بريم سمت مقصد اخر لباس فروشي_

  بريم_



 

 يه فروشگاه بزرگ كه رسيديم داخل شد و منم پشت سرش   به

 رفتم تو وايييي چقدر لباس مردونه

 نگاه كوتاهي بهم انداختو گفت برگشت

  دو دست لباس انتخاب كن_

 براي شما؟_

اقاهه براي من ديگه يكي براي كشتي _ نه بنظرم براي اون 

  يكي هم براي عكس با موتور

 باشه_

لباسارو نگاه ميكردم كه چشمم به يه ست چرم مشكي    داشتم

  افتاد

  چقد خوشگله وااايي
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  سمت سته رفتم دستي روش كشيدمو نوروزي رو صدا زدم  به



 

 : به لباس توي دستم نگاهي انداختو گفت  اومد

  خوشم مياد خوش سليقه اي _

  كم رنگي زدمو گفتم لبخند

  برو امتحانش كن براي عكس با موتور_

رفتم    بدون منم  پرو   اتاق  و رفت سمت  لباسو گرفت  حرف 

پشت در اتاق و منتظر بودم كه بياد بيرون تا منم ببينم كه  

  يهو ديدم با همون لباساي قبلي اومد بيرون

  از حدقه زد بيرون نگاهي بهش انداختمو گفتم چشمام

 نبود؟ اندازه _

  اندازه بود_

 پس چرا نيومدي بيرون من ببينم ؟ _

 واجب نديدم _

   چيييي



 

چي ميگه ؟  واجب نديده؟ بيجا كرده واجب نديده  اين   اين

  سليقه من بود

 اونوقت چرا ؟ _

  بهم ندادو حركت كرد جوابي

 منو محو كن  مرتيكه بي نقطه خداااااا

 تو هم كشيدمو گفتم  اخمامو

  ه تالفي نكنممن نگار نيستم اگ_

يه سر هميه   به به  انداختم كه چشمم خورد  نگاهي  أطراف 

  مردونه سفيد

  فكري كه به ذهنم رسيد لبخند بدجنسي زدم با

  اقاي نوروزي _

  برگشت نگاهم كنه چشماش از كاسه زِد بيرون تا

  نظرم روي اينه_



 

  بيخود نظرت روي اينه من اينو نميپوشم_

 اقا؟چشه خيليم خوبه مگه نه _

 : نگاهي به لباس كردو گفت فروشنده

  عاليه خيلي از اين كار ميبرن _

 نه اصال يكي ديگه انتخاب كن_

مياره  _ تون  اسپانسر  كه  چيزايي  بگي  ميخوايي  نكنه  اعع 

 زشته؟ هان؟

 قره اي به من رفت كه فروشنده گفت  چشم

اقاي نوروزي اگه واقعا خوشتون نمياد بگيد قرار دادو به هم  _

 بزنيم

  نه نه اصال همچين چيزي نيست_

  پس همين كه خانومتون پسنديدن برداريد_

  : خشمگيني به من كرد و رو به فروشنده گفت نگاه



 

 باشه همين دوتارو بزاريد _

 : لباسو حساب كرد فروشنده گفت وقتي

 انشاهلل هميشه به سليقه خانومتون گوش كنيد_

  اومد حرفي بزنه گفتم تا

 اال بله بله ايش_
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فروشگاه كه بيرون اومديم نگاه پر خشمي بهم انداخت كه    از

  با نيش باز نگاهي بهش انداختم

   تا تو باشي با نگار در نيوفتي  حقته

سوار ماشين شدم كه بدون حرف حركت كرد معلوم بود   رفتم

   حسابي تونسته بودم اعصابشو بهم بريزم

 گرررم  دمم



 

ر خونه كه رسيد زد رو ترمز  نگاهشو به بيرون دوخت  دم د  به

نزدمت   سير  دل  يه  تا  شو  پياده  فقط  يعني  حركتش  اين 

بيخيال پياده شدمو از قصد درو پشت سرم نبستم و به سمت  

خونه پا تند كردم لحظه اخر برگشتم و نيم نگاهي به چهره  

 رسيدم عصبي و كالفش انداختمو خوشحال از اينكه حسابشو 

  سمت خونه رفتمبه 

  : مسيح

از توي پاكت دراوردم و نگاهي بهش انداختم اخه سر    لباسو

اينارو كدوم خري ميپوشه؟ معلومه  براي مردا؟  اونم  همي ؟ 

ديگه يكي مثل من  دختره ي ياغي چجوري همه چيزو به  

  نفع خودش تغير داد

به ياد اوردن چهره خوشحال و چشماش كه پر بود از برق    با

  و تالفي ناخوداگاه لبخندي روي لبم نقش بستپيروزي 



 

دختر عجيب سرتق بود و منو به صورت عجيبي جذب اين   اين

  رفتارش ميكرد

داخل پاكت انداختمو به سمت اتاق خوابم راه افتادمو     لباسو

بعد تعويض لباسم با يك ست بلوز شلوار عوض كردمو بعد به 

قيقه اي سمت تخت رفتمو روش دراز كشيدم و بعد چند د

  فكر كردن چشمام سنگين شد 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

بعد خوردن صبحانه به سمت دفتر كارم رفتم تا كاراي   صبح

اونجا رو هم براي رفتن به شمال درست راستي كنم ؛ با وارد 

شدنم منشي از جا برخواست و سالمي داد كه كوتاه جوابشو  

  دادم و به سمت اتاقم رفتم

يك ساعت كه مشغول كار بودم تلفنم زنگ خورد نگاهي   بعد

  به صفحه گوشي كردم

 هميشه ياسين مزاحم  مثل



 

  الو_

ببببببهه سالم اقا مسيح پارسال دوست امسال پشم يه وقت  _

 زنگ نزني داداش

 ياسين همين چهار روز پيش ريخت نحستو ديدم_

  شماليه هفته كمه؟ اينارو ول كن شنيدم ميخوايي بري _

 چيه نكنه ميخوايي اويزون شي بيايي شمال؟_

نه ولي حاال كه انقدر اسرار ميكني ميام  حاال دختر  مخترم  _

 هست يانه ؟ 

 روي پيشونيم كوبيدم  خداياااا نجاتم بده  محكم

ببينم ياسين دقيقا يادت نيست منو چي گاز گرفته بود با تو  _

 رفيق شدم؟ 

 خر  داداش خَر _



 

گاز گرفتي  ولي جدا از شوخي نميشه   اهان پس خودت منو_

  بيايي كاريه

خب اگه جريان عكسو ايناس كه من بايد باشم بالخره چند  _

 سال گرافيك الكي كه نخوندم 

  فكر كردم اين احمق بدم نميگفت يكم

باشه بيا ولي وايي به حالت اگه أسيرم كني فردا راس ساعت _

 هشت اينجايي 

 هشت شب ديگه؟_

  نخير صبح_

  ته چخبررررتهه؟چخبر_

  نميخوايي نيا_

  باشه اوكي ميام خدافظ_

 خدافظ_



 

  قطع كردنش به ادامه كارام رسيدم بعد
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نگاهي به ساعت كردم ساعت حدودا نه بود و من تازه   خسته

  كارام تموم شده بود

برداشتمو از  به گردنم كشيدمو از جا بلند شدم كتمو    دستي

در بيرون زدم منشي هم رفته بود و فكر كنم ديگه كارمندي 

هم توي اداره نبود به سمت بيرون رفتمو سوار ماشين شدم و 

  اهنگي پلي كردم

اهنگ قديمي بود نسبتا ولي من عاشقش بودم يجورايي    اين

 بهم ارامش ميداد

  محكم زدم به ديوار وقتي ديدم خاليه پاكته سيگارم سرمو

  كه بي من خوشي  أزم چي ميخوايي؟ تو



 

 از سه سال اومدي داري چيكارم؟  بعد

 خود راگ باهم خوبيم تو هم نميرفتي اگه ادم بودي نه منو

اين روزا    نه باقيشم  مثل  تو رو ميخوامو نه هيچ كس ديگه 

 ميگذره ميره 

 اومدي اما الكي بودي  واقعي

 مادياتو اهنو پولي  درگير

 حق نيست به دل نميشينه  نفستم

 دائم الغم رو يه پيك نميگيره  مرد

هم  ذاتت اينه عوض نميشي كه  ريسمون سياهي سفيد   تو

 نميشي كه

 خشكت   چرا   پس  ديگه  برو  دتره     بزار برو تنهاييم خوشگل   پس 

 زده؟ 

  تو اين مدت با كيو كجا بودي ؟ االنم برو د برو خوش بگذره 



 

  تموم لحظه هات دورم از

  نكن دل بكن جونم شك

 تورو ميخوام نه چترو بارونم  نه

  تموم لحظه هات دورم از

 سياه:معين زد  ريسمون

از عميقي كشيدمو بعد از خريد چند تا وسيله مورد ني  نفس

 براي فردا به سمت خونه روندم

 :نگار

  يلدا ميگم نميشه بيايي خستم كردي  واييي

 چه إشكالي داره ؟ خيلي نارفيقي كه رفيقتو نميبري _

 :خسته بيرون فرستادم نگاهي بهش كردمو گفتم نفسمو

 خيله خب اما بايد صبر كني زنگ بزنم به مسيح_

 اوه اوه از كي تا حاال شده مسيح؟_



 

  قره اي بهش رفتم و گفتم :خفه شو بزار زنگ بزنم چشم

 باشه من تسليم_

برداشتم و با كمي دل دل كردن شمارشو گرفتم كه   گوشيمو

  بعد چهار بوق جواب داد

 بله؟_

 نگارم  خوبين سالمس _

  بفرماييد_

  ميخواستم خب خب_

 خب چي؟؟؟_

  بستمو سريع گفتم چشمامو

 ميشه دوستمم بياد فردا ؟ _

  با دست محكم كوبيد روي پيشونيش يلدا



 

پرت _ نبايد  ولي حواس شمارو  بيان  ميتونن  نيست  مشكلي 

 كنن وگرنه 

 حرفش پريدم وسط

 نه نه خيالتون راحت _

 باشه پس خدانگهدار _

 خدانگهدار _

  يه لحظه _

 بله؟_

  امشب زود بخواب فردا.ساعت. هشت حركته_

  باشه خدانگهدار_

  خدانگهدار_

  :م كه يلدا گفتقطع كرد  تلفنو

 چي شد؟_



 

 :بهش كردمو گفتم نگاهي

  برو وسايلتو. جمع كن_

  جدي ايولللللللللل. دمت گررمم_

 فردا. ساعت هشت اينجا باش بريم_

 ساعتت چچننننند؟؟ _

 چندبار جمله اي كه گفتمو تكرار كردم  خودمم

 ا خداااااااااا   يااااااااا
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توي   از شمال  بريم  ميخواييم  هشت  ساعت   فهميدم  وقتي 

اينجور  و  خوراكي  و  مانتو  دنبال  در  به  در  يلدا  با  خيابونا 

  چيزاييم

  اين مانتوئه خوبه ديگه بيا بريم تو رو خدا يلدا



 

 صبر ميكني چيز خوب پيدا كنم يا نه؟_

 مگه ميخوايي بري عروسي يه شماله ديگه _

 پسررم زدم  نيخدارو چه ديدي شايد مخ ا_

 : خشمگيني بهش انداختمو گفتم نگاه

 تو غلط ميكني اگه ميخوايي از اين كارا بكني نميبرمت _

 :بهم انداختو گفت نگاهي

شدنخبريه  _ غيرتي  نشده  هيچي  هنوز  خانوم  چه  اوه  اوه 

 شيطون؟

خفه شو يلدا فقط زودتر يه چيز انتخاب كن بريم فردا ساعت  _

  يك شبههشششتت بايد پاشيم االنم ساعت 

 باشه باشه_

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



 

اينكه يلدا وسايلشو برداشت اومديم خونه من ميدونستم   بعد

اگه بره خونشون عمرا اگه ساعت هشت پاشو و فقط بد قولي 

 ميكنه و منو جلوي اون اقاي از خود راضي شرمنده 

جايي   بعد يلدا  براي  كردم   جمع  هم  خودمو  وسايل  اينكه 

  م و خودمم رفتم سمت تختانداخت

 نگار مسواک برداشتي تو؟ _

  اره_

 خب منم از مسواک تو استفاده ميكنم _

 چييي ميگي باكتري؟ مسواک وسيله شخصيه_

  منو تو نداريم كه_

 :چپي نگاهش كردم كه گفت چپ

  فهميدم منو تو داريم_

 فقط بخواب يلدا فقط بخوااب _



 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 :مسيح

 و ياسين چرا جواب نميدي نگو كه هنوز خوابي؟ال_

  خوابم_

آقاي محترم ساعت االن هفت و نيمه تا هفت و چهل دقيقه _

 سر قرار بودي كه هيچي نبودي ما رفتيم 

  گفتمو گوشي رو قطع كردم ميدونستم اسيرم ميكنه اينو

داخل صندوق عقب گذاشتم سوار ماشين شدمو به  چمدونامو

 سمت آتليه روندم 

حدود پنج مين رسيدم ماشينو پارک كردمو پياده شدم   بعد

به ماشين تكيه كردم كه آقاي صالحي رو ديدم انگار با زنش  

  اومده بود خوبه هيچكس هم تنها نيست

 سمتم اومد كه صاف ايستادمو سالمي بهش كردم  به
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آقا   مشغول ديدم  كه  بودم  صالحي  آقاي  با  زدن  حرف 

   تشريفشونو اوردن

  : طرفمون اومد و گفت به

 بهههه سالم داش مسيح احوالتون پارسال دوست امسال _

يكي زدم به پهلوش كه خفه شد مرتيكه نميدونه همه   سريع

   جا جاي اين حرفا نيست

 ه بودي دوستتم مياد مسيح پسرم نگفت_

اره يهويي شد خب ياسينم گرافيك خونده گفتم شايد يكم _

 به درد بخوره 

بادي به غبغب  انداختو گفت : قطعا بدرد ميخورم من    ياسين

 نبودم كه كارتون لنگ بود 



 

نمكه   صالحي با  اين دوستت چقدر   : و گفت  كرد  اي  خنده 

  ماشاهلل

خيلي  بايد بمالمش   پر تاسفي بهش انداختمو گفتم : اره  نگاه

 به خيار 

 اقاي صالحي خانوم رستگار دير نكردن؟  راستي

 : به ساعت ماركش انداخت و گفت نگاهي

  چرا بزار يه زنگ بهش بزنم_

  شدم زنگ بزنه منتظر

 سالم نگار جان چرا هنوز نيومدي ؟_

_ 

   اهان پس دوست تو هم مياد_

_  

 باشه فعال دخترم ميبينمت _

_ 



 

  د و به سمت ماشينش رفترو قطع كر گوشي

سه مين نگارو ديدم كه با دوستش چمدون به دست داره    بعد

  مياد

 : بغل گوشيم گفت ياسين

 جوووون عجب جيگرايي _

 : نگاهش كردمو گفتم عصبي

 ياسين خفه شو شوخي ندارم باهات _

اوه اوه چه غيرتي حاال كدومش مال توئه من اون يكي رو _

 بردارم 

دخترارو    خواستم كردن  سالم  صداي  كه  بزنم  بهش  تشري 

 :شنيدم نگاهي بهشون انداختمو گفتم

  سالم_

 : دستشو رو به دوستش گرفت و گفت نگار



 

  معرفي ميكنم دوستم يلدا_

 :سالم كنم كه ياسين جلو تَر از من گفت اومدم

 سالم يلدا خانوم خوشبختم خودتونو معرفي نكرديد _

 : گفتماينكه نگار حرفي بزنه  قبل

 خانوم رستگار هستن ؛ ايشونم ياسين دوست منه _

به   نگار اومد  صالحي  اقاي  كه  گفت  خوشبختمي  لُب  زير 

  سمتمون و با نگار مشغول حرف زدن شد

سرفه اي كردمو گفتم: بهتره راه بيوفتيم همينجوري هم   تك

 ديرمون شده

فقط    اقاي  حتما  گفت  و  داد  تكون  تأييدي  سر  هم  صالحي 

 اشين مائيد ديگه؟ دخترا توي م

 :رو به صالحي گفت  نگار

 اره با شم _



 

 :اومد حرفشو تموم كنه ياسين گفت تا

خب چرا خلوت اقاي صالحي و خانومشو بهم ميزنيد بيايد تو _

 ماشين ما 

  اين حرفش همه به سمتش برگشتن با

 من چرا اينو اوردم  خداياااا
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 البته هر طور راحتيد نگاهش كردم كه گفت :  عصبي

رفتمو   دخترا  اقاي صالحي رفتن و من هم  به سمت ماشين 

 سوار شدم كه ياسين زودتر رفت و نشست صندلي كنار راننده 

و ضبط   نشستم برد  كه دست  دراوردم  به حركت  ماشينو  و 

 : ماشينو روشن كرد

 :اهنگ سنتي پخش شد سريع فلشو دراورد و گفت تا



 

يا  _ سنتيه  فازت  تو  سليقتو داداش  چون  بزار  صنعتي؟ 

  ميدونستم خودم فلش اوردم

 :خودشو گذاشت و صداي ضبطو زياد كرد فلش

  از گروه هارموني پخش شد  اهنگي

  با اهنگ ميخوند و هد ميزد خودشم

نيومده    پوكر ما  به  :چيهههه؟ شادي  نگاهش كردم كه گفت 

 همه رفيق دارن ما هم رفيق داريم

  تو هم كشيدو به بيرون خيره شد اخماشو

 :كالفه اي كشيدمو گفتم پوف

   حاال قهر نكن_

نگفت كه اهنگو زياد كردمو خودمم باهاش شروع كردم    چيزي 

 :به هد زدن نيم نگاهي بهم انداخت كه گفتم

 كنم اشتي كني ؟ چيكار _



 

 كورس بزار _

 چيي ؟نه نميشه خيلي وقته ديگه از اين كارا نميكنم_

بابا تو كه يه زماني مسابقه ميدادي حاال محض تفريح كورس _

 بزار با يكي 

  االن صالحي پشت سرمونه نميشه_

 يكم سرعت بگير گممون ميكنه اين كه عين مورچه ميرونه _

عت ماشينو بردم باال و خيلي اسرار ميكنه به اجبار سر  ديدم

 گفتم دنبال يه كله خراب بگرد 

 : برقي زد و به ماشينا نگاهي كرد كه گفت چشماش

اين دويست شيشه كه ازمون سبقت گرفت سه تا پسر توش  _

  بودن

به دويست شيشه كردمو پامو روي پدال گاز فشردم و   نگاهي

انگار فهميده  اونام  از كنار دويست شيش رد شدم كه  مويي 

ماشينمون  با كنار  اومدن  كردنو  زياد  سرعتشونو  قصدمو  شن 



 

منم سرعتو بيشتر كردمو رفتم جلوشون كه اومدن توي اون 

 : يكي الين دوباره رفتم جلوشون كه ياسين گفت

  دمت گررررم داداش دارن سوسك ميشن_

پيچ كه رسيديم سريع پيچيدم كه صداي جيغ الستيكارو   به

  شنيدم

 دارن ميان ياسين؟_

  ه سوسك شدن دمت جيزن_

لبخندي زدم خودمم خيلي وقت بود از اين كارا نكرده    نيمچه

 بودم بهش نياز داشتم 

  سرعتو كم كردم تا صالحي اينا بهمون برسن يكم

  اينكه بهمون رسيدن سرعتو كمي زياد كردم بعد

چهل دقيقه از خارج شدنمون از شهر گذشته بود و االن   حدودا

  س بوديمتقريبا توي جاده چالو



 

به ياسين انداختم غرق خواب بود معلوم بود ديشب دير    نگاهي

  خوابيده

با  خرو پف اين   خوب امروز  شد ديشب زود خوابيدم وگرنه 

  خرس حتما خوابم ميبرد

شروع به زنگ خوردن كرد نگاهي به صفحش انداختم   گوشيم

  صالحي بود

  رو برداشتم گوشي

  سالم پسرم_

 سالم بفرماييد مشكلي پيش اومده؟ _

نه فقط يكم خسته شدم ميخواستم بگم بزنيم كنار هم يه _

 چيزي بخوريم هم يكيتون بياد توي ماشين ما رانندگي كنه 

ميد_ نگه  ديدم  كه  رستوراني  اولين  تا هم صبحانه باشه  ارم 

  بخوريم هم ياسينو بفرسم ماشين شما رانندگي كنه

 باشه پس فعال _



 

  رو قطع كردمو دنبال رستوران گشتم گوشي

 ياسين ياسين پاشو ميخواييم پياده شيم _
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دو    از رستوران حركت كردم  به سمت  و  پياده شدم  ماشين 

  مين بعد صالحي اينام رسيدن همشون پياده شدن جز نگار

 : نيومد پس؟ به سمت صالحي رفتم و گفتم  چرا

 سالم خوبين ؟ پس خانوم رستگار كو؟ _

 خوابه گفتيم بزاريم خودش بيدار شه _

 :كردمو گفتم اخمي

 خطر نداره تنها توي ماشين باشه ؟_

 :با تعجب نگاهم كردو گفت كمي



 

  فكر نميكنم_

حرفي بزنم كه پشيمون شدم االن يه فكر ديگه ميكرد    اومدم

راجبم به سمت تخت رفتمو روي اون نشستم كه ديدم ياسين 

   مشغول حرف زدن با زن  صالحي و دوست نگاره خداياا

 :رو كه اوردن ديگه دلم طاقت نياوردو گفتم صبحونه

 رستگارو بيدار كنم حتما گشنشه من ميرم خانوم_

  بدون اينكه منتظر حرفي باشم به سمت ماشين رفتم و

ماشين كه رسيدم درو باز كردم كه ديدم روي صندلي عقب   به

  مچاله شده و خوابيده

  داخل بردم و نگاه دقيق تري بهش انداختم سرمو

توي خواب مظلوم بود  برعكس زمان بيداريش كه اتيش    چقدر

با ياد اوري وقتايي كه از خواب بيدار ميشه و حركات    ميسوزونه

  عجيبي كه انجام ميده لبخندي زدم

  االنم كه بيدار شه ميخواد از اون حركتا بزنه البد



 

  كردم اروم صداش بزنم سعي

  خانوم پاشو صبح شده_

  نشد ولي تكوني خورد بيدار

  پاشو_

 خبري نشد كه ناخود اگاه اسمشو صدا زدم  بازم

  نگار_

چشماشو باز كرد و انگار منو باالي سرش ديد چشماش    اروم

گرد شد و سريع اومد از جا بلند شه كه سرامون به هم خورد 

  ؛ اخي گفتم و سرمو گرفتم

 چيكار ميكني؟_

 ببخشيد كه شما مثل جن باالي سرم ظاهر شدي _

كباب  _ كنم  ثواب  بيدارت اومدم  اومدم  سرم  خير  شدم 

 كنمنميدونستم اندفعه بيدار كردنت انقدر درد داره 



 

تعجب به چشمام نگاهي انداخت چند ثانيه خيره هم بوديم   با

 : كه چشم از نگاهش برداشتم و گفتم

 بيا بريم صبحونه_

ماشين پياده شدم و اونم پشت سرم پياده شد و مثل جوجه   از

 اردک پشت سرم راه ميومد 

  تخت كه رسيديم همه نگاها به سمت ما جلب شد به

دراوردم و رفتم كنار ياسين نشستم اونم رفت و كنار   كفشامو

 زن صالحي نشست

  دخترم بيدار شدي ؟_

 اره خاله جون يلدا كه اذيتتون نكرد؟_

 من كي اذيت ميكنم ؟واقعا كه_

 :صبحونه شدم كه زن صالحي يهو گفت مشغول



 

تو  _ چقدر  دخترم  كي ماشاهلل  هر  چشمات  مخصوصا  نازي 

 ببينه ديگه نميتونه چشم از نگاهت بگيره 

كردم چرا انقدر ازش تعريف ميكرد؟ اونم جلويه ياسين   اخمي

  و صالحي ببينم اصال به من چه ربطي داره؟ هوووف

  رفتارايي أزم سر ميزنه كه خودمم دليلشو نميدونم  داره

 :اتمام صبحونه بلند شدم و گفتم بعد

 اب كنمميرم حس_

 ما هم ميريم سرويس _

براشون تكون دادم و به سمت داخل رستوران حركت   سري 

كردم بعد حساب كردن داشتم به سمت ماشين ميرفتم كه 

صدايي شنيدم برگشتم با چيزي كه ديدم ديگه خون به مغزم 

 نرسيد 
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دو به سمتشون رفتم كه صداي پسره ديگه طاقتمو تموم   با

 كرد 

 جووون چه چشمات سگ  داره شماره بدم؟ _

 ناموس يمن شماره بهت بدم ب ايب

پسره برگشت مشتمو توي صورتش فرود أوردم روي زمين    تا

زدنش   كتك  به  كردم  شروع  نشستمو  روش  رفتم  افتاد  كه 

كس ببينم  نميتونستم  نميديد  جارو  هيچ  نگاش چشمام  ي 

  ميكنه و از چشماش تعريف ميكنه

  چقدر كتكش زدم كه چند نفر منو ازش جدا كردن نفهميدم

نبينم نگاش كني وگرنه به _ نبينم مزاحم كسي بشي  ديگه 

 چشماش قسم چشماتو درميارم

دستشو    نگاهي ميومد  سمتم  به  گريه  با  كه  انداختم  بهش 

فت گرفتم و بدون حرف دنبال خودم كشيدمش هيچي نميگ

باز   فقط صداي گريشو ميشنيدم به ماشين كه رسيديم درو 



 

كردم و نشوندمش توي ماشين و خودمم رفتم نشستم پشت  

 رل و ماشينو به حركت دراوردم تا از اين محل كزايي دور شيم 

كه از اونجا دور شديم گوشه اي نگه داشتم نگاهي بهش   كمي

 انداختم هنوز داشت گريه ميكرد

  دستي پشت گردنم كشيدمو رو بهش گفتم عصبي

   نكن گريه

اون انگار منتظر جمله اي بود تا شدت گريه اش بيشتر    ولي

   بشه

 :به سمتش گرفتمو گفتم دستمالي

  پاک كن  اشكاتو

ديدم دستمالو نميگيره خودم شروع كردم اشكاشو پاک   وقتي

 كردن 

چشمام    دستمالو به  نگاهي  كه  كشيدم  گونش  روي  اروم 

 اخت با دقت خيره چشمايه اشكيش شدم اند



 

  حرف زن صالحي افتادم ياد

هر كي به چشمات خيره بشه ديگه نميتونه چشم از نگاهت _

 برداره 

ميگفت چشماش خيلي خوشگل بود مثل دريايه طوفان   راست

زده بود مثل آسموني كه خورشيد نداشت ولي بازم قشنگ تَر   

نگاه غرق  داشت  خورشيد  كه  بود  اسموني  كه  از  بودم  ش 

چشماشو أزم دزديد به سرم تكوني دادم تا اين افكار مسخره  

برام    سم از سرم بپره  من چرا انقدر سردرگمم؟ چرا انقدر احسا

  غريبه؟

 :بهش گفتم رو

 اذيتت كه نكرد؟_

  هنوز پايين بود سرش

 صدايه خفه اي گفت نه با

 : به پشتي صندلي تكيه دادم كه گفت سرمو



 

نميومدي معلوم نبود معلوم نبود چي مي ممنون كه اومدي   _

 ميشد 

 : بهش انداختمو گفتم نگاهي

 نميذاشتم چيزي بشه_

 اگه دير تَر مي _

 :حرفش پريدمو گفتم بين

  دير نميرسيدمحاال اشكاتو پاک كن_

  سري تكون داد كه ماشينو به حركت دراوردم اروم

 بنظرم به اقاي صالحي خبر بديد نگران ميشن _

بوق سريع   سري  بعد دو  ياسينو گرفتم  تكون دادم و شماره 

 : جواب داد

 مرتيكه معلوم هست كجايي نگار خانوم گم شده_

  نگار پيش منه نگران نباشيد_



 

  چيييي؟ ميمردين خبر ميدادين بعد ميپيچيدين_

ياسين خفه شو االن اصال حوصله ندارم ما راه افتاديم شما _

 هم بياييد 

 باشه فعال_

 :رو قطع كردم كه گفت گوشي

 نگران شدن؟_

 داشتن دنبالمون ميگشتن _

 :كوتاهي كردو گفت خنده

 االن يلدا منو ميكشه_

 چرا؟ _

 سر همين بحث غيب شدن با شما_

 :انگار فهميد چي گفته خواست درستش كنه كه گفتم  يهويي

 ياسينم فضوله _



 

 :پر خنده اي بهم انداختو گفت نگاه

 اره _
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 :نگار

از  توي فكرم    چشماش وقتي كه پسررو ميزد يه لحظه هم 

 بيرون نميرفت 

اون جمله اخرش روي چشماي من قسم خورد يه   مخصوصا

دستمو  وقتي  ناموسشم   كردم  كه حس  خورد  قسم  جوري 

ميكرد  پاک  اشكامو  داشت  وقتي  ماشين  سمت  برد  گرفتو 

بالش تم و عروسكم كسي اشكامو هيچوقت فكر نميكردم جز 

   پاک كنه و بهم بگه گريه نكن



 

اين رفتاراش برام عجيب و غير قابل وصف بود به سرم    خيلي

تكوني دادم و نگاه گذرايي بهش انداختم مشغول رانندگي بود  

براي عوض شدن حالم دستمو به سمت ضبط بردم و روشنش  

  كردم

ا گوش ميداد  تعجب نگاهي بهش انداختم اينم از اين اهنگ  با

 مگه؟

 اونجوري نگام نكن اهنگاي من نيست مال ياسينه _

 ازاون بعيدم نبود اصال به هم نمياييد _

 : پر خنده اي بهم كردو گفت نگاه

 مگه زنو شوهريم كه به پاي هم بياييم؟_

 :خنده اي كردمو گفتم تك

نه منظورم اينه كه اصال نميخوره  بهتون دوست باشيد اون _

شما أروميد اون يجورايي مسخره ميزنه ولي شما شيطونه ولي  

  سنگينيد



 

 : تعجب نگاهي بهم انداخت با

 واقعا از نظر تو ما انقدر فرق داريم با هم؟ _

 خب اره _

 يك ثانيه نگاهش برق شيطنت گرفت  براي 

 حاال كدوم خوبه ؟_

  نگاهش كردم گيج

 يعني چي كدوم خوبه؟_

 يعني كدوم شخصيت خوبه؟_

نظر من مرد بايد در عين سنگيني رمانتيك و شوخ  خببب به  _

 باشه

 من ايده التو نپرسيدم ولي جالبه نظرت _

بعدي كه پخش شد باهاش همراه شدم عاشق اين اهنگ    اهنگ 

  بودم



 

 گاليه   تو  چشم  از   نكردمباخجالت  پيدا  خود  ليليدر نگاهت  ~

 كردم 

 خود چه بي خود ميكند  از

 هي ميبرد سهم مرا؛   نگاهتو

 اي همنشين ليلي من  مجنونتم

 دم ببين حال مرا  يك

  دريا نترس جانم كه من در از

 تو جان ميدهم دريا بشي  قلب

  من غرق نگاهت ميشوم زيباي 

 هيييي

  مرا به دست كي سپردي؟ ديوانه

 رفتي مرا با خود نبردي  ديوانه

 مرا به دست كي سپردي؟ ديوانه



 

 رفتي مرا با خود نبردي  ديوانه

چرا يهو غمگين شدم توي حال و هواي خودم بودم    نميدونم

 :كه گفت

 قشنگ ميخوني_

 نگاهش كردم با من بود؟  گيج

  منظورم اينه كه صدأت قشنگه_

 من با صداي بلند خوندم؟ مگه

 كالس اواز رفتي؟_

 نه_

 اين اهنگو منم دوست دارم _

 به شما هم ارامش ميده؟_

به نشونت تاييد تكون داد ؛چه عجب يك نقطه مشترک    سري 

 بين منو اون 



 

 ببينم تا شمال قراره من توي ماشين شما باشم؟_

 اگه جايي نايستيم اره _

 چقدر مونده برسيم؟ _

 حدودا دو ساعت ديگه _

  اووووه ؛_

 بخوابم اينجوري فايده نداره بايد

  ن شدمبه پنجره تكيه دادم و مشغول نگاه كردن به بيرو  سرمو

تا ميشستم توي   اه پس چرا خوابم نميبره؟ من كه هميشه 

  ماشين از هوش ميرفتم

  به كليداي ماشين كردم چقدر پيشرفته بود نگاهي

  به دكمه پايين صندلي چشم دوختم كنجكاو

  بزنم ببينم چي ميشه بزار

  زدم صندلي شروع كرد عقب رفتن تا



 

بيد و منم باصندلي  چرا دارم ميرم پايين؟ صندلي خوا  واااييي

 رفتم پايين 

   بهش انداختم كه با خنده و تعجب داشت نگام ميكرد   نگاهي

  چيكار كنم ما كه مثل شما ماشين مدل باال نداريم كه خب

 واال 
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 : ياسين

  اصال بهمون خبر نداد انقدر اسير نشيم  مرتيكه

  واال

به صالحي انداختم اي بابا اين پيرمردم كه همش خوابه    نگاهي

از توي آينه نگاهي به عقب انداختم زن صالحي هم خواب بود 

 ولي اون دختره بيدار بود و داشت با گوشيش ور ميرفت 



 

يكم   با زد  چطوره  برقي  رسيد چشمام  ذهنم  به  كه  فكري 

  تش كنم؟اذي

 چي بود ؟ اها يلدا  اسمش

  يلدا خانوم_

 : كوتاهي بهم انداختو گفت  نگاه

 بله ؟_

 شما چند سالته عمو؟_

 تعجب نگاهي بهم انداخت با

  مگه داري با بچه دو ساله حرف ميزني ؟_

 خب مگه چند سالته ؟ بيشتر از ده سالت نبايد باشه_

 :از خشم قرمز شد  با عصبانيت گفت يهو

 ن نوزده سالمه نخير م_

   واقعا اصال بهت نميخوره_



 

 به شما هم ميخوره از لحاظ ذهني دو سالت باشه_

  پر خشمي بهش انداختم نگاه

 منظورت چي بود االن؟_

 :سرشو تو گوشي برد و گفت بيخيال

هميني كه شنيديد البته فكر نميكنم درست بتوني تحليل _

 كني چي گفتم 

  كارد ميزدي خونم در نميومد ديگه

خيلي هم خوب فهميدم  واال بيشتر به شما ميخوره دو سالت  _

 باشه با اين  سرو وضع

 :توي هم كشيدو گفت  اخماشو

 سرو وضعم چشه؟؟_

اين  _ با  عروسكي  گوشي  قاپ  و  خرگوشي  موهاي  همين 

  لباساي صورتي سرمه اي 



 

 من استايل مورد عالقم اينجوريه فوضوليشم به تو نيومده_

  گفتو با همون اخما دست به سينه نشست  اينو

 ي لوس  دختره 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 :نگار

كم كم داشتم كالفه ميشدم از اين سكوت به سمتش    ديگه

  برگشتمو چهار زانو روي صندلي ماشين نشستم

 چيزي شده؟ چه طرز نشستنه؟_

  من اينجوري راحتم_

 :نگفت كه كالفه گفتم چيزي 

 تو هميشه انقدر كم حرفي؟_

 :نگاهي بهم انداختو گفت نيم

 خب اره ؛مشكلي داري؟ _



 

  اره دارم حوصلم سر رفته_

 خب به من چه ؟؟_

 خب بيا حوف بزنيم اينجوري حوصله منم سر نميره _

 كردم لحظه اي خندش گرفت  حس

 خب حرف بزنيمدر مورد چي؟_

 :فكر كردمو گفتم كمي

 وم ؛ مثال درمورد رشته و مورد عالقه هامون اووو_

 خب رشته من تجربيه رشته تو ؟_

 رشته منم كه معلومه فتو گرافيك  گل مورد عالقه تو چيه؟ _

 نرگس  و تو؟ _

  رز آبي_

 رز ابي؟؟ _

  اره ديگه همينا كه رنگشو أبي كم  رنگه_



 

 خنده اي كرد و گفت اهان  تك

 رنگ مورد عالقت چيه؟ _

 سياه _

 سياه اينهمه رنگ قشنگ توي دنيا هستچرا _

  سليقمه نميتونم تغيرش بدم كه_

 رنگ مورد عالقه منم سفيده _

 چقدر با هم فرق داريم پس _

 مگه فرق ادما به رنگ مورد عالقشونه؟_

 نه ولي به سليقه هاي كلي شون كه هست _

رنگ  _ ولي  روحشون سياهه  ادما  بعضي  نيست   اينا  به  ؛  نه 

بعض  دارن  دوست  عاشق  سفيد  ولي  سفيده  روحشون  هم  يا 

   سياهن ظاهرو باطن ادما مثل هم نيست

   تا حاال از اين زاويه نگاه نكرده بودم بهش_



 

 :زدم كه گفت لبخندي 

 تو باطنت چيه؟_

 بهش انداختم  نگاهي

 من نصف نصفم  نصف سياه نصف سفيد _

 طرف سياهش براي چيه؟ _

 خنده اي كردم  تلخ

ولي خب هر چي  بزرگ تَر شدم  اونم يه زماني سفيد بود  _

 سياه تَر شد 

 عميقي بهم انداختو ديگه هيچي نگفت  نگاه

آزارم    چه هاش  جمله  با  و  نبود  فضول  بقيه  مثل  كه  خوب 

 نميداد 
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به مقصد رسيديم داخل حياط ويال كه شديم تا ماشينو    بالخره

  دستمو به كمرم گرفتم؛ نگه داشت پياده شدم و

آخ كمرم انقدر نشستم توي ماشين بدنم فرم صندلي ماشينو  _

 گرفته 

خنده اي كرد و نگاهي بهم انداخت در صندوق عقبو باز    تك

كردو چمدوناشو برداشت كه در باز شد و ماشين اقايه صالحي  

هم اومد تو ماشينو كه پارک كردن اول يلدا و بعد ياسين عين 

 : پياده شدن و رفتن سمت صندوق عقببرج زهر مار 

 در صندوقو بزن_

 نميگفتي هم ميزدم خانوووم _

اداي ياسينو دروارد تا درو باز كرد هردو تا كمر رفتن توي   يلدا

 صندوق عقب تا چمدونارو بردارن



 

 :گفت ياسين

انقدر عصباني كردي منو يادم رفت چمدوناي من اينجا  _ اه 

  نيست

 سمت ماشين مسيح و چمدوناشو برداشت  وا اينا چشونه؟  اومد

اي باال انداختم و چمدونامو برداشتم و رفتم سمت ويال   شونه

ياسينو يلدا شونه به شونه به سمت ويال حركت كردن و به در  

كه رسيدن يهو هر دو با هم خواستن وارد شن كه گير كردن 

 توي چهار چوب در 

  خدايااا

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 دهني باز به داخل ويال نگاه ميكردم  با

دكوراسيوني سالن با رنگ زرشكي و سفيد طراحي شده    عجب

بود و همه ي مبلمان و پرده ها هم زرشكي سفيد بود سالن  

اصلي مبالي سلطنتي خاصي بود كه پرده ها اين ديزاينو كامل 



 

كرده بود يك دست مبل راحتي هم داخل سالن كوچيك بود  

نگاهي     نبه پله هاي مرمر كه با فرش زرشكي پوشيده شده بود

 كردم واااااييي حتما بايد برم باالرو ببينم 

پله ها باال رفتم و نگاهي به اونجا كردم كال چهار تا در بود    از

كه سه تاش كنار هم بود ولي يكي از اتاقا ته راهرو بود يكي  

ي بنفش و سفيد  يكي در اتاقارو باز كردم اتاق اول با رنگ ها

تزيين شده بود و اتاق دوم با رنگاي توسي ابي و اتاق سوم با  

كه همه ي اتاقا تخت دو نفره   جارنگ كامال توسي و جالب اين

اينجارو درست كرده  داشت  مطمئنم يك ديزاينر حرفه اي 

خواستم وارد اتاق چهارم بشم دستگيره رو فشار دادم كه ديدم  

  باز نميشه قفله؟ 

 :دوباره فشار بدم كه صدايي از پشت سرم شنيدم خواستم

 اين در باز نميشه زور نزن _

 :كشيدم و برگشتم سمتش نگاهي بهم انداختو گفت هيني



 

  اينجا اتاق منه _

خب خب چيزه داشتم كل اتاقارو ميديدم نميدونستم اينجا  _

 اتاق شماست 

قدم    با نيم  به  فاصلمون  وقتي  و  اومد  به سمتم  بلند  قدماي 

رسيد ايستاد تقريبا راهمو بسته بود و من بين در و اون گير  

  افتاده بودم

 خب ديگه من من برم _

رد   اينو از كناردستش  نكنم  گفتمو طوري كه بهش برخورد 

 شدم
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  بخير گذشتا هووف

انتخاب كنم؟ در اتاق اولي رو باز كردم    حاال كدوم اتاقو  خببب

عجيب به دلم نشسته بود رنگش رفتم داخل درو بستم و روي 



 

عميقي  نفس  اتاق  اين  داشت  ارامش  ؛چقدر  نشستم  تخت 

 :/ كشيدم كه يهو يلدا مثل شتر درو باز كردو اومد تو

 پسره ي وحشي امازوني _

 دوباره چته؟ _

 ومد؟چي ميشد اين پسره ي نچسب باهامون نمي_

 :بهش انداختم نگاهي

 مگه دست منه؟ دوست مسيحه _

  مسيح اوه اوه_

 : قره اي بهش رفتم چشم

 دوباره شروع نكنا_

 باشه باشه  خدا عاشقارو خودش به هم برسونه_

  يلداااااا_

  جووونم_



 

 :برداشتم و به سمتش پرت كردم كه جاخالي داد متكأرو

 چخهههه _

باز    چپ درشو  رفتم  به سمت چمدونم  كردمو  نگاهش  چپ 

كردمو تونيك سرمه اي با شلوار مشكي جذب پوشيدم كه اگه  

  خواستم برم بيرون از اتاق راحت باشم

تخت    نگاهي روي  و  بود  كرده  عوض  لباساشو  كردم  يلدا  به 

 خوابيده بود و با گوشيش ور ميرفت 

 :كنارش دراز كشيدمو گفتم رفتم

 كساناست؟چيه دوباره ر_

 نه بابا كاشكي ركي بود اين سانازه يبسه _

 دوباره با اين بيچاره دعوات شده؟_

 من كاريش ندارم خودش پرو بازي در مياره _

 بهش كردمو چشمامو بستم بد نبود يكم ميخوابيدم  پشتمو



 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

باز كردمو نگاهي به أطراف كردم همه جا تاريك بود    چشمامو

تا گوشيمو بردارم به گوشي نگاهي كردم د ستمو دراز كردم 

   اعع ساعت هشت شب بود

المپارو   چقدر رفتمو  پريز  سمت  شدمو  بلند  بودم  خوابيده 

روشن كردم ،اعع اينم كه خوابه  به سمت سرويس رفتم دست  

 و صورتمو شستمو اومدم بيرون به سمت تخت رفتم 

 يلداا يلدا پاشو _

  ولم كن_

 يللللداااااا _

  از جا پريد و سيخ سر جاش نشست يهو

 به پاشو خودتو جمع كن بريم پايين ساعت هشت ش_

گيج بود  از در بيرون زدم و به سمت پله ها حركت كردم     هنوز

از پله ها پايين رفتم كه ديدم اقاي صالحي و خاله سيمين)زن  



 

مشغول  و  نشستن  پذيرايي  توي  مبالي  روي  صالحي(  اقاي 

ديدم  كه  رفتم  آشپزخونه  سمت  به  هستن  ديدن  تلوزيون 

 صدايي مياد كامل كه داخل شدم مسيحو ديدم

 يكار ميكرد ؟ چ داشت

باشه    به انگار حضورمو حس كرده  سمتش حركت كردم كه 

 نگاهي به سمتم انداخت 

 سالم ساعت خواب_

 سالم مرسي؛شما نخوابيدين؟_

 نه_

كردم مشغول خورد كردن   ديگه بهش  نگاهي  نگفتم  چيزي 

 گوشت بود داشت آشپزي ميكرد؟ 

 دارين چيكار ميكنيد؟ _

 نميبيني آشپزي _



 

باشم    بايد اينكه من كدبانو  به جاي  بكشم  از خودم خجالت 

 ايشون شدن كدآقا 

 اهان چي درست ميكنيد؟ _

 جوجه_

 جدي ؟بلدين؟_

 پرخنده اي بهم كرد  نگاه

 ارم من استعداد زياد د_

بله خودم نظارت كردم تازه انگار چشمم به تيپش افتاد يه    بله

  تيشرت ابي و يه شلوار مشكي

 همه چي توي تنش ميشست و بهش ميومد چقدر

االن دارم چي ميگم؟ سري تكون دادم و به سمت يخچال    من

 رفتم درشو كه باز كردم چشمام از حدقه بيرون زد 



 

كه   چقدر يخچاال  اين  عين  نشون   خوراكيييييي  تبليغ  توي 

و   برداشتمش  يخچال  توي  از  كردم  كيك  به  نگاهي  ميدن 

   چنگالي برداشتم و شروع كردم خوردن

چاق   نفهميدم خوبه  ماشاهلل  خوردم  كيكرو  نصف  چطوري 

نميشم اضافه كيكرو توي يخچال گذاشتم و رفتم توي سالن 

سالمي كردم و نشستم روي مبل تك نفره ؛ حدود ده دقيقه  

يدم يلدا با اخماي درهم و پشت سرشم ياسين با گذشت كه د

   اخم  داره مياد پايين

 اينا چشونه؟ دوباره به هم پريدن البد  واه
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  :مسيح



 

چشمي دو سه باري نگاهش كردم با ولع كيك ميخورد   زير

نصف كيكرو كه تموم كرد بقيشو گذاشت توي يخچال و بيرون 

رفت ؛ سري تكون دادم و مشغول ادامه كارام شدم كارم كه  

  تموم شد دستامو شستم و از آشپزخونه بيرون رفتم

نشسته بودن توي پذيرايي و داشتن تي وي نگاه ميكردن   همه

ي مبل تكي كنار ياسين نشستم نگاهي بهش كردم  رفتم رو

   نيشش تا بناگوش باز بود

ندارم داره با يكي از اون ماي الو هاش حرف ميزنه  با    شك

 :آرنج اروم به پهلوش كوبيدم

 ماي الوه يا مخاطب خاص؟ _

 :اي كرد و با خباثت گفت  خنده

 ماي الو جديدمه_

 عجيبه برام _

 چي عجيبه؟ _



 

  دختررو تور نميكني اين عجيبه كه اين_

پر اخمي بهم انداخت و يه جوري كه انگار چندشش ميشه   نگاه

 :گفت

 اوه اوه كي اين گودزيال رو ميگيره؟ مگه خَر مغزمو گاز گرفته_

  از اين دختره خوشش نيومده ميدونستم

چرا؟ چون اين مثل اون پلنگاي اطرافت نيست؟ حرف زدي _

 پا نداده نه 

 به پلنگا برو بابا صد رحمت _

به نگار كردم داشت با دوستش حرف ميزد اسمش چي    نگاهي

  بود؟ اها يلدا

به تيپش نگاهي كردم تونيك نسباتا بلند سرمه اي   ناخوداگاه

  و شلوار جذب مشكي با يه دستمال سر

 :گوشي بودم كه آقاي صالحي گفت مشغول



 

بچه ها پاشيد بريم لب ساحل مثال شما جوونيد بايد ب فكر  _

 چيزا باشيد اين 

 :گفت ياسين

  خوشم مياد دلت جوونه عمو مسعود_

 بهش كردم اين كي انقدر با صالحي خوب شده بود؟ نگاهي

 : خنده اي كرد كه گفتم صالحي

 فكر خوبيه اصال شامم ميبريم لب ساحل ميخوريم_

 دخترا موافقيد؟_

 اره خاله بريم _

  بلند شيد كاراتونو بكنيد پس

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

كنده   آتيشي روي  اتيش  دور  همه  و  بوديم  كرده  درست 

  درختاي وسط ساحل نشسته بوديم



 

  عميقي كشيدم عاشق بوي دريا بودم نفس

مشغول گيتارش بود و منم جوجه هارو داشتم ميپختم    ياسين

و   صالحي  اقاي  و  بودن  گرفتن  عكس  مشغول  هم  دخترا  و 

كه  اين  با  خوب  چه  ميتركوندن  الو  داشتن  هم  همسرش 

  سنشون باال بود ولي هنوزم انقدر عاشق هم بودن

رفتم    جوجه و  اتش  روي  از  برداشتم  پخت  قشنگ  كه  ها 

  سمتشون

 جوجه ها آمادست_

 بهههه داداش داداش همينو ميخواييما _

  خنده بلندي كرد نگار

ناخوداگاه توي هم رفت ؛چه معني ميده خنده هاش   اخمام

 انقدر بلند باشه؟

همه كه جوجه دادم خودمم روي كنده نشستم طوري كه   به

  نگار روبه روم بود



 

 :گفت صالحي

  حاال آقاي ياسين اين گيتارو آوردي بلدي بزني يا نه؟_

 :بادي به غبغب انداختو گفت ياسين

 خب معلومه_

 :يلدا گفت يهو

 خوندن هم بلدي؟_

 اره صدام عاليه_

 خدا به دادمون برسه  كسي چوب پنبه نداره؟_

 :كه انگار ضد حال خورده بود گفت ياسين

پول _ وگرنه  نشنوي  صدامو  بزار  بهتر  ديگه؟  گوشات  براي 

 ميگيرم ازت بابت كنسرت مفتي

 :جواب دادبيخيال  يلدا



 

نه بابا چرا گوشامو اذيت كنم ميخوام چوب پنبه رو بزارم دم _

 دهنت صدا نكني

داشتم   همه كه  من  به  ؛ياسين  خنديدن  كردن  شروع 

  ميخنديدم چشم قره اي رفت

 :كنار گذاشتو گفت گيتارشو

 اصال نميخونم _
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 :بهش گفت صالحي

 خونحاال ناراحت نشو آقا ياسين ب _

  راست ميگه بخون_

 اسرار همه بالخره راضي شد بخونه به

**** 

  وقتايي الزمه بشي از همه دور يه



 

 يه جايي كه نباشه حتي يه لكه نور  بري 

 وقتايي مجبوري بزني به بيخيالي  يه

 كه عاشقش بودي رفته و مجبوري بگي نيست خيالي  اون

 نيست خيالي باشه

تو   اصال ميبرد  تو خوابم  فقط روي شونه  بيخيال شبايي كه 

 ميخنديدي و دلم ميمرد ؛ 

 تو يادت رفت كي واست ميمرد  اما

بهش انداختم خيره  به روبه روش نگاه ميكرد هر كس    نگاهي

  اين پسرو ميديد فكر ميكرد هيچ غمي نداره

هيچكس از دل اين آدم خوشحال خبر نداشت كي ميگه    ولي

  هر كي ميخنده خوشحاله؟

سحرآميزيه   نگاهمو دريايه  چه  تتلو  قول  به  دوختم  دريا  به 

 غماي عالم 



 

  م كردنفهميدم كي ياسين خوندنشو تمو اصال

  داشتن براش كف ميزدن همه

 ماشاهلل آقا ياسين_

 :اي كردو گفت خنده

 مرسي عمو مسعود_

 :با ذوق رو به ياسين گفت نگار

 آقا ياسين صداتون بي نظيره _

 :خنده اي كردو گفت ياسين

تازه صداي مسيحو گوش نداديد من پيش اون مثل خروس  _

 تازه به بلوغ رسيده ميخونم

  ه گيتارو سمت من گرفتبهش كردم  ك نگاهي

 ميخوني داش مسيح؟_



 

نميومد ولي خيلي وقت بود نميخوندم من چرا خيلي از   بدم

  كارارو خيلي وقت بود انجام نميدادم؟

 :گفتم

 چي بخونم بيخيال _

  خب بخونيد ديگه_

 به نگار انداختم و گيتارو گرفتم  نگاهي

 يه شرط دارم _

  كمي رنگ تعجب گرفت نگاهش

 چه شرطي؟ _

  بهدش تو بخوني_

 من كه بلد نيستم_

 صدات خوبه ميتوني_

 خب خب گيتار بلد نيستم بزنم_



 

 من ميزنم آهنگشو بگو_

كمي برق زد ميدونستم خوندنو دوست داره بالخره    نگاهش

 بعد از سه سال كالس موسيقي و آواز رفتن اينو ميفهميدم 

  خب حاال افتخار ميدي بخوني؟_

 : به ياسين كردم و گفتم نگاهي

 چه اهنگي؟ _

 نگار پريد وسط حرفم يهو

 هوايه تو_

 :حرف شروع كردم گيتار زدن بي

**** 

 هواي تو من تو خيال خودم بي تو پرسه زدم به

  برد به همان شبي كه به چشماي تو زل ميزدم منو

 تويه چشماش ميخوندم   خيره



 

  به دنيايه تو با اين احساس ناب عادت كردم من

  از آن شب سرد هر نگاه تو را عبادت كردم  بعد

انگار به هم دوختم شده بود نميدونم چرا چشماش   چشمامون

  بهم آرامش ميداد

   كه نبودت به من آتش جان زد آه

   از اين عشق كه تورا بي وفا كرد سوختم

   شدم ان كس كه روم پي مستي قلب مرا تو شكستي من

نشوي تو همان كس كه به   دل به تو دادم كه غمم برهاني 

 درد بكشاني 

 كه شود باز كه يه روز تو بيايي و بماني  كاش
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  بود   عجيب  خودمم  براي آخر اهنگ نگاهم فقط به اون بود    تا

  از   لبريز  كشيدناش،قلب  نگاهش،رفتارم،خجالت  چيز  همه

 آرامشم 

 شروع كردن به دست زدن همه

 واقعا صدأت خوب بود آقا مسيح_

  مرسي_

 :خنديدو گفت ياسين

 ديگه ما از دور خارج شديم _

 :خنديدن كه رو به نگار گفتم همه

 كي ميخوني؟_

  مضطربي بهم انداخت نگاه

 من من خب _

  بخون ديگه نگار_



 

 باشه_

 خب چه اهنگي بزنم؟؟_

 : فكر كردو گفت كمي

 yandirdin  kalbimiاهنگ تركي_

  محوي زدم و شروع كردم آهنگ زدم لبخند

مسخ   كمي همه  كرد  شروع  و  بست  چشماشو  كرد  مكس 

صداش بودن  لبخند محوي زدم ، چشماشو بسته بودو ميخوند  

   منم چشمامو بستمو خودمو به صداش سپردم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

خوند كلي همه ازش  برگشتيم توي ويال بعد اينكه نگار    همه

گيتار  هم  حتما  كردم  نگاهش  فقط  من  ولي  كردن  تعريف 

قشنگ   آواز  ذاتا  خودش  كه  ،هرچند  آواز  هم  ميدم  يادش 

  ميخوند



 

اتاقم شدم ياد وقتي افتادم كه اومده بود در اتاقمو باز كنه    وارد

  چقدر كنجكاو بود اين دختر

   مو برداشتمو به سمت حموم رفتم حوله

 :نگار

اينكه    وارد از  بودم  نشستم خوشحال  تخت  روي  اتاق شدمو 

همه از صدام خوششون اومده بود  باورم نميشد بتونم انقدر 

  خوب بخونم لباسامو برداشتمو به حموم رفتم

وان نشستم و چشمامو بستم ياد نگاه خيره اش به خودم   توي 

وقتي داشت اهنگ ميخوند افتادم ؛چرا چشم أزم برنميداشت؟ 

  ن نميتونستم چشم از نگاهش بگيرم؟چرا م

خدايا حس ميكنم دچار يه بيماري  شدم ؛يه مرض    هوووف

 بدون درمون



 

از توي وان بيرون اومدم و توي حمام لباسمو پوشيدمو   خسته

بود  خوابيده  خرس  عين  كردم  يلدا  به  نگاهي  رفتم  بيرون 

 خوشبحالش خيلي راحت ميخوابيد 

و جلويه دماغم گرفتمو  روي تخت دراز كشيدم  موهام  كنارش

 بوش كردم عاشق اين بوي شامپو بودم وقتي از حموم ميومدم 

 كم چشمام سنگين شد و به خواب رفتم  كم
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به يلدا كردم كه هنوز خواب بود  به سمت چمدونم    نگاهي

رفتم و مانتو لي جلو بازومو پوشيدم با يه تيشرت سفيد و يه  

ما بزار  شلوار لي ست  آيينه به خودم كردم  نتوم نگاهي توي 

يكم آرايش كنم رژ صورتي ماليمي زدم با يك ريمل ؛هيچوقت  

  ندارمزياد ارايش نميكردم و لوازم ارايش چنداني هم 



 

اخر    شالمو لحظه  در  سمت  رفتم  و  انداختم  سرم  روي  هم 

برگشتم نگاهي به يلدا كردم بزار بخوابه االن بياد سر عكاسي  

 مركز كنمنميزاره ت

اتاق كه بيرون اومدم ديدم مسيح هم همراهم از اتاق اومد   از

ها  پله  به سمت  و  انداختم  بهش  نگاهي  زير چشمي  بيرون 

   حركت كردم

توي آشپزخونه و نون تستي برداشتم و مربا هم از توي   رفتم

  يخچال برداشتم و شروع كردم ايستاده به خوردن

ه  وا اين چشه؟ نكنه توقع  وايساده و با تعجب نگام ميكن  ديدم

  داشت براش صبحونه اماده كنم؟

 خوشمزس؟ _

  خيلي_

 هميشه اينجوري صبحونه ميخوري؟ _

 اره مگه شما چجوري ميخوري؟_



 

لبخندي زِد و به سمت يخچال رفت تخم مرغ برداشت    نيمچه

و رفت سمت گاز شروع كرد به أملت درست كردن  بيخيالي  

گفتم و مشغول خوردن شدم كه با چيزي كه ديدم دهنم باز  

   موند

ميز مفصل با كلي مخلفات براي خودش چيشده بود أنواع    يك

 مربا و تخم مرغو شيرو ابميوه 

 الكچري  نكشيمون

 ي اينجور_

 :نگاش كردم كه گفت گيج

 اينجوري صبحونه ميخورم _

دلم   نگاهي چقدر  واييي  كردم  بود  چيشده  كه  ميزي  به 

ميخواست از همه اينا بخورم خصوصا اون نوتال نگاه پرخنده 

 :اي بهم انداخت

 چرا صبحونتو نميخوري؟ _



 

 چي؟؟ ميخورم ميخورم _

 اي براي خودم گرفتم و با اخم داخل دهنم چپوندمش   لقمه

 بي ادب يه تعارفم نميكنه

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

حوصله نگاهمو به بيرون دوختم و به مكالمه مسخره مسيح   بي

و صالحي گوش ميدادم اه حداقل يه آهنگ بزاريد حس ميكنم  

تا پيرمرد توي ماشينن و دارن ميرن  به جايه يه پيرمرد دو 

  گلف بازي كنن خدااااا

به مقصد رسيديم  خدايا شكرت سريع از ماشين پياده    بالخره

با  بيابوني  نيمه  جايه  يه  انداختم  أطراف  به  نگاهي  و  شدم 

درختاي نيمه لخت  در كل مكانش خيلي آرامش بخش بود  

 :به سمت مسيح رفتمو گفتم

 خب كي كارو شروع كنيم ؟ _

 بايد صبر كنيم مبله كه پسنديدي بياد _



 

 كي مياد؟ _

 ايد برسهاالنا ديگه ب_

  زير لب گفتم و شروع كردم چرخ زدن و ديدن أطراف اهاني

مورد نظرمو براي عكاسي كه پيدا كردم به كارگرا گفتم   مكان

  مبلو بزارن اينجا

 :به مسيح كردمو گفتم رو

  بشينيد روي مبل_

نشست چند تا ژست بهش گفتم و اونم انجام داد كار كه   رفت

 :تموم شد صالحي گفت

ميرم يه چيزي بگيرم بخورم صبحونه نخوردم    بچه ها من_

 شملهم وسايلو جمع كنيد تا من بيام 

 :گفت و رفت مسيح به سمتم اومد و گفت اينو

 عكسارو ببينم _



 

دوربين پشت    دوربينو سمتش كج كردم كه خم شد سمت 

سرم وايساده بود و سرش تقريبا روش شونم بود كمي از اين  

 : نزديكي معذب بودم كه دستشو اورد سمت دوربين و گفت

 بزن قبلي_

سمتش برگشتم لحظه اي جا خوردم صورتش چقدر نزديك    به

  صورتم بود  فاصله صورتامون يك بند انگشت بود

 گفتم بزن بع_

  سمت صورتم برگشت و توي چشمام خيره شد به

  چشماش از نزديك قشنگ بود چقدر

 :أزم فاصله گرفت و خيره به چشمام گفت  كمي

 چرا چشمات انقدر قرمزه؟_

 :به حرفش دادم دستي به چشمام كشيدمو گفتم حواسمو

 نميدونم خيلي ميسوزه _



 

 : سمتم و گفت اومد

 بزار ببينم چيزي توش رفته؟ _
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نزديك اورد و با دقت به چشمم خيره شد  انگشتاشو    صورتشو

 : روي چشمم گذاشت و گفت

 يه مژه توش رفته بزار فوت كنم_

اومدم بگم من بدم مياد كسي توي چشمم فوت كنه نفسي   تا

  كه گرفته بودو سمت چشمم فرستاد

 : چشمامو بستم و گفتم منم

 ايييي دارم كور ميشم بدم ميااااد _



 

 چيشد؟ مگه در نيومد؟ چشماتو باز كن ببينم_

  روي سينش گذاشتمو به سمت عقب حولش دادم دستمو

 نههه نيااا آييي_

 رم كه يه فوت بودبابا كاريت ندا _

سعي داشت جلو بيادو من هي عقب ميرفتم اخر سر پام   اون

  به سنگي گير كردو محكم روي زمين افتادم

 حواستو جمع كن ؛توروخدا ببينش _

  اروم باز كردم كه ديدم نشسته كنارم روي زمين چشمامو

  خداروشكر كه با سر نخوردي زمين_

انقدر كه اون نگران سالمت من   چرا انقدر براش مهم بودم؟ 

 بود خودم نگران نبودم

  بلند شد و دستشو سمتم دراز كرد خودش

 پاشو_



 

توي دستش گذاشتم و به كمكش بلند شدم خودمو    دستمو

  تكوندم و به سمت ماشين راه افتادم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 :يلدا

 :خشم رو بهش گفتم با

  س بگيرحرفتو پ _

 :نگاهم كردو گفت بيخيال

  نميگيرم مگه دروغ ميگم؟_

  من شبيه قابلمه مسي ام؟ تو شبيه چي ؟_

 :باز كردو گفت نيششو

  شبيه مرد روياهاي تو_

 :با چندش جمع كردمو گفتم صورتمو



 

اَييي اصال يادم نمياد مرد روياهام شبيه ته ديگ نُون لواش  _

 بوده باشه

 :كرد و گفت اخمي

 پس بگير قابلمه مسي  حوفتو_

   بابايي نثارش كردمو از پله ها پايين اومدم ديوانه برو

خانوم   پايين پس  ااعع  اومدن  هم  اينا  نگار  ديدم  رفتم  كه 

  تشريف اوردن

تو و سالمي كود كه جوابشو ندادم نگاه پر تعجبي بهم    اومد

  كرد ؛شونه اي باال انداخت و رفت باال

  توي آشپزخونه رفتم

  به به خاله چه كردي _

 زد رفتم سر قابلمه درشو باز كردمو بويي كشيدم  لبخندي 

 اوووم عجب خورشتي_



 

شما دخترا بايد آشپزي ياد بگيريد اينجوري كه نميشه پس  _

 هراتون چي بخورن؟فردا شو

 كوفت_

قره اي بهم رفت كه خنديدم نگار اومد و سالمي به خاله   چشم

كرد اونم با مهربوني جوابي بهش داد اومد سمت من و اروم 

 :گفت

 چته؟ چرا جوابمو نميدي؟_

 :كردمو گفتم اخمي

 من جواب بپيچارو نميدم _

 باال انداخت كه گفتم  ابرويي

بيام؟ بزار بگم چرا چون ميخواستي با  چرا منو بيدار نكردي  _

 اقا مسيح تنها باشي

 :غليظي كردو گفت اخم



 

حرف  _ دوما  كنم  بيدارت  نيومد  دلم  بپيچم  نخواستم  اوال 

  دهنتو بفهم يلدا اقايه صالحي هم بود

  باشه بيخيال_

با    از نچسب  پسره ي  اون  ديدم  كه  رفتيم  بيرون  آشپزخونه 

  ه بزار يكم اذيتش كنماقاي صالحي داره شطرنج بازي ميكن

  سمتشون و رفتم
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اروم رفتم پشت سرش و يهو يه جيغ زدم بغل گوشش    اروم 

  كه سه متر پريد هوا و دستش خورد به مهره ها و همه ريخت

 :نگاهي بهم انداخت و با تاسف گفت برگشت

 خدا شفات بده قابلمه مسي_

به سمت آشپز  اداشو و  اوردم  ناهارو  در  تا وسايل  رفتم  خونه 

 آماده كنم 



 

 :نگار

ميخوردن    مشغول غذا  ولع  با  همه  بوديم  ناهار  خوردن 

 خداييش هم دستپخت خاله حرف نداره 

به مسيح انداختم كه از جا بلند شد و تشكري كرد و از   نگاهي

پله ها باال رفت ؛ منم كه يه دل سير غذا خوردم آخرين نفر از  

رفتم   و  پاشدم  واييي سر ميز  اتاقش كردم  به در  نگاهي  باال 

چقدر دوست داشتم ببينم توي اون اتاق چخبره هووف بايد 

به يه بهونه اي برم توي اون اتاق  در اتاق خودمونو باز كردم و 

داخل شدم نگاهي به دوربين كردم رفتم سمتش و نگاهي به 

مخصوصا   بودن  شده  خيلي خوب  كردم  گرفتم  كه  عكسايي 

   آخرين ژستش

وقتي كه داشت عكسارو ميديد افتادم چقدر برام مبهم بود   ادي

يه  ولي  نميدونم  ميشد  نزديك  بهم  اون  كه  وقتي  إحساسم 

عجيبش   كه  بود  همين  و  بود   آشوب  و  آرامش  بين  حسي 

  ميكرد  خيلي عجيب



 

تكون دادم تا اين افكار از سرم بره بيرون از اونجايي كه   سرمو

شيدم تا كمي بخوابم و سر  صبح پاشده بودم روي تخت دراز ك

  حال بشم

 حدودا دو مين چشمام گرم خواب شد  بعد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   پاشو نگاررررر پاشو ميخوايم بريم بيرون نگار

  ألي چشمامو باز كردم و نگاهي به يلدا كردم  اروم

 باشه تو برو االن كارامو ميكنم ميام بيرون _

تكون داد و رفت بيرون بلند شدم سمت سرويس رفتم    سري 

شال   پوشيدم  تيره  لي  شلوار  با  همراه  مشكي  مانتو  بعد   و 

همه   انگار  زدم  بيرون  اتاق  از  و  انداختم  روي سرم  مشكيمو 

پايين رفتم كه ديدم همه دارن ميرن   از پله ها  پايين بودن 

  بيرون سالمي كردم كه همه جوابشو با لبخند دادن

 :در بيرون رفتم و كنار يلدا ايستادمو گفتم از



 

 كجا ميريم؟ _

  واال انگار اول بريم بستني بخوريم بعدم بريم دريا_

گفتم و سوار ماشين اقاي صالحي شدم كه ديدم خبري    اهاني

ازشون نشد پياده شدم كه ديدم خاله سيمين بيرون اومد و 

 :گفت

  ييمبچه ها شما بريد صالحي يكم مريض شده ما نميا_

 :گفت مسيح

 ميخواييد ببريمشون دكتر ؟ _

  نه پسرم يه سرما خوردگيه كوچيكه خوب ميشه_

  هر طور صالحه_

 :برگشت رو به ما و گفت مسيح

  پس سوار ماشين من بشيد با هم ميريم_



 

تا جلو   سري  دو  اون  رفتم  ماشينش  به سمت  و  دادم  تكون 

اورد  نشستن و منو يلدا هم عقب مسيح ماشينو به حركت در

 و از حياط ويال خارج شد 

  دست به سمت ضبط برد و روشنش كرد ياسين

  آهنگي كه پخش شد چشماي منو يلدا ور قلمبيد بيرون با

  تي ام بكس بود اونم چه اهنگ خوشحاليي گروه

 :گفت يلدا

 سليقتم مثل خودت كجه _

 :اي كرد و گفت خنده

 هر چي باشه از تو صاف تره كه قاب _

 وسط حرفش يلدا پريد  يهو

  ساكت شو_

 چرا مثل سگ و گربه به هم ميپريدن؟  اينا



 

 خب خانوما كجا بريم بستني بزنيم؟_

 :سريع گفتم من

  بريم يه جا كه سنتي باشه_

  نگاهي از توي اينه بهم انداخت مسيح

 بستني فروشي سنتي مگه هست؟_

 اره توي تهران كه يكي هست من و يلدا ميريم اونجا _

 بپرسيم از چند نفر باشه بزار _
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از كلي پرس و جو يه جا پيدا كرديم كه سنتي بود ماشينو   بعد

  پارک كرد و همه پياده شديم و به سمت كافه حركت كرديم

  خوشگل و آرامبخشي بود مكان



 

و روي تختي نشستيم گارسون اومد خوش آمدي گفت   رفتيم

  شد تا سفارش بديمو منتظر 

سرشون توي منو بود  ياسين كه كافه گالسه سفارش    همه

 :داد يلدا هم بستني زغالي و مسيح هم قهوه منم گفتم

 منم از اين بستني گردا ميخوام_

  خنده اي كرد و گفت باشه و رفت گارسون

به بچه ها كردم همه ساكت نشسته بودن خب دوستان   نگاهي

 يم؟ جايه بعدي كجاست كه مير

 دريا _

 اخه بريم دريا چيكار كنيم؟ _

 :گفت ياسين

 نميدونم يلدا خانوم ميخوايي بريم قر بديم_

 : اخمي كرد و اداي ياسينو در اورد و گفت يلدا



 

 خوشمزه _

 :بهشون گفتم رو

 فردا بريم خريد بعد عكاسي؟ _

 :گفت يلدا

 واااييي اره بريم_

 :گفت ياسينم

 منم موافقم بريم سوغاتي بخريم_

سري به نشونه رضايت تكون داد همينجور كه مشغول    حممسي

حرف زدن بوديم همون گارسون سفارشارو اورد  به بستنيم 

نگاه پر هيجاني انداختم و مشغول خوردن شدم واييي خدا مزه  

  بهشت ميداد من عاشق بستني بودم

به مسيح انداختم مشغول  خوردن قهوه اش بود چقدر    نگاهي

اخم داشت انگار يكي از أجزائه صورتش  ساكت بود هميشه هم  



 

افتادم   برخوردمون  اولين  ياد  ميخنديد   كم  بود خيلي  شده 

   ؛عجيب اونموقع از دستش عصباني شدم

اونموقع لبخندي  روي لبم نشست، بستنيم كه تموم    با ياد 

   شد نگاهي به ته كاسه  انداختم

  اين چي بود ته ظرف ؟ اعع

برداشتم  و تاشو باز كردم شماره بود  باالشم نوشته بود   كاغذو

 : در نگاهت چيزي ديدم كه توي اسمون هيچ نگاهي نبود 

لبخند    خداياااا با  كه  انداختم  گارسونه  به  نگاهي  شده  سرخ 

  ژكوند خيره ام بود

ازش گرفتم كه. ديدم مسيح داره مشكوک نگاهم ميكنه   نگاه

از   افتاد و كاغذو  انگار دوهزاريش  كاغذو كه توي دستم ديد 

رگ  و  كشيد  هم  توي  اخماشو  خوندش  و  گرفت  دستم 

بلند شد  از جا  پيشونيش برجسته  شدفكش منقبض شد و 

 :سريع همراهش ايستادم. و گفتم



 

 كجا ميري؟ _

و همينطو   نگاهي انداخت  به  بهم  بود  به چشمام  كه خيره  ر 

 :ياسين گفت

 خانوماروببر توي ماشين من حساب كنم ميام_

 باشه_

 االن ياسين _

جمله اش رو با تحكم  گفت كه منم ترسيدم ياسين مارو    انقدر

 برد بيرون لحظه اخر برگشتمو با استرس نگاهي بهش انداختم 
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 :مسيح

 : يشخوان رفتمو گفتمفكي منقبض به سمت پ با

 رئيس رستوران كيه؟_



 

  چطور؟_

 رئيس اين رستوران كيه؟ _

 اتفاقي افتاده از غذاتون راضي نبودين؟_

 عصبانيت عربده اي زدم  با

 گفتم رئيس كيههه؟_

 :به وضوح رنگش پريد و رو به من گفت يارو

اروم باشيد مردم دارن نگاه ميكنن بفرماييد ببرمتون _ لطفا 

 پيش رئيس 

بود مديريت كه   الشدنب به دري كه روش نوشته  افتادم  راه 

  رسيديم سريع درو باز كردم و داخل شدم

نسباتا جواني نشسته بود پشت صندلي به سمتش رفتمو   پسر 

 :گفتم

 شما هميشه كارمنداي بي ناموسو استخدام ميكنيد؟ _



 

 به كتش كشيد و بلند شد دستي

 چه اتفاقي افتاده؟_

 :و گفتم روي ميزش كوبيدم  كاغذو

 يكي از گارسوناتون اين كاغذو داده به زن من_

 به وضوح جا خورد  يارو

 ميدونيد كه ميتونم در رستورانتونو تخته كنم؟_

 : رنگي پريده گفت با

 خب خب ميشينيم صحبت ميكنيم شما ناراحت نبا _

ناراحت نباشم ؟ چجوريناراحت نباشم؟ فقط در يك صورت  _

 ميبخشمتون

 بفرماييد ما انجام بديمچي؟ _

  كارمندتونو بياريد اينجا_

 اخه_



 

 زدم  داد

 اخه ماخه نداريم همين كه گفتم_

  تكون داد و رو به اون يارو گفت سري 

 بريد بياريدش _

ساله   يارو بيست  پسري  با  دقيقه  دو  بعد  و  رفت  سريع  هم 

  برگشت

 :قدماي بلند رفتم سمت پسره و دقيقا رو به روش وايسادم با

  ينم تو خواهر داري؟ مادر چطور؟بب_

 :با اخمي در هم گفت پسره

 اين چه طرز برخورده اقا؟ _

 توي دستم گرفتم و داد زدم  يقشو

د نه دِ نشد ، تو اگه خواهر مادر داشتي كه روي ناموس بقيه _

 چشم نداشتي 



 

  اينو گفتم رنگش پريد و نگاه پر ترسي بهم انداخت تا

 :توي صورتش زدم و گفتم مشتي

  دفعه اخرته نگات توي صورت دختري ميچرخه_

 گفتم و از در بيرون زدم  اينو

رستوران كه بيرون اومدم نگاه نگران نگار اولين چيزي بود    از

كه به چشمم اومد ، رفتمو پشت فرمون نشستم و راه افتادم  

 ياسين پرسيد 

 مسيح كجا رفتي اين. همه وقت؟_

 : از توي آينه نگاهي به نگار كردمو گفتم_

هيچي يخورده خورده أورده بود حسابمون تا صاف شد طول  _

 كشيد 

 :اهاني گفت و سرشو برد توي گوشي يلدا گفت ياسين

 بابا اهنگ بزاريد خير سرمون جوونيم 



 

 كه ياسين گذاشته بودو گذاشتم و روشنش كردم  فلشي

 شروع به خوندن كرد  خواننده
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  ي ارامش بخش   ك ي كنار ساحل موز  زي م  ي رو  مينشسته بود  همه

  پخش ميشد خيره به دريا بودم ، چقدر امشب طوالني شد

آسمون   ماه توي  داشت  هميشه  از  تَر  بزرگ  و  بود  كامل 

  خودنمايي ميكرد

 :افكار خودم غرق بودم كه ياسين گفت توي 

 اي بابا حوصلم پوكيد بياييد يه كاري كنيم _

 :گفت يلدا

 مثال چيكار عقل كل؟_



 

  مثالاا_

  اهان فهميدم_

 : نگاهي به يلدا كرد و گفت ياسين

 بگو_

 نگار يادته كوچيك بوديم دختره گريه ميكنه بازي ميكرديم؟ _

 سري تكون داد كه ادامه داد نگار

 ييد االن همينو بازي كنيم نوستالژيه بيا_

  پوكر نگاهش كرد ياسين

  اونوقت ميگي من خنگ نيسم بازي اصال چجوريه ؟_

 مگه شما بازي نكرديد؟ _

 :لبي كج كرد ياسين

 نه أجي ما دختر نبوديم شما ببخش _

 : چشم قره اي رفت بهش و گفت يلدا



 

د با خب بازي اينجوريه كه چشم يه نفرو ميبنديم و اون باي_

 چشماي بسته دنبال بقيه بگردهيه نفرو كه پيدا كنه برندس 

 :گفتم

 خب شما بازي كنيد من داورم _

 :گفت يلدا

گوشه _ يه  هميشه  كه  بودي  نچسبايي  همون  از  تو  ببينم 

 اخماشونو ميكشيدن تو هم و بازي بقيرم كوفتشون ميكردن؟

و نگار زدن زير خنده  چشم قره اي بهشون رفتم و    ياسين

 : گفتم

  خيله خب ميام_

 خبببب اول كي چشماشو ميبنده؟ _

 :گفت يلدا



 

به _ بزنه  دست  بايد  طرف  گرفت  كسو  هر  قانون  يه  راستي 

 صورتش و بگه كيه

 :توي هم كشيدم اخمامو

 اين چه قانونيه؟ يهو اگه ياسين تورو گرفت چي؟_

 :اي گفت كه يلدا گفتخدايي نكرده  ياسين

 خب بگيره ما مشكلي نداريم_

چيزي    نگاهي و  پايين  بود  انداخته  سرشو  كه  كردم  نگار  به 

 نميگفت

 : دستي به گردنم كشيدم و گفتم كالفه

 زودتر بازي مسخرتونو بكنيد تموم شه_

  باشه بابا_

چشماي ياسينو بستن و بازي شروع شد ياسين حرفاي   اول

از   از صدايه  مسخره ميزد و همه  اون  خنده غش ميكردن و 



 

خندشون سواستفاده ميكرد و ميرفت سمتشون نميدونم چرا 

تا سمت نگار ميرفت دلم هري ميريخت و خدا خدا ميكردم 

   سمتش نره

  اه بابا يكيتون راه بديد ديگه_

ريز ميخنديد و فرار ميكرد همه كفشامونو دراورده بوديم   نگار

خوبي   ميدويديم حس  شنا  روي  نكرده و  تجربه  تاحاال  بود؛ 

  بودم

  مسيح تو بيا جلو بيا بياه بياه _

   حالت دون پاچيدن كرده بود و بياه بياه ميكرد دستشو

دريا    خنده به  كه  يلدا  كردم  نثارش  اي  ديوونه  و  كردم  اي 

نزديك تَر بود بلند زد زير خنده كه ياسين دوويد دنبالش اونم  

زدن ياسين كه گرفتش  فرار كرد سمت دريا و شروع كرد جيغ  

 ساكت شد تقريبا تا زانو هاشون توي اب بود

 :گفت ياسين



 

  خبب حاال ببينم كيو گرفتم_

 : هاشو رها كرد و گفت بازو

 به مسيح كه نميخوري جوجه _

برد سمت صورتش و خواست لباي يلدا رو لمس كنه   دست

   كه يلدا دهنشو باز كرد و انگشت ياسينو گاز گرفت

 :اي زد و چشم بدنو برداشت و گفتعربده  ياسينم

 هوووي قابالمه مسي رم كردههههه_

پقي زد زير خنده نگاهش كردم چقدر بلند ميخنديد اون   نگار

كارشون  به  ما  و  ميپيچيدن  هم  به  گربه  و  سگ  عين  دوتا 

 ميخنديديم

 :دريا اومدن بيرون  كه گفتم از

 خب بسه ديگه؟_

 :گفت نگار



 

 ببنديم نه چشماي يه نفر ديگرو هم _
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نگارو بسته بودن و اون وسط وايساده بود كالفه بودم   چشماي 

؟   چرا  نميدونم  نميگذشت  خوش  بهم  بازي  اين  توي  اصال 

  همش ميترسيدم بره سمت ياسين

به سمت جلو دراز كرده بود و دنبالمون ميگشت همه   دستاشو

و نگاهش ميكردم  فرار ميكردن ولي من گوشه اي ايستاده بودم

به سمتم كه اومد كنار كشيدم كه رفت سمت ياسين داشت 

يه  بايد  ؛  كردم  بهش  نگاهي  كالفه  ميشد   تَر  نزديك  بهش 

  رسيد كاري ميكردم اينجوري نميشد به يك قدمي ياسين كه  

   خودمو بينشون قرار دادم كه نگار اروم بهم برخورد كرد

 اره كه يلدا گفتعقب رفت و خواست چشم بندشو برد  يخورده

: 

 بگو كيه _



 

اعتراضي كنم كه ياسين دستشو گذاشت جلو دهنش    خواستم

  به معني اينكه ساكت باش

با    همينجوري  اروم  و  باال  اورد  دستشو  كه  ايستادم  جلوش 

  دستاش دو طرف صورتمو لمس كرد

به    دستشو و دستي  رفت  تَر  باال  و كمي  ريشم كشيد  ته  به 

ر و دستشو گذاشت روي چشمام  موهام كشيد ، اومد پايين تَ

اروم چشمامو بستم و نفس عميقي كشيدم كه ريه هام پر شد  

از عطرش بعد چند ثانيه مكث دستشو از روي چشمام برداشت  

 : و گفت

  نميدونم كيه_

 :گفت يلدا

 واقعا نفهميدي؟_

 نه_

 خب بردار چشم بندتو_



 

بندشو برداشت و نگاهي بهم كرد از چشماش هيچي رو   چشم

شد فهميد خنثي بود ؛ شايد هم كمي فقط كمي هراس نمي

توشون بود هراس از چي نميدونم   وقتي به خودم اومدم ديدم 

رفتم   و  كشيدم  گردنم  به  دستي  رفته  و  گذشته  كنارم  از 

 :كنارشون روي ميز نشستم كه ياسين گفت

  برم گيتار بيارم؟_

از  موافقت كرديم كه سويچو از من گرفت تا بره گيتارشو    همه

ماشين بياره ؛ نگار و يلدا مشغول حرف زدن با هم بودن انقدر 

   فكرم در گير بود كه صداشونو نميشنيدم

 :اومدو نشست و گفت ياسين

   خب امشب اهنگ مورد عالقه خودمو ميخونم_

 منتظريم_

  سينه اي صاف كرد و شروع كرد به خوندن ياسين

  (آهنگو براتون ميزارم)



 

ه دست زديم دو سه نفري هم جمع كه تموم شد هم  اهنگش

 شده بودن دورمون ؛ 

خواست گيتارو بده به نگار تا بگه اونم بخونه ولي من    ياسين

 :زودتر ازش گرفتمو گفتم

 بزار من بخونم_

 كي از تو بهتر داداش بخون _

 اهنگي كه به ذهنم رسيدو خوندم  اولين

   با تو تو راه شمال 

  ميشه اروم هوا تاريك

  ميشه اروم چشات بسته

 جنگلو بارونو باد شب

 مياد  بارونمياد  بارون

 دوست داري زياد  بارونو



 

 يواش اون چشماشو باز  ميكنه

 كنار  بزنبهم بزن كنار  ميگه

 يواش  بارون زير بريم. هواتواين

  بشه اون صورت ناز خيس

 بگي تا تهش ميموني باهام بهم

  . باهامميمونه

 كنارت  ميخوام بمونم من تا صبح امشب

  دريا با تو چه حالي داره اين

  بباره بارون بباره بارون

 هم بخندي برا من دوباره  تو
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 پارت؟ 



 

       ي اگه عاشقش نشد بخون

  بهش دوختم نگاهمو

 ؟يچقدر عاشقم _

 : نگاهم كرد و گفت قيعم

 اد يز يليخ_

  ي جمله راض  نيخواستم ازش بشنوم ، با ا   يجمله رو نم  نيا  من

 شدم ينم

 چقدر خب؟ _

 به طرف خودش برگردوند؛ منو

اگه بخوان كل دن  اديز  ي انقدر_   ارو يهم بهم بدن دن  ارو يكه 

  ي كه اگه بگ  ادي آنقدر ز  رم،يم  دارمي و تورو برم  شميم  اليخيب

  رميم يم ريبم

 واقعا؟_



 

 واقعا _

 خودتو غرق كن  ايدر ي پس پاشو برو تو_

رو  يب منو  در  نيزم   ي حرف  سمت  به  و  رفت    ا يگذاشت 

 در آورد و رفت داخل آب ، شرتشويت

 و بلند صداش كردم  دميدو د يكه به زانو هاش رس آب

 حيمس_

 بغلش ي كه خودمو انداختم تو  برگشت

 :گفتم هيكه با گر د يچي محكم دورم پ دستاشو

 انقدر دوستم نداشته باش وگرنه  چوقتي ه_

 ؟ يه چوگرن_

لب   ي حرف لب رو  يپر عشقش كردم و ب  هيبه چشما  ينگاه

 هاش گذاشتم 

 *رمانه   ندهي باش پارت آ مطمئن



 

      ستين ي تكرار  اصال    يشينم موني خوندنش پش از

 ك ي عاشقانه رمانت يكلكل طنز
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كه تموم شد همه دست زدن چند نفري ادم كنارمون   اهنگ 

جمع شده بودن كه كم كم پراكنده شدن ؛ بعد ده دقيقه ما 

هم وسايلو برداشتيم و به سمت ماشين حركت كرديم همه  

كه نشستن ماشينو به حركت دراوردم ، از توي آينه نگاهي به  

 نگار كردم كه به بيرون خيره بود و انگار توي فكر چيزي غرق 

  شده بود

 :نگار



 

