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 کھ روزایي بھ پیش ھاسال بھ کشیدمي منو داشت مھربونش و قشنگ ھايچشم بود خورده گره عکس روي نگام

 کنار و بودم شاد و سرخوش کھ روزھایي. بود دنکر گز پیاده مدرسھ تا و شدن بیدار زود صبح واسم دنیا غم تنھا

 تعطیالت شروع با کھ روزایي روي کشید ذھنم ناخودآگاه. داشتم رو دنیا دختر ترینخوشبخت حس بابا و مامان

 رفتممي کلنجار خودم با 30/6 ساعت از. بودم خوابیده تختم روي راحت مدرسھ و درس از خالصي و تابستون

 چشمام دوباره. بخوابم ظھر لنگ تا راحت خیال با ذاشتنمي مدرسھ اجباري توفیق ماه 9 نای اما ببره خوابم کھ

 خالي سرش رو عصبانیتم و حرص تمام شد باعث زنگدار ساعت صداي شدنمي اما بخوابم کردم سعي و بستم رو

 سرم باالي تا رو پتو. برداره سرم از دست اشروده و دل اومدن بیرون با شاید تا زمین بکوبمش محکم و کنم

 کاریش شدنمي و بود پریده سرم از خواب بود فایدهبي نشد عایدم خفگي و اکسیژن کمبود جز حسي ھیچ اما کشیدم

 کلي دیدمي رو لحظھ این مامان اگھ مطمئنم پاشیدم صورتم بھ آب مشت چند و شدم بلند جا از حوصلھبي کرد ھم

کردي؟ شورگربھ رو صورتت باز تو: گفتيم خودش ھمیشگي اصطالح با و زدمي غر بھم   

 رفتم و اومدم بیرون توالت از کرد خوش جا لبم کنار کوچک لبخند یھ مامان ھمیشگي المثلضرب این یادآوري با

ً  اثر بر دارمحالت و ايقھوه ھايچشم حاال اما مامانمم از فتوکپي من گفتندمي ھمھ دراور يآینھ جلوي  9 تقریبا

 خواب اما بود کرده باد حاملھ ھايزن مثل فرممخوش و بازک بیني و بود شده متورم و سرخ نخوابید ساعت

 بھ تقدیم: گفتم بالبخند و فرستادم لبام واسھ بوس یھ آینھ تو بود نذاشتھ جا بھ ھاملب روي خودش از اثري طوالني

شھنمي عوض فرمت تربیش خواب ساعت دو با و رنگي یک ھمیشھ کھ تو . 

 حاال: نالیدم لب زیر و گرفتم عزا یود شده خیس بودم پاشیده صورتم بھ آبي قطرات از کھ امژولیده موھاي یدند با

 شانھ بھ شروع نشستم تخت روي و برداشتم میز روي از رو برس غرولند با آمازون؟ جنگل این با کنم چیکار

 و خوردمي گره راحتي بھ بود توش کھ یفيظر ھايتاب وجود با کھ داشتم بلندي و پر موھاي کردم موھام کردن

 بعد بودم کرده کوتاھشون بار ھزار نبود بابا ھايوعده و اصرارھا ھم حاال تا اگھ کرد اششونھ شدمي سختي بھ

 چند غرغرھاي از خرماییش رنگ و رسیدمي کمرم تا کھ موھایي دیدن با ایستادم آینھ جلوي کارم شدن تموم از
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 دل ازشون نمیاد دلم خودم باشھ نداشتھ کاري ھم بابا اگھ حاال کردم اعتراف خودم با و دمش پشیمون پیشم لحظھ

  .بکنم

 شم سوار ھانرده روي زد سرم بھ ھاپلھ دیدن با اومدم بیرون اتاق از و کندم دل آینھ تو خودم تصویر از باالخره

 از آروم و خانومانھ نداشتم رو مامان ھايغرغر يحوصلھ اصالً  چون اما کنم حسابي بازيسرسره یھ پایین تا و

 فکر بخیر، صبح: گفت و زد مھربوني لبخند دیدنم با مامان رفتم آشپزخانھ سمت بھ راست یھ و اومدم پایین ھاپلھ

 یادآوري با اومده؟ پایین ھاپلھ از نرده جاي بھ و شده سحرخیز خانم شده چي بخوابي ظھر لنگ تا امروز کردممي

 تو کھ دینمي گیر بھم بازم بیام ھانرده با گفتم درضمن بخیر، ھم شما صبح: گفتم حوصلھبي امکارهنیمھ خواب

 مادر خودت بعدم و کنيمي ازدواج بعدم و دانشگاه ريمي فرداپس فردا و سالتھ 16 االن و شدي بزرگ دیگھ

و کشممي چي من بفھمي تا کنھمي باھات رو کارا ھمین موقع اون شد خودت سنھم بچت وقتي شيمي  ...  