دستمو به صورتش كشيدم همون اول فهميدم كيه ولي    وقتي

مخصوصا گفتم نميدونم  شايد هنوز خودمم علت اين كارمو  

  ندونم ولي حس ميكنم بهترين كار همينه

  كار همينه كه خودتو بزني به ندونستن بهترين

به خودم اومدم ديدم ماشينو نگه داشته داخل ويال بوديم   تا

وي  به سمت در  و  تند كردم داخل كه شدم پياده شدم  پا  ال 

از كلمه   اينام خوابيده بودن  تاريكه پس خاله  ديدم همه جا 

خاله خيلي خوشم ميومد چون من خاله يا عمه نداشتم و زن 

 داقاي صالحي واقعا عين خالم باهام رفتار ميكر 

  پله ها باال رفتم و داخل اتاق شدم و روي تخت نشستم از

حمام رفتم و بعد از يك   خسته شده بودم به سمت  حسابي

ثانيه نكشيده خوابم  به  دوش كوتاه روي تخت ولو شدم كه 

  برد

  نگااار پاشو امروز مگه عكاسي نداريد؟ نگار



 

چشمامو باز كردم كه صورت يلدا رو ديدم كمي تعجب    اروم

  كردم كه زودتر از من بيدار شده بود

  ببينم دارم خواب ميبينم يا تو زود پاشدي؟_

 نه خواب نميبيني بيدارم چون اون ياسين الدنگ بيدارم كرد_

 تعجب گفتم  با

 ياسين؟_

 توي هم كشيد  اخماشو

  نه هيبله ياسييين اومده پشت در اتاق در ميز_

  خب ؟_

 :/به جمال بي نقطط_

 خب چكار داشت؟_

اتاق _ توي  نياد  كنه  رعايت  شعوناتو  مثال  ميخواست  هيچي 

 دخترا درو از جا كند 



 

 واه _

  بلهه تازه فقط در ميزد كاش با در قابالمه اومده پشت در_

كه گفت پقي زدم زير خنده كه زهر ماري نثارم كرد و    اينو

و بعد از اومدن از سرويس به سمت   بيرون رفت از جا بلند شدم

چمدونم رفتم و مانتو و شلواري پوشيدم و در اخر هم رژ كم 

 رنگي زدم و از اتاق بيرون اومدم
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   توي ماشين نشسته بوديم و رفتيم سمت بندر انزلي همه

پشت   اقاي  ميكرد  درد  سرش  ديشب  از  كمي  كه  صالحي 

من و يلدا  تو ماشين مسيحيم و ياسين  ماشين ننشست و االن  

با صالحي و زنش داره مياد فقط كافي بود اون لحظه قيافشو 

 ن يديميد

 :به مسيح پرسيدم رو



 

 چقدر راهه؟ _

  يك ساعت_

 :گفتم كه يلدا گفت اهاني

 كابل داريد ؟ _

  دست يلدا داد كه زد به گوشيش و اهنگي پلي كرد كابلي

بود    ما نشسته  جلو  فقط  اون  و  بوديم  نشسته  عقب  تا  دو 

به  ارنج  با  يلدا  نيست  اين وضع راضي  از  بود  وقشنگ معلوم 

  پهلوم كوبيد

 نگار بيا اينو ببين_

  به عكس ها كردم ببينم اين كه مسيحه  نگاهي

 :در گوشيم اروم گفت يلدا

 پيجشو پيدا كردم _

 :رو از دستش كشيدم كه گفت گوشي



 

  چته منم ميخوام ببينم_

 خب توي دست من ببين _

كه گرفته بودم قبال ازش همه توي پيجش بود كمي    عكسايي

رو خاموش  با عكسي كه ديدم سريع گوشي  رفتم  تَر  پايين 

  كردم

 هوي داشتيم ميديديما _

 شو يلدا از پيجش ميايي بيرون وگرنه؛  خفه

 وگرنه؟چه حساسم شدي خبريه؟ _

  بابايي نثارش كردم و به بيرون خيره شدم برو

قدي   بالخره خسته  رسيديم  كننده  خسته  ساعت  يك  بعد 

كشيدم و به بندر نگاهي كردم الحق كه جايه خيلي قشنگي 

  بود



 

كشتي و لنج اينجا بود  واييي يعني ميشد ما سوار يكي    كلي

اينا بشيم؟ خيلي خوب ميشد؛ ت افكار خودم بودم كه از  وي 

 :آقاي صالحي گفت

  خب بچه ها يك كشتي گرفتيم و يك قايق_

 :گفت اخ جون كشتي پرسيدم يلدا

  چرا دوتا؟_

  خب دخترم براي بعضي عكسا نيازه تو توي قايق باشي_

گفتم بفرما خودشون سوار كشتي ميشن مارو توي قايق    اهاني

 ميفرستن خداااا 

 :زير خنده كه ياسين گفتكه گفتم همشون زدن  اينو

 بهت خوشبگذره نگار خانوووم _

 نگار تنها نميره توي قايق تو و يلدا هم ميريد_



 

صالحي اينو گفت سكوتي ايجاد شد كه من شروع كردم به   تا

  خنديدن

چه زوري سوار قايق شديم البته بماند يلدا سه چهار باري    با

 نزديك بود كله پا شه 

ما    قايقو اورد  در  اينور به حركت  تازه صيد شده  ماهي  عين 

 اونور ميوفتاديم چقدر تكون دااشت

تكون كه خورد يلدا افتاد توي بغل ياسين كه ياسين نيششو   يه

 :باز كرد و گفت

 ديدي ميخوايي خودتو به من قالب كني _

 از بغلش بيرون اومد و برو بابايي نثارش كرد  يلدا

  از خشكي كه دور شديم قايق و كشتي با هم ايستادن تقريبا

  چيزي كه ديدم از خنده غش كردم با

با اون سر همي كه به زور توي پاچه اش كرده بودم    مسيح

  وايساده بود لب كشتي



 

خودم اومدم كه  ديدم يلدا و ياسينم از خنده غش كردن    به

  مسيح چشم غره اي بهمون رفت كه همه ساكت شدن ؛

   از حق نگذريم خيلي بهش ميومد ولي

 منم مدل بودم همه چيز بهم ميومد بله
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   بشه ره ي و به افق خ سته يوا يگفتم لب كشت بهش

معلوم بود از تيپش راضي نيست و به زور داره تحمل   قشنگ

  ميكنه

  اخرين عكسو گرفتم و بهش عالمت دادم. كه تموم شد  بالخره

 بچه ها پاتونو بزاريد لب پله كشتي و بياييد توي كشتي_

 يلدا با ترس گفتيم چيييي  منو



 

 :گفت صالحي

 كاري نداره بياييد كمكتون ميكنيم _

پاشو  اول رفت  پاشو   ياسين  يكي  اون  و  قايق  لب  گذاشت 

   گذاشت لب پله كشتي و مثل اب خوردن رفت باال

 :يلدا عين اسكال همديگرو نگاه ميكرديم كه گفتم منو

 برو  اول تو تو خبخ_

 نه نه اصال اول شما_

 نه من هميشه بايد نفر اخر باشم اصال راه نداره _

 :اومد حرفي بزنه ياسين گفت تا

  بحثو ول كنيد بياييد ديگه نميدونيد اينجا چه ويويي داره_

با ترس رفت و پاشو گذاشت لب قايق اومد اون يكي پاشو   يلدا

بزاره لب پله كه ليز خورد و قبل افتادن ياسين كمرشو چسبيد  

   و كشيدش باال



 

شون  از اين فرصت استفاده كردم و يك عكس تاريخي از  منم

  گرفتم

 : گفت مسيح

 نگار بيا نوبت توئه_

ترس اب دهنمو قورت دادم و نگاهي به ارتفاع قايق كردم؛    با

 اگه ميوفتادم چي؟

 حرف مسيح  به خودم اومدم :بيا نگار  با

عميقي كشيدم و پامو گذاشتم لب قايق و اون يكي پامو   نفس

  هم گذاشتم لب پله كشتي قايق از زير پاهام دور زد و رفت

 زير پامو نگاه كردم از ترس نفسم رفت وقتي

 وااييي توروخدا من از ارتفاع ميترسمم _

 :دستمو گرفت و گفت مسيح

 به پايين نگاه نكن ميوفتي نگار _



 

 نميتونممم مسيييح كمك _

ليز خورد و دستم از دستش رها شد جيغي زدم و آخرين   پاهام

  چيزي كه شنيدم صدا زدن اسمم توسط مسيح بود

 :مسيح

 نگاااار _

پريدم توي اب و رفتم سمتش بغلش كردم و اوردمش    سريع

  باال

  ياسين اون طنابو بنداز_

با    طنابو نگارم  و  اويزونش كردم  و خودمو  انداخت گرفتمش 

  گفتميك دستم بغل كردم و 

  .بكش باال_

هزار زحمت بالخره به باالي كشتي رسيديم همه دور نگار    با

  جمع شده بودن تكوني بهش دادم



 

 نگار نگار _

ياسين   يلدا به  رو  ميكردن  گريه  همينجوري  صالحي  زن  و 

 :گفتم

  ببريد كنار اينارو

بار    دستامو دادم چند  و فشاري  رويه قفسه سينش  گذاشتم 

  كارمو تكرار كردم كه نفسش باال  اومد و كمي آب  باال اورد

  راحتي كشيدم و توي آغوشم كشيدمش  نفس

 چيزي نيست خوبي من اينجام_

انداختم زير    چشماش باز بود و بدنش ميلرزيد دستمو  نيمه 

  پاهاش و بلندش كردم

  ده بودن عصبي بهشون گفتم كجا؟دنبالم راه افتا همشون

 خب نگرانشيم _

 صبر كنيد حالش كه بهتر شد ميگم بياييد ببينيدش _



 

 گفتم و رفتم داخل اتاق كشتي  اينو
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لباساش   گذاشتمش ؛بايد  پتو رو كشيدم روش  روي تخت و 

  عوض ميشد

دو به  بيرون و يلدا رو صدا زدم نگاهي بهم انداخت و با    رفتم

 سمتم اومد 

 بله؟_

  برو توي اتاق لباس نگارو عوض كن_

  ولي لباسي نداريم_

دستمو توي موهام كشيدم رفتم توي اتاق و ساكمو باز   كالفه

كردم و تيشرتمو با شلوارم بيرون كشيدم برشون داشتم و رفتم 

  گرفتم سمت يلدا

 :پر تعجبي بهم انداخت كه گفتم نگاه



 

  برو اينارو تنش كن_

 :همينجوري نگاهم كرد كه عصبي گفتم باز

 چيه؟ ميخوايي همينجوري وايسي تا از تب بمي_

  نصفه خوردم و رو ازش برگردوندم فموحر

  برو عوض كن لباسشو تموم كه شد صدام كن _

گفتم و به سمت اتاقك هدايت كشتي رفتم  تا كمك هاي   اينو

اوليه رو پيدا كنم بعد كلي گشتن بالخره پيداش كردم اميدوار  

بودم استامينوفون داخلش باشه مشغول ديدن وسايل داخلش  

 : از بااليه سرم شنيدمبودم كه صدايه ياسينو 

 حالش چطوره؟_

  درگير بودم كه حتي متوجه حضورش نشدم انقدر

  نميدونم  ياسين كشتي رو برگردونيد_

 ولي _



 

  ولي نداره حالش خوب نيست بايد زودتر بره بيمارستان_

تكون داد كه صدايه يلدا رو شنيدم و با دو به سمتش    سري 

  رفتم

  لباسشو عوض كردم ولي_

توي چشماش جمع شد كه عصبي چشم بستم و بعد    اشك

 اينكه كمي اروم شدم در اتاقو باز كردم و داخل شدم؛

كردم   رفتم نگاهي  كردش  عرق  صورت  به  و  تختش  كنار 

،كنارش پايين تخت نشستم و دستمو روي پيشونيش گذاشتم 

لعنتي داشت توي تب ميسوخت ؛  ليوان ابي أوردم و همراه 

رش روي تخت نشستم و سرشو بلند قرص رفتم سمتش ، كنا

 كردم و صداش زدم 

  نگار اينو بخور _

كمي باز كرد و بي جون كمي لباشو از هم فاصله داد    چشماشو

  كه قرصو داخل دهنش انداختم و اب رو بهش دادم



 

كه شدم قرصو خورد خوابوندمش روي تخت و حوله   مطمئن

  نم دار را گذاشتم روي پيشونيش

  تكرار كردم و كنارش نشستمكارو چند بار  همين

 :هاي ريزي ميكرد و بينشون هزيون ميگفت ناله

  نه نه اينا كين؟ اينا كين عمو؟_

 به صورتش كردم داشت خواب ميديد؟ نگاهي

 نه اين اصال شبيه مامانم نيست نه نه_

 روي گونه اش كشيدم و اروم صداش كردم  دستمو

  نگار اروم باش _

اومد    همينجوري  با خودش حرف ميزد ياسين  ناله ميكرد و 

 :داخل و نگاهي بهش انداخت

 حالش خوبه؟_

  نه_



 

 پنج دقيقه ديگه ميرسيم بندر زنگ زدم به اورژانس _

 خوب كاري كردي ، به يلدا بگو بياد _

 صالحي نگران نگاره _

  خب ميگي چيكار كنم؟_

 نياد ببينتش؟ _

 بياد چيزي درست ميشه؟ _

 بود؟مگه تقصير اون _

لعنتي  _ كشتي  همين  توي  عكسارو  گفتم  چقدر  من  نبود؟ 

 بگيريم قايق نميخواد؟ 

 چيزي نگفت و همينجوري بيرون رفت  ياسين
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اتاق ب  ستاد يكه ا  قيقا از  اومدم نگاه    روني نگارو بغل كردم و 

رو  ي   رهيخ م  ي همرو  از كشت  كردميخودم حس  پياده   ي، 

شدم و رفتم سمت آمبوالنس گذاشتمش روي برانكارد و اونا 

 :بردن گذاشتنش توي ماشين كه يارو گفت

  يك همراه با ما بياد_

يلدا خواست بگه من ميام رفتمو سوار شدم  جلو چشمايه   تا

  پر بهتشون در آمبوالنس بسته شد

 :نگار

ا تار بود يكم سوزش دستم آروم چشمامو باز كردم همه ج  با

كه پلك زدم اطرافم واضح  تَر شد خواستم  نيم خيز بشم كه 

نتونستم از شدت بي حالي دوباره چشمامو بستم كه صدايه 

 :گنگي شنيدم

  خانوم صدامو ميشنوي؟_



 

پلكامو از هم باز كرد و نوري توش انداخت و بعد چك   دستي

  كردن نبضم رهام كرد

ميفهم  همه گنگ  صورت  به  اينارو  نميتونستم ي  ولي  يدم 

عكس العملي نشون بدم  خيلي خسته بودم طوري كه دوباره 

 چشمام گرم شد و ديگه نفهميدم چيزي 

  نگار جوني نگار

  چشمامو باز كودم كه چهره يلدا جلو چشمام نقش بست   اروم 

 :لبخندي زِد و گفت يلدا

 سالم خوابالو خانوم چه عجب ميدوني چقدر ترسونديمون_

 حرفي بزنم كه نتونستم گلوم خيلي خشك بود  خواستم

  كه انگار فهميده باشه رفت و ليوان آبي برام آورد؛ يلدا

 بزار كمكت كنم بشيني _



 

گرفت و كمي بلندن كرد و آبو گرفت جلويه صورتم   پشتمو

 كمي اب كه خوردم حالم بهتر شد و تونستم حرف بزنم؛

 چي شده؟_

 يعني واقعا يادت نيست؟ _

 :دم كه گفتتكون دا سري 

 تو افتادي تويه دريا ما خييلي ترسيديم _

 چجوري نجاتم دادين؟ _

 ما نجاتت نداديم مسيح نجاتت داد _

 تعجب گفتم  با

 مسيح؟_

 اره پريد توي آب و اوردت باال _

 واقعا؟_



 

ازت  _ و كلي  اتاق  توي  بردت  داد  نجاتت  اينكه  بعد  تازه  اره 

 مواظبت كرد نميزاشت هيچكس طرفت بياد 

  تعجب نگاهش كردم با

چرا دوست داشتم بيشتر بشنوم  از كارايي كه برام   نميدونم

كرده و خودم نفهميدم ، از اينكه چرا نذاشته كسي طرفم بياد  

  و فقط خودش كمكم كرده

 وقتي افتادم چيكار كرد؟ _

ديوونه شده بود نجاتت كه داد انگار هيچكس جز تورو توي _

نفس بكشي انگار ؛ وقتي   اون لحظه نميديدفقط ميخواست تو

 نفست باال اومد نميدوني چه نفس راحتي كشيد

داشت    چقدر كه  بود  سرنگي  مثل  يلدا  حرفاي  بودم   اروم 

  آرامشو به قلبم تزريق ميكرد

 خب؟_

 :نگاه پر تعجبي بهم انداخت  يلدا



 

 خب چي؟_

  االن كجاست؟ _

حاال نميپرسي بقيه كجان چيكار ميكنن اصال زندن؟ فقط _

 مه هان؟ اون مه

 :لبخند شيطنت آميزي داشت حرف ميزد كه گفتم با

 مسخره بازي در نيار بگو _

  باشه حاال ناراحت نشو_

 :نزدم كه گفت حرفي

بيرونه رفته دارو هاتو بگيره با يكم خرتو پرت  بقيه هم خونه  _

 ان

  زير لب گفتم اهاني

 اون نرفته خونه پس
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اتاق ، پالستيكي كه   ن يچند م  بعد در باز شد و اومد داخل 

دستش بودو روي ميز پايين تخت گذاشت و برگشت با ديدن 

چشمايه بازم حس كردم كمي لبخند زد اومد به سمتم و كنار  

 :تخت ايستاد

 كي چشماتو باز كردي؟ افتخار دادي _

طنز چاشني لحنش كرد همين باعث خنده كوتاه يلدا    كمي

 :شد

زيباي خفته بعد دو روز افتخار دادن از خواب بيدار شن  بله  _

 البته بودن شاهزاده هم بي تاثير نبود 

حرفشو هر دو فهميديم ولي هيچكس به روي خودش    كنايه

   نياورد

 :تعجب گفتم با

 واقعا من دوروز بي هوش بودم؟_



 

 بله_

 چرا انقدر زياد ؟ مگه يه غرق شدن ساده اين حرفارو داشت؟ _

 :گفت مسيح

عصبي  _ حمله  افتادي  آب  توي  وقتي  كه  بوده  اين  بخاطر 

  خفيف بهت دست داده

 : گفت االن؟ حمله عصبي؟ با استرس پرسيدم چي

 االن حالم چطوره ؟ زنده ميمونم؟ _

كه    هر همينطوري  يلدا  اينا چشونه؟  وا  خنده   زير  زدن  دو 

 :ميخنديد گفت

  اره اميدي هست زنده ميموني_

 : گفتمنمكي نثارش كردم و  بي

 من گرسنمه _

 :با اين حرفم بلند شد و گفت يلدا



 

من برم اول يك زنگ بزنم به خانوادم بعد هم به بقيه سر راه _

 براي تو هم غذا ميگيرم 

 :تكون دادم كه مسيح گفت سري 

نميخواد امشب بهشون خبر بدي االن پاميشن ميان اينجا _

خوب   ،بزار يكم اروم بشه نگار دكتر گفت شلوغيه زياد براش

 نيست تا وقتي به هوش مياد 

 سري تكون داد و از در رفت بيرون  يلدا

  بهش انداختم تختمو دور زد و رفت جايه يلدا نشست نگاهي

نامرتب   چقدر ريشش كمي  ته  بود  ريخته  هم  به  اش  چهره 

شده بود و موهاش هم مثل هميشه صاف و سشوار كشيده  

   نبود

 :حواس رو بهش گفتم بي

 چرا انقدر بهم ريخته اي؟_

 :ابرويي باال انداخت و گفت تاک



 

  چون نرفتم خونه_

 براي چي مثل بقيه نرفتي خونه؟_

 نتونستم_

 :و دوباره پرسيدم   كه گفت كنجكاو تَر شدم اينو

 چرا نتونستي؟ _

 :گذرايي بهم انداخت نگاه

 دليل خاصي نداره _

 چرا اگه دليلش خاص نبود كه نميموندي _

 نگاهم كرد عميق

 دنبال چي ميگردي؟ _

دقيق نميدونستم شايد دنبال توجه ،شايد دنبال اين   خودمم

  بودم كه اعتراف كنه براي من مونده و نگرانم شده

 :برگردوندم و گفتم رومو



 

 هيچي_

 :ثانيه مكس كرد و گفت  چند

 بخاطر تو _

بستم و لبخندي زدم بهترين جوابي بود كه ميتونستم    چشمامو

پاچه ش نگاهش كردم كه كمي دست  و  برگشتم  و  بشنوم  د 

 :گفت

 البته البته _

 :روي لبش گذاشتم و گفتم دستمو

 نگو_

كمي تعجب كرد و نگاهي به انگشتم كه روي لبش    چشماش

كه   برداشتم  اروم  انگشتمو  و  اومدم  خودم  به   ، انداخت  بود 

 :گفت

 نميگم _



 

 :لبخندي زدم كه گفت نيمچه

 چيزي يادت مياداز زمان افتادنت؟_

 اسممو صدا زِد و بعد ديگه هيچي نه فقط يادم مياد يكي _

  لبش كمي كج شد ؛ داشت ميخنديد؟ گوشه

كه    مشغول سيني  داخل  اومد  يلدا  كه  بوديم.  زدن  حرف 

 دستش بود رو رويه ميز گذاشت و اومد سمتم

 پاشو خانوم تنبل كه غذاتو اوردم _
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ودم و مشغول خوردن سوپ كمك يلدا و مسيح نشسته ب  به

  خوشمزه بيمارستان بودم

  و يلدا هم نشسته بودن مسيح



 

كه سرش توي گوشي بود مسيح هم كه نشسته بود و به    يلدا

 گوشه اي زل زده بود به گمونم داشت فكر ميكرد ،  

 :كه تموم شد سيني رو به عقب هل دادم و گفتم سوپم

 مرسي_

ش ميكنيمي گفت  همينجور كه توي گوشيش بود خواه  يلدا

 :كه مسيح گفت 

 يلدا پاشو برسونمت خونه_

 :به سرعت برق سرشو بلند كرد و نگاهي به مسيح انداخت   يلدا

 من كه بايد بمونم كنار نگار _

  الزم نيست خودم ميمونم_

 :كه كم مونده بود چشاش از حدقه بزنه بيرون گفت يلدا

 نه من ميمونم شما برو خونه _

 كالفه نگاهي بهش كرد  مسيح



 

تو خسته اي زير چشماتو ببين حتي پفاي زير چشماتم پف _

  كرده زشت شدي 

اش   خندم چهره  روي  يلدا  بود  فهميده  خوب  مسيح  گرفت 

  حساسه و داشت اينو عليهش استفاده ميكرد 

 :سريع رفت جلويه اينه و نگاهي به خودش انداخت و گفت  يلدا

   من بيرون منتظرتم_

منو سرمو بوسيد و خداحافظي گفت و از در زد  سمت    اومد

  بيرون

  دوستام دوستاي قديم منو به پف زير چشماش فروخت   خدايا

اي كردم كه مسيح هم خنده كوتاهي كرد و به سمت   خنده

 در رفت 

 من برم برسونمش بيام فعال _

در كه بيرون رفت تازه فهميدم چقدر بد شد كه يلدا رفت    از

دراز   تخت  روي  باشم؛  كنار مسيح  تنها  بايد كل شبو  من  و 



 

بيرون كنم كه چشمام   از سرم  افكارو  كشيدم و سعي كردم 

 سنگين شد 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   با حس نوازش چيزي روي گونه ام چشمامو باز كردم 

نداختم كسي نبود پس اين نوازش چي بود؟ به أطراف ا  نگاهي

  نگاهي به بغل دستم كردم كه يك سر ديدم ؛

اين كه مسيح بود سرش روي تخت بود و دستاش زير    اعع

سرش بودننگاهي به نيم رخش كردم چقدر خسته بوده كه 

اينجوري خوابش برده اين لحظه رو فرصتي ديدم تا دقيق تَر  

  ماز نزديك چهره اش رو برنداز كن

سرمو به سمتش خم كردم و نگاهش كردم پوست نسباتا   كمي

برنزه داشت و ابرو هاي خوش فرم خرمايي تيره با موهاي هم  

با  ميومد  به صورتش  كه  اي  مردونه  دماغ  و  ابرو هاش  رنگ 

  لباي نسباتا درشت



 

كنار    با كوچيكي  زخم  كردم  تعجب  كمي.  ديدم  كه  چيزي 

  ابروش بود

  كي اينجوري شده؟ يعني

  دستمو بردم جلو و زخمو لمس كردم ناخودآگاه

   خورد ولي بيدار نشد تكوني

  چيزي وسوسه ام ميكرد كه دست توي موهاش بكشم يه
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اروم بردم جلو و روي موهاش گذاشتم دستمو كمي   دستمو

روي موهاي به هم ريخته اش تكون دادم چه حس خوبي بود 

رو تكرار كردم تكوني خورد كه سريع دستمو چند بار كه اين كا

برداشتم و خودمو زدم به خواب ؛ تخت كه كمي سبك شد 

  فهميدم سرشو برداشته



 

چند مين كه صدايي نيومد اروم اليه يكي از چشمامو باز    بعد

  كردم نگاهي به أطراف كردم كسي نبود  رفته بود بيرون؟

ر چرخيدم عميقي كشيدم كه صدايه در اومد به سمت د  نفس

  كه چهره اش توي چهار چوب نمايان شد

  داخل و درو بست اومد

 بيدار شدي؟ _

 اره _

 گرسنه ات نيست؟_

  يكمي_

  زِد و از توي پالستيك كمپوتي دراورد و باز كرد لبخندي 

   با چنگالي داد دستم گرفتمو مشغول خوردن شدم همراه 



 

بهش انداختم خيره بهم داشت نگاه ميكرد ، راستش    نگاهي

به   رو  بود  انبه  سرش  كه  چنگالي  و  كشيدم  خجالت  كمي 

  سمتش گرفتم

 ميخوري؟ _

به چنگال كرد و بعد نگاهي به من كرد به چنگال نگاه   نگاهي

  كردم واايي اين كه دهنيه

سمت   تا به  و  گرفت  دستمو  بكشم  عقب  چنگالو  خواستم 

  رو خورد دهانش برد و انبه

 االن واقعا دهني منو خورد و چندشش نشد؟ اون

  برق خاصي داشت كه عجيب منو مسخ ميكرد نگاهش

 :ياد چيزي افتادمو رو بهش گفتم يهو

 راستي ميشه يه سوال بپرسم؟_

 بپرس _



 

 اون شب كه رفتيم كافه تو موقع حساب كردن كجا رفتي؟_

 :ته خنده اي گفت با

 صندوق _

 اينه كه رفتي سراغ پسره؟ نه منظورم  _

  اخم كرد كمي

 واقعا ميخوايي بدوني؟ برات مهمه با پسره چيكار كردم؟ _

 خب اره _

 :بيشتر شد و گفت اخمش

 پسره برات مهمه؟_

يك پسر بچه تخس حسود اينو پرسيد  مثل وقتي كه    عين

يا   داري  دوست  بيشتر  منو  ميپرسن  مامانشون  از  ها  بچه 

 داداشمو؟

 ه چيكارش كردي؟نه برام مهمه ك_



 

 :كه كمي اروم تَر شده باشه گفت انگار

رفتم پيش رئيس رستوران و گفتم كه إخراجش كنن يك  _

 مشت كوچيك. هم نثارش كردم

 ولي حقش نبود_

 :ابرويي باال داد و گفت تاک

 چطور حقش نبود؟ اون به ناموس مردم چشم داره _

ميدونم  _ ميچرخه  چشمش  يكم  فقط  نكشته  ادم  كه  اون 

 اشتباهه ولي شايد اون خرج يك خانوادرو ميده  كارش

  الزم نيست هميشه انقدر مهربون باشي_

  چرا ؟_

پايه  _ نميدونن  مهربونيتو ميزارن  ادما قدر مهربونيتو  چون. 

 احمق بودن و اونوقت لهت ميكنن



 

بهش انداختم اين پسر چي كشيده بود كه حتي ذره    نگاهي

 اي احساس درونش ديده نميشد؟
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 ي رد و بدل نشد و حاال من رو  نمونيب  يحرف  گه ياون د  بعد

نفره نشسته بود   كيمبل    ي بودم و اون رو  دهي تخت دراز كش

  بود شيگوش ي و سرش تو

چي سعي ميكردم بخوابم نميشد و اين منو كالفه ميكرد؛   هر

  از طرفي هم دستشويي داشتم ولي روم نميشد به مسيح بگم

كاري كردم ديدم نميتونم تحمل كنم پس با كمي من و    هر 

 من صداش كردم

 مسيح_

  بلند كرد و نگاهي بهم انداخت كه يعني بگو چته سرشو



 

 خُ خب چيزه من من_

 بگو ديگه _

  تشويي دارممن دس_

 :با خجالت پايين انداختم كه گفت سرمو

 خب؟_

 به جمال بي نقطط تنهاييي كه نمي تونم بلند شم خب

  بنظرم بايد كمكم كني بلند شم_

گفت و بلند شد و به سمتم اومد دستشو پشت كمرم   اهاني

پاهامو توي دمپايي هايي كه   ، گذاشت و كمك كرد بشينم 

  م و سعي كردم بلند شماندازه پاهايه فيل بودن كرد

هم زير بغلمو گرفت و كمكم كرد ؛بلند كه شدم سِرمواز    مسيح

  جاش دراورد و دستش گرفت

 اروم بيا بريم _



 

  همه وزنمو انداخته بودم روي مسيح  تقريبا

  اين همه بي حسي از ناحيه پا چي بود؟ دليل

  در دستشويي كه رسيديم ايستاد و درو باز كرد به

  واييي اين كه توالت فرنگيه اييي

 من نميرم _

 پر تعجبي بهم انداخت  نگاه

 چرا ؟ مگه دستشويي نداشتي؟_

 :اين پا و اون پا كردم و گفتم كمي

 من از دستشويي فرنگي بدم مياد نميشينم _

 :از حدقه زد  بيرون و گفت چشماش

چه نياد االن نميتوني روي دستشويي ايراني تو چه بدت بياد  _

 بشيني بخاطر دارو ها پاهات بي حسه

 خُ خب نميشه كه_



 

  كالفه اي كشيد نفس

 چرا نميشه ميخوايي بيام سر پات بگيرم؟ _

  گزيدم و سرمو پايين انداختم لبمو

  هزار زور و زحمت بالخره دستشويي رفتم و اومدم به

بودم روي تخت و مسيح هم روي كاناپه خوابيده بود   خوابيده

  و چشماش بسته بود

و   سعي شدم  موفق  بالخره  مين  چند  بعد  كه  بخوابم  كردم 

 چشمام گرم خواب شد 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   صبح همه ريخته بودن توي اتاق از

مين و يلدا كه همش قربون صدقم ميرفتن و هر دو  سي  خاله

  ثانيه ميگفتن خوبي؟



 

صالحي هم اول اومد حالمو پرسيد و تا االن ساكت گوشه   آقايه

باز ميكنه   ايستاده و ياسينم كه هي ميره مياد كمپوت  اتاق 

  ميخوره

مياد يكي به زور ميكنه تو حلق من تا نگن همرو خودش    اولشم

  خورده

 تا كارايه ترخيسمو انجام بده   هم رفته مسيح

 ياسين انقدر كمپوت نخور مال نگاره _

 خب بابا به خودشم كه ميدم من عاشق كمپوتم خب_

 اره خب ويار داري _

 :سيمين و من ميخنديم كه مسيح مياد داخل و ميگه خاله

 دكتر گفت ميتوني بري، كاراتو بكن كه بريم_

لباسامو   باشه تا من  ميرن  بيرون  مردا  ميگم كه  لب  زير  اي 

 عوض كنم 



 

 لباسامو ميده دستم و كمكم ميكنه تا عوضشون كنم يلدا

[24.11.20 22:09] 

#part65 

من    بعد االن  و  ويال  ميرسيم  كننده  خسته  راه  ساعت  يك 

   نشستم روي مبل سه نفره وسط سالن

مو بعد سه اينه كه همه حواسشون به من باشه گوشي  دليلشم

روز بالخره روشن كردم كه پيام عمو رسيد زدم روي پيام كه  

 باز شد 

سالم دخترم ما قراره هفته ديگه بيايم تهران يك سر هم به )

 (تو ميزنيم گفتم خبر بدم بهت

رو خاموش كردم و گوشه اي انداختم ، تنها كسي كه   گوشي

  از خانوادم مونده بود عمو ارسالن بود و من خيلي دوستش 

  داشتم ؛يجورايي منو ياد بابام مينداخت

 مرگ بابا مامان كلي كمكم كرد ،   بعد



 

 نگار ميتوني بيايي سر ميز ؟ ناهار آمادست _

 اره ميام _

  جا بلند شدم و به سمت ميز رفتم و نشستم روي صندلي از

 به به خاله چه كردي _

 قربونت برم بخور كه حسابي ضعيف شدي _

 بهتري دخترم؟_

 :به روي اقايه صالحي زدم و گفتم لبخندي 

  اره نگران نباشيد_

 از پله ها پايين اومد نگاهي بهش انداختم مسيح

 نم دار بود و ته ريشش مرتب شده بود  موهاش

نيم رخش خيره   اومد به  تعجب  با كمي  كنار من نشست  و 

شدم كه بشقابمو از جلوم برداشت و برنج كشيد ، جنتلمن كي  

 بودي تو



 

و   نگاه كشيدم  خودم  براي  خورشت  كمي  و  برداشتم  ازش 

  مشغول خوردن شدم

 فردا برميگرديم_

 :با تعجب بهش نگاه ميكردن صالحي رو بهش گفت همه

 ولي پسرم هنوز كه كار تموم نشده_

 مشكلي نيست قرار داد اخرو لغو كردم _

 چرا ؟ مسيح اون قرار داد كه برات خيلي مهم بود؟_

 :دوخت و گفتراسخشو به ياسين  نگاه

سالمتي نگار مهم تره  اون االن در وضعيتي نيست كه كار  _

  كنه

انگار از تعجب خشك شده بودن و نميتونستن هيچ حرفي    همه

 بزنن



 

حمايتايه   خودمم اين  از  خودمونيم  ولي  بودم  كرده  تعجب 

   مردونش خيلي خوشم ميومد

من بي جنبه بودم ؛ چون خيلي وقت بود محبت نديده   شايدم

  دمبو

كه تموم شد خواستم كمك يلدا و خاله وسايالرو جمع   غذا

  كنم كه اجازه ندادن و گفتن برم باال استراحت كنم؛

پله ها باال رفتم به در اتاق كه رسيدم يهو ياد چيزي افتادم   از

و نگاهي به ته راهرو كردم ؛ االن بهتري فرصت بود كه برم 

  اتاقشو ببينم

هم پايين بود به سمت در اتاقش پا تند كردم به در    خودش

 اتاق كه رسيدم دعا دعا ميكردم درو قفل نكرده باشه

شد با خوشحالي وارد اتاق    رو فشار دادم كه در باز  دستگيره

شدم و درو پشت سرم بستم با كنجكاوي به فضايه اتاق چشم 

  دوختم



 

بزرگ بود ميشد گفت چهار برابر اتاقي كه ما توش بوديم   چقدر

  اينه رسم مهمون نوازي ؟ خودش يه همچين اتاقي اونوقت ما

اتاق سفيد مشكي بود تخت دونفره تمام چرم وسط اتاق   ست

ه وپرده  فرش  بود  نقاشي  تابلو  يك  با  سلطنتي  مشكي  اي 

اتاق بود به دوتا در ديگه خيره شدم رفتم  سفيدي هم كف 

سمتشون در اولي رو باز كردم كه ديدم حمامه در دومي رو  

  كه باز كردم ديدم رخت كنه چه رخت كن شيكي

توي يك    لباساشو رو هم  و كفشاش  اونجا  بود  آويزون كرده 

من بودم، جايه كفشا با لباسا عوض  طبقه چقدر مرتب حاال اگه  

  ميشد

 فضولي بودم كه صدايه در اومد  مشغول

  وااييي

 اومد ؟  نكنه
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رفتم المپ رخت كنو خاموش كردم و نشستم توي كمد   سريع

  زير لباساش و زانو هامو بغل كردم ؛

نگااار االن وقت فضولي بود؟ االن چه غلطي ميخوايي    واااييي

بكني؟ خدايا كمكديگه داشت اشكم در ميومد كه صدايه در 

 اومد ، چند ثانيه بعد المپ روشن شد

 وي رخت كن چيكار؟ گذاشتم روي دهنم واااي اومد ت دستمو

  سمت لباساش االن پاهاش دقيقا روبه روم بود اومد

برداشت و رفت اونورتر كه تا اومدم نفس راحت بكشم   لباسي

  با چيزي كه ديدم چشمام گشاد شد

  داره لباساشو در ميارهههه؟  چرا

نيست بگه احمق توي رخت كن نميخوابن كه  اسمش    يكي

  ت ميرفت سمت شلوارشروشه،تيشرتشو در أورده بود وداش



 

توروخدا به اندازه كافي مستفيض شديم اومدم در چشمامو   نهه

يهو يكي دستمو  نبينم كه  اين  از  بيشتر  رو  فاجعه  تا  بگيرم 

لباسا بيرون اومدم و افتادم وسط    ي گرفت و كشيدم كه از ال

  رخت كن

  فاتحه

ترس از پاهاش شروع كردم و نگاهمو باال كشيدم خداروشكر    با

شلوار پاش بود ؛ باالتر كه رفتم نگاهم به بدن عضالنيش افتاد 

ماشاهلل  انقدر جلو بازو كار نكن  سرمو تكوني دادم و نگاهمو 

به صورتش رسوندم ، دست به سينه با استايل خاصي داشت 

  بود نگاهم ميكرد  نيمچه لبخندي هم روي لباش

 :نگاه خيرشو روي خودم ديدم به تته پته افتادم تا

 خُ خب مَ من اومده بودم ببينم ببينم _

 چيرو ببيني؟ _

  نگار خسته نباشي هووف



 

  اومده بودم خب_

ابرويي باال فرستاد به معني اينكه جواب ميخواد و قانع    تاک

  نشده

 بابا مچمو گرفتي  باشه

 :و گفتم  جام بلند شدم و لباسمو صاف كردم از

  خب ديگه مزاحم شدم من برم_

گفتمو مثل جت به سمت در دويدم كه اونم سمتم خيز    اينو

  گرفت و بين در و خودش گيرم انداخت

 كجا؟ بودي حاال _

 :در خودمو چسبوندم و گفتم  به

  نه ديگه برم_

 چرا اومدي اينجا؟ _

 اشتباهي اومدم حالم خوب نيست اثر داروهاست فكر كنم _



 

 كن نگام _

  برگردونده بودم سمت ديگه اي و نگاهش نميكردم سرمو

هميشه    ميدونستم من  بگم  دروغ  نميتونم  كنم  نگاهش  اگه 

 وقتي به كسي نگاه ميكردم نميتونستم جز حقيقت چيزي بگم 

گرفت و سرمو به سمت خودش برگردوند نگاهم توي   چونمو

  نگاهش گره خورد

 رم بري حاال يكبار ديگه جملتو تكرار كن تا بزا _

 من اومده بودم اومده بودم فضولي_

به   اينو انداختم؛ دوباره چونمو گرفت و  پايين  گفتم و سرمو 

 سمت باال كشيد

 فضولي؟_

انگار اصال    لحنش ته خنده اي داشت و چشماش برق ميزد 

 ناراحت نشده بود از اينكه اومده بودم اينجا 



 

ايي  اره خب وقتي ادم در چيزي رو قفل كنه تا مهموناش خد_

نكرده نيان تو ،مهمونام فضوليشون گل ميكنه و مجبور ميشن  

 قاچاقي بيان تو

 :كوتاهي كرد و گفت خنده

 در بدترين شرايط هم زبونت درازه؟ _

 :توي چشماش خيره شدم تخس 

 بله حاال ميزاييد برم؟ با در يكي شدم_

حرفي كه زدم انگار به خودش اومدو كمي أزم فاصله گرفت   با

  كشيدم كه نفس راحتي 
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وقتي از اتاقش اومده بودم بيرون يك لحظه هم از هيجان   از

 چشم روي هم نذاشته بودم 



 

گنگي داشتم از طرفي نمي خواستم بهش توجه كنم   احساس

تا بعدا ضربه نخورم،از طرفي هم همش سمتش كشيده مي 

  شدم

  تمون دادم و توي جام غلطي زدم تا بتونم بخوابم سري 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 :مسيح

ساحل نشسته بودم و فكر ميكردم ،به گذشتم به آينده   كنار

 ،به زندگي بي هدفمنامعلومم ، به سهيال 

  نگار بهپدر لعنتيم و در آخر به  به

هر    دختري  بود  هام  تنهايي  ته همه ي  عجيب  روزا  اين  كه 

  كجاي ذهنمو مي گشتم بود و من از اين موضوع مي ترسيدم؛ 

چون شك داشتم به احساس و قلبي كه آخرين بار    ميترسيدم

  هفت سال پيش تپيد و بعدم از حركت وايساد



 

كار  چيزا  ميگن درست  ديگه  نكردن  كار  وقته  خيلي  كه  يي 

نميكنن حاال نميدونم بايد چيكار كنم، شايد اشتباه بود سر  

لجبازي يك سال قرارداد ببنديم  سرنوشت رويه خوش به من  

  نشون نداده بود از اين يك ساله ها

  دراوردم و روشن كردم و كنار لبم گذاشتم سيگاري 

 سيگار مي كشي؟_

داره    به و  ايستاده  سرم  پشت  ديدم  كه  برگشتم  صدا  سمت 

نگاهم ميكنه؛جالبه من ميخوام  ازش فرار كنم و اون هر دفعه  

 نزديك تر ميشه 

  اره_

 براي سالمتي ضرر داره _

 زدم چي داره ميگه؟   پوزخندي 

 يدم هست براي من ضرر كه نداره هيچ مف_

 : و كنارم روي شن ها نشست اومد



 

 اونوقت فايده اش چيه؟ _

 فراموشي_

 چي ميخواد فراموشت شه؟_

 :به دريا گفتم خيره

 تو فكر كن بدبختيا _

 منم جزو اونام؟_

 پر تعجبي بهش انداختم نگاه

 جزو چيا؟ _

 :ي تلخي كرد خنده

 بدبختيات _

 :بهش نگاه كردم كه گفت  خيره

 بلند فكر ميكنيتو هم بعضي وقتا _

 :دو خنديديم ديگه سؤالي نپرسيد كه گفتم هر



 

 حاال من يه چيزي بپرسم؟ _

 بپرس _

  گذشتت_

 :گنگي بهم انداخت نگاه

 گذشته من؟ _

 اره ميخوام بدونم اون اتفاق تلخ چي بوده؟_

به دريا دوخت ديگه چيزي نگفتم فكر كنم زياده روي    نگاهشو

 كردم 

تولدمو گرفتيم سه تايي  من و مامان و بابا، قرار بود فرداس _

بود يك   قرار  و  براي كارشون دوتايي كار ميكردن  برن كرج 

بابا ميگفت   بودن مخصوصا  ببندن، خوشحال  بزرگ  قرار داد 

بالخره ميتونه برام گوشي بخره منم خوشحال شدم ؛ فردا شد  

بوسيد   منو  مامانم  بار  آخرين  رفتن  كرد  با  و،اونا  بغلم  بام 



 

پشتشون آب ريختم؛ دو ساعت از رفتنشون نگذشته بود كه  

 خبر دادن بياييد براي تأيين جنازه 

 كرده بود و خيره به دريا داشت حرف ميزد  بغض

رفتيم جنازه هارو كه ديدم باورم نشد هنوزم باورم نميشه  _

 اون دوتا بدن سوخته پدر مادر من نبودن ميفهمي؟نبودن

جوشيد كه دستشو گرفتم و كشيدمش  توي چشماش    اشك

 توي بغلم 

 :هق هق گفت  با

 حاال گوشي خريدم ولي اصال بهش نميارزيد مسيح  نميارزيد _

واري روي موهاش كشيدم و در گوشش لب    دستمو نوازش 

 زدم :آروم باش هييشش ببخشيد نگارم ببخشيد
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...دستامو محكم دورش    كرديو هق هق م   ديلرزيبغلم م  ي تو

پيچيده بودم و موهاشو نوازش ميكردم ؛كاش هيچوقت ازش  

  نمي پرسيدم گذشتشو

  اروم باش_

سينم   خواستم به  سرشو  تَر  محكم  كه  كنم  جداش  بغلم  از 

و  نكردم  بينمون  انداختن  فاصله  براي  تالشي  ديگه  فشرد  

  گذاشتم آروم بشه ؛

 دريا نگاهي كردم چقدر امشب برام عجيب بود به

پر    حاال بود  درد  پر  قصمون  شاد  ميكرد؛دخترک  فرق  قصه 

   حسرت ،پر ناراحتي و پر غم

 وم بود و دلربا با اين همه هنوزم معص ولي

فرار    واقعيت مشترک  چيز  يك  از  داشتيم  ما  كه  بود  همين 

ازش   ولي  نميدونستيم  اسمشو  كه  چيزي  يه  ميكرديم؛ 

  ميترسيديم چون زخم خورده بوديم



 

از دلبستگي ميترسيديم ؛ چون دل بسته بوديم و دنيا    چون

  جدامون كرده بود

 بهش كردم توي بغلم خوابش برده بود  نگاهي

 از اشكاش خيس بود و عطرش زير مشامم بود؛ پيرهنم

نياز داشت اروم بشه اون يك بغل ميخواست ،يه تكيه گاه   اون

محكم  مثل گنجشكي كه زير بارون خيس شده و دلش يك  

  سرپناه ميخواد

  اين راهش نبود ولي

چرا اينو ميگم شايد بخاطر اينكه همش فكرم درگير  نميدونم

  بود چي؟ اينه اگه جايه من كس ديگه اي 

اگه   بازم ؟  نبود  پناهگاه  مرد  اون  اگه  پناهش؟  توي  ميرفت 

 پرتگاه ميشد؟ 

 چرا داشتم به اتفاقي كه نيوفتاده فكر ميكردم  نميدونم

 در اوردم و رويه شونه هاش انداختم ؛  كتمو



 

ميخواست از من ارامش بگيره ولي حاال خودش شده بود   اون

  باعث ارامشم

  عذابم بودبار كه ديدمش باعث  اولين

 تو خود هم دردي و هم درماني  ميگن

  دارم ميگم اصال؟ چي

ويال    دستمو سمت  به  و  كردم  بغلش  و  انداختم  پاهاش  زير 

  حركت كردم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 :نگار

تويه    چشمامو افتاد  مستقيم  نور خورشيد  كه  كردم  باز  اروم 

  صورتم

 جلو چشمام گرفتم و چشمامو بستم دستمو

شدم و روي تخت نشستم كه چيزي از رويه شونم افتاد   بلند

 نگاهي بهش كردم؛



 

  كه كت بود اين

ديشب مثل يك فيلم از جلويه چشمام رد شد تپش قلبم   كل

 باال رفت و دستمو گذاشتم روي قلبم

لمس    نگاهي رو  و كت  بردم جلو  اروم  به كت كردم دستمو 

  كردم، كت رو برداشتم و ناخود اگاه بردم سمت دماغم

 عطر كت كه توي دماغم پيچيد چشمامو بستم بويه

   تلخ بود و خاص  عطرش

دم كه ميخواست ارومم كنه چقدر ناشيانه ولي  ديشب افتا  ياد

  قشنگو مردونه ارامشو بهم تزرق كرد

  گناه نباشه بگم كه عاشق نوازش دستاش رويه موهام بودم  اگه

 بي پروا شده بودم  چقدر

 من چقدر از اين بي پروايي ميترسيدم  و
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  ؛ميبودن تا حركت كن لي مشغول جمع كردن وسا همه

ب  از اتاق  از  اومدم  و چقدر هم    دميند  حويمس  روني صبح كه 

 دمش يخوشحالم كه ند

  شمال مارو خيلي به هم ريخت اين

 صدايه جيغ يلدا كه از طبقه باال اومد  با

خودم اومدم و به سمت باال دويدم در اتاقارو يكي يكي باز    به

  كردم اين كجا بود؟

ب  به كردم  باز  درو  رسيدم  كه  ياسين  ديدم  اتاق  كه  ا چيزي 

 چشمام از حدقه بيرون زد و جيغي كشيدم 

 چيكار ميكنن؟ اينا

 :با جيغ جيغ گفت يلدا

 ياسين خَر ولممم كنننن ،كممممككك نگااار _

 تو اول بكش بيرون تا من ول كنمممم _



 

 چيرو بكشم بيرون احمق؟ _

 ناخناتو اينا بيله ياناخوننن؟_

 سرشون كشيدم كه هر دوتا شون همديگرو ول كردن  جيغي

چيزي زديد؟ تا روز آخر هم بايد به هم بپريد؟ عين سگ و _

 گربه؟

 : سريع گفت ياسين

 معلومه سگ كيه_

 :چشم قره اي رفت و گفت  يلدا

 اره ديگه خودت_

 البد تو هم گربه اي؟_

 بهتر از سگه _

 اره فقط اون گربه تويه سيندراليي_

 :وباره موهاشو بكشه كه من گفتمخواست د يلدا



 

  يللدااا_

 چيهههه_

  كاراتونو بكنيد داريم ميريم؛ پاشيد

 گفتم و از اتاق بيرون زدم خدايه من چقدر اين دوتا بچن   اينو

 از ته ذهنم اومد نكه خودت خيلي بزرگي ندايي

 شويي به ندايه درونم گفتم و از پله ها پايين اومدم  خفه

تم كه مسيحو ديدم كه از در اومد  مبل توي سالن نشس  رويه

  تو ؛

بهم انداخت كه سرمو پايين انداختم و مشغول ور رفتن    نگاهي

 با گوشيم شدم؛

  زود تَر برسيم خونه من ديگه طاقت ندارم خداياا

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  : يلدا



 

حدودا چهل دقيقه بود كه راه افتاده بوديم ، نگاهي به    االن

  خواب خاله كردمچهره غرق  

 كنم توي كل مسافرتا همينجوري خوابه  فكر

 شوهرش  بيچاره

  هووف

 نگاهي به گوشيم كردم كه چيزي تويه ذهنم اومد  كالفه

 برم پيج اين ياسينو پيدا كنم؟  چطوره

باز كردم و اسمشو سرچ كردم هر چي گشتم پيدا   اينستاگرامو

  نكردمش

چطوره برم از طريق مسيح پيداش كنم؟ رفتم تويه پيج    اهان

مسيح و دوستاشو گشتم تا بالخره پيداش كردم با هيجاني كه 

  نميدونم از كجا ميومد پيجشو باز كردم ؛

 كه قفل نبود خداروشكر



 

 دويست تا عكس چخخبرههه ؟؟ اووووه 

 عكسايي كه ديدم دهنم از اين باز تَر نميشد  با

دختراي    از با  خودش  عكس  تاش  سه  عكسش  تا  پنج  هر 

 مختلف بود كه زير همشونم نوشته بودماي الو 

 بزنه تويه كمرت چخبره؟ ديويد

 كه عشق پلنگ بود پلشت همين ايكبري ها بستشه  چقدرم

 لياقت  بي
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  :لداي

 ،   ميساديوا يراه  نيرستوران ب  كيناهار  ي برا



 

در    يمثل چ  دي ديم  حوينگار چش شده بود كه تا مس  دونمينم

 رفت يم

 مشكوک ميزنه هااا  اينم

و   رفتمو ياسين  نشستم  بودن  نشسته  بقيه  كه  ميزي  روي 

مسيح رفته بودن سفارشارو بدن و ما همه نشسته بوديم نگاهي 

به أطراف كردم كه چشمم به چيزي افتاد ؛ دوتا سگ ناز بيرون  

ميديدمشون،  ميرفتم  بايد  حتما  بودن   بسته شده  رستوران 

 نگار   ربعدسه مين مسيح و ياسين اومدن كه مسيح نشست كنا 

  و ياسين مثل خَر شرک نگاهي به مسيح كرد

 داداش منو كنار اين ننداز خو _

 :بهش زبوني در اوردم  رو

  خيلي هم دلت بخواد_

نشست   همه و  كشيد  عقب  رو  صندلي  ياسين  كه  خنديدن 

  كنارم



 

 غذا هارو كي ميارن؟ _

  يك ربع ديگه_

 پس من ميرم يه كاري دارم ميام _

 كجا؟ جا بلند شدم كه ياسين گفت  از

  ميرم ميام_

توجه به غر غر هاش به سمت سگا رفتم واااييي چقدر   بدون

  ناز بودن دو تا توله سگ بودن اي خدا

  نوازششون بودم كه صدايي از پشتم شنيدم مشغول

خدداااااا سريع از جا بلند شدم و مثل اسب شروع كردم    يااااااا

 دويدن

  سگه سياه قد خَر داشت دنبالم ميكرد يك

باباا من چيكارا كردمممم به جان مامانم فقط داشتم نازشون  _

  ميكردم



 

 اره كرد كه از ترس به خودم   پارسي

داره   جيغ بغلم  ياسين   ميزدم و كمك ميخواستم كه ديدم 

  ميدووه

 ااا خيلي آشغاليييييي يللدا_

 تو چرا داري در ميري؟ _

 چون اومدم دنبال تو پشتت وايساده بودم كه سگه اومدددد _

 سگه چرا دنبالمونهههه؟؟ _

  كه ميدويديم با هم حرف ميزديم همينجور

 ننشووونهه_

 پارسي كرد كه من جيغ زدم و ياسين عربده زد  سگه

  يلدا يه ايده_

 بنااالللل _



 

ه ميگفت سگ دنبالتون كرد بشينيد نگاش بابا بزرگم هميش_

 كنيد ميره 

 خب بشين _

  شماره سه برگرد بشينيم با

 دو سهههه يييك

 دو برگشتيم و نشستيم روي زمين كه سگه وايساد  هر

 :در گوش ياسين گفتم  اروم

 خب؟؟_

 خب چي؟_

 چرا نميرههه؟ _

قدمي نزديكمون شد كه از ترس جيغي كشيدم كه به   سگه

سمتم خيز برداشت چشمامو بستم و منتظر پاره شدن بودم  

 ولي خبري نشد 



 

باز كردم كه ديدم ياسين سگرو گرفته و داره سعي   چشمامو

  ميكنه پرتش كنه

 يلدااا برو _

 ولي ياسين _

  گفتم برو من ميام_

  كرده اسمشو صدا زدم كه داد زد برو بغض

 دويدم و از اونجا دور شدم ديگه توي ديدم نبودن منم

  اتفاقي براش بيوفته؟ نكنه

  هيچوقت خودمو نميبخشم  اينجوري 

پنج مين ديدم داره مياد سمتم بلند شدم و به سمتش    بعد

  دويدم

 كه رسيدم ديدم از دستش داره خون مياد  بهش

 ياسين دستت _



 

 :اي كرد و گفت خنده-_

 اره بايد برم واكسن هاري بزنم فكر كنم _

 :كرده دستمو روي دستش گذاشتم بغض

 ببينم _

 چيزي نيست بابا_

 گفتم ببينم _

برداشت كه ديدم جايه پنجه هاي سگه روي دستاشه    دستشو

 و داره همينجوري خون مياد

  اگاه بغضم شكست و شروع كردم به گريه كردن ناخود

 و ببين چه إحساسي هم شده چرا گريه؟ اوه اوه خانوم_

 با مشت به سينش كوبيدم  محكم

: 

 چرا كمكم كردي اگه اتفاقي برات ميوفتاد _



 

  ديگه از يه سگ كه نميخورم _

 ترسيدم _

  كه گفتم خنده اي كرد اينو

 كاري كه كرد چشمام از تعجب گرد شد  با
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  كشيده بود توي بغلش و داشت سرمو نوازش ميكرد منو

 چش بود امروز؟ قبال كه سايه منو با تير ميزد  اين

 : بغلش بيرون اومدم و مشكوک پرسيدم از

 چيزي شده؟ _

 :با تعجب نگاهم كرد و گفت كمي

 نه مگه قراره چيزي بشه؟ _

 آخه زيادي مهربون شدي _



 

  كه گفتم شروع كرد به خنديدن كوفته ؛ميگه دروغ ميگم  اينو

  مثل گاو دهنشو باز كرده بود و قهقهه ميزد همينجور

 هر هر هر خنديديم بسه بابا_

 : ايستاد و نيمچه اخمي كرد صاف

 دوباره كه پر رو شدي قابلمه مسي_

 :پامو زمين كوبيدم حرسي

  من قابلمه مسي نيستم ميگم نگوووو_

 :كنارم گذشت و گفت توجه از بي

 دوست دارم بگم ميخواستي موهات اين رنگي نباشه_

  محكم زدم رويه پيشونيم ؛ يكي

 منو بكش  خدااااا



 

سرش راه افتادم  ، چقدر فاصله گرفته بوديم با رستوران   پشت

باور كن اونا غذاشونو خوردن كه هيچ االن دارن خالل دندونشو  

 ميكشن

خودمو رسوندم كنار ياسين كه  سگي كه ديدم پاتند كردم و    با

 :نگاهي بهم كرد 

 چته؟ _

 : كه نگاهم به سگه بود گفتم همينجور

 هيچي هي_

 اي باال انداخت و راهشو پيش گرفت  شونه

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 :مسيح

  چرا ياسين و يلدا پيداشون نبود نميدونم

  زنگي به ياسين بزنم كه ديدم خودشون اومدن ؛ خواستم



 

 شماها كجا بوديد؟_

 :جواب داد يلدا

اسب  _ مثل  دوكيلومتري  كرد   دنبالمون  سگ  بابا  هيچي 

 دويديم

 زديم زير خنده كه نگاهم به دست ياسين افتاد؛  همه

 ياسين دستت _

 :به دستش و بعد به من كرد نگاهي

 چيزي نيست سگه پنجه كشيد_

 باشه بريم بيمارستان حتما يادت _

 تكون داد كه غذاهارو اوردن ؛ سري 

  مشغول غذاهاشون بودن ولي نميدونم چرا ميل نداشتم همه

به نگار كردم  توي كل روز نه حرفي زده بود نه نگاهم  نگاهي

  ميكرد



 

دوست    نميدونم بودم  كالفه  موضوع  اين  از  عجيب  ولي  چرا 

روي   دستي  باشه،  توجه  بي  بهم  و  نداشتم  گذاشتم  چشمام 

  ماساژشون دادم بايد اين افكارو از خودم دور كنم

  بعد تموم شدن غذا به سمت ماشينا حركت كرديم بالخره

  دو ساعت ديگه راه بود تا برسيم حدودا

 من عجيب سر درد داشتم؛  و

 ياسين تو بشين پشت ماشين _

 باشه_
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   م،يديدو ساعت راه خسته كننده رس بعد



 

  ي دوش  ، سر دردم كم   ريراست رفتم ز  كيخونه    دميرس  تا

اومدم و با همون حوله خودمو   رونيبهتر شده بود ؛از حمام ب

  تخت انداختم هيرو

رو  خسته نفهم  هيچشمامو  كه  گذاشتم  چشمام    يك  دميهم 

 ...گرم خواب شد

** 

آشنا  هيصدا پ  هيتو  ييخنده  نگاه  ديچ يگوشم  اطرافم    ي،  به 

  كردم

جا پر از درخت بود كجا بودم من؟ صدايه خنده از بين    همه

به  كيه  صدايه  نيومد  يادم  كردم  فكر  چقدر  هر  اومد  درختا 

  سمت صدا دويدم هيچي جز درخت نبود

 تو كجايي؟ _

   خنديد انگار داشت باهام بازي ميكرد بازم

 مين افتادم ، دويدم كه از خستگي رويه ز انقدر



 

شونمو لمس كرد كه برگشتم با ديدن نگار ناخود اگاه    دستي

لبخندي زدم اونم لبخندي بهم زد و دستشو به سمتم دراز  

پيچيد  دماغم  زير  عطرش  بلند شدم،  و  گرفتم  دستشو  كرد 

عميق بو كشيدم حركاتهم دست خودم نبود جلوتر رفتم كه  

عقب تَر رفت انقدر اين حركت تكرار شد كه پشتش به درخت  

   وردخ

اي از موهاي خوش حالتشو تويه دستام گرفتم و بو كشيدم   تره

رو  سهيال  كرده  بغض  صدايه  كه  ببرم  جلوتر  سرمو  خواستم 

  شنيدم برگشتم سمت صدا كه چهره معصوم سهيال  رو ديدم

 كرده لبخندي زد كه صداش كردم  بغض

 سهيال_

 :برام تكون داد و با بغض گفت دستي

  نميايي پيشم خوشحالم براتفراموشم كرديا  ديگه _

 گفت و به نگار اشاره كرد؛  اينو



 

 سمتش دويدم كه ديگه چيزي نفهميدم به

** 

خواب پريدم و رويه تخت نشستم ، دستي به پيشوني عرق    از

  كردم كشيدم و نگاهي به ساعت كردم ، سه صبح بود

از جا بلند شدم گرفتگي گلوم هم به اين كالفگي دامن  كالفه

  ميزد

  كنم سرما خوردم فكر

يخچالو باز كردم و بطري آبي برداشتم و سر كشيدم ، به   در

سمت اتاق حركت كردم داخل اتاق كه رسيدم تازه يادم افتاد  

   حوله تنمه

لباسي از تويه كشو دراوردم و پوشيدم  دوباره رويه تخت    رفتم

  دراز كشيدم

اونو ميداد عطري كه تويه خواب بو كشيده    تخت بوي عطر 

  بودم و هنوز تويه خماريش بودم ياد چهره سهيال افتادم



 

قبل    چقدر رفتم  خاكش  سر  تازه  كه  من  بود  دلگير  أزم 

  مسافرت، ياد إشارش به نگار افتادم

 رويه تخت نشستم و چنگي به موهام زدم  كالفه

  عكسو برداشتم و به عكس خودمو سهيال چشم دوختم قاپ

سهيال شنيدم صدايه خنده قشنگي كه بعد خنده هاي    دومين

  خنده اون بود

 نگارو شنيدم كه داره اسممو صدا ميزنه  صدايه

 اينجا چيكار ميكرد؟  اون

  اتاق بيرون اومدم كه ديدم وايساده جلويه آشپزخونه از

 تو اينجا چيكار ميكني؟ _

  نگفت و فقط نگاهم كرد رفتم سمتش كه ديدم نيست  چيزي 

 يكار كرده بود؟ديوونه شدم؟ اين دختر با من چ خدايا

 حسابي داغ بود و دليل اينهمه رخوت رو نميدونستم  بدنم



 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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 :نگار

  چرا مسيح نيومده بود امروز نميدونم

هميشه سر وقت ميومد ، از طرفي خوشحال بودم نيومده   اون

  و از طرفي هم نگرانش بودم

كردم خودمو به أديت عكسا سرگرم كنم كه گوشيم زنگ   سعي

  خورد ؛

  صفحه گوشي نگاه كردم به

  بود سريع گوشي رو برداشتم مسيح

 الو_

 نگار _

  حسابي گرفته بود صداش



 

 :نگراني پرسيدم با

 مسيح خوبي؟_

 نه_

 :كه گفت دلم هري ريخت و با نگراني پرسيدم اينو

 كجايي؟؟ _

  خونه_

 آدرس بفرست بيام _

نگفت و گوشي رو قطع كرد  معلوم بود به كمكم نياز   چيزي 

داره كه مخالفت نكرد با صدايه پيام به خودم اومدم كه ديدم 

 ادرس فرستاده، 

ي از  عجله بدون خداحافظي و يا اجازه گرفتن از آقايه صالح  با

  آتليه بيرون زدم ؛

  گرفتم و آدرسو بهش دادم تاكسي



 

حدودا ده مين رسيدم پياده شدم و زنگ خونرو زدم كه    بعد

در بعد چند ثانيه باز شد تقريبا به سمت در ورودي خونه پرواز  

  كردم درو كه باز كردم با نگراني اسمشو صدا زدم كه

 :گفت

 اينجام _

  خت دراز كشيدهسمت اتاق رفتم و ديدم رويه ت به

 خوبي؟؟_

 : تويه هم كشيد اخماشو

 به نظرت خوب ميام؟ _

اي كرد ، پيشونيش عرق كرده بود و صورتش قرمز بود   سرفه

 ؛

 روي پيشونيش گذاشتم چقدر داغ بود دستمو

 بايد بري دكتر مسيح پاشو _



 

 نيازي نيست _

 يعني چي نيازي نيست پاشو_

 :باز كرد و با اخم گفت  چشماشو

 خيلي ناراحتي برو اشتباه كردم بهت زنگ زدم_

 :گرد كردم و گفتم چشمامو

 چي ميگي؟؟ _

 گفتم برو _

كمك    كوه أزم  كه  پشيمونه  االنم  حتي  مرد  اين  بود  غرور 

 خواسته

و وسايلمو رويه صندلي گذاشتم و رفتم سمت آشپزخونه    كيف

 خونش

وسايالش تونستم يكي دو تا قرص مورد نيازمو پيدا كنم    تويه

 :به سمت اتاق رفتم و بااليه سرش ايستادم



 

 پاشو اينارو بخور_

رويه   جوابي كمي  و  رفتم  ميكنه؛  لجبازي  فهميدم  كه  نداد 

صورتش خم شدم و قرصو گرفتم جلويه لبش كه چشماشو باز 

 كرد،  

 قرصو بخور لطفا_

دهنشو باز كرد و قرصو خورد اب  به لبش فشار دادم كه    قرصو

رو هم بعدش بهش دادم تويه اين مدت با چشمايه به خون 

 نشسته نگاهم ميكرد 

 قرمزي چشماش بخاطر تبشه؛  ميدونستم

  صاف بشم كه دستمو گرفت و نذاشت  خواستم

چرا نرفتي؟ چرا نميري؟ چرا همش ميايي؟ چرا يك لحظه  _

  نم با توولم نميكيني؟ همه جا تو اخه؟ من چيكار ك 

داره    با چشما  اين  با  كنم  باور  بودم؛  خيره چشماش  تعجب 

  هذيون ميگه؟ با اين قاطعيت كالم ؟



 

 من كجا بايد باشم؟_

 نبايد ميومدي _

 چرا ولي انگار حرفامون مفهومي غير اينا داشت  نميدونم

 :بغضي كه نميدونم از كجا اومده بود گفتم با

 خوب بشي ميرم _

 ق نداري بري هيچوقتحاال كه اومدي ديگه ح_

داشت عذابم ميداد؟ چرا االن داشت اين حرفارو ميزد؟    خدايا

االن كه نميدونم از رويه هوشياري داره ميگه يا از رويه تب 

 باالش 

 بايد برم ممنوعه ايم واسه هم _

أشكي از چشمام چكيد رويه گونش كه دستمو از دستش   قطره

 ....بيرون كشيدم و از اتاق بيرون زدم
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سوپ درست كردن بودم ؛ مسيح هم تويه اتاق خواب    مشغول

بود ، وقتي اون حرفارو زدم ديگه نه من رفتم تويه اتاق نه اون  

  اومد بيرون

ولي خيلي دوست داشتم وقتي سالمه تويه چشمام   منميدون

  نگاه كنه و أزم بخواد كه بمونم

 االن كه از هيچ كدوم از حرفاش مطمئن نبودم  نه

از من و اون مايي ساخته   ولي ، موندن من هم ممكن نبود 

  نميشد

مادري حاضر   من پدر  هيچ  ، چون  بشم  عاشق  نداشتم  حق 

از سيزده سالگي پدر   نيست پسرش با دختري ازدواج كنه كه

 مادر باال سرش نبوده

   برسه به مسيح چه



 

كه آشپزي ميكردم داشتم با خودم فكر ميكردم كه    همينطور

 : صداشو از پشت سرم شنيدم

 چيكار ميكني؟_

كشيدم و برگشتم سمتش كه دستم به قابلمه گرفت و   هيني

  سوخت

 آيي_

 چيشد؟ _

 :به چشمايه نگرانش انداختم و گفتم نگاهي

 بخواب  برو نيست بد  حالت مگه تو هيچيهي_

  بهتر شدم_

 تو تب داري _

  ندارم_

 چرا داري _



 

 بيا خودت ببين تب دارم يانه _

 جلو اورد كه كمي خجالت كشيدم  پيشونيشو

  باال انداخت به معنيه اينكه دستتو بزار ابرويي

  يه پيشونيش اروم باال بردم و گذاشتم رو دستمو

 انگار كمتر شده_

  لبش كمي باال رفت و به سمت پذيرايي حركت كرد گوشه

از فرصت استفاده كردمو سوپ رو كشيدم همراه با ابليمو   منم

  بردم گذاشتم جلوش

به سوپ كرد و كاسه رو برداشت، كاسه رو برد جلويه   نگاهي

 :دماغش و عميق بو كشيد

 بوش كه خوبه اميدوارم نميرم _

 :كمي شيطون شده بود كه دستي به كمر زدم چشماش

 نترس نميميري سوپ ديگه بلدم _



 

  كوتاهي كرد و قاشقي از سوپ خورد خنده

 اووم خوشمزس_

نشستم  مشغول  زدم و رويه مبل تك نفره كنارش    لبخندي 

 خوردن سوپ بود كه زنگ خونه به صدا در اومد؛

 :بلند شه كه زودتر پاشدم و گفتم خواست

 تو بشين بخور من درو باز ميكنم_

  تكون داد كه سمت در رفتم و بازش كردم سري 

 چيزي كه ديدم زبونم بند اومد با

 دختر قد بلند چشم و ابرو مشكي روبه روم ايستاد  يك

  انگار از ديدن من تعجب كرده بود اونم

 نگار كيه؟_

و    مسيح خورد  حرفشو  ديد  دخترو  و  در  سمت  اومد  تا  هم 

 ساكت شد



 

 :من كنان گفتم من

 نميدونم خب خب_

 :ابرويي باال انداخت و گفت  دختر

 مسيح معرفي نميكني؟_

 :ش كشيد و گفتكالفه دستي به موها مسيح

 بيا تو دالرام _

 از خدا خواسته اومد تو و با تنه زدن به من داخل شد  اونم

رويه مبل تك نفره و مسيح هم رفت نشست رويه مبل   نشست

  سه نفره منم كه اون وسط خشك شده بودم 

 خاله گفت مريضي گفتم بيام بهت سر بزنم_

 از لحن حرف زدنش تويه هم كشيدم چقدر لوس  ابروهامو

 اهان _

 :رو به من كرد و گفت مسيح



 

 نگار جان نميايي بشيني؟_

 چي شد االن؟ نگار جان؟ جااان؟

 :تا بشينم رويه مبل تك نفره كه مسيح گفت رفتم

 بيا كنارم بشين_

 داشتم شاخ در مياوردم اين چش بود؟ اثرات تبه؟  ديگه

دور ترين محل بهش نشستم كه خودشو كشيد كنارم و  رفتم

 :دستشو انداخت دور شونم

 بزاريد به هم معرفيتون كنم _

با اخم غليظي خيره ما بود و من فقط نگاه ميكردم به    دختره 

 نمايشي كه مسيح راه انداخته 

 نامزدم نگار، نگار دختر خالم دالرام _
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دارم    چيييي؟ چك  ويديو  درخواست  من  چخبرههه؟  اينجا 

دختره هم كه از قيافش معلوم بود مثل من ضربه فني شده 

 :گفت

 كي؟  وليولي_

 :با خونسردي تمام گفت مسيح

يك ماهي ميشه عقد كرديم و شش ماهه آشنا شديم با هم  _

 قراره ازدواج كنيم

  خدايا دست به دامنت شدم ولي تو ديگه خيلي زود   جاااانم؟

به پنجره فوالد هم   حاجت دادي خودمو يك ماهم ميبستم 

  انقدر زود حاجت نميگرفتم

 امام زاده اي چيزيم؟  نكنه

 مسيح داري شوخي ميكني؟ مامانت چرا نميدونه پس؟_

بانو گفتم اون رفت خواستگاري مامان اون موقع تهران _ به 

 نبود قصد دارم بهش بگم 



 

 :پوزخندي زد دختره 

 ماه خيلي خودسر شدي ديگه كي؟ بعد يك _

  به تو هيچ ربطي نداره زندگي من دالرام_

 :از جا بلند شد و گفت دختره 

خانواده _ اطالع  بدون  كه  خانوم  دختر  برات  متاسفم  واقعا 

طرفت ميايي تو زندگيش البته از دخترايي مثل تو هم بعيد 

 نيست

  زد زل مسيح به ناباور دخترهسيلي فضائه اتاقو پر كرد  صدايه

 :گفت  سيحم كه

با زن من اينجوري حرف ميزني بعدشم  _ دفعه آخرت باشه 

 اين دختره اسم داره اسمشم نگاره ،نگار من 

بهت خيره اش بودم؛ جمله آخرشو چنلم با تحكم گفت كه   با

  منم ترسيدم اون االن داشت از من دفاع ميكرد؟



 

بغض كرده از در بيرون زد كه مسيح نشست سر جاش    دختره 

 ستاش گرفت؛ و سرشو بين د 

  بهش انداختم حتي قدرت حرف زدن نداشتم نگاهي

  االن_

 به نشونه سكوت اورد باال كه همون جا خفه شدم  دستشو

 به جايه اينكه من طلبكار باشم اون شاكي بود جالبه

 :اورد باال و نگاهي بهم انداخت سرشو

 االن سرم درد ميكنه فردا همه چيزو برات ميگم_

 گفت و بلند شد رفت داخل اتاق و درو پشت سرش بست   اينو

اخمك   روز بودي  اجباري  توفيق  چه  ميفهمم  بيشتر  روز  به 

 خان

 برداشتم و از خونش بيرون زدم  وسايالمو

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



 

رفتم   كليد راست  يك  شدم  داخل  و  كردم  باز  درو  انداختم 

 نشستم رويه كاناپه و گوشيمو دراوردم 

 ست تا تماس بي پاسخ و دو تا پيام بي اوه

 هم از آقايه صالحي و يكي ازهمكارا بود   عمش

 :صالحي رو گرفتم كه بعد دو بوق جواب داد شماره

 نگار دخترم كجا گذاشتي رفتي؟_

 گزيدم؛ االن چي بگم؟ لبي

 سالم خب يكي از دوستام مريض شده بود رفتم پيشش _

 عمه ي نداشتت جون

به_ قرار هارو كنسل   اهان ،حداقل يك خبر  تا  من ميدادي 

 كنم دخترم 

 واقعا معذرت ميخوام ضروري شد_

 اشكالي نداره فردا كه ميايي؟_



 

 بله حتما ميام _

 باشه پس خداحافظ دخترم _

 خداحافظ _

 رو قطع كردم و نفس عميقي كشيدم  گوشي

برام   خدايا اتفاقي  چه  قراره  حاال  شدم؟  اينجوري  من  چرا 

وشت منو با اين مرد گره زدي بيوفته؟ عجيب حس ميكنم سرن

 اونم يك گره كور
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روز منتظرم تا آقا تشريف بياره تا بلكه درمورد كاري كه   كل

  ديروز كرد توضيح بده

  نميدونم چرا پيداش نيست نكنه فرار كرده؟ ولي



 

بدون   واال نميومد  يكي  داشتيم  اگه  نداريم  شانس  كه  ما 

خواستگاري مارو زن خودش كنه اونم يك ماه قبل من كي  

 جواب مثبت به اين دادم اصال؟ 

 زدم تويه سرم نگار خاک تو سر بي جنبت كنن  يكي

خودم درگير بودم كه در باز شد و قامت آقا نمايان شد چه    با

 عجب ، قدم رنجه فرمودين

  سالم_

  سالم_

اتاق    همين تويه  رفت  اون  بعدش  كه  بود  بينمون  مكالمه 

  عكاسي و درم بست

  ناز ميكنه انگار من بايد برم بگم ببخشيد همچين

  اتاق شدم و درو بستم كه ديدم لباساشو عوض كرده ؛ داخل

 من آمادم عكسارو بگيريم _



 

  خداااا؛ من اصال اماده نيستم تا نگي جريان ديروز چيه اي 

  مت دوربين و بهش اشاره كردم بياد وايسهس رفتم

به سرعت نور گرفتم تا سريع تَر بتونم به مغز كنجكاوم    عكسارو 

 جواب برسونم؛

 :بره بيرون كه گفتم اومد

 منتظرم _

 :و اومد سمتم برگشت

 منتظر چي؟ _

  ميزد به اون راه؟؟ خودشو

 منتظر توجيه كردن رفتار ديروزتون_

 :فتابرويي باال انداخت و گ تاک

 اينجا بگم؟_

 نه ميخواييد بريم كافي شاپي رستوراني _



 

  لبشو خاروند گوشه

  ايده خوبيه_

 جاااان؟؟؟

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

و داريم عين زوج    باورم تويه رستوران  االن نشستيم  نميشه 

  هايه خوشبخت ناهار سفارش ميديم

 :/اصال حالش خوب نيست بچه امروز 

 :دستشويي اومد و نشست رو به روم كه گفتم از

 خب؟_

 خب چي؟_

 آرامشش عجيب رويه مخم بود اين

 دستاتو شستي؟ بنظرت خب چي؟_

 :خنده اي كرد و گفت تك



 

 چرا انقدر عجله داري؟ _

 :اي خجالت كشيدم و چيزي نگفتم كه گفت  لحظه

 باشه بابا حاال نميخواد سرخ و سفيد بشي_

 :بهش انداختم كه گفت نگاهي

اون دختره كه ديدي دختر خالمه و خيلي آويزون منه  خالم  _

 هركاري ميكنه تا دخترش با من ازدواج كنه 

 :كرده ادامه داد غلط

بخاطر  _ ندارم  لوس  دختره  اون  به  اي  عالقه  اصال  من  ولي 

 همينم اون روز اينو گفتم كه دالرامو از سرم باز كنم 

 يعني فقط همين؟_

 :دم لبخندي پنهان زِدكر حس

  نه خب_

 :برقي زد چشمام



 

االن مادرم فهميده جريان تورو و تو بايد نقش نامزدمو بازي _

 كني

االن چي گفت؟ نقش نامزد؟ نميشه واقعي باشم حاال سرمو   اين

 :تكون دادم و گفتم

 اگه قبول نكنم؟_

 :برقي زِد چشماش

 نميتوني_

 چرا نميتونم اونوقت؟_

 و دالرامم تورو تويه خونه من ديده چون اومدي خونم _

  به من ربطي نداره_

 نبايد ميومدي _

  دير نشده ميرم_

 :چشماش عجيب بود برام ، خودشو جلو كشيد برق



 

 نميتوني بري،يعني ديگه نميتوني بري _

دلم يه چيزي فروريخت داشت به حرفايه ديروزش اشاره   ته

 ميكرد 

 فوقش يك قرارداده تا ديگه منو نبيني _

 فوقش يك قرارداده خريد اتليس تا هميشه تورو ببينم _

 : تند ميزد قلبم

 قبول ميكنم _

  زد و عقب كشيد لبخندي 

 :اي به منو كرد اشاره

 انتخاب كن _

بازي پرت كرد  نميدونم م ولي من تصميمو خودمو تويه چه 

  گرفته بودم؛ ميخواستم بجنگم،بدستش بيارم بخاطر قلبم

 كه ديگه نبايد تنها باشه قلبي
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بودم هر دق  مشغول غذا  م   قهيخوردن  باال  نگاهمو   اوردم يكه 

  كنهيداره نگاهم م دميديم

  ادم نديدي؟ چيه

غذا كه تموم صد دستمالي برداشتم و دور لبم كشيدم و    واال

 :گفتم

 بريم_

 :پرخنده اي بهم انداخت نگاه

 كجا ؟ _

 شمارو نميدونم ولي من سركارم _

 :خنده اي كرد و بعد به غذاش اشاره اي كرد تك

 غذام هنوز تموم نشده _



 

 به غذاش كردم اين كه هنوز دوتا قاشق هم نخورده بود   نگاهي

دوختم كه با ارامش مشغول غذاش بود تا االن بهش    نگاهمو

  چه گُلي ميخورد؟

  نگاه ميكرد ديگه منو

•• 

بعد نيم ساعت غذائه آقا تموم شد و راضي شد بلند    بالخره

  شه

كاري كردم هم قبول نكرد پول غذامو حساب كنم االن   هر

  مثال جنتلمنه؟

 :افكار خودم بودم كه گفت مشغول

 بايد يه سري چيزارو با هم هماهنگ كنيم _

 :بهش انداختم نگاهي

 مثال؟؟_



 

  فردا بهت ميگم همه نكاتو ميام دنبالت_

  مياد دنبالم؟كه چي؟ جااان؟

 چرا ميايي دنبالم؟_

 :نگاهم كرد  پوكر

   بايد ببرمت پيش بانو_

 تك خنده اي كرد  بعد

 ميخواد عروسشو ببينه _

 بانو مامانته؟؟_

 نه مادر بزرگمه ولي از مادرم بيشتر دوسش دارم _

چرا ولي خيلي مشتاق بودم هر دفعه چيز جديدي   نميدونم

 ازش بفهمم حتي شده يه چيزي كوچيك 

 اتليه نگه داشت دم

 به سمت اتليه حركت كردم  ماشين پياده شدم و از



 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  با يلدا رفته بوديم بيرون شام

   اشتها نداشتم اصال

 چرا نميخوري پس عنتر خانوم؟_

 :نگاهش كردم پوكر

 :/دارم ميخورم بي ادب_

  أزم گرفت و مثل گاو شروع كرد غذايه منو خوردن نگاه

 الكي كه مهمونت نكردم پول پاش رفته _

 :دراوردم و گفتم شوادا

 بخور گشنه خودم پولشو حساب ميكنم _

گفتم و رفتم سمت صندوق غذا هارو حساب كردم و رفتم   اينو

 سمت ماشين ؛يلدا هم بعد دو مين اومد 

 رد و بدل نشد ؛ نمونيب يكل راه هيچ  حرف تويه



 

 :خونه من كه رسيديم رو به يلدا گفتم به

 ميايي بريم خونه من ؟_

 مامانم تنهاست بابام رفته ماموريتنه _

 باشه پس خدافظ_

  خدافظ_

 ماشين پياده شدم و به سمت خونه راه افتادم  از

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

فردا   هر فكر  به  نميشد  همش  بخوابم  ميكردم  چقدر سعي 

بودم ؛ خنده داره اون شايد حتي به من فكرم نكنه ولي من 

  يك ثانيه هم از فكرش بيرون نميومدم

نميشه حتي به لباسي كه قراره فردا بپوشم فكر كردم   باورم

  حاال جوش نزنم خدااا

ن  كمي هم ميترسيدم  چون تاحاال وارد يك همچي  راستش

  بازي نشده بودم بازي كه با دروغ شروع شده
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سه ساعت فكر كردن درمورد اينكه چي بپوشم به نتيجه    بعد

رسيدم و مانتو زرشكي نسباتا بلندي با شلوار لي تيره پوشيدم 

 و با شال زرشكي مشكي ستش كردم ؛ 

دايه گوشيم به خودم اومدم و  ماليمي هم كردم ؛ با ص  آرايش

 : جواب دادم

 بله؟_

 بيا پايين منتظرم _

   از تعجب زِد بيرون همين؟ قطع كرد  چشمام

تربيت مغرور كيفمو برداشتم و از در بيرون زدم ، به ماشين    بي

كه رسيدم ديدم نشسته تويه ماشين و خيره به روبه روشه در 



 

كوبيدم كه كمي  جلو رو باز كردم و نشستم و درو محكم به هم  

   از جا پريد ؛ آخيييش دلم خنك شد

كه گذشت هيچ كس هيچ حرفي نزد برگشتم سمتش   كمي

 كه ديدم داره همينجور نگام ميكنه

 چرا راه نميوفتيم؟؟_

 سالم_

 عيليك سالم آقا _

رو    دستي ماشين  كنه؛  مهار  خندشو  تا  كشيد  لبش  دور  به 

 :روشن كرد و گفت

بايد درضمن دو دفعه ديگه اين در_ و اينجوري به هم بزني 

 ببرم ماشينو بفروشم

تا تو باشي ديگه حرس منو در نياري بعد دو مين كه    حقته

 :راه افتاده بوديم گفت

 خب يك سري چيزا هست كه بايد بهت بگم_



 

 بفرما_

اونجا كه ميريم قشنگ نقش بازي ميكني و هر چي كه بانو  _

رفتارت   به  ، حواست  ميكني  قبول  رو  كه سوتي  ميگه  باشه 

  ندي 

 باشه ديگه؟ _

  همين_

  تكون دادم و  به بيرون خيره شدم بعد ده مين رسيديم  سري 

ماشينو پارک كرد و هر دو با هم پياده شديم و به سمت    مسيح

خونه باغ با صفا حركت كرديم؛ مسيح تا زنگ زِد در باز شد  

 چه سرعت عملي

كه شدم دهنم باز موند؛ عجب خونه اي مثل بهشت بود؛   داخل

پيرزني از ته باغ مسيح رو صدا ميزد و ميومد سمتمون، مسيح  

 :هم رفت سمتش و بغلش كرد

 سالم بانو_



 