 بخیرصبح: گفتم و بوسیدم رو زبرش ھايلپ و شدم بلند جا از گذاشتم کارهنیمھ حرفمو آشپزخونھ بھ بابا ورود با

جونم بابا .  

 آرزو صبحي اول شده چي بخیرصبح: گفت مامان بھ رو و داد امپیشوني روي بوسھ یھ با روم امبوسھ جواب بابا

کنھمي غرغر داره ما خانم .  

 ساعت یک اومدي ھاپلھ از امروز شده چي پرسیدم ازش کلمھ یھ: گفت و کرد نگاه ھردومون بھ بالبخند مامان

 کجاش تا دونستمي خدا وگرنھ بستي رو رادیو این پیچ و رسیدي شما خواست خدا تا زد حرف واسم رادیو مثل

 بغلش تو منو و گرفت ھامودست بالبخند بابا. گھمي چي بھم ببین بابا: گفتم بابا بھ رو دلخوري با. رفتمي پیش

است ماتمکده بچھ این صدايبي خونھ ببندم رو وروجک این صداي بکنم غلط من: گفت و کشوند .  

گیري؟مي رو فسقلي این طرف حاال مرتضي آقا نکنھ درد شما دست: گفت ساختگي دلخوري با مامان  

 چشماي از خواستمي کھ رو جوابي انگار کھ ھم مامان نگفت ھیچي و کرد نگاه مامان چشماي تو عشق با بابا

 افتخار اندازشون و حدبي محبت دیدن از ھمیشھ. پایین انداخت رو سرش خوشگل يخنده یھ با بود گرفتھ بابا
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 ستگاریتخوا نیومدیم خدابھ جون مامان: گفتم بالبخند سفیدش لپ بوسیدن از بعد و رفتم مامان سمت بھ کردممي

 شده؟ سفید و سرخ کجام من ورپریده: گفت زدمي پس منو کھ حالي در خجالت با مامان. شيمي سفید و سرخ کھ

 کره يلقمھ دیدن با مامان. کردم مفصلم يصبحانھ خوردن بھ شروع و نشستم میز پشت رفتم بابا کنار باخنده

برداشتي؟ کھ چیھ لقمھ این نداري خون دقن و خون چربي شما مگھ مرتضي حاج: گفت بااخم بابا مرباي   

 راحت رو مامان خیال کھاین واسھ اما است کره و مربا از پر لقمھ اون حسرت تو بود معلوم حسابي کھاین با بابا

: غریدم کھ گرفت بابا از رو لقمھ بالبخند مامان. گرفتم خانم واسھ رو لقمھ این: گفت و گرفت سمتش بھ اونو کنھ

چي؟ من پس بابا وا   

کرد اعتراض ھووت بینيمي: گفت و زد چشمکي مامان بھ رو بابا .  

 مامان. خواممي لقمھ منم وارده ھم خیلي: گفتم تريبیش پافشادي با من. نیست وارد اعتراض: گفت و خندید مامان

: گفت و داد من بھ رو مربا کره يلقمھ و بابا بھ رو پنیر يلقمھ گرفت مربا کره یکي و پنیر و نون یکي لقمھ دوتا

برسیم کارھامون بھ بریم پاشین زودتر ھم حاال شد تموم جنگ .  

 قشنگش چشماي با مامان. زد سرتون بھ گردگیري ھوس شما و شدم تعطیل من باز مامان واي: گفتم ناراحتي با

 برابر ده حاضرم من: گفتم ملتمسانھ لحني و حاليبي با. کردم تقویتت الکي کردي فکر پس: گفت و کرد نگاه بھم

غیرممکنھ: گفت و خندید مامان. شي من خیالبي اما بگیرم لقمھ شما واسھ .  