 : بانو اين خانومه بود؛ بانو مسيحو كنار زد و اومد سمتم پس

 برو كنار تورو كه هميشه ميبينم بزار عروسمو ببينم _

د و محكم به خودش فشرد ، يجوري فشارم ميداد بغل كر   منو

 كه حس ميكردم چشمام االن از كاسه در مياد 

سعي داشت خندشو بخوره ولي خيلي موفق نبود كوفت    مسيح

 بي ادب ؛

بغلش كه نجات پيدا كردم كمي عقب رفت و با چشمايه به   از

 :اشك نشسته نگاهم كرد

رشته كجا  الهي قربونت برم عروسك ، چقدر تو خوشگلي ف_

 بودي تا حاال؟ 

خجالت زده شدم تا حاال كسي تويه دو جمله انقدر أزم    كمي

 تعريف نكرده بود

 مرسي شما لطف داريد _

 به من بگو بانو مثل شوهرت _



 

 شوهرم  خدا از دهنت بشنوه دختره ي بي حيا  ياخداااا

 چشم بانو_

 :اي كرد و رو به مسيح گفت خنده

 داخل پسر برو دست زنتو بگير بيارش _

 :خنده اي كرد و اومد سمت من و گفت مسيح

  بانو بريم تويه االچيق وسط باغ _

و  _ داد  تكون  بيارم مسيح سري  وسايالرو  تا منم  بريد  باشه 

 دست منو گرفت و كشيد سمت ته باغ 

 مثل چي ميزد ميترسيدم صداشو مسيح هم بشنوه؛ قلبم

ف تويه االچيق من كمي ازش فاصله گرفتم وبه أطرا   نشستيم

 :نگاه كردم

 خوب بود اينجا  چه



 

كه اومد لبخندي رويه لب نشوندم و رفتم ظرف ميوه رو    بانو

 از دستش گرفتم

: 

 دستت درد نكنه دخترم _

 :بشينم كنار بانو كه گفت رفتم

  برو كنار شوهرت بشين_

 خدااااا ،   اي 

نه  _ ؛مگه  باشم  شما  كنار  كمي  نميشه  ناراحت  مسيح  خب 

 مسيح جان؟؟

 :نگاه پر تفريحي بهم انداخت و گفت مسيح

 چرا عزيزم ناراحت ميشم دوست دارم كنار خودم باشي_

   استغفرهللبزنم تو  برم

 اقا هم باور كرده زنشم  انگار



 

به تخته   با زِد  بانو  چشم قره اي رفتم و كنارش نشستم كه 

 :چوبي كه روش نشسته بود

 ماشاهلل چشم حسوداتون كور چقدر به هم ميايين_

 :خنده اي كرد و دستشو انداخت دور شونم مسيح

ميبيني بانو برات عروس نيووردم نيووردم يك فرشته چشم _

 رنگي اوردم 

م نشست حتي اگه  اش شدم چقدر اين تعريفش به دل  خيره 

 دروغ باشه 

 اره قربونش برم مثل قرص ماهه _

 :خجالت زده اي زدم كه گفت لبخند

 بخوريد ميوه بچه ها _

گفتم وسيبي پوست كندم؛با چيزي كه مسيح گفت   چشمي

 چشمامو با حرس بستم
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 پوست بكن  اريمنم خ هيبرا زميعز_

طونه ميگه همون خيارو بكنم  رويه هم فشار دادم ؛شي  دندونامو

  تو

 صبر بهم بده خدايا

 :نگاه كردم و لبخند ژكوندي زدم و گفتم بهش

 چشم عزيزم _

حسابي كشيدم كه خودمم خندم گرفت چه برسه به   عزيزمو

  مسيح

  فكري كه به ذهنم رسيد لبخند شيطاني زدم با

زير چشمي به مسيح و بانو كردم كه مشغول حرف زدن   نگاه

  بودن االن بهترين فرصت بود



 

بيشترشو ريختم رويه خيار   در و نصف  باز كردم  پاشو  نمك 

بعدم برأيه اينكه نفهمه خيارو قاچ كردم و گذاشتم سر چاقو و 

 :به سمت دهانش بردم

 بيا عشقم _

كرد تعجب كردو با همون چشمايه متعجب دهنشو باز    كمي

كه خيارو گذاشتم داخل دهنش تا خوردش فهميد چه كالهي  

  سرش رفته

 حقته آقا مسيح  دلم خنك شدددد؛  اهاان

تويه هم كشيد و به سرفه افتاد كه با نگراني ساختگي   صورتشو

 شروع كردم زدن به پشتش 

 اعع چي شد عشقممم؟؟_

 مسيح مادر چي شد؟_

 :باال اورد و بعد مكث كوتاه گفت دستشو

 هيچي خوبم خوبم_



 

  زور جلو خودمو گرفته بودم تا نزنم زير خنده  به

 :سهمگيني بهم كرد و گفت  نگاه

 عشقم نظرت چيه اينجا بمونيم شب؟؟_

 حاال اين من بودم كه به سرفه افتاده بودم ، چييييي؟

 :خودم زد پشتم و گفت مثل

 چي شد عشق زندگيم؟؟ _

 :زي زير لب خوند و گفتچي بانو

 الهي فداتون بشم انقدر به هم ميايين _

 :مونده بود از خنده غش كنم، كه دوباره بانو گفت كم

 آقا مسيح پسرم شما خطبه خونديد؟_

 :كمي دست پاچه شد و گفت مسيح

 نه ولي قصدش هست _



 

ميخونم  _ خودم  بزاريد  پسر  ميخوره  عمت  درد  به  قصدش 

 براتون فعال تا عقد كنيد 

 كم مونده بود اشكم در بياد خطبه چيههه خدايااا  يگهد

  نه بانو الزم نيست_

حرف رويه حرف من نياريد  همين كه گفتم صبر كنيد االن  _

 ميام 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

نميشد االن با تور سفيد و چادر همراه با قران نشستم   باورم

اصرار    كنار مسيح و بانو داره صيغه ميخونهمسيح انقدر بهش

 كرد تا راضي شد سه ماهه بخونه

وسط چه بازي افتاده بودم؟ عشقي كه بخواد با دروغ شروع    من

 شه تهش چي ميشه؟؟

  من پرسيد كه نگاهي به مسيح كردم نگاهش اروم بود از



 

به    ثانيه  بعد چند  كه  تكرار كردم  و  بانو گفت  كه  اي  كلمه 

رفته بود و بانو داشت خودم كه اومدم تور از رويه صورتم كنار  

 منو ميبوسيد 

  خوابم؟؟ يعني

 انقدر ترسناک؟؟  خوابم

تنها   من مارو  و  گفت  اينو  بانو  كنم،  درست  شامو  مادر  برم 

گذاشت وقتي كامال ازمون دور شد و مطمئن شدم صدامونو 

 :نميشنوه گفتم

 چيكار كرديم مسيح؟؟ چيكار كرديم؟؟ _

 عقب رفتم  گرفت كه دستمو كشيدم و بلند شدم بازومو

 كردي  خراب منو  هايه آرزو از يكي االن توتو _

 م شد و بلند
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شد و خواست به سمتم بياد كه دويدم به سمت ته باغ   بلند

انقدر دويدم كه به ديوار ته باغ رسيدم نفس نفس زنان ايستادم 

 كه يهو دستي بازومو كشيد و به ديوار كوبيدم ؛

  نفس نفس ميزد و چشماش قرمز شده بود اونم

  دوطرف صورتم گذاشته بود دستاشو

  ن فرار نكنهيچوقت تاكيد ميكنم هيچوقت از دست م_

 :بهش دوختم و گفتم نگاهمو

 اشتباه كردم _

 چيرو اشتباه كردي؟_

ديوار پشت    زمزمه به  اشتباه كردم كه عصبي دستشو  كردم 

 :سرم كوبيد و گفت

 د المصب ميگم چيو اشتباه كردي؟_



 

 :ديگه رويه خودم تسلتي نداشتم تو صورتش جيغ زدم انگار

كردم وارد اين بازي  اشتباه كردم ديدمت ،اشتباه كردم قبول  _

 بشم ، اشتبااااه كردم خواستمت

و    دستشو گذاشت  دستش  رويه  لباشو  گذاشتو  دهنم  رويه 

 چشماشو بست

بستم و اشكام سرازير شد و رويه دستش ريخت كه    چشمامو

چشماشو باز كرد و نگاهشو تويه چشمايه پر اشكم دوخت ؛ 

 :دستشو كه از رويه دهنم برداشت بي رمق گفتم

 رسم مسيحمن ميت_

به سينش كوبيدم و دوباره جملمو تكرار كردم كه بغلم   سرمو

 :كرد و گفت

 تا وقتي كنارتم نترس، با هم درستش ميكنيم_

از خودشه؟   اون چي ميگفت؟ نميدونست بزرگ ترين ترسم 

  ترس از دست دادنشه؟



 

  عاشق بودم  خيلي هم عاشق بودم من

عشق كه يك طرفست به كجا ميرسه؟ دنيا هم بريزي به   ولي

  پاش بازم نميمونه

  ميتونستم بي رحم باشم مثل چشماش كاش

 :بغلش بيرون اومدم و اشكامو پاک كردم از

 بريم ديگه بانو شك ميكنه _

 تكون داد و همراه هم به سمت خونه رفتيم سري 

 :تا مارو ديد لبخند مهربوني زِد وگفت بانو

 ان انگار نگار خستس ببرش اتاقت استراحت كنهمسيح ج_

سري تكون داد و پشت كمرمو گرفت و منو به سمت    مسيح

 راهرو هدايت كرد 

 : از كمرش گرفتم كه اخي گفت نيشگوني

 چي شد پسرم؟؟_



 

 :كه از درد قرمز شده بود گفت همونطور

 آخ كه چقدر تو خوشگلي نگارم_

 برو تا نخورديش  ريزي كردم كه بانو هم خنديد و گفت  خنده

خود. اتاق دستمو از كمرش رها نكردم تا رفتيم تويه اتاق    تا

سريع درو بست و منو به ديوار كوبيد و دستمو از پهلوش جدا  

 كرد ،

 اين چه كاري بود ؟؟_

 :اي كردم خنده

 تالفي_

 :برقي زِد و لبخند بدجنسي زد چشماش

 اعع اينجورياس؟_

 : نگاهش كردم تخس 

 بله اينجورياس_



 

 : اي كرد و گفت خنده

 خودت خواستي_

خواستم بفهمم چي شده من بلند كرد و كوبيد رويه تخت    تا

  و
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 كرد به قلقلك دادنم ؛  شروع 

و    شروع  ميپيچيدم  خودم  به  مار  مثل  و  خنديدن  به  كردم 

 :ميگفتم

 مسيييح نكن واييي _

  ميخنديد و به كارش ادامه ميداد ؛ اونم

   توروووخدااااا مسيح اي دلم_

 نميشد كه نميشد بيشعور بيخيال



 

 مسييح جون من نكننن _

اينو گفتم دست از سرم برداشت و از روي تخت بلندم كرد   تا

و رويه پاش نشوندم ديگه حتي حال نداشتم از رويه پاهاش 

  هت اروم ميكردمبلند شم فقط خودمو بأجمله اينكه محرمه ب

رويه سينش بود و اونم دستاش ستون بدنش بود و نفس    سرم

  نفس ميزد

 بوديم كه يهو در باز شد و بانو اومد تو همينجوري 

 :دو مثل جت از جا بلند شديم كه بانو خنديد و گفت هر

راحت باشيد گفتم من دارم ميرم بيرون يه سري چيز بخرم _

 بيام 

 :سريع گفت مسيح

 ا من ميرم بانو وايس_

 الزم نكرده اي گفت و بيرون رفت و درو بست بانو



 

  از در رفت بيرون تازه يادم اومد خجالت بكشم تا

 :نگاهي بهم كرد و گفت مسيح

 ديگه خجالت نداره كه ما به محرميم _

 :بيشتر تويه يقم فرو كردم كه خنده اي كرد و گفت سرمو

 نگاهش كن  بسه بابا پاشو لباستو در بيار _

 :برق گرفته ها سرمو باال اوردم و گفتم مثل

 لباسامو برا چي درارم هااان؟؟_

 :پرخنده اي كرد و گفت نگاه

  هيچي گفتم سختته با اين مانتو_

گفتم  كه از در رفت بيرون نفس راحتي كشيدم و شروع   اهاني

  كردم خودمو باد زدن

 هر موقع نزديكم ميشد تب ميكردم انگار  لعنتي



 

كردم تويه اتاق راه رفتن نخير انگار نميشه  شدم و شروع  بلند

  بايد مانتو رو در بيارم هوا گرمه 

  كمي دودلي مانتو رو در اوردم با

مانتو يك حلقه آستين پوشيده بودم كه خيلي هم باز نبود    زير

 ولي

كامل از تنم درش اوردم مسيح اومد تو. كه جيغي زدم و.    تا

 مانتو رو پرت كردم تو صورتش 

  گند زدي باز؟ نگاااااار

صورت    اروم  كه  پايين  كشيد  صورتش  تويه  از  رو  مانتو 

 :پرتعجبشو ديدم و با من من گفتم

 تو؟  ميايي در بدون چرا ديگهمقصر خودتي دي_

 اتاق خودم اجازه نميگيرم ببخشيد كه براي اومدن تويه _

 :ريز كردم و گفتم چشمامو



 

 خواهش ميكنم ،فقط دفعه اخرت باشه _

اي كرد و رفت بيرون كه به دنبالش از اتاق زدم بيرون    خنده

 :نگاهي به اطراف كردم

هايه خونه   يك پنجره  بود  و كمي هم سنتي  خونه معمولي 

 رنگي بود و اين خيلي زيبا كرده بود خونرو 

تي وي نشسته بود و سرش تو گوشيش بود رفتم   جلويه  مسيح

 كنارش با كمي فاصله نشستم و نگاهي به گوشيش انداختم ؛

رفتم و سعي   داشت تَر  با كي؟؟ كمي جلو  ولي  چت ميكرد 

 كردم بخونم چيي نوشته كه يهو
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 :رو گرفت جلويه چشمامو گفت گوشي

 نويس ياسينه گردنت شكستبيا تو ب_



 

بلند شدم   چشمامو و  برگردوندم  رو  ازش  و  كردم  ريز  براش 

  رفتم تا قشنگ خونرو برنداز كنم

ديدن آشپزخونه شدم چه قشنگ بود و قديمي  من   مشغول

 عاشق اينجور خونه ها بودم ،

تويه اتاقي كه بانو گفت مال مسيحه تازه چشمام باز شد    رفتم

   اتاقشو شروع كردم ديد زدن 

  ست خاصي نداشت ولي پر بود از پوستر اتاقش

 سمت كمدي كه توش پر جايزه و مدال و لوح بود رفتم؛ به

خبره؟؟ نكنه از اين بچه خَر خونا بوده كه همش سر صف    چه

ازشون تقدير ميشد؟ من يادمه اولين و اخرين جايزه اي كه 

بود   گفته  مامانم  اونم  كه  بود  ابتدائي  دوم  سال  بهم گرفتم 

 :/بدن

   بيخيال



 

نشستم رويه تخت كه چيزي توجهمو جلب كرد اين   رفتمو

 عكس چيه؟؟

خوشكل   قاپ خيلي  دختر  يك  و  مسيح  ؛  برداشتم  عكسو 

  كنارش بود و داشتن به هم ميخنديدن

فكر كنم مسيح بيست و دو سالش بوده باشه اينجا و    حدودا 

  دختره هم هم سن من بوده

 :صدايي كه شنيدم با ترس به سمت در برگشتم با

  بيست سالم بود_

  چهارچوب در تكيه داده بود و داشت نگاهم ميكرد به

 اين دختر كيه؟_

 سهيال_

جوري گفت سهيال كه حس كردم اين براش از يك اسم   يك

 بيشتره لحنش پر بود از غم و أندوه، پر حسرت 



 

 خيلي خوشگله نه؟_

ديگه اي به عكس كردم ، از حق نگذريم خيلي خوشگل    نگاه

  بود

 اره _

كه گفتم خنده غمگيني كرد تا اومدم بپرسم اين دختر   اينو

 :كيه بانو صدامون كرد

 شام  مسيح جان بياييد_

 چشمي گفت و به من اشاره كرد بلند شم ،  مسيح

بود   همراه  بانو چيده  بيرون رفتيم و به سمت ميزي كه  هم 

 حركت كرديم ؛ 

 به به گل بانو چه كردييي _

  خنده مهربوني كرد و بهمون اشاره كرد كه بشينيم بانو



 

صندلي جلويه منو عقب كشيد و بهم اشاره كرد بشينم    مسيح

 : رم نشستو بعدم خودش كنا

 دستتون درد نكنه بانو زحمت داديم بهتون_

  زحمت چيه دخترم تو رحمت اين خونه اي _

  زدم  كه گفت مشغول شيد لبخدي 

 :بشقابمو برداشتو برنج كشيد بعد هم گفت مسيح

 عزيزم كدومو برات بكشم؟_

  اين عزيزم هاش شيرين بود چقدر

 من مرغ ميخورم _

؛ شروع كردم به خوردن برام كشيد و گفت مشغول شو    مرغ 

 :كه بانو گفت

 نگار جان چرا فسنجون نميخوري؟_

 بانو من به گردو حساسيت دارم _



 

گفت و مشغول غذاش شد ؛ ديگه حرفي بينمون رد و   اهاني

  بدل نشد

  كه تموم شد به بانو كمك كردم تا بشقابارو جمع كنه غذا

اون   بعد ميكردم  ديگه حس  داشتم  بانو  با  كه  صحبتي  هم 

مادربزرگ منم هست خيلي زن مهربوني بود،كاش منم يك  

 مادربزرگ داشتم خوش بحال مسيح؛

شستن ظرفا همه تويه سالن نشسته بوديم و داشتيم چايي   بعد

 ميخورديم؛ 

تا  _ تهران  مياد  فردا  پس  گفت  ،مادرت  جان  مسيح  راستي 

 عروسشو ببينه 

اين حرفش چايي به گلوم پريد و شروع كردم سرفه كردن   با

 :كه مسيح شروع كرد به پشتم زدن

 چي شديي نگار؟ خب يواش تَر بخور _

 :به نشونت اين كه خوبم باال گرفتم تا ديگه نزنه پشتم  دستمو



 

ميكشي _ منو  دستت  ضرب  با  تو  نميرم  خفگي  از  من  واال 

 مسيح جان 

  واال بخدا  اينو گفتم هردو زدن زير خنده تا

خوردن چايي از بانو خدافظي كرديم و اومديم بيرون از    بعد

 خونه و سوار ماشين شديم

  ماشينو روشن كرد و راه افتاد ؛ مسيح

 فكر نميكردم بانو انقدر مهربون باشه_

 :بهم كرد و گفت نگاهي

 چرا؟ _

 همينجوري  كاش منم يه مادربزرگ مثل بانو داشتم _

 :زد كه گفتم لبخندي 

 هت حسوديم ميشه ب_

 :كوتاهي كرد و گفت خنده



 

 خدارو چه ديدي شايد مادربزرگ تو هم بشه در آينده _

 كوتاهي كردم و چيزي نگفتم خنده
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 حيتموم شد، با مس  هيآتل  هيكارم تو  نكهيقرار بود بعد ا  امروز

 فروشگاه تا من لباس بخرم   ميرستوران و از اون ور بر ميبر

افتخار    مادرش به  شب  برايه  مياد  وقتي  كه  بود  داده  خبر 

   عروسش كه من باشم يك مهموني ميده

  مادر شوهري باشن ايشون عجب

اديت عكسا بودم ، بالخره بعد يك ساعت اديت زدن   مشغول

كارم تموم شد و با رفتن به اتاق اقايه صالحي ازش اجازه گرفتم 

 كه برم 



 

كمي   ايالمووس كردم  حركت  بيرون  به سمت  و  كردم  جمع 

 ايستادم تا مسيح با ماشين جلو پام ترمز كرد، 

  و سوار شدم كه راه افتاد؛  رفتم

 سالم_

 سالم_

 ميريم ناهار ميخوريم بعدش هم ميريم واسه خريد  اول

  ناهار الزم نبود_

 :بهم انداخت نگاهي

 نداري اونوقتقراره تا شب تويه پاساژ باشي جون _

 :پرتعجبي بهش كردم نگاه

 چرا تا شب؟ يك لباس خريدن فوقش سه ساعت كار ببره _

   رنگ عجيبي داشت امروز نگاهش

  من لباس نميخوام؟ اين نامزدي دوماد نداره؟_



 

 داشتم از تعجب شاخ درمياوردم  ديگه

 نامزدييي؟؟ _

 بله نامزدي مامانم ميخواد به همه معرفيمون كنه _

 :حرفي بزنم جلو رستوران ترمز زد و گفت خواستم تا

 پياده شو_

به    پووف با هم  و  پياده شدم  ماشين  از  و  اي كشيدم  كالفه 

  سمت رستوران حركت كرديم

 و يك جايه دنج رستوران نشستيم ؛ رفتيم

منو همين رستوران مياورد و منم عجيب اين رستوران    هميشه

 و فضائه آرومشو دوست داشتم 

 :رفت و گفترو به سمتم گ منو

 سفارش بده _



 

ساده اي سفارش دادم و اونم دقيقا اون چيزي كه من    غذايه

  سفارش دادمو سفارش داد

 كه بگم :چه تفاهمي  اينجاست

 فكر نميكني كارمون زيادي اشتباهه؟ _

 :آرومشو بهم دوخت و گفت نگاه

 چطور؟ _

اخه ما داريم به همه دروغ ميگيم ، ميدوني اگه مادرت يا  _

 بفهمن كه همش دروغ بوده چقدر ناراحت ميشن؟؟بانو 

 مشكلي نيست چون قرار نيست بفهمن_

انقدر مصمم و اروم بود؟ جوري حرف ميزد كه انگار واقعا   چرا

  ما ازدواج كرديم و عاشق هميم

 نميدونمشايد عاشقش باشم ولي اون  من

 :خوردن غذا خواستم حساب كنم كه يارو گفت بعد



 

 خانوم حساب شده_

از پشت    با انداختم كه صدايه مسيحو  يارو  به  نگاهي  تعجب 

 :سرم شنيدم

  دستت درد نكنه ،غذا عالي بود_

 اين كي وقت كرد حساب كنه ؟  جاااان؟

 :گوشم گفت كنار

اندفعه رو نديد ميگيرم ولي، آدم كه با شوهرش مياد بيرون  _

 تو كيفش نميكنه  دست

يك جمله ساده بود ولي از عسلم براي من شيرين تَر    جملش

  بود

 :سمت ماشين رفتيم و سوار شديم كه گفت به

جايه  _ خودت  يا  ببرمت  ميدونم  خودم  كه  خريدي  مركز 

 مخصوصي ميخوايي بري؟



 

و حركت    سري  اي گفت  انداختم كه خوبه  باال  نه  نشونه  به 

 كرد؛ 

م كه با شنيدن آهنگ چشمام بردم ضبطو روشن كرد   دست

  گرد شد

  كه اين كه صدايه من بود اين

 توهم زدم شايد من

 : بهش گفتم رو

 اين كه صدايه منه وقتي آهنگ تركي خوندم_

و    حس كرد  كنترل  ولي خودشو  گرفت  كردم كمي خندش 

 :گفت

اشتباه نكن اين يكي از خواننده هايه مورد عالقمه  خيلي  _

 صداشو ميپسندم،

 صدايه خودمو نميشناسم ؟ يا توهم زدم جدي؟ من يعني



 

 ولي اين صدايه خودمه_

 :باال انداخت و گفت ابرويي

فكر نميكنم انقدر صدأت خوب باشه كه به پايه خواننده مورد _

 عالقه من برسه خانوم كوچولو

  به سينه نشستم و اخمامو تو هم كشيدم  دست

  ادب بي

بلده تخريب كنه خودش گفت صدام خيلي خوبه، ديگه   فقط

حرفي نزدم كه با كمال تعجب دوباره همون اهنگ پخش شد  

 :نگاهي بهش كردم كه گفت

  چيهه؟ خوب اين آهنگو دوست دارم_

  چشمي براش نازک كردم و رومو برگردوندم پشت

 برو با همون خواننده ات ازدواج كن خيلي دوسش داري  اصال
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باال    مشغول بودم  آورده  ،دقيقا  بوديم  پاساژ  تويه  گشت زدن 

  ترين نقطه شهر تويه گرون ترين پاساژ

نامرد من دست رو هر چي ميزارم پول ندارم كه بخرم    خب

 و بتونم بخرم بايد پول سه ماه حقوقمو بدم تا يكي از اينار

 :مثل خل ها تويه پاساژ راه ميرفتم كه گفت همينجور

 چرا چيزي نمي پسندي پس؟_

 :پولم نميرسه  نگاهي بهش كردم و خيلي رک گفتم چون

  پولم به اين لباسا نميرسه_

 :زد و گفت لبخندي 

 كاري به اين كارا نداشته باش خانوم كوچولو تو فقط بپسند_

 اونوقت پولش چي؟  اعع

 ميگم ندارم پووول خب _

  من ميخرم برات_



 

 :بهش كردم و گفتم نگاهي

 نميتونم قبول كنم ما با هم ن_

 :گذاشت رويه لبام و گفت دستشو

هيس أولن ما نزديك ترين نسبتو داريم االن دوما فكر كن _

 برأيه جبران دارم ميخرم واست 

انقدر رويه نسبتمون تاكيد داشت؟ چرا من انقدر از اين    چرا

  خوشم ميومد؟تاكيد 

 :چيزي بگم كه گفت خواستم

 داري انتخاب ميكني ديگه؟ _

 كردم لباسارو ديد زدن ؛  شروع 

به دلم نميشست لباسا فقط به اسم مارک گرونه وگرنه   هيچي

  قيافه كه نداره



 

نگاه ميكردم كه يهو چشمم به لباسي افتاد رفتم   همينجوري 

مز تيره اي جلو ويترين و نگاه دقيقي بهش انداختم لباس  قر

بود كه دامنش بلند و نيمه پف بود و يقه اش دلبري بود و گل  

   هايه ريزي رويه يقش رو پر كرده بود با ذوق رفتم داخل

 سالم_

 خانوم جووني بود كه با لبخند جوابمو داد كه گفتم  فروشنده

: 

 ميشه اين لباسو برام بياريد بپوشم؟_

اي گفت و رفت تا لباسو بياره مسيح كنارم بود و چيزي   البته

   نميگفت

 دستم داد كه با ذوق رفتم داخل اتاق پرو تا بپوشمش ؛   لباسو

تنم   نگاهي تويه  حسابي  لباس  كردم  آينه  داخل  خودم  به 

  نشسته بود و كمر باريكمو به رخ ميكشيد



 

يكم باز بود و پوست سفيدم با رنگ قرمز لباس هارموني    يقش

قشنگي ايجاد كرده بود دو دل بودم مسيحو صدا كنم كه يهو 

 در اتاق كمي باز شد و اسممو صدا زد 

 چي شد پس نگ_

ماسيده بود و همينجوري داشت نگاهم انگار تويه دهنش    حرف

انداختم كه بعد  پايين  ميكرد كمي خجالت كشيدم و سرمو 

 :چند ثانيه نگاهشو أزم گرفت و گفت

  درش بيار_

 :تعجب نگاهش كردم و گفتم با

 چرااا؟ خيلي خوشگله كه_

 :اطراف نگاهي انداخت و در اتاق رو بسته تَر كرد و گفت به

  بايد درش بياري دقيقا به همين دليله كه _

 :نگاهش كردم و گفتم مظلوم



 

 ولي من اينو دوست دارم _

 :كرد و گفت اخمي

 أوال يقش خيلي بازه همه چيت افتاده توش دوما قرمزه  _

  قرمزه؟ جااان؟

 خواستم چيزي بگم درو بست و گفت منتظرم  تا

 حرسي زمين كوبيدم؛ خدااايااا  پامو

 :اتاق بيرون اومدم كه دختره گفت از

 نديدين؟ پس_

  نه_

گفتم و با ناراحتي بيرون رفتم كه مسيح هم با تشكري از    اينو

 :زنه اومد بيرون و رو بهم گفت

 بيا دنبالم _



 

دراوردم و پشت سرش راه افتادم كه ديدم رفت داخل    اداشو

  يك مغازه

 :داخل كه ديدم داره به دختره ميگه رفتم

 لطفا اون لباستونو بياريد _

 :سو اورد ازش گرفت و داد دستم و گفتاينكه دختره لبا بعد

  برو اينو بپوش _
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به لباسي كه داد دستم كردم مدلش مشخص نبود رفتم   ينگاه

 داخل اتاق پرو تا لباسو بپوشم ؛

به خودم تويه آينه كردم ، باورم نميشد يك لباس انقدر    نگاهي

  تويه تنم بشينه 



 

سفيد ساده بود و دامنش نسباتا تنگ بود و تنها تزيينش    لباس

  گل هايه طالئي رويه كمرش بود

كه بيشتر از همه شيفتش شده بودم شنلي بود كه رويه   چيزي 

  لباس ميومد

 ه بود ؛هايه شنل همون گل هايه طاليي كار شد لبه

پوشيدگي جلوه خاصي   لباس عين  در  و  بود  پوشيده  نسباتا 

 داشت

 :نگاه به خودم بودم كه مسيح گفت مشغول

 نگار نميايي بيرون چرا؟ _

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 :مسيح

ميدادم نياد بيرون تا من ببينمش بخاطر تالفي اون    احتمال 

  موقعي كه لباس پوشيدمو نيومدم بيرون



 

بودم  سأعتم    به بود سپرده  فروشنده  زنه كه  به  ؛  نگاه كردم 

 كسي رو راه ندن تا نگار راحت انتخاب كنه ؛ 

هنوز جواب    به زدم  زنگي  ياسين  به  و  كردم  نگاهي  گوشيم 

  نداده بود ؛ با چيزي كه ديدم ماتم برد

اين لباس مثل فرشته ها شده بود لباس عجيب تويه تنش   تويه

  ر شنل لباس هم معلوم بودنشسته بود و كمر باريكش از زي

   اين همه ظرافت برأيه چيه دختر؟ آخه

الو الو مسيح مردي ؟ مرتيكه زنگ زدي من صدايه نفساتو _

 بشنوم نميگي دلم ميخواد؟ 

 خفه شو بعدا بهت زنگ ميزنم االن سرم شلوغه ياسين

 :رو به نگار گفت زنه

 وايي عزيزم اين لباس تويه تن مدلمونم انقدر خوب نبود _

اخم نگاهي به زنه كردم كه خودش حساب كار دستش اومد    با

  و راهشو كشيد و رفت



 

به سر تا پاش كردم به صورتش كه رسيدم ديدم دوباره    نگاهي

 لپاش گل انداخته

 فقط خودم اين گونه هايه سرخ از خجالتتو ببينم  كاش

 :بهش گفتم رو

 بهت مياد _

 :زير لبي كرد كه كالفه گفتم تشكر

 لباس بسته تَر پيدا نكردم ولي_

 :مكث كردمو گفتم كمي

ولي خيلي بهتر از اينه كه نگاه هر كسي رويه سفيدي هايه _

 بدنت بشينه 

 :چشماش شيطون شد و گفت  دوباره

 اهان و اونوقت شما جزو اون هركسي نيستي؟_



 

رفتم و دقيقا روبه روش ايستادم سرمو بردم دم گوشش    جلو

 :و اروم لب زدم 

من هيچوقت برأيه تو هر كس نيستم اينو تويه مغزت فرو _

 كن

كه    اينو ميكرد  نگاهم  داشت  پر سوال  و  تعجب  با  كه  گفتم 

 : گفتم

 برو درش بيار حساب كنم _

 گفتم و به سمت  ميز حساب حركت كردم ؛ اينو

  انوم زوده برايه فهميدنهنوز نگار خ  زوده
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 :خريد لباس و كفش رفتيم سمت ماشين كه گفت بعد

 تو مگه خريد نداشتي؟_

 :شديم كه گفتم سوار



 

 نه ديگه لباس زياد دارم يكي از همونارو ميپوشم_

به حركت دراوردم فضائه ماشين حسابي ساكت بود؛ با   ماشينو

نده سرخ شدم زير چشمي نگاهي  صدايي كه شنيدم از زور خ

   بهش كردم كه مثل گوجه از خجالت سرخ شده بود

 :بهم كرد و با حرس گفت رو

 خب گشنمه _

اينو گفت از خنده تركيدم همينجوري ميخنديدم كه اولش    تا

  كوفتي گفت ولي بعدش كم كم خودشم شروع كرد خنديدن 

و  خنديده بودم اشك از چشمام جاري شده بود ؛خودم  انقدر

 :جمع و جور كردم و گفتم

 بزار بريم شام بخوريم خانوم كوچولو بعد برسونمت_

 :كه گفتم گفت اينو

 موافقم_



 

هميشگي   خنده رستوران  همون  سمت  به  و  كردم  كوتاهي 

 روندم 

بودم و منو نگاه ميكردم نگار هم رفته بود دستشويي   نشسته

 ؛

به   مشغول نگاهي  خورد،  زنگ  گوشيم  كه  بودم  منو  ديدن 

  حه گوشيم كردم ، مامان بودصف

رو برداشتم و جواب دادم كه صدايه مامان تويه گوشم    گوشي

 :پيچيد

 سالم مسيح جان_

 سالم مامان خوبي؟ _

 مرسي آقا؛ خبري از مادرت نگيري _

 :كوتاهي كردم و گفتم خنده

  مامان جان شما يكسره به خارج و مسافرتي_



 

 :نثارم كرد و گفت كوفتي

 مهمونيه مياييد كه؟ فردا _

 حتما  مگه مهموني نامزدي من نيست؟_

 :اومد جواب بده صدايه نگار اومد تا

 خب من اومدم چي سفارش دادي؟_

بهش  _ مخصوصي  سالم  بيروني  خانوم  عروس  با  پس  اعع 

 برسون بگو خوب تونستي شوهر جور كني براي خودت

 :كردم و با حالت ناراحتي جوابشو دادم اخمي

 ين تيكه ها فردا به نگار نميگي فعال مامان از ا_

اومد حرفي بزنه گوشي رو قطع كردم ؛ سرمو بين دستام    تا

گرفتم ،راستش كمي ميترسيدم از اينكه مامانم بخواد حرفي 

  به نگار بزنه كه باعث ناراحتيش بشه

 :خودم اومدم كه ديدم نگار داره صدام ميكنه  به



 

 سفارش بدي  مسيح حواست كجاست آقا نيم ساعته منتظر_

  زير لب گفتمو سفارش دادم  ببخشيدي 

 : با حالت نگراني نگاهم كرد  نگار

 مسيح تو حالت خوبه؟ چيزي شده؟_

انگار   با كه  ميشد  نگران  برام  جوري  كردم  نگاه  بهش  دقت 

  نزديك ترين نسبتو با هم داشتيم و سال هاست منو ميشناسه

 خوبم از هر وقتي حالم بهتره _

ر كمي از نگرانيش كم شده باشه به صندلي  كه گفتم انگا  اينو

 :تكيه داد و گفت

انقدر غذائه بيرون نخوردم كه تويه اين  _ تا حاال تويه عمرم 

 سه روزه خوردم 

 : كوتاهي كردم و گفتم خنده



 

مشكلي نيست دفعه بعد تو ناهار مهمونم كن  خودت درست  _

 كن

 :اي كرد و گفت خنده

 غذا درست كردنام وايي نميدوني چه خاطراتي دارم از _

شروع كرد تعريف كردن اون تعريف ميكردو من شيفته    بعد

   نگاهش ميكردم 

كه تويه گوشم ميپيچيد لبخند از صورتم كنار نميرفت    صداش

  مني كه يك خنده كوتاه رويه صورتم قاچاق بود

وقتي اين دختر كوچولو اومده بود تو زندگيم حسابي تغيرات    از

 با خودش آورده بود

من االن حسابي از اين تغيرات راضي بودم البته اين چيزارو   و

ط حرفاش ميخنديد فقط وجود خودش معنا دار ميكرد؛ وس

  كه منم به خنده مينداخت



 

دنيا   وقتي همه  داشتم  دوست  ميومد  هاش  خنده  صدايه 

  سايلنت بشه و صدايه اون بره رويه اخرين درجه

 وجودم گوش بشه برأيه شنيدن خنده هاش تمام

از خوردن غذا به سمت خونشون حركت كردم وقتي به    بعد

در خونشون رسيدم پياده شدم و خريداشو دادم دستش كه  

 :گفت

 مرسي بابت امشب_

 :رفتم و كمي خم شدم تويه صورتش و گفتم جلو

 من اين تشكرو قبول نميكنم _

 :گرد كرد و گفت چشماشو

 خب چيكار كنم؟_

 :حالت متفكر به خودم گرفتمو گفتم كمي

 خخببب بزار فكر كنم ،اهان_



 

 :به نشونه چيه تكون داد كه گفتم سري 

 خيلي وقته كسي لپمو بوس نكرده بوسم كن_

 :كم مونده بود از حدقه بزنه بيرون كه گفت چشماش

 عمراااا _

حالت دلخوري باشه اي گفتم و خواستم برم كه دستمو تويه   با

  دستايه ظريفش گرفت

 :ه گفتزدم و خواستم برگردم ك لبخندي 

 نه همونجوري وايسا _

ايستاده بودم كه حس كردم رويه نوک پاهاش بلند   همينطور

شد، چند ثانيه بعد نرمي لباشو رويه گونه ام حس كردم كه  

 سريع لباشو برداشتو بعدش فقط صدايه دويدنش اومد 

 كه ديدم نيست  برگشتم



 

  نداشتم   دوست  هنوز  منيه رويا اومد و رفت سريع رفت     مثل

  بشم بيدار

  بزار همه بفهمن من عاشق اين رويايه ضعيف و ظريفمم اره

 مال من آفريده شده  اون
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  ديشب  از فكرش  بيرون نيومده بودم كل

  اگرم ميخواستم با اون كاري كه ديشب كرد نميتونستم  يعني

سمت كمدم تا لباسي بپوشم و بعدش برم دنبال نگار؛    رفتم

كت و شلوار مشكي به تن كردم و كرواتمو بستم اومدم برم 

  بيرون كه زنگ خونه به صدا در اومد ؛

  و درو باز كردم كه چهره دالرام نمايان شد رفتم

 ن بود؟االن وقت اومد هوووفف



 

 سالم مسيح جون_

 :چشمامو بستم و گفتم كالفه

 چي ميخوايي دالرام ؟ _

 لوندي زِد و گفت:دعوتم نميكني تو؟ لبخند

 وقت ندارم بايد برم دنبال نگار _

  به داخل هول داد و اومد تو كه به وضوح جا خوردم منو

 چه غلطي ميكني؟ گمش _

 :گفتم حس لباش رويه لبام به عقب هولش دادم و با داد با

 چه غلطي ميكني ؟گمشو بيرون_

 :تويه چشماش حلقه زد و گفت اشك

 مسيح من دوست دارم _

 :عصبانيت بازوشو گرفتم و از خونه انداختمش بيرون و گفتم  با



 

دفعه آخرت باشه  دور اين خونه و من ميايي من زن دارم _

 خيلي هم دوستش دارم 

دم و بعد گفتم و درو بستم ،كالفه دستي به گردنم كشي  اينو

 با ياد اوري كاري كه كرد با چندش لبامو با دستم پاک كردم 

به لباسم كشيدم و كتمو از رويه مبل چنگ زدم و از    دستي

 خونه بيرون  زدم

و برداشتم و شماره نگارو گرفتم كه بعد دو بوق جواب   گوشيمو

 داد؛

 الو مسيح كجاايييي؟ ما نيم ساعته منتظريم_

 ما؟_

 ااره ديگه منو يلد_

 نگار يلدا نميتونه با ما بياد _

 :يلدا اومد كه گفت صدايه



 

 پلشت پس من چجوري بيام؟_

 نگار بهش  بگو به ياسين ميگم بياد دنبالت،_

به    نگار زدم  زنگ  كه  كرد  قطع  رو  گوشي  و  گفت  اي  باشه 

 ياسين

 الو ياسين _

 بهه داش مسيح پارسال دوست امسال پشم _

 :كوبيدم به پيشونيم يكي

 يااسيينن هر دفعه بايد اينو بگي؟؟_

 كارتو بگو بابا _

 االن ميري دنبال يلدا بعد با هم مياييد مهموني_

 نهههههههه  تو روخدا منو نفرس دنبال اون مو نيميام _

** 



 

با ياسين بالخره راضيش كردم بره    بعد كلي سر و كله زدن 

  دنبال يلدا

 م بهش پيام دادم كه بياد بيرون ؛در خونه نگار كه رسيد  به

 : دو مين اومد نشست تويه ماشين و گفت بعد

  سالم بريم_

چيزي   نگاه و  بود  صورتش  رويه  شنل  كردم  بهش  كوتاهي 

لباس خريدم  در كنار  فهميد شنلو خودم  از چهرش  نميشد 

خودشو  درست  مانتو  و  شال  با  نميتونه  ميدونستم  چون 

 بپوشونه 

 :دم  بعد پنج مين نگار گفتسمت خونه مامان رون به

 مسيح من استرس دارم _

 :كه نگاهم به جاده بود گفتم همينجور

 استرس برايه چي فكر كن يك مهموني سادست_



 

عميقي كشيد، دستي به ته ريشم كشيدم و سعي. كردم   نفس

  خندمو كنترل كنم؛

  االن سعي داشت خودشو اروم كنه ولي نميتونه ميدونم

  ينمون رد و بدل نشدمقصد ديگه حرفي ب تا

خونه باغ كه رسيديم نگهبان درو باز كرد و وارد حياط شدم    به

باز  نگارم  ماشينمو پارک كردم و پياده شدم رفتم در سمت 

كردم و دستمو به طرفش گرفتم كه با چند ثانيه مكث دستشو  

 گذاشت تويه دستم و از ماشين پياده شد ؛ 

د شديم مامان اومد سمت در ويال حركت كرديم ، وقتي وار  به

 : به سمتمون

 سالم پسرم خوش اومدي _

و بغلم كرد ، بعد اينكه از بغلم بيرون اومد نگاهي به نگار    اومد

 :انداخت و گفت



 

دختر نميخوايي شنلتو از رويه صورتت برداري مادر شوهر  _

 ببينه پسرش چه دست گلي به آب داده؟ 

و گفت:شو  كه گفت اسمشو با اخطار صدا زدم كه خنديد    اينو

 خي كردم بابا 

 :شنلشو از رويه صورتش برداشت كه مامان گفت نگار

 ماشاهلل پس پسرم حق داشته گيرت بيوفته _

 :كه گفت نگار لبخندي از رويه اجبار زِد كه گفتم اينو

 مامان ما بريم باال نگار لباساشو دربياره _

سري تكون داد و رفت ، دستمو پشت كمر نگار گذاشتم    مامان

و به سمت باال هدايتش كردم ، از پله ها باال رفتيم و با رسيدن  

 به اولين اتاق درشو باز كردم و داخل شدم 

  داخل شدن نگار درو بستم بعد

[24.11.20 22:12] 

#part88 



 

 :رو بهم كرد و گفت  نگار

 ميزد؟ مامانت چرا اينجوري باهام حرف _

 چجوري حرف ميزد؟ _

 انگار خيلي خوشحال نبود از وجود من _

اينجا    ميدونستم كنه  فكر  ميكردم  كاري  نبايد  ولي  فهميده 

 :اضافس پس گفتم

   نه تو خيلي استرس داري بخاطر همينه_

 نميدونم شايد _

در اورد و گذاشت رويه تخت و رفت سمت آينه و شروع   شنلشو

  كرد رژ زدن ؛

 : شد برگشت و گفتكه تموم  كارش

 من حاضرم بريم پايين _



 

بهش كردم ، اخمام به شدت تويه هم رفت و به سمتش    نگاهي

رفتم ؛انگار خودشم فهميده باشه همينطور عقب ميرفت انقدر 

اين حركت تكرار شد كه پشتش به ميز آرايش خورد ، نگاهي 

به چشماش و بعد به لباش كردم و همينطور خيره به لباش  

 :گفتم

 ا انقدر پر رنگ؟چر_

 :لرزيدن و گفت لباش

 همينجوري ه_

 چرا قرمز حاال؟_

لب    صدايه دوباره  كه  نگفت  چيزي  ميشنيدم  قلبشو  كوبش 

 :زدم

 قرمز خيلي دوست داري؟نه؟_

چيزي نگفت كه انگشتمو رويه لباش گذاشتم و كشيدم    دوباره 

  ؛



 

بسته بود و بدنش يخ كرده بودترسيده بود؟ اونم از    چشماشو

 من؟

 بار كارمو تكرار كردم كه رژ تقريبا پاک شد ندچ

بوسه چندش أور دالرام افتادم ، بوسه از نظر من چندش   ياد

 بالخره   نخواست  لبارو  اين  ميشد  مگهترين كار دنيا بود ولي  

  طعمشونو روز يك

 ميچشيدم 

 رنگ طبيعي لبات خوشگل تره _گوشش لب زدم: كنار

بهم   و و گفتم:بريم؟نگاه خجلي  گرفتم  فاصله  ازش  بعدكمي 

انداخت و گفت بريم دستمو به سمتش دراز كردم كه با دودلي  

 دستشو تويه دستم گذاشت و به سمت بيرون قدم برداشتيم 

پله ها كه پايين رفتيم تقريبا همه اومده بودن  دست سرد   از

آرامش  نگارو   با  و  كردم  بهش  نگاهي  و  فشردم  دستام  تويه 

چشمامو باز و بسته كردم ، قدم ديگه اي كه برداشتيم بلند  



 

گو شروع كرد :خانوم ها آقايون اين شما و اين هم عروس و 

 دوماد امشب 

برامون   كمي جا خوردم ولي چهره خودمو حفظ كردم همه 

ز پله  دست زدن كه دست نگارو محكم  گرفتم و همراه هم ا

 ها پايين رفتيم 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 :نگار

بابت خيلي    دستمو اين  از  و من  نميكرد  رها  لحظه هم  يك 

   خوشحال بودم چون كسي رو اينجا نميشناختم

يك لحظه هم فكرشو نميكردم اينجا انقدر بهم سخت   حتي

  بگذره

 چي چشم ميچرخوندم يلدارو نميديديم؛ هر

ز داشتم معلوم نيست كجا گم و گور  االن كه بهش نيا بيشعور

 شده



 

 و دختر جواني به سمتمون اومدن و  پسر
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در    پسره باشه مسيحو  ميخورد حدودا سي سالش  بهش  كه 

 :آغوش گرفت و بعد گفت

  سالم پسر عمه جان_

 سالم آقا بهراد چه عجب _

 :خنده كوتاهي كرد و گفتكه انگار اسمش بهراد بود  پسره

 عجب از شماست كه زن گرفتي و به ما نگفتي  غريبه شدم؟ _

 :كنارش دستشو سمت مسيح دراز كرد و گفت دختر

 سالم آقا مسيح_

 :دختره خيلي عجيب بود كه مسيح گفت  لحن



 

  سالم آنجال خانوم_

 اينكه دست دادن تازه يأدشون افتاد منم اينجام  بعد

 :دستشو پشت كمرم گذاشت و گفت مسيح

 معرفي ميكنم نگار عشق زندگيمم_

  اوه چه خوب نقش بازي ميكنه اوه

دستشو به سمتم دراز كرد خواستم دستمو ببرم جلو كه    پسره

 :مسيح گفت

  بهراد جان نگار دست نميده_

اهاني گفت و بعد رو به دختره چيزي به خارجي گفت   پسره

كه دختره نگاهي بهم كرد و سري تكون داد و بعد دستشو 

 :سمتم دراز كرد 

 سالم من آنجال هستم ؛ خوشحال شد تو با من دوست شد _

 :زديم زير خنده كه بهراد گفت  سه هر



 

 آنجال نامزدم و عشقمه و از تگزاس اومده _

 :گفتم و دستشو فشردم كه دختره گفت خوشبختمي

آقا مسيح ميشه نامزدتو بديش به من بريم حرف زد؟مسيح _

 :خنده اي كرد و گفت

 باشه ولي خيلي دورش نكنيد أزم و زود پسش بياريد _

 :خنده بامزه اي كرد و گفت آنجال

 باشه حتما زياد دورش نكرد _

حرف زدنش عجيب به دلم مينشست تا حاال نديده بودم    طرز

  يك خارجي ايراني حرف بزنه

 :دستمو گرفت و برد سمت ميز و گفت انجال

 بشين حرف بزنيم _

 :زدم و نشستم اونم كنارم نشست و گفت لبخندي 

 تو أسمت چي هست؟ _



 

  نگار_

 :فكر كرد و بعد گفت كمي

 ي گشنگهآآ خيل_

  اي كردم و گفتم خنده

 اسم توهم خيلي قشنكه_

 :اشتياق خاصي گفت با

 مسيح دوست داشت؟_

زدم و نگاهي. به مسيح كردم كه داشت با بهراد و دو   لبخندي 

دوسش   ميشه  گفتم،مگه  خودم  با  ميزد؛  حرف  ديگه  نفر 

   نداشت؟ ولي حيف كه اون دوستم نداره

 اره خيلي دوستش دارم _

 هراد خيلي دوست اهوم منم ب_

  :كوتاهي كردم كه گفت خنده



 

 : بخاطر چي عاشقش شدي؟با تعجب  پرسيدم _

 يعني چي؟_

 :گفت

خب مثال من بخاطر مهربوني بهراد باهاش دوست شدم و از  _

  كل چهرش عاشق خنده هاش شدم

زدم كه ادامه داد:بهراد خيلي قشنگ و بامزه خنديد   لبخندي 

تويه شركت وقتي اولين بار ديدمش داشت با يك نفر حرف  

ميزد و بلند بلند ميخنديد بنظرم هيچكس صداي خنده بهراد 

 را نداشت 

زدم چقدر اين دختر بامزه بود چقدر قشنگ عاشقي   لبخندي 

  بلد بودش

  اووومم خب منم عاشق چشمايه مسيح شدم _
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 :اشتياق خودشو جلو كشيد و گفت با

 ادامه بده _

اون _ مثل  هيچكس  انگار  ميده،  ارامش  بهم  چشماش  خب 

نگاهم نميكنه وقتي بهشون خيره ميشم نميتونم نگاهمو بگيرم 

  ازش

عشقو   لبخند خوب  هم  ها  ايراني  گفت:شما  و  زِد  مهربوني 

 ميشناسيد 

  خنديد اي كردم كه خودشم خنده

 تو دختر زبيايي هستي چي بهش ميگن اهان ظريف و زيبا _

 مرسي تو هم خيلي زيبايي _

 ميسي_

اينجوري    خنده ميشديم  لوس  موقع  هر  يلدا  منو  كردم  اي 

 ميگفتيم ميسي 



 

 :و بهراد اومدن سمتمون و گفتن مسيح

 عشقم نگار خانومو كه خسته نكردي؟_

  نه عزيزم_

 :رو به ما گفت بعد

 من ميگه جرجي بهراد به _

 بهراد زودتر گفت:جيرجيرک خود

كه  _ زير خنده  زديم  از جيرجركهمه  مياد  اره خيلي خوشم 

مسيح گفت: بهراد اگه يك جيرجيركو از نزديك ببينه سرتو  

 ميبره 

 :بعد رو به من گفت و

 نگار عزيزم بيا كارت دارم _

اي گفتمو بلند شدم و رفتم سمتش كه به بازوش اشاره    باشه

 عني بگيرش كرد كه ي



 

دور بازوش حلقه كردم و با هم از بهراد و آنجال دور    دستمو

 :شديم كه گفت

نگار مامان قبل شام ميخواد مارو خودش معرفي كنه آماده  _

 باش

 : اي گفتم ،باچيزي كه يادم اومد رو به مسيح گفتم باشه

 ببينم يلدا اينا  كجان مسيح؟ _

 نميدونم بايد ميرسيدن _

 :ياسين~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 :پنچري ماشينو ميگرفتم كه يلدا گفت  داشتم

 ازت متنفرم ياسين_

 : حرس  نگاهش كردم با

  نكه من عاشق سينه چاكتم_

 :در اورد و گفت أدامو



 

  اخه اين لگنت االن بايد بنچر بشه؟_

اين _ به  شما  دهات  تو  بود  خدابيامرزت  عمه  لگن  هووووي 

لگ ميگن  تو عروسك  ماشيني  يه همچين  تاحاال  اصال  تو  ن؟ 

 خوابتم سوار نشدي 

  در اورد و ديگه چيزي نگفت أدامو

 :اخرايه كارم بود كه صدايي شنيدم ديگه

 جووون خانومي برسونيمت_

جا بلند شدم و رفتم پشت يلدا و در گوشش گفتم برو تو   از

 :ماشين رفت عقب كه رو به پسرا گفتم

 منم ميرسونين؟_

خ بزار اون جيگره بياد جلوتا اينو گفت ديگه قاطي  برو گوال_

 : كردمو گفتم

 جيگر اون باباته مرتيكه _



 

پياده    قفل باال بردم و زدم به شيشه ماشينشون كه  فرمونو  

 شدن ؛

  جيغي زِد كه مشتي زدم تو صورت پسره يلدا

كلي كتك خوردن و زدن دوتاشون در رفتن و من همونجا   بعد

يه دادم كه يلدا اومد سمتم و نشست نشستم و به ماشين تك

 :كنارم

 مجبوري؟ االن وقت رگ غيرت باد كردن بود؟_

 :خشمگيني بهش كردم نگاه

خانومو من اين وسط مثل خَر داشتم كتك ميخوردمو ميزدم _

 اونوقت جايه دست درد نكنيته؟

 حقته  مگه من بهت گفتم_

 :نگفتم كه گفت هيچي

 دهحاال بزار ببينم گوشه لبت زخم ش_



 

برد سمت لبم كه طي يك حركت ناگهاني دستشو.   دستشو

 گاز گرفتم  كه جيغش هوا رفت

رها كردم و شروع كردم خنديدن كه مشتي نثارم كرد   دستشو

 و از جا بلند شد و رفت تويه ماشين
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 :نگار

  يلدا و ياسين از در اومدن تو دهنم مثل بز باز موند تا

لبش پاره شده بود و كتش كمي خاكي شده بود و يلدا   ياسين

هم پايين لباسش خاكي بود و موهاش نامرتب از شال زده بود 

  بيرون

 شماها چرا اين شكلي شديد؟؟_سمتشون و گفتم رفتم

 :با حرس گفت يلدا



 

 پاره كرد گورانگوتان از سر غيرت پيرهن _

 :تعجب نگاهي به ياسين كردم كه رو به يلدا گفت با

 حيف نون قابلمه مسي حيف نون _

لباسامو   يلدا كجا  گفت  من  به  رو  و  كرد  نثارش  بابايي  برو 

 دربيارم؟ 

 برو باال اتاق اولي_

 :كه رفت ياسين رو به من گفت يلدا

 اين دوسته تو داري؟ اين هيوالااااست _

  رشو گرفت و رفتبا حالت بامزه اي س بعد

اي كردم و خواستم برم باال كه المپا خاموش شدو آهنگ    خنده

 بيمار رضا بهرام پخش شد؛ 

كجا قابل ديدن نبودخواستم برم سمت نوري كه وسط    هيچ

سالن بود كه كسي كمرمو گرفت و از پشت منو چسبوند به 



 

گوشم  كنار  و  مسيح  صدايه  كه  بزنم  جيغ  خواستم  خودش 

 :شنيدم

 ختر كوچولو منمنترس د_

برخورد نفسش كنار گوشم قلقلكم ميشد كه منو به حركت   از

 :دراورد و به سمت نور رفت و گفت

  قراره با هم برقصيم_

؟ با هم برقصيم تا خواستم چيزي بگم ،ما وسط نور بوديم   چي

 و كل آدما خيره ما بودن

دستشو گذاشت پشت كمرم و گفت دستاتو دور گردنم    مسيح

 حلقه كن

ترديد دستمو دور گردنش حلقه كردم و شروع كرديم اروم    با

 :تكون خوردن،خواننده شروع كرد به خوندن

  از اين ديوانگي سر ميروم من

 ميبينم به غير از عشق نيست آنچه



 

 لحظه اي از روم برداشته نميشد  نگاهش

 نكن ديوانه تَر هم ميشوم  شك

به گردنش بود دروغ بود اگه بگم طاقت نگاه كردن بهشو   نگاهم

 نداشتم

  جهت نيست اين همه زيبايي  ات بي

 كسي بيند تورا مجنون شود  هر

  باال اوردم نگاهم به نگاهش گره خورد؛ نگاهمو

  تو ميچرخمو آرايشت كل إعجاب طبيعت ميشود دور

 آبي چشماش غرق بودم كه منو برگردوند و كمرمو گرفت   تويه

  ات شدم ببين ديوانه

 با ريتم آهنگ تكون ميخورديم؛  همينجور

بسته    با فروريخت و چشمام  تويه سينه  قلبم  كاري كه كرد 

   شد



 

  به من دل را ببند فقط

 بخند  فقط بخند فقط دلبرم اي جانم از عشق تو سوخت   اي 

نم بود و نفساش به پوست گردنم هنوز تويه گودي گرد  سرش

 ميخورد 

  ميبندم   دل  مننامردي اگه ظاهرا داري اين كارارو ميكني   خيلي

  غرق   چشمات  دريايه   تويه  بيشتر  كارات   اين  از  كدوم  هر  با

 نبودت  از  ميترسم بيشتر ميشم

برم گردوند سمت خودش و دستشو دور كمرم حلقه    دوباره

 كرد؛ 

  دلبري   برد  تو  از  دلي  كه  نتواندكسي گويد سخن از عشق را    هر

  است دشوار چنان تو از

 دل تب دارو يك بيمار ميخواهد فقط كه

طاقت نگاه به چشماشو نداشتم تمام قدرتمو جمع كردم   ديگه

 و سرمو گذاشتم رويه شونش تا زودتر تموم شه اين رقص 
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وم شد ، فقط وقتي به خودم اومدم كه  كي آهنگ تم  نفهميدم

 همه داشتن برامون دست ميزدن

 :از رويه شونش برداشتم كه مامان مسيح صدامون كرد سرمو

 بچه ها بياييد اينجا _

 پشت ميزي كه گفت ايستاديم ؛ رفتيم

 :مكث كوتاهي شروع كرد حرف زدن بعد

اينجا _ دليل  يك  به  امشب  ميدونيد  كه  همونطور  دوستان 

 م اونم نامزدي پسرمهجمع شدي

 :حرفي نميزد كه ادامه داد هيچكس

  اسم عروسم نگاره_

 :كوتاهي كرد و گفت خنده



 

البته معلوم نيست پسرم از كجا پيداش كرده من هيچ كاره _

بودم خودتونم ميدونيد پسرا نميتونن عروس خوب و سالم پيدا  

 بگذريمكنن ولي 

  دستم كه تويه دستش بود رو محكم فشار ميداد مسيح

 :بدي از حرفايه مامانش بهم دست ميدادادامه داد حس

يكي پدر مادرشو  بايد به نگار جون افتخار كرد چون از كوچ_

  از دست داده و خودش رويه پايه خودش ايستاده

 :نگاهي كه معنيشو نميفهميدم به من كرد و ادامه داد بعد

 البته معلوم نيست برايه گذروندن زندگيش كجاها كار كرده _

اين حرفش بدنم سرد شد و عرق سردي رويه كمرم نشست،   با

 منظورش چي بود؟

 زير لب گفت: مامان بس كن مسيح

 نگاهي بهش كردم چشماش قرمز بود و رگ گردنش متورم   نيم



 

ريز ريز حرف ميزدن با هم كه مامانش رو به من كرد و    مردم

  نگار جون تو پسر منو از كجا گير اوردي ؟_گفت:

 :رد و گفتخنده اي ك  بعد

آويزونش شدي يا اون اومد سمتت؟ من كن فكر كنم گزينه  _

 اول 

  همه زدن زير خنده بعدش

زِد ولي سعي كردم خودمو كنترل   اشك تويه چشمام حلقه 

   كنم

  ادامه   ديگه  كاشميلرزيد و ديگه تحمل وزنمو نداشتم    بدنم

 نده

 دوباره با صدايه بلند گفت:مامان بس كن لطفا  مسيح

 مسيح حقيقت تلخه كه يه بي پدر مادر جاش توو  چرا پسرم_

 من  ولي  زدن  جيغ  همه  برگردوند  جلومونو  ميز  و  زِد  اي   عربده

  ميكردم نگاه فقط



 

تحقير شدنمو  نگاه   چيز  عشق  ميگفتنرد شدنمو  خوميكردم 

  بديه

  ادما   اين  جلويه  اينجا  االن  كه  نكردم   گوشگوش نكردم    من

 ميكشم نكردمو كه كارايي  خجالت داشتم

  و   رفتم  عقب  قدم  دوو ديدم كه داره داد و بيداد ميكنه    مسيح

  قلبم   به   ميزدن  خنجر   عجيب   قضاوتشون  با  كه  چشمايي   جلويه

ري برسم، فرار از اين فضائه آلوده  فرا  راه  به  تا  ؛دويدم  دويدم

 پشت  به  كي  نفهميدم  و  رفتم  باال  ها  پله  از  نميومد  باال  نفسم

 رسيدم  ساختمون بوم

 ساختمون ايستادم و به پايين نگاه كردم  لب
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 بايد   من  چرا  خداياحرفاش افتادم چشمامو با درد بستم     ياد

 بشم؟ سرزنش گرفتي  أزم خودت كه  چزي  بخاطر

 كمكم كن خدايا

كسي از پشت بغلم كرد و كشيدم تويه بغلش ، از بويه   يكدفعه

 عطرش فهميدم عشق ممنوعمه 

شكست    چقدر زود  چقدر  شدم  متولد  تازه  عشق  مرد  زود 

 شكستم  زود  چقدرخوردم 

اخرين  بار عطرشو عميق به ريه هام كشيدم چشمامو   برايه

بيرون  بغلش  از  خودمو  و  كردم  جمع  قدرتمو  تمام  بستم 

 كشيدم؛ 

 :م  كه گفتكرد نگاهش

 ميخواستي چه غلطي كني؟ _

 :زدم و گفتم  پوزخندي 

 نترس خودكشي نميكنم  عادت دارم _



 

 :قرمزشو بهم دوختو گفت چشمايه

  بيا بريم_

از تويه دستش كشيدم و    دستمو گرفت كه با ضرب دستمو 

 :داد زدم

 نميااممم من با تو هيچ كجا نميام _

كشيد و اومد ديوونه ها داد ميزدم كه دستي به گردنش    مثل

برد كشون  كشون  و  گرفت  دستمو   سمتم 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  صدا تويه ماشينش نشسته بودم و خيره بيرون بودم بي

  ميومد ، چقدر دلگير بود امشب چقدر قلبم درد ميكرد بارون

 :كي نگه داشت ماشينو رو بهم كرد و گفت نفهميدم

 به يلدا زنگ ميزنم بياد پيشت_

 ا نه لطف_



 

 :چيزي بگه كه خيره بهش گفتم خواست

 ارزشي برات دارم؟ حداقل به عنوان يك دوست_

 :چنگي به موهاش زد كه با بغضم ادامه دادم كالفه

 اگه ارزشي دارم يه كاري برام بكن_

 :به چشمام دوخت و گفت نگاهشو

 چي؟_

و    طاقت دوختم  بارون  به  نداشتمنگاهمو   به چشماشو  نگاه 

 :گفتم

  ادو كنسل كنلطفا قرارد_

 نمي_

  لطفا  برو اگه يخورده هم ارزش دارم برات_

 :كردم و ادامه دادم نگاهش



 

من نميخوام تو يك لحظه از زندگيم تو و اون چشمايه ابيت _

 رو ببينم 

با درد عميق قلبم نگاه تويه چشمايه رنگ خون عشقم كردم    و

 و تير آخرو زدم 

 بودنت تويه زندگيم اذيتم ميكنه_

 كه گفتم كالفه دستي به گردنش كشيد و چيزي نگفت،  اينو

 :باز كردمو لحظه اخر نگاهش كردم و گفتم درو

 مرسي
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ير همون بارون به سمت ماشين پايين اومدم و درو بستم ز  از

 خونه حركت كردم؛

 قدم كه برداشتم صدايه جيغ الستيك ماشينشو شنيدم ،   سه

 گذاشتم رويه قلبم و به اشكام اجازه  سرازير شدن دادم   دستمو



 

آسفالت    دو رويه  و  نكرد  ياري  پاهام  برداشتم  كه  ديگه  قدم 

   خيس خيابون افتادم

  تونستم پاشمكل لباسمو خيس كرده بود و من نمي بارون

كسي نبود از جا بلندم كنه حتي خودش؛ مگه نميگفت   حتي

  تا من هستم نترس؟

 :زدم داد

 تنهايي   از   ميترسم  نبودت   از   مناالان كجايي من ميترسممم_

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ تو بعد ميترسم

هر زحمتي بود وارد خونه شدم و بعد عوض كردن لباساي    به

  به حرفام فكر كردم ؛ خيسم پشت پنجره نشستم،

ترين كار همين بود اينكه ديگه نبينمش تا بتونم به    درست

زندگيم ادامه بدم؛همون موقع گفتم از من و اون مايي ساخته  

  نميشه



 

 تكيه  تابا خودم لج كردم تا بتونم از اين تنهايي دربيام    فقط

  برام بشه گاهي

  نميشه، انگار خدا منو تنها آفريده تا آخرش ولي

فكر كردم كه نفهميدم كي چشمام سنگين شد و خوابم   انقدر

 م چشامو باز كردم ،گردن ناحيه در شديدي  درد بابرد

 به گردنم كشيدم كه اخم دراومد  دستي

ديشب كه اينجا خوابيده  بودم اين شكلي شدم؛ رفتم حمام   از

لباس  مختصري  دوش  از  بعد  اتليه و  به سمت  و  پوشيدم  امو 

 حركت كردم؛ 

 حدودا ده مين رسيدم به اتليه و داخل شدم بعد

ميز نشستم و سعي كردم خودمو مشغول كنم همش    پشت

 نگاهم به ساعت بود تا شايد بياد و قرار داد رو بهم بزنه

  دخترم نگار_

 :صدايه صالحي به خودم اومدم و نگاهش كردم كن گفت با



 

 ختر ؟نيم ساعته صدات ميكنم حواست كجاست د_

 :گفتم كه گفت ببخشيدي 

 مسيح امروز زنگ زد گفت ميخواد قرار دادو بهم بزنه_

 اين حرفش بغض گلومو گرفت با
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 اينكه خودم ازش خواسته بودم اينكارو بكنه ولي  با

ببينمت    حداقل ديگه  يكبار  ميكردي  كنسل  اينجا  ميومدي 

 عشق بي معرفتم

خودم اومدم كه ديدم قطره أشكي از چشمام رويه كاغذا    به

  مشغول   كار  با  خودمو   كردم  سعي  و  كردم   پاک  اشكاموريخته

  كنم؛



 

اتمام كارام وسايلمو برداشتم و از اتليه بيرون زدم، پياده   بعد

 به سمت خونه حركت كردم تا شايد حال و هوام عوض بشه 

و آهنگي پلي كردمديوونه من   هنزفري  گذاشتم تويه گوشم 

 معلومه كجايي؟

 نبود اخه اين همه جدايي قرار

   نبود اخه تنهايي ها قرار

 بيا بيا بيا  بيا

  ادم مغرورو بلد نبودي اين تو

 دورم پيچيدم هوا سرد بود ؛ من از هوا سرد تَر  دستامو

 جاش  يهو بندازتت دورو ؛ نبودي 

  هر اشتباهي بشي مجبورو  واسه

 بيا بيا بيا  بيا

 تنگه واسه چشمايه خوش رنگت  دلم



 

بستم تا چشماش يادم بياد ، اين لحظه ها هر كدوم    چشامو

 به   روزه  يك  كه  بودم  جنبه  بي  من  شايدميك سال ميگذشت  

 افتادم  حال اين

زدي هر مي  برات   ميرقصيدم كه دلم بدجور شده تنگت  كجايي

 سازي 

 نيست واسه يه شهر خاطره ميسازي  حواست

 از چشمام سرازير شد و خودمو به آهنگ سپردم؛  أشك

 كه خودت ميدوني تو قلب من ميموني تو

  بمون يه كاري كن به ظاهر بي قراري كن  ألقل

 داري كن نرو  آبرو

 كه خودت ميدوني تو قلب من ميموني تو

 كن   داري   آبروبمون يه كاري كن به ظاهر بي قراري كن     ألقل

 نرو 



 

 بياد  يادت

 همه خاطره لعنتي رو يادت مياد يا نه؟  اون

 يادت بياد  فقط

 من بدتر از اين نميشه ديگه ته داستانم  حال

 بياد مني كه بخاطرت تو رويه هر كي بود وايسادم  يادت

 يادت بياد  فقط

 خودم باعث شدم كه اينجوري از چشمت افتادم  من

شلوغي هر جايي حس كردي تنهايي فقط منو يادت بياد.   تو

  بياد  يادت منو خوردي  زندگي از اوردي  كم جا هر

 jبياد يادت
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  هفته بعد يك



 

اين چند وقت منو كشته بود تا بالخره امشب راضي شدم    يلدا

   بيام بيرون

يك هفته فقط ميرفتم اتليه و ميومدم خونه ، اصال حوصله   اين

  بيرون و ادمايه بيرونو نداشتم

  بوديم رستوران اومده

 سفارش بده يلدا_

 :مضطربي بهم انداختو گفت نگاه

  نه صبر كن_

 صبر براي چي ؟_

  خب چيزه من دستشويي دارم اصال_

 اوكي برو بيا _

اي گفت و بلند شد و رفت با چشمام دنبالش ميكردم كه   باشه

 ديدم داره ميره سمت در ورودي 



 

زدم:  با تو خيابون _تعجب صداش  ميره  اونجا  يلدا  يلدا هوي 

 :/مگه ميخوايي تو باغچه دستشويي كني

  كرد و به سمت دستشويي رفت؛اخم نگاهم  با

  چشه ديگه؟ يك هفته باالسرش نبودمااا اين

تقريبا داشت سرد ميشد و ما هم كه اومده بوديم بيرون   هوا

 مثل چي پشيمون شديم لباس گرم نپوشيديم 

هفته اي ميشد نديده بودمش؛ و سعي ميكردم بهش فكر   يك

خت  نكنم ولي مگه ميشد؟ حتي آبي آسمونم منو يادش ميندا 

 ياد چشماش 

 :يلدا

 ياسين كدوم گوري موندي پس؟  الو

 الو سالم عزيزم منم خوبم_

 عزيزم عمه بزرگوارت بود كه فوت شد  ميگم كجاييي؟ _



 

  اره دارم ميام عشقم منم دل تنگتم_

 :زدم رو پيشونيم و گفتم يكي

يك _ گفتي  مسيح  به  زدي؛  گند  چجوري  بزنم  حدس  بزار 

 اون دوست دختراتمهموني  دعوتيد با يكي از 

 آفررررييييييين باريكال ماشاهلل عجب هوشي عشقم_

چه   كالفه كردمبا  قطع  تلفنو  گذاشتمو  هم  رويه  چشمامو 

فالكتي منو ياسين با هم هماهنگ كرديم تا اين دوتارو با هم  

  روبه رو كنيم

كار فقط اونجاست كه من با ياسين هماهنگ كردم با    سختي

 ميگرفت جريان چيهخَر هماهنگ ميكردم زودتر 

 بخدا  واال

دستشويي بيرون اومدم و رفتم سمت ميز و نشستم رويه    از

 صندلي كه ديدم نگار خيره به بيرونه،

  زدم كه جوابي نداد دوباره صداش كردم  صداش



 

 سربه هوا بله اي گفت، كه

دختر به معنايه واقعي بدون مسيح ديوونه ميشدمن كه    اين

 به راحتي اينو تشخيص ميدم رفيق چند سالشم از رفتاراش  

 پيامي كه از طرف ياسين رسيد به خودم اومدم ؛  با

 ما رسيديم اماده باش _

اي تايپ كردم و سعي كردم نگارو مشغول حرف زدن    باشه

  كنم

  نگار سفارش بده_

به   باشه ياسين  صدايه  كه  برداشت  رو  منو  و  گفت  كوتاهي 

 گوشم خورد

ل كرد برنامرو اشكال  اره ديگه اين دوست دختر ما هم كنس_

 نداره خودمون تا اينجا كه اومديم يه شامم ميخوريم
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 :اومدم حرفي بزنم صدايه ياسين بلند شد تا

اععع اين نگاااره اععع قابلمه مسي هم كه اينجاست چقدر  _

 تصادفييي سالممم

  چقدر اين بشر احمقه زدم تويه پيشونيم ، خداياااا يكي

نگاه كردم حس كردم لحظه اي مردمك چشمش لرزيد   نگارو 

ياسين اومد نشست كنار من و رو به مسيح كه خيره نگار بود 

 :گفت

 داداش ما كه تنهاييم بيا بشينيم كنار اينا _

چيزي نگفت و رفت نشست كنار نگار چون تنها صندلي    مسيح

 خالي همونجا بود

  سفارش بديد ديگه_منو رو برداشت و رو به بقيه گفت:  ياسين

بشر بعد اينهمه گند زدن اين رو را از كجا اورده ؟ خدا    اين

 ميدونه 



 

 بدون نگاه به منو ماهي سفارش دادم ؛  من

اينكه گارسون اومد و سفارشارو گرفت ياسين دوباره شروع    بعد

 كرد سخنراني 

 حال كرديد چقدر تصادفي داريم با هم شام ميخو _

 پام رويه پاش كوبيدم كه اخي گفت و خفه شد با

 اينارو ول كنيد حاال چخبرا؟ _

  كه انگار تويه اين دنيا نبود و نميفهميد چخبره مسيح

 ته بود و با شالش ور ميرفت كه سرشو پايين انداخ نگارم

 هيچي سالمتي شما چخبر؟ _

 :ديگه حسابي داشت رومخم راه ميرفتنگار ياسين

  اوردن ولي من اصال نميتونستم حتي يه لقمه بخورم  غذاهارو 



 

برو    بغض گفتم  نميكرد من  نگاهم  ؛ حتي  بود  گرفته  گلومو 

جون دلم ولي نگفتم اينجوري؛داري يجوري ميري كه نفسم 

 ببره 

بود يلدا و ياسين با هم كاري كردن ما همو ببينيم ولي    وممعل

  چه فايده

غذايه من دست   نفهميدم فقط  و  تموم شد  همه  غذاي  كي 

   نخورده مونده بود

 :گفت يلدا

 پس چرا نخوردي تو ؟_

نگفتم بلند شدم و نگاهي بهش كردم و به سمت بيرون    چيزي 

  پا تند كردم

مج رو پاک كردم و با خودم ازادو بلعيدم و قطره اشك س  هوايه

باش   قوي  نگار  كردم  تكرار 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~قوي 



 

منو رسوند خونه و رفت؛ خيلي اسرار كرد بمونه ولي من   يلدا

خودم نخواستم نياز داشتم تنها باشم ، نفهميدم چقدر تويه  

 افكار خودم غرق بودم كه همونجا كنار پنجره خوابم برد
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اينكه از سر كار برگشتم يك راست رفتم حمام ؛انگار اتليه   بعد

  بدون اون هيچ جذابيتي نداشت

  چرا اونو سر راهم گذاشتي وقتي قرار بود اينجوري بشه؟  خدايا

زنگ خونرو كه شنيدم از حمام در اومدم و هول هولي    صدايه

  لباس پوشيدم و رفتم درو باز كردم كه ديدم كسي نيست

 اطرافو نگاه كردم بازم كسي نبود؛ ميك

از    لحظه  با چيزي كه ديدم چشمام  اخر خواستم درو ببندم 

 تعجب چهار تا شد

 جعبه بزرگ كادو قرمز رويه زمين بود  يك



 

 مال من بود يعني؟ اين

داشتم و رفتم داخل و درو بستمبا كنجكاوي درشو باز   برش

  كردم كه ديدم يك پاكت نامه و سه تا جعبه داخلش هست

 باز كردم و شروع كردم به خوندنش  نامرو

كه  _ چيزايي  لطفا  رابطه  اين  تويه  ماست  ديدار  آخرين  اين 

فرستادمو بپوش بيا مهمونيه به عنوان آخرين كارت تويه قرار  

  انجام بدي فردا ساعت هشت شب  داد  كه بايد

برگه هم ادرس رستوراني كه هميشه منو ميبرد نوشته    پشت

 شده بود

كنار گذاشتم و در جعبه اولو باز كردم با چيزي كه ديدم   نامرو

 دهنم باز موند

قرمز مخملي توش بود در جعبه دومو باز كردم كفش   لباس

ه جعبه قرمز در جعبه سومو كه باز كردم چيزي داخلش نبودب

؟  نبود  توش  چيزي  چرا  ولي خب  باشه  طال  جعبه  ميخورد 



 

سركارم گذاشته؟ از طرفي خوشحال بودم از اين بابت كه قراره 

از جمله او از طرفي هم  ببينيم   لشبه خواست خودش همو 

 غصه كل وجودمو ميگرفت 

 اين اخرين ديدار ماست تويه اين رابطه :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

اجازه گرفتم تا زودتر برگردم خونه نگاهي به  آقايه صالحي    از

بايد سريع كارامو  ساعت كردم االن ساعت شيش و نيم بود 

 ميكردم 

حموم كردن موهامو اتو كشيدم  و بعد لباسي كه مسيح    بعد

 داده بود رو به تن كردم ؛ 

سليقش بينظير بودبعد ارايش ماليمي كه كردم نوبت به   واقعا

كه نسبت به رژ قرمزم وسواس نشون  رژ رسيد ياد وقتي افتادم  

داد نميدونم از سر لجبازي بود يا جلب توجه ولي رژ قرمزمو  

 رويه لبايه قلوه ايم كشيدم و نگاهي به خودم تويه آيينه كردم؛



 

از خود نباشه ولي بينظير شده بودم رنگ قرمز لباس    تعريف

هارموني خاصي با پوست سفيدم ايجاد كرده بود كه هر كسي  

 ه ميكرد رو خير

پوشيدن مانتو به سمت ادرسي كه فرستاده بود حركت    بعد

 كردم 
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تاكسي پياده شدم و به رستوران كه رو به روم بود چشم    از

دوختم، استرس عجيبي داشتم از پله ها باال رفتم و در ورودي  

   اريك بودرو باز كردم و داخل شدم همه جا نيمه ت

  خانومي اومد سمتم و كاغذي داد دستم گارسون

 اين چيه؟ _

 بازش كن _



 

و    اينو كردم  باز  رو  مرموزهكاغذ  اينجا  چقدر  رفت  و  گفت 

  خوندمش

  گذاشتن وسايلت برو به اتاق سمت چپي رستوران برايه

سمت اتاق حركت كردم و داخل شدم كه ديدم فقط داخل    به

چوب لباسيرفتم و مانتومو   اتاق يك آينه قدي هست با يك

آويزون كردم و تويه آيينه نگاهي به خودم انداختم  كه چيزي 

 :توجهمو جلب كرد؛ رويه آينه نوشته شده بود

 خوشگل شدي ؛از پله ها برو باال _

چشمام از اين گرد تر نميشد حس ميكردم يكي همه    ديگه

   رفتارامو زير نظر داره

برقا   از يهو همه  ها كه  پله  رفتم سمت  و  اومدم  بيرون  اتاق 

خاموش شد  و فقط يك سري شمع رويه پله ها بود كه راهو  

 نشون ميداد



 

پله ها باال رفتم به طبقه باال كه رسيدم يهو كلي برگ گل    از

رز آبي ريخت رويه سرم همراه با برگ گال يك پاكت نامه  افتاد  

 دم خندم گرفت درشو باز كردم با چيزي كه دي

از اون رز آبيا كه دوست داري حاال برو جلوتر و سر زيبا ترين  _

 ميز سالن بشين 

حسابي داشت بهم خوش ميگذشت با خوشحالي به ميز   ديگه

قلب وسطش   رو ديدم كه يك شمع  تا ميزي  نگاه كردم  ها 

  روشن بود و رويه ميز پر گل هاي رز آبي بود

و رويه صندلي نشستم هر چي منتظر شدم خبري نشد    رفتم

  يعني چي؟

  بلند شم كه پارچه اي جلويه ديدمو گرفت خواستم

 : بزنم كه صداش تويه گوشم پيچيد خواستم جيغ  ترسيده

  هييش منم_

  با پارچه اي بسته بود چشمامو



 

 بلند شو_

جا بلند شدم كه ديگه دورم حسش نكردم بعد حدودا دومين    از

 :گفتم

 مسيح كجا رفتي؟ دارم ميترسم_

   قدماشو كه به سمتم ميومد شنيدم صدايه

جان مسيح ؟ تا من هستم نترس نفس مسيح خيلي خوشگل  _

 دي ش

  گلومو در بر گرفت كه بهش اجازه پيشروي ندادم بغضي

 :دستمو گرفت و گفت مسيح

  دنبالم بيا_
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سمت   به  ميكرد  هدايتم  داشت  و  بود  بازوهام  رويه  دستش 

 جايي ؛



 

 همين جا وايسا_

 :ايستادم كه ادامه داد

 تا پنج بشمر بعد پارچرو از دور چشمات باز كن_

  وع كردم شمردنباشه اي گفتم و بلند شر

 يك دو 

  قلبم مثل گنجيشك تند ميزد

  سه چهار

 :كمي مكث كردم دستمو بردم سمت چشم بند و گفتم

 پنج 

 چشم بندو برداشتم  ؛با چيزي كه ديدم از تعجب خشكم زد 

مسيح جلوم  زانو زده بود و انگشتري با نگين هايه قرمز  تويه 

 دستش بود 



 

شروع كنيم ،بدون توجه به بيا از اول شروع كنيم ، واقعي  _

حرفايه بقيه شروع كنيم،من عاشقت شدم دخترک لجباز قصه  

 ، با من ازدواج ميكني؟

اين   خدايا  شدم  خيره  بهش  و  گذاشتم  دهنم  رويه  دستمو 

  خوابه؟

  اين همون مرد مغرور و ازخودراضيه كه جلوم زانو زده؟

 جواب نميدي خوشگل خانوم؟_

  لبخندي زدم

بود نميدونستم چيكار كنم  دستمو جلو بردم   زبونم بند اومده 

 : و گفتم

  يدونه نيشگون از من بگير_

 : مسيح تك خنده اي كرد

 چرا نيشگون؟_



 

 ميخوام ببينم اگه خوابم بيدار شم_

ثابت ميكنم  بده من بهت  اي كرد و گفت جواب منو  خنده 

 بيداري 

  اوووم پس_

  بله بله بله_

كرد و بعد از جا بلند شد و  خنده اي كرد و حلقه رو دستم  

  محكم بغلم كرد 

 :منم دستامو دورش حلقه كردمكه تويه گوشم زمزمه كرد

   حاال يكي منو بيدار كنه از اين خواب_

به   خيره  و  كشيد  بيرون  بغلش  از  منو  كه  كردم  اي  خنده 

 :چشمام گفت

 سهم منه_



 

با تعجب نگاهش كردم كه قدمي جلو اومد و من ناخود اگاه 

 ب كشيدم؛ قدمي عق

 حق منه _

 :دوباره قدمي جلو اومد و من قدمي عقب رفتم و گفتم

 چي ميگي ديوونه؟_

همينطور كه عقب ميرفتم نفهميدم پشتم كي خورد به ستون  

 وسط سالن 

 بدنم لرزيد كه اومد جلو و 
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روي   نگاهشو  ؛  صورتم  طرف  دو  گذاشت  تك  دستشو  تك 

 اجزايه صورتم چرخوند ،سرشو آورد جلو و چشمامو بوسيد ؛



 

از برخورد لب هاي داغش با پشت پلك هام ضربان قلبم باال 

 :رفت،لباشو با مكثي برداشت و تويه گوشم زمزمه كرد

  اين چشما_

 :بعد كمي رفت پايين تر و گونمو بوسيد

 اين دو تا گونه ها _

 د خيره به لب هام شد بعد نوک بينيمو بوسيد و گفت و بع

و   داد  چشمام  به  نگاهشو  كه  شد  حبس  سينم  تويه  نفسم 

همينطور كه خيره به چشمام بود سرشو اورد جلو كه چشمامو  

 بستم ؛

 منتظر بوسه اش بودم كه صدايه گوشيش بلند شد 

هم   رويه  چشماشو   حرس  با  ديدم  كه  كردم  باز  چشمامو 

 گذاشته 

باز كرد اي كردم كه چشماشو  نگاه سهمگيني   تك خنده  و 

 :بهم انداخت و گفت



 

  بعدا حسابتو ميرسم_

دستشو تويه جيبش فرو برد و گوشيشو دراورد و با ديدن اسم 

 ياسين  لعنت بر خرمگس معركه اي گفت و گوشي رو برداشت 

 الو_

_ 

 خفه شو ياسين بنال اعصاب ندارم _

_ 

   از بس كه بيشعوري خب_

_ 

  االن نميام_

_ 

  همي؟ميگم نميتونم ميف_

_ 

 خودت يكاريش بكن من نميام _



 

 :اينو گفت و گوشيشو قطع كرد كه گفتم

 چيكار داشت؟ _

 :كالفه سري تكون داد و گفت

 هيچي آقا تو راه ماشين پنچر كرده ميگه بيا دنبالم _

 :خنده. اي كردم و گفتم

 خب بريم دنبالش _

 :نگاه عصبي بهم انداخت

 حرف نزن _

 :مظلوميت خاصي گفتمخودمو عين خر شرک كردم و با 

 خواهش ميكنم_

 چند ثانيه نگاهم كرد كه 
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 :اومد سمتم و گفت

خواهش نكن چون امشبو هيچكس و هيچ چيز نميتونه ازم _

 بگيرهحتي خود تو

لبخندي زدم و ديگه چيزي نگفتم كه چونمو گرفت و صورتمو 

 قفل لبام كرد باال كشيد و طي يك حركت غير منتظره لبهاشو  

باز بود و خيره چشمايه بستش بودم ، دستمو رويه   چشمام 

سينش گذاشتم كه دستاشو محكم دورم پيچيد و شروع كرد 

بوسيدنم؛ كم كم چشمام بسته شد و همراهيش كردم ؛ اروم 

  لباشو از لبام جدا كرد و پيشونيشو به پيشونيم تكيه داد

رط خجالت جرات قلبم محكم خودشو به سينم ميكوبيد و از ف 

 نداشتم چشمامو باز كنم 

 چشماتو باز كن_

 :بي توجه بهش چشمامو محكم تر رويه هم فشردم كه گفت

  گفتم باز كن چشماتو_



 