 حالبي صبح شدم مریض کنم فکر من اصالً : گفتم مصلحتي يسرفھ تا سھ دو از بعد و زدم حاليبي بھ رو خوم

 باالست ھم تبم انگار: گفتم و گذاشتم سرم روي رو دستم سرعت بھ بعد. گرفت امسرفھ دفعھ یھ ھم االن بودم

 خیلي تبش انگار آره: گفت بابا بھ رو بالبخند و گذاشت پیشونیم روي رو دستش مامان. بزن دست بیا مامان

برن خودشون بھتره مسافرت بریم باھاشون تونیمنمي ما بگو محمود و مھرنوش بھ بزن زنگ حاجي باالست . 

 عمو با رو سفر این يبرنامھ پیش وقت خیلي از. نداشتم نتظارشوا اصالً  خوردم جا دفعھیک حرف این شنیدن با

االن نھ بریم مرداد بود قرار اما بودیم چیده مھرنوش عمھ و محمود .  
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ببینھ رو آرزو خواستمي دلش خیلي امید آخھ شد حیف ولي آره: گفت و شد بلند جا از خندیدمي کھ حالي در بابا .  

 داشت کھ وقتي از معرفتبي بود شده تنگ واسش خیلي دلم کنم کنترل رو خودم تمنتونس دیگھ امید اسم شنیدن با

 تو شدمي ماھي شش و شد جور کارش ھم زود خیلي دیدمشمي کم خیلي اونور بره تحصیل براي کردمي سعي

 از رچندھ بودیم ندیده ھمو تربیش بار سھ دو شاید مدت این تمام تو و خوندمي درس فرانسھ ھايکالج از یکي

 امید گین؟مي راست بابا: گفتم و پریدم جام از. بود دیگھ چیز یھ دیدنش بازم اما داشتیم ارتباط تلفن و چت طریق

خبر؟بي اینقدر چرا کي؟ آخھ اومده؟   

 دیروز بلھ. ھمت سر پشت ھايسؤال این بھ نھ مدت طوالني سکوت اون بھ نھ: گفت خندیدمي کھ حالي در بابا

 يشماره و رفتم تلفن طرف بھ باخنده. بوده ما کردن سورپرایز جور یھ ھم اومدنش خبربي و رسیده عصر

 پشت من نگھ اما کنھ صدا رو امید خواستم ازش و کردم احوالپرسي عمھ با کمي گرفتم رو مھرنوش عمھ يخونھ

منتظرشم خط .  

بفرمایید: گفتمي کھ پیچید گوشي تو امید مھربون و گرم صداي بعد يدقیقھ چند .  

 رفتي خبربي چرا امیدجان: گفتم عشوه با دادم تغییر کمي صدامو نزنم جیغ شادي از کردممي سعي کھ حالي در

کرد دیوونم دوریت مدت این کل تو عزیزم .  

شما ببخشید: گفت تعجب با امید .  

 عصبي و کالفھ لحني با امید د؟نمیا یادت منو دیگھ شدي وفابي چھ: گفتم شدممي منفجر خنده از داشتم کھ حالي در

 اینقدر چرا: گفتم باخنده کنھ قطع خوادمي جدي جدي دیدم وقتي. کنممي قطع یا کنيمي معرفي رو خودت یا: گفت

کردمي کیف کلي االن بود تو جاي دیگھ ھرکي پسر تو زمختي .  

دیوونھ تویي: گفت و خندید صدام شنیدن با امید .  

ً  وگرنھ گیريمي تماس آبادامین از نگفتي آخھ نھ - نشناختي آره - آوردممي بجا حتما .  
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بستري واسھ ببریمت بستھ کت بیایم خوایممي کني فکر بگرخي ترسیدم نبود الزم آخھ: گفتم و خندیدم .  

نشدي؟ آدم ھنوز تو: گفت زدمي قھقھھ کھ حالي در   

 اما گرديبرمي ترلطیف کم یھ اونور ريمي کردم فکر چي تو شنمي آدم ھامفرشتھ مگھ نھ: گفتم پررویي با

نکردن گرمت ھم فرانسوي دختراي کھ یخي اینقدر تو انگار نھ انگار .  

چیکار؟ خواممي شدن گرم دیگھ بسھ کردي داغم یکي تو: گفت خندیدمي ھامحرف بھ کھ حالي در امید  

 

چیکار؟ خواممي شدن گرم دیگھ بسھ کردي داغم یکي تو: گفت خندیدمي ھامحرف بھ کھ حالي در امید   

 خیلي کھ امیدم خبر؟ چھ دیگھ خوب: گفتم و کشیدم خجالت بابا خندون يچھره دیدن با کھ بدم رو جوابش خواستم

 رو جوابت جوري چھ دونستممي صورت این غیر در بلھ: گفتم و خندیدم طرفا؟ اون اومد دایي: پرسید بود تیز

 ھم رو حاضرجوابي شو حاضر برو بدو خب خیلي: گفت خندیدمي من وردنخ حرص بھ کھ حالي در امید. بدم

ً  واسھ بذار راھیم فردا بعدا .  