اروم چشمامو باز كردم كه آبيه چشماشو تويه چشمام ريخت  

؛و من عاشق اين دوتا تيله آبي بودم كه امشب بيشتر از هر 

 وقتي ميدرخشيد

د سمت مبل سه نفره و نشست روش و منم دستمو گرفت و بر

كنارش نشوند ، سرمو رويه شونش گذاشتم كه دستشو دورم  

 : پيچيد

 مسيح_

 جان مسيح اينجوري صدا نكن مسيحو اخه _

 :نگاهش كردم و با خنده گفتم

 مگه چجوري صدا ميكنم؟ _

 :نگاهم كرد و گفت

يجوري كه حتي اگه ازم جون بخوايي هم نميتونم بهت نه _

لبايه بگمي اون  توسط  اسمم  شنيدن  بار  هر  با  كه  جوري 

 خوشكلت عاشق اسمم ميشم 



 

 :خنده اي كردم و پر شيطنت لب زدم

  مسيح_

 انگار تنت ميخاره ها _

 :با اين حرفش و لحن پر حرسش زدم زير خنده كه گفت

 چقدر دلم برايه اين صدا تنگ بود_

 :خندمو خوردم و با چيزي كه يادم اومد رو بهش گفتم

  چرا رفتي؟_

 :با تعجب نگاهم كرد كه ادامه دادم

مگه نگفتي تا وقتي هستي من نبايد از چيزي بترسم ؟ اون _

 موقع كه بهت گفتم برو تو رفتي، و من خيلي ترسيدم 

 :موهامو نوازش كرد و سرمو به سينش فشرد و گفتت



 

اولش گفتم ميرم يكي دو روزه فكرت تموم ميشه مثل بقيه _

كم كه نشد هيچي بيشترم شد اونقدر زياد    آدما ؛ ولي نشد،

  كه هر شبشو اومدم دم خونت
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 :بغض كرده پرسيدم

 پس چرا ديشب حتي نگاهمم نميكردي؟ _

 :خنده كوتاهي كرد و گفت

انگار _ ،ولي  برم  گفتي  اينكه  بابت  كنم  تنبيهت  ميخواستم 

 تنبيه شدم خودم بيشتر 

 چرا؟؟ _

چون وقتي حالتو ديدم وقتي ديدم ديگه نميخندي نفسم _

 رفت ؛



 

  دستامو دورش حلقه كردم و چشمامو بستم

عطرشو به ريه هام فرستادم و خواستم اون يك هفته دوري 

 رو جبران كنم 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 :دم در خونم نگه داشت خواستم پياده شم كه گفت

 كنار هم باشيم؟ نميفهممچه اشكالي داره _

 :خنده اي كردم و گفتم

 اشكالش ميدوني كجاست؟ _

 كجاست؟ _

 :خودمو جلو كشيدم و با ته مونده جراتم كنار گوشش لب زدم

منو _ راحت  انقدر  نميتونه  كسي  هر  كه  اينجاست  اشكالش 

 بدست بياره 



 

اينو گفتم و از ماشين پياده شدم و خواستم برم كه دستمو  

برمگردوند و بوسه كوتاهي رويه لبم نشوند گرفت و با سرعت  

 :و گفت

 چند دفعه بگم من هر كسي نيستم _

 :خجالت زده سرمو پايين انداختم كه گفت

 حاال برو وگرنه ديگه نميزارم بري خونه خودت_

دستمو كه رها كرد با سرعت به سمت خونه دويدم ؛ به خونه  

كه صدايه  كه رسيدم درو پشت سرم بستم و به در تكيه دادم ،  

 :گوشيم بلند شد نگاهي به صفحه گوشي كردم نوشته بود

  دوباره كه ميبينمت خانوم كوچولو شب خوش_

خوابم  اگه  خدايا  ؛  كردم  خاموش  گوشيرو  و  زدم  لبخندي 

  هيچوقت بيدارم نكن بزار تويه همين رويا زندگي كنم

صدايه  كه  بخوابم  تا  رفتم  تخت  به  هام  لباس  دراوردن  بعد 

 :ند شد  با فكر اينكه مسيحه گوشي رو برداشتمگوشيم بل



 

 بلههه_

  أيييي چرا اينجوري ميگي بلهه؟ چندش_

 يكي زدم به پيشونيم؛يلدا بود

 كاري داري يلدا؟_

 اصال يادم رفت چي ميخواستم بگم با اين لحنت _

 :خفه شويي نثارش كردم كه گفت

 اهان يادم اومد_

  بگو_

 يم كوه ميايي؟فردا ميخواييم با ركسانا اينا بر _
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 :كمي فكر كردم و گفتم

  هي بدم نمياد _



 

اونجا  _ ناهارم  كه  ميوفتيم  راه  ده  ساعت  فردا  ميايي  پس 

 بخوريم ؛

باشه اي گفتم و قطع كردم كه پشت بندش گوشيم زنگ خورد 

  با ديدن اسم رويه گوشي پقي زدم زير خنده

   نوشته بودم اخمك خان

 :گوشي رو برداشتم كه صداش تويه گوشم پيچيد

 با كي حرف ميزدي؟ _

 :با تعجب گفتم

 با هيچكس _

 به من دروغ نگو گوشيت اشغال بود_

 با يلدا حرف ميزدم خب _

 اهان _

 كارم داشتي زنگ زدي؟ _



 

 :كمي مكث كرد و گفت

 نه_

 :امشب اين يه چيزيش ميشداااخواستم چيزي بگم كه پرسيد

 داشت ؟يلدا چيكارت  _

 ميخوايم بريم كوه فردا _

  نميشه_

 ديگه داشتم از تعجب شاخ درميوردم ،

 چرا نميشه ؟_

 چون قراره فردا منو ببيني وقتت مال من رزرو شده _

  ولي مسيح من ميخوام برم_

 گفتم كه نه_

 :كمي خودمو لوس كردم و گفتم

 خواهش ميتونم بزال بلم لدفا مسييح _



 

بعد چند ثانيه زير لب چيزي كمي كه گذشت صداش نيومد، و  

 :گفت و ادامه داد

  باشه فقط_

 :با خوشحالي گفتم فقط چي؟؟ كه گفت

 منم ميام _

 :با تعجب اسمشو صدا زدم كه گفت

نقطه ضعف نبايد دست تو داد  كه منم از شانس بدم كلي _

  دادم

 :خنده اي كردم و چرايي گفتم كه گفت

 چون داري سواستفاده ميكني از اسمم _

 :زير خنده و بعد چند ثانيه گفتمزدم  

  حاال حاالها مونده تا ديوونت كنم_

 :خنده كوتاهي كرد و گفت



 

 آدرسو بفرست فردا منو ياسين هم مياييم _

 :باشه اي گفتم كه گفت

 شب بخير _

 شب بخير _

 :منتظر شدم گوشي رو قطع كنه ولي خبري نشد كه گفت

 قطع كن حوصله لوس بازي ندارم _

كردم و گوشي رو گذاشتم زمين و خودمو رويه تخت  خنده اي  

 انداختم 

به فكر فرو رفتم ؛ به كل امشب فكر كردم به اعتراف شيرين 

مرد مغرورم به زندگي كه از تلخي در يك لحظه از عسل هم 

 شيرين تر شد 

به اولين بوسه زندگيم با ياداوريش دستمو رويه لبم گذاشتم  

 و چشمامو بستم ؛



 

ثانيه هايه امشب به يادم ميمونه ؛ همش تويه قلبم  تك تك  

 هك شد امشب درست مثل اسمش 
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 : مشغول جمع كردن وسايلم بودم كه يلدا زنگ زد

 الو نگار _

 بله_

 بيا پايين من منتظرم _

باشه اي گفتم و هول هولي كفشامو پوشيدم و از خونه بيرون  

تويه ز سرش  و  نشسته  ماشين  تويه  كه  ديدم  يلدارو  ؛  دم 

 : گوشيشه رفتمو سوار شدم

 سالم بريم _

 سالم بريم _



 

 :گوشيشو خاموش كرد و ماشينو به حركت دراورد كه پرسيدم 

 كيا ميان حاال؟_

  ركسانا و ساحل و چند تا از دوستايه ركي_

 :نگاهي بهش انداختمو با دل دل گفتم

 يلدا_

 هان؟_

 :ن كردم و گفتمكمي من م

 يه اتفاقي افتاده_

چي؟نكنه اين كه تو و مسيح ديشب با هم بوديد و مسيح  _

 خواستگاري كرده و توهم خر ذوق شدي و زرتي گفتي بله و 

ديشبو  كل  داشت  همينجور  ميكردم  نگاه  بهش  باز  دهن  با 

 :ميگفت كه دستمو بردم باالو گفتم

 دو دقيقه لطفا ساكت شو_



 

 :بهم انداخت كه گفتمبيخيال نگاهي 

  تو اينارو از كجاااا ميدوني؟_

 بگم؟_

 :سري تكون دادم كه گفت

 ياسين_

 دهنم از اين باز تر نميشد اخه ياسين كي فهميد؟ 

 ياسين از كجا ميدونه؟ _

ياسين بقول خودش قبال به ياسين تيز گوش و به قول من _

و  بوده  زده  زنگ  مسيح  گوشي  به  ديشب  كه  بوده  فالگوش 

اره   مسيحم كنه  قطع  خواستگاري  مراسم  قبل  رفته  يادش 

 خالصه اينم همه ماجرارو گوش كرده 

تا بناگوشم سرخ شده بود هم از رويه حرس هم ازرويه خجالت 

 و خنده چقدر يك ادم بايد پيگير باشه خدااا؟ 



 

 :يلدا خنده اي كرد و گفت

 نميدوني با چه آب و تابي هم تعريف ميكرد _

 به بيرون خيره شدم خفه شويي نثارش كردم و

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 :مسيح

و سرش  بود  نشسته  كنارم  ياسينم  و  بودم  رانندگي  مشغول 

  تويه گوشيش بود ؛

از ديشب كه اجازه دادم اين حس كار خودشو بكنه حسابي 

 شادم 

برايه اولين بار احساس ميكنم زندم و زندگي ميكنم احساس  

ايه زندگي كردن برايه نفس  ميكنم دوباره بهونه پيدا كردم بر

  كشيدن؛

اجازه بگيرم  تا ازش  دو روز پيش كه رفتم سر خاک سهيال 

  حسابي مطمئن شدم كارم درسته



 

   خود سهيال بهم گفت

خاک   زير  از  قلبمو  رفتمو  منم  نكن  دفن  من  با  قلبتو  گفت 

بيرون كشيدم و دادمش دست دخترک سربه هوايه اين روزام  

  ؛

 نفس ميبريد  دختري كه نفس بود و
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 :مشغول افكار خودم بودم كه ياسين گفت

 االن فازت چيه ده صبح منو كشيدي كوه؟ _

 :نگاهي بهش كردم و گفتم

 ميگن عقل سالم در بدن سالم _

 : با چندش صورتشو جمع كرد

  اه اه ما نخواييم عقلمون سالم باشه بايد كيو ببينيم؟_



 

 خفه ياسين _

ادامو دراورد و سرشو به صندلي ماشين تكيه داد و چشمامشو 

  بست؛

چقدر از امروز متنفر بودم اگه دوستاش نبودن ميتونستم االن  

 راحت كنارش باشم ،نه اينكه از دور مواظبش باشم

با ياد لحن خواهش وار ديشبش برايه راضي كردنم لبخندي 

 رويه لبم نقش بست

منو ديوونه كرده بود اگه ديوونه ؛ اين دختر به معنايه واقعي  

نبودم كه االن تويه جاده نبودم برايه اينكه يه لحظه ببينمش  

 حتي از دور 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

بعد حدودا چهل دقيقه  تويه جاده بودن به مقصدي كه نگار 

گفته بود ميرن رسيديم ماشينو نگه داشتم و ياسينو صدا زدم  

 ؛



 

 پاشو ياسين _

 :گفت  تكوني خورد و

  جون عشقم االن پا ميشم_

 با تعجب نگاهش كردم ؛ 

  هوي تن لش پاشو_

تكونش دادم كه از خواب بيدار شد و دستي به صورتش كشيد  

 :و گفت

 چته وحشي؟ _

 چه خوابي ميديدي لجن؟؟ _

 برو بابايي گفت و پياده شد 

پشت سرش منم پياده شدم و ماشينو قفل كردم و به سمت 

رويه يكي از تختا نشستيم كه ياسين    رستوران حركت كرديم و

 :گفت



 

 من ميرم دبليو_

 :گنگ نگاهش كردم كه گفت

 توالت آقا توالت_

 خب چيكار داري؟_

 :حرسي رو بهم گفت

 ميخوام برم غذا سفارش بدم برات  خب معلومه اونجا ميشا _

خفه شويي بهش گفتم كه راهشو كشيد و رفت منم گوشيمو 

 :مدراوردم و پيامي به نگار داد

 رسيدي خبر بده_

 :بعد چند ثانيه جواب داد

  باشه_

گوشيرو   و  زدم  لبخندي  كه  فرستاد  قلب  ايموجي  دوتا  و 

 .خاموش كردم 



 

 نگاهي به منو كردم و برايه خودمو ياسين غذا سفارش دادم ؛

 /:ياسينو ديدم كه از دور دستش به دكمه شلوارشه و داره مياد

دكمه شلوارشو تويه دستشويي اين بشر هنوز عادت نكرده بود  

 ببنده 

 : اومد و نشست و گفت

 خب منو كو سفارش بديم كه حسابي گشنمونه_

 سفارش دادم _

 :نگاه پوكري بهم انداخت كه گفتم

 چته؟ _

تنهايي _ از  بيشتر  كوه  ميوردي  خودت  با  شلغم  بنظرم 

 درميومدي و ادم حسابش ميكردي 

 خنده اي كردم كه گفت :وااال بخدا 
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همش چشمم به در بود تا ببينم نگار كي مياد ؛اصال با كي  

   مياد

 تو چرا هي نگات به دره ؟ _

 :با چندش بهش نگاه كردم و گفتم

 شپش غذاتو قورت بده بعد زر بزن_

 :برو بابايي گفت كه گفتم

 يه چيزي ميگم ضايع نكن خب؟_

 بگو_

  ه نگار و يلدا بيان اينجاقرار_

 :نگاه پرتعجبي بهم انداخت

 پيش ما؟ _



 

  نه بابا ،با دوستاشون_

اوكي اي گفت و دوباره مشغول خوردن شد كه صدايه گوشيم  

 دراومد؛ 

 :گوشيرو برداشتم كه ديدم نگاره ؛ نوشته بود

شما _ آقامون  رستوران  تويه  ميريم  داريم  رسيديم  االن  ما 

 كجايي؟ 

 : شمارشو گرفتم كه بعد دو تا بوق جواب داد  لبخندي زدم و

  الو سالم_

 سالم خوبي؟_

  مرسي تو خوبي؟ ما رسيديم_

  خوبم_

و   تو  اومد  رستوران  در  از  بود  دستش  گوشي  كه  همينجور 

 :گفت



 

 نرسيدين هنوز شما؟؟ _

 رو به روتو نگاه كن يه پسر خوشتيپ نشسته _

و  برگشت  لبش  رويه  لبخند  همون  با  و  كرد  اي  با   خنده 

 :چشماش دنبالم ميگشت كه گفتم

 د اونجوري نخند آخه _

 كجايي تو ؟ چرا نخندم حاال؟ _

 عميق نگاهش كردم كه چشماش بالخره چشمامو پيدا كرد 

 :نگاهش قفل نگاهم شد كه گفتم

چون نميخوام كسي خنده هايه خوشگلتو ببينه  خنده هات  _

 مال منه فقط من اين نگاهت هم مال منه ؛ 

  نگاهشو ازم دزديد و لپاش گل انداخت چيزي نگفت و

وقتي  ميشد  خوردني  ؛  بودم  كشيدناش  خجالت  اين  عاشق 

 اينجوري مثل سيب سرخ ميشد گونه هاش 



 

  خورديش برادر من پسر عذب نشسته اينجا_

منظورشو   تازه  ثانيه  چند  بعد  و  كردم  نگاه  ياسين  به  گيج 

 فهميدم و مشتي به بازوش زدم كه زد زير خنده

 قابلمه مسي هم هست؟ _

 :شونه اي باال انداختم و گفتم

 نميدونم ولي نگار گفت هست انگار _

اوهومي گفت و سرشو برد تو گوشيش و منم تازه مشغول غذام  

 شدم
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اينا غذاشونو خوردن و بعد كل مسخره بازي  بعد اينكه نگار 

  رفتن بلند شندراوردن يكي از دوستايه جلف نگار تصميم گ 

 پاشدن و رفتن بيرون كه ما هم پشت بندشون بلند شديم ؛



 

ببينم به معنايه واقعي ما حكم باديگاردو داريم براي خانوم  _

 شما؟

نيم نگاهي بهش كردم و همينجوري كه پشت نگار اينا حركت 

 :ميكرديم گفتم

 درست فهميدي آفرين _

نگار اينا دوخت و  آفرينو و كوفتي زير لب گفت و نگاهي به  

 :بعد چند ثانيه مكث گفت

 مسيييح _

 بلههه؟_

 :با ابرو اشاره اي به دوست نگار كرد و گفت

 به چشم برادري عجب چيزيه _

 :چشم غره اي بهش رفتم و گفتم

 ياسين اينجا هول بازي ممنوع لطفا_



 

 :ادامو دراورد و گفت

 ؟؟ اينجا همه كار كه ممنوعه اوردي بز ببينم تو كوه و كمر _

 سرمو با حالت مسخره اي فشار دادم و گفتم؛

 ياسينننن به خدا يك كلمه ديگه بگي موهامو ميكنم_

خوشبختانه ياسين خفه شد و االن داشتيم از كوه باال ميرفتيم  

  من دقيقا پشت نگار بودم و فاصلمون يك قدم بود

   هر دقيقه هزار بار دوستايه نگار و احساسمو لعنت ميكردم

ي دردسر داره ها باورم نميشد؛ راستش اصال باورم  ميگن عاشق

 نميشد عاشق بشم

يهو   كه  ميرفت  راه  همينطور  و  بود  زدن  مشغول حرف  نگار 

 پاش به تيكه سنگي گير كرد و تعادلشو از دست داد 

كه نفهميدم چجوري از كمر گرفتمش ؛ جيغي زد و چشماشو 

 بست لبه هايه كتمو تويه دستش گرفته بود و ميفشرد 



 

اين فرصت استفاده كردم و تمام اجزايه صورتشو با چشمام  از

دوره كردم كه اروم چشماشو باز كرد كه نگاهش تويه نگاهم  

گره خورد، نميدونم تويه چشمام چي ديد كه لبخندي زد و  

سعي كرد صاف بايسته خاک لباسشو به ظاهر پاک كرد و با  

 :همون شيطنت تويه چشماش گفت

 مرسي آقاهه _

و جلويه چشمايه پر تعجب دوستاش به سمت بااليه   اينو گفت

  كوه حركت كرد 

   راستش خودمم كمي جا خوردم

 فكر ميكردم قراره دوباره دستپاچه شه و لپاش گل بندازه؛ 

دوستاش بعد چند ثانيه انگار از شوک دراومدن و به سمت باال  

  حركت كردن ؛

 :لبخندي زدم و به آسمون چشم دوختم كه ياسين گفت

  اک به سرم چسخلم كه شدي داداشخ_



 

 :با اخم نگاهش كردم و گفتم

 چرا؟ _

 :ادامو دراورد و مثل چند لحظه پيشم ايستاد و گفت

 محو افق داشتي چس خنده ميكردي _

 و بعد زد زير خنده كه بروبابايي نثارش كردم و حركت كردم 
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به   تخته  بالخره  رويه  بودم  نشسته  من  رسيديم  كوه  بااليه 

بود  دوستاش  با  گرفتن  عكس  مشغول  كه  نگار  به  و  سنگي 

  چشم دوختم ؛

برسم   حسابشو  بندازمو  گيرش  يجا  ميخواست  دلم  عجيب 

 دختره ي چموش،

 نگاهي به اطراف كردم پس ياسين كجا بود؟ 



 

  نكنه باز رفته

شت ، با چيزي با صدايه جيغي كه اومد نگاهم سمت صدا برگ 

 كه ديدم كم مونده بود فكم بچسبه كف زمين 

 آقايه محترم شما نبايد اينجا جيش كني كهههه_

ميان  _ كوه  وقتي  پسرا  رسومات  از  يكي  اصال  دارم  دوست 

 همينه كه سر پا بشا

  بسه   خدايااااادختره جيغي زد كه يكي كوبيدم رو پيشونيم   

 ؛  كن بزرگ پسرو  اين  ديگه

 :ياسين تا ديدم شروع كرد رفتم سمتشون كه

  بيا داداش بيا_

 :رفتم كنارش ايستادم كه گفت 

 مگه تو تاحاال تو كوه سر پا نشا_



 

چشم غره اي بهش رفتم و خفه شويي بهش گفتم كه ساكت  

  شد

 : رو به دختره گفتم

 من معذرت ميخوام خانوم _

اينو كه گفتم منتظر جواب دختره نشدم و دست ياسينو گرفتم 

 و كشيدم 

بردمش جايي كه از جمع دور باشه ؛ تا اومد حرفي بزنه دستمو 

تا  بستم  اوردم جلو صورتش چشمامو  باش  نشونه ساكت  به 

 :ارامشم حفظ بشه كه گفت

 مسي_

  ياسين_

 :خواست دوباره دهن باز كنه كه گفتم

 ياسين خفه شو  اينجا جاش بود؟؟_



 

 :چشماشو گرد كرد و گفت

 به من چه رسمه_

 :پوكري بهش كردمو گفتمنگاه 

 رسمت بخوره تو سرت تو اصال خجالت نميكشي نه؟؟_

 :بيخيال نگاهي بهم انداخت و گفت

 معلومه كه نه_

پوف كالفه اي كشيدم و ازش دور شدم تا بيشتر از اين عصبيم 

   نكنه

واقعا ياسين بعضي وقتا غير قابل تحمل ميشد ولي حيف كه 

نميشه ولش كرد ، ياسين مثل يه سري وسيله هايه قديمي 

انداختش   نميشه  ميوفته  هم  كار  از  وقتي  حتي  كه  ميمونه 

  چيزي دورچون هر چقدرم كه بي مغز باشه بازم بامرام و رفيقه  

 كسي  تويه نميبينم روزا اين كه



 

نگار تنها    با چشمام دنبال  اي  با ديدنش گوشه  ميگشتم كه 

 لبخندي زدم و فكري به ذهنم رسيد ؛ 

  رفتم از پشت بهش نزديك شدمو
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 :نگار

   معلوم نبود اينا كجا بودن

دهنمو   جلويه  دستي  يهو  كه  ميگرفتم  يلدارو  شماره  داشتم 

گرفت  ترسيده تقال كردم كه دست ديگشو دور كمرم حلقه  

و بلندم كرد ؛ صدايه جيغام تويه دهنم خفه ميشد ، هر    كرد

چي تقال ميكردم نميتونستم از دستش نجات پيدا كنم واقعا  

 ترسيده بودم و نميدونستم داره منو كجا ميبره 

اروم زمين گذاشتم و همينطور كه دستش رويه دهنم بود برم  

 گردوند سمت خودش



 

هم خوشحال   ؛ با ديدن مسيح از طرفي متعجب شدم از طرفي

 شدم كه دزديده نشدم 

لحن خاصي  با  نگاهش دوختم كه  تويه  نگاه تخسمو  اخم  با 

 :گفت

 دستمو بردارم جيغ ميزني نه؟_

 :سرمو تكون دادم كه لبخندي زد و گفت

 جيغ نميزني _

اينو گفت و دستشو برداشت كه نفس عميقي كشيدم و دهنمو  

 قلبم لبام     باز كردم وخواستم جيغ بزنم كه لباشو گذاشت رويه 

 خودشو به سينم ميكوبيد  وار ديوونه بعد  و نزد اي   لحظه

چشمامو بستم و سعي كردم اروم باشم ولي مگه حس لباش  

ميزاشت؟ من همراهيش نميكردم چون بلد نبودم  بعد چند  

ثانيه اروم لبشو از لبم جدا كرد و اروم نفسشو تويه صورتم رها  

 :كرد و گفت



 

 گفتم كه ؛ جيغ نميزني_

 : م بسته زمزمه كردمچش

 ازخودراضيه اخمو_

 : خنده اي كرد و موهامو از تويه صورتم كنار زد

 ازخودراضيه اخمو ؟_

 :سرمو تكون دادم كه گفت

 چشماتو باز نميكني نفس مسيح؟_

 :سرمو به نشونه نه تكون دادم كه نفس عميقي كشيد و گفت

 باز كن اون چشماتو_

  هايه بستم گرم شدواكنشي نشون ندادم كه پشت پلك 

 : بوسه نرمي رويه چشمام كاشت 

 باز كن اون دو تا تيله رنگي رو ببينم _



 

چشمامو اروم باز كردم ،اولين چيزي كه ديدم آسمون ابي اين 

 روزام بود؛ 

اين   توشون  بود  بسته  نقش  آسموني كن عجيب خوشبختي 

 روزا 

نگاهي كه لبخند ميزد بعد مدت ها ؛ ياد حرف بانو افتادم ،  

ون گفت :با وجود تو مسيح چشماش ميخنده شاهكار كردي  ا

 دختر اين چشما خيلي وقت بود رنگ لبخند نديده بودن

 :ناخودآگاه لبخندي رويه لبم نشست كه مسيح گفت

  كجا سير ميكني خانوم كوچولو؟_

 : نگاهمو بهش دوختم و گفتم

 خيلي بدي _
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 چرا بد ؟؟ _

 ميدوني چقدر ترسيدم فكر كردم دزديدنم _

 :خنده كوتاهي كرد و گفت

 از كجا ميدوني االن دزديده نشدي؟_

 : اداشو دراوردمو گفتم

 برو كنار ميخوام برم پيش دوستام _

  : دستشو گذاشت دو طرفم و گفت

  كجا ؟شما با من ميايي بسه ديگه دوستات_

كنار زدم و شروع كردم راه برو بابايي نثارش كردم و دستشو  

 :رفتن كه يهو از پشت گرفتم و بلندم كرد كه جيغ زدمم

  ولللم كنننن كمككك دزززد_

 :خنده اي كرد و گفت

  از كوه ميريم پايين_



 

دستو پا زدم و خواستم بيام پايين ولي مگه زورم به اين غول  

 بيابوني ميرسيد؟

 با فكري كه به ذهنم رسيد لبخند شيطاني زدم و 

 :ديگه تقال نكردم كه با تعجب نگاهم كرد و گفت

 چي شد اروم شدي؟_

دستمو رويه سينش گذاشتم و اروم سرمو به سينش تكيه دادم  

 :و گفتم

  بهترين كار اومدن با توئه خب_

 :خنده اي كرد و گفت

 آفرين بالخره يه حرف درست زدي _

تويه دلم بهش گفتم به همين خيال باش؛  سرمو كمي جلو  

تا قشنگ دهنم نزديك گردنش شد، تويه دلم يك دو سه   بردم

قدرتم  تمام  با  و  كردم  باز  آبي  اسب  اندازه  دهنمو  و  گفتم 

 گردنشو گاز گرفتم كه



 

تمام   با  كردمو  استفاده  فرصت  از  كرد  رهام  و  زد  اي  عربده 

 :سرعتم دويدم و خنده بلندي كردمو گفتم

 حقته حقته _

يدم لحظه اي به عقب  همينجور كه ميدويدم بلند بلند ميخند

  نگاه كردم ياااا خداااا اين كه داره مياد

سرعتمو تا تونستم زياد كردم كه اونم تند تر دويد قلبم داشت 

 ميومد تويه دهنم

 نگااااار دعا كن نگيرمت فقط دعاااا كن _

 بروووو بابااا ولم كننن _

انقدر دويدم كه نفسم بند اومد رفتم پشت درختي قايم شدم 

هوارو با شدت به ريه هام كشيدم كه يهو مثل جن جلوم و  

 :سبز شد و همينطور كه نفس نفس ميزد گفت

 توروحت تو _



 

هر دوتامون مثل چي نفس نفس ميزديم  كلي راه رو دويده 

 بوديم  حتي نميدونستم كجايم

مسيح كه كمي حالش جا اومد گفت نگاهي به اطراف كرد و  

 :گفت

 كجا اوردي مارو ؟ _

 :هي به اطراف كرد و گفتباز نگا

 مجبوري دختره ي چموش؟  _

  مظلوم نگاهش كردم كه لعنتي گفت و
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به هيچ كجا   راه ميريم و  داريم  حدودا دو ساعتي ميشد كه 

   نرسيديم

خسته رويه زمين نشستم و مسيح كه جلو داشت ميرفتو صدا  

 : زدم كه برگشت سمتم



 

  پاشو بريمچرا نشستي  _

 :چشم غره اي بهش رفتم و با حرس ناشي از خستگي گفتم

  كجا بريم؟ پاهام ديگه جون نداره_

 : پوف كالفه اي كشيد و اومد سمتم و نشست كنارم

  اگه تا شب نتونيم برگرديم خيلي خطرناكه_

 :اب دهنمو قورت دادم و پرسيدم

 يعني يعني چي ميشه؟؟_

 :نگاه كوتاهي بهم انداختو گفت 

 احتمال داره گرگ باشه خرس باشه بالخره اينجا جنگله _

 : جيغي زدم كه از جا پريد

 چته دختر ترسيدم _

 : بغض كرده نگاهش كردم كه دستشو جلوم تكون داد

 نگار؟ _



 

تا اسممو صدا زد مثل اسب آبي دهنمو باز كردم و شروع كردم 

  گريه كردن

عاشق    من نميخوااام خرس منو بخوره من مي ترسممم تازه_

  شده بوودم ميخواستم لباس عروس بپوشم

و همينجوري كه   آغوشش كشيد  تويه  منو  و  اي كرد  خنده 

 :سرمو نوازش ميكرد زير گوشم گفت

 گفتم كه تا من هستم از هيچي نترس خانوم كوچولو_

تويه بغلش خودمو حل كردم و سرمو به سينش تكيه دادم ؛ 

   عجيب آرامش ميگرفتم از اين حرفاش

ديگه مطمئن بودم هيچكس و هيچ چيزي نميتونه بهم   االن

 صدمه بزنه،

 :منو از آغوشش بيرون كشيد و گفت

  بريم ؟_



 

لباسشو تكوند كه عين خر   بلند شد و  سري تكون دادم كه 

 :شرک زل زدم بهش نگاهي بهم انداخت و گفت 

 چرا اينجوري نگام ميكني؟ _

  بغلم كن لطفا_

بيرون  بعد اينكه از شوک لحن چشماش كم بود از حدقه بزنه  

صدام دراومدو اومد ، دست زير پاهام انداخت و منو از زمين  

 جدا كرد؛

مشغول راه رفتن شد  منم دستمو دور گردنش حلقه كردم ، 

  تويه صورتش زل زدم ؛ چقدر من اين مردو دوست داشتم

   و چقدر خوشحال بودم كه اونم منو دوست داره

 يد آرامش عجيبي بهم تزريق شد عطرش كه زير دماغم پيچ

  نگاهم به گردنش افتاد خندم گرفت

  رد دندونام رويه گردنش مونده بود و كبود شده بود



 

  حسابي هم پيدا بود

 به دسته گلت ميخندي؟_
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 :تا اينو گفت خنده بلندي كردم كه نگاهي بهم انداخت

  اسكي هم برايه اين كار ساز نيستيقه _

خنده اي كردم و اروم سرمو رويه شونش گذاشتم و چشمامو 

 :بستم كه گفت

 خر سواري حال ميده ؟ _

 :يكي به سينش كوبيدم و گفتم

 االن به شوهر من توهين كردي؟_

 : حس كردم كمي شونه هاش لرزيد



 

 جاهايي كه به نفعته شوهرتم اره؟ بزارمت زمين؟_

بذ_ نه  بياد  نه  گرگ  يك  تا  ميشينم  جا  همين  زمين  اري 

 بخورتم 

  زير لب چيزي گفت كه درست نفهميدم

 چشمامو بستم و بعد مدتي چشمام سنگين شد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 :ياسين

همينجور كه زير لب به مسيح فوش ميدادم شمارشو ميگرفتم 

  ؛

 :هر دفعه هم ميگفت

 مشترک مورد نظر در دسترس نمي باشد

تنها  مشت منو  رفته  نيست كدوم گوري  نظر معلوم  مورد  رک 

 گذاشته اينجا 



 

داشتم با خودم كلنجار ميرفتم كه دستي از پشت رويه شونم  

 :نشست برگشتم كه با ديدن يلدا يكي زدم تويه سرم

 وااايي همين كم بود_

 :چشم غره اي بهم رفت و گفت

 تو اينجا چه غلطي ميكني؟ _

 :روبهش با غيض گفتم

اوال درست صحبت كن دوما تو خودت اينجا چيكار ميكني؟  _

 نكنه جزو سوغاتي هايه اينجايي قابلمه مسي؟

  : برد سمت شكمش و گفت  زير خنده كه دستشو  بعد زدم 

 هااار هاااار هاار چقدر تو بانمكي تپه نمك 

 :پوكر نگاهش كردم كه گفت

ميگيرم  _ هم شمارشو  هر چي  گم شده  نگار  كن  ول  اينارو 

  در دسترس نيست ميگه



 

 چه تفاهمي اتفاقا مسيح هم نيست خبر مرگش _

تازه   و  به هم ديگه كرديم  نگاهي  ثانيه فكر كردن  بعد چند 

 دوهزاريمون افتاد

 :يلدا گفت

  مسيح دوست منو دزديده_

 برو بابا چه اشكالي داره زنشو بدزده؟ _

 تازه بعد اينكه جمله ام تموم شد فهميدم چه سوتي دادم 
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نيم ساعت داشتم به خانوم جواب پس ميدادم كه چرا همه  

  چيزو گفتم جز جريان ازدواج سه ماهشون

بابا دوست خودت ادم حسابت نكرده بهت نگفته به من چه _

 ؟

 :چشم قره اي بهم رفت و گفت



 

 باشه اون شايد دليلي داشته ولي تو كه آنتني بايد ميگفتي  _

 :هش كردمپوكر نگا 

 اوال منطقت تو حلقم دوما مرسي از تخريبت _

 :خواهش ميكنمي گفت و رفت كه دنبالش دويدم و گفتم

 االن كجا تشريف ميبريد ؟ _

 ميرم دنبالش بگردم _

 قرار بود پيدا بشه كه تا االن پيدا ميشد _

 :رويه تخته سنگي نشست و گفت

جواب  _ گوشياشونم  اخه  باشن؛  شده  گم  نكنه  نگرانشونم  

 نميدن

راستش وقتي حرفاشو شنيدم ديدم بدم نميگه خيلي خطرناكه  

 اگه تويه اين كوه و كمر و جنگل گم شده باشن

 : رو بهش كردم و گفتم



 

 پاشو بريم دنبالشون بگرديم _

  نگاهي بهم انداخت و از جا بلند شد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 : نگار

   ديدمچشمامو كه باز كردم خودمو تويه آغوش مسيح 

 بيدار شدي نفس مسيح؟ _

 لبخندي زدم كه با ديدن هوايه تاريك ترسيده از جا بلند شدم 

 مسيح هوا _

 اره تاريك شده_

 :بغض كرده پرسيدم

 راهو پيدا نكرديم نه؟_

 :دستي به گونم كشيد و گفت

 گريه نكن نفس مسيح پيدا ميكنيم نميزارم باليي سرت بياد_



 

 اگه سرم بياد چي؟_

 ئن باش اون روز مسيح مرده اونوقت مطم_

  خدا نكنه اي گفتم و دستامو دور گردنش حلقه كردم
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 :همينجوري تويه بغلش بودم كه يهو در گوشم گفت

  دوست دارم_

 :لبخندي زدم و گفتم

  منم_

حاال  نگار ميخوام بدوني تا آخرين لحظه از عمرم عاشقتم   _

 هر چي ميگم گوش كن

 كمي خواستم تكون بخورم كه گرفتم و نزاشت؛



 

تكون نخور همين االن اروم ميزارمت زمين تا ديدي من بلند  _

 شدم فرار كن باشه؟

زمين   منو  بگم  چيزي  اومدم  تا  ميگرفت  گريم  داشت  ديگه 

گذاشت و اروم از جاش بلند شد و چوبي از رويه زمين برداشت  

  ؛

 دم از ترس قالب تهي كردم با چيزي كه دي 

 نه اون دوتا چشم مشكي براق مال يه گرگ نيست

تا خواستم چيزي بگم مسيح رو بهش حمله كرد و رو به من  

 :داد زد

  نگااار بروو_

انگار پاهام فلج شده بود انگار نفسم باال نميومد  فقط خيره به 

 گرگ و مسيح بودم كه داشتن با هم كلنجار ميرفتن 

 :دوباره داد زدمسيح 

  نگار پاااشو_



 

   كاش ميتونستم داد بزنم نميتونم 

گرگه چنگي به بازويه مسيح زد كه مسيح دادي از سر درد زد 

؛ اشك تويه چشمام حلقه زد و ديگه درست نميتونستم جدال  

 بينشونو ببينم 

مسيح گردنشو گرفت كه چنگ ديگه اي به سينه مسيح زد 

يمه زد و دندوناشو تويه كتف  كه مسيح افتاد؛ رويه مسيح خ 

  مسيح فرو برد

 االن اين من بودم كه داشتم تيكه تيكه شدن عشقمو ميديدم؟ 

مسيح دستشو دراز كرد چوبو برداشت و با تمام توانش تويه  

 سر گرگ كوبيد 

  چند مرتبه اين كارو تكرار كرد كه گرگ رويه زمين افتاد

ت مسيح پرواز  به خودم اومدم تمام توانمو جمع كردم و به سم

 : صداش زدم  گريه باكردم و كنارش نشستم

  مسيح مسيح_



 

  آبي چشماش بي جون بود

 جان مسيح ؟ _

 :با اين حرفش گريه ام شدت گرفت

خودتو _ من  نميخوام  رو  تو  جون  من  نگو  مسيح  جون  نگو 

  ميخوام

 :لبخند بي جوني زد و گفت

  چشم ديگه نميگم_

 ز اينجا ميبردمش به اطراف نگاهش كردم ؛بايد يجوري ا
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 : بلند داد زدم

  كمممكك_



 

چند باري كمك خواستم ولي كسي جواب نداد ؛ قسمتي از  

 : شالمو پاره كردم و بازوشو بستم ، كمكش كردم تا بلند شه

  مسيحم پاشو بايد بريم_

 :رفتمو زير كتفش ايستادم و گفتم

  وزنتو بنداز رويه من_

؛  به هر فالكتي بود شروع كرديم راه رفتن  بلند شد  بالخره 

  نفساش تند شده بود و معلوم بود حالش خوب نيست

  با نوري كه ديدم از خوشحالي داشتم بال در ميوردم

،يكم ديگه تحمل كن عشقم  _ نور فكر كنم رسيديم  مسيح 

 باشه؟

 :سري تكون داد كه قدمامو بلند تر كردم و داد زدم

  است؟ كمممكككي اونج_

 كسي از بين نورا اومد سمتمون 



 

 : كه داد زدم

 ما اينجاييم كممكك_

پر اشك   و بغض چشمام  از خوشحالي  با صدايي كه شنيدم 

 :شد

 نگار تويي؟ _

 صدايه ياسين بود

 اره توروخدا بيا كمك مسيح حالش بده _

به سمتمون دويد با رسيدن بهمون نگاهي كرد و بعد ثانيه اي  

و سمت مسيح رفت و كمكش كرد و روبه من  به خودش اومد  

 :گفت

  برو بگو برانكارد بيارن_

دويدم سمت نور با ديدن اورژانس و پليس خداروشكر كردم و  

 :همينطور با گريه گفتم



 

 بريد كمك اونجا مسيح حالش بده _

 با برانكارد دويدن و رفتن كه يلدا اومد به سمتم

 نگار؟ چيشدي؟_

 :و تويه آغوشش كشيد كه گفتمزدم زير گريه كه اومد و من

  يلدا_

 جان يلدا؟_

  يلداا مسيح_

 مسيح چي ؟ _

 مسيح زخمي شده حالش بده يلدا _ 

 :دستي رويه موهام كشيد و گفت

  غصه نخور عزيزم خوب ميشه_

و   اومدم  بيرون  يلدا  آغوش  از  برانكارد  رويه  مسيح  ديدن  با 

 :دويدم سمتش



 

  مسييح مسيييح چشماتو باز كن عشقم_

 :رو به ياسين گفتم

چرا چشماش بستس؟ ياسيين چرا چشماش بسته؟ االن كه _

 حالش خوب بود

 :ياسين كالفه دستي به گردنش كشيد و اومد سمتم و گفت

 نگار خوب ميشه حاال بيا برو با يلدا_

  دستمو از تويه دستش كشيدم 

 من نميام من با مسيح ميرم _
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ياسين به يلدا اشاره اي كرد كه اومد سمتم و جلومو گرفت 

 : ياسينم دستمو گرفت و بردنم



 

 ولللم كننيد بزاريد برم باهاش اون تنهاست_

يلدا  به  رو  و  داخل  نشوند  منو  و  كرد  باز  ماشينو  در  ياسين 

 :گفت

 من با اورژانس ميرم تو هم با نگار پشت سرمون بيا_

 :جيغي زدم و گفتم

 شماها نميفهمين من ميخوام باهاش برررم _

 يهو ياسين عربده اي كشيد كه قالب تهي كردم 

  ساااكت باش ساااكت باااش_

بغض كرده سرمو انداختم پايين كه كالفه نفس عميقي كشيد  

 :و گفت

نگار دركت ميكنم خيلي سخته ولي تو االن بايد با يلدا بيايي  _

 من باهاش ميرم خب؟ 

 :اروم گفتمسرمو بال اوردمو 



 

  اونو تنها نزار خب؟_

باشه اي گفت كه درو بستم و ديگه حرفي نزدم كه ياسين به  

 سمت اورژانس پا تند كرد ؛ 

يلدا ماشينو روشن كرد و راه افتاد ، دقيقا پشت سر اورژانس 

 حركت ميكرديم چشمامو بستم كه ياد حرف مامانم افتادم؛ 

شين يلدا تسبيه اطرافم دنبال تسبيح گشتم ولي مگه تويه ما 

  پيدا ميشد؟

با لمس گردنبند مهره ايم لبخندي زدم و گردنبندمو در اوردم 

  و شروع كردم صلوات فرستادن

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

رويه صندلي هاي بيمارستان نشسته بودم و منتظر خبري از  

 تويه اتاقي كه روش نوشته شده بود آي سي يو بودم

 :يلدا اومد كنارم نشست و گفت



 

پنج _ االن  كني؟  استراحت  يكم  بري  نميخوايي  جونم  نگار 

 ساعته اينجا نشستي

 :نيم نگاهي بهش كردم و گفتم

  نميتونم برم_

 :نچ كالفه اي گفت و رو به ياسين گفت

 ياسين خبري نداري ازش؟ _

  نه هنوز دكترش نيومده بيرون_

 :يلدا رو به من كردو گفت

 تراحت كني؟ چيكار كنيم يكم بهتر شي بتوني بري اس_

 من خونه نميرم_

 :ياسين گفت

 خونه نرو برو تويه نمازخونه دراز بكش _

 :رو بهشون گفتم



 

 فقط در صورتي ميرم كه ببينمش _

 :ياسين گفت

 خسته نباشي برگشتيم سر خونه اول كه _

 :يلدا گفت

ببين آبجي جونم تو تا لباساتو عوض نكني كه نميزارن بري  _

كه   لباسايي  بيا حداقل  بپوش  ببينيش  اوردمو  برات  از خونه 

 خب؟

به سمت   داد  لباسارو دستم  پالستيك  كه  دادم  تكون  سري 

 دستشويي رفتم تا لباسامو عوض كنم 
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بعد اينكه لباسامو عوض كردم بالخره اجازه دادن برم داخل تا  

مسيحو ببينم ؛ لباسايي كه داده بودنو به تن كردم و داخل  

  شدم ؛



 

كنارش  رفتم  شد  اشك  پر  چشمام  افتاد  بهش  كه  نگاهم 

 :ايستادم و دستشو تويه دستم گرفتم

 همش تقصير من بود_

 :كمي تامل كردمو خيره به صورتش ادامه دادم 

تلخي  _ خنده  االن  ولي  كردم  فرار  باشم  پيشت  نميخواستم 

 :كردم و ادامه دادم

گذره عشقم  ولي االن دوست دارم ثانيه به ثانيه زندگيم با تو ب_

 كن   باز  چشماتو  زودتر  فقط  خب؟تو  زودتر  شو  خوب  فقط  تو

  خب؟ بشو سالم

 : دستمو نوازش وار رويه دستش كشيدم

مسيح تو در گوشم گفتي هر چي بشه دوسم داري ها؟حاال  _

 بهت ميگم

سرمو بردم كنار گوشش ؛ ماسكمو پايين كشيدم و نزديك به  

 :گوشش لب زدم 



 

   دارم منم هر چي بشه دوست _

حس كردم ثانيه اي دستش تكون خورد  ولي بعدش هر چي 

 نگاه بهش كردم چشماش باز نشد

اشكامو از رويه گونه هام پاک كردم و به سمت بيرون پا تند 

 كردم 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 :يلدا

 وضعيت مسيح چطوره ياسين؟ 

 نه خوبه نه بده_

 يت كردم عصبي چنگي به موهام زدم و اونارو داخل شالم هدا

: 

 يعني چي خب؟_

 :كالفه رويه صندلي نشست و سرشو بين دستاش گرفت

 نميدونم  فقط ميدونم اگه چيزيش بشه من ميميرم _



 

با تعجب به رگايه برجسته پيشونيش خيره شدم ؛ دو طرف  

 صورتشو با دستام گرفتم و به باال هدايتش كردم ، 

  بهت زده خيره اش شدم

  اين واقعا همون ياسين بود؟

همون ياسين شوخ و بي عقل ؟ همون پسر بيست و شش ساله  

 اي كه قد يك پسر بچه سه ساله نميفهميد؟ 

 پس چرا االن انقدر جدي بود ؟ چرا انقدر پريشون بود؟ 

به خودم اومدم و همونجور كه دستام دو طرف صورتش بود 

 :لب زدم

ياسين تو بايد قوي باشي  نگار تورو اينطوري ببينه كه دق  _

 ميكنه 

 :خنده تلخي كرد و دستامو گرفت و از صورتش جدا كرد

 بابا ضعيف شديم انقدر ادا قويارو در اورديم _
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  به چهره غرق در خواب نگار خيره شدم ؛

بالخره بعد يك ساعت تونستم راضيش كنم كمي استراحت  

   كنه

نگاهي به ساعت رويه ديوار كردم،   معلوم بود حسابي خستس  

اوه ساعت كي پنج شد؟  نگاهم به ياسين افتاد كه دم در نماز  

 :خونه زنونه ايستاده بود

 ميتونم بيام تو كسي نيست؟ _

 نه فقط ماييم بيا_

كفشاشو دراورد و اومد داخل ، كنارم نشست و نيم نگاهي به 

 : نگار انداخت

 خوابيد بالخره؟_

 اهوم _



 

 :موهاش كشيد و با كمي دو دلي گفتدستي به 

 ببين با دكتر مسيح حرف زدم_

 :خودمو جلو كشيدم و كنجكاو و نگران پرسيدم

 خب چي گفت؟_

  گفت فقط يه شوک ميتونه مسيحو از كما دربياره_

 :گيج رو بهش پرسيدم

 اخه چجور شوكي؟؟_

زده  _ حرف  باهاش  و  اتاق  تويه  رفته  نگار  وقتي  گفت  دكتر 

   لحظه اي باال اومده سطح هوشياريش

 يعني چي بهش گفته؟ _

نميدونم  مثال چه ميدونم مثال ببوستش يا بگه دوست دارم _

 اگه جواب نداد عميق ترش ميكنيم 

 :سرمو به نشوني ندونستن تكون دادم كه گفت



 

  اينارو براتون خريدم بخوريد خيلي وقته چيزي نخورديد_

اش شيطو كه چهره  كردم  تشكري  و  زدم  و لبخندي  ن شد 

 :گفت

 فقط كمپوتاشو بزاريد برا منااا _

متكايي كه كنارم بودو سمتش پرت كردم كه خنديد و از در  

 بيرون رفت،

  اين پسره ادم نميشه

  نه به حرفايه دو ساعت پيشش نه به االنش

 نميدونم كدوم روشو باور كنم واقعا

 خسته سرمو رويه متكا گذاشتم كه به ثانيه نكشيده خوابم برد 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

باز كردم هر چي دست   اروم چشمامو  نور خورشيد  تابش  با 

  كشيدم كنارم ديدم نگار نيست 



 

  مثل برق گرفته ها سيخ سرجام نشستم ؛ اين كجا بود؟

سمت   ، رفتم  بيرون  سمت  به  و  انداختم  سرم  رويه  شالمو 

 :پذيرش رفتمو گفتم

 ديدين؟خانوم شما يه دختره مو خرماييه چشم رنگي ن_

 :كمي فكر كردوگفت

 بله شوهرشون فوت شد رفتن سرد خونه 

 با چيزي كه شنيدم سرم گيج رفت و چشمام سياهي رفت 
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پاهام شل شد و داشتم پخش زمين ميشدم كه كسي منو در  

 آغوش گرفت بعد اون ديگه هيچي نفهميدم 

كردم با چيزي كه  با احساس سوزشي رويه دستم چشمامو باز  

 ديدم نزديك بود سكته رو بزنم 



 

يه دماغو دوتا چشم با يه دهن اومده بود تويه حلقم و داشت 

نگاهم ميكرد جيغي زدم و دستمو گذاشتم رويه صورتش و  

 پرتش كردم كه دادي زدواز روي صندلي رويه زمين افتاد 

پشتشو   كه  همينجوري  كيه  بردم  پي  تازه  ياسين  ديدن  با 

 :فتميماليد گ

  چته اخه تو ؟_

 چرا تا دسته سرت تويه حلق من بود كصافت؟_

 :پوكر نگاهم كردو گفت

بي ادب حيف من كه اومدم به دادت رسيدم حقت بود با مخ  _

 ميوفتادي زمين 

   با حرفي كه زد تازه يادم اومد چرا اصال اينجام 

 :با استرس از جا بلند شدم كه اومد سمتم و نذاشت بلند شم

 بخواب سرمت هنوز تموم نشده كجا كجا؟_



 

 :تقال كردمو و گفتم

  ياسين نگار برو كنار اون االن حالش بده_

 حالش بده يعني چي خواب ديدي؟_

 اه بابا مسيح مرده  نگارم االن تويه سرد خونس _

 با چيزي كه گفتم ياسين چند ثانيه خشكش زد

 :اشك تويه چشمام حلقه زد و گفتم

 مسيح مرد _

  بلند زد زير خندهتا اين حرفو زدم 

 كوفت خيلي بيشعوري ميگم مرده تو ميخندي؟؟_

 :با ته مونده خندش گفت

داري اشتباه ميزني اون يكي ديگه بود كه به تو گفتن مسيح _

االن از منم سالم تره اوردنش تويه بخش نگارم كنارشه االن  

 دارن الو ميتركونن



 

بيشعور پرستار  اون  تر نميشد يعني  باز  اين  از  به من   دهنم 

  الكي گفته بود

 خدا كنه نبينمش اين پرستاررو _

 به اون چه هزار تا دختر موخرمايي چشم ابي داريم خب _

 :برو بابايي نثارش كردم و گفتم

 كي مياد سرممو دربياره ميخوام برم پيش نگار _

 ولشون كن بابا اونا االن خوشن_

 ياسين_

 هان _

 خيلي بي شخصيتي _
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بعد تموم شدن اون سرم لعنتي پرستار رضايت داد بيادو درش  

  بياره ؛

با كشيدن سوزن از تويه دستم اخي گفتم و بعد چند ثانيه از  

 : جام بلند شدم

 بريم_

 : ياسين سري تكون داد و دستشو سمتم گرفت

 ميتوني راه بيايي يا بغلت كنم قابلمه مسي؟_

 :چپ نگاهش كردم كه گفتچپ 

 چيه؟ حيف من_

 باشه ياسين باشه بريم فقط_

از جا بلند شدم و دو قدم نرفته بودم كه يهو سرم گيج رفت و  

نزديك بود بيوفتم كه ياسين گرفتم ، به چشماش خيره شدم  

 :كه شيطون گفت



 

 االن حقت بود نميگرفتمت با مخ ميرفتي رويه زمين؟ _

و بي توجه بهش  جلو جلو از در از تويه بغلش بيرون اومدم  

  بيرون زدم و به سمت اتاق مسيح پا تند كردم

 :به دم در كه رسيدم ياسين از پشت سرم اروم گفت

 قابلمه مسي اول در بزن_

چپ چپ نگاهش كردم و همزمان بدون در زدن درو باز كردم 

 كه يهو ديدم ياسين چشماش مثل وزغ زد بيرون

 چته؟ _

وشو برگردوند ، برگشتم تا ببينم چي يهو سرفه اي كرد و ر

 ميگه كه با ديدن اين صحنه خودمم چشمام چهارتا شد 

مسيح سمت نگار خم شده بود و سرش تويه گودي گردن نگار  

 بود و داشت عميق بوش ميكرد 

 :مسيح اروم گفت



 

  ببينم اخر حسرت اين بو رو به دل من ميزاري _

 :رفت تو و گفتياسين يهو مثل بز سرشو انداخت پايين و 

خب برادر من جمع كن بساطتو براتون كمپوت گرفتم نخود  _

 سياه هم موجود نبود

نگار تا صداشو شنيد سريع از رويه تخت بلند شد و مسيحم 

  دستشو گذاشت رويه چشماش

  خندم گرفت معلوم بود كالفس از دست ياسين؛

 :منم رفتم تو كه نگار اومد كنارم و اروم گفت

 يين؟از كي اينجا_

  از همون موقعي كه طرف گفت حسرت به دلم نزار_

بعدش خودم پقي زدم زير خنده كه نگار سرخ شده كوفتي  

 گفت و از كنارم رد شد و رفت سمت ميز خوراكي ها 
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ساعت   باهم  ما  كلكل  و  ياسين  هايه  بازي  مسخره  كلي  بعد 

 ه بود مارو بزنه مالقات به پايان رسيد و پرستار كم موند

آقايه محترم گفتم كه فقط يك نفر حق داره بمونه مگه هتله _

 همه بمونن؟

 :ياسين دو باره گفت

بابا چه اشكااي داره ما به مريض روحيه ميديم زودتر مرخص _

 بشه

  اصال جا نسيت شما بمونيد اينجا فقط يدونه تخت_

ب_ اصال  ميخوابيم  ما خياري  با جائه  تو  اگه مشكل  حثي بابا 

 نيست

زنه كم مونده بود گريش بگيره كه ياسين با يك لبخند ژكوند 

رفت جلو و چيزي اروم بهش گفت كه دختره بعد شنيدنش  

 :يكي زد تو گوشش و گفت

 مرتيكه بيشعور االن زنگ ميزنم حراست بيان ببرنتون_



 

اينو گفت و از در بيرون زد كه همه نگاهي بهش كرديم كه 

 :گفت

 طف كنم بهش شماره بدم دختره ترشيده چيههه؟ خواستم ل_

از   نفر  دو  مين  دو  بعد  كه  ميكردن  نگاهش  همينطور  همه 

  حراست اومدن

  آقايه محترم بفرماييد بيرون_

 :ياسين گفت

اعع التيشو پر ميكني؟ من ميشينم اينجا ببينم كي ميتونه  _

  منو بندازه بيرون

سمت  مرده هم كفري شدو دو نفري زير بغالشو گرفتن و به  

 بيرون بردنش 

 :همينجور كه تويه ماشين بوديم گفتم

 ياسين احمق مجبوري ؟ _



 

 فقط ساكت شو يلدا_

 :يهو زدم زير خنده و گفتم

 ولي خودمونيم مثل بز انداختنت بيرون _

  چشم غره اي بهم رفت كه ساكت شدم

[24.11.20 22:13] 

#part123 

گرفتو رفت  ياسين منو رسوند دم خونمون و خودش هم گازشو  

  ؛

رفتمو كليد انداختم و وارد خونه شدم ، هر چي مامانو صدا 

  كردم جواب نداد

 نكنه رفته بيرون؟

  پوف كالفه اي كشيدمو رفتم داخل اتاقم و درو قفل كردم ؛

  اين خونه ديگه خونه من نبود



 

 حداقل از وقتي كه بابا مرد و اون مرد جاشو گرفت نبود 

 رنگ ارامشو تويه اين خونه نديده بودم من واقعا بعد مرگ بابام  

 خسته رويه تخت دراز كشيدم تا چشمام گرم خواب شد 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

 : ياسين

مشغول چك كردن حساباي شركت بودم ؛ كالفه عينكمو در 

  اوردم و گوشه اي پرت كردم و سرمو بين دستام گرفتم؛

  حسابي خسته شده بودم اين چند روز كه مسيح نبود

ا  انداخته هم آقا  از كارو زندگي  ز وقتي عاشق شده هم مارو 

  خودشو

 پس فردا خرج عروس خانومو كي ميخواد بده ؟ واال بخدا 

تويه افكار خودم بودم كه گوشيم زنگ خورد نگارهي به اسم  

 رويه صفحه كردم : ياسمين 



 

 :گوشي رو برداشتم كه صداش تويه گوشم پيچيد

   سالم ياسين_

 م چخبر از تربچه؟ سالم ياسمين خانوو_

   هي بد نيست حسابي اذيت كرده امروز_

 :خنده اي كردم

 اعع به خودم  رفته پدر سوخته_

  اره كي ميايي دلمون برات تنگ شده_

حتما امشب ميام مسيح حالش بهتر  _دستي به موهام كشيدم  

  شده

 خداروشكري زير لب گفت و خدافظي كرد ،  

گوشيرو گذاشتم رويه ميز و بعد چند ثانيه مكث از جام بلند  

 شدم  واز در بيرون زدم؛ 

  سوار ماشين شدم و به سمت خونه ياسمين روندم



 

  قبل اينكه برسم يخورده خريد كردم براش ؛

  زنگ خونه رو كه زدم در بعد چند ثانيه باز شد 
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 :نگار

بودن  گفته  دكترا  ؛  خداروشكر  ميشد  مرخص  امروز  مسيح 

  كتفشو تا يك ماه نبايد تكون بده

 :همه داخل اتاق بوديم كه مسيح گفت

 نگار بيا كمكم كن از جا بلند شم_

 : خواستم برم سمتش كه ياسين گفت

 من كمكش ميكنم _



 

كرد از جاش بلند شه كه مسيح رفت سمت مسيح و كمكش  

 :گفت

  ممنون_

 :ياسين خواهش ميكنمي گفت كه مسيح گفت 

 ميشه بريد بيرون لباسامو عوض كنم؟ _

 :اينو كه گفت همه رفتيم به سمت در خروجي كه مسيح گفت

 نگار تو بيا كمكم_

 خواستم برم كه ياسين زودتر از من داخل شد 

  من ميام كمكت ميكنم_

 :كرد مسيح كالفه نگاهش

  ياسين ميشه ولم كني؟_

 :ياسين نيششو باز كرد و گفت

  نه_



 

 بابا ميخوام زنم كمكم كنه به تو چه ؟_

 :ياسين عشوه خركي اومد و گفت

 خب من زنتم ديگه عشقممم _

 :مسيح چهرشو جمع كرد و گفت

 برو گمشو توروخدا اه _

 همه زديم زير خنده 

•••• 

رفت ؛ بعد كلي اسرار ياسين بعد اينكه مارو رسوند خونه من  

تا   بمونه  من  خونه  روزي  راضي شد چند  بالخره  مسيح  من 

 ازش مراقبت كنم

 :در خونرو باز كردم و گفتم

 بفرمايييد به بزرگي خونه خودتون نيست ولي قشنگه _

 :نگاهي بهم كردو گفت



 

 همين كه تو توش كنارمي برام كافيه _

 :لبخند خجلي زدم و گفتم

 خب بيا تو ديگه_

نكه داخل شد درو بستم و شالمو دراوردمو رفتم سمت  بعد اي

  اتاقم

 بشين اينجا تا من بيام _
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رفتم داخل اتاق و درو بستم به سمت كشو لباسام رفتم و تاپ  

و شلواركي دراوردم ؛ وقتي يادم اومد مسيح اينجاست كمي با 

شلوار   بلوز  اخر  در  و  رفتم  كلنجار  عروسكيمو خودم  گشاد 

لباس   اين  تويه  كردم؛  اينه  تويه  خودم  به  نگاهي  پوشيدم 

   حسابي مسخره شده بودم



 

انگار لباس يه زن صد كيلويي رو پوشيده بودم  واقعا فازم چي  

 بود از خريدن اين؟

اومدم   بيرون  وقتي   ، زدم  بيرون  اتاق  از  و  دادم  تكون  سري 

 : ميكنهمسيحو ديدم كه به عكسايه رويه ديوار نگاه 

 خيلي عكسات قشنگن _

 مرسي_

  مسيح_

 جانم؟_

انقدر اين يك كلمه اش رويه ذهن و قلبم تاثير گذاشت كه  

 حرفمو يادم رفت

  اوم خب خب ميخواستم بگم كه بگم كه_

 بگي كه؟_

 كمي فكر كردم تا بالخره يادم اومد 



 

 بگم كه اگه ميخوايي دوش بگيري حمامو برات اماده كنم _

 واقعا به دوش گرفتن نياز دارم اماده كن _

  سري تكون دادم و به سمت حمام رفتم تا امادش كنم ؛

كه  كنم  تا صداش  برگشتم  اماده شد  كه حموم  دومين  بعد 

 ديدم وايساده دم در حموم 

 ترسيدم خب بيا حمام امادست_

 : لبخندي زد و داخل شد_

 ممنون_

  خواهش ميكنم_

 :كه گفتم كمي مكث كرد و دستي به ته ريشش كشيد

 بزار كمكت كنم لباستو دربياري _

هايه   دكمه  به سمت  دستمو  با خجالت  كه  داد  تكون  سري 

 پيرهنش بردم 



 

اولين دكمرو باز كردم و با مكث كوتاهي به سمت دكمه دومي  

 :رفتم كه گفت

 دستات ميلرزه _

 سرمو باال اوردم و به چشمايه براقش خيره شدم؛

  دستام؟ نه بابا _

 : كه با هول قدمي به سمت عقب برداشتمقدمي جلو اومد 

  پس زودتر بازش كن_

باشه زير لبي گفتم و دستمو بردم سمت دكمه سومي؛ بعد  

 چهارمي و بعد هم پنجمي 

  سنگيني نگاهشو با تمام وجودم احساس ميكردم 
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 :پشت سرش و گفتمتمام دكمه هاشو كه باز كردم سريع رفتم  

 دست سالمتو يكمي عقب بده تا استينتو دربيارم _

دستشو كه عقب داد يكي از استيناشو دراوردم و رفتم جلوش 

تا آستين اون يكي دستشو دربيارم اروم درش اوردم كن اخي 

   گفت

 :با هول گفتم

 اخ دردت اومد؟ ببخشيد _

تويه بغلش  با دست سالمش كمرمو گرفت و منو جلو كشيد كه  

به  نگاهمو  گذاشتم؛  لختش  سينه  رويه  دستامو  و  افتادم 

 :چشماش دوختم كه گفت

  چرا دستات انقدر يخه؟_

 چرا سينه تو انقدر داغه؟ _

اينو كه گفتم ابرويي باال انداخت كه تازه فهميدم چه سوتي  

 دادم 



 

 نه منظورم اينه خيلي داغي تب نداري؟ _

 نميدونم شايد تب دارم _

 :نش اوردم و گفتمفشاري به سي

  خب ديگه من برم كه دوش بگيري _

خنده اي كرد و دستشو از دور كمرم باز كرد كه به سرعت  

  خودمو از اونجا دور كردم و از حمام بيرون زدم

 به سمت آشپزخونه رفتم و به اوپن تكيه دادم؛ 

نفس راحتي كشيدم و خودمو باد زدم ، كف دستام هنوز داشت 

   ميسوخت

به كه يك لحظه بدون اين مرد عذابه و باهاش بودنم واقعا عجي

 به همون اندازه عذابه 

  دستي به گونه هام كشيدم و سري تكون دادم



 

بايد ميرفتم و يه چيزي درست ميكردم؛ به سمت يخچال رفتم 

 و رون مرغي دراوردم، در حال حاضر بهترين غذا مرغه 

••• 

 : دممشغول درست كردن غذا بودم كه صدايه مسيحو شني

  نگار_

 بله؟_

 برام لباس مياري؟_

 يااااخداااا لباس؟ نه نميارم 

 لباس؟  نبردي  مگهم_

 نه تويه ساكمه بيار لطفا _

 باشهبا_



 

به سمت ساک رفتم و درشو باز كردم و تيشرتي بيرون كشيدم  

و بعدش شلوار مشكي بيرون كشيدمو به سمت حموم رفتم و 

  بعد مكثي در زدم كه در باز شد ؛

 بستم و لباسارو سمتش گرفتم كه از دستم گرفت ؛  چشمامو

  خواستم برم كه صدام كرد

 با استرس سر جام ايستادم 
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 نگار _

 :همونطور كه پشتم بود گفتم

 بله؟_

 :با مكث گفت

 چيزي رو يادت نرفته؟ _



 

 :كمي فكر كردم و گفتم

 نه چي مثال؟ _

 مثال لباس زير _

چشمام مثل وزغ زد بيرون يااخدا نكنه من بايد تا اينو گفت  

 براش لباس زيرم بيارم؟ 

 مسيح_

 بله_

 :با لحن وارفته اي گفتم

 نگو نبردي _

 :خنده كوتاهي كرد و گفت

 تويه ساكمه ياال_



 

رفتم  ساكش  به سمت  و  دراوردم  اداشو  و  كردم  كج  دهنمو 

دستمو داخلش بردم و اولين چيزي كه بيرون كشيدم لباس 

 بود  زير اقا

با چندش دو طرفشو گرفتم و اوردمش باال و نگاهش كردم؛ اه 

  اه اه حالم به هم خورد

 خب حاال انگار داره به پوشك بچه دست ميزنه 

 صد رحمت به پوشك

تند  پا  به سمت حمام  و  برداشتم  لباسو  و  دادم  تكون  سري 

كردم ، به پشت در كه رسيدم در زدم كه بعد چند ثانيه در  

لباسو   تا  باز شد  ازم گرفت  لباسو  تو كه  فرستادم  از اليه در 

كرد  شروع  و  گرفت  محكم  دستمو  بكشم  دستمو  خواستم 

  كشيدنم

ولللم كنننن بيشعوررر چخههه مگه تو مريض نيستي پس _

  چرا زورت انقدر زيادهههه



 

  خنده اي كرد و دستمو رها كرد كه با دو به سمت اتاقم دويدم

 تويه اتاق  درو باز كردم و خودمو پرت كردم

 دستمو رويه سينم گذاشتم و نفس عميقي كشيدم 

  اخيش چقدر ترسيدماااا

آشپزخونه  به سمت  و  اومدم  بيرون  اتاق  از  بعد دو سه مين 

 رفتم 

داخل  اومد  مسيح  كه  بودم  ساالد  كردن  خورد  مشغول 

  آشپزخونه

: 

 به به چه كردي خانوم كوچولو_

 نسوزوندم شاهكاره اولين غذاييه كه _

 :خنده كوتاهي كرد و كنارم نشست

 چه خوب كه اولين غذايي كه نسوزوندي رو من ميخورم _



 

 :نگاهي بهش كردم كه گفت

 ميشه يه تيكه خيار بهم بدي؟ البته اگه شورش نميكني _

 خندم گرفت داشت به وقتي كه خونه بانو بوديم اشاره ميكرد 

 باشه شورش نميكنم _

 كه خيره بهم از دستم قاپيدش خياري به سمت دهانش بردم  
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بعد اينكه غذارو خورديم و مسيحم حسابي از دستپختم تعريف 

كرد و چهار تا بشقاب يه جا خورد ؛ نشسته بوديم رويه كاناپه 

  تويه سالن و داشتيم چايي ميخورديم ؛

 :مشغول افكار خودم بودم كه مسيح گفت

 نگار _



 

 :سرمو باال گرفتم و نگاهش كردم

 بله؟_

 يه سوال بپرسم_

  بپرس_

  كمي مكث كرد انگار دو دل بود

 چرا تو هيچوقت از من چيزي نميپرسي؟ _

 :كمي گنگ نگاهش كردم

 چي بپرسم؟ _

اصال _ يا  بودم  ادمي  چجور  بوده  چخبر  گذشتم  اينكه  مثال 

 نميدونيچجور ادمي هستم  تو حتي شغل منو هم 

خب من تورو همينجوري دوست دارم همينجوري عاشقت  _

تو ادمي  يا كي هستي  اينكه كي بودي  شدم بدون دونستن 

 هستي كه با رفتارات و وجودت تمام دل منو بردي 



 

 :چشماش برق زد و كمي خودشو جلو كشيد

  يعني برات مهم نيست گذشتم چه خبر بوده؟_

 :بي تفاوت گفتم نه، كه گفت

 مثال اگه االن يه آدم بد باشم چي؟_

 : نگاهمو بهش دوختم

 بستگي داره چقدر بد _

  چشماش برق خاصي داشت

  خيلي بد_

 :خودمو مثل خودش جلو كشيدمو خيره تو چشماش گفتم

دوست  _ اندازه  همين  بازم  بودي  ترم  بد  گفتي  كه  ايني  از 

 داشتم 



 

از قاطعيت صدام گوشه لبش باال رفت ؛ معلوم بود خوشش  

اومد از جوابم دستمو گرفت و منو به سمت خودش كشيد كه 

 : افتادم تويه بغلش يكي به سينش كوبيدم

  ديوونه دستت _

 :صورتشو جو اورد و فاصله صورتامونو كم كرد

 مهم نيست_

نفسشو تويه صورتم پخش كرد؛ خواستم چشمامو ببندم كه  

 گفت
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 :گفت

ت نزديكم چشماتو ببينم پس نبند اون دوست دارم وقتي به_

  چشمارو

 :نگاهمو بهش دوختم كه ادامه داد



 

دوست دارم از نزديك رگه به رگه رنگ چشماتو بريزم تويه _

  چشمام و ثبتشون كنم

تويه  سرشو  و  اورد  پايين  كمي  سرشو  كه  بودم  بهش  خيره 

 :گودي گردنم فرو برد

  دوست دارم عطرتو بمونه رويه تنم_

كاري  هايه    هيچ  نجوا  به  ميخواستم  فقط  بكنم   نميتونستم 

 عاشقانش گوش كنم و اون بيشترو بيشتر بگه از خواسته هاش 

  دوست دارم عطرم مهر بشه رويه تنت_

 :مكث كوتاهي كردو گفت

  بمونه تا همه بفهمن تو مال مني_

چيزي ته دلم هي خالي و پر ميشد سرمو گذاشتم رويه شونش  

 :و گفتم

 بيشتر بگو _



 

 :هامو نوازش كرد و اروم ادامه دادمو

چيه نفس مسيح دوست داري بشنوي ؟ دوست داري بشنوي _

 چطوري مسيح خونه خرابت شده؟

 :چشمامو بستم كه گفت

مسيح بداخالق فقط برايه تو اين مسيحه فقط تو ؛كي فكرشو _

  ميكرد؟

 :با ته مونده صدام گفتم

 فكر چي؟_

 :گفتهمينطور كه موهامو نوازش ميكرد 

اينكه يروز يه نفر بشه كل زندگيم ؛همه چيز يه بي همه چيز  _

 شدي نگارم 

 :دستامو دور گردنش حلقه كردم و گفتم

  تو هم _



 

 منم چي؟_

 تو هم شدي همه چيز يه بي همه چيز _

  لبخندي زد و ديگه چيزي نگفت

 منم چيزي نگفتم چون نياز داشتم به ارامش اغوشش

 دور   به  شاد  زندگي  يه  محكم  گاه  تكيه  يكيك اغوش مطمئن  

 كشت  روحمو تجربشون سالها  كه هايي  غم از
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 :ياسين

بريم   يلدا  و  نگار  با  قراره  و گفت شب  زد  زنگ  امروز مسيح 

   بيرون



 

خانومش  بله ديگه اقا كار كه نميكنه؛ فقط بلده بره تفريح با  

اينجا   كنم  كار  خر  مثل  بايد  كه  بدبختم  چقدر  من  خدايا 

  شيطونه ميگه ورشكستش كنم بره هااا

؛ چشمامو  دادم  تكيه  به صندلي  و  به گردنم كشيدم  دستي 

بستم تا كمي استراحت كنم كه يهو صدايه وحشتناک برخورد 

  در با ديوارو شنيدم و از جا پريدم

علت دنبال  و  نشستم  جام  سر  كه    سيخ  ميگشتم  صدا  اين 

 چشمم به بهراد خورد 

 بهراد خيلي آشغالي_

 :با خنده وارد شد

 چرا خودت گفتي ميام تو در بزنم اتاقت طويله نيست _

  هر هر هر گفتم در بزن نه با سمات درو از جا بكن_

 چپ چپ نگاهم كرد كه عصبي گفتم : هان چته؟

 :سري به نشونه تاسف تكون داد و گفت



 

 جايي ميري؟ امشب _

 : نيم نگاهي بهش انداختم

 اره چطور؟ _

 ما هم مياييم _

 :پوكر نگاهش كردم

 يادم نمياد دعوتت كرده باشما_

 :بيخيال رفتو رويه كاناپه چرم لم داد

 نيازي به دعوت تو نيست مسيح دعوتم كرده _

 تاک ابرويي باال انداختم :اعع پس اينجورياست

 بله دقيقا همينجورياست _

يح امشب يه بيشه گوسفند دعوت كرده شام بيرون انگار مس _

 بچرن 

 :بعد حرفم پقي زدم زير خنده كه چپ چپ نگاهم كردو گفت



 

ميزنم _ زنگ  اصال  ما شديم گوسفند هان؟  نكنه  درد  دست 

 مسيح ميگم ما نمياييم 

 : خندمو متوقف كردمو گفتم

   باشه بابا قهر نكن منم بالخره جزو همون گوسفندام_

دش گرفته ولي نميخواد رو كنه رفتم كنارش و  معلوم بود خن

 :رو دسته مبل نشستمو سرمو گذاشتم رو سينش و گفتم

 ببين موهامم فر فريه بعع بعع_

  اينو كه گفتم زد زير خنده و پرتم كرد اونور

 گمشوو تو ادم نميشي نه؟_
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به بهراد  با  شد  تموم  شركت  تويه  كارمون  اينكه  سمت   بعد 

 ماشين من حركت كرديم ؛ 



 

قرار شد بهرادو برسونم خونش چون ماشينشو نيورده بود بعد  

 از اونور بيان سر قرار ،  

 :توي راه بوديم كه بهراد گفت

  ياسين وايسا اينجا_

 : نيم نگاهي بهش انداختم

 ببين دربست نگرفتي دستور ميدياا _

 ياسين ميگم نگه دار بيشعور _

 ميزني؟باشه بابا چرا _

 گوشه خيابون نگه داشتم كه پياده شد ؛ 

گوشيمو برداشتم و شماره مسيحو گرفتم،بعد دو تا بوق جواب 

 :داد

  الو_



 

به داش مسيح پارسال دوست امسال پشم چه عجب ياد ما _

 كردي زنگ زدي 

 ياسين ميدونم عقب مونده اي ولي باز ميگم تو زنگ زدي _

 :يدم زدم زير خنده كه صدايه نفس عميقشو شن

 چيكارم داشتي؟_

 هيچي خواستم بگم امشب كجا ميريم؟_

  ادرس رستورانو برات ميفرستم_

  اوكي_

  خواست قطع كنه كه صدايه نگار اومد

اووووه چه دلربا  برو خانوم كارت داره دعا ميكنم چوب نكنه  _

 كليتتو ك

 يااسين _

 باشه بابا باشه خدافظ



 

داشبورد ؛ نگاهي به  گوشي رو قطع كردم و انداختمش تويه  

ساعت كردم پس اين بهراد رفت چه شكري بخوره اين همه 

 وقت؟

ديگه مي خواستم فوشش بدم كه سر كلش پيدا شد و نشست  

  تويه ماشين؛

 نگاهي به چيزي كه خريده بود كردم 

 بريم_

 اين چيه؟ _
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 خب معلومه چيه اسكل گله _

 : چپ چپ نگاهش كردم

 اونو ميدونم برايه كيه؟ _



 

 برايه آنجل _

 :صورتمو با چندش جمع كردم كه گفت چته گفتم

چقدر شماها زنو لوس ميكنين بابا بايد ميري خونه داد بزني _

 ضعيفه شام حاضره نه اينجوري 

 :تاک ابرويي باال انداخت

 باشه تورو هم ميبينيم حاال برو كه دير شد _

روشن كردم و راه افتادم بعد ده مين بهرادو گذاشتم ماشينو  

باسامو  و  خونه  ميرفتم  اول  بايد  گرفتم  گازشو  و  دم خونش 

 عوض ميكردم؛ 

لباسامو  و  داخل  رفتم  سريع  خونه  رسيدم  مين  بيست  بعد 

عوض كردم و كمي به موهام رسيدم و از خونه بيرون زدم ؛  

 تويه ماشين كه نشستم يادم افتاد ادرس ندارم 

پياما  گ قسمت  تويه  رفتم  اوردمو  بيرون  داشبورد  از  وشيمو 

   خداروشكر مسيح فرستاده بود ادرسو



 

ماشينو روشن كردم و راه افتادم گازشو گرفتم و اهنگ شادي  

  پلي كردم و به سمت مقصد روندم

نگاهي به رستوران كردم به به اقا مسيح چه هزينه اي ميكنه  

و شماره مسيحو گرفتم  رستوران باغ او ماي گاد داخل شدم  

 :كه بعد دو مين جواب داد

 الو ياسين _

 الو مسيح من رسيدم كجايين شما؟_

  ببين االچيق شماره شونزده نشستيم_

  اوكي االن ميام_

نگاه   هارو  و شماره  كردم  قطع  رو  كه گوشي  اي گفت  باشه 

 كردم ، سيزده چهارده و شونزده

  ديدمرفتم و داخل شدم كه  مسيح و نگارو يلدارو 

 بهههه سالم جمعتون جمعه گلتون كم بود كه اومد _



 

مسيح نيمچه لبخندي زد و يلدا چشماشو باحالت بي حوصله  

 اي برگردوند نگارم لبخندي زد و سالم كرد 

 :رفتمو نشستم كنار يلدا و گفتم 

  سالم_

 :جوابي نداد كه گفتم

به _ رو  بعد  باخودتون؟  اوردين  كيه  الله  و  كر  اين  ها  بچه 

 :داد زدم خودش 

  سالااام_

 :جيغي زد و گفت

 ياسين ميشنوممممم_

 :مسيحو نگار زدن زير خنده كه گفتم

 حاال شد قابلمه مسي_

 :دستشو به نشونه تهديد باال اورد



 

  ببين يه بار ديگه_

انگشت اشارشو كه به سمتم گرفته بودو تويه دستم گرفتم و  

 :گفتم

  هيچوقت يه ايرانيو تهديد نكن_

  دوباره خنديدنهمه 
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يلدا و خنديدن مسيحو   بازي و كلكل منو  بعد كلي مسخره 

 نگار بالخره خانوم خسته شد 

 ياسين فقط دست از سرم بردار خب؟ _

 :لبخند ژكوندي زدم

 من كه دست رويه سرت نزاشته بودم كه بخوام برش دارم _

 :جيغ خفه اي كشيد و ساكت شد ؛ مسيح گفت



 

 ياسين بسه انقدر اين يلدايه بدبختو اذيت نكن_

 اوكي من كه كاريش ندارم _

يلدا كه معلوم بود اعصابش حسابي خورده اداي منو دراورد كه  

 :مسيح گفت

 راستي بهراد اينا چرا نيومدن هنوز؟ _

 :شونه اي باال انداختم

  نميدونم واال_

 :گوشيشو دراورد و شماره بهرادو گرفت

 الو_

_ 

 رسيديد؟ اوكي پس _

_ 

 تخت شماره شونزده نشستيم بيايد_



 

_ 

 فعال_

 :گوشيرو كه قطع كرد نگار گفت

 كجا بودن مسيح؟_

  رسيدن ميگفت حسابي ترافيك بوده_

  خيلي دوست دارم زودتر انجالرو ببينم_

 :خنده اي كردم

 چرا؟ _

 :رو به من گفت

اخه خيلي دختر بانمك و باحاليه دوست دارم خيلي چيزا _

 بپرسمازش 

 مثال؟ _



 

اووم مثال اينكه قبل اينكه ايراني ياد بگيره چجوري با بهراد  _

 حرف ميزده 

 زدم زير خنده كه يكي محكم زد پس گردنم  

 :چپ چپ به يلدا نگاه كردم كه گفت 

 به رفيق من نخند _

 :مسيح هم شصتشو به نشانه اليك باال اورد كه گفتم

بودي االن وضعيت من بخدا اگه نصف قابلمه مسي پشت من  _

 اينجوري نبود 

 چجوري نبود؟ _

 همين جوري كه از يه دختر پسي بخورم _

صدايه  كه  كوفت  بگم  ؛خواستم  خنديدن  كرد  شروع  مسيح 

 بهراد و انجال مانعم شد،

  سالم_



 

 : همه سالم كردن كه بهراد اومد جلو وبا همه دست داد

 به به ميبينم كه جمعتون جمع بود گلتون كم بود_

 :گفتم يهو

 بهتره بگي گو _

 :تا خواستم حرفمو كامل كنم مسيح گفت

 ياسيين خانوم نشسته اينجا _
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 :يلدا

  بالخره همه غذا سفارش دادن و گارسون بيچاره تونست بره

  مگه اين ياسين ميزاشت هي غذاشو عوض ميكرد

 سيد به باقالي پلو با گوشتآخرشم از پاستا و بريوني ر



 

 واقعا اين بشر رو مخهواقعا 

 :تويه افكارات خودم بودم كه نگار گفت

  يلدا بيا اينجا بشين انجال تو هم بيا_

  انجال لبخندي زد و گفت

 حتما االن ميام_

 :منم رفتم كنارش نشستم كه بهراد گفت

من  به به انجال خانوم مارو فروختي؟ تو كه يه لحظم از بغل  _

 تكون نميخوردي 

 :انجال خنده اي كردو با لحن با مزه اي گفت

 عزيزم نگار فرق مكنيه _

   خندم گرفته بود ولي نميتونستم بخندم

  مكنيه؟

 :يهو ياسين زد زير خنده



 

 مكنيه؟ شاما كجايي بوديه؟_

اينو كه ياسين گفت همه زدن زير خنده حتي خود انجال هم  

 :ه ياسينميخنديد يهو بهراد يكي زد پس كل

لحن  _ عاشق  اتفاقا من  ميكني  منو مسخره  زن  اخرته  دفعه 

 حرف زدنشم 

 : همه گفتن اوووو كه بهراد خنديد و گفت

 خب حاال _

 :مردا كه مشغول حرف زدن با هم شدن ، نگار گفت

  يلدا انجال انقدر باحال با بهراد اشنا شده_

 :رو به انجال كردم و با هيجان گفتم

 ببينيم چي شده تعريف كن _

 :خنده بامزه اي كرد و گفت

 باشه حتما _



 

 :بعد كه ديد ما ساكتيم شروع كرد

خب من با بهراد تويه تگزاس آشنا بوده ام  تويه شركتمون _

ديدمش اولين بار عاشق خنده اش شدم بهراد خيلي قشنگ  

 خنديد 

 خنده اي كردم اين دختر چقدر بانمك حرف ميزنه 

 :نگار گفت

 راد هم عاشقت شد؟كي عاشقت شد؟بيشتر بگو به_

 بهراد اوالش به من توجهي نداشت تا وقتي كه برادرم مرد _

 :بعذ مكث كوتاهي گفت

از _ منو  كه  تنها كسي  بود   دنيا  تويه  من  تنها كس  برادرم 

تنهايي درمياورد؛ بگزريم من از اون به بعد شركت نيومدم تا 

 يه روز 
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روز ديدم زنگ خونم به صدا دراومد؛ خودمو تويه خونه  تا يه  _

اصل  در  يعني  دنبالم  نميومد  و كسي هم  بودم  حبس كرده 

كسي رو نداشتم كه بياد درو كه باز كردم ديدم بهراده تعجب 

  كردم

 :همون موقع هم لبخندي بهم زدو گفت

ميشه بيام تو؟ منم دعوتش كردم تويه خونه نسشت باهام _

ت تو بايد زنده بموني  اين حرف زدنا شد يك  حرف زد بهم گف

 روز دوروز و هرروز 

 :نگاه كوتاهي به بهراد كه گرم صحبت بود انداخت

اون تمام زندگيه من استشاون به من اميد داد بودش گيلي  _

   خوبه بهراد

 :لبخندي زدمو گفتم

 حاال چجوري ازت خواستگاري كرد؟ _



 