سالمتي؟ بھ کجا: پرسیدم ھمین واسھ بچزونمش یکم خواستم    

آقاجون دیدن اصفھان بریم خوایممي نداري خبر تو یعني: گفت باتعجب .  

نمیام من ریدمي شما اما دارم خبر چرا: گفتم .  

ترکم خورنون یھ جونآخ: گفت خوشحالي با انتظارم رعکسب .  

ً  شده کھ ھم تو حرص از: گفتم حرص با  من پیش اپرگات ھوگ یھ برسھ بھت دستم اگھ کھ بپا خودتو اما میام حتما

  .داري

دارم سیاه کمربند سال یک من پیچوندي کمرت دور تازه رو ايقھوه کمربند تو اگھ کھ نرفتھ یادت: گفت باخنده .  
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زنھمي رو کي کي بینيمي حاال: گفتم باعصبانیت .  

جمع کنار در آقاجون يخونھ مونھمي مسابقھ داري قبول رو باخت یعني نیاي اگھ پس باشھ .  

منتظرم صبرانھبي: گفتم باخنده .  

چیدین رو بودنتون جنگي خروس يبرنامھ کھ شد قطع تبت انگار: پرسید باخنده مامان تلفن قطع از بعد .  

برم خوشگلم مامان قربون: گفتم و خندیدم .  

 دونيمي کھ تو پررو بچھ آخھ. ھم بھ بپرین باز بذارم محالھ نکن لوس خودتو: گفت و زد کنار منو بااخم مامان

 شما اینقدر کھ اونھ مال بگم کھ ندادم بھتون ھم حرص شیر وهللا. خونيمي کري واسش چرا نداري رو زورش

نجنگجویی دوتا .  

بینیدمي حاال کنممي کم روشو: گفتم و خندیم .  

 دور ھم امید، برگشتن واسھ ھم سفر بریم قاره کھاین از ھم بودم خوشحال رفتم اتاقم سمت بھ خوشحالي با سپس

نداشت خبر ازش ھنوز امید کھ مشکي کمربند ھم و بودنمون ھم . 

 

 

 حتي اما بودند کنارمون آقاجون و عمھ و عمو ھمیشھ دمکرمي فکر امخانواده و خودم بھ کشیدم دراز تخت روي

 مامان وقتي دونستممي فقط دارم دایي و خالھ چندتا دونستمنمي حتي بود غریبھ خیلي واسم دایي و خالھ ھايواژه

 جورهھیچ کھ ھم مامان رو اشخانواده یا کنھ انتخاب رو بابا یا بودن کرده مجبورش ھااون بود شده بابا عاشق

 یھ از بعد و شننمي دیدنش بھ حاضر اشخانواده بعد بھ اون از و کنھمي انتخاب اونو بکنھ دل بابا از تونستھنمي

 اما کننمي پاک دخترشون واسھ رو خودشون پاي رد آخرین غریب جاي یھ بھ خبرشونبي کشياسباب با ھم مدت
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 گاھيگاه بچگي از من اما دنیاست زن ترینخوشبخت اون کنار در گفتمي ھمیشھ و بود بابا عاشق مامان

 خوشبخت ما حال ھر بھ دهمي آزارش چقدر اشخانواده از دوري فھمیدممي و دیدممي رو پنھانیش ھاياشک

کردمنمي کمبود احساس دایي و خالھ نبود بھ نسبت وقتھیچ کھ بود حدي بھ پدریم يخانواده صمیمت و بودیم .  