گرو ميديدم  يه شب بهم گفت برم جايي كه هميشه همدي_

منم رفتم كه ديدم كل اونجارو پر گل رز قرمز كرده و خودشم  

 بينشون وايساده 

 بگيشم كه خودتون ميدونيد _

 خنده اي كرديم و گفتيم بلهه 

 خدا قسمت كنه يدونه از اين جنتلمنا _

 :يهو صدايه ياسين بلند شد

 چي شد دلت خواست؟ منم دلم خواست_

 :همه زدن زير خنده كه گفتم

 دلم خواست ايشاال كه همين روزا پيداشم ميشه بله _

اوه اوه قابلمه مسي فوق فوقش غضنفر كارتون فروش بياد  _

بگه:ست  بازار  دم  بره  بعد  كارتونت  تويه  بزارتت  بگيره  تورو 

 قابلمه مسي فقط صد هزار تومان



 

همه ديگه داشتن از خنده زمينو گاز ميزدن منم كارد ميزدي  

 خونم درنميومد 

 بسه ديگه شما همهر هر هر _

 :همه ساكت شدن و نگاهي به من انداختن كه انجال گفت

 بهراد گابلمه مسي چيه؟ _

 عزيزم يه نوع قابلمس كه از مس ساخته شده _

 خب چرا ياسين به يلدا ميگه گابلمه مسي؟_

 :ياسين زودتر گفت

  چون موهاش رنگ مسه قيافشم شبيه مسه_

 :اخم كرده نگاهش كردم كه انجل گفت

 واايي يلدا كه كيلي گشنگه _
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 :همه زدن زير خنده  خودمم اندفعه خندم گرفت و گفتم

  قربونت انجل جونم_

بالخره بعد نيم ساعتي تاخير غذامونو اوردن و همه نشستيم 

 به خوردن ؛

تويه  ياسين كنار من نشسته بود كه يهو ديدم دستش اومد  

 بشقابم و تكه اي كباب كند و گذاشت تويه دهنش 

 :چپ چپ نگاهش كردم

  تو راحتي؟_

با دهن پر سرشو تكون داد كه دستمو بردم سمت بشقابش و 

 :تيكه گوشتي برداشتم و گذاشتم دهنم و گفتم 

 پس منم راحتم_

•••• 



 

چايي  و  قليون  ياسين  بهرادو  شد  تموم  غذامون  اينكه  بعد 

 گ معلوم بود ميخوان مسيحو بدبخت كنن سفارش دادن  ،قشن

نگاهي به مسيحو نگار كردم كه كنار هم نشسته بودن و مسيح 

داشت چيزي در گوش نگار ميگفت و نگارم هي سرخ و سفيد 

 ميشد 

 واا اين چشه؟ 

تا اومدم نگاه ازشون بگيرم با كاري كه نگار كرد دهنم سه متر 

 باز موند

 الو گونه مسيحو بوسيد خيلي سريع و ناگهاني سرشو اورد با 

 اين عجب ادمي شده عجباااا 

 :رو به نگار گفتم 

 هوي خانوم فسخ و فجوهاتونو تويه جمع انجام نديد زشته _

نگار سرخ شده چشم غره اي بهم رفت كه بيخيال شونه اي 

 :باال انداختم كه ياسين گفت



 

 راست ميگه ديگه مگه نميبيني_

 :مسيح گفت

 چيو؟_

 :ن اشاره كرداول به خودش بعد به م

  پسر چشم و گوش بسترو با دختر افتاب مهتاب نديدرو_

 :اينو كه گفت هممون زديم زير خنده كه انجال گفت

 مهتابو كه داري ميبيني ياسين_

 :دوباره همه زديم زير خنده كه بهراد گفت

نه عزيزم اين يه ضرب المثل به نشونه اينكه خيلي سر به  _

 راهه 

 :گفتانجال خنده اي كرد و 

 كي ياسين؟_

 :مسيح با ته خنده اي گفت



 

 بفرما حاجي همه تورو شناختن_
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بالخره بعد بيست دقيقه چايي و قليون هم رسيد  اينجا چرا 

 انقدر دير خدمات رساني ميكنن؟

 به به داداش داداش همينو ميخوايما قليونم اومد _

 :مسيح گفت

  ياسين اينورم بده_

 زشته داداش خانومت نميزاره بكشي اعع_

 :مسيح چشم غره اي بهش رفت 

 ميگم بده ياسين_

بيرون   دودشو  كه  همينجور  و  گرفت  قليون  از  كامي  ياسين 

 :ميداد گفت



 

  نه نميدم_

مسيح خواست چيزي سمتش پرت كنه كه يهو يه پيرمرده  

 كه داشت از اونجا رد ميشد زد پس كلش 

 بردي بده صاحابش چس دود نكن ابرويه قليونيارو _

ياسين نگاهي به پيرمرده كردو همينجوري كه قليونو ميگرفت 

 :سمت مسيح گفت

 چشم حاجي _

 :همه زديم زير خنده كه پيرمرده رفت رو به ياسين گفتم

 حال كردم خوب حالتو گرفت _

قليون  از  كامي  و  اورد  باال  اليك  نشونه  به  دستشو  مسيحم 

 :ياسين گفتگرفت و دودشو حلقه اي بيرون داد كه 

امشب زيادي دارم پسي ميخورمااا فكر كنم بخاطر اينه كه  _

 رفتم ارايشگاه راهو براشون هموار ساختم 



 

 :همه دوباره زديم زير خنده كه نگار رو به مسيح گفت

 مسيح بده منم بكشم_

يهو مسيح متوقف شد و نگاه ترسناكي بهش كرد كه نگار رسما  

 خفه شد

 به اين چيزا بزنه من دوست ندارم زنم لب _

 :ولي نگار تخس گفت

  ولي دير اومدي من خيلي لب به اين چيزا زدم_

 :مسيح گفت

 چشمم روشن اونوقت كي؟ _

 وقتي كه هنوز باهات اشنا نشده بودم _

 :رو به مسيح گفتم

 يه لحظه قليونو بده دستش تا رويه همتونو كم كنه_

 :مسيح اخم كرده گفت



 

  الزم نكرده_

 :يهو انجال گفت

 خب بده بهش ديگه اقا مسيح_

 :به اسرار همه قليونو به سمتش گرفت و گفت

 باشه ولي دفعه اولو اخرته نگار _
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نگار با هيجان خاصي قليونو از دست مسيح گرفت و بين لباش  

  گذاشت و بعد چند ثانيه شروع كرد هنر نمايي

يك و بزرگ درست ميكردو بيرون ميداد همه  حلقه هايه كوچ

 فكشون چسبيده بود به زمين 

مسيح با تعجب و ميخ داشت نگاهش ميكرد؛ خنده اي كردم  

 :و گفتم



 

 حاال فهميدين دنيا دست كيه چس دود كنا _

 :ياسين يهو گفت

ياقران داداش اين زنه تو گرفتي يا گودزيال؟ بنظرم تا هنرايه  _

 نكشيده طالقش بده ديگشو رو نكرده و قمه 

 : اينو كه گفت مسيح گفت

 ياسين جان خفه شو_

 :انجال گفت

 واو خيلي نايس بود نگار زيبا_

 :نگار خنده اي كرد و گفت

 مرسي انجالي گشنگ _

 :همه خنديديم با اين حرفش كه بهراد گفت

 خب حاال بسه بديد اينور _

•••••• 



 

جامون بلند بعد اينكه چايي خورديم رضايت داديم بالخره از  

   شيم و بريم خونه

 :مسيح رو به ياسين گفت

 ياسين يلدارو برسون خونش_

 :ياسين گفت

  چرا همش منو با اين تو يه گروه ميندازي؟_

 :مسيح چشم غره اي بهش رفت كه گفتم

 نميخواد زحمت بكشي خودم ميرم _

  اينو گفتم و منتظر جوابش نشدم و راه افتادم

دع داره  مسيح  كه  سمت  ميشنيدم  به  بيخيال  ميكنه  واش 

  خيابون پا تند كردم تا يه تاكسي بگيرم



 

و   ايستاد  كنارم  ماشيني  ديدم  ميرفتم  داشتم  كه  همينطور 

بيشتر   مزاحمه سرعتمو  اينكه  فكر  با  ؛  زدن  بوق  كرد  شروع 

 كردم كه دوباره اومد كنارم و شيشه رو داد پايين
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بازش يكي زدم رويه پيشونيم و دوباره    با ديدن ياسين و نيش

 :شروع كردم راه رفتن كه دنبالم با ماشين اومد و گفت

 بابا قهر نكن ديگه بيا برسونمت_

  خفه شو ياسين_

 اي بابا ناز نكن بيا ديگه _

 :نيم نگاهي بهش انداختم

  گفتم خودم ميرم برو_

 اي بابا خيلي خب ببخشيد حاال سوار ميشي؟_

 :تنچي گفتم كه گف



 

  بيا ديگه_

 :تا خواستم چيزي بگم يهو صدايه مردي اومد

 خانوم مزاحمتون شده؟_

 نگاهي به مرده كردم؛ اوه اوه چهارشونه و گنده بود

 تا خواستم چيزي بگم فكري به ذهنم رسيد 

كه   جلو  دادم  و شكممو  گذاشتم  كمرم  پشت  دستمو  سريع 

 :انگار مرده منظورمو فهميد و رو به ياسين گفت

 هوي مزاحم زن باردار ميشي ؟_

 :ياسين چشماش مثل وزغ زد بيرون و گفت

 نه چيز اصال بار خودمه يعني چيزه زنمه _

 :بعد عين خر شرک نگاهي بهم كرد كه گفتم

  نه_



 

به   دلم  لحظه  قيافش  ديدن  با  كه  ميگه  دروغ  بگم  خواستم 

 :حالش سوخت و گفتم

 نه راست ميگه زنشم _

از   و  گفت  اهاني  كه مرد  رفت  كردو  خواهي  معزرت  ياسين 

 :ياسين گفت

 حاال سوار ميشي؟_

 : خنده اي كردمو گفتم

 حاال سوار ميشم_

 :مسيح

نگار كليد به در انداخت و بازش كرد و با هم داخل شديم ؛ 

من رفتم رويه كاناپه نشستم و نگارم رفت تويه اتاقش؛ وقتي  

ميخواست  به امشب و اون كار هاش با قليون فكر ميكردم دلم  

 اتيشش بزنم 



 

اون حق نداشت لب به اين چيزا بزنه؛ اگه چيزي هم نگفتم 

 فقط بخاطر اين بود كه از دستم دلگير نشه 
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كلي  با  اومد  بيرون  اتاق  در  از  كه  بودم  افكار خودم  مشغول 

 لحاف و اينجور چيزا 

 :و دستشو به كمرش زدو گفتلحافارو انداخت روي زمين 

 خب بفرماين اينم از رخت خوابتون_

 : تاک ابرويي باال انداختم

 منظورت چيه االن؟_

 :چشماشو درشت كرد

 منظور خاصي ندارم فقط رخت خواب اوردم _



 

 :از جام بلند شدم و به سمتش رفتم ؛روبه روش ايستادمو گفتم

  بگم منظورت چيه؟_

 :چيزي نگفت كه ادامه دادم

 منظورت اينه كه منو تو بايد جدا از هم بخوابيم_

 :تخس تويه صورتم نگاه كرد

دقيقا منظورم همينه  ما هنوز نسبتي نداريم كه كنار هم  _

 بخوابيم

 :اهاني گفتم كه گفت_

 حاال جاهاتو ميندازم و ميرم بخوابم_

وقتي  ها  رختخواب  انداختن  كرد  شروع  كه  گفتم  اي  باشه 

 :كارش تموم شد گفتم

 ميخوابي ديگه؟ن_

 :نچي گفت كه گفتم



 

 خودت خواستي_

تا خواست حرفمو تجزيه تحليل كنه با يه دستم گرفتمش و 

خوابوندمش رويه لحاف و خودمم خوابيدم كنارش كه شروع  

 :كرد دستو پا زدن

 مسييح ولم كن اي بابا_

 :برايه اينكه اروم بگيره گفتم

 اخ دستمم نگار تكون نخور _

ز تقال برداشت و تويه چشمايه خندونم  اينو كه گفتم دست ا

 :نگاه كرد و گفت

 تو شيطاني _

 :اينو كه گفت شروع كردم خنديدن كه گفت

 زهر مار خنده داره؟ _

 :بيني شو بين انگشتام گرفتمو گفتم



 

  اره  كه داره_

 :كالفه گفت

 بزار برم اينجا خوابم نميبره _

 بايد ببره _

 اونوقت چرا؟ _

 اينجا بخوابيچون بايد تا اخر عمرت _

 ساكت كه شد فهميدم دوباره خجالت كشيده 

 :سرشو پايين انداخت و اروم گفت

  بزار برم_

 به يه شرط ميزارم بري 
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 :كالفه گفت



 

 چه شرطي؟ _

بودم  لباش  طعم  تنگ  دل  بدجور  دوختم  لباش  به  نگاهمو 

 :،نگاهمو به چشماش دوختم و گفتم

 هر جا خواستي برو يه بوس بده بعد _

 :چشماشو درشت كرد و گفت

 خب بمونم كه سنگين ترم _

 :لبخندي زدم و چشمامو بستم

 هرجور راحتي _

اينو گفتم و چشمامو بستم كه نفس كالفه اي كشيد و حس  

كردم صورتشو اورد جلوتر با كاري كه كرد خواستم چشمامو  

 باز كنم كه با دستاش جلو چشمامو گرفت 

لبام سر داد ، خيلي ناشيانه سعي ميكرد منو  لباشو اروم رويه  

ببوسه و همين بود كه بوسه شيرنشو خاص تر ميكرد پهلوهاشو  



 

جلو   كه  همينطور  كردم  خيمه  روش  تنمو  نصف  و  گرفتم 

 چشمامو گرفته بود ميبوسيديم همو

تويه  سرمو  دادمو  فاصله  لبام  از  لباشو  مكث  ثانيه  چند  بعد 

كشيدمش ؛بوسه خيسي گودي گردنش فرو كردم و عميق بو  

 :رويه گردنش كاشتم كه اسممو ناليد

 مسيح_

 :بوسه ديگه اي رويه گردنش كاشتم كه گفت

 لطفا _

 : عصبي چشمامو رويه هم گذاشتم و از جام بلند شدمو گفتم

  برو تويه اتاقت _

 :خواست حرفي بزنه كه گفتم

 زود باش نگار _

 اينو گفتمو رفتم تويه بالكن



 

زدم و سيگاري روشن كردم و گوشه  عصبي چنگي به موهام  

  لبم گذاشتم ؛ داشتم چيكار ميكردم؟

اگه ازم بترسه چي؟ من چقدر نسبت به اين دختر كم طاقت 

و ضعيف بودم برام سخت بود ،خيلي سخت بود برايه مسيحي 

كه حتي به يك دختر نيم نگاه هم ننداخته بود حاال انقدر بي  

 تاب يك  دختر كوچولو باشه

  اين دل؟ چه كنم با اين دلبر شيرين زبون؟ چه كنم با

چجوري ميتونم به بكر بودن و اولين هاش ضربه بزنم؟ بايد با 

اين عروسك ظريف با ماليمت برخورد كرد ؛چون هر لحظه  

 امكان داره بشكنه بين دستام 
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از خواب   با صدايه تق و توقي  پريدم دستي به صورتم صبح 

كشيدم و از جا بلند شدم نگاهي به ساعت كردم ؛ تازه ساعت 

 هشت و نيم بود 

دنباله صدارو گرفتم كه به آشپزخونه رسيدم خدايااا يعني نگار  

 هشت صبح تويه آشپزخونه چيكار ميكنه؟ 

با چيزي كه ديدم لبخندي رويه لبم   رفتم داخل آشپزخونه 

  ت صبحونه اماده ميكردنقش بست  دختر كوچولو داش 

از پشت بهش نزديك شدم و دستامو دور كمرش حلقه كردمو 

 :و سرمو تويه گودي گردنش فرو بردم كه هيني از ترس كشيد

 تو كي بيار شدي؟ ترسيدم _

 : چونمو رويه شونش گذاشتم

اگه قرار باشه همش از حركاتم بترسي ديگه نميتونيم زندگي _

 كنيما 

 :لبخندي زدو گفت



 

 ميكنم بهت عادت كنم ولي نميتونم سعي _

  نگار_

 هوم؟ _

 امروز نرو سر كار _

 نميتونم اقايه صالحي پوستمو ميكنه _

 :كمي فكر كردم 

 اگه من بگم نميكنه _

شماره   و  رفتم  گوشيم  سمت  به  نگار  حرفايه  به  توجه  بي 

 :صالحي رو گرفتم كه بعد سه بوق جواب داد

 بله؟_

 سالم اقايه صالحي_

 جب زنگ زدي به ماسالم پسرم چه ع_



 

من _ حق  در  لطفي  يه  ميشه  ؛  واقعا  بودم  درگير  ببخشيد 

 بكنيد؟ 

 چي پسرم؟ _

نيم نگاهي به نگار كردم با استرس نگاهم ميكرد ؛ ميدونستم  

 به صالحي نگفته كه ما با هميم و االنم فكر ميكرد ميگم بهش 

خب من امروز تويه خونم يه سري عكسايه مدلينگي دارم  _

 ر خانومو بفرسيد اينجا تا اخر وقتميخواستم نگا 

 : صدايه نفس راحت نگارو كه شنيدم نيمچه لبخندي زدم

 چشم پسرم حتما االن بهش زنگ ميزنم ميگم_

 باشه پس دستتون درد نكنه فعال_

اينو گفتمو گوشي رو قطع كردم كه ديدم نگار داره دست به  

 :سينه نگاهم ميكنه

 چيه؟ _



 

 دوست داري حرسم بدي نه؟_

 :بيني شو بين دو تا انگشتام گرفتم كه صورتشو جمع كرد

 اره حرس ميخوري سرخ و خوردني ميشي دوست دارم _
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 :نگار

بعد اينكه صبحونه خورديم تصميم گرفتيم پاپ كورن درست 

كنيم و بعدش بشينيم فيلم ببينيم با هم ؛ پاپ كورنارو ريختم  

مسيح داره مثل چي ميدوه سمتم و    تويه ماهيتابه كه ديدم

  دهنشم اندازه اسب ابي بازه

  واه اين چشه؟

تا به خودم اومدم ديدم چيزي تقي خورد به سرم برگشتم نگاه  

  كنم چي بود كه حجم زيادي از پفيال به سمتم حمله ور شد 

 : يااااخدااا مسيح دستمو گرفتو كشيد كه افتاديم رويه زمين



 

 بايد سريع درشو بزاري؟ ديوانه مگه نميدوني _

 معلومه كه نه  مگه من چندباره از اينا درست كردم؟ _

 : پفيال ها مثل برف رويه سرمون ميريخت كه مسيح گفت

 درش كجاست؟_

 رويه ميزه _

برداشت   درو  و  شد  يلند  جاش  از  احتياط  با  خيلي  مسيح 

اومدبشينه كه يدونه پفيال خورد وسط پيشونيش دادي زد و  

   خوابيد رويه زمينسريع 

منم زدم زير خنده حاال كي بخند كي نخند مسيح همينطور 

رفت  خيز  سينه  و  گفت  كوفتي  ميداد  ماساژ  پيشونيشو  كه 

سمت گاز و طي يك حركت ناگهاني پفيالهارو سوپرايز كرد و 

 درشونو گذاشت

 :نفس عميقي كشيد و نگاهي به من انداخت

 خانوم سراشپز بلند نميشي؟ _



 

 ري مسخره ميكني؟ االن دا_

 :باحالت بامزه اي گفت

 نه اصال اصال _

خنده اي كردم و از رويه سراميكا بلند شدم و كنجكاو دستمو  

 :بردم سمت تابه كه دستمو گرفت

ببينم تنت ميخاره؟هنوز بيست ثانيه نيست از شرشون راحت _

 شديم

 خب كي بايد درشونو برداريم؟_

ميكنيم تا خنك شه و وقتي كامل تموم شد زيرشو خاموش  _

 بعد درشو بر ميداريم 

  اهاني گفتم كه رفت نشست رويه مبل تويه پذيرايي

[24.11.20 22:13] 

                                                                                     

#part144 



 

   نگاهي به پاپ كرنا كردم بالخره بعد كلي مشقت اماده شدن

كنارش   مبل  رويه  رفتم  مسيح  به سمت  و  برداشتم  ظرفشو 

ول به من بعد به ظرف پفياليه تويه دستم نشستم  كه نگاهي ا

 :كرد و گفت

  به به بالخره اماده شد_

 :خنده اي كردم و بادي به غبغب انداختم و گفتم

 بله بالخره با كلي حمله و كشته هايه بسيار پيروز شديم _

مسيح با اين حرفم زد زير خنده كه خودم پشت بندش زدم 

 زير خنده؛ 

 خب حاال چي ببينيم؟ _

ميدونم من يه فيلم دانلود كردم از قبل كه وقت نشده  اوم ن_

 ببينم ميخوايي اونو ببينيم؟ 

پلي   فيلمو  و  دستگاه  به  گذاشتم  فلشو  كه  داد  تكون  سري 

 كردم؛ 



 

مسيح دستشو باز كرد و با ابرو به بغلش اشاره كرد كه يعني  

بيا بغلم منم پرو پرو رفتم تويه بغلش و سرمو گذاشتم رويه 

 : دورم حلقه كردسينش كه دستشو 

 موضوعش چيه؟_

 عاشقانه غمگين_

بدل   ردو  بينمون  اون ديگه حرفي  بعد  و  اهاني گفت  مسيح 

 نشد

•••• 

 دستمالي از جعبه بيرون كشيدم و اشكامو باهاش پاک كردم

: 

  اون نبايد ميمرد نههه_

 :مسيح با ته خنده اي گفت

 خب مگه دست منه نگارم اخه؟_

 :يكي زدم به بازوش



 

 جايه اينكه بخندي يكاري بكن اره به_

خنده اي كردو منو بلند كرد و نشوند رويه پاش و با انگشت 

 :شصتش اشكامو پاک كرد

 خب ميگي چيكار كنم ؟ _

 :با بغض گفتم

 نميدونم  اه اصال چرا من اين فيلم مسخررو دانلود كردم؟ _
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اخر فيلم اينجوري شد بعد كلي ناراحتي من بابت اينكه چرا  

برام  من  هواي  حالو  برايه عوض شدن  تصميم گرفت  مسيح 

 آشپزي كنه 

داره   چي  ببينم  پشتش  از  كردم  سعي  و  سرش  بااليه  رفتم 

 :درست ميكنه كه گفت

  الزانياست زحمت نده انقدر به خودت_



 

 :خنده كوتاهي كردم و گفتم

 اقامون جنتلمنه جنتلمنههه _

؛خواستم   كرد  كوتاهي  ايفون  خنده  صدايه  كه  بگم  چيزي 

 :متوقفم كرد؛ مسيح نگاهي بهم انداخت

  اين كيه؟_

 :شونه اي باال انداختم

  نميدونم_

 منتظر كسي بودي ؟_

  نه_

 خب حاال برو ببين كيه _

با چيزي كه ديدم   سري تكون دادم و به سمت ايفون رفتم 

 همونجا خشكم زد 



 

افتاده بودم كه  اي واااي اينا اينجا چيكار دارن؟ ياد حرف عمو  

  گفته بود در اولين فرصت مياييم ديدنت

 :با استرس رفتم تويه اشپزخونه و به مسيح گفتم

 مسيح بيا بيا بايد بري قايم شي_

 :مسيح كه كم مونده بود از تعجب شاخ دربياره گفت

 نگار حالت خوبه؟ قايم براي چي؟_

 :باسترس رفتم سمتش و بازوشو كشيدم

 اينا اومدن تورو ببينن خيلي بد ميشه اي بابا ياال عموم _

 :همونطور كه دنبال خودم ميكشيدمش گفت

 خب بزار برم خونه خودم_

  مسيح االن پشت درن چجوري بري اخه_

 داخل اتاقم شدم و رو بهش با عجله گفتم همينجا بمون خب؟ 



 

سري تكون داد كه درو بستم و به سمت ايفون رفتم و درو باز  

 كردم 
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بعد رو بوسي و سالم كردن با عمو و زن عموم رفتم كه چايي  

بريزم و اونا هم نشستن توي سالن ؛ چايي رو كه ريختم به 

 :سمت يرون رفتم و با لبخندي چايي رو جلويه عمو گرفتم

يه _ مثل  ميشه  تر  داره خوشگل  روز  به  روز   ماشاهلل دخترم 

  سيب سرخ شدي 

 :لبخندي زدم و گفتم

تر _ دارين خوشتيپ  روز  به  روز  مرسي عمو جونم شما هم 

 ميشين 

 :زن عمو خنديد و گفت



 

  خبه خبه انقدر بهش نچين فكر ميكنه خبريه_

؛ گرم  كردم كه زن عمو هم شروع كرد خنديدن  اي  خنده 

صحبت با عمو بودم ؛با چيزي كه رويه ميز عسلي ديدم چشمام 

 تا شد چهار 

وايييي گوشي مسيح  اگه عمو ببينه رفتم و خيلي نامحسوس 

نگار  بود  كم  همين  ديدم  لباساشو  كه ساک  بردارم  گوشيرو 

 خانوم بدبخت شدي 

 :رو به عمو گفتم 

 عمو جونم نميخواييد استراحت كنيد؟ _

 :عمو دستي به ريشش كشيد و گفت

 چرا دخترم اتفاقا خيلي خسته ايم نه خانوم؟_

  بخدا دختر ما بريم اون يكي اتاق استراحت كنيماره _



 

سري تكون دادم و به سمت اتاق مهمان هدايتشون كردم كه  

عمو لحظه اي به سمت در اتاقم رفت كه جلوتر تقريبا شيرجه 

 :زدم رويه در كه عمو گفت

 اعع نگار چرا اينجوري ميكني؟_

 ه همينجوري عمو محض خنده_

 ن رفت و داخل شدلبخندي زد و به سمت اتاق مهما

رفتم و  و  راحتي كشيدم  اتاقشونو بستن نفس  اينكه در  بعد 

ساک و گوشي مسيحو برداشتم و بردم داخل اتاقم وقتي درو 

طلبكاري  باحالت  تختم  رويه  نشسته  مسيح  ديدم  كردم  باز 

 :گفت

چه عجب بعد يك ساعتو بيست دقيقه گفتي يه ادم بدبختي _

 هم اينجا حوصلش سر رفته 

 : سايلشو دستش دادم و گفتمرفتمو و

 شما حاال حاال ها اينجايي فقط دعا كن زودتر برن عمو اينام _



 

 :اخمي كردو گفت

  يعني چي من ميرم خونه خودم_

  مسيح نميشه عموم اصال امشب از خونه نميره بيرون_
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رويه  بعد اينكه شام خورديم عمو اينا رفتن خوابيدن ؛ نشستم  

كاناپه و خسته نفس عميقي كشيدم كه يهو با ديدن مسيح  

جلوم جيغ خفه اي كشيدم كه مسيح دستشو گزاشت رويه  

 : لبش به نشونه اينكه ساكت باش يهوصداي عموم اومد

 نگار چي شدي؟_

دستمو رويه دهنم گذاشتم وايي اگه بياد مسيحو ببينه چي ؟ 

اونم كشيدم    يهو دست مسيحو كشيدم و رفتم داخل حموم و

   تويه حموم؛ صدايه عمو رو ميشنيدم كه داره در اتاقمو ميزنه



 

راحتي  نفس  خواستم  شد  بيخيال  نميدم  جواب  ديد  وقتي 

 :بكشم كه مسيح گفت

 صدايه پاش داره نزديك اينجا ميشه _

 تا اينو گفت 

دستشو گرفتمو رفت تويه وان و پرده وانو كشيدم كه صدايه  

  دستگيره در حموم اومد

 :ن و مسيح تقريبا تويه بغل هم بوديم صدايه عمورو شنيدمم

  عجب  يعني خياالتي هم شدم؟ بزار يه حموم برم_

دهنمو  جلويه  مسيح  كه  بكشم  هيني  خواستم  گفت  اينو  تا 

پردرو  به هم كرديم كه دست عمو  نگاهي  استرس  با  گرفت 

 :گرفت داشتم فاتحه خودمو ابرومو ميخوندم كه دستشو كشيد

 اصال حوصله حموم ندارم  ولش كن_

   داشت ميرفت بيرون كه ديدم مسيح حالت عطسه گرفته



 

همين كم بود  جلو دهنو دماغشو گرفتم تا عمو رفت بيرون و  

   درو بست مسيح عطسه خفه اي كرد

  هر دو نفس راحتي كشيديم و تويه وان ولو شديم

 :مسيح اروم گفت

 شانسمون گفت_

 اره اي زير لب زمزمه كردم 
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 :يلدا

چشمام گرم خواب بود كه صدايه درو شنيدم اروم چشمامو 

  باز كردم كه ديدم دستي جلويه دهنمو گرفت 

ترسيده خواستم تقال كنم كه دستامو گرفت ؛ سعي كردم از  

 :دستش نجات پيدا كنم كه گفت



 

منتظر اين لحظه بودم  تقال نكن گربه وحشي ميدوني چقدر  _

 ؟ كه يادت بره در اتاقتو قفل كني؟

اون  كنم   چيكار  نميدونستم   ، زد  حلقه  تويه چشمام  اشك 

   بيشرف اومده بود بااليه سرم و ابروم االن در خطر بود

خواست لباسمو در بياره مه دستشو گاز گرفتم دادي زد و يكي  

جسمه كنار از دستامو رها كرد منم از فرصت استفاده كردمو م

تختمو برداشتمو تويه سرش زدم كه عربده اي زد و افتاد رويه  

 تخت 

با عجله از جا بلند شدم و به سمت كمد رفتم سريع كوله اي 

لباس جمع كردمو و هر چي پول داشتم از تويه كشو برداشتم 

و گوشيمو و كاپشنمو برداشتم و از خونه بيرون زدم ؛ نبايد  

ميمو كزايي  خونه  اين  نبود  تويه  امن  برام  ديگه  اينجا  ؛  ندم 

هامو  گونه  اشكام  دويدن  كردم  شروع  و  پوشيدم  كاپشنمو 

  خالي   دويدن  با  خودمو  ميخواستمخيس ميكرد و ميدويدم   

 بشم  مشكالتمرد   همه  اين  از  كنم  فرار  كنم  فرار  ميخواستم  كنم



 

  و   پدريم  بي  از  خودم  يتيمي  از   بشم  رد    نامردي   همه  اين  از

 نبود مواظبم كه مادري   ازهم شد  ب امشب كه تعرضي

خيابون  كردم  اطرافم  به  نگاهي  ايستادم؛  زنان  نفس  نفس 

  خلوت بود و من جايي رو نداشتم برم

بايد به يكي زنگ بزنم ؛ هر چقدر فكر كردم كسي به ذهنم 

 بوق  يه  ،  موندم  منتظر  و  گرفتم  شمارشو  سريعنرسيد جز نگار  

 بار گرفتم جواب نداد تم سه گرف دوباره نداد جواب بوق دو
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   نه غير ممكنه به اون زنگ بزنم

تويه  بندازمش  بايد  چرا  ؟  داره  من  به  ربطي  چه  اون  مگه 

  رفتم   كلنجار   خودم   با  خوابهكمي  االن  اون  اصالدردسر؟ اصال

  شماره   ترسيده  ميان  كوچه  ته  از  دارن  نفر  چند  ديدم  وقتي

  شدم؛ منتظر  و  ياسينوگرفتم



 

 :بعد سه بوق جواب داد

 الو؟_

 الوا_

  الو يلدا تويي؟_

 : اشك تويه چشمام حلقه زد و ناليدم

 ياسين_

 :انگار كه فهميده باشه چي شده گفت

  الو يلدا چي شده؟_

 :يهو صدايه دو تا معتاد تويه گوشم پيچيد

 اي جونم خوشگله گمشدي يا كار هر شبه ؟_

 :كه ياسين گفتترسيده نگاهي بهشون كردم 

 يلدا يلدا چخبره ؟ تو كجايي؟ اينا كين؟ _

  ياسين كمكم كن ياسين_



 

 :يكيشون بازومو گرفت كه جيغي زدم

 يلداااا بدو فرار كن_

تا اينو گفت به خودم اومدم بازومو از دستش كشيدم و شروع 

 :كردم دويدن كه ياسين گفت

  يلدا صدامو ميشنوي؟ گوشي رو قطع نكن و بدو_

 :ر كه ميدويدم گفتمهمينطو

 باشه_

  يلدا يه ادرسي بده بهم بيام دنبالت_

 :همينطور كه ميدويدم نگاهي به اطرافم كردم

 ياسين من دم پارک بزرگم انگار _

   باشه اروم باش االن ميام دنبالت_

  ياسين گوشيو قطع نكن من ميترسم_

 باشه باشه االن ميرسم خب؟ _



 

ميدويدم ديگه نايي نداشتم كه بدوم همينطور اشكام ميچكيد  

 : خسته ايستادم كه ياسين گفت 

 يلدا من رسيدم كجايي؟ _

نگاهي به اطرافم كردم ياسينو ديدم كه پشتش بهمه و داره 

 :دنبالم ميگرده داد زدم

 ياسين_
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گوشيرو از رويه وقتي صداش زدم برگشت به سمتم با ديدنم  

گوشش برداشت و به سمتم پاتند كرد ؛ اشك تويه چشمام 

حلقه زد و به سمتش دويدم ؛ با تمام قدرتم به سمتش دويدم  

  پناه  سر  يه  به؛ اون لحظه فقط ميخواستم به يك آغوش برسم



 

 كه   كردم  پرت  آغوشش   تويه  خودمو  رسيدم  بهش  وقتي

 آغوش گرفت ه كرد و اونم منو محكم در حلق  دورم دستاشو

دستامو محكم دور گردنش حلقه كردم و شروع كردم هق هق 

 كردن 

ديگه _ شد  تموم  خب؟  اينجام  من  باش  اروم  هيييشش 

  مواظبتم خب؟

همينجور تويه بغلش هق ميزدم و اون سعي داشت ارومم كنه  

  بميرم لحظه همين تويه  ميخواست دلم

وداگاه ياسين خواست منو از تويه اغوشش بكشه بيرون كه ناخ

محكم تر بغلش كردم كه طي يك حركت ناگهاني منو بلند  

كرد و تويه اغوش كشيد و برد سمت ماشين ؛ در ماشينو باز  

و   رفت  و  بست  درو  بعد  و  رويه صندلي  گذاشت  منو  و  كرد 

 :خودشم سوار شد ؛ نگاهي بهم انداخت  و گفت 

 خوبي؟_



 

چيزي نگفتم كه  دستشو جلو اورد كه سرمو عقب كشيدم ؛  

با مكث كوتاهي دستشو كشيد و ماشينو روشن كرد ، سرمو 

 به شيشه ماشين تكيه دادم و چشمامو بستم 

نميخواستم فكر كنه من ضعيفم نمي خواستم غرورم بيشتر از 

  اين له بشه

  بستم  چشماي   از   اشكي  قطره    هميشه   از   تر   خستهخسته بودم  

 هم  يكبار  بزار  ؟ فايده  چهتوجهي بهش نكردم     كه  شد  جاري 

 ببينه  دخترو اين ضعيف و بدبخت رويه  اين نفر يه
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با حس سنگيني نگاهي چشمامو باز كردم ؛ با ديدن ياسين 

 كه تويه ماشين نشسته كنارم و بهم زل زده از جا بلند شدم

: 

  بيدار شدي ؟_



 

 اهوم _

  بريم پايين_

كوتاهي درو باز كردم اينو گفت و از ماشين پياده شد با مكث 

و پياده شدم و دنبالش راه افتادم ؛ كليد آسانسور رو زد و وقتي  

 :درش باز شد رفت داخل و به من اشاره كرد

 پس چرا نميايي؟_

  رفتم داخل اسانسور كه ياسين كليد طبقه دوازدهم رو زد

 يعني انقدر خونش باالست؟ 

بعد   باال  برسيم  تا  كشيد  طول  مين  دو  در حدودا  شدن  باز 

كليد  و  بود  رومون  به  رو  كه  تكي  در  سمت  رفت  اسانسور 

 :انداخت و بعد باز كردنش كنار ايستاد و با دست اشاره كرد

 بفرماييد به خونه ما خوش امديد_

  با دودلي داخل شدم كه پشت سرم اومد و درو بست ؛



 

  واقعا نميدونستم كار درستي كردم يا نه

 خب    خب  وليكوچيكي     احساس حماقت ميكردم  احساس

 همين توي اون لحظه  جز نداشتم اي  چاره

 :ياسين رو بهم گفت

 بيا بريم وسايلتو بزار تويه اتاق مهمان _

افتادم كه به سمت راه رو اي رفت كه  راه  به اجبار دنبالش 

چهار تا در داخلش بود؛ در دوم رو باز كرد و داخل شد منم  

 :پشت سرش داخل شدم كه گفت

اينم از اتاق شما حمام هم داخل اتاق هست ديگه تعارف خب  _

 نكن من بيشتر از اين بلد نيستم

 :نيمچه لبخندي زدم كه انگار فهميد سختمه گفت

  خب من ميرم بيرون_
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بعد اينكه ياسين رفت كاپشنمو از تنم دراوردم و رويه تخت  

  اتاق نشستم ؛ دو نفره وسط

   نگاهي به اتاق كردم كل ستش قهوه اي و كرمي بود

كال ديزاين قشنگي داشت، تويه ذهنم از افكارم خندم گرفت  

من تويه اين وضع به چي فكر ميكردم  اصال قراره به ياسين  

قراره چجوري   بمونم؟  برم  فردا كجا  از  قراره  بگم؟ اصال  چي 

 خرج خودمو بدم؟

ام گرفتم ، حسابي كالفه بودم؛با صدايه كالفه سرمو بين دست

 :در به خودم اومدم و بله اي گفتم

 يلدا ميشه بيايي بيرون با هم حرف بزنيم؟ _

واااي خدا االن حتما ميخواد بپرسه چرا اين وقت شب بيرون 

 بودم

 :با استرس گفتم 



 

 ميام االن باشهب_

باشه اي گفت و از اتاق دور شد؛ خدايا االن چي ميگفتم؟ هوف  

از جا بلند شدم و به سمت در رفتم با مكثي در رو باز كردم و  

بيرون رفتم به سمت سالن رفتم كه ديدم ياسين نشسته رويه  

 :مبل سه نفره با ديدنم لبخندي زد و گفت

 بيا بشين _

رفتمو رويه مبل تك نفره روبه روش نشتم كه بعد چند ثانيه 

 :گفت

 خب ؟_

 : نيم نگاهي بهش كردم

 خب چي؟_

  تعريف كن_

 چيو؟_



 

امشب و تمام اتفاقاتي كه باعث شد تويه خيابونا سرگردون  _

 باشي

 :كمي سكوت كردمو گفتم

ببين من يه امشب اينجا ميمونم و از فردا ميرم و ديگه الزم  _

 نيست تحملم كني من االن سرم درد ميكنه شب بخير 

 يهو اينو گفتمو از جا بلند شدم و با دو به سمت اتاق رفتم كه  
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 دستمو از پشت گرفت و كوبيدم به ديوار با ترس نگاهش كردم 

: 

ببين نميخوايي راستشو بگي نگو هر وقت خواستي بگو ولي _

  منو نپيچون دروغ نگو به من خب؟

برايه اولين بار اين همه اونو جدي ميديدم  از چشماش جديت  

 :ميباريد با من من گفتم



 

  بزار برم_

خواستم تقال كنم كه منو محكم تر به ديوار فشار داد ؛ كامال 

 : تويه بغلش بودم و عطرش زير مشامم ميپيچيد

كجا؟ تو نه سر باري نه من احمقم خب؟ تا وقتي نفهمم كجا  _

 ميخوايي بري و موضوع چيه نميزارم پاتو از اينجا بيرون بزاري 

 :تويه چشماش خيره شدم

 ميرم _

 نميري _

 ميرم _

 :ي داد زدعصب

  گفتم نميرييي _

 : اشك تويه چشمام حلقه زد

  دلت برام ميسوزه نه؟_



 

 :عصبي نگاه ازم گرفت كه ادامه دادم

دلت ميسوزه كه يه دخترو تويه خيابون اوردي خونت و بهش  _

 سرپناه ميدي تا خدايي نكرده اتفاقي براش نيوفته؟

 : كالفه گفت

 بس كن يلدا _

ن_ ولي  ميسوزه  دلت  ديگه  اونقدر  اره  من  نباش  من  گران 

مغرورم كه از اينجا ميرم ؛ پول ندارم ؟ به جهنم فوقش ميرم  

 به همون مردايي كه

عصبي عربده اي زد و مجسمه كنار دستشو رويه زمين كوبيد  

 :مجسمه هزار تيكه شد برگشت سمتم تويه صورتم داد زد

گفتم بس كننن خيلي دوست داري از اين كارا بكني  چرا _

بقيه؟ چرا خيابوني بشي؟ مگه من مردم؟ به جايه اينكه هرشب  

  يه دختر بيارم تورو



 

نذاشتم رفشو كامل كنه و يكي زدم تويه گوشش اشكام ديدمو 

 تار ميكرد صورتش از موقع سيلي كج بود و فكش منقبض 
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از خشمش ترسي پر  از صورت  اي  دم ولي سعي كردم  لحظه 

 :قوي باشم

از _ من  ميزني  حرف  من  راجب  اينجوري  كه  اخره  دفعه 

گشنگي بميرم و از سرما هم تويه پارک بخوابم ميخوابم ولي 

 مثل هرزه هايه اطرافت نميشم فهميدي؟ نميشم

اينو گفتم  منتظر جوابش نشدم و به سمت اتاق رفتم و درو 

 م و به در تكيه زدم؛ به هم كوبيدم و از پشت قفل درو انداخت

  نفس عميقي كشيدم و اروم رويه زمين سر خوردم



 

خدايا نميدونم سرنوشتم چيه و قراره به كجا برسم ولي هر  

 كاري ميكني پايان داستانمو تلخ نكن

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 :مسيح

 خوابش   غرق  صورت  به  نگاهياروم موهاشو نوازش ميكردم   

 بود خوابيده معصوم نوزاد  يه مثل ؛ كردم

داشتم فكر ميكردم يه اين كه دقيقا كي من انقدر درگير اين  

دختر كوچولوي تنها شدم كي انقدر نفسم بند نفسش شد؟  

  كي انقدر پرنگ شده بود تويه زندگيم ؟

من مثل يه بوم سياه بودم تا اين دختر اومد و طرح و رنگ  

 ماهريه  نقاش كه حقازندگي رو كشيد تويه دل من  

زدم و سرمو نزديك تر بردم و پيشونيشو بوسيدم كه   لبخندي 

دستشو  و  من  سمت  كامل  برگشت  و  خورد  كوتاهي  تكون 

  انداخت دور گردنم



 

خندم گرفت  ياد وقتايي افتادم كه از خواب بيدارش ميكردم  

دستشو كه دور گردنم بود و اروم بوسيدم و تن ظريفشو تويه 

  آغوشم حل كردم
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 :با صدايه نگار از خواب بيدار شدم

 مسيح مسيح پاشو_

 :اروم چشمامو باز كردم كه با قيافه نگرانش رو به رو شدم

 پاشو مگه نميخواستي بري خونت؟_

و رفتم سمت   بلند شدم  از جام  و  به صورتم كشيدم  دستي 

لباسام تيشرتمو با يه حركت از تنم در اوردم كه صدايه هين  

  دم ؛ هنوز ميترسيد از اين كار من ؟كوتاه نگارو شني 

نيمچه لبخندي زدم و پيرهنمو تنم كردم كتفم ديگه تقريبا 

 خوب شده بود و ميتونستم حركتش بدم؛



 

 :ساكمو برداشتم و رو بهش گفتم

  خب من رفتم _

 :تويه چشمام نگاه كردو گفت

 بزار ببينم دايي خوابه بعد بهت بگم بيايي_

بيرون رفت و اروم نگاهي به اطراف سري تكون دادم كه از در  

با دست بهم   كرد وقتي مطمين شد كسي نيست برگشت و 

 اشاره كرد كه بيا

اروم از در بيرون رفتم و پشت سرش راه افتادم ؛با عجله در 

خروجي رو باز كرد و رفت كنار از در بيرون رفتم خواست بياد  

 :باهام كه جلوشو گرفتم

  نيا سرما ميخوري _

 اما_

 :رويه لباش گذاشتم دستمو



 

 گفتم كه نيا _

 :سري تكون داد خواستم برم كه صدام زد

 مسيح_

 :برگشتم سمتش كه گفت

 ببخشيد كه اينجوري داري ميري _

 :نيمچه لبخندي زدمو گفتم

 حرفشم نزن ميدونم چقدر اعتماد عموت برات مهمه_

لبخندي زد برگشتم كه برم ولي انگار يه چيزي ته قلبم بهم 

رفتن نميداد كالفه دو قدم رفتمو برگشتم ساكو انداختم اجازه  

زمين با سرعت برگشتم سمتش و طي يه حركت سريع چونشو 

 گرفتمو لبامو رويه لباش گذاشتم
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بعد چند ثانيه لبامو از رويه لباش برداشتم و نگاهي به چشمايه 

  ت از پله ها پايين اومدم؛ بستش كردم و با سرع

گاز   پدال  رو  پامو   ، شدم  سوارش  و  رفتم  ماشين  سمت  به 

از   ميگرفتم  فاصله  بايد  ؛  كردم  حركت  سرعت  با  و  گذاشتم 

   دختري كه يك لحظه نبودنش اندازه يك سال پيرم ميكرد

 مرد  يه جنونه  جنونه  ايناين ديگه از عشق گذشته  

 :يلدا

اتاقو باز كرد مو بيرون رفتم ، نگاهي به اطراف  با احتياط در 

اتاقو بستم و رفتم تويه سالن با  انداختم كسي نبود اروم در 

خونه  در  سمت  رفتم  و  كردم  اتاقش  در  به  نگاهي  مكث 

  دستگيره رو كه پايين كشيدم ديدم باز نشد

  وا

 يه بار ديگه تالش كردم  اثري نداشت

  لعنتي درو قفل كرده بود



 

به سمت اتاق رفتم و داخل شدم و    حاال چجوري برم؟ كالفه 

؛  تخت  روي  نشستم  كاپشنم  اوردن  در  بعد  بستم  اروم  درو 

بيشعور  مگه اسير گرفته ؟ چرا درو قفل ميكنه عجب غلطي  

   كردم اومدم اينجا

   فردا حسابشو ميرسم

بعد كلي كلنجار رفتن با خودم پتو رو كنار زدمو سرمو رويه 

 نكشيده خوابم برد بالشت گذاشتم و به ثانيه 

با تابش نور خورشيد به صورتم كالفه چشمامو باز كردم ؛ اه 

  حتما بايد اتاق پنجره داشته باشه؟

كالفه جابه جا شدم و پشت به پنجره خوابيدم بعد چند دقيقه  

  تازه يادم افتاد كه من اصال كجام

  كل اتفاقات ديشب مثل فيلم از جلويه چشمام رد شدن

 خت نشستم كهشوک زده رويه ت
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  با عجله روي تخت نشستم و نگاهي به اطرافم كردم ؛

ياد ديشب افتادم ،يعني ميدونست ميخوام فرار كنم كه درو  

  قفل كرده بود؟

كالفه دستي به صورتم كشيدم و به سمت سرويس بهداشتي  

  داخل اتاق رفتم 

ي پف كرده بود و  نگاهي به خودم كردم تويه آينه صورتم كم

موهام اطرافم پخش بود ؛ بيخيال آبي به صورتم زدم و بعد از  

خشك كردن صورتم بيرون اومدم به سمت در خروجي رفتم  

دستم به سمت دستگيره اتاق كه رفت مردد برگشتم و نيم  

  نگاهي به خودم تويه آينه انداختم

 و بعد مكثي درو باز كردم و  بيرون رفتم 

  كردم ؛نگاهي به اطراف 



 

صدايي كه نميومد  جلوتر رفتم و نگاهي كلي به سالن انداختم  

   ، كسي نبود

با فكر اينكه تويه آشپزخونست رفتم تويه آشپزخونه رفتم ولي 

  اونجا هم نبود

  وا پس اين كجاست؟

  رفتم سمت در خروجي وسعي كردم درو باز كنم

  نخير هنوز قفله

رفته بيرون و باز درو روي من دو تا فرضيه هست: اولي اسنكه  

قفل كرده و دو هم اينكه نرفته بيرون و داره قايم موشك بازي  

  ميكنه

 بيخيال بابا 

  كالفه به در اتاقش چشم دوختم ، يعني برم؟

 دودلي رو كنار گذاشتم و به سمت اتاقش پا تند كردم 
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ن به پاهايي كه كه يهو پرت شدم وسط حموم نگاهي از پايي 

چرا  اين  اعع  باال  اومدم  همينجور  و  كردم  بود  پاش  دمپايي 

  نشسته؟

  چرا شلوارشو كشيده پاييين؟

  ياااااااخداااااااا

جيغي زدم كه ياسينم شروع كرد عربده زدن حاال من جيغ 

 بزن و اون عربده بزن

 :از جام بلند شدم و با چندش گفتم

  اه ياسين_

تو  _ اه خوب  دارم  منم  نيست  كه  به  به  ديگه  اه  دستشويي 

 ميكردم كه تو اومدي تو

جيغي از حرس كشيدم و بيرون رفتم ، خدايا اين پسر نوبره  

  شاهكاره



 

 واقعا حس ميكنم موقع خلقتش خسته بودي 

رفتم داخل سالن و رويه كاناپه نشستم كه ياسين بعد دو مين 

 :اومد و گفت

  گوش وايميستي؟ دختر تو همه جا پشت دستشويي_

  اره اصال به تو چه_

 : بيخيال شونه اي باال انداخت و گفت

ناهنجار  _ صداهاي  خودت  ولي  نيست  مربوط  كه  من  به 

  ميشنوي خاطرت آزرده ميشه نه كه روحتم خيلي لطيفه

  بعد بالبخند ژكوندي گفت : توروحت

از حرس جيغي زدم و شروع كردم دنبالش دويدن كه خنده  

 و پا به فرار گذاشت؛بلندي كرد 

  ياسينه بيشعور جرات داري وايسااااا_

 :همينطور كه ميدويد گفت



 

  وايسم هم هيچ كاري نميتوني بكني اخه_

 چرا ميتونم شهييييدت ميكنممممم_

با ايستادنش محكم خوردم بهش و با هم پخش زمين شديم  

  ؛

 :با درد چشمامو بستم كه گفت

   اخ اخ اخ انگار تريلي زده بهم_

 ياسين خفه شو فقط خفه شو _

  يادم باشه عالوه بر قابلمه مسي تريلي هم صدات كنم_

عصبي و بي توجه به درد كمرم به سمتش حمله ور شدم و  

  موهاشو كشيدم 
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 :مسيح

   نزديك دو روز بود كه از نگار خبري نداشتم و نديده بودمش 

واقعا دلم براش تنگ شده بود ولي متاسفانه با عموش اينا رفته  

  بود كرج چون يكي از فاميالشون مرده

  اخه االن وقت مردن بود؟

 ميخواستم تازه بيام خواستگاري 

خسته از پشت ميز بلند شدم و به سمت پنجره اتاق رفتم و  

  شماره نگارو گرفتم؛ جواب نداد 

  اتفاقي براش افتاده باشه؟كمي نگران شدم  نكنه 

 :مشغول افكارم بودم كه گوشيم زنگ خورد

لبخندي   بانو  اسم  با ديدن  انداختم  به صفحه گوشي  نگاهي 

 : زدم و گوشي رو جواب دادم



 

اينهمه _ بعد  ما كردي  ياد  بانو خانوم چه عجب  به سالم  به 

 مدت

سالم عجب از شماست اقا پسر كه با زنت مشغولي و مارو _

  ردي دست پيشو هم نگيرافراموش ك

خنده اي كردم اون هميشه زودتر از خودم ميفهميد چيكار  

 دارم ميكنم 

 باشه چشم بانو خانوم چشم_

  مسيح پسرم_

 بله بانو _

 :كمي مكث كرد و با ترديد گفت

  امشب با زنت ميايي خونم_

 دلم ميخواد بانو ولي نگار تهران نيست كرجه _

  چرا؟_



 

 دهيكي از اقوامشون فوت ش_

  اهان خدابيامرزتش ؛پس پس خودت بيا ببينمت_

 :مكث كوتاهي كردمو نگاهي به ساعتم انداختم

 باشه بانو تا دو ساعت ديگه ميام شام يادت نره هااا _

خنده اي كرد و باشه اي گفت كه خداحافظي كردم و گوشي 

  رو گذاشتم روي ميز
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م و بعد ثانيه اي مكث زنگ درو  نگاهي به در خونه بانو كرد

  زدم كه بالفاصله باز شد ؛

صورتم  به  ،دستي  بپرونم  سرم  از  هامو  نگراني  كردم  سعي 

بالكن  تويه  بانورو  كه  داخل شدم  و  زدم  لبخندي  و  كشيدم 

 خونه ديدم، 

 :با لبخند به سمتش رفتمو گفتم



 

 به به بانو خانوم حال شما؟_

 : فتنيمچه لبخندي زد و منو در اغوش گر

 قربونت برم گل پسر خوبي؟ _

  اره وقتي تورو دارم خوب خوبم_

  حس كردم لحظه اي بغض كرد 

  بانو؟_

 جان بانو؟_

  حالت خوبه ؟ چرا_

 :نذاشت حرفمو تموم كنم كه گفت

 خوبم. خوبم بيا بريم تو سرده مادر _

سري تكون دادم و جلو تر رفتم داخل به در ورودي كه رسيدم  

 برگشتم سمت بانودرو باز كردم و  

  ديدم هنوز وايساده



 

 پس چرا نميايي بانو ؟ اتفاقي افتاده؟ _

   بخاطره منه_

با شنيدن صدا برگشتم سمتش كه با ديدن مامان اخمام تويه  

 : هم رفت

  بانو اين اينجا چيكار داره؟_

 :تا بانو خواست حرفي بزنه گفت

  ايني كه ميگي مادرته ها مسيح_

 :پوزخندي زدم و گفتم

  مادر_

 :رفتم جلو تر و روبه روش ايستادم

تو مگه اصال چيزي از اين اسم ميدوني؟ مگه مادر بودن فقط  _

  به زاييدن بچس؟

 :بعد مكث كوتاهي گفتم



 

اشتباه ميكني  مادر بودن  اينجوري به درد نميخوره  مادر  _

يعني نگراني نه تو كه ميزاري ميري و دو سال يه بار هم منو 

عني پناه روزايه سخت  نه تو كه فقط موقع نميبيني مادر ي 

 شادي هام پدات ميشه و گند ميزني بهشون فهميييدييييي؟ 

  نگاهي به چشماي مصممش كردم

 ميبيني مامان؟ تو حتي االنم دلت به حالم نميسوزه _
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 :خواستم برم كه گفت

 اين خصوصياتو داره ؟ نه؟حتما اون دختره همه _

 :برگشتم سمتش و گفتم

اره داره  اون هم برام يه مادره هم يه همسره هم يه همدمه  _

  چيزي كه تو و اون شوهرت هيچوقت نبودين



 

 از كوچيكيتم قدر نشناس بودي _

 :خنده ي كالفه اي كردم كه گفت

  اون دختر هرزست من نميزارم با اون ازدواج كني_

 بود تا صبرم لبريز بشه  همين جمله كافي

 : عربده ااي زدم

خفههه شوووو هرزه تويي هرزه اون شوهر بي همه چيزته  _

  كه اون بالرو سر سهيال اورد

 : داد زد

 سهيال قبلش مريض بود _

نميبست _ لعنتي شوهرت سرش شرط  اون شب  اگه  نبودد. 

 سهيال االن زنده بود

شنيدم كه صدام اينو گفتمو از در بيرون زدم صدايه بانو رو مي 

  ميكرد ؛



 

رفتمو سوار ماشين شدم و پامو روي پدال گاز فشردم و روندم  

  به سمت جايي مه خودمم نميدونم كجا بود

•••••••• 

نگاهي به ماشينا كه از زير پاهام رد ميشدن كردم بهترين جا  

  همين جا بود دور از ادما

كه  نگاهي به گوشيم كردم و روشنش كردم رفتم تويه گالريم  

رد كردم    نگارو ديدم عكسارو يكي يكي    ي   دخترهعكسايه 

  با   خودش  از  بودم  خواب  من  كه   وقتي  بود  برداشته   ديوونه

  بود گرفته عكس كلي من گوشيه

با ديدن عكسش كه لباشو غنچه كرده و چشماشو بسته نيمچه  

 : .لبخندي زدم پايين عكسش نوشته بود

  اين عكسو بوس كنهر موقع دلت برايه اين جوجه تنگ شد 

 خنده اي كردم و عكسشو بوسيدم؛

 اخ نگار كاش االن. اينجا بودي 
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 :ياسين

كليدو به در انداختم و داخل شدم نگاهي اطراف كردم و درو  

  بستم ؛

پس اين يلدا كجا بود ؟ مشكوک به اطرافم نگاهي انداختم كه 

  يهو برقا خاموش شد

 اعع چخبره؟ 

لدارو صدا زدم ولي جوابي نشنيدم براي بار دوم همينطور كه  ي

  به سمت اتاق ميرفتم صداش زدم كه باز جوابي نداد

 نكنه دزده؟ 

با فكر اينكه دزده چراغ قوه گوشيمو روشن كردم و باال بردم  

  كه با چيزي كه ديدم زبونم بند اومد

 ياااااااااااخداا يا ابلفضل تو چييي؟ يا قران_



 

 :چاقو رو. گرفت سمتم و گفتيهو 

 هييس خفه شو من روح بزرگ زادممم _

  بسم اهلل رحمان رحيم خوشبختم منم ياااسينم_

 :با خودم گفتم چرا با بسم اهلل نرفت كه گفت

 مگه مننن با تو شوخي دارممم؟_

 نه ولي بزرگزاده كدوم خريه؟ _

 :يهو چاقو رو سمتم گرفت كه ترسيده عقب رفتم

 داداش اون سرش تيزه هااا هوي _

  توو ساكت شووو حاال برگرد_

 اما_

 گفتم برررگرررردد _

 :باشه اي گفتم و اروم برگشتم كه گفت

  خوبهه حاال ميخوام همين چاقورو فورو كنم تو ماتحتت_



 

 اينو كه گفت المپارو روشن كرد و شروع كرد تر تر خنديدن 

 يا اكثر اماما جن ديوونه_

 كه ديدم يلداستيهو نقابشو برداشت 

 :با حرس اسمشو صدا زدم كه گفت

 وايي ياسين خيلي خوب بودي دلم درد گرفت_

 هر هر هر نخند_

 خندش كه شدت گرفت منم شروع كردم باهاش خنديدن 
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بعد اينكه كلي با يلدا خنديديم رفتم اتاقم كه دوش بگيرمو 

  ر سفارش بدمبعد بيام ناها

  با فكر به كار امروزش لبخندي زدم ؛



 

  دختره ي ديوونه

بعد اينكه از حمام بيرون اومدم و لباس هاي كارمو پوشيدم 

 نوبت رسيد به كروات كزايي 

  من هميشه از كروات بدم ميومد چون بلد نبودم درست ببندم

يادش بخير اولين باري كه كروات بستم نوزده سالم بود كه  

  تقريبا به هم گره خوردم

كالفه از اين كه كرواته بسته نميشه همونجور بيرون رفتم كه  

 ديدم يلدا روي مبل يه لم داده و نشسته 

 :با ديدن كرواتم چشماشو گرد كرد و گفت

 يا خدا ياسين اين چه وضعه كروات بستنه؟ _

 مگه چشه؟ _

 يكي زد روي پيشونيش 



 

گردن_ مينداختي  زنگوله  گوشه  نيست  تر  چش  قشنگ  ت 

 ميبستي فكر كنم

 : اخمي كردم

 خب من بلد نيستم ببندم _

بين  كرواتمو  اومد  طرفم  به  شد  بلند  و  كرد  كوتاهي  خنده 

فاصله  صورتش  تو  رفتم  كه  كشيد  يهو  و  گرفت  دستاش 

 :صورتامون يه بند انگشت بود با تعجب گفتم

 يلدا چيكار ميكني؟_

 :تهمونطور كه نگاهش به كرواتم بود. بيخيال گف 

 دارم كرواتتو ميبندم خب _

 ا. اهاا _

 نفس عميقي كشيدم كه عطرش تويه مشامم پيچيد؛ 



 

ناخوداگاه كمي سرمو به سمت گردنش خم كردم تا حاال. عطر 

  به اين خوشبويي نديده بودم

 نفس عميق ديگه اي كشيدم كه گفت
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 خبب تموم شد_

 :تكون دادم و خودمو عقب كشيدم كه گفتسري 

  حاال كجا ميخوايي بري خوشتيپ_

 :نيمچه لبخندي زدم و گفتم

 جلسه داريم شركت _

 : اهاني گفت

 حاال نميخوايي ناهار سفارش بدي؟_



 

چرايي گفتم و با گوشيم به فست فودي كه هميشه ازش غذا 

برايه   و همبرگر  براي خودم  پيتزا  و  زدم  زنگ  يلدا ميگرفتم 

  سفارش دادم

به  و  برداشتم  كتمو  و  بلند شدم  جام  از  غذا  خوردن  از  بعد 

 سمت در رفتم از يلدا خداحافظي كردم و از خونه بيرون زدم 

••••••• 

اتمام جلسه دو ساعته نگاهي به مسيح و بهراد كردم و   بعد 

 :گفتم

 چقدر فك زدن_

و مسيحم  و گفت خيلييي  بين دستاش گرفت  بهراد سرشو 

 :شو شل كرد و گفتكروات

 بچه ها من بايد برم _

 :بهراد گفت

 كجا؟ _



 

 دنبال نگار سه روزه اصال خبري ازش ندارم نگرانشم _

 چرا؟ _

 :كالفه سري تكون داد

 خودمم خبر ندارم ميترسم باليي_

 :يهو بهراد گفت

اين حرفو نزن انشاهلل كه چيزي نيست برو خيا لت از بابت  _

 شركت راحت 

 بعد خداحافظي بيرون رفت؛ مسيح سري تكون داد و

  نگاهي به بهراد كردم

 بهراد _

 هوم؟ _

  وقت داري حرف بزنيم؟_

 چه حرفي؟ _



 

 يه مسئله خصوصي_
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 اره حتما _

ديگه كالفه بودم از اين حس دوگانگي كه داشتم  بايد با يكي 

 حرف ميزدم يه احساسي داره از درون منو ميخوره

  حسايه عجيبي دارمبهراد يه _

  چه حسي؟_

  نميدونم چجوري بگم ولي در كل بگم كه كالفم_

 :بهراد پوكر نگاهم كرد

 اگه ميخوايي بهت مشاوره بدم لطفا واضح بگو_

 :با كمي من من گفتم

 درباره ي درباره ي يلداست _



 

باشه به سمتم برگشت و   براش جذاب شده  انگار كه مسئله 

 : گفت

 خب ميشنوم _

روز پيش بهم زنگ زد و گفت بيا دنبالم نميدونم جيشده دو  _

بود. ولي وقتي صدايه ترسيدشو شنيدم نميدوني با چه سرعتي 

 از خونه بيرون. زدم و رفتم دنبالش 

وقتي ديدمش داشت گريه ميكرد دويد سمتم و پريد بغلم  و 

  شروع كرد گريه كردن

 بردمش خونه. خودم 

  االن خونه توئه؟_

 :م كه گفتسري تكون داد 

 نپرسيدي اون وقت شب توي خيابون چيكار ميكرد؟ _

  پرسيدم جواب نداد عصبي شد  جبهه گرفت_



 

 :بهراد كمي فكر كرد و گفت

 شايد از خونه فرار كرده برو سراغ علت فرارش_

  خودمم بهش فكر كردم_

 فقط همين بود سردرگميت؟ _

   نه خب ميدوني يه حسايي بهش پيدا كردم_

 :بهراد گفت

 مثال؟ _

 :چهرشو نميديدم و فقط صداشو ميشنيدم كه گفتم

يه  _ كردم  كشيدم حس  بو  عطرشو  وقتي  امروز  همين  مثال 

دنيايه ديگم در صورتي كه من همه عطراي زنونه رو بو كشيدم  

  تاحاال ولي هيچ عطري مثل اين عطر نبود

 بهراد؟ چرا حرف نميزني؟ 



 

رن تكون  يهو ديدم سرشو گذاشته. روي ميز و شونه هاش دا

 ميخورن 

 : دستي روي شونش گذاشتم

 دادااش.گريه نداره.كه فدا سرت_
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  يهو از جاش بلند شد كه ديدم داره ميخنده

 :جمعه دستمال كاغذي رو به سمتش پرت كردم

  بيشعور بي احساس_

 :پاشدم از در برم بيرون كه دستمو گرفت

  ولم كن_

 حاال ناراحت نشو ببخشيد _



 

 مارو باش با كيا دردو دل ميكنيم _

ببخشيد ببخشيد ولي اصال بهت نمياد عاشق شده باشي اونم _

 عاشق كي يلدا 

 حاال كه شدم _

از در كه بيرون رفتم تازه دو هزاريم افتاد  اين بهراد چي گفت؟  

  عاشق؟

  دوباره درو باز كردم

 بهراد چي گفتي؟_

 عاشق شدي گفتم _

 اهان بي حواسي گفتم و از شركت بيرون زدم؛

 سوار ماشين شدم و به سمت خونه رفتم 

بودنم  بار  سر  احساس  ديگه  اينجوري  ميگفتم  بهش  بايد 

  نميكنه تو خونه



 

 به خونه كه رسيدم درو باز كردم و داخل شدم ؛

 يلدا؟_

 :جوابي نداد با فكر اينكه دوباره ميخواد بترسونتم گفتم

 دا خزش نكن يبارش باحالهاه يل_

همه جاي خونرو گشتم نبود اين كجا رفته بود؟ با قكر اينكه 

فرار كرده عصبي چنگي به موهام زدم گوشي رو روشن كردم 

  كه بهش زنگ بزنم كه ديدم پيام ازداده

 : پيامو باز كردم

دارم   من  افتادي  زحمت  توي  روز  دو  ببخشيد  ياسين  سالم 

 نيا ميرم گيالن لطفا دنبالم 

عصبي گوشيو به ديوار كوبيدم هه مگه ميزارم بري؟ من تازه 

 فهميدم دوست دارم دختر خانوم عمرا بزارم بري عمرا 
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   پامو روي پدال گاز فشردم ؛ نبايد بري نه

رسيدم   كه  ترمينال  به  ميكرد  پرواز  داشت  تقريبا  ماشين 

ماشينو همون وسط پارک كردم و پياده شدم با عجله رفتم 

 :داخل و از نگهبان پرسيدم 

 آقا گيالن هنوز نرفته؟ _

 در حال حركته بليط داشتين؟_

بدون توجه بهش به سمت قطار دويدم نگاهي به پنجره هاي 

  قطار كردم و يلدارو صدا زدم

 يلداا يلدااا _

  اره حركت ميكنهعصبي چنگي به موهام زدم كه ديدم قطار د

با عجله سوار قطار شدم  رفتم داخل ؛ بايد تك به تك اتاقارو 

  بگردم



 

ديگه داشتم نااميد ميشدم كه ديدم يه دختر سرش از پنجره 

قطار بيرونه  جلوتر رفتم كه ديدم موهاي مسي رنگش داره تو 

  هوا ميرقصه

 لبخندي زدم و زير لب گفتم: پيدات كردم قابلمه مسي

سمتش رفتم و بازوشو گرفتم و برش گردوندم سمت    با دو به 

از  بود  مونده  ديدنم كم  با  و  اي كشيد  خودم كه جيغ خفه 

 تعجب شاخ در بياره 

موهاي تويه صورتشو اروم كنار زدم ، سرمو بردم كنار گوشش  

 : و اروم لب زدم

نداري  _ پيدات كردم؟ ديگه هيچ كجا بدون من حق  ديدي 

 بري 

اشه دستشو روي سينم گذاشت و به انگار به خودش اومده ب

 :عقب هدايتم كرد و با اون چهره پر بهتش گفت 

  يا يااسين تو اينجا چيكار مي ميكني؟_



 

 :دستامو دو طرفش لب پنجره قطار گذاشتم و گفتم

  اومدم دنبالت براي امر خير_

  نگاه گنگي بهم انداخت. كه
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 ه مغزت فشار بياري حاال الزم نيست انقدر ب_

  خنده اي كردم و به بيرون چشم دوختم

•••• 

 :مسيح

 يعني چي ميگي اصال نيومده اينجا؟ _

 نميدونم واال ولي نديدمش اين چند روز من _

به سمت  لب  زير  با تشكر  و  به گردنم كشيدم  كالفه دستي 

  ماشينم حركت كردم ، يعني كجايي تو نگار؟



 

اي   چاره  كردم  فكر  عموش  هر چي  با  برم  اينكه  جز  نديدم 

 حرف بزنم 

باغ  به خونشون كه رسيدم پياده شدم و نگاهي به در خونه 

 كردم ؛ 

نفس عميقي كشيدم و زنگ خونرو به صدا در اوردم كه صداي  

 :زني اومد

 كيه؟_

 خانوم با اقا محمد كار داشتم_

 شما؟_

 مسئله خانوادگيه لطفا بزارين ببينمشون _

 درو باز كرد  زنه ديگه چيزي نگفت و

  به ارومي داخل شدم ونگاهي به خونه بزرگ  روبه روم كردم

  هيچوقت فكر نميكردم نگار انقدر خانواده پولداري داشته باشه 



 

ميانسالي كه بهش ميخورد خدمه  داخل خونه شدم كه زن 

 :باشه به سمتم اومد و گفت

 به اقا خبر دادم گفتن االن ميان_

وسط پذيرايي نشستم تا بياد؛  تشكري كردم و رفتم روي مبل  

 :بعد حدودا ده مين صداي از پشت سرم شنيدم

 سالم_

 :از جا بلند شدم 

  سالم_

 :بعد اينكه با هم دست داديم اشاره كرد كه بشينم و بعد گفت

 شما رو ميشناسم؟_

  نه نميشناسيد ولي_

 :بعد مكث كوتاهي گفتم

  خب نميخواستم اينطوري باهم اشنا بشيم ولي من_



 

 صدايه نگار هر دو به سمت صدا سر چرخونديم ؛ با

  با ديدنش توي اون لباس نفسم رفت

  لباس سفيد بلند تور

 براي چي اين لباسو پوشيده؟ 

خواستگارت _ از  دل  حتما  امشب  شدي  زيبا  خيلي  دخترم 

 ميبري 

 چي؟
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انداخته بود پايين چشم دوختم ،  شوكه به نگاري كه سرشو  

 :خواستم چيزي بگم كه نگار زودتر از من دست به كار شد

  عمو جان ايشون معلم موسيقي من هستن_



 

از در رفت   اومد گفت و  اهاني گفت و به من خوش  عموش 

بيرون كه نگار دستمو گرفت و از پله ها باال رفت ، گيج بودم 

خودم اومدم كه ديدم  هنوز حرفشو درک نكرده بودم وقتي به  

 تويه اتاق نگاريم و در بسته است

نگار كالفه دستشو رويه صورتش گذاشت و پشتشو كرد به من 

 ؛

 نگار؟ _

  جوابي نداد كه رفتم جلو و برش گردوندم سمت خودم

 ببينمت _

  دستشو از روي صورتش برداشت كه ديدم چشماش پر اشكه 

 ميگفت؟ چي. شده؟ چرا گريه ميكني؟ ببينم عموت چي _

 : چشمايه اشكيشو بهم دوخت

 ميكنم  ازدواج  دارم  مندرست شنيدي همه چيز همينه من  _



 

 :با حرفي كه زد عصبي گفتم

چي ميگي تو ؟ يعني چي ازدواج ميكنم؟ مگه الكيه ؟ مگه _

 دست توئه؟

 مسيح سختش نكن تو نميفهمي_

 :داد زدم

  اره مننن نميفهمم من نميفهمم كه چرا يهو اينطوري شدي _

  يواش االن ميفهمن_

 :عصبي گفتم

چيو ميفهمن؟ اينكه داره براي زن مّن ناموس منّ خاستگار  _

  مياد؟

 بزار برات توضيح بدم _

 :جلو رفتم و بازوشو بين دستام گرفتم



 

چيو توضيح ميدي نگار هان؟ من توضيح نميخوام يا همين  _

خودت  خودمو  برا  آبرو  يا  بريم  ميكني  جمع  وسايلتو  االن 

 م نميزار 
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 من نميتونم بيام مسيح _

 :عصبي بازوشو گرفتمو توي صورتش غريدم

 ميايي مجبوري بيايي_

 :بازوشو از دستم بيرون كشيد و گفت

 بس كن لطفا حالمو از اين خراب تر نكن _

 :پوزخندي زدم

 هه حال تو خرابه اينطور كه نميبينم من _

 : دستش گرفتاومد جلو و دستمو تويه 



 

 بيا بشين برات توضيح ميدم _

 :دستمو از دستش بيرون كشيدم

من توضيح نميخوام دو دقيقه ديگه پايين بودي كه هيچي _

 نبودي اين خونرو اتيش ميزنم 

 خواستم از در برم بيرون كه دستم به دستگيره نرسيده بود 

لبام   نگار دستمو گرفت و برم گردوند نفهميدم چي شد كه 

 گرم شد 

  هيچ حركتي ايستاده بودم  بي

 :نگار

دستامو دو طرف صورتش گذاشتم و لبامو روي لباش گذاشتم 

 هيچ حركتي نميكرد 

  قطره اشكي از گوشه چشمم رويه گونه هام غلتيد



 

چجوري از تو دل بكنم اخه؟ چجوري  از اين لبا از اين اغوش  

   دل بكنم؟

 قلبمي؟چجوري توي آغوش يكي ديگه باشم وقتي تو تويه 

با   و  داد  تكيه  پيشونيم  به  پيشونيشو  و  داد  فاصله  ازم  لباشو 

 :چشمايه نيمه خمارش گفت

 داري خرم ميكني ؟_

شستش   انگشت  با  كه  خوردند  سر  هام  گونه  روي  اشكام 

 :پاكشون كردو گفت

 چي. شده نفس مسيح؟ _
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  مسيح_

 جان مسيح؟ _



 

 ميشه بشينيم؟_

 : رفتو روي تخت نشست و منم نشوند كنارش و گفت

 ميشنوم _

 شروع كردم تعريف كردن بدبختيم 

چند روزي كه اومدم اينجا بخاطر اين نبود كه كسي ازمون _

 مرده عموم عموم مريضه 

 خب؟_

دكترا جوابش كردن گفتن سه ماه بيشتر زنده نيست مسيح _

 ميفهمي سه ماه

خواست ازم  عموم  تا    بعد  كنم  ازدواج  شريكش  پسر  با  مه 

خيالش از بابت من راحت باشه  منم چاره اي نداشتم ؛ تنها 

 كاري بود كه ميتونستم باهاش عمومو خوشحال كنم 

زندگي _ كردن  خراب  قيمت  به  نگار؟  قيمتي  چه  به  اخه 

  خودت؟به قيمت نابود كردن من؟



 

 : نگاهمو به چشماش دوختم

 چاره اي ندارم _

به من اعتماد كن  تو فقط كنارم باش نه روبه   داري تو فقط_

 روم باشه؟ 

 :سرمو به نشونه تاييد تكون دادم كه گفت

 كي ميان اين خواستگارا؟ _

  نيم ساعت ديگه_

  اهان

چيزي   تا  ميكنه  كنترل  خودشو  داره  كه حسابي  ميفهميدم 

  نگه

ببين تو فقط امشب يه كاري كن برو به پسره بگو يكي ديگرو  _

 و بعد بگو به همه بگه بقيش با من خب؟دوست داري 

 باشه فقط االن تو برو_



 

 هستم خدمتتون _

 :چشمام از تعجب گرد شد

 يعني چي هستي؟ بايد بري _

 عمرا فكر كردي تورو با اون لندهور تنها ميزارم ؟ _
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يعني  بمونه   اينجا  شدم  راضي  بالخره  زدن  حرف  كلي  بعد 

  فرقي نميكرد راضي هم نميشدم

دوست داشتم امشب هرچي گفته رو گوش بدم  برام مهم نبود  

اخرش چي ميشه؛ مهم اين بود كه من فقط و فقط با اين مرد 

 زندم و زندگي ميكنم 

صداي زنگ ايفون كه اومد با عجله بلند شدم كه برم پايين  

 :كه مسيح دستمو گرفت

 هي كجا كجا؟ _



 

 برم پايين اومدن_

  لباستو عوض كناول _

 اما مسيح نميشه عمو چي ميگه_

 مهم نيست عوض نكني نميزارم، بري _

لباس   كردن  فكر  كمي  بعد  و  رفتم  كمدم  سمت  به  كالفه 

 كالباسي رنگي رو در اوردم كه حسابي هم پوشيده بود 

 پشتتو بكن _

 بابا سخت نگير ما زن و شوهريم محرميم _

 بيخود هنوز كه ازدواج نكرديم برگرد _

 شه باشهبا_

رويه   انداختم  شالمو  كردمو   لباسو عوض  كه سريع  برگشت 

 :سرم و خواستم برم بيرون كه گفت

 نگار _



 

 :برگشتم كه گفت

 موهات _

  لبخندي زدم و موهامو كامل كردم تو و از در بيرون رفتم

با پايين اومدنم همه از جاشون بلند شدن با لبخند مصنوعي  

ن باال كه ميخورد مامانش  به سمتشون رفتم اول با يه خانوم س

  باشه سالم و روبوسي كرديم و بعد هم پدرش  و بعد خودش

 تقريبا پسر جذابي بود ولي نه جذاب تر از مسيح

 قد بلند و موهاي قهوه اي و چهارشونه بود
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 :نشسته بوديم كه يهو مامان پسره گفت

پيدا كرديم خوشگل    ماشاهلل پسرم_ برات  ببين چه دختري 

 خوش اخالق خوش اندام 



 

 از تعجب كم مونده بود شاخ در بيارم چدر پررو و وقيح بود 

   مشغول افكار خودم بودم كه يهو صدايي از باال اومد

و خداروشكر   بودن  انداختم كه مشغول  بقيه  به  نگاهي  وايي 

 نفهميده بودن

اتاقم   باال رفتم و داخل  كه شدم يهو دستم كشيده  يواشكي 

  شد و كوبيده شدم به ديوار اتاق

ترسيده جيغ خفه اي كشيدم كه مسيحو ديدم كه عصبي داره  

 نگاهم ميكنه 

 م مسيح چرا اينجوري ميكني؟_

 اون عوضيا اون پايين چي ميگن ؟_

 : دستمو روي سينش گذاشتم و به عقب هلش دادم

 هيچي. چي بگن؟_



 

با دستاش   ، فاصله جفت دستامو  گرفت و به ديوار چسبوند 

 صورتامون يه بند انگشت بود 

نفس داغشو تتوي صورتم پخش كرد كه صورتمو برگردوندم 

 : سمت در

 منو ببين نگار _

نگاهي به دو تا تيله ابي چشماش كردم كه دورش پر رگه هاي 

  قرمز بود

 اون عوضيا دارن در مورد اندام زن من نظر ميدن؟_

ب از چشماش  ه سمت گردنش سر خورد رگ گردنش  نگاهم 

  طوري متورم شده بود كه انگار ميخواست پوستشو بشكافه

 پس غيرتي شده بود؛

  مهم نيست_

با  لبشو گذاشت روي الله گوشمو  و  اورد كنار گوشم  سرشو 

 :حرص پچ زد



 

كه مهم نيست؟ ميخوايي برم خونه خرابشون كنم كه بفهمي  _

 مهمه؟هوووم؟ 

گوشم سر خوردن و به ترتيب روي گردنم  لباش از روي الله  

و بعد روي فكم نشستن ، نگاهمو به چشمايه خمارو تب دارش  

 : انداختم

 بزار برم االن ميفهمن_
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روي  ريشاش  ته  حس  از  كه  كشيد  گونم  روي  اروم  گونشو 

 : پوست صورتم دلم ضعف رفت

 ر بزار بفهمن اومدن خواستگاري زن شوهر دا _

بار ديگه اي صورتشو به صورتم كشيد و دم عميقي از موهام  

 :گرفت كه اسمشو با ته مونده توانم ناليدم

 مسيح_



 

 :بغل گوشم پچ زد

جان مسيح چقدر دلم براي مسيح گفتنات تنگهمسيح جون _

  بده براي اين صدا اخه

كمي ازم فاصلن گرفت و دستاش از دور مچم شل شد و چنگي 

 :توي موهاش زد 

 م بزنم لهش كنم اين بچه قرتي رو بر_

  لبخندي زدم و دلم برا اون رگ متورم گردنش ضعف رفت

لبامو گذاشتم روي   با فكري كه به ذهنم رسيد جلو رفتم و 

رگ متورم گردنش و بوسه ارومي روش زدم  و به ارومي ازش  

  فاصله گرفتم ؛ تعجبو توي بند بند چشماش ميديدم

 كردنتلعنت به تو و اين طرز خر _

 :خنده اي كردم كه لبخندي زد و گفت

برو ولي زود تمومش كن خب؟ وگرنه يه كاري دست خودمو _

 خودت ميدم 



 

 چشم حاال برم؟_

 برو _

به سمت در رفتم و لحظه اخر برگشتم و بوسي براش فرستادم  

و با خنده بيرون رفتم لحظه اخر شنيدم كه بهم گفت توله 

 دلبر 

 دم روي زمين بود گاهي وقتا واقعا اين مرد پيچيده ترين ا 

 :از پله ها پايين رفتم كه ديدمعمو رو بهم گفت

حرفاتونو _ هم  با  اتاقت  كنيد  هدايت  جانو  سهيل  جان  نگار 

 بزنيد 

 چشم_

   اينو گفتم و جلو راه افتادم و پسره هم پشت سرم

 اه اه چقدر مغروره 
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ب اينكه  گفتم  بعد  بلند  اول  و  كردم  مكثي  رسيديم  اتاق  ه 

بفرماييد تا مسيح متوجه بشه كه ما داريم ميايم توي اتاق و  

بعد داخل شدمو اونم پشت سرم اومد نگاهي به اطراف اتاق 

 كردم خوداروشكر نبود 

رفتمو روي صندلي ميز آرايش نشستم پسره هم رفتن روي 

از همون اول با  تختم نشست  نگاهي به سر تا پاش انداختم؛  

اخمايه درهم نشسته بود  االنم ديد حرفي نميزنم نگاهي به 

 ساعت ماركش و بعد به من كرد ؛

  اين االن يعني چرا حرف نميزنم و وقتشو گرفتم؟

 بي ادب

 :ديد كه قصد حرف زدن ندارم گفت

 احيانا الل كه نيستيد؟ _

 : نگاه عصبي بهش انداختم



 

فكر  _ ولي  نيستم  كه  من  كه  خير  باشيد  الل  شما  ميكردم 

 متاسفانه نيستيد

بهم  خشمگيني  نگاه  باشه  خورده  جا  جوابم  از  انگار  پسره 

 انداخت 

 واال جواب هاي هويه

 انگار اونقدرام خوشحال نيستيد از اين خاستگاري _

 درست فكر كرديد خوشحال نيستم _

 :سري به نشونه تاييد تكون داد و گفت

 بيايم؟خب پس چرا قبول كرديد _

 داليل شخصي _

 :با ژست مغرورانه اي گفت

 البته كه همه ارزوشونه همسر من بشن_

 اين چاقال چي ميگفت؟ 



 

شيطونه ميگه برم پسر چشم ابيمو از تو كمد در بيارم روشو  

  كم كنم

 اهااان بر منكرش لعنت كه شما نقاشي خدايين_

پسره انگار كه از تعريفم خوشش اومده باشه پوزخندي زد كه 

 :ادامه دادم

 البته خدا يكم از خط زده بيرون_

انگار كه فهميد چي گفتم نگاه عصبي بهم انداخت و از جا بلند 

 : شد

 كه اينطور _

 بله اينطور تو خيلي هم خوب نيسي بچه قرتي_

  عصبي به سمتم اومد
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 :انگشت اشارشو به سمتم گرفت 



 

  ببين دخت_

شده بود مسيح از كمد بيرون اومد بينمو هنوز حرفش كامل ن

   وايساد

به   اين پسره ميره ميگه  بيرون االن  اومد  اين چرا  وايي خدا 

 همه 

مسيح نگاه خشمگيني به پسره كه االن غرق تعجب بود كرد  

 :و انگشت اشارشو توي دست گرفت و انداخت پايين

ببين گل پسر با يه خانوم اينجوري حرف نميزنن بعدشم تو _

  كي باشي كه با ايشون بخوايي اينجوري حرف بزني؟ اصال

 :پسره انگار تازه به خودش اومده باشه پوزخندي زد وگفت

قايمش  _ كمد  تو  كه  ديگه  چيز  يا  باديگاردتونن  ايشون  هه 

 كرده بودي؟ 

 : مسيح عصبي به عقب هولش داد



 

ادم ميري.  _ بچه  االن مثل  نيست  فقط بدون  تو مربوط  به 

  ازدواج نداري  پايين و ميگي قصد

 اگه نگم؟_

 فكر نكنم بخوايي امتحانش كني_

 به امتحانش ميارزه _

مسيح هوم كشداري گفت و يقه پسررو گرفت و عين بز برد 

  توي بالكن و از نرده بالكن تا كمر اويزونش كرد

 هييين بلندي كشيدم و رفتم سمتشون

 مسييح ولش كن االن يكي ميبينه _

 پرروئه ديگهنترس نميبينه بچه _

 :پسره ترسيده گفت

 رواني منو بكش باال _

 :مسيح تكوني بهش داد و گفت



 

 خوشكل پسر ميگي يا نه؟ _

 ميگم باشه باشه_

بعدشم ببينم يه كلمه در مورد وجود من اينجا گفتي اندفعه _

 از باالي پشت بوم پرتت كردم پايين 

 باشهه. غلط كردم بيارم باال االن ميوفتممم _
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بعد اينكه پسره گفت من قصد ازدواج ندارم كلي مامانو باباش  

  معزرت خواهي كردن از عموم و رفتن

 :عمو كه حسابي گيج شده بود گفت

 همون بهتر كه رفت پسره ديوانه_

 :خنده ريزي كردم و گفتم



 

 اره عمو جون واقعا_

  نقشه مسيح بود حاال وقت عملي كردن

از پله ها باال رفتم و داخل اتاق شدم كه ديدم مسيح نشسته 

 :روي تخت

 چي شد؟_

  رفتن عموم متنفر شده از پسره_

 خنده اي كردم كه مسيح هم پشت بندش خنديد

 مسيح_

 جان مسيح؟ _

 از كي تا حاال الت شدي ؟ _

 من؟_

 اره تو خيلي بد با پسره حرف زدي _

 :خودش گرفتحالت بامزه اي به 



 

 ما هميشه التيم برا شوما خانوم_

 :خنده اي كردم و يكي زدم به بازوش

 ديوونه_

 : دستشو پشت كمرم انداخت و منو به خودش چسبوند

 اره ديوونه ديوونه ي تو_

 خب بسه ديگه كي قصد رفتن داريد؟ _

 هيچوقت_

 نميشه امشب اينجا بخوابي_

 چرا؟ _

 چون يهو ميفهمن تازه شامم نخوردي _

 خب تو برام شام بيار _

 : سعي كردم به عقب هولش بدم

 اعع مسيح اذيتم نكن نميشه _



 

  باشه ميرم شامم نخواستيم تو فقط يه بوس بده_

 برو ببينم پررو _

توروخدا ببين همه بعد يه ماه زنشونو ميبينن چه كارا كه  _

 نميكنن اونوقت ما فقط يه بوس خواستيم اونم نميدي؟

گونشو بوسيدم و خواستم در برم كه يهو دستمو  خيلي ناگهاني  

 كشيدو 
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 كمرمو گرفت و با هم روتخت فرود اومديم ؛

 :دستاشو ستون بدنش كرد و گفت

 گفتم بوس نه لپي بلكه لبي _

تا اومدم حرفشو بفهمم لباشو روي لبام قرار داد و با عطش 

داگاه بسته شد و  خاصي شروع كرد به بوسيدنم چشمام ناخو



 

االن فقط و فقط دوست داشتم به حركت لباش روي لبام فكر  

 كنم و قلبي كه داره از جاش كنده ميشه 

دستمو روي سينش گذاشتم كه كوبش قلبشو زير دستم حس  

 كردم؛ 

 چه ريتم دلنوازي بود صدايه قلبامون وقتي كنار هميم 

 :اروم لباشو از روي لبام برداشت و نگاهم كرد

 اينجوري _

 مشغول نگاه كردنش بودم كه يهو

 صدايه در به گوشمون رسيد ؛

 مسيحو كنار زدم و با مرتب كردن لباسم رفتم سمت در 

 كيه؟_

 منم نگار جان ميتونم بيام تو؟_

  اره عمو جون_



 

اونم سريع رفت  قايم شه و  بره  اشاره زدم كه  بعد به مسيح 

   توي حمام اتاقم 

 :ند وارد شددرو بازكردم كه عمو با لبخ

 كارم داشتين عمو؟_

 بشين دخترم _

 بفرمايين _

 ناراحت كه نيستي از امشب؟ _

 عمو شايد باورت نشه ولي خوشحالم هستم 

 نه اصال پسره خيلي از خود راضي بود_

 : عمو خنده كوتاهي كرد

 اهان. كه اينطور_

 :چيزي نگفتم كه اادامه داد



 

سپارم وبعد كاش زودتر كسي پيدا شه كه بتونم تورو بهش ب_

 با خيال راحت برم 

 عمو اينطور نگين_

 مرگ حقه دخترم حاال چه دير چه زودش _

  قطره اشكي از چشمام چكيد كه عمو منو در اغوش گرفت
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 :يلدا

 :كالفه به ياسين نگاه كردم كه مشغول خوردن بستني بود

 اخ ياسين_

 :بهم انداختنيم نگاهي 

 اچي شده مگه؟_



 

از صبح كه رسيديم اينجا گفتي بريم صبحونه بخوريم بعد _

صبحونه كه گفتي خستم يكم بريم بشينيم تو پارک نشستيم  

رفتيم گشتيم كه   بگرديم   بريم  كه گفتي حوصلم سر رفت 

گفتي گشنمه بريم ناهار ناهار كه كوفت كردي االنم كه اومدي  

 بستني خوردي چرا نميگي چرا اومدي دنبالم؟ اينجا دوازده تا  

 عجله نكن ميگم_

 : ديگه كارد ميزدي خونم در نميومد حرسي از جا بلند شدم

خاک تو سرت من رفتم تو هم انقدر بستني بخور تا جونت _

 در بياد 

با كيفم بهش كوبيدم و بلند شدم كه ديدم داره دنبالم مياد و  

 :و جلومو گرفتصدام ميكنه توجهي بهش نكردم كه يه

 باشه باشه وايسا ميگم _

 : دست به سينه نگاهش كردم

 خب ؟_



 

  :نگاه گنگي بهم انداخت

 خب چي؟_

 منتظرم _

 :كمي اين پا و اون با كرد

 اخه اينجا؟ _

 :نگاهي به اطراف كردم

 اينجا مگه چشه؟_

 خب خب _

 به نظرم نميخوايي بگي من رفتم_

 :دوباره راه افتادم. كه اومد و جلومو گرفت

 اي بابا صبر كن ديگه خب _

 اخرين فرصتته كه بگي ياسين_

 :نفس عميقي كشيد و چشماشو بست و خيلي سريع گفت



 

 با من ازدواج ميكني يلدا؟ _
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 :با تعجب نگاهش كردم كه اروم چشماشو باز كرد و نگاهم كرد

 چي گفتي؟_

 ميكني؟ ازدواج من با گفتمگ_

 ازدواج ميكنم؟ اين چي ميگه؟ داره مسخرم ميكنه؟ با اون 

 داري مسخرم ميكني؟_

 :خيلي سريع گفت

  نه بخدا اولين چيزي كه جدي گفتم همين بوده_

  من من االن چي بگم؟ چرا باورم نميشه؟

يلدا ببين با من ازدواج كن اينجوري ديگه هم مجبور نيستي _

 بيايي اينجا بموني



 

  هه پس بخاطر اين بود

تهران _ بتونم  تا  بفروشم  بهت  پيشنهادت خودمو  از  ممنونم 

زندگي كنم ولي من قبول نميكنم حاال برو همون جايي كه 

 اومدي 

 سعي كردم بغض توي گلوم نشكنه

ا دو به سمت خيابون اصلي راه افتادم كه يهو يكي از پشت 

 بغلم كرد 

  ياسين ولم كن_

  يلدا نه نه گوش كن لطفا منظورمو بد فهميدي _

   تقال كردم از بغلش بيرون بيام

  ميگم ولم كن _

 راست ميگي نبايد اون حرفو ميزدم غلط كردم ببخشيد نرو _

 : قطره اشك سمجي از گوشه چشمام جاري شد



 

 بسه ياسين برو_

دستاشو از دور كمرم باز كردم؛ دوقدم نرفته بودم با چيزي كه  

  گفت نفسم توي سينم حبس شد و

 وايسادم 
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 دوست دارم _

  قلبم بين زدن و نزدن مونده بود

  من منتظر اين جمله بودم؟ دلم بهونه اينو ميگرفت؟

اصال دوستش دارم؟ اگه ندارم چرا پاي رفتن ندارم بعد اين  

 جمله ي كوتاه 



 

يلدا باور كن دوست دارم  من من نسبت به تو يه احساسي _

تا حاال به هيچكس نداشتم اين احساس مال يه روز  دارم كه  

فقط   پيشه  وقت  خيلي  مال  احساس  اين  ؛  نيست  روز  دو 

  خودشو نشون نميداد

لطفا به من از اين دروغا نگو  درسته قويم ولي دخترم  دخترا  _

 زود باورن 

 : اومد و رو به روم ايستاد

گه  بميرم اگه دروغ بگم بهت  ؛ باورم كن اگه باورم كني دي _

  تنهات نميزارم مگه با مرگ

دستمو جلوي صورتم گذاشتم و زمزمه كردم: نميدونم هيچي 

 نميدونم

 با من ميايي بريم تهران؟ _

   جوابي ندادم ؛يعني در اصل جوابي نداشتم كه بدم



 

از احساسات گنگ خودم سر در   شوكه بودم  من من حتي 

 نميووردم 

 زندگيم روز به روز داره پيچيده تر ميشه 

 با   كه   يلدايي  همين  منبين ياسين تو منو نميشناسي من  ب_

  مشكلم پر من  نيستم شاده و ميكنه  كلكل تو

 :مصمم گفت

من همونطور كه اون روي شادتو ديدم چهره پر رنج و غمتم  _

ولي  نميشناسيم  درست  همدگرو  االن  ما  درسته  يلدا  ديدم 

 ميتونيم فرصت بديم به خودمون كه بشناسيم همو

 كنار ميايي با يلدا؟ يعني تو _

 اره مطمئن باش_

 كاش بعد فهميدن رازم بازم انقدر قاطعيت داشته باشي_

 مطمئن باش دارم _



 

 : نيمچه لبخندي روي لبم نشست

 خودمونيما اصال استايل جدي بهت نمياد _

 : خنده اي كرد

 واقعا؟_

 اهومم من با ياسين شوخ بيشتر حال ميكنم _

 اصال راحت نيست  اخ اره منم همينطور اين ياسين_

  با اين حرفش پقي زدم زير خنده
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 :مسيح

روز چقدر   يه  ؛اين  انداختم  بيرون  به  نگاهي  پنجره  پشت  از 

  مزخرف بود

  اگه يه روز دير تر ميومدم دنبالش حتما با اون پسره



 

  هوووف

خواستگار جديد  بايد فردا نقشمو عملي كنم اگه نكنم حتما يه  

 پيدا ميكنه اين عمو جانش 

  توي افكار خودم بودم كه يهو گوشيم زنگ خورد ؛

سمت   به  كردمو  خاموش  سيگاري  جا  توي  سيگارو  كالفه 

 گوشيم رفتم ؛ بهراد بود 

  الو_

 الو سالم مسيح_

  سالم_

 خوبي ؟ نگارو پيدا كردي؟ _

  خوبم نگارم پيدا كردم_

 خب؟_

 خونه عموش بود_



 

 . گوشيشو جواب نميداد؟ پس چراا_

 چون داشت ازدواج ميكرد _

 چي؟ ازدواج چي؟_

 هيچي سر دراز داره بعدا بهت ميگم _

 اهان _

 مژده بده _

  مژده چرا؟_

  ياسين_

 دوباره چه دسته گلي به اب داده؟ _

 :خنده اي كرد

 اندفعه دسته گلو دستش گرفته رفته گيالن _

 چيالن براي چي؟_

 رفته خواستگاري _



 

 ميگه اين؟ ياسينو خواستگاري؟چي 

 باشه خنديدم _

 جدي ميگم بخدا _

 اخه ياسينو خواستگاري؟ _

 بله  اونم بگو چه كسي_

 كي؟_

 يلدا خانومممم_

 :با تعجب داد زدم

 يلدااا؟ _

 چته كر شدم بلهه يلدا_

 اينا كه سايه همو با تير ميزدن_

 حاال فعال عاشق شده بيا بهت ميگه _

 تعجب كنهبه نگار بگم چقددر _



 

[24.11.20 22:23] 

                                                                              

#part183 

  نگاهي به خودم توي آيينه كردم ؛

  همه چيز تكميله فقط بايد گل بگيرم

ساعتمو به مچم بستم و از در بيرون زدم از يكي از كارمنداي  

 : هتل پرسيدم

 سالم ببخشيد اينجا گل فروشي خوب كجاست؟_

  فروشي هست به اسم راماهمين كوچ رو بريد يه گل _

تشكري كردم و به سمت در خروجي رفتم ،سوار ماشينم شدم  

  و به سمت ادرسي كه يارو گفت رفتم ؛

داخل گل فروشي شدم و نگاهي به گال. كردم ، گالش خيلي  

  قشنگ بود ولي من دنبال گل مورد عالقه ي نگار ميگشتم

 ياد خرفش افتادم :از اون ابيا 



 

 : زدمفروشنده. رو صدا 

آقا بي زحمت صد تا شاخه. از اين گال برام تزيين كنيديارو  _

 :يهو با تعجب گفت

 صد تا؟ _

  بله_

  اخه اقا اينو حتي باكسم نميتونيم بكنيم خيلي زياده_

 باكس ميشه كرد من ديدم _

 سعيمونو ميكنيم ولي زمان ميبره _

 :كالفه گفتم

 دقيقس اقا من وقت ندارم خيلي بتونم صبر كنم چهل _

  متاسفم نميتونم درست كنم_

 :كمي جلو رفتمو گفتم

 شما درست كن من از خجالتت در ميام _



 

 :نگار

  كالفه نگاهي به ساعت كردم ؛

دوباره خواستگار؟ خدايا چرا ؟ هر چي به مسيح زنگ ميزدم 

  جواب نميداد

 حاال چيكار كنم؟ چجوري بگم دوباره يكي ديگه داره مياد؟ 

  دم كه زن عمو صدام كردتوي افكار خودم بو

  نگار جان
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كالفه باشه اي گفتم و از در بيرون رفتم و نفس عميقي كشيدم  

و از پله ها پايين رفتم ؛ اخم كرده سالم زير لبي كردم و به  

حتي  نداشتم  حوصله  اصال  كردم  تند  پا  آشپزخونه  سمت 

 نگاهش كنم 



 

ستم كه بعد دو مين زندايي  روي صندلي ميز ناهار خوري نش

 :اومد داخل و گفت

 چرا نميايي بيرون دخترم؟ _

  هان؟ هيچي همينطوري _

 اتفاقي كه نيوفتاده؟ _

 : سري به نشونه منفي تكون دادم كه گفت

  بيا بيرون دخترم چايي رو هم بيار_

باشه اي زير لب گفتم و چايي ريختم و به سمت بيرون حركت 

 كردم ؛ 

مردونه   باال  با صدايه  خيلي سريع سرمو  كه شنيدم  آشنايي 

 اوردم و دنبال صدا گشتم 

  با ديدنش خشكم زد

 اين اين اينجا چيكار ميكنه؟ 



 

 : با تعجب داشتم بهش نگاه ميكردم كه عمو گفت

 دخترم قرار بود چايي تعارف كني فكر كنم _

به  اورد و سري تكون دادم و  لحن پر خندش منو به خودم 

رو بهش تعارف كردم و بعد زن عمو سمت عمو رفتم و چايي  

  و در اخر هم مسيح

بعد گذاشتن سيني روي ميز به سمت مبل تك نفره رفتم و 

 نشستم  ؛

   هنوز گيج بودم

  اين اخه چجوري اومده بود خواستگاري؟

 چجوري عمو قبول كرده بود اصال؟
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 :حرف زدنعمو شروع كرد  



 

 خب پسرم از خودت بگو_

 :مسيح با همون غرور هميشگيش شروع به صحبت كرد

من شغلم در اصل شركت عطر سازيه ولي مدلينگ بعضي  _

برنداي خاص هم هستم و وضع ماليم هم بد نيست و مستقلم 

  ؛ تهران هم خونه دارم

 چطوري با نگار آشنا شدين؟ _

همينجوري كه خيره چشمام مستقيم نگاهي بهم انداخت و  

 :بود گفت

براي عكاسي اومدم آتليه اي كه كار ميكرد ؛ و اونجا وقتي  _

 ديدمشون ازشون خوشم اومد و االنم كه اينجام

 : عمو خنده كوتاهي كرد

 صحيح _

 :زن عمو پرسيد



 

 خانوادتون كجا تشريف دارن؟_

 :مسيح مكثي كرد و گفت

شد بيان ؛ انشاهلل مادرم فقط هستن كه ايشون تهران بودن ن_

 باهاشون اشنا ميشيد 

 :زن عمو سري تكون داد كه عمو گفت

هم _ با  تا  اتاقت  سمت  به  كن  هدايت  و  مسيح  آقا  دخترم 

 حرفاتونو بزنيد 

چشم زير لبي گفتم و از جام بلند شدم و از پله ها باالرفتم  

صداي پاشو پشت سرم ميشنيدم به اتاقم كه رسيديم درو باز 

 م كه مسيحم پشت سرم داخل شد ؛كردم و داخل شد

 : سريع برگشتم به سمتش

 چجوري اومدي خواستگاري؟ _

 : ابرويي باال انداخت



 

 مسيحو دست كم گرفتي؟ _

 : نفس عميقي كشيدم

 واقعا لحظه اي كه ديدمت ترسيدم _
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 :دو قدم اومد به سمتم ؛نگاه شيفتشو بهم دوخت

  بچرخ ببينمت _

  االن جي ميگم تو چي ميگيمن _

 گفتم بچرخ _

 : كالفه چرخي زدم كه گفت

 دوباره _

 :خواستم اعتراضي كنم كه گفت

 ساكت گفتم دوباره _



 

دور  يهو دستش  كه  بود  پشتم  هنوز  دوم چرخيدم  بار  براي 

كمرم پيچيده شد و به سمت خودش كشيدم كه پرت شدم 

به   نگاهمو  ؛  پيچيد  مشامم  توي  تلخش  عطر  بغلش  توي 

 شماي براقش انداختم ،از هر وقتي خوشحالتر بودچ

  هوي آقاهه دختر مردمو عروس نكرده بغلش ميكني؟_

و   اورد  صورتم  نزديك  صورتشو  رفت  باال  كمي  لبش  گوشه 

 : گفت

  بغلش كه ميكنم هيچ بوسشم ميكنم_

از  پشت بند اين حرفش الشه گوشمو بوسيد كه خنديدم و 

  بغلش بيرون اومدم

  تا موقع عروسي بهم دست بزني  ديگه نميزارم_

 :با تعجب نگاهي بهم انداخت

 نگار؟ _

  همينه كه هست _



 

 اخه چراا؟ اذيتت ميكنم؟ _

  نه خير برات تكراري ميشم يكم تشنه باشي بد نيست_

نگاهش خنديد ولي لباش نه جلو اومد و توي صورتم زمزمه 

 :كرد

من االن تو شايد تكرار بشي ولي تكراري نه بعدشم كي گفته  _

ازت سيرم؟ مطمئن باش اگه االن دستم باز بود حتما كاري  

 كه ماه هاست توي خوابو بيداري ميبينمش انجام ميدادم 

  تا بناگوشم سرخ شد

 خدايااا اين چي ميگفت؟ چيو تو خوابو بيداري ميبينه؟

 نميدونستم بخندم يا از فرط خجالت گريهه. كنم
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 نگار _

 هوم _



 

 دختر  ره يدلم برات بد م يكشيخجالت م يوقت_

 : انداختم ، كه گفت نييزدم و سرمو پا ي لبخند مچهين

 م؟يبر_

 : نگاهش كردم جيگ

 كجا؟ _

 : باال انداخت ييابرو

نزد_ االن  خانوم  كجاست  اتاق  مين  كيحواست  تو   مي ساعته 

 عموتاا كنهيشك م

 : گفتم و ازش جدا شدم و گفتم ياهان

 ميبر

 ؟يگيم يچ  نييپا ميبر_

 : كردم و گفتم  يطاني ش خنده

 نه گميمعلومه م_



 

  نه بگو به من تو ي جرات دار_

 بااشه بااشهه_

اومدم و به سمت پله ها    رونيبزنه كه از اتاق ب   يحرف  خواست

  رفتم

  دم ي شنيقدماشو پشت سرم م  ي صدا   رفتميم  نيي پله ها كه پا  از

 رهينگاه پرسشگر عمو و زن عمو بهمون خ  ميدي سالن كه رس   به

 : شد

 شد دخترم ؟ يچ_

 : كه زن عمو با ذوق گفت نييانداختم پا سرمو

  پس مباركه نگار جون مباركت باشه_

 : و گفت د يهم خند عمو

 خب پس مباركه_

 :و مصممش گفت ي با همون چهره جد حيمس



 

 م يهر چه زود تر ازداج كن  خوامياما من م دي ببخش_

 :كرد و گفت ي خنده ا عمو

  اقا داماد ي عجله دار يليخ  انگار

  عجله دارم بايتقر_

 عقد؟ ي هست برا يخب نظرتون ك_

  هر چه زودتر بهتر_

 مثال؟ _

 مثال فردا _

 :انگار تعجب كرده باشه گفت عمو

  ديمشاوره بر ديبد شي ازما د يبا شهياخه پسرم فردا كه نم_

من  _ توخب  م  شگاهيازما  ي تهران  دارم  فردا    توننياشنا  تا 

  بهمون جواب بدن

 تهران  دييايگفت:البته اگه شما ب يبعد مكث و
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 ...روز بعد دو

 رم ي حر  ديانداختم شال سف  نهيآ  يبه خودم تو  ياسترس نگاه   با

 بم كرده بود جذا  يليروش خ  ي با اون لباس جذب بلند و مانتو 

  نكرده بودم شي ارا حيمس ي خواسته  به

   ي خوشگل تر شيبدون ارا گفتيم اون

  زدم كه زن عمو اومد داخل اتاقم  نهيا  ي به خودم تو  ي لبخند

  دختر  ي ماشاهلل هزار اهلل اكبر  چقدر ماه شد_

 :زدم كه منو در اغوش گرفت و گفت ي لبخند

نگار من مثل   يبه خودم نگ  يونيمد  يداشت  يهر موقع مشكل_

  مادرتم

  چشمام حلقه زد ي تو اشك



 

  مادر

  عروس شدنمو مامان جونم ي د يديم ي االن كنارم بود كاش

  چشم زن عمو جونم_

 زد و اشكاشو پاک كرد ؛  ي عمو لبخند  زن

 كه دوماد منتظره  ميبر  ا يخب ب لهيخ_

..... 

 :نياسي

همه عجله    نينه به ا  تينه به اون همه صبور  حيبهت مس  لعنت

  ازدواج ويعقدو عروس ي برا

 نياسي_

  مرررض  نوياسيدرد  نوياسيكوفت  نوياسي ي ا اه

چخبرههه خسته   نياسي  نياسي  ياز صبح ه  گه يبابا بسه د_

 شدم بابا 



 

 :بهم رفت و گفت ي قره ا چشم

  خفه شو_

 : بعد گفت ه يگفتم كه دو ثان ي ا باشه

 ومدن؟ي چرا ن بنظرت  _

  باااابااااا ولم كن ي ا_

 :باز شد و گفتم شمين لداي نگار و  دنيد با

  بفرما اومدن اق دوماد_

 ....حرفم برگشت دنيشن با
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 :حيمس



 

 ي تر شده بود تو  بايز  ياز هر وقت   ديبرق از سرم پر  دنشيد  ََبا

  اون لباس

 : گوشس گفتم ريرفتم و ز  كنارش

چه    يعروس  ي تو  ي كه انقدر خوشگل شد  يعقد معمول  ي تو_

 هوم؟  اد يسرم م ييبال

 :گفت  نياسي هوياومد جواب بده  تا

تو_ هنوز  من  عقد  ي برادر  ندار  ي مرحله  الزم  بچه    ي هنوز 

  منو ديتا عمو نكرد د يريفاصله بگ

 ي ر خنده و بعدشم نگار ؛ خواستم تش  ري پشت بندش زد ز  لداي

بزنم كه دست  ي شونم نشست برگشتم كه عمو  ي رو  يبهش 

 : دمينگارو د

 پسرم ؟  رميوقتتو بگ شهيم_

  البته_

 :كه شروع كرد ميرفت ي هم به گوشه ا  با



 

ن_ معلوم  من  ك  ستيپسرم  م  يتا  ازت  نگارم    خوام ي كنار 

 از گل نازک تر نگو بهش خب؟ يخوشبختش كن 

راحت من نگارو اندازه جونم دوست   التونيچشم عمو جان خ_

  دارم

 : زد و گفت ي راحت شده باشه لبخند الش يكه خ انگار

  راحت شد  الميخ_

...... 

 :نگار

صورتم مشغول خوندن   ي صورتم بود و قران جلو  ي رو  چادرم

 : عاقد بلند شد ي قران شدم كه صدا

 لم؟ يوك كنميبار دوم عرض م ي خانوم برا_

 : گفت لدايلحظه  همون

  نهيعروس رفته گل بچ_



 

 : گفتم ي باز سوالشو تكرار كرد ؛ بعد مكث كوتاه عاقد

پدر و مادر مرحومم و عمو و زن عمو جون و بزرگترا    اديبا  _

 ...بله

 شروع كردن دست زدن؛ همه

عاقد خطبه رو خوند همه منتظر جواب   ديرس  حيبه مس  نوبت

 :گفت نياسي هويكه  ميبود حيمس

  يييدوماد رفته دستشوو_

 : بهش رفت ي چشم غره ا  حيخنده كه مس   ريزدن ز همه

  فكر كردم دوماد زشته هول هول همون اول جواب بده  هيچ_

 ....خنده كه عاقد گفت ر يهمه زدن ز با
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تا شبم    ميتوني نم  ي زينمك بر  نطوري اگه قرار باشه هم  پسرم 

  مياريدوتا جوونو به عقد هم درب نيا ميتونينم

 : دهنش و گفت ي رو ديدستشو كوب نياسي

  چشم بنده الل شدم_

هم   حيكه مس   دي پرس  حيزد و دوباره سوالو از مس  ي لبخند  عاقد

 جواب مثبتشو اعالم كرد ؛ 

 گفتن ؛   كيشروع كردن دست زدن و تبر همه

ها بالخره مهمونا رفتن و نوبت به   كياز تبر  ي اد يز  ليس  بعد

 :بغض كرده گفتم ديعمو و زن عمو كه رس

  عمو_

 جان عمو_

 : بغل عمو ي بغضم شكست و خودمو انداختم تو هوي

  ؟يكنيكارارو م نيدختر جون مگه من مردم كه ا يه_



 

 :گفتم كه گفت ي نكرده ا  يياومدم و خدا  روني بغلش ب از

 نگار جانم  يخوشبخت باش _

 :گفت  حيدم كه رو به مسكر ي تشكر

  حواست به دخترم باشه ي اگه مرد_

  مو از سرش كم شه  هي زارميحواسم هست نم_

 :زد و گفت ي لبخند عمو

  ميبر گهيخب ما د لهيخ_

* 

  ني اسيو  لدايو  ميما مونده بود  نايرفتن عمو ا  بعد

 بودن كردم   كي تو ج  كيج  يكه حساب  نياسيو    لدايبه    ينگاه
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  چشونه ؟ نايا

االن انقدر    نكهينه به ا  زدنيم  ر يهمو با ت   هيبه اون كه سا  نه

  فتنيمشتاق و ش

 دم يكش ين يكه از ترس ه   دم يشن ييكنار گوشم صدا هوي

 ؟يكني فكر م يبه چ_

  دميترس  حيمس نيييه_

 ؟ يكنيفكر م يگفتم به چ_

 :كردم  نياسيو  لدا يبه  ي ا اشاره

 زنن؟؟ يدوتا مشكوک نم نيا_

 :كرد و گفت ي خنده ا حيمس

 دو تا با هم نامزد كردن  نينبود بگم ا ادم ينگار اصال _

 :چشم دوختم حيشوكه به مس ؟ييييچ

 ؟يييگي م يييچ_



 

 چته؟   واشي سي ه_

 ؟؟يكني م يدوتا با هم شوخ نياخه ا_

 شده حتما عاشق هم شدن  ينه بخدا خودمم خبر ندارم چ _

 نگفته؟  ي زيچرا به من چ  چونمي رو بپ   لدايمن برم گوش اسن  _

 :برم كه دستمو گرفت خواستم

  االن نزن تو حالشون اليخي نگار ب_

 :بگم كه گفت  ي زيچ خواستم

 خب؟ ميخرابش نكن ايامشب شب منو توئه ب_

 :تكون دادم كه گفت ي بهش زدم و سر ي لبخند

 م؟يبر_

 ميبر_

 :اومدن به سمتمون ييصدا كرد كه دوتا  ناروي ا نياسي حيمس

 ح؟ي شده مس يچ_



 

  مي ري م ميما دار_

  يباشه داداش خوشبخت باش _

كه    لدايبه    يبغل كردن؛نگاه  گرو يبا هم دادن و همد  يدست

م ا  كردينگاهم  قره  چشم  و  پرزاش    ي كردم  كه  رفتم  بهش 

 خت ير

 :رو بهم گفت حيمس

 نگار جان؟ ميبر_

  ميبر_

 ني اسي  هويكه    مي شد  ني و سوار ماش  ميكرد  يخدافظ   ازشون

 د؛ يكش نييرو پا شهي ش حيكه مس شهياومد زد به ش

 ه؟ يچ_

سه    نيگرديگولت نزنه برم  طونيفقط خواستم بگم ش  يچي ه_

 مونده يفعال عقده عروس دااا يتا باش



 

چند تا فحش نثارش    حيخنده كه مس  ري پشت بندش زد ز  و

 ....به حركت دراورد نويكرد و ماش
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  ستي ن شي حال ايپسر ح نياصال ا_

 :كردم و گفتم ي ا خنده

  خب مگه دروغ گفت_

 بهم انداخت و گفت  ينگاه مين

 چطور؟ _

  نگفت ي بد زيكن چ  اطيخب گفت احت _

 :اختباال اند ييتاک ابرو حيمس

 خودمو كنترل كنم ؟؟ تونميكه من نم  نهيمنظورت ا_



 

 : باال انداختم ي ا شونه

 بگم واال؟  يچ_

  دميتكون داد باشه بهت نشون م ي سر

 : به جاده كه افتاد با تعجب گفتم نگاهم

 ست يكه راه خونه ن نجاي؟ ا ي ري كجا م  حيمس_

  : توجه گفت يب

  يفهميم ميديرس_

  گهياعع بگو د_

 : باال انداخت ييابرو

كنم    شنهاد يبهت پ  تونميفقط م  دستيفا  ياسرار نكن كه ب_

 .... هيچون راه طوالن يكه بخواب

* 

 : شدم  داري از خواب ب  حيمس هيصدا با



 

 ،؟ ي شيپا نم ميدينگار خانوم رس _

باز كردم صورتشو د  چشمامو سالم  _زدم    ي و لبخند   دميكه 

 آقاهه 

 : كرد ي ا خنده

  سالم جوجه پاشو_

  :حال ندارم دمي برچ لب

 ،؟ يبمون  نجايتا فردا ا ييخوايم يعني_

منو بلند كنه   تونهي نه خب آقامون دو تا بازو قوب داره كه م_

  و ببره تو

  ر ي گفت و دست انداخت ز  يلب سرتق  ر يباال انداخت و ز  ييابرو

 پاهام و بلندم كرد كه منم دستمو دور گردنش حلقه كردم ؛ 

 اقاهه  يمرس_



 

؛ از رطوبت هوا معلوم بود كه   دي كردم شونه هاش لرز  احساس

  شمال مياومد

بلند كردم   حيمس  نهيس  ي سرمو از رو  ييداخل شدن به جا  با

 :كه گفت ميكجا اومد نميتا بب

 تمومه؟ ي خر سوار شااليا_

 :كردمو گفتم ي ا خنده

  اقا خره د ي ندازيب نييبهلع لطفا منو پا_

  دمو يديكه م  ييزاي گذاشتم ؛ چ  نيزم   ي نثارم كرد و رو  ييپررو

 كردم يباور نم

  من هيخداا

 چقدر خوشگللههه نجايا
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 ؟ ينيهمه جاشو بب  ييخواي نم نميبب_

  خواااااميمعلومه كه م_

 :كردو گفت ي ا خنده

  نزن كر شدم غي خب دختر ج_

تو  گذاشتو  پشت كمرم  و  ي دستشو  بزرگ   ي چرخ  اليسالن 

خوشگل كرده بود    يليخ  يو توس  ديو سف  ي ست سرمه ا  ميزد

  سالنو

بود مبلمان   ي وي كه ت  گهيو طرف د  يسَلطنت  ي طرف مبال   كي

  ياسپرت و راحت 

 ؛ مياتاق شد ني و داخل اول  ميپله ها باال رفت  از

ست بود   نيهم هم  ي هر سه تا اتاق بعد  يكرم  ي قهوه ا  ست

 : گفت ميديبه اتاق اخر كه رس

 ي وقتشه چشماتو ببند_



 

  تم يگفتم و چشمامو بستم كه به سمت جلو هدا  يبا ذوق  باشه

كنار    ستادميكه منم همراهش ا  ستاديا  ييبه جا  دنيكرد با رس

  گوشم گفت : حاال باز كن چشماتو

 دم يكش  يغياتاق ج   دنيچشمامو باز كردم با د عيسر

 خوشگلهههه  يليعاشقتمم خ حيمس ي وااا_

  ر ي و ز  ديچ يكرد و دستاشو دورم پ  ي تو بغلش كه خنده ا  دميپر

  تازه اولشه نيگوشم زمزمه كرد : ا

  دونميكردم و گفتم :م نگاهش

رو  كمرمو گذاشت  سرشو  و  گردوند  برم  و  :   ي گرفت  شونم 

  خوبه؟

 رنگم؟  نيتختام؟ عاشق ا نيعاشق ا يدونستي جا ماره از ك _

  گهي د مينيما ا_

 سوال هي حيفقط مس_



 

 بپرس _

 دس؟يكه روش پوش هيتابلو چ اوت

دوستش    يليكه خ  هيگراي از خواننده ها باز  يكيخب اون تابلو  _

 دارم 

 ؟؟ي چ يعنياومدم :  رونيحرف از بغلش ب نيا با
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  رو  اروي  نيدوستش دارم ا نكهيا يعني_

 : گفتم يعصب

 زنه؟_

 معلومه كه زنه_

 ؟ يگيم يچ يفهم يم حيمس_



 

  اره_

 ؟يشي عاشق چ_

  كردنش ي اندامش چهرش نوع باز_

 :داد زدم يعصب

 گر يباز  هياز    ي زنت دار  هي؟ جلو  يگيم  يچ  يفهم يم  نميبب_

 ؟؟؟ يعاشقشم هست يگيو م يزني مسخره و اندامش حرف م

  قايدق _

  ي تابلو رو بردار نيا ديبا_

 نگار  خورهيتكون نم نجايتابلو از ا نيا_

 : كردم يعصب خنده

تابلو_ ندارم  تو  هي  ي من دوست  رو  ي زن  روبه  و    ي اتاق من 

 تخت من باشه 

 مونهي م  نجايا نيا گمياتاق ماست پس من م   نجايا_



 

 انقدر برات مهمه؟؟_

  يلياره خ _

 نمش يحداقل بزار بب  _

  نشونش ندادم چكسيبه ه_

 :گفتم يعصب

 ؟؟ي دوستش دار شتري پس از منم ب_

و در   ي چشم رو  حيمس_ تابلو رفت  به سمت  و  هم گذاشت 

  تابلو بود رو باز كرد ي كه رو يچوب

 عكس سر جام خشك شدم دنيد با

  كلمه الل شدم هي يواقع ي معنا به

  انداختم حيپر بهتمو به عكس و بعد به مس نگاه

 عكس من بود نيا نيا



 

اومد و پاكت رو اشتباه    حيكه مس  ي بار  نيكه اول  يعكس  همون

  برداشت گمشد

 اون برداشته بودش پس

  لخت بود دايكه شد يلباس عرب  ي من تو عكس

 ... كردم كه حيبه مس يشده نگاه  سرخ
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 : و از پشت به كمرم چنگ انداخت ستادي و پشتم ا اومد

  نم يبيعكسو م  ن ي؟ اخ نگار هر وقت ا  ي ديحاال بهم حق م_

فكر   نيبه ا  يبزنم وقت  شتيات  خواميبزنم م  شتي آت  خواديدلم م

  دي دي عكسو م  ني ا  يجز من كس  ايمن    ي كه نكنه جا  كنميم

  هوم ؟يك ي ؟ برا  يعكسو گرفت نيا ي كرد ي دختر چه فكر

 : پر حرارت و لحن پر اختارش گفتم ي از نفس ها  دهيترس



 

  گرفتم لدا يبه خدا به اسرار  حيم..مس_

به    ديعكسو گرفت  نيكه ا  ديغلط كرد  لدايد اخه تو و اون  _

زنده زنده    دهيعكسو د  نيجز من ا  يچشمات قسم بدونم كس

 دهيند يبگو كس سوزونمشيم

  جز تو دهيند  يدا كسبخ_

: خ  برم ول  يليگردوند سمت خودش و گفت  ا  يخوبه    ن يبا 

 كنم  هتيتنب  خوامي حال م

 كه  دهيند يچرا خب كس  هيتنب_

  ؟؟يچ  يمحرمم بش  نكه يعكس قبل ا  نيا  دني عذابو هوس د_

انداختم كه رهام كرد و رفت   نيي و سرمو پا  دمي لبمو گز  گوشه

 سمت كمد ؛

كه در اورد چشمام كم مونده بود از كاسه بزنه   يلباس  دنيد  با

 ....رونيب

 : به لباس كرد ي ا اشاره



 

  نييپا ييايم  يپوشيم نويا_

 ...ياما مس_

  فقط بپوش سي ه_

 بپوشم؟ ي چجور نويمن ا حيمس_ا

 ي ديكه موقع عكس گرفتن پوش ي همونجور_

  رفت رونيگفت و از در ب نويا

  دميكوب نيپامو به زم  كالفه

 اورده بود؟؟  ري مثل همون لباسو گ ي چجور_

 ...يلعنت
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  بار هزارم سرخ شدم  ي انداختم ؛ برا  نه يآ  ي به خودم تو  ينگاه



 

و روم نشده بود برم   دميكه لباسو پوش  شديم  يربع   كي  حدودا

  رونيب

  و عكس گرفتم؟؟ دميپوش نويا ي چطور

  برم جلوش ي نجوريا تونميكمكم كن من نم اااايخداااا

 در اومد  ي صدا هويافكار خودم غرق بودم كه  ي تو

 گفتم: ب..بله ؟ يلرزون  ي و با صدا  دميكش  ينيه

سرم    پشت  رميتو پس خودت االن كه م  اميدوست ندارم ب _

 ن ييپا ييايم

نبود    ي ؛ چاره ا  دميقدماشو شن  ي گفتم كه صدا  يلرزون  باشه

لرزون به سمت در   ي شم با قدما  ميقا  نجايا  شديتا ابد كه نم 

  ي به اطراف انداختم ؛ كس   يرفتم و اروم درو باز كردم و نگاه

اومدم و به سمت پله ها رفتم اروم اروم و با   روني نبود از اتاق ب

 رفتم ؛ نييدلهره از پله ها پا

  به اطراف كردم نبود ينگاه



 

  آشپزخونه هم نبود ي كردم تو يرفتم و نگاه جلوتر

م  جيگ نگاه  اطرافو  سرم   كردميداشتم  پشت  از  صداشو  كه 

 دم يشن

  برگرد_

 كنه هميخوب بلد بود تنب  ستاديم يداشت وا قلبم

بدنم افتاد از   ي ها   يبرهنگ  ي رگشتم كه نگاه نافذش روب  اروم 

 بود به صورتم  و بعد چشمام  دهيتا باال و حاال رس نييپا

 : رنگ خونشو بهم انداخت نگاه

 قرمز هوم؟ _

 ؟  اديجلو اومد و گفت: چند بار گفتم قرمز بهت م يقدم

 ؟ ي بلد دنميرقص ي ديجلو اومد : لباس رقص پوش گهيد يقدم

:    يقدم  با زد  لب  گوشم  كنار  و  رسوند  بهم  خودشو  بلند 

 برقصونمت؟؟



 

  حيمس كنميبستم و زمزمه كردم : خواهش م  چشمامو

  : و منو به خودش چسبوند  دي چي دور كمر برهنم پ  دستش

خواهش نكن كه به خونت تشنم    حيخواهش نكن نفس مس_

فكر    ن يبه ا  يوقت  يحت  ي دونيم   سوزم يخواهش نكن كه دارم م 

ا  لداي  يحت كه    كنميم تورو  حسود  دهي د  ي نجوري هم   ي از 

  رمي بم خواميم

  كردميم ي باهاش باز ديبا كرديم ي كه داشت باهام باز حاال

 ؟ي پس حسود_

لب زد : اره   يمنو به خودش فشرد و با حرص خاص   محكمتر

 شهيم  ميتنتم حسود  ي تو حسودم كه به لباس رو  ي اون قدر رو

لباسش سر دادم  و با عشوه    قهي  ي زدم و انگشتمو رو  ي لبخند

 :از كجا اومده بود لب زدم  دونميكه نم ي ا

  دوست دارم تويپس من حسود_



 

باز كردم: من    رهنشوي دكمه اول پ  يكردم و با نقشه قبل  يمكث

   عاشق تعصبتم

 دم ي كش  نييرگ برجسته گردنش گذاشتم و تاپا  ي رو  دستمو

 رتتمي غ ي زده از رو  روني رگ ب نيو گفتم : عاشق ا

لبام گذاشت و   ي لباشو رو  يسرمو باال گرفت و ناگهان  يعصب

   دنمي شروع كرد بوس

 ش ي بعد كم كم همراه   يول  كردميشوكه بهش  نگاه م  اولش

 ... كردم

لبام االن از جاش   كردم يكه حس م  دميبوسي خشن م  اونقدر

 ي ازم جدا شد و نفساشو تواز لبم گرفت و    ي گاز   شهيكنده م

 ي كنم ول   هتيتنب  خواستميگفت :م  يصورتم پخش كرد و عصب

 شم يم  هيانگار خودم دارم تنب

 : كردم كه گفت ي ا خنده



 

دست خودمو    ي كار  ه ي  ي بخند  ي نجوريا  گهينخند  دو بار د_

  دميخودت م

كه از   ييدور گردنش حلقه كردم و گفتم: خب بده بال دستمو

 منه  ماري ت  اديطرف تو ب

گفت :    ي دورگه ا  ي گردنم فرو برد و با صدا  ي گود   ي تو  سرشو

تشنم    يليكارو نكن دختر  من االن دستم بستس  من خ  نيا

امشب   يليمستم خ  ي ليخ  ي بهم بدهكار  يليدرندم خ   يليخ

   شهكه دنبال شكار رم يامشب ش يليخ يياهو

  دستاته ي شكارت كه تو _

[24.11.20 22:23] 

#Part197 

كه ماه كامل شد   يعهد بستم شب  يدستامه ول  ي شكارم تو_

 بدرمش 

 : گفتم طنتيش اي



 

 االناا  هي شكارت راض _

 ي كه رو  ي نجوريپاهام انداخت و هم  ري كرد و دست ز  ي ا  خنده

 : گفت گذاشتيكاناپه م

 عهدم نزنم  ريكه ز ي طور درمشيپس منم م _

از تنش در اورد و اومد سمتم و   رهنشوي كردم كه پ  ي ا  خنده

  ... لبام گذاشت ي لباشو رو

"""""""""  

به چهره غرق خوابش   يبرداشتم و نگاه  نش يس   ي از رو  سرمو

   مرد جون من بود نيكردم ، ا

پ   از بلند شدم و  برداشتم و بوش   ن يزم  ي از رو  رهنشويجام 

 بپوشم راهنايپ نيدوست داشتم از ا شه يكردم هم

و   ومديرونم م  ي كا يو دكمه هاشو بستم تو نزد  دم ي پوش  رهنويپ

 فوق العاده گشاد بود برام 



 

به خودم انداختم ؛ با    يسالن رفتم و نگاه  ي تو  نهيسمت ا  به

  پروا شده بودم يب بي امشب سرخ شدم امشب عج ي اور ادي

لد بود خودشو كنترل كنه و از حدش فراتر  اون خوب ب  يول

خوددار اوج  كرد  ثابت  بهم  امشب  اون  اوج   كي  ي نره  مردو 

   عالقشو

م  و تر  عاشق  چقدر  چشما  يوقت  شدم ي من   فتشو يش  ي اون 

  دميديم

  به صورت غرق خوابش كردم؛  ي بهش دوختم و لبخند  نگاهمو

 ي نشستم و دستمو تو  نيزم  ي سمتش رفتم و كنارش رو   به

  موهاش فرو بردم ؛

روش   دنيد  با دستمو  و  رفت  ضعف  دلم  ابروش  كنار  زخم 

كه   لرز  هو يكشبدم  بهش    ديپلكاش  كه  كرد  باز  و چشماشو 

  : زدم ي لبخند

  كردم؟ دارت يب _



 

تر  ي لبخند قشنگ   : زد  د  داريب  ني بهم  ممكنه   دنيشدن 

  صورت تو

تو  ي لبخند منو  و  گرفت  دستمو  كه  كش بغ  ي زدم  :   ديلش 

  حيمس

  حيجان مس _

  ه؟يچ  ي زخم كنار ابروت برا نيا _

 شد  ي نجوريبوكس ا ي شد : تو رهي چشمام خ ي تو

 : دميباال انداختم و پرس ي ابرو

 ؟ ي ريمگه تو بوكس م_

 ي شرط بند رفتميقبال م_

 ي كرد يم ي كردم : كار بد ياخم

  : زد ي لبخند



 

مجبور   _ كنه  ارومم  نداشتم  تورو  موقع  اونجوراون   ي بودم 

 شم  هيتخل
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  حيمس_

 هوم _

 ساحل ميبر شهيم_

 :به ساعت انداخت ينگاه

 االن؟ساعت سه نصفه شبه _

 :گفتم ي مظلوم باحالت

  كنميخواهش م _

  ي ز يچ  هيتكون داد: پاشو    ي كرد و سر  دايلبش انحنا پ   گوشه

  ميبپوش بر



 

  بلند شدم : اخجون من رفتممم يخوشحال با

خودم حس    ي رو   رشوينگاه خ   رفتم ي كه از پله ها باال م  يزمان  تا

  ؛ كردميم

شلوار    ك يبا    ي نجوريمانتو هم   هيشال و    هيچمدونم    ي تو  از

رفتم و گفتم :    نيي و با سرعت از پله ها پا  دمي دراوردم و پوش

  ميبر

لبخند    ينگاه با  كه  كرد  دراز  و دستشو سمتم  انداخت  بهم 

 : دستشو گرفتم كه گفت

 م يحاال بر_

 :دمي كه پرس رونيب  مياومد اليو از

 م؟ يبر نيبا ماش ستيالزم ن_

 :كه نگاهش به روبه رو  بود گفت نطوريهم

 كهينزد اليبه و يل ينه ساحل خ_



 

نگاه  ياهان و  تو  يگفتم  كه  دستام  و    ي دستا  ي به  بزرگ 

  مردونش بود انداختم ؛

دستاش    يدستام و برنزگ  ي ديبود سف  يقشنگ  يهارمون  چقدر

  باهم

م  يچ  هر تر  ها  ي صدا   ميرفت يجلو   ده ي بهتر شن  ايدر  ي موج 

   شديم

 : رو بهش گفتم ميديساحل كه رس به

  سايوا حيمس_

 : پرسشگرشو بهم دوخت كه گفتم نگاه

 ؟  مياريكفشامونو در ب شهيم _

به نشونه مثبت تكون داد و كفشاشو در اورد خواستم    سرشو

 كه اجازه نداد  ارميخم بشم تا كفشامو در ب

 كمال تعجب خم شد و كفشامو از پام دراورد  با



 

  ي همون مرد مغروره؟ همون كه روز اول منو عكاس معمول  نيا

  خطاب كرد؟

 :لبخند كفشامو دستم داد و گفت با

 خانوم؟؟  گهيامر د_

 :كردم و گفتم ي ا خنده

 ... يچي فعال ه_
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بود  ي شنا  ي رو  ا يدر  كنار  نشسته  تو  ميساحل  من  بغل    ي و 

 بودم  ايدر ي كرده بودم و مشغول تماشا هي بهش تك حيمس

  : زد و گفت ميشونيپ ي رو ي ا بوسه

جا_ خ  ييقدر  بدون  رو  روشه  سرت  جات    ايليكه  ارزوشونه 

  باشن

 :و نگاهش كردم و طلبكار گفتم برگشتم



 

 بله؟؟_

 : خنده گفت با

 كوچولو ي دي كه شن نيهم_

باشه جز سر   نجايكه بخواد ا  ي غلط كرددددنننن سر   ايليخ_

 برم يخودمو م

 : زد و گفت ي ا قهقه

 اوه چه خشن _

 ؟ يپس چ_

 :پاهاش نشوند و گفت ي رو منو

  يتو هست يهمه وقت  ي ببر گور بابا_

 :براقش انداختم و گفتم ي چشما ي تو نگاهمو

 ؟ ي چقدر دوستم دار_

 اد يز يليخ _



 

م  يجواب  نيا من  كه  ب  خواستمي نبود  من   شتر يبشنوم  

 شتر يب يل يخ  خواستميم

 مثال چقدر؟ _

 ا يتو در  ياگه بگ  رميم يم  ريبم  ي كه اگه بگ  ي مثال به اندازه ا_

 برات دميجون م  رم يغرق شو م

 :گفتم  ناخوداگاه

  برو پس_

گذاشت و به سمت   نيزم  ي نافذشو بهم دوخت و منو رو  نگاه

 در اورد ؛  شرتشويرفت و ت   ايدر

و صداش    دميبه سمتش دو  هي اب رفت با گر  ي زانو كه تو  تا

  بغلش ي زدم كه به سمتم برگشت ، خودمو انداختم تو 

  ي بد يليخ_

 حي نفس مس  ريبم  يخودت گفت_



 

 : شدم و گفتم رهيچشماش خ ي تو

  ي بر  شمياز پ  ي اگه منم بگم حق ندار يتو حت_

رو  نويا لبامو  و  كردم    ي گفتم  شروع  و  گذاشتم  لباش 

  ...دنشيبوس
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بغلش مچاله شده بودم و اون   ي به خودم اومدم كه تو  يوقت

 رفت يم اليداشت به سمت و

برهنه   ي شد و از پله ها باال رفت خودش با باال تنه    الي و  وارد

 كرده بودتن من   شرتشويبود و ت

  ميحمام ي تو دم ي آب اومد فهم ي صدا يوقت

  ي وان نشوند و دستش رفت كه دكمه ها   ي منو لبه    حيمس

دست كه نگاهشو بهم   ي باز كنه دستمو گذاشتم رو  رهنمويپ

 :دوخت



 

خجالت    گه يافتاد تا د  يكه امشب چه اتفاق  ارميب  ادت يالزمه  _

 ينكش

كه مشغول   دمياش گونه هام گل انداخت و دستمو كش  هيكنا  از

دراوردن لباسام شد ، و بعد داخل وان گذاشت و خواست بره 

 :كه صداش زدم رونيب

 حيمس_

 : بهم دوخت كه گفتم نگاهشو

  ؟ي ري مگه حمام نم_

  بعد تو رميم_

 :گفتم يلحن مظلوم با

 وان ي تو يياي باهام ب ييخوايمگه امشب زشت بودم كه نم_

 : باال انداخت و گفت ييابرو



 

  ام يباهات ب   ادي كه دلم نم  ي نقص و معصوم بود  يتو انقدر ب_

  تو وان

 اگه زشت نبودم  ايب_

   گفتيم يبغض ته گلوم چ  نيا دونمينم

 : جلو اومد و لبه وان نشست ي لبخند با

 من انقدر لوست كردم ؟  نميبب_

  اره خود خودت_

 خب كردم يكاش نم_

 اومده؟چرا بدت  _

 تره اخه  ينه لوست سه برابر خواستن_

  وردميخودم ن ي به رو يخوردم ؛ ته دلم ضعف رفت ول جا

  اصال برو_



 

  ع يكرد و دستش سمت كمربند شلوارش رفت كه سر  ي ا  خنده

اومدو داخل وان نشست و منو   هيچشم بستم و بعد چند ثان

 ... دادم هياش تك نهيپاهاش نشوند كه سرمو به س ي هم رو
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حمام    بعد رفت  كي از  خواب  مي راست  بالشت   ميديو  به  سرم 

 ....خوابم برد  ياز شدت خستگ دهينرس

* 

و    دميبه صورتم كش  يشدم ؛ دست  داريدر از خواب ب  ي صدا  با

 ؟؟ ياما با ك ومديم حيحرف زدن مس ي از جام بلند شدم صدا

پله ها رفتم صداها واضح    كنجكاو در اتاقو باز كردم و به سمت 

 تر شد 

  اخه نجايا دياومد ي چ ي اخه برا_



 

ا _ داداش  م  نياعع  ناراحت  كه  نزن  بالخره   شميحرفارو 

  م يعوض كن   يياب و هوا  هيبعدم اومدبم با خانوم    فستيوض

 نجا يا مياومد دهيحال نم  ييتنها ميديد

  نياسي نياسياااخ _

 : دي كردم كه همه نگاهشون به سمت من چرخ يسالم

  چطور بود چخبر شبيسالم زن داداش د_

 خنده  ريزد ز لدا يهشدار گونه اسمشو صدا زد كه  حيمس

 :رو به من گفت حيمس

  نگار برو لباساتو عوض كن_

 شده بود  يرتي با لباسام كردم ؛بله تاپ بود و اقا غ ينگاه

 ه يو    كيتون  هيچمدون    ي گفتم و به اتاق رفتم و از تو  ي ا  باشه

رفتم   نييزدم و پا  روني و از در ب  دم يشلوار ست برداشتم و پوش

 ؛



 

 بودم و واقعا از دستش دلخور بودم  نيسر سنگ لدايبا  هنوز

رو بهم سالم كرد كه جوابشو ندادم و به سمت آشپزخونه   لداي

  رفتم ؛

 م؛ كرديخودم حس م ي متعجبشو رو نگاه

 اومد كنارم و گفت  لدا يدرست كردن صبحانه بودم كه    مشغول

: 

 شده؟  ي زيچ_

 نشده ي زينه چ_

 به خدا  هيطوالن  انشيجر ديببخش گهيد ي نجورينگار نكن ا_

 بهم؟ يكه چرا نگفت يبگ شهيم انويجر_
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 : كردم و گفتم لدايبه  ينگاه

  برات افتاده ياتفاقات ن يهمچ   هي كردميواقعا فكر نم_



 

 انه؟ي ي دي ول كن حاال مارو بخش نارو يا_

 : بهش انداختم و طلبكار گفتم ينگاه

 معلومه كه نه_

 : پر تعجبشو بهم دوخت نگاه

 چرا؟  گهيد_

 بخشمت ينم نمي بچ زويم يچون تا كمكم نكن_

  نثارم كرد و اومد و بغلم كرد ي ا وونهيكرد و د ي ا خنده

كه    م يصدا زد  نو ياسيو    حيو مس  مينديرو چ زي م   لدايكمك    به

  اومدن ؛ نيم هيبعد 

 : و گفت ديدستاشو به هم مال ديصبحونه رو د زي تا م نياسي

 خانومم چه كرده  حيبه به مس_

 :هم گفت حيمس 

 خانومم چه كرده نه خانومت يبهتره بگ_



 

 د ينيبش ميدرست كرد يي بابا دوتا ي ا_

تكون داد كه   دييبه نشونه تا  ي كرد و سر  ي هم خنده ا   لداي

 : گفت نياسيكه  مي، مشغول خوردن بود ميهمه نشست 

  بهت بگم خواستمي م ي زيچ هي  حيمس يراست_

 بگو_

تماس باهاش    ه ياز شركت    تيشكا  انيجر  ي بهراد گفت برا _

  ي ريبگ

  ياوك_

 يي و قرار شد  ما چا  ميرو جمع كرد  زيخوردن صبحونه م  بعد

  مينيبش اليباغ و ي تو ميبر ون يقل نمياسيو   حيو مس  ميبزار

 :گفت لدايبودم كه  ييدم كردن چا مشغول

 هوم نگار _

 بله_



 

  د ي اصال با  ايوقتشه بگم    دونميبهت بگم نم   خواميم  ي زيچ  هي_

  انهيبهت بگم 

 : بهش انداختم و گفتم ينگاه

  بگو لدا يشده  يچ_

  خب خب_

  گهيبگو د لداي_

 ران ي برگشته ا حيمس ي بابا_

 ؟ يييچ
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 اصال اصال گفته بود بابا نداره  حيمس  لداي يگيم يچ_

 : بهم انداخت  ينگاه پر تعجب لداي

   يچ يعني_



 

 : نگفتم كه گفت ي ز ي جوابش چ در

ا  حيمس  گفتيم  نياسي_ اومده  هم   يحساب  رانيبفهمه  به 

 زه يريم

 اخه چرا؟ _

چ  دونمينم_ رفاقت  دميپرس  يهر  ول  شهينم  هيگفت   ي گفت 

  داره از باباش  ي خاطرات بد

  شده بودم ج يگ ي؛ حساب دمي موهام كش ي تو  يدست كالفه

 لدا؟ ياالن بهش بگم  يعني_

  يدونيخودت م دونمينم_

 : كه گفت دميكش  ي كالفه ا پوف

  ميبر ايب گفتمي م دياصال نبا ال ي خ يحاال ب_

برداشتم و    ييچا  ينيگفتم س  ي ا  باشه رو    كي هم ك  لدايرو 

 ؛  ميرفت روني برداشت و با ب



 

تخت و    ي رو گذاشتم رو  ينيسمت تخت وسط باغ و س  ميرفت

  تخت  ي نشستم رو حي رفتمو كنار مس

 : گفت ن ياسينشست كه  نياس يهم رفت كنار  لداي و

  ديتنگ شده بود كجا بود تان يبهههه خانوووم دلمان برا_

 :خنده كه ادامه داد  ريز ميزد همه

 را جواب دهد  مانيدلتنگ ديعدد بوس بده  كيحاال _

  ايهان  باااشههه ب ييخوايگفت بوس م لداي

  ي لباس   رهي گ  لداي با ذوق لباشو غنچه كرد و جلو رفت كه    نياسي

 هوا رفت   نياسيزد به لباش كه داد 

 : گفت نياسيكه  ميرفت يم سهي از خنده ر همه

  ارمي ن رت يگ  لداااااااي

  هو يكه    ميديخنديماهم بهشون م   دنيكرد دنبالش دو  شروع 

لباش و   ي لباشو گذاشت رو  يانداخت و ناگهان  رشيگ  نياسي



 

چشمامون از تعجب كم   حيكه منو مس  دنشيشروع كرد بوس

 ن يكف زم  وفتهيمونده بود ب

 :كرد و گفت ي تك سرفه ا حيمس هوي

  جاش نبود نجاي جان ا نياسي_

 : زد و گفت ي قهقه ا نياسي

 داداش اشتباه نكن هر جا دلت خواست همونجا جاشه _

 : باال انداخت و گفت ييابرو حيمس

 اسينجورياعع پس ا_

 اس ينجوريبله داداش هم _

و برگشت سمت   خواديگفت پس من االن دلم م  حيمس  هوي

 ....من و
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كه با    دنيلبام و شروع كرد بوس  ي لباشو گذاشت رو  يناگهان  و

رو  ي چشما گذاشتم  دستمو  عقب   نشيس   ي گرد شده  به  و 

 شروع كرد قهقه زدن نياسي دميهولش دادم كه د

 :گفت  نياسيكه   رميخجاات كم مونده بود بم از

  ميديند  يچي نترس زن داداش ما ه_

  كه خودمم  پشت بندش خندم گرفت دنيدوباره خند همه

بعد خوردن   م يشد  ييو مشغول خوردن چا  مينشست  همه و 

 :كالفه گفت لداي ييچا

  ديدود هوا كن نجايا دي نيبش  دييخوايم  يتا ك ونيآقا_

 :پوكر گفت يليخ نياسي

  جان لداي ميهوا نكرد ي ا گهيد  زي خوبه باز چ_

 :گفت لدايخنده كه  ريپشت بندش زد ز بعد



 

  ي زي كن وگرنه از همون چ  ي كار يهر هر هر تپه جان پاشو  _

 زنم يدارت م يهوا كن  يخواستيكه م

 :گفت نياسيكه  مي ديخند هممون

 اخ دردم اومد _

 :به همه گفتم رو

 ميبر نجايا ميبار اومد نيكه اول يبربم ساحل دييايبنظرم ب_

 :گفت حيموافقت كردن كه مس همه

بر _ شب  بر  ميبنظرم  فعال  نه    ديخر  هيناهارو    هي  مياونجا 

 خانوما؟

 : و گفت د يخند نياس يزدبم كه  غيج  يكل لداي منو

 فقط ناهارشو دوست داشتم  يول   ميمنم اوك_

 :گفت حيكه مس مي ديخند يهمگ

  ديكاراتونو بكن ديبر_



 

**** 

 :لداي

 مغازه چشم دوختم؛ نيتريو ي ذوق به لباس تو با

 خوام يم نوي من ا نياااسي_

  قشنگه بخرش _

  بخرم  نويكل پولمو بدم ا ديهوم اخه اگه بخوام با_

 :كرد ياخم نياسي

 مگه شوهرت مرده؟ ي پول بد ديگفت تو با يك_

 :دميخند

 كنن يشوهرم كه نه نامزدم بعدم نامزدا كه خرج نم _

 :گرفت و اروم فشار داد موينيب

 ييبخوا يهر چ خرمي نداره من برات م يشوهر و نامزد فرق_
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 خدااا   ومديبه خودم كردم چقدر لباس بهم م  ينگاه   نهييآ  ي تو

 مخصوص من دوختنش  انگار

ج  در شد  باز  كه  پرو  ا  غياتاق  دستشو   دمي كش  ي خفه  كه 

 :دهنم و با خنده گفت ي گذاشت رو

 فهمن ياالن م وونهيد سسيه_

 نميبب رونيبرو ب_

 :ديچ ياز سر تا پا بهم انداخت و دستشو دور كمرم پ  ينگاه

 ادي بهت م يليخ_

 :انداختم كه گفت نييخجالت سرمو پا از

 به ما خوشگله؟ دبيبوس نم هي_

كردم از خودم دورش    ياش گذاشتم و سع  نهي س   ي رو  دستمو

 كنم؛



 

  رونيبرو پرو برو ب_

 رم ينم_

 ....ريابرومون م اديم يكيبخدا االن _

متعجب   ي حرفم كامل نشده بود كه در باز شد و چهره    هنوز

 زن فروشنده جلومون نقش بست

 درو بست و رفت  عيكه زنه سر دم يكش يغيج_

 : زدم نياسي  نهيبه س يمشت

 آبرومون رفت  رونيبروووو ب_

ب  ديخند در  از  تا   رونيو  هزار  با  و  اوردم  در  لباسو  كه  رفت 

 گذاشتم؛ روني خجالت پامو از در ب

اومد و حساب كرد ؛    نياسيگذاشتم كه    شخوانيپ   ي ور  لباسو

 كرد يباز نگاهمون م شيزنه تا اخرش با ن

 :و گفت  ديدستمو كش ن ياسي ميرفت روني مغازه كه ب از



 

  برات بخرم ي زيچ  هي خواميم ايب_

 ....تعجب دنبالش راه افتادم كه با
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  شش يكه ن  نياسيبه مغازه رو به روم و بعد به    يدهن باز نگاه   با

 تا بناگوش باز بود كردم 

  نيييياااااسي_

  نمي بب ميبر اياعع حرف نزن ب_

 يفروش ريو برد داخل مغازه لباس ز  ديكش دستمو

  دختر فروشنده سالم كرد كه اونم با لبخند جوابشو داد به

   شونيا ي برا د ياريب ري لباس ز يخب خانوم_

ن  و با  اشاره كرد كه دختره  با دست به من  با    شيبعد  و  باز 

  گفت چششششممم يعشوه خاص



 

 به دختره كردم كه رفت و با چند دست برگشت  ياخم نگاه  با

: 

 ي پسنديكدومو م نيبب  نارويخب دختر جون ا_

 : باز گفت شيو با ن  نياسيبعد رفت سمت  و

 پي خوشت ي دار ي امشب برنامه ا _

 كرد يم يدختره داشت چه غلط  نيردم؛ ادهن باز نگاهش ك با

 : پرت كردم سمتش  و با حرس گفتم رارويلباس ز عيسر

برا  ي اورد   هيچ  نايا_ با  ي من  و    ي زايچ  ديشوهرم  مااارک 

   خوشگل بپوشم

قفل كردم كه دختره با حرس   ن ياسي  ي بعد دستمو دور بازو  و

 :گفت يخاص

 زززم ي عز ياوك_

 :گفت نياسي بعد رفت كه  و



 

 تو؟؟ يكنيم  كاريچ لداااي_

 خفه شو نياسي_

 ي ليرفتم كه دختره برگشت و ست خ  نياسيبه    ي غره ا  چشم

  زيم  ي رو گذاشت رو يجذاب يليخ

ست لباس خواب و چشم بند و تاب   هيبهش انداختم    ينگاه

  بود يو... كه به رنگ مشك

  زممي جنسمونه عز ن يگرونتر نيا_

 چند؟ _

 ونيدو مل_

 :به دختره و بعد به ست كردم و گفتم ي تعجب نگاه با

 ....يممنون نم_

 : وسط حرفم د يپر نياسي هوي

  ممنون  ديبزار نويهم_



 

 ...يلي خ نيا نياسي_

  سي ه_

از در كه   كردم ياون ست نگاه م   ديتعجب به كل روند خر  با

  : گفتم رونيب مياومد

 پنجاه دست لباس بخرم  شديپول م نيبا ا وونهيد_

 : بهم دوخت طونشويش نگاه

  ن يتو ا  خواميخانوم من م  دميستو پسند  نيكه من ا  نهيمهم ا_

 نه؟؟؟ نمتيلباس بب 

 :و گفت ديشده نگاهش كردم كه لپمو كش سرخ

حسود    ميو نگار بگرد  حيدنبال مس  ايخجالت ب  ي حاال به جا_

  كوچولو

... 
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 :حيمس

 : به نگار كردم ينگاه

 ؟؟ ي ديخر ي خواستيم يهر چ  يمطمئن_

 :گفت كالفه

نمونه   هيتو پاساژ بود من    ياره بخدا اره هر چ  حيمس  ي وااا_

 خسته شدم گشنمم هست  مي فقط بر دميخر

 : كردم و گفتم ي ا خنده

 كجان؟؟ نايا نياسيفقط  ميباشه بر_

 :به نشونه ندونستن باال انداخت كه گفتم ي ا شونه

  زنمي بر كن االن بهشون زنگ مص_

  باشه_

 گرفتم كه بعد از دو بوق جواب داد؛ نوي اسي شماره

 الو داداش _



 

  م يناهار بخور ميبر  ميخوايم نييكجا  نياسيالو _

كجا_ معلومه خودت  ز  مين  ييداداش   ي ها   چهيقال  ريساعته 

 پاساژم دنبالتم 

  پاركه ني كه ماش ييدم در پاساژ همونجا  نييايب ياوك_

 فعال  ياوك_

 :رو قطع كردم و رو به نگار گفتم يگوش

  نگار ني دم ماش ميبر_

 ؛ ميرفت  نيتكون داد كه با هم به سمت ماش ي سر

تو  دي باز كردم و خر  نوي ماش  در صندوق كه   ي هارو گذاشتم 

 گذاشتن ؛ داشونويهم اومدن خر  لدايو  نياسي

 :دميكه پرس ميشد سوار

 ناهار؟؟  م يخب كجا بر_

 : خسته شده گفت  يكه معلوم بود حساب نياسي



 

بنز  حي مس  دونمينم_ كه  برو  آمپر    نم يفقط  االن  شده  تموم 

 سوزونم يم

 :كردم و گفتم ي ا خنده

 ييا يرستوران در برمتونيم ياوك_

 نويزدم و ماش  ي كه لبخند   دني كش  يغياز ذوق ج  لدايو    نگار

 به حركت در اوردم 
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به سمت   ميگشتن و ناهار خوردن غروب بود  كه رفت  يكل  بعد

 ساحل ؛

كه سرش   نمياسيكه خواب بود    لدايانداختم ،    هيبه بق  ينگاه

  چشم دوخته بود ؛ رونيبود و نگارم كه به ب  شيتو گوش

 * زباد كردم و به سمت مقصد روندم كويموز ي صدا



 

 م يري بگ  يچند تا خوراك  ميريما هم م  دين يبش  ديبا نگار بر  لداي_

  مييايو ب

  نيي اي باشه زود ب_

كه    ميساحل حركت كرد  ي شاپ تو  يبه سمت كاف  نياسي  با

 :گفت  نياسيتو راه 

  بهت بگم ي زيچ هي خواستميم حيمس-

 انه؟ي  هيخبر خوب_

  گفت نه  شهيم_

 : بهش كردم ينگاه مين

  پس نگو لطفا_

  ياوك_

چا  بعد و  دسر  و  شام  دادن  برگشت  ييسفارش  سمت   م يها 

  دخترا ؛



 

 : گفت دنميبا د نگار

  م يكن ي دوباره باز ديايب حيمس_

 : دستاشو به هم مالوند و گفت نياسي

  كوسه گازم گرفت ش ينه توروخدا دفعه پ_

 :زد پس كلش  لدايخنده كه  ر ي ز ميزد  يهمگ

 من كوسم؟؟؟  گهي حاال د_

  يمن يياي عروس درنه بابا عشقم شما _

  ي خورينشده كتك م يچي هنوز ه  نياسيخاک تو سرت _

 داداش دست بزن داره   ينيبيم_

 : كه نگار گفت  ميديخند همه

 بنده؟؟ يچشماشو م يخب ك_

  : گفت لداي

  ببنده نياسيبده _



 

  لدا يبا شصتش نشون داد كه    كي به نشونه موافقت ال  نياسي

 به سمتش رفت و چشماشو بست ؛

  شروع  كيسه دو  د ياماده ا ياوك_

مسخره    ي شروع كرد دنبال همه گشتن و دوباره حرفا  نياسي

اندفعه با طنابش   چكسي ه  يكنه ول  دا يتا بتونه همرو پ  زديم

 تو چاه نرفت 

 : گفت نياسي

 من  هيماه گهههيد ايخوشگلم ب ي لداي_

سمت نگار    رهيداره م   دميد  يناگهان   يليكه خ  ميديخند  همه

خورد بهم ،   ني اس يكه    ستادميا  نشونيرفتم جلوش و ب  عيسر

  ي با حالت بامزه ا  د يچشماش برداشت كه منو د  ي شالو از رو

 : گفت

  كندميحركتم گور خودمو م نيخدا داشتم با ا اي_

 : خنده كه نگار گفت  ريز ميزد همه



 

  تو چشماتو ببند حيمس_

 .... بهش انداختم كه ينگاه
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 شالو دور چشمام بست و كنار رفت ؛  نگار

  برو كيسه دو  دي آماده ا_

صدا  شروع  رفتن  راه  ها  ي كردم  گاه  ي خنده  اوقات   ينگار 

موس  ومديم چه  ترك  يقشنك  يقي؛  صدا  بيبود  با   ي صداش 

   ايدر

 دم يخندش و دو  ي و برگشتم سمت صدا  دميكش  يقيعم  نفس

  س ي پاهام كه خ  ديسر داد و دو  ي قهقهه ا  ديسمت كه انگار ترس

كه چشم بندو برداشتم   ديدوياب اون م  ي تو  ميرفت   دميشد فهم

زد و پشت بندش زد    يغيِاب انداختم و گرفتمش كه ج  ي و تو

  خنده ريز



 

 دي خنديبغلم داشت م  ي و نگار همچنان تو  نيزم   ي رو  ميافتاد

: 

  ادما نيا ي جلو ي نجور ي نخند ا_

 : روني بهم انداخت و زبونشو اورد ب ينگاه

  دوست دارم به تو شه اصال_

 : انگشتام گرفتم ني ب شوينيب نوک

  دوباره لوست كردم_

 : و گفت ديخند

  دماغمو ول كن وونهيد ي ا ي ا_

 كنم يول نم_

 : بهم كرد ي مرموز نگاه

 ؟ يمطمئن_

 : تكون دادم ي سر



 

  بله_

  يباشه خودت خواست_

صورتم و بلند شد    ي تو  دياومدم بفهمم چه خبره اب پاش  تا

و از جام بلند شدم نگار رفته بود و به    دميفرار كرد كه خند

 د ي پاشياب م نياسيو  لداي

 كردن   ي اب و شروع كردن اب باز ي اومدن تو اونام

  ن ياز ته دل نگار كردم  كاش همش ا  ي به خنده ها  ينگاه

  گوشام باشه ي صدا تو

 ....دلبر 
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كش  ي رو  نگارو  رو  پتو  و  گذاشتم  ،سرشو   دم ي تخت  روش 

بعد در اوردن    رم يو به سمت حمام رفتم تا دوش بگ   دميبوس

 رش؛يلباسام دوش اب داغ رو باز كردم و رفتم ز



 

كم   پوست داغ  يبدنم  از  دست   يسوخت  ؛  و    ياب  موهام  به 

  ؛  دميگردنم كش

  بودم كالفه

   شديمغزم اكو م ي مامان تو ي حرفا

بالخره گذشتت   حي از گذشتت؟ مس  يفرار كن  ييخوايم  يتا ك)

شكمت   ي زخم  رو  يگفت  ؟يگفت  ي زي سراغت به دختره چ  اديم

 يچ  اليسه  يگفت   هيزخم كنار ابروت مال چ   يگفت   ه؟يچ  ي برا

بفهمه   نارو يدختر ا  نيا  ي بابات زندست فكر كرد  يشده گفت

 (كنارت مونهيبازم م

  بگم نشد  ي زيدفعه دهنم باز شد به نگار چ هر

 ي حمام زدم كه كس  واريبه د  يمشت   يعصب  ديپرس ينم  خودشم

 از پشت بغلم كرد 



 

روبه روم كه اخ   وار يبه د  دمشهيدستشو گرفتم و كوب  ناخوداگاه

 نگار نفسمو ازاد كردم  دنيلباش خارج شد  با د  نياز ب  ياروم

: 

 نگار؟  يكنيم  كاريچ  نجايا_

 : بهم انداخت ينگاه

 ؟ حي شده مس يچ_

ا  نگاهمو اخ  دوختم  چشماش  ا  نيبه  با   ي چشما  نيدختر 

 كشتيرو م ويمعصومش اخر من د

 بشه؟ يچ_

  ي كالفه بود دميد_

 : از سر تا پا به بدن برهنش خورد و بعد به چشماش نگاهم

 برو بخواب  روني دختر؟ برو ب ي كنيم  كاريچ_

 :كرد نگاهش كنم  دو طرف صورتم گذاشت و مجبورم  دستاشو



 

  آرومت كنم  خواميم_

 : باال انداختم ييابرو

 يكن ينا آرومم م شتريب ي نجوريا_

 آرامشت باشم خوام يم حيمس_

 : نگاهش كردم قيعم

 ارم يكامل بدستت ب  تونم ياالن نم يول  يتو آرامشم_

... 
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نم_ وقت  يوقت  يتونيچرا  دارم  دوست  تو    ميراض  يمن  مال 

 باشم؟

 : شدم رهيدور كمرش حلقه كردم و تو چشماش خ دستمو

خودم    ش يببرم پ   قشهيآهومو اونطور كه ال  ديچون با  تونمينم_

  بهت نرسه يبي آس نيكوچك تر خواميچون م تونمينم



 

 : پر بغضشو بهم دوخت نگاه

برات بكنم   ي كار  هي  خوامي؛م  نمتي بب  ي نجوريا  تونميمن نم_

 ارومت كنم خواميم

 : صورتش بردم ك يزدم و صورتمو نزد ي لبخند

  ؟يارومم كن ي دوست دار_

 : كرد كه گفتم نيياره باال پا يبه معن سرشو

  تا باهات اروم شم ارميپس خودتو بزار در اخت _

 : دور گردنم حلقه كرد و لب زد دستشو

 شه يهم ارتميدر اخت_

  ي زدم كل حموم رو بخار گرفته بود و قطرات اب رو   ي لبخند

  خورديبدنامون سر م

كه برش دارم سر    نيو بعد بدون ا  قشيشق  ي گذاشتم رو   لبمو

رو به چشما  ي دادم  بعد چونش چشمام  و  بستش    ي گونش 



 

  دمش ياونور تر رفتم و لباشو شكار كردم و بوس  يبود كم  رهيخ

 هي  يكمرش به حركت دراوردم و ط  ي دستمو نوازش وار رو

ناگهان و شروع كردم   ي حركت  بغلش كردم  و  پاهاشو گرفتم 

  كرد   ي موهام چنگ شد وباهام همكار  ي دستش تو  دنشيبوس

رو  لبامو پ  ي از  نفس  نفس  با  برداشتم كه  به   شويشونيلباش 

 : داد كه گفتم  هيتك ميشونيپ

 ؟؟ يباشم عاشقم يهر چ يگفت ادتهي_

 : تكرد و گف ي ا خنده

 وونهيمعلومه د_

 :بهش دوختم و با نفس نفس گفتم نكاهمو

 ؟ي ديقول م_

 ... و دوباره لباشو شكار كردم دميتكون داد كه خند ي سر

 ... عاشقانه يول انهيناش كرديمعصوم من ارومم م دلبر 
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 :نياسي

 : ديكش ي خفه ا  غياروم از پشت بغلش كردم كه ج رفتم

 كنه؟؟يم  كاريعشقم چ_

 :بهم رفت ي غره ا چشم

 وفتهيبچم م يكنيم ي نجور يا يگينم_

  كه مينكرد ي جوووون خانومم ما كه هنوز كار_

 : كرد ي ا خنده

 مثال زدم مسخره _

 :شونش و گفتم ي گذاشتم رو چونمو

  لداي_

 :بود گفت شي كه سرش تو گوش نطوريهم

  نياسينه _



 

 : نگاهش كردم پوكر

  نگفتم ي زينه من كه هنوز چ يچ_

 جوابتم دادم  گهي د يبگ ييخوايم  يچ دونميم_

 :نگاهش كردم مظلومانه

  اديبابا دلت م_

  : و نگاهم كرد برگشت

عوض   افتويق  ي اونطور_ نظرم  من  كه  نكن  شرک  خر  مثل 

  شهينم

  خدا هووف

گوش  دوباره تو  رفت  گوش  شيسرش  كالفه  تو   يكه  از  رو 

 : تخت و گفتم ي و انداختم رو دم يدستش كش 

 توجه كن كميبه شوهرت  ايبسه ب_

 : كرد ي ا خنده



 

 كنم مثال؟؟ كارتيچ_

 : كردم و جلو رفتم  يطاني ش خنده

  اوووم مثال_

 :شو سمتم گرفتگونه انگشت ارياخت

 ااااا يومدين ي طرف من اومد_

  اااميم_

زد و پا به فرار گذاشت كه    يغي طرفش حمله ور شدم كه ج  به

 : انداختم رشيگ ي و گوشه ا  دميدنبالش دو

 خبببب بخووورمت؟ _

  نكن توروخدا نياسي_

 كنم يم_

 :نگاهم كرد مظلوم

 نداره؟  يراه چيه_



 

 يچي ه_

تخت و   ي بگه كه بغلش كردم و انداختمش رو  ي زيچ  خواست

 : شروع كردم قلقلك دادنش

 توروخداااا نكن  نياااسي_

 دم يخندي و منم پشت بندش م  ديخندي و م زد يم غيج

  باشه غلط كردم_

 نداره  دهي غلط كردم فا_

 كنم خب؟ كاريچ ي ا_

 ي بهم بد ديبا_

 يييييي چ_

 بوس بابا بوس _

 :گفت دهيبر دهيبر

  باشه باشه_



 

تخت ولو شده    ي حال رو  يزدم روش كه ب  مهي كردم و خ  يول

 بود

  ي ليوبعد خ  دمي بو كش  ق يموهاش فرو بردم و عم  ي تو  سرمو

  لباشو شكار كردم يناگهان

كرد و دستاشو دور گردنم حلقه   ي باهام همكار ه يچند ثان بعد

 ...كرد

[24.11.20 22:23] 

#part213 

 :نگار

با چهره مهربون   چشمامو باز كردم كه   يبا نوازش دست  صبح

 روبه رو شدم حيمس

 :زدم كه گفت ي لبخند

  شما يپاش  ييخواينم_

 مگه ساعت چنده؟ _



 

  ظهره كيساعت _

 : تعجب از جام بلند شدم با

 ؟ي جد_

 :كرد ي ا خنده

 بله_

 ،؟ي نكرد دارم يچرا ب_

 : گفت رفتي كه به سمت در م نطوريهم

 كنه داريملوسو ب  يشيپ  هي اديدلش م ياخه ك_

كردم   ي خنده ا  ؟؟؟ يشيو درو بست االن به من گفت پ  رفت

 افتادم   شبيد  اديلباسام    دنيو خواستم از جا بلند شم كه با د

 لبم نشست و لبمو گاز گرفتم ؛  ي رو ي لبخند

  اون خودشو كنترل كرد بازم



 

ب  ي تو  از سرو  رونيفكر  سمت  رفتم  و  ا  سياومدم    نكه ي بعد 

  رون ي دست و صورتمو شستم و لباس هامو عوض كردم از در ب

به گوشم   لدايو    ن ياسي  ي رفتم كه صدا  نييزدم و از پله ها پا

 : ديرس

 هان،؟؟   هيچ نيا كشمتيم نياسي_

 خب  ستميبلد ن دنيبابا من كه گفتم اتو كش_

  ر ي كردم و بعد زدم ز  لدايدست    ي به مانتو تو  ي تعجب نگاه  با

 : خنده كه توجهشون سمتم جلب شد

 كوفت نخند _

 مانتوش ي مثلث اتو سوراخ شده بود رو ي جا قشنگ

 : گفتم دهيبر دهيبر

 ؟؟ي ..كار كرد يچ ني اسي..اي ي و..ا_

 :لداي باز رفت سمت  شيبا ن نياسي



 

  دهيمد جد نيا زمينشده كه عز ي زيچ_

و از پله ها رفت باال كه    نش يتو س  دي مانتو رو كوب  ي حرص  لداي

داد    لدايخنده كه    ريز  ميو زد  ميبه هم كرد  ينگاه   نياسيمنو  

 : زد

 دم ي جرتون م اميم  ديبخدا بخند_

ا  هر  با   ه ياومد و    حيمس  هويكه    ميحرفش ساكت شد  ن يدو 

 ...نگاه به خودش و بعد  هيكرد و    نياسينگاه به مانتو تو دست  
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 : ميديخنده كه ما هم پشت بندش ترك   ريبعد زد ز و

 ؟؟ي ديدوباره ر نياسي_

 كنه ياصرار م  ستميبابا من اتو بلد ن_

  زد يغيج  لدايكه  ميديهمه خند  دوباره

 .:دهنم گذاشتم ي رو دستمو



 

 ادا ياالن م سيي ه_

 :اروم گفت نياسي

 كنم؟ كارشيداغو چ  ياالن من قابلمه مس_

 توش ابگوشت بزار  يچي ه_

صداش    ميرو دهنمون تا دوباره نخند  ميدستمونو گذاشت  همه

 بره باال 

 : بهشون گفتم رو

 تو ام تا دو ساعت دور و برش نباش  ني اسيخب بسه _

 : باال انداخت ي ا شونه

ا  دونميم_ دارم  دوست  صورتم    نيجونمو  رو  نزاره  رو  اتو  تا 

 شه يراحت نم



 

د  ياروم  خنده با  كه  رفتم  آشپزخونه  به سمت  و   دنيكردم 

چ نگاه  ده ي صبحونه  متعجب  مس   يشده  تو   حيبه  اومد  كه 

 : اشپزخونه كردم 

  ناهارو رونيب ميري زود بخور كه دو م ندميبرات االن چ_

پاهام بلند شدم و لپشو    ي زدم و به سمتش رفتم رو  ي لبخند

 :و گفت  ديكه  خند دمي اروم بوس يليخ

  برو صبحونتو بخور دخترخب خر شدم _

 رفتم و نشستم ؛  زيو به سمت م  دميخند

 كه صداش زدم ،   رونيخواست بره ب حيمس

 : نگاهم كرد كه گفتم يو پرسش  برگشت

  چسبهيبهم نم ييتنها_

 :باال انداخت ييابرو

  عجبا_



 

گرفت    ي نگاهش كردم كه اومدو كنارم نشست و لقمه ا  مظلوم

 : دهنم و گفت  ي و گذاشت تو

 د؟؟ياالن چسب _

تو  ي ا  لقمه و  جلو  ي گرفتم  و  چپوندم  پر   ي دهنش  صورت 

 : تعجبش گفتم

 ... بهم دياالن چسب  _
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  ؛ ميرستوران نشسته بود ي تو  روني ب ميبچه ها ناهارو رفت با

قهر بود   نياسيهم كه با    لداي  داديداشت سفارش م  كه  حيمس

 د يكشيداشت نازشو م نمياسيو 

  يخانوم لدايجونم  لداي_

 :گفت و ادامه داد ينچ  نياسيردشو كرد اونور كه  لداي

 خرم يفدا سرت بهترشو م گه يمانتو بود د ه يخب  زميعز_



 

 خوااام ينم_

 "بلند گفت نياسي هوي

 ؟  ميبخورم ببخش يخب من االن چه گه_

دستشو به نشونه   نياسيبرگشتن و نگاهمون كردن كه    همه

 :گرفت باال  يچيه

 ديبود حله ادامه بد يپ ي آقا اشتباه تا_

 كالفه پاشد رفت ؛ نياسيكردم كه  ي ا خنده

 :گفتم  لدايبه  رو

 نامرد ببخشش گناه داره _

 :بهم كرد  ينگاه

 ادب شه  ديبا_

 : اومد حيبگم كه مس  ي زيچ خواستم

 كو؟ نياسي_



 

 :و گفت دي بهش كردم كه خند ي ا اشاره

نبود كه اونم به    ل يكنه زن ذل  ه يگر  ييحتما رفته تو دستشو_

 خانوم شد لدايلطف 

كه    نطورياومد و هم   نياسيكه    دن يخند  ميهم شروع كرد  با

 :گفت  نشستيم

 طونا؟؟يش ديخند يم يبه چ_

 :بهش گفتم رو

  داره هيتو گر  ي ما خنده داره برا ي برا_

 :باال انداخت و گفت ييابرو

  بدونم خوامي خب پس نم_

 ...كه گارسون با غذاها اومد و    ميديخند همه
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  سمت تهران ميشد فردا برگرد قرار

 ي اومده بود، به پهلو رو  شي شركت پ  ي بود كه برا  ي كار  علتشم

از پشت بغلم كرد و كنار گوشم    حيبودم كه مس  دهيتخت خواب

 : گفت

 م؟ يبرگرد ديكه با نياز ا  ي ناراحت شد_

شكمم بود گذاشتم   ي دستش كه رو  ي زدم دستمو رو  ي لبخند

 كه نگاهم تو نگاه پر عشقش گره خورد   دميو به سمتش چرخ

: 

   ستم يناراحت ن_

 گه؟ يم  گهيد زي چ  هيهووم پس چرا چشمات _

كف دستمو قلقلك   ششياشتم كه ته رگونش گذ  ي رو  دستمو

 : داد

  كنارت بخوابم تونميسفر نم نيناراحتم چون بعد ا_

 : باال انداخت ييابرو تاک



 

 كنارم بخوابه؟؟ تونهيگفته پاندا كوچولو نم يك_

 :گفتم يلحن لوس با

 يمن خونه خودمم تو هم خونه خودت گهيد  شهيخب نم_

 : ديهم كش ي تو اخماشو

عمرا  _ برنگار  عقدمون  از  بعد  خودت   ييتنها  ي بزارم  خونه 

 ي بمون

 شو ي نيموهام فرو برد و ب  ي بگم كه سرشو تو  ي زي چ  خواستم

 : بو كرد قي موهام چرخوند و عم ي تو

نم_ تو جات    هي  يحت  گهيد  خواميمن  باشم  دور  ازت  لحظم 

  آغوش  نيهم  ي تو نجاستيا

 : كردم كه گفت ميقا نشيس ي زدم و سرمو تو ي لبخند

 االن؟ ي لوس شد_



 

كه پر تعجب    دي خودش كش  ي و منو رو   د يكه چرخ  دميخند  زير

 :نگاهش كردم

 وونه؟؟يد ي كنيم  كاريچ_

 : زد ي لبخند

 يتو روش بخواب يوقت  شهيم ميبه تختم حسود_

 : فنج رفت و گفتم دلم

 ؟ ي ا وونهيد_

 تو وونهيد وونمياره صدبار گفتم د_

 : كردم كه گفت ي ا خنده

 تر شدم  وونهياالن د_

 : خنده كه گفت ري زدم ز باز

 تر شدم وونهيد_



 

  مه يپر خندمو بهش دوختم كه جامونو عوض كرد و روم خ  نگاه

 : زد

 جنون بهم دست داد گهياالن د_

 ....لبام گذاشت  ي پشت بند حرفش لباشو رو و
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بودم و دوست نداشتم   نيغمگ  ي؛ حساب  ميبرگشت بود  توراه

 برگردم تهران 

 رو دوست داشتم  الياون و يليخ

 : بود كردم يكه مشغول رانندگ حيبه مس ينگاه مين

 حيمس_

 جانم؟_

 يخونه زندگ  ني هم  ي تو  مييايبعد ازدواجمون ب  شهيم  شهيم_

 م؟ يكن



 

 :پر خندشو بهم دوخت نگاه

 خانوم خوشش اومده از اونجا؟؟ _

 يلياره خ _

  كنم شي شركتو كار شهي م نميبب ديبا_

 :ذوق به طرفش برگشتم با

 واقعاااا؟؟ _

  نميبب  ديگفتم كه با_

 يباشه مرس_

 :كرد و گفت ي ا خنده

 و كمربندتو ببند  نيحاال درست بش_

 ... كه گفتو انجام دادم ي گفتم و كار ي ا باشه

* 

 م يديچهار ساعت راه خسته كننده بالخره به خونه رس بعد



 

خونه    ميجمع كنم تا بر  لموياوردم دم آپارتمانم تا وسا  حيمس

 حودش ؛

 با يبرداشتم تقر زو يهمه چ  خب

از در كه ب  چمدونو  رونيبستم و كوله رو هم گذاشتم روش 

 افتاد كه عروسك باالرو جا گذاشتم  ادم يرفتم 

بهش    يكشو برداشتم نگاه  ي ز تو داخل اتاق و عروسكو ا  رفتم

لبخند كه  خاطرات    ي رو  ي كردم  تمام  ؛  بست  نقش  صورتم 

 عروسك جمع شده بود نيا ي خوب و بد من تو

تكون دادم و بلند شدم به سمت در خروج رفتم كه با    ي سر

 ...جا خوردم ستادهيدر ا ي كه جلو يكس دنيد
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 بود يي روبه رو هيكه پسر همسا نيا

 :دميتعجب پرس با



 

 د ييبفرما_

 :در كرد ي به چمدون جلو يجلو اومد و نگاه يقدم

 ؟؟ ي ريم ييجا_

 :كردم ياخم

 به شما مربوطه؟؟_

 يي ايم ي ري پسره م هيبا  نمتيب يچند وقته م_

 ستيگفتم كه به شما مربوط ن_

 :دستاش گرفت ي بازومو تو يكرد و عصب ياخم

ااگه  _ نگفت  ييكارا  ن ياهل  به خودم  تو    ي چرا  ماهه  كه سه 

 كفتم

  ؟؟گفتيم يچ   نيترس نگاهش كردم ؛ ا با

 :بكشم رونيدستش ب ي كردم بازومو از تو يسع

 ي ري انقدر بزنتت تا بم اديب گميولم كن وگرنه به نامزدم م _



 

 :زد و گفت ي ا قهقهه

 بس كن بابا خوشگله  اون منو بزنه؟_

  باال اديكردم م ريمن د نهياون بب گفتم دستمو ول كن _

 : كرد و منو به عقب هول داد ياخم

ا _ قبل  بر   نكهيچطوره  بكنم   يحال  هيمن    ي باهاش  باهات 

  هان؟؟

به سمت در رفتم كه  بازومو گرفت و   دهيكه گفت ترس  نويا

  خورد زيم هيپرتم كرد كه كمرم محكم به پا

 بنده ي داره درو م دمي كه د دميچ يدرد به خودم پ از

گرفتم كه تا جواب داد   حويرفتم و شماره مس  ميسمت گوش  به

بشنوه    حيمس  دي زدم تا شا  يغيپرت كرد اونور ج   مويپسره گوش

  خاموش شدا بود يگوش يول

بلندم كرد و به  نيزم  ي تم اومد و كمرمو گرفت و از روسم به

 :خودش چسبوند



 

 وللمم كنن اشغااال كممممكككك كمكككك _

  كه خوردم مزه خونو حس كردم يتو دهن با

 ... چشمام حلقه زد كه ي تو اشك
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رو  منو كرد  سع  ي پرت  ؛    يكاناپه  كنم  جمع  خودمو  كردم 

در    ي كه صدا  گشتميم  ميبه اطراف كردم دنبال گوش  ينگاه

بغضم شكست و با تمام توانم    ح يمس  ي صدا  دنياومد ؛ با شن 

 : صداش زدم

  كنهيم تميداره اذ يلعنت  نيكممككك ا ححح ييييي مس_

  نگااار_

  زدم ؛ يغيكرد و به سمتم اومد كه ج يخنده چندش پسره

د  هوي و  كش  دميدر شكست  عقب  رو  كرد   د يپسره  شروع  و 

  زدنش



 

 بودن ريباهم درگ  ي؛ حساب كردميلرز بهشون نگاه م با

 ...زدش يو م   داديفحش م  يحساب حيمس

 :حيمس

انقدر بزنمش   خواستميفقط م  كنم يم  كاريدارم چ  دونستمينم

 رون ي تا جونش از دهنش بزنه ب

 هااان؟؟؟  ي خورديم يچه گوه يحرومزاده الش كهيمرت_

م  فيضع  ي صدا   دنيشن  با صدا  اسممو  كه  توجهم   زدينگار 

حال افتاده رو كاناپه تن   يكه ب دنشيسمتش جلب شد ؛ با د

انداختم و به سمتش رفتم و   ن يزم   ي رو  وونوي ح   نيا  جونيب

 : گذاشتم نميس ي بغلم گرفتمش، سرشو رو  ي تو

  نگارم تموم شد خب؟كنارتم شيييه_

 حيمس_

 حيجون مس_



 

 : گفت يلرزون ي بهم دوخت و با صدا شوياشك نگاه

 ..بهم..تج..ت خواستي..ميم_

مس  سسيييه_ نفس  نگو  شن  حينگو  تحمل  كه    دنشم ينگو 

 ... ندارم

  ديلرزيبغلم م ي تو  دهيجوجه سرما د هي مثل

 : بغلم گرفتمش و از جا بلند شدم ي تو

 ..رهي ..نم حيمس.._

 : گفتم يعصب

 ره ي بزار بم_

 :مشتش گرفت ي لباسمو تو قهي

 بگ..و ي..ك ين..نه به _

 : گفتم يعصب

 گميباشه االن م_



 

 : زدم ي پشت بندش نعره ا و

  ديناموسو جمع كن يب نيا ديي ايب ي هوووو_

تو  همه ب  ي از  پا  رون يواحداشون  ها  پله  از  كه    نيياومدن 

 ...رفتم
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و    نيماش   ي تو  نگارو شدم  سوار  و  رفتم  خودمم  و  گذاشتم 

 به حركت دراوردم؛ نويماش

 :زدم ي و داد دميكف دست محكم به فرمون كوب با

  اه اه لعنت بهش حرومزاده اشغال_

 :تكون دادمو رو به نگار گفتم ي سر كالفه

 نگار؟؟  يشناختيم نويتو ا_

  سكسكش گرفته بود نگار



 

 بود .مونيپ..پسر..هم..همسا_

 :زدم داد

جا   ه يگرگ صفت    نيهمه وقت تو اون خراب شده با ا  نيا_

 ؟؟ ييييبود

 ي كردن كه كالفه دست  هيگوشاشو گرفت و شروع كرد گر  نگار

 ؛ دميبه گردنم كش

 كرد يم هيخونه گر  م يبرس يوقت تا

شدم و به سمت در    ادهي پارک كردم و پ  نگيپارك  ي تو  نويماش

پ  اومد  نگار  كه  باز كردم  درو  و  رفتم  ؛   ادهيشاگرد  افتاد  شه 

 بغلش كردم و به سمت آسانسور رفتم ؛ 

انداختم و داخل شدم و درو با پام بستم و رفتم سمت    ديكل

 ... تخت گذاشتم  كه ي اتاق خواب و نگارو رو

 :دستاش كه دور گردنم بود و سفت كرد نگار

 ..مترسي..مينه..نرو ..من..م _



 

 : دميكش  شياشك ي به چشما  يدست

  رمي نم  ييجا  حي نكن نفس مس  هيقربون اشكات بشم گر  ياله_

دستشو از دور گردنم باز كرد كه با    رمينم  ييجا  ديفهم  انگار

 خونه ؛  اديعجله شماره دكترو گرفتم و گفتم ب

ن  بعد اتاق    م يحدودا  اومد داخل  تا دكتر  ؛  اومد  ساعت دكتر 

 :و با ترس گفت  دينگار از جا پر

 ادي..بينزار...سمت...م من ..ب...نزار.. حيم..مس_

 : سمتش رفتم و بغلش كردم به

  نگارم دكتره اومده حالتو بهتر كنه خب؟؟_

 :شد رهيبهم خ  يبي ترس عج با

  پس..ت..تو..ن..نرو_

 خب؟؟ نجاميباشه من هم_

 ... جلو اديدكتر اشاره كردم كه ب  به
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دكتر دائم    ي به چهره معصوم غرق خوابش كردم ؛ حرفا  ينگاه

  شديم يسرم  تداع  ي تو

ا  هيدچار    همسرتون كه  بزرگ شده  ترس  و  باعث    ن يشوک 

   بهش شده  فيخف يحمله عصب

  ترسه يهم جز شما م   ي هر مرد  ترسه؛از ياالن از تنها شدن م  اون

   شك دچار لكنت زبون شده  نيو بخاطر هم 

م  نيا  كه برطرف  زمان  مرور  به  هم    شهي لكنت  موقع  هر   ،

 شه يم  شترياسترس بهش وارد بشه لكنتش ب

و   ياگر در ارامش باشه و شما كنارش باش  ندهيدو ماه آ  يط

داره و   ازياون به آغوش شما ن  شهيخوب م  يبهش محبت كن 

 دونهي گاه م هيتك نيشمارو محكم تر 



 

  يي موهاشو نوازش كردم ؛ لعنت به من كه گذاشتم تنها  آروم

  تو اون خراب شده ي بر

 : بهش زدم ي باز كرد كه لبخند چشماشو

 ح؟؟ينفس مس يخوب_

  دم يچي بغلم كا دستامو دورش پ  ي تو  ديجاش بلند شد و پر  از

 : و اروم موهاشو نوازش كردم

 حيم..س_

 :گذاشتم و لب زدم  قشيشق  ي مشت شد و لبامو اروم رو   دستم

با لكنتت   حمينفس مس  يزنيحرف م  ي نجوريكلمه كه ا  هيهر  _

 حي عمر مس  گردهي و برم  اديبند م

 : شد رمي پر اشكش خ ي اومد و با چشما رونيبغلم ب از

 ..ونم ..مثل..ق.قبل..حر..حرف..بزن..م تي ...نمگهيد د د_

 : با دستام پاک كردم اشكاشو



 

زودتر مثل قبل   دم يشا  گه ينگار من دوماه د  نو؟ي گفته ا  يك_

 شه يم

 ق..قول؟؟_

  بهت دميقول م_

 گردنش فرو بردم  ي گود ي بغلم كه سرمو اروم تو ديپر  دوباره

: 

 نترس خب؟  چكسيكنارته از ه  حيتا مس_

 باش.ه_
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  ياومد كه نگاهم به زخم كنار لبش خورد و عصب  رونيبغلم ب  از

 :بهش چشم دوختم كه گفت

 ي...كني...نگاه...مي نجوري...اني....ا  يب..به ...چ_

 : لب تكرار كردم ريز



 

 حروم زادرو  كنميدستش بشكنه دستشو خورد م_

رو  يحرف  خواست درست  لبمو  كه  لبش    ي بزنه  گوشه  زخم 

ا بوسه  اروم  و  ثان  ي گذاشتم  چند  بعد  و  زدم  لبمو   هيروش 

 : برداشتم

 نگار _

 بله_

  دوست دارم يليخ_

 :زد و گفت ي لبخند

 دونميم.._

 : زدم ي لبخند

 خوبه_

 :و گفتم دمي به صورتش كش يدست

 خستم من  يلي كه خ ميخانوم كوچولو بخواب_



 

گذاشتم    نميس  ي و سرشو رو  دميتكون داد كه درلز كش  ي سر

 :بغلم جا داد ي كه خودشو تو

 نگار _

 هوم _

  يمثل فنچ يدونستيم_

 :تعجب نگاهم كرد با

 چ..را فنچ؟_

 :بهش دوختم و گفتم نگاهمو

و پف   ي ديفنچ كوچولو خودتو جا م  ه يبغلم مثل    ي چون تو_

 يكنيم

 ن ي ا  ي و دلم ضعف رفت برا  ديو من نگاهش كردم خند  ديخند

  ييباي همه ز



 

شده بود كه از دست دادنش شده بود    زيدختر اونقدر عز  نيا

گذشته  ح يمس دمي ترسي اونقدر كه م ميترس زندگ  ن يبزرگ تر

 ...منو ازش دور كنه
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و از   دميبه چهره غرق خوابش كردم پتو رو روش كش  ينگاه

 اومدم ؛ روني اتاق ب

 زدم ؛  رونيبرداشتم و از خونه ب نويماش چيسو

 شركت رفتميم ديبا

پارک كردم و داخل   نوي ماش دميبالخره رس ني از پونزده م بعد

 شدم ؛

 شد يم دهيشن  ييراه پله صداها ي تو از

  شهي بد م نجاي ا نتتي بب اديتوروقران برو ب _

 بود كه اسبني ي صدا نيا



 

  سر جام خشك شدم نجاياون ا دنيكه شدم با د داخل

 :نياسي

؛ كار از   دميبه گردنم كش  يكردم؛كالفه دست  حيبه مس  ينگاه

 كار گذشت 

 دش يد حيمس

كردم و به سمتش رفتم،   حيبه چهره سخت شده مس  ينگاه

  االن انبار باروته دونستميم

 :بگم كه جلومو گرفت  ي زيچ خواستم

 ؟يكنيم يچه غلط   نجايا_

 ي ازم كرد يچه استقبال گرم_

 مگه استقبال داره؟؟  ميزندگ  اهيمهره س_

 : كرد و گفت ي خنده ا مرد



 

پ _ ده سال  ادم  هنوز هم همون   گه يد  يپسر خودم  يشيتو 

 مغرور سلطنت طلب

 : زد ي عربده ا حيمس

  خفه شو حروم خور_

 نزاشت يول  دميجلو رفت خواستم جلوشو بگ بعد

 : باال اورد ديبه نشانه تهد دستشو

نه قمار  _ نه مثل تو حروم خورم  نه بمن  پس    ناموسميبازم 

 نجا يدهنتو ببند و گمشو از ا

 كجا برم؟ _

  ي كه بود  يهر قبرستون_

 ....رفت كه روني از در ب يكه كم اورده بود عصب مرد
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كاناپه نشسته بود و به رو به   ي رو   يكه عصب  ح يبه مس  ينگاه

  بكنم ديبا كاريچ  دونستميشده بود كردم ؛ واقعا نم رهي رو خ

و رفتمو به سمت گرفتم كه بعد چند   ختميبراش ر  يآب  وانيل

 د ينفس سر كش  هيآبو گرفت و  وانيمتوجهم شد و ل هيثان

 :و روبه روش نشستم و گفتم رفتم

كه    شهينم  يول  ستياالن حالت اصال خوب ن  دونم يم  حيمس_

 كه  ي دست رو دست بزار ي نجوريا

 : بهم دوخت نگاهشو

  ن ي اور بدتر  اديمرد نه تنها    نين؟؟اياسي  كنم  كاريچ  يگيم_

 مه ي زندگ ي برا ي دوره عمرمه بلكه االن خطر

بنظرم نگار اونقدر عاشقت هست كه براش مهم نباشه    حيمس_

گذشته كه االن وجود    ي تو  حي گذشته تو مطمئنم بخاطر مس 

 كنه ينداره تورو ول نم

 :گفت ي به موهاش زد و عصب يچنگ



 

  گرفته دوباره شك بهش دست دادهاخه االن نگار لكنت _

 :تعجب گفتم با

 چرا؟؟ _

  هيطوالن_

 :نگاه خستشو بهم دوخت يمكث كوتاه  بعد

 تحت فشار قرار گرفتم االن يلي من خ نياسي_

  چقدر سخته براش دونستميم

  مرد محكم بود برام هينمونه كامل  هي حيمس

به صفحه   يزنگ خورد ؛ نگاه  مي افكار خودم بودم كه گوش  ي تو

 بود نياسمي كردم ؛  يگوش

  االن زنگ زده؟؟ چرا

 اونجا بودم  شبيكه د من

 ن؟ ياسميالو _



 

 :ختيدلم ر   دميكه شن شويگر ي صدا

 ...خودتو برسون خونه نياسي_

 ؟؟  نياسميشده ؟؟  يچ_

 خونه توروخدا حال بچه بد شدههه  ااايب_

قطع كردم ؛ با دو به سمت در رفتم   ويگفتم و گوش  ي ا  باشه

 :گفت  حيكه مس

 ن؟ي اسيشده  يچ_

 بد شده من برم داداش فعال  ا ي ليانگار حال ا_

 ... زدم روني گفت كه از در ب ي ا باشه
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در باز    ه يعجله زنگ خونرو به صدا در اوردم كه بعد ده ثان  با

صدا    نوياسميتو خونه با عجله در خونرو باز كردم و    دميشد دو

 : زدم



 

 يي كجا نياسم ي نياسمي_

تو  نو ياسمي  ي صدا اتاق    دم ياتاق شن  ي از  به سرعت داخل  و 

 سالم از تعجب دهنم باز موند ايليخودش و ا دنيشدم با د

 كه سالمه كه ايليا_

 :كرد و گفت ي ا خنده

  م يپس تصم   يياينم  م ياگه بگ  م يخب دلمون تنگ شد گفت_

  ميكن ي نقش باز كمي ميگرفت

 :نشستم و گفتم نيزم ي خنده كه كالفه رو  ري زدن ز بعد

 ؟  دميچقدر ترس  يدونيم هيچه كار نياخه ا_

 كه؟  يدعوا كن نتوياسميكه  يي خواينم گهيد  ديخب ببخش _

 :بهش انداختم و گفتم ينگاه

 دعوا كنم؟  نمو ي اسمي اديمگه دلم م رينخ_

 ....كه ديخند



 

 :حيمس

  ز ي م   ي رو  دويدر خونرو باز كردم و داخل شدم ؛ كالفه  كل   اروم 

آشپزخونه   ي صداش از تو  دميانداختم و نگارو صدا زدم كه د

  ؛ اديم

د  داخل با  شدم  در  دنيآشپزخونه  غذا  حال  در  كه   ت ينگار 

زدم و به سمتش رفتم و دستامو دور شكمش    ي كردنه لبخند

 : دياز جا پر يحلقه كردم و سرمو گذاشتم روشونش كه كم

 دلم برات تنگ شده بود  حيسالم نفس مس_

 :تعجب نگاهم كرد با

 ي...بودروني..بي ت..تو ...كال...د..دو...ساعت...ب_

 : دمي بو كش قيموهاش فرو بردم و عم ي تو سرمو

 ... ادهيهمون دو ساعتم ز_
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 ...شامايخوب..ب..رو....لباس..لباساتو...عوض..كن..ب..ب _

و ازش جدا شدم به سمت اتاق رفتم و لباسامو   دميبوس  گونشو

مرد زودتر    نيباشم كه ا  دواريام  تونستميعوض كردم ؛ فقط م

 گورشو گم كنه و بره  رانياز ا

 كار يتام گرفتم ، چ دس   ي تخت نشستم و سرمو تو  ي رو  كالفه

 بكنم؟ ديبا

 :دميچهارچوب در د ي افكار خودم بودم كه نگارو تو ي تو

 كنم ي..ص..صدات...م..ساعته..د..دارم مين_

 :گرفتم شوين يجا بلند شدم و به سمتش رفتم و ب از

 خانوم كوچولو حواسم نبود دي ببخش_

  غذا رفتم ؛ زيبه سمت م بعد

  كالفم ديفهميم د ينبا نگار



 

ا  شي نجوريهم   اون م  نكهياز  كنه   تونهي نم  كنهيفكر  ارومم 

 ناراحته 

 :نشستم و گفتم زيم سر

 يخانوم ي داره به زحمت افتاد ييهووم عجب بو _

 :انداخت كه گفتم نييزد و سرشو پا ي لبخند

 من بكشم غذارو؟ _

 :سرشو بلند كرد و گفت عيسر

 ..كشم ين..نه...خودم...م_

دختر كوچولورو   ن يمن چقدر ا   دنيبعد شروع كرد برنج كش  و

 داشتم  تيدو

 :نگار

  ي ؛سرمو رو  مين ي بب  ي لميتا ف  مي نشست  حيشام به گفته مس  بعد

 :پاهاش گذاشتم كه نگاهم كرد و با لبخند گفت 



 

 اندفعه جاها عوض شد نه؟؟_

 :كردم و سرمو تكون دادم ي ا خنده

 ار..ه...عو..عوض ...شد_

تو  يكم  حيمس م   ي اخماش  از حرف    دميفهميهم رفت   كه 

  كشهيزدنم زجر م

   برام سخت بود كه نتونم درست صحبت كنم خودمم

 :كرده گفتم بغض

 د يب..ببخش _

 :نگاهم كرد كالفه

 چرا؟؟ _

 ...ي ..ان ي...زبونم..انكهي..ا ني..اي ب..برا_

پاهاش    ي دهنم گذاشت و منو از جا بلند كرد و رو  ي رو  دستشو

 ...نشوند
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 :گفت يعصبان

فكر   ي نگار  تو حق ندار  يزنيحرفو م  نيدفعه اخرت باشه ا_

من فقط ناراحتم كه   شميمن بابت حرف زدنت ناراحت م  يكن

 چرا اون حرومزادرو نكشتم 

 : دهنم برداشت  ي از رو دستشو

 ..م..من_

زد    يقيلبام و مك عم   ي بزنم لباشو گذاشت رو  ي اومدم حرف  تا

 نكردم  شي همراه  يكه چشمامو بستم ول نميي به لب پا

 دونستم يخشمو م  نيو منم علت ا  دميبوسيم  يحرص خواس   با

  نبود نيهمش هم هم دي شا البته

 :نفس كم اوردم ازم جداشد و گفت ديد يوقت

 ؟يكن ميباز عصبان ييخوايم انه؟ي  مينيبب لميف  ميني حاال بش_



 

 : و گفتم دم يكش  شاشيته ر ي زدم و دستمو رو ي لبخند

 دو..دوست..دارم_

پ  گوشه انحنا  ب  داي لبش  اروم  و  ب  شويني كرد  و    ديمال   مينيبه 

 :گفت

 دوست دارم دختره عكاس   شتريمن ب_

 :گذاشتم كه گفت  نشيس  ي كردم و سرمو رو ي ا خنده

 ؟ ينيبب لميف ييخوايشما نم_

 : دمي شنيكوبش قلبشو م ي صدا

 دمي...گوش...ملموي..في..فمن_

 ه؟يمگه گوش دادن_

 يليخ_

 خنده يداره م   دميكه فهم ديبدنش لرز  يكم

 داد ي مرد به من ارامش م نيا چقدر



 

توش بود كه منو غرق    يبدن ضمخت و پر عضله چ  نيا  مگه

 كرد؟؟يو ارامش م  تيدر حس امن 

بودم كه كم كم چشمام گرم   تي اون وضع  ي چقدر تو  دونمينم

 ...شد
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 :نگار

تو  اروم باز كردم و  باد  دميجام چرخ  ي چشمامو   ي جا  دني؛ 

اومدم و از    نيياز جا بلند شدم ؛ از تخت پا  عيسر   حيمس  يخال

 نبود يول دم يخونرو د ي اومدم همه جا روني اتاق ب

 رفته بود سركار  حتما

  ي و به سمت آشپزخونه رفتم و از تو  دميبه موهام كش  يدست

 قهوه خوردم ؛ يرو در اوردم با كم كي ك خچالي

 زنگ خونه اومد ي خوردن بودم كه صدا مشغول



 

  ومد ياالن نم  حي به ساعت كردم؛ ساعت سه ظهر بود مس  ينگاه

 كه

 :رفتم و جواب دادم فونيسمت آ به

 بله؟_

 جواب نداد يكس

رو   ي و  يبه سمت كاناپه رفتم و ت  لايبود؟ بخ  يك  چخبره؟؟

 ... روشن كردم

**** 

 اومد  ديچرخش كل  ي بودم كه صدا دني د لميف مشغول

ا  عيسر با وارد شدنش سر  ستادميبلند شدم و پشت در   ع ي؛ 

 بغلش كه از تعجب سر جاش خشك شد  دميپر

 :و گفتم دميكردم و گونشو بوس ي ا خنده

  س..سالم_



 

  :ديزد و دستاشو دور كمرم حلقه كرد و گونمو بوس ي لبخند

  سالم فنچ كوچولو_

 :اومدم و كتشو ازش گرفتم كه گفت  روني بغلش ب از

بپره بغلم   يكيتو و    اميدر ب  نياز ا   كردميفكرشو نم  چوقتي ه_

 و بوسم كنه رهي و كتمو بگ

 :و گفتم   دميخند

 ي..كنيعاد...عادت...م_

 : و گفت ديخند

  لباسامو عوض كنمبرم _

 گفتم كه رفت سمت اتاق خواب  ؛ ي ا باشه

  به سمت آشپزخونه رفتم تا غذارو بكشم منم

 : نشست زياومد و سر م  حيمس  نيده م بعد

 كردم ينم نميفكر ا چوقتي ه_



 

 و؟يچ_

 غذاها  نيهم_

 .... كه  دميخند
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فكر   ي خت توكاناپه و س  ي كه نشسته بود رو  ح يبه مس  ينگاه

  ي ليتو فكر رفتناش خ   نيبود چشم دوختم؛ دو روز بود كه ا

 شده بود شتريب

 كنم واقعا  كاري چ  دونستمينم

گونه هاش گذاشتم و صورتشو   ي سمتش رفتم و دستمو رو  به

 :نگاهم كرد و گفت قيبه سمت خودم چرخوندم كه عم

 كنم؟  كاريبدون چشمات چ_

 درخشش قبلو نداشت  چشماش



 

همه..... كس...    هي... تو ....چشمات چيرگي ...همه ت  نيعلت ...ا_

 نگار؟ 

 ي زندگ  يروشن  ي كه داره رو  هي زندگ   هيسا  يرگ ي ت  لشيدل_

 وفته ياالنم م

 ح؟ يم...مس ي چه گذشته ا _

  ي زد و دستامو كه رو  مهيكاناپه خوابوند و روم خ   ي اروم رو  منو

 :و گفت ديگونش بود و بوس

 خب؟ كنميفكر نكن من درستش م يچي تو به ه_

  ي قيلبام گذاشت و مك عم  ي بزنم كه لباشو رو   يحرف  خواستم

خ زد  م  يليبهشون  دور    ميدي بوسياروم  دستم  كم  كم  همو 

 ....گردنش حلقه شد و چشمام بسته شد

 :لداي

  ؟؟ي معلومه كجا بود نياسي_

 اومد  شيعشقم كار پ  دي ببخش_



 

 :بهش گفتم يعصب

 ؟؟ يكه تا دو شب منو تنها گذاشت ي چه كار _

 :سمتم اومد و دستاشو دور كمرم حلقه كرد به

  كاره گه يد دي ببخش_

 كاره نه؟؟ ياوك

  مي بخواب ايحاال ب_

 ممميباشه بخواب_

 : سمت اتاق رفتم و متكاشو انداختم تو صورتش به

 كاناپه ي من تو اتاق تو رو يول_

 :گرد كرد چشماشو

 لداي_

 كوووفتتتت _

 ؛  دميسمت تخت رفتم و بغض كرده خواب به



 

 .. اومد رو تخت دم يشد فهم نييكه باال پا تخت
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 :شونم ي پشت بغلم كرد و سرشو گذاشت رو از

 لدااا ي_

 :ندادم كه دوباره گفت جوابشو

 ؟ي جونمم قهر لدااي_

كه خندم    د يبه صورتم مال  ششويجوابشو ندادم كه ته ر  دوباره 

 گرفت 

 ه ي آشت گهيد ي د ياهاان خند_

 :سمتش و گفتم برگشتم

 نقطه ضعف منه  نيا يدونيتو م ستيقبول ن_

 ه؟؟ي چ  تيزد و گفت تازه بگم نقطه ضعف اصل  ي ژكوند  لبخند



 

 ه؟؟ يچ_

 :بهم زد و گفت يچشمك

 نه يا_

تنه عضله    مياز تنش كند كه ن  شرتشويبعد پشت بندش ت  و

 قرار گرفت دميدر معرض د شيا

 :زدم و گفتم يغيج

  بپوش اونووو نيياااسي_

 :كرد و گفت ي ا خنده

  گهياوووه انقدر ناز نكن د_

 :اومد و بغلم كرد و با خنده گفت بعد

 ااا يشيزنم م  گهيچند وقت د يناسالمت_

 : اميب رونيكردم از بغلش ب يسع

 كنميبه سرم م يچه خاك نميتا اون موقع بب_



 

 :كرد و گفت ي ا خنده

 نداااره  دهيبه سرت فا ي رياون موقع گلم بگ_

بوس   ي ا  خنده  گونمو  كه  رو  ديكردم  لباشو  بعدش  لبام    ي و 

بوس كرد  شروع  اروم  و  ثان  دنيگذاشت  چند  منم    ه يبعد 

 يكه گوش  ميخودمون بود  ي حال و هوا  ي كردم ؛ تو  شي همراه

  زنگ خورد نياسي

 حرفا بود  ني طرف سمج تر از ا ياول توجه نكرد ول نياسي

  شيكالفه ازم جدا شد و رفت سمت گوش اسبني

 محل  يلعنت بر خروس ب_

 :جواب داد ويكردم كه گوش ي ا خنده

 بله؟_

_... 

 :شد ي جد نياسي هوي



 

 د؟ ييبفرما_

_... 

 ن؟ي كرد دايشماره منو از كجا پ _

_... 

 :كرد ياخم نياسي

 ن ينداشته باش ي كار شي و زندگ حيمحترم لطفا به مس ي آقا_

 ح؟؟ يكردم؛مسيتعجب به حرفاش گوش م با

به   شويلطفا زندگ  ي مونده نه پدر  ي نه گذشته ا  حيمس  ي برا_

 ن يهم نزن

_... 

 نتت يبب  خوادينم حيمس گميم ؟يي تو دنبال چ _

_... 

كه    ي زيچ گوش  نياسيگفت  رو  ويكالفه  و  كرد    ز يم   ي قطع 

 ...انداخت
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 ن؟؟ي اسيشده  يچ_

 : با دستش فشرد و گفت شويشوني كالفه پ نياسي

 يچي ه_

 بود؟؟ حي راجب مس  ن؟؟ياسيبود  يك_

كم  يجواب چ  ينداد  با  كردم  سر  ادميكه    ي زيفكر   ع ياومد 

 : دميپرس

 اومده؟؟؟ حيمس ي نكنه..نكنه بابا_

 :بهم انداخت و گفت ينگاه نياسي

 بره  ايزود  نيبه ا ستي اومده بدم اومده و قرار ناره _

 : دميتعجب پرس با

 ره يگ يچقدر سخت م گهيچرا ؟ خب باباشه د_



 

دشمنشه    نيبدتر  چيه  ستياون باباش كه ن  يفهميتو نم  لداي_

 نداشته يگذشته خوب  حيچند بار بگم مس 

 : فكر كردم  يكم

 چرا؟؟  يبگ  شهيخب م_

 : دي به موهاش كش يدست كالفه

 بگم قمويراز رف  نمتوينم_

  نياسي_

 :كرد كه گفتم نگاهم

 به نگار گفته باباش مرده حيمس_

 :ديبا تعجب پرس نياسي

 ؟يدونيتو از كجا م_

 بهش گفتم بهم گفت انويتوشمال كه جر_

 :پر بهت نگاهم كرد و گفت نياسي



 

 ؟؟؟؟ي كرد  كاريتو چ لداي_

 گفتم؟؟يم دينبا_

 :گفت  يو عصب كالفه

نگار بگه به مس  يدونيمعلومه كه نهم_ راجب   حيمس  حي اگه 

 كنه يم  ي من چه فكر

 د يخب ببخش _

 دعا كن فقطلدايخدا كنه نگفته باشه _

 رفت  روني گفت و از اتاق ب نويا

 كنمي م ي كار بد كردميفكر نم واقعا

تخت دراز    ي باال انداختم و چراغو خاموش كردم و رو  ي ا  شونه

 ....دميكش
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 :حيمس

 يي اي اتاقم كارت دارم نم  ا يب  گميساعته بهت م   مي چرا ن  نياسي_

 احمق؟؟؟ 

 : بهم كرد ينگاه مين

 دم يداداش اصال نشن_

 :گفت يتعجب نگاهش كردم كه منش با

  گم يدارم بهتون م  قهيساعته هر پنج دق  مين  ن ياسيواااا آقا  _

 كارتون دارن  ي نوروز ي آقا

 : رفت بهش  ي چشم غره ا نياسي

دارم    ف ياز شما نظر خواست اصال من كر تشر  يخانوم كس_

 رونيب دييبفرما

 :نگاه كردم كه گفت نوياسي پوكر

 ه؟ يچ_



 

 :و گفتم  دميكش شمي به ته ر يدست

 ال يخ يب نياسياصال ولش كن _

 ياوك

 ساده يهنوز وا  دميگذشت كه د نيم دو

 نياسي_

 هوم _

 حالت خوبه؟؟؟_

 :بهم كرد ينگاه مين

 راستشو بگم؟،_

 امروز چشه؟؟؟ نيا

 بگو خب_

 :كرد و گفت يمسخره بغض  به

 ترسم يمن م_



 

 :تعجب نگاهش كردم با

 ؟؟؟؟  ياز چ_

 : كالفه نگاهم كرد يكم

 داره بگم؟؟  انيجر كمي_

 بگو خب_

 ي نش يفقط قول بده عصب_

 نه؟؟ ا ي يگيم ياوك_

 ....مبلو و ي نشست رو  اومد
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 : دوختم ني اسيبه  نگاهمو

 نياسيبهت بگم  يچ  دونميواقعا نم_

 :باال انداخت ي ا شونه



 

 د يفهميم دينگار نبا ي حق دار  يبگ يهر چ_

  كردميم  ي كار  هي  ديدادم و چشمامو بستم ؛ با  هيتك  يصندل  به

نگار حق  ر يتا د  ديبا به  با    يول   گفتم يم  قتموينشده  االن  مگه 

  شد؟يلكنتش م

  روزا تحت فشار بودم نيا واقعا

 حيمس_

 هوم _

 مي بابات زنگ زد به گوش شبيد_

 :باز كردم و گفتم چشم

 كرده؟ دايشماره تورو از كجا پ _

 نگفت  دمي پرس  دونمينم_

 گفت؟ يم يچ_

 :دست دست كرد و گفت يكم نياسي



 

 پول بهش رفته  ي بو كنميحس م  حيمس_

 :تعجب گفتم با

 پول؟؟_

ا  حوي من مس  گفت يم  شبياره چون د_ رسوندم من   نجاي به 

 پدرشم 

 :دميكوب نيزم  ي قهوه رو رو  وانياز جا بلند شدم و ل يعصب

  ناموسيقمار بازه ب كهي گه خورد مرت_

 خب اروم باش  لهيخ_

 تونمياروم باشم نم  تونمينم نياسي_

دستام فشردم كه اومد    ي كاناپه نشستم و سرمو تو  ي رو  كالفه

 :شونم گذاشت ي كنارم نشست و دستشو رو

 سخته برات  فهمميم_

 : دميكش  ي كالفه ا نفس



 

  فكر كنم يبه اون گذشته لعنت خواميهم نم هي ثان كي يحت_

با_ ا  ديبنظرم  از  كن  نينگارو  دور  وقت  يمسائل  تا    يحداقل 

 بفهمه ي زيلكنت داره نزار چ

 :تكن دادم  ي سر

 بفهمه ديحق با توئه نبا _

 ....در اتاق باز شد و هويكه  ميافكار خودمون بود ي تو
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  شد  انيچهار چوب نما ي باز شد و چهره نگار تو در

 : جا بلند شدم و به سمتش رفتم از

 ؟؟ يكنيم كاري چ  نجاينگار ا_

 :زد ي لبخند

 اومدم...ب..بهت...سربزنم..حوص..حوصلم سر رفت _



 

 : گفتم كالفه

 ي ايب رونياجازه من ب يب ديسر كارم  اصال نبا  ييايب دينبا_

 : نگاهم كرد ي دلخور با

 ...اومدنم؟؟روني...بخوادي..ميمگه...مگه...اجازه..م_

 : داد زدم يكم

 با اجازه من باشه ديبا زتيهمه چ   خواديبله اجازه م _

 :شونم گذاشت ي دست رو نياسي هويجا خورد  كه  نگار

 يزني داد م ي حواست هست داداش دار حيمس_

رو  كالفه دستمو  بعد  و  مالوندم  چشمامو  دستام  دست    ي با 

 : شونم بود گذاشتم  ي كه رو نياسي

  ي بر يتونيم  نياسي ياوك_



 

رفت و درو بست كه   رونيتكون داد و از اتاق ب  ي سر  نياسي

رو برگردوند و به سمت در رفت كه بازوشو   ي نگار با دلخور

 :دستم گرفتم ي تو

 كجا؟؟ _

 خونه..خ..خودم_

 خونه خودت كجاست؟ _

 : زل زد ي چشمام با لجباز   ي و تو برگشت

 ..ک..كه..قبال..بو...بودم ييهمونجا_

 :گفتم يعصب

 خونه ميريباهم م نيبش اينگار سگم نكن ب_

 ..ت..تو...چت...شده؟؟؟ حيمس_

و دستشو گرفتم و به سمت    دم ي به گردنم كش  يدست  كالفه

 :دمشيخودم كش



 

 بغلم اينگو فقط ب يچي ه_

تو  در و سرمو  و   ي گود  ي آغوشش گرفتم  بردم  فرو  گردنش 

  چشمامو بستم؛

 داديبهشت م ي بو

 نگار _

 هوم _

 ي ديآرامش م  ي بو_

 ...هي نگفت كه بعد چند ثان ي زيچ
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 روشو ازم برگردوند   دميكه د دمشيكش رونيبغلم ب ي ازتو

 نگار؟ _



 

چونش گذاشتم و سرشو به سمت   رينداد كه دستمو ز  يجواب

 خودم چرخوندم كه بازم نگاهم نكرد

 منو نگاه كن _

 :نگاه نكرد كه گفتم بازم

 اون چشما مال منه  ي ري نگاهتو ازم بگ ي حق ندار_

 :دستام فشردم نينداد كه كمرشو ب يجواب

  نگاهم كن گميم_

 دي ..ببخشي..ت..تا..نگكنمينم..نم_

 كرد  دايانحنا پ  يهمه تخس ني لبم از ا گوشه

  ي من ازش معزرت خواه  خوادي كوچولو دلش م  يشيپس پ _

 كنم

 :كرد كه گفتم نييبه نشونه مثبت باال و پا سرشو

 باشه_



 

 :گوشش بردم و اروم گفتم كيبعد لبمو نزد و

 فنچ كوچولو كنميم ي چشمات هركار ي من برا_

 قلقلكش شده  دميسرشو به سمتم كج كرد كه فهم يكم

 :پشت گوشش فرستادم و گفتم موهاشو

ا  چكس ي خوب گوش كن كه ه_   ح ي جملرو از مس  ن يتا حاال 

 ده ينشن

 :بعد اروم دم گوشش گفتم و

 ؟؟ يكنيفنچ كوچولو كه دعوات كردمحاال نگام م دي ببخش_

پر  يكم باال  لبش  و   دي گوشه  برگردوند  سمتم  به  سرشو  و 

 نگاهشو به چشمام داد 

 دمت يب..بخش_

 :چشماش بودم گفتم  رهيكردم و همونطور كه خ ي ا خنده

 منو  ينبخش يتونستينم يخواست ياگرم م _



 

 : باال انداخت و گفت ييابرو

 ..يچه...از..ازخودراض_

 : كردم ي ا خنده

 ي ميهمون تلخك خان قد اي يبله از خودراض _

 :كرد و گفت ي ا خنده

 ..ه..همونقايدق_

 خونه؟؟ ميبر_

 ميبر_
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 :كه نگار گفت ميراه برگشت بود ي تو

  حيم..مس_

 جانم؟_



 

 خبر خوب دارم برات  هي_

 ؟يچ_

 خبر خوب خبر خوب _

 ...يم ينگار چرا ه يخب چ_

داره با خنده منو نگاه    دميتعجب به سمتش برگشتم كه د  با

 :كنهيم

  دوباره تكرار كن ؟دوباره يگفت يچ نميبب_

 :كرد و گفت ي ا خنده

  خبر خوووب دارم خبر خووب_

 :كردم و گفتم  يپر بهت خنده

 يزني حرف م ي تو تو نگااار دار _

 :كرر و گفت ي ا خنده

  زنميبلههه حرف م _



 

 : خنده نگاهمو بهش دوختم با

االن چقدر خوشحالم فنچ كوچولو دوست دارم كل    يدونينم_

  بدم يشهرو مهمون

 :كرد و گفت ي ا خنده

 شده يانگار چ وونهيخب حاال د_

 : زد  غينگار ج هويبگم كه   ي زيچ خواستم

 ...جلوتو نگاه كننن  حيييمس_

برخورد    ييجلو  نيمحكم با ماش   گهيم  يخواستم بفهمم چ  تا

 م يكرد

 :و گفت دي كش  ينيه  نگار

 نتيماش حيمس_

 :بهش كردم ينگاه

  سرت ي فدا_



 

 كردم؛ نيماش ي به جلو بند يشدم و نگاه  ادهيپ  نيماش از

 االن اصال برام مهم نبود يبود ول دهيترك بايتقر

 :مرد اومد  ي صدا

 ي كرد كاريچ  نمويماش نياقا چخبرته بب _

 :بهش انداختم و گفتم ينگاه

 سرت چقدر بدم بهت؟ ي آقا فدا_

 شه يدرست م نيمگه ا يمرد حساب_

 حله؟؟  ونيشش مل_

 :ساكت شد و گفت يكم

  خرابه ده بده يليخ_

نبود  ييابرو خوب  حالم  االن  اگه  انداختم  حسابشو   باال 

 حب االن فقط نگار مهم بود   يول دميرسيم

 دونم ينم يفكر نكن ناسيكمتر از ا يليخ يول  دم يم ياوك_
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 :لداي

  حوصلم سر رفته نياسي

 : به من انداخت ينگاه مين

 كنم ؟ كاريخب چ_

 كن ي كار هي دونمينم_

 ؟  ميشام بخور رونيب ميخب بر_

  اه نههه_

 نما؟؟يس ميخب بر_

 ه ي چ نماينه س_

 شمال؟  مي جان ببرمت كجا بر لدايخب _

  مننن حوصلمممم سر رفته دميهر هر هر خند_



 

 :نگاهم كرد  پوكر

 چته  دمي فكر كنم فهم_

 : بهش انداختم ينگاه مين

 چمه؟_

 :باز كرد و گفت ششوين

 نه؟؟  شهيقرمز داره م  تيوضع_

 :كرد ي نگاهش كردم كه با ابرو اشاره ا گنگ

 شه يچراغ داره قرمز م_

 ي ني ه  گهيم  يكه چ  نيا  دنيكردم با فهم  ليتحل  كمي  حرفاشو

 ي مبلو به سمتش پرتاپ كردم كه رو  ي و كوسن رو  دميكش

 هوا گرفتش 

  ي شعوريتو ب ييليخ_

 ...يهمه دخترا م  يست يفقط تو كه ن هيخب چ_



 

  نيييياااسي_

 ...يدخترمم هرموقع ماخه دوست _

 :زدم  غيسمتش پرتاب كردم و ج ي ا گهيد كوسن

 دوست دخترات غلط كردن بااااتووووو _

  كرد ي ا خنده

ب  گهيد از  م   ي كاريداشتم  زنگ   نياسي  يكه گوش  كردميكف 

  خورد

  الو_

_... 

 پارسال دوست امسال پشم چه عجب  حي بهههه آقا مس_

_... 

 اعع خب خداروشكر پس _

_... 



 

 مي اومد دياره بابا غذارو بزاراره _

_... 

 خدافظ_

 :گفتم نياسيبه  رو

 گفت؟؟ يچ _

نگار خانوم زبون باز كردن دعوتمون كردن خونشون   يچي ه_

 به صرف شام 

 من رفتم كارامو كنم  وليا _

 ...گفت كه به سمت اتاق رفتم و ي باشه ا نياسي
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  گهيد ا يب نيييياااسي_

 ام يم گهيد قهيباشه پنج دق_



 

 : دمياز سر حرص كش يغيج

بخدا كه تو از صد تا دختر   گهيد  قهيپنج دق  يگي ساعته م  كي_

 بعد اسم ماها بد در رفته  شهي تر اماده م  ريد

  د ي كشيكه دست به موهاش م   نطور ي اومد و هم  رونياتاق ب  از

 :گفت

 يزني عشقم چقدر غر م_

 :بهش رفتم ي غره ا چشم

 تو غر زدنم داره  ي كارا_

 يقابلمه مس ميحرس نخور بر ياوك_

كه پشت بندش    نيرفتم و نشستم داخل ماش   ن يسمت ماش  به

ماش  نياسي و  فرمون  و نشست پشت  باز كرد  روشن   نويدرو 

 :كرد و راه افتاد

  نياسي_



 

 هوم _

 ..به نگار  حيمس  ي درمورد بابا_

 حينگو نه به نگار نه به مس يچي ه_

 ي بدونم تو  ديمن با  حيمس  كنهي م  شي كه مخف  هيچ   نياخه ا_

 دوستم چخبره  يزندگ

صالح بدونه   حيمس  وفتهيب  ستيقرار ن  ياتفاق  چ يجان ه  لداي_

 م يدخالت كن  دي ما نبا گهيم

 :دوختم رونيبه ب نگاهمو

مخف  ه يچ   دونمينم_ ام  ديكني م  يكه   ي بد   ز يچ   دوارمي فقط 

 نداشته باشه شينگار و زندگ ي رو  ي رينباشه و تاث 

به خونه   دنيردو بدل نشد با رس  نمونيب  يحرف  گهي مقصد د  تا

 ؛ ميشد  اده يماشبنو پارک كرد و با هم پ  نياسي حيمس



 

  ن يو از عقب ماش  ميراه گرفته بود  ي كه تو  يدسته گل   نياسي

كه بعد    ميو زنگ درو زد  ميبرداشت و به سمت در خونه رفت

 باز شد ؛ نيم كي

 : باال انداختم ييدرو برام باز كرد كه ابرو  نياسي

 چه عجب _

 :تا بناگوشش باز شد و گفت ششين

 مونا ياول خانوما بعدا م_

 ...كردم و داخل شدم كه ي ا خنده
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رفت و دست گل رو سمتش داد منم    حيبه سمت مس  نياسي

 : به سمت نگار رفتمو بغلش كردم

 چقدر دلم برات تنگ شده بود دختر _

 مي ديچقدر وقته همو ند يدونياره بخدا منم م_



 

 :گفت ح يبه مس نياسي

 زبون بستم زبون باز كرد  نيخب خداروشكر ا_

 :گفت  حيكردم كه مس ي ا خنده

 نه زن من ييزبون بسته تو_

 داداش  ووديماشاهلل زبون دارم قد فرش قرمز هالواال من _

 :خنده كه نگار گفت ريز  ميباز زد همه

 بچه ها دينيبش_

رو  رفتم كه    ي و  نشستم  نفره   دو  كنارم    نمياس يمبل  اومد 

 نشست ؛

 :اومد كنارمون نشست حمي آشپزخونه و مس ي رفت تو  نگار

 ح يمس اديب يگفت ي بهرادم م_

 :تكون داد ي سر حيمس

  اني تفاقا دارن مبهش گفتم ا_



 

 انجل تنگ شده  ي اخ چه خوب دلم برا_

 بهراد  تنگ شده ي منم دلم برا_

تكون داد كه نگار با شربت اومد   ي كرد و سر  ي خمده ا   حيمس

رو از    ينيس  حيسمتمون و خواست شربتارو تعارف كنه كه مس 

 : دستش گرفت

 كنمي من كارارو م ي خانوم شما امشب خوب شد _

 :زدم به بازوش يكيزد كه  يسوت نياسي

 آقااا  ري بگ ادي_

رفت   حيبه مس  ي به مسخره چشم غره ا   نياسيكه    ديخند  نگار

 :و گفت

 ل يزن ذل  ليبفرما همش رابطه مارو به هم بزن بخ_

 :گفت حيمس

 ل يشربتتو بخور بابا اصال من زن ذل_
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 نگار  شهي واقعا باورم نم_

 بهش فكر كنم  خوام يبد بود اصال نم يليخ_

 :تكون دادم ي سر

 باشه باشه اصال بهش فكر نكن_

 :تكون داد و گفت ي سر

 تو چخبر؟؟؟  اليخي حرفارو ب نيحاال ا_

  يچي ه_

 : اشاره كرد ن ياسيابرو به  با

 ن؟؟يكنيازدواج م  ي ك نميبگو بب_

 فعال يكسوت هست  شي شما پ  زميعز_

 : كرد ي ا خنده



 

زودتر    يدوست داره هر چ  حيمس  يهنوز ول  ستي ما مشخص ن_

 م يازدواج كن

 :باال انداختم  ييابرو طونيش

 بال ي ريگيحتما جلوشو م  گهيخب حققق داره د_

 :گرد كرد و گفت چشماشو

  رميگيمعلومه كه م_

 اومد فونيزنگ ا ي كردم كه صدا ي ا خنده

 : زودتر پاشد حيخواست پاشه كه مس نگار

 نانيبهراد ا رميمن م نيتو بش_

 :نگاه كردم كه گفت نياسيچپ به  چپ

 خب  هههيچ_

 حوي مس نيخجالت بكش بب_



 

مبل ولو كرد كه هر    ي گفت و خودشو رو  ي اه كش دار  كالفه

 ميد يدو بهش خند

اومد و پشت بندش بهراد و انجال اومدن تو كه همه از   حيمس

 :ميو سالم كرد ميجا بلند شد

 پارسال دوست امسال پشم نياسيبههههه آقا _

 :گفت نياسي

 كالمه منه دزد كهيت نيا ي هو_

كه آنجل اومد كنار ما نشست و بهرادم رفت    ميدي خند  همه

 ... نشست حيو مس نياس يكنار 
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بود  گرم رو  ميصحبت  به  رو  رفت  و  پاشد  بهراد  همه    ي كه 

 :و گفت ستاديا

  ونيخانوما آقا_



 

 :چونش بود گفت ي همونجور كه دستش رو  نياسي

 جو گرفتت   ي ديممبر با بلند گو د ي باال ي بهراد باز رفت_

 :كه بهراد گفت  ميديخند همه

 ساكت باش خبر دارم  نياسيعمو _

 :كه ساكت شد گفت نياسي

 تو راهه _

 د ي كه آنجال خند مينگاهش كرد جيگ همه

 : گفت نياسي

 ؟؟؟ يتوراهه اسنپ گرفت يچ_

 :و گفت شي شونيزد رو پ يكي بهراد

 كوچولو_

 بهراد؟ من كجام كوچولوعه _

  يابونيتو كه ماشاهلل غول ب_



 

 : كه بهراد گفت دنيخند همه

 ن؟؟يديفهم_

 :نه كه گفت مي با هم گفت همه

 كجه بچهههه داررر شدممم بچههه  تونياه بابا چقدر دو هزار_

با تعجب و بهت اول به هم بعد به آنجال بعد به شكمش   همه

 :كه گفت ميبعد به بهراد نگاه كرد

 ن يل شخوشحا  كردميفكر م_

 : گفت  نياسيكه   ميزد ي بلند غي منو نگار ج هوي

 نشده افتاد  ليبابا بچه تشك واشي_

 ...گفت و كي و به بهراد تبر  ديخند حيمس
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 :باز كرد و رو به بهراد گفت  ششوين نياسي كه



 

 با اون شاخه گال بابا بهراد  ي بالخره گلو زد _

 :كه نگار گفت  ميديخند همه

 ين يري ش  د يو آقا بهراد با  حيامشب آقا مس  يحساب  گه يخب د_

 بدن بهمون 

 :گفت حيكه مس ميگفت ي صدا اره ا كي همه

  خب من كه قراره شام بدم_

 :گفت بهرادم

  تو راهه زم يمنم سوپرا_

 :گفت نياسي

 بده شوي ن يريش  اديم گهي نه ماه د زيداداش اون سوپرا_

  نجا يا رسهي تو راهه م  مينيريش_

 پس  هياهااان اوك_

 :گفت حيمس



 

 م؟يبخور  اطيشام تو ح_

 م ينيبش اط يح ي تو ميكه قبول كردند قرار شد بر همه

 :حيمس

 :سفارش غذا بودم كه بهراد اومد كنارم مشغول

 حيمس_

 بله؟_

 شده  يچ دمي شن نياسياز _

 :بهش انداختم ينگاه

 خب؟_

 ؟؟ يكن كاريچ ييخوايم_

 ي همون سوال تكرار  دوباره

  گميفعال نم_



 

 ي و چه بهتر كه خودت بگ  فهمهينكن مرد بالخره م   تيخر_

 بهش

 : نگاهش كردم كالفه

م_ م   ترسم يبهراد  بزاره   دور   ترسميتنهام  ازم    ايكنه    ي ازم 

  براش منفور باشم  خواميبترسه نم

 :شونم گذاشت ي رو يدست

ول  دونميم_ عشق  يداداش  تو  ياز  من  نگار    ي چشما  ي كه 

 ازت بترسه  ايممكنه تنهات بزاره  ري غ  نميبيم

 :دميبه موهام كش يدست

 گفتم د يشا دونمينم_

 ... ميبر ايب نارويحاال ول كن ا ياوك_
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 ره يهمه با دهن باز خ   دميچ  اطيوسط ح  زيم  ي كه رو  شامو

 بودن 

 :زد و گفت يسوت نياسي

 شامه آخره؟؟؟  ي داااداااش چه كرد_

 :كه گفتم دنيخند همه

 گه يد  دين يبش ديايب_

و شروع كردن   ز يبه خودشون اومدن و نشستن پشت م  همه

 كرد و شروع به خوردن كرد   ي كه تشكر   دم ينگار غذا كش  ي برا

به سمت نگار   ينگاه   مين  ن يخوردن بودم كه همون ح  مشغول

 د ي لرزيم يكردم كه انگار كم

 :دور بازو هاش گذاشتم دستمو

 سردته؟؟ _

 يكمي_



 

 : داد زد  نياسيجا بلند شدم و داخل رفتم كه  از

  سردمه اريمنم كتتو ب ي عشقممم برا _

 خندم گرفت  يكه خودمم كم دنيخند همه

 نداشت يبشر نبود جمع ما لطف نيا

و به سمت    دمي كش  رونيب  ينگار شال بافت  ي لباس ها   ي تو  از

 رفتم ؛   اطيح

 عيسر  يليخ  ني و در همون ح  دم ي چيرو دور شونه هاش پ   شال

 كه طبق معمول سرخ شد  دميگونشو بوس

 :بهم انداخت و چشماشو درشت كرد ينگاه

 زشته  وونهيد ي كنيم  كاريچ_

  قشنگه برام يكه تو توش باش ي زيهر چ _
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خ  به بود  موهاش  كردن  كه مشغول شونه  به   رهينگار  شدم؛ 

 :شدم رهي بهش خ نهيي آ ي سمتش رفتم و از تو

ا  هيانگار  _ نشسته  كوچولو  شونه   نجا يفرشته  موهاشو  داره 

 كنه يم

 :زد و گفت ي لبخند

 سرش هوم؟؟  ي باال ي ا وه يتوهم آقا د_

 :لبمو انحنا دادم گوشه

  شش يفرشته اش پ  نكهيا  ي كه حاضره برا  ومياره من همون د_

 كنه يبمونه اونو زندان

 : كرد ي ا خنده

 كنه ينم ريقفست گ ي فرشته بال داره تو_

 كنه يم_

 :شد رهيبهم خ نهيي آ ي تو از



 

عشق  فرشتست   نيكه اونو نگه داشته  ا  ستي قفست ن  نيا_

 كه اونو نگه داشته

  ره يچونش گذاشتم و سرشو باال اوردم و از باال خ ي رو دستمو

 :چشماش شدم

 مونه؟يلحظم تو قفسم نم  هيفرشته بدون عشق  يعني_

   معلومه كه نه_

 داره؟ي نگهش م يتا ك ؟؟عشقشيفرشته چ_

 ره ي بم يتا وقت_

 : صورتش بردم كياز باال نزد صورتمو

 كه برات ساختم؟؟ يتو قفس يمونيم ي ر ي بم يتا وقت_

 :نگاه كرد قيام عم چشم ي تو

 ي تا تو زندان بان اون قفس باش مونميم_



 

لبمو همونطور   ي لبخند و  اروم   ي رو  ي زدم  و  لبش گذاشتم 

 ....دميبوس
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پاهاش انداختم كه    ري لبش برداشتم دست ز  ي كه از رو  لبمو

 : كرد ي خنده ا

 وونه؟؟يد ي كنيم  كاريچ_

  گهيد م يبخواب ميريم_

تخت گذاشتمش كه گره دستشو   ي سمت تخت رفتم و رو  به

 از دور گردنم باز نكرد 

  شدم رهي خ طونشي ش ي چشما به

 فنچ كوچولو؟؟  ييخوايم يچ_

 :زد و گفت  يبرق چشماش

 خوام ي تورو م_



 

و دستاشو از دور گردنم باز   دميكردم و گونشو بوس  ي ا  خنده

 :كردم

 ا يبخواب فنچ كوچولو تازه زبون باز كرد_

رو   ينيسنگ  هويو چشمامو بستم كه    دميتخت دراز كش  ي رو

  حس كردم نميس ي رو

و داره   دهيخواب  نم يس ي نگار كه رو دنيباز كردم با د چشمامو

 تعجب كردم  كنه ينگاهم م

 ؟يكني م  كارينگار چ _

ا  ي نرم بود خواستم رو  ي اديتخت ز  يچي ه_   م يتخت عضله 

 ه؟؟يبخوابم مشكل

 :كردم ي ا خنده

 نه؟كه من تختم _

 :تند تند تكون داد سرشو



 

 اره اره _

  مه يحركت جامونو عوض كردم و روش خ  هي  يو ط  دميخند

 : زدم

 ؟؟؟ يكنم بخواب كاريچ_

 : دمينگفت كه سرمو جلو بردم و محكم لبشو بوس ي زيچ

 خوبه؟؟_

 :دم يمظلومشو بهم دوخت كه خند ي چشما

 شده فنچك من؟ يچ_

 ...كرد و  ي ا خنده
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خوش رنگشو درشت كرد و بهم نگاه كرد كه    ي چشما  دوباره 

روش زدم و    ياروم لبمو سمت گردنش بردم و بوسه پر حرارت 



 

  دم يگونش كش  ي چونش و بعد رو  هيزاو  ي باالتر رو  يبعد كم

 صدا نگاهم كرد  يكه ب

 : و خمار لب زدم دمي صورتش كش ي چند بار اروم رو موينيب

كه بد    ميريبگ  د يتر با  عيرو هر چه سر  يكوفت  يعروس  نيا_

 دستمو بسته 

 و از روش كنار رفتم   دميكرد كه اروم چشماشو بوس  ي ا  خنده

: 

  مي بخواب ي كار دستم نداد نياز ا شتر ي تا ب گهيد_

 كرد ؛  يمخف نميس ي كرد و سرشو تو ي ا  هنده

كردم كم كم چشماش    اروم  كردم كه حس  نوازش  موهاشو 

 شد و نفساش منظم  نيسنگ

بالشت گذاشتم و پتو رو روش    ي بازوم رو  ي اروم از رو  سرشو

 ؛  دميكش



 

لبم    ي رو  ي گاريجا بلند شدم و به سمت تراس رفتم و س   از

 ...گذاشتم و روشن كردم 

  ميكرديهر چه زودتر ازدواج م ديبا

  با عموش فردا صحبت كنم ديبا

 خراب كنه   ويو همه چ  اديب  كهي صبر كنم تا اون مرت  تونستمينم

نم  چوقتيه بدتر  كردميفكر  بشه  دشمن   نيپدرم 

 ...م يخوشبخت

سه  اون اونجور  الياز  زندگ   ي كه  از  اون  گرفتش  كه   ميازم 

 احمقانش  يپول يكرد سر ب اهشيس

   به نگارم صدمه بزنه زارميمن نم زارمينم يول

 ستم ين ميقد ح يمس گهيد من

 بهم زور بگه يكس گه يد زارمينم

 ...يمتيهر ق به
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 م يبراتون انجام بد  ي كار  متيق  نيبه ا  ميتونيمحترم ما نم  ي آقا

_... 

 ر يخ_

-.... 

به برادران غالم    ي خونتو بد  ييخواي بابا برادر من مگه م  ي ا_

د برات  جعفر  جز  ما    نيزايبه  معتبر  هيكنن    ر ي خ  ميشركت 

 سرمون

_... 

 كه يفوش نده بابا مرت_

 :كه مشغول دعوا با تلفن بود كردم و گفتم ني اسيبه  ينگاه

 بسه ول كن _

 گمشوو بابا پلشت__



 

 :قطع كرد گفتم هي ويگوش

 چته؟؟ _

 ي صندل ي اومد نشست رو كالفه

  گه يطرف م  وفتهيما م  ريگ  وونسيد  يچند روزه هر چ  نيبابا ا_

مل پنج  د  ونيبا  پنج    ست ين  يكي  ديكن   نيزاياتاقمو  اخه  بگه 

  شهي م  اتيواريپول كاغذ د ونيمل

 : كردم ي ا خنده

  حاال حرص نخور_

 :نزد كه گفتم يحرف

 بهراد كجاست؟_

 : باال انداخت ي ا شونه

  حتما رفته بچرو دوتا كنه_

 : كردم ي ا خنده



 

 نياسي ي خر يليخ_

 ستش ياصال ن كهيواال مرت_

اومدم مشغول كار ها بشم در اتاق باز شد و بهراد اومد داخل    تا

 ...و
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 :نگار

 بهم زنگ زده بود حي فكر بودم مامان مس ي تو ديشد

 باهام حرف بزنه خوادي خونش م اميگفته بود ب بهم

  نطوره ياگه ا  يمنو به عنوان عروس قبول كنه ول   خوادي م  حتما

 نگو حيچرا گفت به مس 

 نگم ؟؟؟ حيبه مس شهيم مگه

 :زنگ خورد ميفكر بودم كه گوش ي تو ديشد



 

 بله ؟؟_

_... 

  دنبالم اياتفاقا حوصلم سر رفته ب ياوك_

_... 

 شم يباشه االن اماده م_

 ...رو قطع كردم و به سمت اتاق رفتم تا آماده بشم يگوش

*** 

 :ماشبن نشستم و سالم كردم داخل

 ؟يسالاام خانوووم خوب_

  خوبم ممنون_

چقدر    رونيب  مي رفت   ي كه مجرد  ي بار  نياز اخر  يدوني نگار م_

 گذره يم

 وقته  يلياهوم خ_



 

 حاال؟؟ ميكجا بر_

 كوه همون پاتوق  ميبه بچه ها زنگ زدم بر_

 م يبر ياوك_

 ... به حركت در اورد نويكرد و ماش يپل آهنگو

 :دل دل كردن گفتم يكم بعد

 لداي_

 هوم؟ _

 ؟يگينم يبهت بگم به كس ي زيچ هي_

 نه بگو_

 امروز بهم زنگ زد  حيمامان مس_

 : تعجب برگشت و نگاهم كرد  با

 واقعا؟؟_

 :تكون دادم كه گفت ي سر



 

 داشت؟  كارتي؟؟ چ يچ ي خب نگفت برا _

 فقط گفت برم خونشدونميخودمم نم_

 كنه   يزشتش معزرت خواه ي بابت رفتارا خوادي م ديخب شا_

 نگو حياخه گفت به مس_

 حيمس هيجلو كشهيخجالت م ديخب شا_

 :باال انداختم ي ا شونه

 ...د يشا دونمينم_
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 مي حس كردم گوش  هويكه    ميحرف زدن با بچه ها بود  مشغول

 د ي لرز

  ختير ي روشن كردم كه دلم هر مويگوش

  حيكال از مس سيو هفت تا م شصت



 

 ام يتا پ ستيب و

ا  اماشويپ كال  كردم  كجا  نا يباز   : جواب    ؟ييبود  تلفنتو  چرا 

نكنم    داتيخدا كنه پ  ؟ي دينگار نگرانتم چرا جواب نم  ؟ي دينم

 يداشته باش يموجه  ليخدا كنه دل

ز  از سمتم   اد ي استرس  به  ها  بچه  نگاه  كه  شدم  بلند  جا  از 

 ؛ د يچرخ

 شده  ريد م يپاشو بر لداي_

 شد نگار؟؟ يچ_

 :دميكش بازوشو

  م يپاشو بر االي_

 دم يكه د  ي زيبا چ  ميرفت   رونيو تا از در ب  ميديپوش  امونويكتون

 سر جام خشكم زد 

 بودن  يقرمز و عصبان دايكه االن شد رهيت يتا  چشم آب  دو



 

بلند اومد سمتم و   ي رفته اسمشو صدا زدم كه با قدما  ليتحل

 :دستاش محكم فشرد نيبازومو ب

 ؟ ي كرديم يچه غلط   نجايا_

 به چشماش بدوزم  تونستميهم نم   هيثان كي  يحت نگاهمو

 : ديبه سمت خودش كش بازومو

 ؟؟؟ يييكن يم كاريچ يفهميم_

 ي اومد سمتمون و بازو  نياسيشد كه    يخالعربدش ته دلم    با

 :گرفت حويمس

 ي قرار بود اروم باش حيمس_

 :هم گذاشت و گفت ي چشماشو رو حيمس

  آرومم نياسيباشه _

 ...يمس_

  نگو فقط حرف نزن نگار يچيه  سي ه_



 

 : ركسانا اومد ي چشمام حلقه زد كه صدا ي تو اشك

ا_ شوهدت  پس  دوم   نهياووووه  زن  خوشگله  آقا  جووون 

 ؟؟ييخواينم

مست بود كرد و بعد   يبه ركسانا كه حاال كم  ينگاه  حيمس

بع   ي نينگاه خشمگ  منو  منقبض شده  با فك  و  انداخت  بهم 

 كشوند نيسمت ماش

پرت كرد داخل و درو محكم   با ي باز كرد و منو تقر  نوي ماش  در

 زنن يدارن باهاش حرف م  لدايو  نياسي  دميبست كه د
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 دم ي شنيم صداشونو

  ر ينداره من بهش گفتم صبر كن د  ي ريبخدا نگار تقص   حيمس_

 م يتر بر

 :گفت نياسي



 

  خانوم من با شما كار دارم لداي_

 :گفت حيرو به مس نياسيگفت كه  ي ديلب ببخش  ريز لداي

  ي ليخ  دونميلطفا اروم باش و درست رفتار كن خب؟؟م  حيمس_

 االن يعصبان

  اومد نيتكون داد و به سمت ماش ي حرف سر يب حيمس

 نو ي ماش  يبهم انداخت و بعد مكث  ينشست و نگاه  ن يماش  داخل

 ... روشن كرد و راه افتاد

*** 

شد اومد سمت    اده يپارک كرد و پ   نويماش  ميدي خونه كه رس  به

  يشدم و بعد درو بست؛ حت  ادهيمن و درو برام باز كرد كه پ

 جرات حرف زدن باهاشو نداشتم

 گه يد حيمس هيبود  شده

انداخت    چشويخونه كه شدم پشت سرم داخل شد و سو   داخل

 ز يم ي رو



 

  ف ي چرمشو در اورد و چهار تا از دكمه هاشو باز كرد منم ك  كت

 نشستم ي مبل و گوشه ا ي و شالمو گذاشتم رو

 :دستاش گرفت كه با ته مونده جراتم گفتم  نيسرشو ب يكم

 ؟؟  ارميبرات مسكن ب كنهيسرت درد م_

 تلنگر بود تا منفجر بشه  هيمنتظر  انگار

 :زد داد

كه از    يكنيم  ييكارا  هيوقتا    يبعض   يول  يتو خودت مسكن_

 ي زهرم برام بدتر 

 ...گفتم كه ي ديكرده ببخش بغض
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 :سمتم اومد و گفت به

  ي كجا بود يبگ دميبهت فرصت م _



 

 :دوختم و اروم گفتم ن يبه زم  نگاهمو

  رونيب ي مجرد ميبر ايزنگ زد گفت ب لداي_

كه گوشامو   نيزم   ي انداخت رو  زوي م  ي كه گفتم گلدون رو  نويا

 :با دستام گرفتم 

 رون ي ب  ديبر  ي كه مجرد  ن يغلط كرد  مگه شماها مجرد  لداي_

 هااانن؟؟ 

  د يبه گردنش كش   يشد كالفه دست  ري كه از چشمام سراز  اشكام

 :و گفت

 نگام كن _

 :ندادم كه گفت يجواب

 گفتم نگاهم كن نگار _

 : قرمزش دوختم ي سرمو باال اوردم و نگاهمو به چشما اروم



 

م  چيه   گهيد_ تكرار  من   چيه  كنميوقت  از  خبر  بدون  وقت 

 خب؟؟ ي رينم ييجا

ا   سرمو لحظه  كه  دادم  تكون  باشه  نشونه  به   ي به  نگاهشو 

كه    ديدستمو كش  يناگهان  يليدوخت و بعد خ  سم يخ  ي چشما

  بغلش پرت شدم ي تو

 هيشدن گر  ديطرف شد  كيآغوش گرمش    ي شدنم تو   پرت

 طرف  كيهامم 

 :موهامو اروم نوازش كرد و گفت پشت

 اروم باش اروم باش  شيي ه_

  ي تو  رهي شونش برداشتم و نگاهش كردم كه خ  ي از رو  سرمو

 : صورتمو كنار زد و زمزمه كرد ي تو ي چشمام موها

 نكردم  داتي پ يوقت دم ي ترس يليخ_

 كه نگاهشو به لبام دوخت  دميكش  ششيته ر  ي اروم رو   دستمو

: 



 

 شهيلبات قرمز م  ي كنيم هيگر يوقت  يدونستيم_

اروم لباشو بدون    يلينگفتم كه صورتشو جلو اورد و خ   ي زيچ

  ديلبام كش ي رو ي كار چيه

 :گفت خوردي كه لبش به لبم م ي لبم طور ك ي نزد همنطور

  ترسمي از نبودنت م_

و   دستمو لباش چسبوندم  به  لبامو  و  انداختم  پشت گردنش 

 ...دمياروم بوس
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قان  ميهمراه  كه بعد  و   ي ا   هيكرد  داد  فاصله  هم  از  لبامومو 

  نگاهشو بهم دوخت ؛

 قبل  حيآروم شده بود دوباره شد مس چشماش

 حيمس_

 ح يجان مس_



 

 شهيوقت كم نم چيعشقم نسبت بهت ه_

 فنچ كوچولو شهينم عشق منم كم _

 :و گفت ديبوس مويشونيزدم كه پ ي لبخند

 م؟يبخواب ميبر_

 ميبر_

*** 

 :لداي

 :دوختم نياسيتعجب نگاهمو به  با

 دروغ نگو _

 ي كنيچرا باور نم وونهيد_

 يعروس گهياخه اخه ماه د _

 :سمتم اومد به

 ه يعروس گهيبله ماه د_



 

 :گفتم ناباور

 منو تو؟؟؟ يع..عروس_

 :ديو لپمو كش ديخند

 بله من و تو_

 :كرد و گفت ي بغلش كه خنده ا ي نو دميزدم و پر  يغيج

مس_ م  دونستميم  يقابلمه  خوشحال  زودتر    يشي انقدر  كه 

  كردميعروست م 

 :كردم نگاهش

  گهيبرووو پرو نشو د_

 :و گفت ديخند

 ؟ي ديبوس نم رم ي گي م يحاال كه دارم عروس_

 رم ينخ_

 :گفت و خواست بره كه صداش زدم ي باشه ا ناراحت



 

 نياسي_

 :سمتم برگشت تابه

 ...االنم ک  ي ديبوس كه نم هيچ_

لبش گذاشتم و شروع كردم   ي ادامه بده كه لبمو رو   نذاشتم

شروع كرد    هيبعد چند ثان  يكه اولش شكه شد ول  دنشيبوس

كانتر نشوندم   ي كردن كمرمو گرفت و بلندم كرد و رو   يهمراه

رو  از  لبمو  برداشتم و دستمو دور گردنش حلقه   ي كه  لبش 

 كردم ،،،
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  لداي_

 هوم؟ _

 شده بود ي جد يكم



 

انقدر عاشقت   كردمياصال فكرشم نم  دمتيكه د  ي بار  نياول_

 بشم دختر 

 :كردم ي ا خنده

 راستش منم _

 ....لبم گذاشت  ي و دوباره لبشو رو  ديخند اونم

*** 

بودم كه    ي سالن نشسته بود و منم مشغول آشپز  ي تو  نياسي

 :زنگ خورد ميگوش

 الو؟_

 لدا يالو _

 گرفته نگار گوش دادم  ي تعجب به صدا با

 كرد؟؟ يم هيگر داشت

 نگار؟؟ _



 

 :نداد كه گفتم يجواب

 بده؟ ؟جوابموي كرد  هينگار گر_

 حم يمن من خونه مامان مس لداي_

  زد خشكم

 شده؟؟ يخب چ_

 دنبالم.؟؟؟ ييايب شهيم_

  اميباشه باشه م_

 :رفتم  نياسيقطع كرد كه با عجله به سمت    ويحرف گوش  بدون

 نياسي_

 شده؟؟ يچ_

 حه ينگار خونه مامان مس_

 اونم جا خورد از جا بلند شد انگار

 ؟؟؟يچ_



 

 كرد يم هيچون گر  دهيفهم ييزايچ  هيفكر كنم _

 :گفت ييو وا ش يشونيزد تو پ يكي نياسي

 گفت برم دنبالش _

 زنگ بزنم   حيبه مس ديبا_

 نه گفت من برم _

  د ي باهاش حرف بزنه شا  حيكه مس  نه يكار ا  نياالن بهتر   لداي_

 داده  حيمامان مسبح اشتباه بهش توض اي دهينگار اشتباه فهم 

 :گفتم كالفه

 ...درسته بكن يكن يفكر م ي هر كار دونمينم_
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 :حيمس

 ن؟؟؟ياسي يگيم يچ_



 

 :و گفتم دم يبه ابروهام كش  يدست كالفه

  دنبالش رمي من م ياوك_

 ن يياينه شما ن_

 خدافظ_

به   يمامان چ  نكهيانداختم با فكر ا  ز يم  ي رو رو  يگوش يعصب

از دست دادم و م جلومو برگردوندم و    زينگار گفته كنترلمو 

  د ي كش   يني ه  تميوضع  دنياومد تو و با د  يزدم كه منش  ي داد

 :بگه كه ي ز ي و خواست چ

  رم يخراب شده باشه دارم م   ني نگو فقط حواست به ا  يچي ه_

  ن يزدم و رفتم سوار ماش  رونيگفت كه از در ب  يلب  ريز  چشم

 كردم  يپدال خال ي شدم و تمام حرصمو رو

 :به فرمون زدم و زمزمه كردم يمشت يعصب

 لعنت بهتون لعنت به همتون _



 

ا  كاري چ  دونستمينم اندازه  به همون  عصب  ي كنم  بودم    يكه 

 دم ي ترسيم

  دن يپارک كردم و جلو رفتم با د  نويماش  دميخونه كه رس  به

كه نگار متوجه حضورم    ستادم ي در خونه سر جام ا  ي نگار جلو

 زدم  خي شد و نگاهشو بهم دوخت كه 

  بود ياز هر احساس  يخال شي اشك نگاه

 چشماش بخونم ي رو از تو يچ ي ه تونستمينم

 :رفتم و صداش زدم كه دستشو جلوم گرفت جلو

 اين ح يجلو مس اين_

 :هم گذاشتم  ي رو چشمامو

 خب؟ دميم حيبرات توض ميبر ايباشه نگار باشه ب_

 كرد ي چشماش خرابم م اشك حلقه

  يبه همه چ دميگوش م_



 

  خوبه_

رفت و سوار شد كه منم پشت بندش سوار    نيسمت ماش  بع

 شدم و به سمت خونه روندم ؛ 

 :بهش كردم ينگاه مين

 ؟؟ي ديشن يچ_

 م يكنيصحبت م زيخونه راجب همه چ_

... 
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 : بهش دوختم نگاهمو

 .؟ي ديشن يچ_

 : بهم دوخت نگاهشو

 بشنوم  نوياز زبون نامزدم عشقم ا كباري دوست دارم _



 

 و؟يچ_

 هاشوگذشتشوپدرشو يكالفگ ل ي داستانشودل_

 :هم گذاشتم ي چشمامو رو كالفه

  باشه باشه_

ا  نكهيا  با كردم  بود شروع  با  نيبرام سخت  تموم    ديداستان 

  شديم

كه بعد   اليداشتم به اسم سه  ي دختر خاله ا   يمن از ده سالگ _

زندگ ما  خونه  مادرش  و  پدر  مرگ  م  كرديم  ياز   گفت يبهم 

خ خواهر    يليداداش  من  چون  داشتم   ي برادر  ايدوسش 

تنها   يلجن  ياون زندگ  ي شده بود تو  م يزندگ  لي نداشتم اون دل

بود   داشت  هيعشقم  كه  شوخ  م يروز  خورد   ميكرديم  يباهم 

به زم   نيزم اگه    نيو سرش خورد  دكتر گفت بهم گفت كه 

  وفتهيم ياتفاقات خطرناك ن يسرش بخوره زم گهيد كباري



 

 ناموس يب  يقمار باز بود ناموس دزد بود ول  اشيادم ع  هي  بابام

شب قمار و مشروب و مواد كار دستش داد   هي  نكهينبود تا ا

 شرط باخت هيسر  موي زندگ  دياون عشقمو فروخت ام

 ن يت شده بود و تنفسم سنگمش دستام

لعنت_ رف  ياون  با  نبودم  بساط   قاشياون شب كه من خونه 

گذاشت وسط   الرو ينداشت سه  يچيه  گهيپهن كرد و چون د

 و باختش 

فرار كرده    اليسه  اليافتادن دنبال سه   ش يالش  قيدوتا رف   اون

  ن يكرده بود به سنگ و خورده بود زم   ريباغ پاش گ  ي بود و تو

  ي ول   مارستانيسرش خورده بود به سنگ كنار باغ  بردمش ب

 فرداش مرد 

ن  رونيب  يبه سخت  نفسمو و  نگار كه حاال    ينگاه  ميدادم  به 

 كردم  ديرسي نگران به نظر م 



 

قانون  ي تو_ وحش   يپزشك  طرز  به  كه  بهم   ي ا  انهيگفتن 

به ناموسم   يفهميمبكارتشو از دست داده و بهش تجاوز شده  

نفر بلكه شش دفعه توسط   كي دفعه نه    كيتجاوز شده بود نه  

 دونفر 
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 ؟؟ي رو خراب كرد يچند تا زندگ يدونيتو م حيمس_

خودم خراب   يچقدر زندگ   نايسر ا   يدونيم  چي تو ه   يتو چ_

 شد؟؟

 :از جاش بلند شد كالفه

كه تو عشق من    گنجهي مغزم نم  ي درک كنم واقعا تو  تونمينم_

  ي كرد نكارارويا

  ي باشم دوسم دار وميد  يخودت گفت_

 :شد رهي چشمام خ ي تو



 

 ... يدوست دارم ول يباش ومياره گفتم چون د_

  نگار ؟؟ يچ يول_

 ؟؟؟يكنيفرار م يتو از چ_

 : دميكوب نيزم ي رو  وانويل  يعصب

  ن ياز نبودنت از گذشتم از ا  ياز همه چ   كنمياره من فرار م _

   ندهياز آ  اهيس حيمس

 :شدم  ره ينم دارش خ  ي چشما ي تو

 ...ترسميتو م يب هينگار من از زندگ  ترسميمن م_

 :نگار

مثل    قايبه خون نشستش دوختم؛ االن دق  ي نگاهمو به چشما_

 پسر بچه تنها بود كي

 مرگ متورم گردنش گذاشت  ي حرف جلو رفتم و لبمو رو   يب

... 



 

 شه يمثل هم  يداغ بود پر حرارت پر خشم پر ترس ول   بدنش

  محكم

   اهيمرد س نيا دنيسخت بود بخش اره

چون خدا با كنار هم قرار دادن ما به هر    بخشمشيمن م   يول

 د يبخش يدومون زندگ

ثان  بعد به   ه يچند  نگاهمو  دادم  فاصله  گردنش  از  لبامو  كه 

 : چشماش دوختم

  ح يمس  گهيتو د  ي چون تو  بخشميباهاتم االنم م  شهيمن هم_

 يبهم بد يقول  هي ديبا يول نم يب ينم ياهيس

 ؟يچ_

 ي به كمپ ترک مواد بد يپول هيو  مي باهم بر نكهيا_

 :داد  هيتك ميشوني به پ شويشونيپ

 مالمو ببخشم بهشونتو اشاره كن تا  من كل _



 

 : دو طرف صورتش گذاشتم و اروم نوازشش كردم دستامو

 دور هوم؟؟  ميزي بعد ازدواج گذشتتو بر ايب_
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 :دستاش گرفت نيب كمرمو

 دور  ندازميم  ويباتو همه چ_

 خواستميچشماشو نم  يرگيزدم  ؛ ت ي پر بغض لبخند

و بعد    شيشوني پ  ي پنجه پا بلند شدم و لبمو گذاشتم رو  ي رو

گونش، اروم لبمو سر    ي ابروشو بعد رو  يشكستگ  ي رو  ي ا  هيثان

 چونش  ي تا چال رو  دميفك مردونش و كش ه يزاو ي دادم رو

 بسته بود چشماش

رو   كه اروم  و  برداشتم  كه   بكيس  ي لبمو  گذاشتم  گلوش 

   انقباض عضالتشو حس كردم



 

س  لبمو و  روبرداشتم  دور    نشيس  ي رمو  دستامو  و  گذاشتم 

 ...كمرش حلقه كردم كه اونم محكم منو در آغوشش حل كرد

  نگار_

 هوم _

  با عموت حرف زدم_

 :اومدم روني آغوشش ب از

 خب؟_

 ميري بگ يهر چه زودتر عروس  خوام يگفتم م_

 شد؟؟ يخب چ_

 گه ي ده روز د_

 :گرد كردم چشمامو

 ؟؟يچ  گهي ده روز د_

 م يازدواج كن_



 

 :زدم و گفتم يغيج

 ؟؟ ييييچ_

 سراغ كارا  ميبر ديكه گفتم با نيهم_

 ازدواج كنم؟؟ گهيده روز د ي من چجور حيييمس_

 :دستاش گرفت و فشرد نيب موينيب

 ي به راحت_

 :كه گفت دمياز حرص كش يغيج

 داره   زيسوپرا گهي م رونيب ميبر نياسيقراره شب با  يراست_
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  ميرزرو كرده بود منتظرشون بود نياسيكه   يرستوران ي تو

 :كفت آنجال



 

 از مهمان ها؟؟   رتر ي د  انيها رسمشانه كه ب  يرانيبهراد ا  گميم_

 :كه بهراد گفت  ميديخند همه

 خره  نياسيفقط  زمينه عز_

 :كه بهش گفتم ديخند آنجل

  بچت خوبه؟؟_

دكتر با بهراد دكتر گفت حال    م ياره خوب هست امروز رفت_

  خوبه اريبچه بس

 :دميخند

 چند ماهته؟ _

 چهار ماه _

 شم يخاله م گهيواقعا؟؟ پس پنج ماه د_

 :ديخند

 دوست  يل يطاها خاله خ_



 

 :تعجب گفتم با

 ن؟؟ ياسمشو طاها گذاشت_

 اره من طاها دوست_

 :گفت بهراد

  عاشقش شد دياسم طاها رو شن  ابونيخ ي بله خانوم تو_

 :ديخند حيمس

 فكر كنه اسمه  دهينشن ي ا گهي د زيخوبه چ_

 شد  دايكه بالخره سر و كله زوج بدقولمون پ  ميديخند همه

 ي كه بهراد سوت  ديعقب كش  لداي  ي رو برا  ياومد و صندل  نياسي

 :زد

 بابا جنتلمن _

 :گفت حيو نشست كه مس   ديخند نياسي

 بدقول هي چه عجب اقا_



 

 پشم چخبرا؟ بههه دوستان پارسال دوست امسال _

 :گفت لدايكه  ميديخند

 بچه ها؟؟  د يسفارش داد_

 مينه واال منتظر شما بود_

 ره يحرف گارسونو صدا زد تا سفارشامونو بگ نيبا ا نياسي

 ... شروع كرد نياسياز رفتن گارسون  بعد
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ماه   ك ي  ي خب زودتر خبر خوب رو بدم  داداشتون داره ط_

  كنهي ازدواج م ندهيآ

 :گفت حيگه مس ميگفت  كي و تبر مي دست زد همه

 خب بزار منم بگم پس _

 :نگاش كردن كه گفت يسوال همه



 

  ميكنيازدواج م ندهي ده روز آ  يمنو نگار ط_

 خشكشون زد  همه

 :گفت نياسي

 بچشم درست كرده   نينگو ا  مي كن ياول ازدواج م  ميبه ما گفت_

 هنوز درست نكرده  حيمن بچه درست كردم مس نياسي_

 :گفت لدايگفت كه  ي خفه شو ا نياسي

 لباس بخرم؟؟؟ ي من چجور  گهياخه تا ده روز د_

  كه ي بدوز ييخوايعشقم نم  لداي_

 :رفت و گفت  ي چشم غره ا  لداي

 هوف هم لباس عروس هم لباس ساقدوش _

 :گفت انجال

عروس ناز    االن دو عدد  ديحرف ها خوشحال باش  نيا  ي بجا_

 م يدار



 

اورد كه همگ  ميديخند  همه  ي كه بالخره گارسون غذا هارو 

 ...ميمشغول خوردن شد

 ....روز بعد  هشت

  هيعروس   گهيدو روز د  اديب  ستيلباس عروس قرار ن   نيا  حيمس_

 كه؟؟

 امروز  اديم زميعز_

 :ديزدم كه از جا پر يغيج

  ادي به حالت اگه امروز ن  ييامروزوا  يگيهر روز م_

 امروز واقعا   اديم ياوك_

 نگفتم كه زنگ خونه به صدا در اومد ؛  ي زيچ

 نگار درو باز كن من دستم بنده_

 :رو برداشتم يگفتم و گوش ي ا باشه

 ه؟؟يك_



 

 مياورد   يخانوم براتون بسته پست_

 .اميباشه االن م_

 "صدام زد حيرو گذاشتم و اومدم برم كه مس يگوش

 نگار؟ هيك_

 لباس عروسو اورده فكر كنم _

نگفت كه رفتم دم در و بسته رو گرفتم و تمضا زدم كه    ي زيچ

 :بسته گفتم ي كه گذاشت رو  ي نامه ا دنيبا د

 ه؟؟ يچ نيا_

 نامست ناشناسه_

كردم داخل شدم و درو بستم   ي باال انداختم و تشكر  ييابرو

 ...كه
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رو  داخل رو  بسته  و  باز    ي خونه شدم  نامرو  و  گذاشتم  مبل 

 كردم ؛ 

 :كردم خوندنش شروع 

قسمت    شهيكه هم  يهمون  ي كه تو ازش متنفر  ميمن همون_

ناموس صداش   يكه ب  يهمون  ي باهاش پر كرد  توي زندگ  اهيس

م  يهمون  ي كرد تو   يكي  دميشنشيبكش  يخواستيكه  اومده 

  كنه يكه داره عوضت م تيزندگ

  اد يكلمه كه از زبون من ب  نياز ا  ديبرات پسرم شا  خوشحالم

بش  رونيب بگ  يدلخور  خندت  م  يول  رهيو  تنها   يدونيخب 

بار درسته من تورو نابود   نيآخر  ي تو بود برا  دنيمن د  ي آرزو

برات    ي نابود كردم  من پدر بد  تويجوون  تويكردم بچگ  بودم 

ول  يليخ سال  نيا  يبد  تو  يچند  زن  ي كه  كردم   يدگغربت 

  جا بهم داد  هيهامو    ي خدا پاسخ تمام بد  دميزجر كش   يحساب



 

شدم از تمام وجودم از خودم خجالت    مونيپش  دنتيبعد د  من

  ي پدرتو ببخش دوارميام  دميكش

نابود شده من   تي زندگ  اهيكه طرف س  يخونينامرو م  نيا  يوقت

 نداشتم پسرم  ايدن نيا ي تو  ييجا گهيد

 خداحافظ 

   به نامه نگاه كردم ناباور

قابل وصف بود پر احساسات گنگ و گمشده   ري نامه غ  نيا  نيا

  داديمرگ م ي بود بو

 ...ش  ينگار چ_

دستم و    ي به نامه تو  يو ابتدا نگاه  ستاديسر جاش ا  دنميد  با

 كرد  دم ي ربه چهره رنگ پ يبعد نگاه

 دستت؟  هيچ ني شده؟؟ ا يچ_

 :به سمتش گرفتم نامرو



 

 بخون مال توئه_

  مشكوک از دستم گرفت و نگاهش كرد نامرو

  كرد به خوندنش شروع 

م  جمله عوض  رنگ  نامه  جمله  عصب  كرديبه  كالفه    يو  و 

 ...شديم
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مبل نشست كه اروم صداش    ي انداخت و رو رو   ي گوشه ا  نامرو

 :زدم

 ح؟يمس_

 :بهم دوخت نگاهشو

  نامه رو ني فراموش كن ا_

 ...بابات ي برا  ياگه اتفاق_



 

 :ديحرقم پر وسط

سرم اورده دل    ييكه گفتم چه بال ها  يكس  ي برا   ينگار الك_

 نسوزون

 ..اما_

 اما نداره خب؟ ولش كن _

ا  ي سر اشاره  و  بسته رفت  به سمت  دادم كه  بهش    ي تكون 

 :دكر

 ش؟؟ ين يبب ييخواينم_

به    تازه عروس   اديانگار  كل  يلباس  داشتم   يكه  ذوق  براش 

  افتادم

قلبم شروع    دنشيسمتش رفتم و در جعبشو باز كردم ؛ با د  به

 كرد تند تند زدن

 خوشگل بود چقدر



 

 :گفت حيذوق بهش چشم دوختم كه مس با

 ؟ي چطوره؟دوستش دار_

 :نگاهش كردم يبرق خاص با

 بپوشمش  ديبا يعاشقشمول_

 :ستاديا  نهيبه س دست

 موافقم برو بپوشش _

 ...از جا بلند شدم و به سمت اتاق رفتم تا بپوشمش باذوق

 يب ي لباس حس عج  نيا  ي كردم ؛ تو  نهييآ  ي به خودم تو  ينگاه

 داشتم 

 اد يز ي بغض و خوشحال نيب يحس هي

  زدم ؛ يبه خودم انداختم و چرخ اروم يسر تا پا نگاه  از

 فوق العاده خوشگل بود لباس



 

در    يبود ول  دهي و تا حد امكان پوش  نشستيبه تنم م  ي حساب  و

 بود، بايز  يدگيپوش نيع

 ...دنيلباس خودمو د  نيا ي بود تو يحس خوب  چقدر
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 دم يد حوياومدم كه مس رونياز تنم در اوردم و از اتاق ب لباسو

 كنه يكه منتظر نگاهم م

 :تكون دادم ي سر

 ه؟؟ يچ_

 لباس نخورد بهت؟؟_

 :نگاهش كردم باتعجب

 چرا نخوره خورد _

 ازش،؟  ومديخوشت ن_



 

 نه خوب بود_

 ؟؟؟ي خرابش كرد_

 چش بود؟؟؟ نيتعجب نگاهش كردم ا با

 بود يوااا نه بخدا عال _

 :كرد زير چشماشو

 نم؟؟ ين ببم رونيب ي ومديپس چرا ن_

عروسو قبل    نهي بب  خواستيبود آقا م  نيپس منظورش ا  اهان

 ي عروس

 :كردم و گفتم ي ا خنده

 زم يعز ي نيبب ديتو نبا_

 :اخم كرد يكم

 نه؟؟ يبب ي ك نميمن نب_

 نن يبيعروسو م يهمه موقع عروسچكسي ه_



 

 :باال انداخت ييابرو

 دوماد؟؟ يحت_

 پيدوماد خوشت يحت_

 :سمتم اومد به

 ؟؟يكن تمياذ ييخوايم_

 :در اوردم  زبونمو

 بله_

  كنميم تتيباشه پس منم اذ_

زدم و پا به    يغ يگرفت كه ج  ز ياتمام حرفش به سمتم خ  با

 د يفرار گذاشتم كه دنبالم دو

 اااا ين حيمس_

 نهه؟؟؟  يپوشي لباسووو نم_

 نههه_



 

رفتم و شلنگ ابو باز كردم و به سمتش گرفتم كه   اطيح  ي تو

 : زد ي داد

 ببند  روينگاااار ش_

 : كردم ي بلند خنده

 خوااام ينم_

سرم    ي و گرفت رو  ديسمتم اومد و شلنگو ابو از دستم كش  به

 شدم  سي خ  سهيكه خ

 ... و نيزم ي و شلنگو انداخت رو ديخند
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 : دستاش گرفت و منو به خودش فشرد نيب كمرمو

  نم ي ولم كن بب_

 :صورتم گفت ي تو



 

 يزنم  كنميولت نم_

 هنوز زنت نشدم كه  يانقدر زنم زنم راه انداخت  هيچ_

 : زدم  ي شخندين

 دوروز مونده _

 : صورتش لب زدم ي جلو بردم و اروم تو صورتمو

 دوروزم دوروزه_

  ي عصب  يلب پر حرارت و كم  ر ي بهم فشرد و ز  شتريب  خودشو

 :گفت

 دوروز خوب بتازون كه بعدش نوبت منه دختر كوچولو  نيا_

گفت ؛ درست متوجه حرفش    ي ز ي لب چ  ريكردم كه ز  ي ا  خنده

ضرب از تنش    كيبا    شرتشويبعدش رهام كرد و ت  ينشدم ول

 افتاد   روني كند كه عضالت جذابش ب

 : باال انداختم ييابرو



 

 ؟؟ي زاريم  شيخودتو به نما ه؟؟ينجوريا_

 :كرد ي ا خنده

 فكر كن اره _

ت  ي ا  باشه و  كه   شرتمويگفتم  اوردم  در  شلوارمم  و  كندم 

 ديحد ممكن رس ني چشماش از تعجب به گشاد تر

 : گفتم شدميكه از كنارش رد م  نطوريهم

  پره ي بزارم خودمو كه هوش از كلت م  شيمن بخوام به نما_

 مدل  ي آقا

 دهيدر نرس  پشت بند حرف به سمت در خونه راه افتادم كه به  و

بودم كمرمو گرفت و از پشت منو به خودش چسبوند و  لبشو  

 :به پشت گوشم چسبوند

 ي نكن تا نامرد  ي نامرد  ايريتند م  ي دار  يليدختر كوچولو خ_

 نكنم

 :باال رفت ي لبم كم گوشه



 

 يكن ينم ي كار چي تو تا دوروز ه ي ول  رمي تند م_
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 :لداي

  خوبه نيبخدا هم ميبر ايب ي خستم كرد لداااااي_

 شستيبه دلم نم  نمياتاق پرو كردم ا  نهيآ  ي به خودم تو  ينگاه

  دوست ندارم نمينه ا_

رفت كه منم   روني سرشو گرفت و غر غر كنان از اتاق ب  نياسي

رفتم و بعد تشكر از فروشگاه    رون يبعد عوض كردن لباسم ب

 : اومدم رونيب

تو هنوز لباس    يول  ميپا گذاشت  رياز صبح كل تهرانو ز  لداي_

م  يعروس  ي عني  ي دينخر دن  ييخوايخودمون  دور  تور    ا يمنو 

 ...ي كردن لباس عروس ببر  دايپ ي برا



 

  ي رفتم لباس   ي مغازه ا   نيتريتوجه به غر غراش به سمت و  يب

  جلب كرد يتوجهمو حساب

  ؛ ارهيمغازه رفتم و از فروشنده خواستم لباسو برام ب داخل

 ؛  دمياوردن لباس به سمت اتاق پرو رفتم و لباسو پوش بعد

 تنم مات شدم   ي تو دنشيد با

 رنگش  ومديخوب بود چقدر بهم م چقدر

 : زدم غي اتاق ج ي تو از

 كردمم  دايلباسو پ نننن ييي اااسي_

مثال اشك شوقشو پاک   دنميبا دو داخل اتاق شد و با د  نياسي

 :كرد و گفت

 شكرتتتت ايخدا_

 :كه گفت دميخند

  ميدرار درار حساب كن_



 

منم لباسو در اوردم و    رون يگفتم كه از اتاق رفت ب  ي ا  باشه

  تا حساب كنه ن ياسيدادم 

 :گفت مياومد روني مغازه كه ب از

 خونه  ميخببب بر_

 : كردم نگاهش

 كجا؟؟ _

 :نگاهم كرد  پوكر

 گه يخونه د_

 آقااا  دمي نه بابا  هنوز كفش نخر_

 زد تو سر خودش  يكيوسط پاساژ نشست و  هويحرفم  نيا با

 ام ينم گهيد امينم ااامينگووو من نم_

 :تعجب نگاهش كردم با

 كنن يزشته پاشو همه دارن نگاهمون م نياسي_



 

 بخدا خسته شدم گهي د اميمن نم_
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 ...روز بعد دو

 ي نگار مثل ماه شد ي وااا_

 واقعا؟؟_

 ي خوب شد يلياره خ _

 :به سمتم اومد و گفت آنجال

 نمت ياوه دختر بچرخ بب_

 :زدم كه گفت يچرخ

 ي بريهوش م حي از مس ي شد بايز يليبراوو ك _

 :كه گفتم  ميديخند همه

 نيخوب شد  يليخ  شماهام



 

 :گفت لداي

 م يستي ن شيب ي ما ستاره ا ييماه امشب شما گهيد_

 :گفت شگريكه زن آرا دميخند

 داماد منتظرتونن ي خانوم نوروز_

ا  نويا  تا باشه  پاچه  تند زدن دست  قلبم شروع كرد   ي گفت 

 :گفت لدايگفتم كه 

 وا نگار؟ چته؟ _

  استرس دارم_

 استرس كه مال شبشه فعال مونده_

 :به بازوش زدم يكي

 ره؟؟ ي م شيخوب پ  يهمه چ يعني نه يمنحرف منظورم ا_

 : انداختباال ييابرو لداي



 

د_ مسوونه يمعلومه  كه  برو  منتظر    حيحاال  بس  از  كرد  غش 

 نه يموند توروبب

كردم و بعد انداختن شنلم به سمت در خروج رفتم    ي ا  خنده

و درو باز كردم و از    دميكش  يق ينفس عم  دمي و به در كه رس 

كه مشغول حرف زدن با   دميد  حوي اومدم كه مس نييپله ها پا

 و پشتش بهمه  نهياسي

د  نياسي مس  دنميبا  كه  كرد  اشاره  من  با   حي به  و  برگشت 

 ...دنميد
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 مات شدن چشماش

اومد به سمتم و دسته گل رو    ي ا  لحظه مكث كرد و  بعد 

از دستش گرفتم دستشو سمتم دراز  سمتم گرفت كه آروم 



 

دستاش   ي كرده از سر استرسمو تو  خي  ي كرد كه با مكث دستا

 گذاشتم؛

كمك كردن   اسبنيو    لداي  م؛يحركت كرد  نيبه سمت ماش  اروم 

 جا شه  نيدامنم داخل ماش

بست دستشو به كمرش زد و رو    نو يدر ماش  نكهي بعد ا  نياسي

 :گفت لدايبه 

انتخاب نكن من جون   يعروس  ي دامنا برا  نيتوروخدا از ا  لداي_

 ندارم دامنتو جمع كنم

 : گفت و به طرف من برگشت ي چشم لدايكه   ميديخند همه

 پشت سرتون ميايماهم م ديشما بر_

 : به حركت دراورد نويتكون داد و ماش ي سر حيمس

 نگار _

 هوم _



 

 داشبور رو باز كن  در

 : به سمتش برگشتم كنجكاو

 چرا؟؟ _

 باز كن تو _

قرمز چشمام   يجعبه مخمل   دني شدم و درشو باز كردم با د  خم

 :گرد شد

 ه؟ يابن چ_

 بازش كن _

د  جعبه با  باز كردم  و درشو  برداشتم  الماس   دن يرو  انگشتر 

 :بهت زده به سمتش برگشتم

 ه؟؟؟ يچ نيا_

  حلقه ازدواجمون_

 :كردم ي ا خنده



 

 ؟ ي ديم ي نجوريچرا ا وونهيد_

 ومد؟؟يخوشت ن_

 نه شوكه شدم_

ا  عروس _ نشو  شكه  اول   نيخانوم  تر  نيتازه  كوچك   ني و 

 بود برات زميسوپرا

 ...و  دميخند
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شد و اومد درو برام باز كرد و   ادهي پ  حيمس  ميدي تاالر كه رس   به

  شم؛ ادهيكمكم كرد كه پ 

 م ينر  هيگرفتن ازمون بود ؛ قرار شد آتل  لميبردار مشغول ف  لميف

  ميبساز پيو كل ميري عكس بگ يشمال و كل ميبجاش بر يول

من گفتم    ياصرار داشت هردوتاشو انجام بده ول  يليخ  حيمس

 هي كاف يعروس ي برا  لميف نيهم



 

دامنمو با دستم كه گل رو گرفته بودم    ميسمت تاالر رفت  به

بودم و همراه مس آروم دم   حي؛مس  ومدميراه م  حي باال گرفته 

 :گوشم گفت

 فنچ كوچولو  نمتيبب  ي شنلو بردار نيا ستي دل تو دلم ن _

تاالر كه شد  ي زيو چ  دميخند  ي نخود همه    مينگفتم داخل 

 دنيبلند شدن و شروع كردن دست زدن و كل كش 

كه من    ميديرس  گاهمونيبه جا  كات يتبراز    يم يحجم عظ  بعد

 لباس ماتش برد  ي تو  دنميبا د حيشنلو در اوردم مس

  دنيموضوع شدن كه خند ن يمتوجه ا همه

 ام بود جلو اومر و كنار گوشم گفت  ره يهمنطور كه خ  حيمس

: 

  بچرخه فرشته تونهينم ي تو جا  ي امشب چشمام جز رو_

 :و گفتم   دميخند

 بچرخه   ديبعدا هم نبا_



 

 :انحنا داد يلبشو كم  گوشه

 چرخه ينم_

كه عمو و زن عمو اومدن به سمتمون عمو   ميمبل نشست   ي رو

 :اومد و در آغوشم گرفت ش يشگيبا لبخند هم

  ي داداشم چه بزرگ شد ي دختركوچولو _

 :كه گفت دميكرده خند  بغض

 ي خوشبخت ش دوارميام_

 ح يكه رهام كرد و به سمت مس  دميكردم و گونشو بوس  ي تشكر

 :رفت

 حواست به تك دختر داداشم باشه مرد جوان_

 :گفت ي جد يليخ حيمس

 تمام حواسم به خودشه_



 

فشرد و تشكر كرد كه زن عمو   حويو دست مس  ديخند  عمو

 :بغلم كرد سشي خ ي اومد به سمتم و با چشما

 ي اله يدخترم خوشبخت ش_

 زن عمو جونم  يمرس_

و خاله    ي صالح  ي گفت و رفت كه آقا  يكيتبر  حي هم به مس  بعد

 ...اومدن و نيميس
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و   لدايگفتن كه پشت بندش بهراد و آنجال و    كيتبر  بهمون

 :اومدن سمتمون نياسي

 با يدختر ز يخوش بخت باش_

اومد سمتم    لدايو انجالرو بغل كردم و تشكر كردم كه    دميخند

 :و بغض كرده گفت

 احمق  نميبب  تويعروس كردميخاک تو سرت فكر نم_



 

 :دميگرد شده خند ي چشما با

 از ابراز احساساتت  يمرس_

 :گفت نياسيو بغلم كرد كه  اومد

تومن پاش پول دادمو به فنا    هي كه    ي شيبسه االن آرا  زميعز_

 بسه  ايب ي ديم

 :گفت يج ي كه د  ميديخند همه

دخب  _ داماد  عروس  كه    نييپا  دييا ي ب  هيكاف   گهيدوستان 

 مراسما شروع شه

 :گفت نياسي

  مبل هي بستتمون به پا ح يمس مييايب ميي خواي بخدا م_

 :گفت يج ي كه د دنيسالن خند  همه

 نييپا  اريب  فيتشر ني اسيآقا  ياوك_

  چشم چشم_



 

 :شروع كرد يج ي رفتن كه د همشون

تر_ خاص  امشب  برا  نيخب  پس    نيا  ي شب  عاشقه  زوجه 

 م يتركونيم

 :گفت يج ي و دست زدن كه د   غيج  همه

 م؟ ينزن دي دامادو كل ي آقا  زي سوپرا نيفقط قبلش اول _

 :گفت يج ي زدن كه د يسوت همه

 تو دش ياريخب ب_

چهار   كيكردم كه در باز شد و ك  حيبه مس  ي تعجب نگاه  با

 رو اوردن داخل كه دهن همه باز موند  يطبقه بزرگ

زد و دستمو گرفت    ي نگاه كردم كه لبخمد  حيس زده به م  بهت

 م يرفت  كيو به سمت ك ميدور شد  گاهيو از جا

خاطراتمون به شكل   ن يشده از اول  دهيپوش  كي طبقه ك  چهار

تاج ك تا  بود  تو  ك يعكس  منو خودش  لباس    ي كه مجسمه 

 عروس و داماد بود



 

پر  ي جلو  دستامو و  برگشتم  سمتش  به  و  گرفتم   دم ي دهنم 

 ... بغلش
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 د؛يهمه نوبت به رقص تك نفرمون  رس دني رقص يكل بعد

 كه آهنگ بغلم كن تتلو پخش شد  ميستاديا دسط

حلقه    حيمس گردنش  دور  دستامو  منم  و  گرفت  كمرمو  دور 

  ميخورديبه هم آروم تكون م رهي كردم و خ

مثل  _ شد  هي امشب  ازم    ي الماس  داره چشمامو  درخششت 

 ره ي گيم

 :زدم ي لبخند

 مدل  ي آقا ي شد پيخوشت  يليتو هم خ_

گذاشتم   نشيس  ي كه سرمو رو  ديبوس  مويشوني و اروم پ  ديخند

 :و چشمامو بستم و خودمو به آهنگ سپردم



 

  كشم يدود و دمه غم م  نيا  ي كن كه من از همه خستم تو  بغلم

  از تو نفس من

 :دم گوشم لب زد  اروم

 ؟ ينگاهم كن ييخواي پرنده نم_

 اروم ترم زندان بان ي نجورينه ا_

 :سرم گذاشت ي وچونشو رو ديشونه هاش لرز يكم

  ... به من حس قشنگو دهيتو م بغل

 ...تو عطر تن تو بغل

زوج  بعد و  وسط  اومدن  همه  رقص  اتمام  كردن   ياز  شروع 

بامزه و    يليو زنش هم اومده بودن و خ  يصالح  ي آقا  دني رقص

 دني رقصي عاشقانه باهم م

 :نشونشون دادم  حيمس به

  ييمنو بخوا يشكل  نيسن ا نيتا ا خوامي م نيبب_



 

 : كرد ي ا خنده

  عاشقتم  ي نجوريا گميمن صد سال د_

لباش گذاشتم و   ي لبمو رو  يو وسط اون همه شلوغ  دميخند

 ...كرد ميكه همراه دمياروم بوس

 ...بود ميشب زندگ  نيبهتر امشب

[24.11.20 22:24] 

#part271 

رفته بود و مشغول حرف زدن با چند تا مرد بود و منم   حيمس

 :و آنجل بودم لداي شيپ

 ازش نكنه بدزدمش  ي چشم بردار يتونينم  قهيدودق هيچ_

اخمام   يكم  حي دختر خاله مس  دنيطرف صدا برگشتم با د  به

 هم رفت  ي تو

 :مزد  ي تظاهر لبخند



 

 ي كه تو االن جا  خواستيچون اگه م  زميعز  ستمينگرانش ن_

 ي من بود

 :زد يپر حرص  لبخند

 ي تو اومد ياره قرار بود باشم تا وقت_

 رسما ماتم برد  حيمامان مس دنيجوابشو بدم كه با د خواستم

 سالم عروس خانوم_

 :كردم ارامش خودمو حفظ كنم يسع

 سالم مامان جون _

 :گفت كرديكه تا حاال بهت زده به ما نگاه م لداي

 و دوست نگار   نياس ينامزد  لداميسالم من _

 :زد ي پوزخند ساناز

 ندازني هم تور م  يدسته جمع_

 :بگه كه جلوشو گرفتم ي ز ي كرد و خواست چ ياخم لداي



 

  ي پسرمو جادو كرد  تييبايز  نيبا ا يحساب_

 :زد ي ادامه پوزخند در

 دونه ي همه كسش م ي كه تورو جا ي جادوش كرد ي جور_

  لب جادوگر خطابم كرد  ريبعد ز و

 :زدم ي لبخند

 د؟ ي منو به عنوان عروستون قبول كن دييخوايم يشما ك_

 چوقتي ه_

 مانع شد حيمس  ي بگم كه صدا  ي زيچ خواستم
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 :دور كمرم انداخت و منو به خودش چسبوند دستشو

 ي ن خوش اومدسالم ماما_

 سالم پسرم _



 

 :به اطراف كرد ينگاه حيمس

 بانو كجاست؟_

 پر بغض بانو اومد  ي بگه صدا  ي زيخواست چ  حيمامان مس تا

 ي لباس دوماد ي قربون اون قدو قامتت برم تو ياله_

در آغوش گرفت و بعد اومد سمت    حويمس  ياشك  ي چشما  با

 :بهم انداخت يمن و نگاه

 ي ماهماشاهلل دختر خوشگلم مثل _

بانو پر   ي لبخند زدم و درآغوشش گرفتم برعكس اون دونفر 

 مثبت بود برام  ي انرژ

 :كردم كه گفت ي اومدم و ازش تشكر  روني بغلش ب از

 ي اله ديخوشبخت بش _

 :اومد سمتمون نياسيكه  مي ازش كرد ي تشكر حيمس همراه 

 آمادست ا يداداش ب_



 

 :ديدستمو گرفت و بوس حيمس

  امياماده كنم زود م زتويمن برم سوپرا زميعز_

 زدم كه رفت و ازم دور شد.؛ ي گفتم و لبخند ي ا باشه

 نبود  ي و ساناز خبر حياز مامان مس گهيد

 :گفت لداي

 كردم يدختررو خفه م نيمن جات بودم ا_

 :دميخند

  بابا ال يبخ_

  لدا يرو به    نيم  ستيبعد ب  ميحرف زدن با بچه ها شد  مشغول

 :گفتم

 نكرد؟ ريد حيمس_

 دونم ينم_

 ن ياسيدنبال  ي بر شهيم_



 

 دا يپ حويتكون داد و رفت كه منم راه افتادم تا بلكه مس  ي سر

 كنم

چرا    دونميبا دستام گرفتم تا راحت تر بتونم راه برم؛نم  دامنمو

رفتم با    ييداخل دستشو   ديبه ذهنم رس  ييدستشو  ي لحظه ا

 ...صحنه روبه روم دسته گل از دستم افتاد دنيد
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 ستاد ي اون حالت قلبم ا ي و ساناز تو  حيمس دنيد با

 :سانازو پس زد و به سمتم اومد حيمس

 نگار اشتباه نكن خب؟؟_

دستام فشردم و از   نيب  د؛دامنمويگونم چك  ي رو   ياشك  قطره

مس  رونيب  يبهداشت   سيسرو كه  و   حيزدم  اومد  سرم  پشت 

 :بازومو گرفت

 بدم حي نگار بزار توض _



 

 :سمتش برگشتم به

 نو يا  و؟؟يچ  دمو؟؟يكه د  ي صحنه ا  ح؟؟يمس  ي بد  حيتوض  ويچ_

با دختر خالش   ميشب عروس  ي كه شوهرم چجور   ي بد  حيتوض

 كرد؟؟ يم انتيبهم خ

 :گفت يعصب

 نكردم  انتيبهت خ چوقتي من ه_

ا_ چ  نيپس  ا  يبوسه  مرد   نيبود؟؟  منم   ي همون  كه  بود 

 ؟؟ يتونست د؟؟چطوريبوسيم

 امشبو خراب نكن  يگيم ي نگار بفهم چ_

 تونمينم_

 :ديو تو صورتم غر ديبه سمت خودش كش منو

 بفهم  دياون به زور منو بوس_

 حرفتو؟  كنهي اثبات م  يچ_



 

 :اومد نياسي ي بگه صدا ي ز ي خواست چ تا

 ثابت كنم  تونميمن م_

 :كه گفت ميسمتش برگشت به

همش نقشه خاله و   ناينكرده گول نخور ا  ي كار  حينگار مس _

 ساناز بوده 

 :كه تا حاال ساكت بود گفت ساناز

قبل ازدواجم با هم حال    ايخودش گفت ب  حيمس   يگيم  يچ_

 ...مگ ميكن

 :ادامه داد نياسيبهش گفت كه  ييخفه شو حيمس

 ...مدرک دارم_
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ساناز   لميف  ي به سمتم گرفت تو  شويحرفش به گوش  نيا  بعد

 بودن حيو مامان مس



 

ساناز خوب دقت    حيبدست اوردن مس  ي فرصتته برا  نياخر_

 كن

 كارمو بلدم خاله_

بعد تو كارتو شروع كن نگار    نهي منو بب  اديب  گميم  حيبه مس_

 زه يريحتما جشنو به هم م نتتونيبب تي اون وضع ي تو

 بره  ادشيمجذوبش كنم كه عروسشو  ي جور ياوك_

 ...قطع شد  لميف و

لب    ريز  نياسيشد كه رو به    رهيمنقبض بهم خ  يبا فك  خيمس

 :گفتم

 يمرس  نياسي يمرس_

مس  و بندش  حلقه   حويپشت  دورم  دستاشو  كه  كردم  بغل 

 ...كرد

 بهت شك كردم  دي ببخش_



 

 :نگفت كه گفتم ي زيچ

 هوم؟ ميبه شبمون ادامه بد ايب_

 :و گفت ديخند يكم

 رون؟؟ يب ميبر_

 ميبر_

سرم انداختم   ي دور بازوش حلقه كردم و كاله شنلو رو   دستمو

 ؛

چشمامو گرفته    ي جلو  حيمس  مي تاالر رفت  اطيهم به سمت ح  با

 ...كرديم تيبود و اروم منو به سمت جلو هدا

 سا يخب وا_

 :كه گفت ستادميا

 ؟ ي آماده ا_

  اره_



 

...دو.....سه و بعد چشمامو باز كردم   كيصدا گفتن    ك ي  همه

 كردم يباور نم دمويكه د ي زيچ

 و نگاهمو به بالن بزرگ روبه روم دوختم  دميبهت خند پر

 :كنار گوشم گفت حيمس

 خوشت اومد؟ _

 : سمتش برگشتم به

 يخوبهههه مرس يليخ_

 ؟ يشيسوار نم_

 شه؟ يم_

حركت بغلم كرد و    ك يمعلومه و بعد منو به سمتش برد و با  _

بالن گذاشتم و خودشم سوار شد كه بالن به سمت باال   ي تو

 ...رفت كه همه دست زدن



 

لبش گذاشتم و   ي زدم به محض برگشتنش لبمو رو  صداش

  ره ي به لباش زدم و بعد لبمو برداشتم و همنطور خ  يقيمك عم

 :به لباش گفتم

 طعم لب من باشه ديلبت فقط با ي رو_
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 ي و بعدشم آنجال و بهراد و بعد اونم اقا  لدايو    ن ياسيما    بعد

حساب  يصالح كه  شدن  بالن  سوار  زنش   ي آقا  نياسي  يو 

 م يديرو دست انداخت و ما خند  يصالح

  ي شدن و نوبت به دور دور عروس  نشونيهمه سوار ماش  بالخره

 د يرس

وا  با يتقر  نياسي كه  بس  از  اورد  در  رو    سادي پدرمونو  همه  و 

 تا برقصن  ابونيكشوند وسط خ



 

  سادم يوا   ابونيخ   ي خسته شده بودن همه كه تو  يحساب  گهيد

 تا دسته گل رو پرتاب كنم 

دو سه گفتم و    كيبودن كه    ساده يو چندتا از دخترا وا  لداي

  دسته گلو پرت كردم

 نه ياسيدسته گل دست  دميكه د برگشتم

 نياسي_

 بخت منم باز بشه ديشا سميگفتم وا هيخب چ_

گفت كه همه سوار    حيكه مس  دنيحرفش همه خند  نيا  با

 بشن ناشونيماش

 اديسرعتشو ز يكرد و كم  نهيبه آ ينگاه حيسوار شدنم مس با

 مي فاصله گرفت ناي كرد كه از ماش

 اروم تر  كننيگممون م حيمس_

 خب  نهيقصدم هم_



 

 :كوچه كه گفتم كيداخل   ديجي پ هويدر ادامه حرفش  و

 ؟يكنيم  كاريچ وونهيد_

  ما يپول هواپ  يكل   زمي عز  ميكن  ري د  نياز ا  شتريب  ميتونيما نم_

 دادم  يشخص

 :گفتم كه گفت يحرفش بهت زده چ نيا با

 يفهم يخودت م_

كوچ   كيبه    ني م  ستيب  بعد فرودگاه  كه   ميديرس   كي باند 

شد و به سمتم اومد و درو برام    ادهي ترمز زد و خودش پ  حيمس

 بشم؛ ادهيباز كرد و كمك كرد كه پ

كرد و بعد رفت    تيهدا  كيكوچ  ي مايمارو به طرف هواپ  ي مرد

مس كمك  رو  حي به  و  شدم  كه   شي صندل  ي سوار  نشستم 

 مسبحم اومد و كنارم نشست ؛ 

 نبود مايهواپ ي تو  چكسينا ه  جز

  جدا بوداتاقك خلبانم از ما  يحت



 

سر    ي رو  ي شونه هام كنار زد و بوسه ا  ي شنل رو از رو  حيمس

 : شونم زد

  تونميو من م  مي رس يم  ي دوروز دلبر  انيبه پا  مي دار  گه ياومم د_

 كنم هيحسابمو باهات تسو

كه صورتشو جلو تر اورد و    دمي زده نگاهمو ازش دزد  خجالت

 :ديبه گونم كش شوينيب

 .كشهيمنو م يگل  ي لپا نيخجالت نكش كه ا_

 :و گفتم دمي عوض كردن جو كنار كش  ي برا

 منو؟ ي بر ي حاال كجا م_

  مورد عالقت ي اليو_

 اونجا تنگ شده  ي دلم برا يلياخ جون خ_

كم_ حاال  ه  يخوبه  از  امشب  كه  ن  يچ ي بخواب    ست يقرار 

 ...بگذرم 
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  ي زي چ  ن ياول   ن يچشمامو باز كردم ؛ اول   ياروم  ميحس  نس  با

 بود  رهيو آسمون ت حيچونه مس دميكه د

 :گذاشتم كه نگاهم كرد نشي س ي رو دستمو

 ؟؟  ي شد داريب_

 م؟ يري كجا م_

  تو  برمتيدارم م   اليو ميديرس_

ب  با از آغوشش    رون يحرفش چشمام گشاد شد و تقال كردم 

 :اميب

  ن يمنو بزار زم_

 :گذاشتم و گفت نيزم ي اروم رو  حيمس

 شد؟؟ يچ_

 :استرس گفتم يكم با



 

برنداشته بودم    يو بعد قدم  اميخودم ب   خواستميفقط م  يچي ه_

  آغوشش افتادم ي خورد و باز تو چيكه پام پ

 :خندون نگاهم كرد حيمس

 كار كار خودمه_

پاهام انداخت و بغلم كرد كه    ر يبعد پشت بندش دستشو ز  و

  دميكش  ينيه

رو باز كرد و داخل شد به سمت كاناپه رفت و منو اروم    اليو  در

 روش گذاشت ؛

پام زانو زد    ي از تنش در اورد و كرواتشو شل كرد و جلو  كتشو

زنج از  پاهام  انگار  كه  اورد  در  اروم  پام  از  كفشامو  بعد    ر ي و 

 ازاد شدن يمحكم

 :شد  رمي گذاشت و خ ي هارو مرتب گوشه ا كفش

 شه يباورم نم _

 شه؟ يباورت نم ويچ_



 

 يينجايكه تو ا_

 :كردم ي ا خنده

 كنار تو  نجاميباورت بشه چون من هم_

 بدست اوردنت  ي برا دميكش  يسخت يليخ_

 :زدم و دستامو دوطرف صورتش گذاشتم ي لبخند

 حاال؟  ديارزيم_

 :نگاهم كرد قيعم

 د ي ارزيم يكه فكرشو بكن ي زياز اون چ شتريب_

ا  هيثان  چند پاشد  كه  كردن  سمتم   ستادينگاهش  دستشو  و 

 :گرفت

 باهام؟ ييايم_

دستش گذاشتم    ي شروع كرد تند زدن ؛ اروم دستمو تو  قلبم

 ...ميو از جا بلند شدم كه به سمت پله ها حركت كرد
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 زد ي هر قدم قلبم تند تر م با

 ستاد يرسما قلبم ا ميديدر اتاق كه رس به

و همراهش داخل شدم كه منو نشوند   دميكش  يقيعم  نفس

، دستشو سمت موهام برد    ستاديتخت پر گل رز جلوم ا  ي رو

موهام بود رو باز كرد   ي كه رو  يكم   ي آروم سنجاق ها  يليو خ

سرمو برداشت و انداخت   ي و در آخر با آرامش كامل تور رو

 گوشه اتاق 

 ستم يدوطرف بازوهام گذاشت و مجبورم كرد با دستشو

چرخوند و دستشو سمت بند لباسم برد و با انگشت اشاره    منو

 كه باز شد دشيكش



 

مكث  ي بندا  اروم بعدش  و  كرد  باز  پشت   يلباسمو  با  كرد؛ 

رو كش  ي دستش  بدنم   برهنه  لرز  ديقسمت  بدنم   ي كه  به 

 ...نشست

كه بند دلم    ديو شونمو بوس  ديكش   نييسرشونه لباسمو پا  ارون

 ...پاره شد 

 رسونديمرد امشب منو به جنون م نيا

 كه كامال لباس افتاد  ديتر كش  نييپا لباسو

ارتفاع  همزمان از  منم  دل  لباس  ز  يبا  سقوط   اد ينه چندان 

 ...كرد

ا  اروم بوسه  و  گردوند  برم  خودش  سمت  رو   ي به    ي كوتاه 

 ي بدن سست من اشاره ا   ي زد و آروم هلم داد؛ برا  ميشونيپ

 كنه  زشيبود تا ر يكاف

باز كرد و در اخر    رهنشويپ  ي دكمه ها   يكي  ي كيبهم    رهيخ

 انداخت  ي و گوشه ا دي كش رونياز تنش ب رهنشويپ



 

كه به سمتم   دياش چرخ   ده يبدن ورز  ي لرزونم رو  ي ها  مردمك

  زد؛ مهيبدنم خ ي اومد و رو

  نيي پا  يو بعد كم  ديم آورد و اروم بوسبه سمت چشما  لبهاشو

داغش كه    ي لبها  ديتر از اون چونمو بوس  نييتر گونمو و بعد پا

 شروع به زدن كرد  ونيدر م يكيگردنم نشست قلبم  ي رو

 ... ديكمر لختم كش ي داغش را رو ي دستا

[24.11.20 22:24] 

#part278 

 :داد و گفت رونيلبم نفس داغشو ب كيپشت بندش نزد و

 خب؟ ستي ن يچيجز آرامش ه   نجايا_

لبم    ي گرمش رو  ي تكون دادم كه لبا  ي بستم و سر  چشمامو

عم كام  و  كه   يقينشست  كردم  باز  چشمامو  گرفت  لبام  از 

 ...خمارش مسخم كرد ي چشما

 كه به سمت شلوارش رفت باز چشمامو بستم دستش



 

كردم    يهم فشردم و سع  ي چشمامو رو  يقيحس درد عم   با

 اروم باشم 

باز  شتريلبمو ب  حيمس داغش تك تك    ي گرفت و دستا  ي به 

 بدنمو فتح كرد  ي اجزا

  ...كردم يمن آرومش م اره

 ...كرد يگوشم ثابت م  ريعاشقانش ز ي نجواها نويا

امشب كامل آرامشش شدم امشب كامال آروم شدم  امشب    من

  دميبار د ني اول ي برا دميچشمهاش د انوسياق ي ارامشو تو

 حالت ممكنه رو داشت امشب نيروشن تر ماشچش

 ...خوشحال بودم  يروشن ني من چقدر از ا و

******** 

 :حيمس

  ... شدم رهي چهره غرق خوابش خ به



 

بوس   اروم ا  دميسرشو  تمام    ني؛  برد  من  سر  از  هوش  دختر 

 شبيد

باز شد و   ي لختشو نوازش كردم كه ال  ي بازو  اروم چشماش 

 :نگاهشو اروم بهم دوخت

  ري صبح بخ_

متوجه شرا  انگار زده سرشو   طشيتازه  بود كه خجالت  شده 

 كرد  يمخف  نميس ي تو

 :دميسرخش كش   ي گونه ها  ي كردم و دستمو رو   ياروم  خنده

 سرخو من؟ ي گونه ها نيبخورم ا_

 :كرد كه گفتم ي زير  خنده

 ؟؟يبلند ش يتونيم_

هم   ي اخماشو تو  هويتكون داد و از جاش بلند شد كه    ي سر

كم  ديكش رو  يو  نگران ستمو  كه   ي به سمت جلو خم شد 

 :دلش گذاشتم



 

 ؟؟ ي درد دار_

 :نگفت كه از جا بلند شدم ي ز ي و چ  ديگز لب

  ارميبزار برم برات صبحانه ب_

 :بعد از جا بلند شدم كه دستمو گرفت و

 برم حمام  يكمكم كن  شهيم حيمس_

گفتم و بغلش كردم و به سمت حمام رفتمو آب گرمو   ي باشها

باز كردم داخل وان  و اروم داخل وان گذاشتمش و صورتشو  

 :نوازش كردم

 ؟؟يخوب_

 :دستم گذاشت ي رو دستشو

 خوبم نگران نباش_
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از درست كردن صبحانه رفتم دم در حمام و نگارو صدا    بعد

 :زدم

 نگار؟ _

  امياالن م_

 ؟ييخواي كمك نم_

 :مكث گفت هي چند ثان بعد

  نه_

  ز ي م  ي رفتم و جگر هارو رو  نيي گفتم و از پله ها پا  ي ا  باشه

  ومديم نييكه داشت از پله ها پا  دميگذاشتم كه نگار و د

 ر ي صبح بخ_

 :زد ي لبخند

 ر ي صبح بخ_

 :كه جگراروجلوش گذاشتم نشست



 

 ي شد  في بخور ضع_

 ؟؟ييرو تنها  نهمهيا_

 :تكون دادم كه گفت ي سر

 تونميمن نم_

 ي شد فيضع ي ليخ شبيهمش مال توئه د نميمن خوردم ا_

پا  ديگز  لبشو سرشو  ا  ن ييو  از  كه  خجالتش   نهمهي انداخت 

 : زدم و از جا بلند شدم ي لبخند

 لممونيعكس و ف ي برا انيب  ي لمبرداريف مي امروز قراره ت _

 ...رفتم رونيتكون داد كه از جا بلند شدم و به سمت ب ي سر

* 

 :نگار

 ي و رو  ديخانوم دستتونو دور گردن آقا داماد حلقه كن  عروس

 دش يو ببوس دي پنجه پا بلند ش



 

حلقه كردم و اروم لبمو    حيزده دستمو دور گردن مس خجالت

  ح ي لبش گذاشتم و بعد كات دادنش برداشتم و رو به مس ي رو

 :گفتم

 ده؟؟ي بد بد م ي چرا انقدر ژستا نيا_

 :ديخند

 بد نبود؟ شبيبد بد د ي ژستا نيا_

 :به بازوش زدم يك يكردم و  يزده اخم خجالت 

 ي بد يليخ_

كرد   كي كرد و دو طرف صورتمو گرفت و به هم نزد  ي ا خنده

 كه لبم مچاله شد

 خانوم   دارمي خجالتتم خر_

 :زنه گفت هويجوابشو بدم كه  خواستم



 

 دي اصال به شما نبا  يخوب شدمرس  كه يت  هي  ني چقدر ا  ي واا_

 هي لمبرداريگفت ف

برگشت  با به سمتش  ا  م يتعجب  بعد  حرفش هر دومون   نيو 

 ...خنده ري ز ميزد
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تموم شد و    ي بردار   لم يوقفه بالخره ف  يسه ساعت كار ب  بعد

 از سرمون برداشتن  تيد

 :ميشنا نشسته بود ي ساحل رو  كنار

 ح؟يمس_

 جانم_

 نه؟ يا گنيخوش كه م انيپا_

 : كرد نگاهم

 ؟يچ_



 

كنار هم غروب    ننيكه دخترو پسر به هم برسن و بش  نيهم_

 آفتاب و تماشا كنن

 :كرد يكوتاه خنده

 داستاناست  انيپا نيا  رينخ_

 ه؟؟ يما چجور انيخب پا_

 :براقشو بهم دوخت نگاه

تو خونه   برمتيدوشم م  ي رو  زارمتيكه االن من م  هينجوريا_

 ...تا بعدش

 :دميپرس   كنجكاو

 ؟؟ي تا بعدش چ_

 ي نيبيتا بعدشو االن م_

رو  هوي گذاشت  ج  ي منو  كه  شد  بلند  و  و    يغيدوشش  زدم 

 : به كمرش زدم يمشت



 

  نيبزارم زم وونهيد_

 تقال نكن_

  شهيحالم بد م حيمس_

 شهينم_

لب زمزمه كردم كه از پله ها باال رفت و بعد    ر يز  يازخودراض

 تخت فرود اومدم  ي رو   هيثان ستيب

 :كردم نگاهش

 مثال؟ يخب كه چ_

 :زد مهياز تنش كند و به سمتم اومد و روم خ شرتشويت

 شم ينم ريلحظم ازت س كيمن  نكهيخب ا_

 ي لباسمو باز كرد و سرشو تو   ي پشت بند حرفش دكمه ها  و

 ...گردنم فرو برد ي گود
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 ...روز بعد ستيب

به    نگاه بغضمو  رقص  نياسيو    لدايپر  مشغول  بودن   دني كه 

 دوتا باهم ازدواج كنن؟ ن يا كرديفكرشو م يدوختم؛ ك

 :دم گوشم گفت حيمس

 بازم عروست كنم؟ ييخوايمايمحوشون شد يحساب_

 :كردم ياروم خنده

 براشون خوشحالم  رمينخ_

 :گفت كه گفتم ياهان حيمس

 عاشق هم بشن؟ نايا ي كرد يفكرشو م_

 :دينوش يدستشو كم ي تو جام

 كردم ينه راستش اصال فكرشم نم_



 

انجال االن حدودا   د؛ي و نگاهم سمت بهراد و انجال چرخ  دم يخند

 شش ماهش بود و شكمش هم بزرگ شده بود

 ...كرديازش مراقبت م يكه حساب  بهرادم

 :لداي

  يانقدر بوق نزن شهيم نياسي

 دامادم انقدر جلف  اخه

 بوق بود نياز ازدواجم هم ميمن كل فانتز زميعز_

 خب خداروشكر عروس اصال مهم نبود فقط بوق _

 :بهم دوخت طونشويش نگاه

 كه مهم تر  يچرا عروسم مهم بود  شب عروس_

كردو سرشو   ي سرش كوبوندم كه خنده بلند  ي دسته كل تو  با

 :برد  روني از پنجره ب

  كمككك عروس دست بزن داره_



 

 :كردم و بازوشو گرفتم  ي ا خنده

 تو آبرومون رفت  ايب وونهيد_

 ...بهم زد و يداخل اورد و چشمك سرشو
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 : انداختم يدر اوردم و هر كدومو طرف كفشامو

  پاهام درد گرفت ش ياخ_

 :كرواتشو شل كرد نمياسي

 كرد يداشت خفم م نميا_

و تور رو از سرم برداشتم    نهييآ   ي اتاق شدم و رفتم جلو  داخل

 ع يسر  دميكه شن  نوي اسي  هيپا  ي و لباس عروس رو دراوردم صدا 

  ي ليزدم؛ خ  هيحمام و درو قفل كردم و به در تك  ي تو  دميپر

 استرس داشتم 



 

و مشغول شستن موهام   وان و نشستم داخلش  پر كردم  رو 

 شدم ؛

 ومديامشبو مامانم ن رهينم ادمي چوقتيه

 هم براش ارزش نداشتم؟  خوردهي يعني

دورم    بغض رو  و حوله  بستم  رو  و دوش  كرده سرمو شستم 

 ؛   دميچ يپ

كم   ستادميا  نه ييآ  ي رو  روبه چشمام  كردم  نگاه  خودمو    ي و 

 قرمز بود 

 دم؛ يكش يق ينفس عم بار پلك زدم و چند

بهتر  لداي  نه زندگ  نيامشب  برا  تهيشب  نه  خودت   ي پس 

 ن ياسي ي خرابش كن نه برا

گذاشته بودمش    نجا ي ا  يكه از قبل عروس  يبه ست مشك  ينگاه

  كردم؛

 ..بپوشم نويداشتم امشب ا دوست



 

به خودم    ينگاه  نهييآ  ي و تو  دميبود لباسو پوش  يهر فالكت  به

 تن ي چقدر خوشگل بود تو  يانداختم؛ لعنت

 رون يزدم و خواستم ب يزدم و پشت بندش رژ كم رنگ يچرخ

و قفل درو باز كردم و اروم از حمام    دميكش  يق يبرم ، نفس عم

 اومدم ؛  رونيب

 اتاق نبود  ي تو نياسي

 نياسي  هويبه اطراف انداختم كه    ياومدم و نگاه  روني ب  اروم

 :داخل شد

 ....مسوا نيا لداي_

به كمرم زدم   يحرفشو خورد و مات نگاهم كرد، دست   دنميد  با

 :و با عشوه گفتم 

 چطوره؟ _

 :انداخت و گفت  نييپا دستشو

 جون_



 

 :كردم ي ا خنده

 فقط جون؟  نيهم_

 :اومد و نگاهشو بهم دوخت جلو

 همش مال منه؟؟   نايا نايا_

 : كردم ي ا خنده

 نياسي ي ا  وونهيد يليخ_

 :پشت كمرم نشست و منو به خودش چسبوند  دستش

 تو دختر  وونهيد وونميمن د_

رو  لبخند رو  ي تز  دستمو  و  رفت  ر  ي لبم  صورتش   شيته 

 :دميكش

 منم دوست دارم عشق جذاب من_

زد و لبمو   مهيتخت گذاشتم و خودشم روم خ  ي كرد و رو  بغلم

ها دكمه  گرفت كه دستم سمت  كام  و   رهنشيپ  ي به  رفت 



 

 ي رو  دنيبوس  ن يداغش ه  ي شروع كرد باز كردنشون و دستا

 ...بدنم در حركت بود ي جا ي جا
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 ...ماه بعد سه

 :نگار

اومدش    ايبه آنجال كه مشغول خوابوندن بچه تازه به دن  ينگاه

   بود كردم ؛

ماه حساب  نيا  ي تو زود   يسه  زمان  و  بهمون  خوش گذشت 

 گذشت

ا  نياس يو    لداي ازدواجشون ده روز رفتن  بعد  و منو   ايتال يكه 

بچش    ري درگ  ي؛ بهراد حساب  مي بود  مونيمشغول زندگ  حميمس

   شده بود



 

به بچه كردم؛ چقدر معصوم و    يسمت آنجال رفتم و نگاه  به

  بود يخواستن

 :اروم گفت  آنجال

 ؟ يلش كنبغ ييخوا يم_

بهم دست   يتكون دادم و اروم بغلش كردم كه حس خاص  ي سر

  داد

  مثبت داشت  ي بچه انرژ  چقدر

دستم گرفتم دلم   ي تكونش دادم و دست كوچولوشو تو  اروم

 ...ظرافتش ضعف رفت ي برا

 :اومد داخل اتاق و بلند گفت لداي هوي

 ...بچه ها _

كه اروم    ميو به بچه اشاره كرد  ميبهش گفت   يانجال ساكت   منو

 :دهنش و بهد اروم گفت  ي گفت و دستشو گذاشت رو  ي باشه ا



 

  شام دييايگفت ب نياسي_

 :كه انجال گفت ميتكون داد ي سر

 م يتخت بر ي طاهارو بزار رو _

تخت گذاشتم و پتو رو روش    ي گفتم و بچرو اروم رو  ي ا  باشه

 ... ميترف روني و ب ميو بعد چراغ خوابو روشن كرد  دميكش
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از پشت بغلم   حيمس   هويعوض كردن لباسام بودم كه    مشغول

 :شونم گذاشت ي كرد و سرشو رو 

اتاق پرو لعنت_ ا  هيچ  ياون  لباساتو عوض    نجا ي كه تو همش 

 ؟؟هوم؟ يكنيم

 :كردم و به سمتش برگشتم ياروم خنده

 عوض كنم   نجاي دوست دارم ا_

 خت يمعدم به هم ر  هويكرد و جلو اومد تا ببوستم كه    ي ا  خنده



 

 ا يجلو ن حيمس_

 :تعجب گفت با

 چرا؟؟ _

 شديحالم دگرگون م ديچي پي م ميني ب ريعطرش كه ز ي بو

 : گذاشتم نشي س ي رو دستمو

 ي ديم ي بد ي برو عقب بو_

 :تعجب نگاهم كرد با

 ؟ ينگار خوب_

 :خودشو بو كرد و گفت بعد

 عطرمه امروز حموم بودم كه ي بو_

 :تخت نشستم ي رو رفتمو

 دي لحظه حالمو بد كرد ببخش هيفقط  دونمينم_

 :نگفت و اومد كنارم نشست ي زيچ



 

 نگار؟  يخوب_

 : كردم بغضمو قورت بدم يسع

  يالمپو خاموش كن  شهيخوبم م_

رو   ي زيچ ؛  كرد  خاموش  المپو  فقط  و  دراز    ي نگفت  تخت 

 تونستم ي؛ دو دفعه بود كه نم  و گوشه تخت مچاله شدم  دميكش

 بود خته يمنو به هم ر يليخ ن يكنم و ا دايارتباط پ حيبا مس

 من عالقشو بهم از دست بده؟  دايجد ي بخاطر سرد نكنه

 ... ديمالفه چك ي از چشمام رو ياشك قطره

 ...دكتر رفتمي فردا م  ديچخبره با دونستمينم
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 نگار؟ يگيم يچ_

 :دميبه موهام كش  يدست كالفه



 

  درستش كنم ديفقط با دونمينم_

 :بهم گفت رهيخ لداي

 معدته  ي برا د يشا شناسميدكتر معده خوب م هيمن  نيبب_

 :كردم نگاهش

 هوي  كشهيم  ريچون چند وقته كم اشتها شدم و دلمم ت  ديشا_

 :تكون داد  ي سر

 شش يپ مي خب پاشو بر_

 :گفت لدايتكون دادم كه  ي سر

 ميبزار برم لباس بپوشم تا بر_

م   ي ا  باشه بعد شش  و  رفت  اتاقشون  به سمت  وه    نيگفتم 

 :برگشت كه از جا بلند شدم

 ؟ ميبر_

  ميبر_



 

*** 

 :گفت يكرد و بعد مكث   شميبه جواب آزما ينگاه دكتر

 اشتها به غذاتون كم نشده؟ را ياخ_

 :دستام فشردم نيب فوي ك  يچرم دسته

 كم شده يكميچرا _

 ده؟ يآزارتون م يخاص ي بو_

 عطر همسرم دوبار حالمو بهم زد  ي اره بو_

 :تكون داد و گفت ي سر دكتر

  ل ي دل  ديگ يكه م  ي اديز  نينه به ا  ي ول  د يشما مشكل معده دار_

 حال بد شما بچست  ياصل

 :نگاهش كردم گنگ

 ؟؟يچ يعني_



 

استفاده   ي ا  لهي وس   اياز قرص    د يكه رابطه داشت   ي بار  نيآخر_

 د؟؟ينكرد

 :گفتم كه پروندرو سمتم گرفت ي زده نه ا  خجالت 

 د يبد يسونوگراف ديبا ديشما احتماال باردار_

 :كردم و گفتم لدايبه دكتر و بعد به  يبهت نگاه پر

 ممنون_

 ...بعد از جا بلند شدم و مات به سمت در رفتم  و
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حساب  ميرفت   لدا يبا    يسونوگراف  بعد ؛  رفته    ي تو  يكافه  فكر 

  بودم

  ؟؟يبچه باشه چ  اگه

بچه االن به   ميما همش سه ماهه ازدواج كرد  ستميآماده ن  من

 اخه  اديچه كارمون م



 

 :گفت لدا يكه  دميكش  ي كالفه ا پوف

 گهيخب حاال انقدر تو فكر رفتن نداره بچس د_

 لدا يبچه دار شم  خواميمن االن نم لدا؟يبچس  يچ يعني_

 :بهم رفت ي غره ا چشم

 ...بچه بهرادو انجال و  هيدختر بچه نمك زندگ يگيم يچ_

 :قطع كردم حرفشو

 اونا دو ساله ازدواج كردن نه ما كه سه ماهه  لداي_

 نداره يبگم از نظر من كه مشكل يچ دونمينم_

 :از جا بلند شدم كالفه

  ميپاشو بر_

 ام يتو برو منم حساب كنم ب ياوك_

رفتم و نشستم توش كه بعد    ني گفتمو به سمت ماش  ي ا  باشه

  به حركت در اورد؛  نوياومد و ماش  لداي نيدو م



 

بشم سمتش    ادهيپ  نكهيقبل ا  ستاد يا  ديخونه مون كه رس  به

 :برگشتم

 خب؟  يگينم يبه كس يچ يموضوع ه ني درباره ا لداي_

 باشه بابا_

حركت كرد   لداميشدم و به سمت خونه رفتم كه    اده يبعد پ   و

 ...و رفت

**** 

 ؟ ي خورينگار چرا غذا نم_

 :زدم ي به خودم اومدم ؛ لبخند اجبار  حيمس ي صدا با

 ... خورمي م خورميم_

 افتاده؟  ينگار اتفاق_

 :گفتم مضطرب

 وفتهيب ينه بابا چه اتفاق _



 

 ست يحالت خوب ن  كنميچند وقته حس م دونمينم_

 : شدمجا بلند  از

  من خوبم_

 ...و
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 :انداختم  لدايبه  ي پر استرس نگاه

 ومد؟يدوستم ن   شيخانوم جواب ازما_

 :حوصله گفت يب پرستار

 دي صبر كن كمي دمي كه م ادينه خانومم نه اگه ب_

 :گفت و برگشت سمتم ي باشه ا لداي

 بزنه ادمو خواد يواه واه م _

 استرس دارم  ي ليمن خ لداي_



 

 ست يانشاهلل كه بچه ن يچ ي استرس برا_

به    مي ن يبش  ميخواست هول  با  ؛  زد  صدا  اسممو  پرستاره  كه 

 :دستمون داد و گفت شوي كه برگه آزما مي سمتش برگشت

 ن يشما باردار  گميم ك يتبر_

 :بعد حرفش برگشت بره كه دستشو گرفتم و

 درسته؟   نيخانوم؟ مطمئن  يگيم يچ_

 :رفت ي چشم غره ا  زنه

 خانوم كامال درسته  بهي_

 ...و رفت ديدستم كش  ي بعد دستشو از تو و

 كنم؟؟ كاري؛ حاال چ  دميبه موهام كش  يدست كالفه

 :بازومو گرفت لداي

 ... ميبر ا ينگار ب_

**** 



 

 دخترخوشخال باش   يكنيم  ي نجور يكه ا  وفتادهين  ينگار اتفاق_

مادر شدنو ندارم من فقط   ياالن زود بود من هنوز آمادگ  لداي_

 سالمه  ستيب

د_ ماه  نه  كمكت    ي كار  ي ريگ يادمي  گهيتا  ماهم  كه  نداره 

 م يكنيم

  شميم ادهي نگه دار پ لداي_

 وونه؟ي د يگيم يچ_

  نگه دار گميم_

شدم   ادهي نگه داشت كه پ  ي گوشه ا  نويگفت و ماش  ي ا  باشه

 ...و
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 :لداي



 

از   ديكل  دميكه د  ي زيبه در انداختم و داخل شدم با چ  ديكل

 دستم افتاد 

 نياسي_

 ن؟ياسميجانم _

 نهيچند دفعه ا خورديم ش يگوش ي كه رو ني اسمي پس

 : از جا بلند شد دنم يبا د نياسي

 تو؟ ي اومد يك لداياا _

 :زدم  ي پوزخند

 شوننيخانوم ا  نياسم يپس _

 كنم  شيمعرف خواستمي وقته م ي لياره خب خ_

  گرد شد چشمام

پررو_ تو  م  ي كرد  انت يخ  ييچقدر  االنم    خواسنم ي م  يگي و 

 رسمي آشغالو م كهيزن  نيكنممن حساب ا شيمعرف



 

  ي غيكه دختره ج  دميبعد به سمت دختره رفتم و موهاشو كش  و

 : اومد و جدامون كرد نمياس يزد و 

 ؟؟؟يكني م كار يآروم باش چ  لداي لداااي_

 : زدم غيج

 ولم كن حسابشو برسم دست به من نزن_

 :داد زد نياسي هوي

 خواهرمه نياسمي ساااا يوا وونهيد_

كش  دست حركت  كه   دمياز  كردم  نگاهشون  شده  مات  و 

 :دستشو جلو اورد و با خنده گفت نياسمي

 خوشبختم زن داداش _

 ي د يلب ببخش   ريدستش گذاشتم و ز   ي زده دستمو تو  خجالت 

 :دنيخندگفتم كه هر دوشون 

 ي دار رتي داداشم غ ي نداره خوشم اومد رو  ياشكال_



 

 :گفت  نياسيكردم كه  ي ا خنده

 تازه دست بزنم داره  نياسمي ي ديكجاشو د_

 :زدم نياسي ي به بازو  يكيكه  د يخند نياسمي

 تورو زدم؟؟ يمن ك_

 االن  نيهم_

 ح ياسم مس  دني زنگ خورد ؛ باد  ميكه گوش  مي ديخند  يهمگ

  تعجب كردم

 به من زنگ زده؟  چرا

 ... رو جواب دادم كه يگوش
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 لدا؟ يالو _

 ح؟يبله مس_



 

  ست؟يتو ن شي نگار با پ لداي_

 اومد خونه  ادهينه نگار پ _

 دهيجواب نم شميگوش ومدهين_

 شد  يحرفش ته دلم خال نيا با

 ؟يمطمئن  حيمس_

 ست ياره ن_

 نگم  تونستميفكر كردم نه  نم يكم

 نگار حاملس  حيمس_

 :ديچ يتلفن پ ي تو حيپر بعت مس ي صدا

 ؟ يييچ_

 ي بال   ترسميم  ستيخوشحال ن   ش ياره و اصال هم از حاملگ _

 اره يسر بچه ب

  به من؟ يچرا نگفت  لداي ي وا ي وا_



 

 ميديماهم امروز فهم_

 بچه سقط كنه؟ يشناسي رو نم ييجا_

  م ي شناختيم   رزنرويپ   ه يشهر    نيي پا  ي تو  حي... آهان مسينه نم_

 كارا بود نيا ي كه تو

 ادرسشو بفرست برام زود _

  باشه_

رو قطع كردم و ادرسو براش اس ام اس كردم و رو به   يگوش

 :گفتم نياسي

 با من؟  ييايم نياسي_

 ...مياره بر_

 :نگار

 :بار هزارم قطع كردم و داخل اتاق رفتم  ي رو برا يگوش

  س..سالم_



 

  نيبش_

 :گفت  رزني نشستم كه پ زي نه چندان تم يصندل ي رو

 چند ماهته؟ _

 تازست _

  تكون داد ي سر

 خب خوبه پس راحته كارت_

 :رو سمتم گرفت ييدارو شهيبعد ش و

 بچت  شهيبخور سقط م نويا_

بردم و از دستش گرفتم و به    شهيكردمو سمت ش  خي  ي دستا

 سمت دهنم بردم؛

 مادر بشم  تونستميمن نم خوردميم ديبا

 ...فكر ن يبا هم و
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 و منتظر عواقبش شدم؛  دمي رو سر كش  دارو

به خودم    يشروع شد و مثل چ  دميدل درد شد  ن يدو م  بعد

 لدا يو بعد  حيدر اتاق با شدت باز شد و مس هوي كه  دميچي پيم

 شدن انيچهارچوب در نما  ي تو نياسيو 

 : به سمتم اومد حيمس

 نگار نگار؟؟؟ _

 :پام عربده زد نيب اديخون ز دنيد با

 ؟؟؟ي كرد يچه غلط_

 ختم ي ريو اشك م  دميكش يمن همچنان درد م يول

 :گفت  رزنيپام انداخت و بلندم كرد و رو به پ  ري دست ز  حيمس

 سا يوا شونمتي م اهيبه خاک س يبچمو كشت_

 ...متوجه نشدم يچي رفت و ه  ياهيبعد چشمام س و



 

**** 

 ي چشمامو باز كردم و گنگ به اطرافم نگاه كردم ؛ تو  ي ال  اروم 

 هم كنارم نشسته بود  حياتاقمون بودم و مس

 :بازم گفت ي چشما  دنيبا د حيمس

 ؟يخوب_

  اره_

 :بعد از جاش بلند شد و گفت  و

  يگي كار احمقانتو م   نيفردا علت ا_

 بعد درو محكم بست و رفت  و

 ...كشتميبچرو م  د يمتوجه اشتباهم شدم نبا تازه

*** 

  كرد يهشت روز بود كه باهام صحبت نم حيمس

  نسبت بهم سرد شده بود يحساب



 

م   داشتم نمكردمياز غصه دق  رفتاراشو   نيا  گهي د  تونستمي... 

و پر بغض   ستادميتحمل كنم به سمتش رفتم و رو به روش ا

 : گفتم

 منو ببوس_

كه كالفه سرشو   ستادميكنارم رد شد كه باز رفتم و جلوش ا  از

 چرخوند 

 منو ببخش ري كارو نكن با من روتو ازم نگ نيا حيمس_

 :چشمام نگاه كرد ي تو

 ببخشمت؟؟ ييخوايم_

 اره _

 :تكون داد  ي سر

 بخشمت ي صورت م كيباشه فقط در  _

 قبوله يبگ  يچ ؟؟هريچ_



 

 بچمو بهم برگردون _

 ؟يچ_

شكمت داشت رشد   ي كه تو  ي بود بچه ا كه مال من    ي بچه ا_

 برش گردون شي و كشت كرديم

 :گفتم ناتوان

 اخه؟  ي چجور_

 دوباره حامله شو نگار _

 :ختي فرور قلبم

 مادر شدن ندارم  يمن آمادگ_

 اول اماده نبوده  چكسي ه_

 :تكون دادم ي سر

 قبوله_



 

كه گفتم از جا بلندم كرد و به سمت اتاق رفت كه تشنه    نويا

 ...دنشيلباش گذاشتم و شروع كردم بوس  ي لبامو رو
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 ...هفته بعد كي

 :لداي

 ؟؟يگينگار دروغ م ي وااا_

  دي از جا پر نياسي زدم كه  يغيج

  مباركه زميمبااااركههه عز _

_... 

 :دميخند

 كشمتيم ي منو نبر  يسموني س ديخدا بخدا موقع خر ي وا_

 شده يچ گفتيبغل گوشم م يه نياسي



 

عز_ برات  شدم  ا  زم يخوشحال  بعد  انداخت  نكه ياز   ي بچرو 

 بود  ختهيبهم ر يحساب تيزندگ

-... 

 م يكوچولو لباس بخر ي برا  ميريبرو فردا م  زمي عز ياوك_

 :گفت نياسيقطع كردن تلفنم  بعد

 بچه برگشت باز؟؟ _

 :دميخند

 بله برگشت _

 نندازتش باز _

 :بهش رفتم ي غره ا چشم

 نه خدا نكنه _

باز دستشو دور كمرم انداخت و به سمتم    شيگفت و با ن  ياهان

 :خم شد



 

 م؟؟ ينساز انيآقا ك  دونهيما _

 :تعجب گفتم با

 حاال؟؟ اني چرا ك_

 دوست دارم انيك  ي نجوريهم_

 ندارم  ي نباشه اسمش حرف انياگه ك_

 : كرد ي ا خنده

  يقابلمه مس ميكنيحاال سر اون توافق م_

لبام گذاشت   ي كند و لباشو رو   شرتشويپشت بند حرفش ت   و

كرد كه كم كم چشمام بسته شد و   دنيو با ولع شروع به بوس

 ...نشست نشي س ي دستم رو
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 :نگار



 

 وونه؟؟يد ي كنيم  كاريچ_

 دنبالم  ايتو فقط ب سي ه_

 :كردم و دنبالش رفتم كه گفت ي ا خنده

 حاال چشماتو باز كن _

  ي صحنه روبه روم دستامو رو   دنياروم باز كردم با د  چشمامو

  دهنم گذاشتم

 به اتاق كردم ؛ چقدر خوشگل بود ينگاه و

 ؟؟يبكن  نكارارويا ي وقت كرد  يك_

 :زد ي لبخند

 همش كار سه روز بود حاال خوشت اومد؟؟_

 :و گفتم   دميشكمم كش ي و دستمو رو  دميخند

 از اتاقت؟؟ اديخوشت م ؟يمامان_

 :كرد ي خنده ا حيمس



 

 ورده يحرف بزنه؟ هنوز دستو پا در ن تونهيم نياخه ا_

 فهمهيم زويبچم از االن همه چ_

 :باال انداخت ييابرو

 االن خوشش اومد پسرم از اتاقش؟ _

 :باال انداختم ييابرو

 دخترم پسرم كجا بود ؟؟ _

 ه يدختر شد    نياشكال نداره من هردوشو دوست دارم حاال ا_

 ميار يپسر بعدش م 

 :تعجب نگاهش كردم با

 اد يب ا يبه دن ن يهم زمي صبر كن عز_

دور كمرم انداخت و منو به خودش چسبوند و موهامو   دست

 :صورتم كنار زد ي از رو

 به تو بره دختر بود به تو نره  شيپسر بود خوشگل_



 

 :باال انداختم ييابرو

 چرا؟؟ _

تورو نگه دارم تا چشم   يبه خوشگل  ي دختر  تونميچون من نم_

 شه يپسرا روش نچرخه  اونوقت كارم دوتا م 

 :كردم و دستمو دور گردنش حلقه كردم ي بلند خنده

 زشت بشه ديپسرمونم با هينجورياگه ا_

  ي و بعد دستشو رو   ديبمو بوساروم ل   حيكه مس  ميدي خند  هردو

 : شكمم گذاشت

صبر    تونميدوست دارم نم  يليمن مامانتو خ  ييبابا  دي ببخش_

 يي ايكنم تا تو ب

 ...بعدش و
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 ...ماه بعد  هشت



 

 ح ييمس_

 :عجله اومد داخل اتاق و هول زده بهم نگاه كرد با

 ؟؟ي درد دار زمي شد عز يچ_

 : دميخند

د_ م  وونهينه  فقط  م  نايا  لدايبگم    خواستمينترس   ان ي دارن 

  ياماده كن وهيم

 :ديكش يراحت نفس

 من مردم و زنده شدم  اديب ا يپدرسوخته به دن نينگار تا ا_

سمتش   دم يخند به  و  گرفتم  كمرم  به  دستمو  و  شدم  بلند 

 :رفتم

 پسرت  ادشيم گهيماه د كي شهينم  يچيه  زميعز_

پاهاش نشست و دستشو دو طرف شكم برآمدم گذاشت    ي رو

 :ديو شكممو اروم بوس



 

  بره  پيپسر خوشت  نيبابا قربون ا_

 :دم يگفت بچه لگد زد كه خند نويتا ا حيمس

 شناسه يباباشو خوب م_

بگه كه زنگ خونه به صدا    ي ز ي و خواست چ  د يخند  حميمس

 : در اومد

 برو درو باز كن_

  سالن ي اول تورو ببرم تو ايب_

 رن ياونا اس  اميب تونميمن خودم م حيمس_

  نه اول تو_

 فونيو بعد به سمت آ  ييرايپذ  ي منو رسوند به مبل تو  بالخره

 اومدن تو  ناي ا ن ياسيرفت و درو باز كرد كه 

انقدر د  كهيمرت_ م  ريچرا  باز  از    ؟؟يكنيدرو  بچتم  فردا  پس 

 ؟ ش؟ي زاري انقدر پشت در م  اديمدرسه ب



 

 اون بچمه  گهينه د_

 هان؟؟ مياهان اون بچته ما پشمت _

 :گذاشت نياسي پشت كمر  يدست  حيكه مس  ميديخند همه

  نياسيشما ببخش آقا _

 :سمتم اومد  لداي

 نگار؟؟  يخوب_

 ؟يتو خوب يمرس_

 : شكمم گذاشت ي رو دستشو

 خاله حالش چطوره؟؟ _

 اونم خوبه خوبه_

 :و رو بهم گفت ديخند

 دارم  ي خبر هينگار _

 ؟؟يچ_



 

 فكر كنم منم حاملم_

 :تعجب گفتم با

 ؟؟؟يگيم ي جد_
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 ميداد  شميازما ميچك گفت حاال رفت يبي اره بابا ب_

 :دستم فشردم ي زدم و دستشو تو ي لبخند

  برات خوشحالم يليخ_

 : ديخند

  يمرس_

اومدن كه طاها تا اومد اومد سمت    نام ي ساعت بهراد ا  مين  بعد

 :من و گفت

 ه؟يش ن يخاله نگال ا_



 

 :دميخند

 بچس  نميخاله جون ا_

 :تعجب برگشت و به انجال گفت پر

نه چش   شيكه بشه ن  نيا  يبشس ول  نيا  جهيخاله م  يمامان_

 داله نه دشتو پا 

 :گفت  نياسيكه   ميديخند همه

 گه يد  حهيبچه مس  ري نگ ي عمو جد_

 :بهش رفت و گفت ي چشم غره ا حيمس

  نهيبخاطر هم  ومدهين ايعمو هنوز به دن_

 :گفت لدايگفت كه   ياهان

 م؟ يني اتاق بچرو بب شهي نگار م_

درو قفل   زارهيآقا نم   شي از هشت ماه پ  دميمن خودمم ند_

 كرده 



 

 وا چرا خب؟ _

مزهيسوپرا  گهيم_ قفل   ي تو  ره يهر شب خودش  درو  و  اتاق 

 كنه يم

 نكنه؟ وونتي د يداداش فشار زندگ حيمس_

 :گفت  حيكه مس  ميديخند همه

 د يفهميكه پسرم اومد م   گه يماه د كي_

 ...كه ميگفت ي باشه ا همه
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  دلم احساس كردم ري رو ز ي د يدرد شد هوي

  نگران نشه يتا كس ارم يخودم ن ي كردم به رو يسع

 شه يحساسه و نگران م حي مس  دونستميم



 

كه    يسع شم  بلند  جام  از  وحشتناك  هويكردم  كل    يدرد 

تو اخمام  و  گرفت  لبمو   ي وجودمو  درد  فرط  از  و  رفت  هم 

 :دميگز

 خوب..م_

 :گفت حي رو به مس  لداي

 مارستانيب  مشيببر ايخطرناكه ب حيمس_

  نو يگفت بره ماش  نياس يگفت و به    ي هول كرده باشه ا  حيمس

  اماده كنه

 ؟؟ ينگار خوب_

 ييي ا..ره ا_

 :ديگرفت و بوس دستمو

 ...دكتر ميريخب االن م زميعز  ستين يچي ه_



 

ماش  يهر سخت  به ب  ني بود سوار  به سمت  و   مارستانيشدم 

  ؛  ميحركت كرد

غرق عرق    ميشوني و پ   دميچي پيفرط درد مثل مار به خودم م  از

 بود

و  با سرعت    كرديبه عقب نگاه م  هي هر چند ثان  ي با نگران  حيمس

 :كرديم يرانندگ  ي شتريب

 تحمل كن خب؟؟ ميرسياالن م ستين ي زي نگار چ يخوب_

  ييييييباشه آ_

شد و با دو به   اده يپ   حيو مس   ستاد يا  نيكه ماش  دم يگز  لبمو

  لچر يبا پرستار ها و و  هيرفت و بعد چند ثان  مارستانيسمت ب

 برگشت 

 ... نشستم و لچريو ي رو
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 :حيمس

به در اتاق عمل چشم دوختم ؛ االن سه ساعت بود كه    نگران

 نگار اون تو بود 

 : اومد كنارم لداي

 وفتهي نم ينگران نباش اتفاق حيمس_

 :تكون دادم ي سر

  خداكنه_

 :بانو از جا بلند شدم ي صدا  دنيشن با

 نوه ام نوه ام كو؟؟_

 اتاق عملن ي بانو اروم باش هنوز تو_

 خوبن جفتشون پسرم؟؟ _

 ندارم هنوز بانو ي خبر_

 :ديبغلم كرد و سرمو بوس بانو



 

 رون يب انينگران نباش پسرم انشاهلل هردوتاشون سالم م_

 : زدم ي لبخند

  زنم و پسرم ي انشاهلل بانو دعا كن برا_

 :زد ي لبخند

 رون يب  انيمطمئنم سالم م  كردمينه ماه دعاتون م  نيمن كل ا_

بش  ي لبخند كردم  كمكش  و   يصندل   ي رو  نهي زدم 

 ...مارستانيب

*** 

  رون ي دكتر ب  هوي دادم كه    هيتك  يصندل  يسرمو به پشت  خسته

 اومد 

 :عجله از جا بلند شدم و به سمت دكتر رفتم  با

 شد؟؟ يدكتر چ_

 :زد  ي لبخند  دكتر



 

 هر دو سالمن  شون يپدر نمونه به موقع رسوند  گميم ك يتبر_

 : كردم  يجاني ه  خنده

 نمشون؟؟يبب تونميم يك يك_

د _ ساعت  ول  ارنشونيم  گهيدو  با  ي برا  يبخش   د ي بچه 

  گنيكه پرستارا بهتون م ديكن  هيته يدستگاه

 ؟يچ  ي دستگاه برا_

دستگاه بخوابه    ي شبا تو  دياومده با  ايماه زود به دن   ك يبچه  _

 شه  ليهاش كامل تشك  هيتا ر

 :كردم و به سمت بانو رفتم و در آغوشش گرفتم ي تشكر

 ...مباركت باشه پسركم مباركت باشه_
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 به نگار و بچه كه هر دو غرق خواب بودن كردم؛  ينگاه



 

 پسر منه  ني ا شديشدم ؛ باورم نم رهي رفتم و به بچه خ جلو

 شد؟؟ يباورش م يك ي نوروز حيمس  پسر

به دلم    يدستم گرفتم كه حس خوب  ي كوچولوشو تو  ي دستا

  كرد دايراه پ 

 :گفت پرستار

 ن؟؟يبغلش كن  نييخوايم_

 شه؟ يم_

  اره_

  ي ب يبغلم كه حس عج  ي بعدش بچرو بلند كرد و گذاشتش تو  و

  بهم دست داد

 :و گفتم دم يزدم و دستشو بوس ي لبخند

بار مامانتو بغل كردم    نيدارم كه اول   ويهمون حس  قا ياالن دق_

 كوچولو



 

تو  ياروم  تكون ازم گرفتش و گذاشتش  پرستار   ي خورد كه 

دستم گرفتم ؛ خم   ي دستگاه به سمت نگار رفتم و دستشو تو

چشماشو باز كرد   ي حال ال  يكه ب  دميبوس  شوي شونيشدم و پ

 :زد يحال يلبخند ب دنميو با د

 پسرم كو؟_

 : و نوازش كردمموهاش  اروم

 زم ي دستگاهه عز ي تو كنارت 

 نمش يبب خوامي م ارشيب_

 ..يول_

 حيمس  ارشيب_

 باشه تو آروم باش_

سمت بچه رفتم و اروم بغلش كردم و اوردمش و گذاشتمش    به

 :زد و گفت  يبغلش كه لبخند پر بغض ي تو



 

 مامانت اولش دوست نداشت   ديببخش  ي پسرم خوش اومد_

 :و گذاشتم سر جاش و رو بهش گفتم از بغلش گرفتم بچرو

 نكن خب؟؟ هيگر گهيد_

 :دستاش گرفت ي تو دستمو

 منو حاال؟؟  ي ديبخش_

 :دستم اشكاشو پاک كردم و گفتم با

 ...عشق من  دمتيبخشيبچم م نيبدون ا_
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 ....ماه بعد دو

 ي شد  ريس  يحساب  ي كه خورد  رتميقربونت بره پسرم ش  يمامان

 خوشگل پسر 

 د يكه خند دميتخت بلندش كردم و گونشو بوس ي رو از



 

 بود لدايزنگ خورد؛  ميبا آراد بودم كه گوش ي باز مشغول

 لدا؟؟يبله _

 نگااار _

 ؟؟ يكنيم هيشده چرا گر يچ_

 يرفتم سونوگراف _

 خب؟؟_

 سرم اومده  ييبگو چه بال_

 بچه افتاده؟؟  ي برا ياتفاقيشده دختر جون به لبم كرد يچ_

 نه نه_

 ؟؟؟ يپس چ_

   بگو بچه ها  هيبچه چ_

 اومد  يشترق ي بعد صدا و

 بود.؟ يچ ي صدا_



 

 نگار  زنهياز صبح داره منو م  يچي ه_

 دم يخند

 دختر؟  يزنيم نوياسيچرا اخه _

  سه قلوئه_

 ؟يبهت گفتم چ  پر

 خدا لعنتت نكنه نياسيسه قلو حاملم اخخخ  گميم_

 :كردم ي بلند خنده

  هست خدا داده يحاال هر چخب _

 منه سه تا شده ريبعدم مگه تقص گميبخدا منم م _

 رو قطع كرد  يگوش هويگفت و  ييخفه شو لدايكه  دميخند

 :زدم و رو به اراد گفتم  ي لبخند

 شه يخالت ادم نم نيا يمامان  ينيبيم_
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 كنه؟؟يم كاريبنظرت بابات چ يمامان

 :جام بلند شدم و گفتم از

 ؟؟ كنهيم  كاريچ  مين يتو اتاقت بب ميبر يموافق_

كه   ي زي و به سمت اتاق اراد رفتم و درو باز كردم با چ  دميخند

 د يلبم ماس ي لبخند رو  دميد

بدون   حيآغوش مادر بود كه مس  ي بزرگ نوزاد تو  ي تابلو  هي

 در حال تموم كردنش بود شرت يت

 :كردم و اروم گفتم ي تابلو اشاره ا  به

 اد؟؟ يتوئه خوشت م ي برا يمامان نيبب_

رفتم و از پشت بغلش كردم كه    حيبعد اروم به سمت مس  و

 :متوجهمون شد

 اتاق مادرو پسر؟؟  ي تو ديياينگفتم ن يمگه نگفتم تا وقت_



 

 :دم يو ارادو سمتش گرفتم و لب برچ   دميخند_

 زره شده بودش هي ييبابا ي اخه پسل و مادر دلشون بال_

 :لبم گذاشت ي ارادو بغل كردو بعدش لبشو رو  ديخند حيمس

منم دلم تنگتون شده بود هم تنگ مامان خوشگل هم پسر  _

 پ يخوشت

 ... و دستمو دور كمرش حلقه كردم و بغلش كردم  دم يخند

  ن يتازه اول  يسكانس عشق نوشته من بود ول  ن يآخر  ن يا   اره

زندگ تا  ي سكانس  بود  ييسه  مس  به ...عاشقونمون   ح يقول 

  ه ي داستانه آغاز    هيآغازه    يانيپا   هر  خوش وجود نداره  انيپا

  ...گهيد يعشق نوشته فقط به نوع

 

      ان یپا

 :ن.ک سندهینو