 ازدواج سعید عمو با پایین سن تو کھاین با. داشت امید نام بھ پسر یھ فقط و بود ترگبزر بابا از مھرنوش عمھ

 کھ ھم وقتي و بود شده داربچھ دیر کمي دلیل ھمین بھ و بود موفقي معلم و بود داده ادامھ رو درسش اما بود کرده

 و بود کرده بزرگ من با ھمزمان باشھ داده جوري یھ رو ھاشمحبت جواب کھاین براي مامان اومد دنیا بھ امید

ً  کھ من برادر شد خورد رو من سھم و مامان شیر وقتي از ھم امید. داشت گردنش بھ مادري حق  برادر یھ قد واقعا

 دوست ھمو خیلي دونستیممي خوب ھردومون اما کردیممي اذیت رو ھمدیگھ کوچولو یھ کھ ھرچند داشتم دوستش

  .داریم

 قول بھ عمو شدمي محسوب ایرانمھر کوچیک يخانواده تغاريتھ اصل در و بود بابا از ترکوچیک محمود عمو

 از زودتر سال چھار یعني سالگي 18 تو) بود شده عاشق( تعبیري بھ یا بود گرفتھ کھ قلبي مرض خاطربھ خودش

 و نگار و نگین دختراشون و داشتند بچھ سھ بود آرومي و مھربون زن زنش جون نسیم. بود کرده ازدواج بابا

 اما بودن خونگرم و مھربون ھردو بود ترکوچیک سال دو نگار و بود تربزرگ ما از سال دو نگین کھ بودند

 بھ و بیاد چشم بھ تربیش ھمیشھ شدمي شده باعث ھمین و بود باالتر نگین از گردن و سر یھ زیبایي تو نگار

بود تربزرگ نگین از سال دو کھ نوید و نگینھ از تربزرگ کنن فکر ھاخیلي بلندش قد خاطر . 

 

بستي ساکتم االن کردممي فکر: گفت باخنده و شد اتاق وارد بابا بعد کمي اومدم بیرون فکر از در يتقھ صداي با .  

رهمي کار بھ دلم و دست من مگھ تو بدون من عشق آخھ: گفتم و بوسیدم رو پیشونیش شدم بلند تخت روي از .  

نکني؟ صدا اینجوري منو دیگھ بود نگفتھ مامان مگھ. تو زبون این دست از امان: گفت خندیدمي ھک حالي در بابا   
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 نھ: گفت و خندید بابا. باشھ شما عاشق خودش جز دیگھ یکي نداره چشم حسوده بس از: گفتم و کردم کوچیکي اخم

کنھمي صدام داره ھووش کنھمي حس زنيمي صدام اینجوري وقتي اما .  

 تمام کھ بود مامان و من عاشق اینقدر اون بود دنیا باباي بھترین من باباي من نظر از. خندیدیم ھم با ھردو

 بخاطر بودم مطمئن ھمیشھ نشوندمي دلمون تو شادي بجاش و کردمي رفع مھربونش نگاه با رو ھامونناراحتي

نمیارم یاد بھ رو کردم گریھ کھ باري آخرین کھ اونھ حضور .  

بابا؟ کنيمي سیر کجا: پرسید ھربونيبام بابا   

مرتضي حاج بغل تو: گفتم و دادم سر بغلش تو رو خودم .  

 حسود کردمي سعي کھ لحني با مامان پرید بودم کرده پیدا بابا بغل تو کھ خوبي حس تمام مامان موقعبي ورود با

انگار نھ انگار باباش بغل تو چپیده رفتھ چھ روشن چشمم بھبھ: گفت کند جلوه ...  

 لب مامان من حرف این با. شوھر خونھ بره باید دیگھ صباح چھار و سالشھ 16 کھ گفتم و دادم ادامھ رو حرفش

 خودمونھ از حاجي بابا نرو غرهچشم: گفتم و زدم بابا يگونھ بھ ايبوسھ رفت اشاره بابا بھ ابرو با و گزید

 دل ازش نیستم حاضر ھم ابد تا بستم ریشش بھ رو خودم و شدم عاشق بار یھ من دونھمي خوب ھم خیلي درضمن

 مامان دارم دوستش چقدر دونستمي خدا فقط رفت غنج دلم تھ کھ جھید بابا ھايچشم تو شادي از برقي یھ بکنم

بخور ناھار بیا بعدم ببند رو ساکت پاشو ھاحرف این بجاي: گفت کردمي نگام افتخار با کھ حالي در . 

 

 

بستي ساکتم االن کردممي فکر: گفت باخنده و شد اتاق وارد بابا بعد کمي اومدم بیرون فکر از در يتقھ صداي با .  

رهمي کار بھ دلم و دست من مگھ تو بدون من عشق آخھ: گفتم و بوسیدم رو پیشونیش شدم بلند تخت روي از .  
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نکني؟ صدا اینجوري منو دیگھ بود نگفتھ مامان مگھ. تو زبون این دست از امان: گفت خندیدمي کھ حالي در بابا   

 نھ: گفت و خندید بابا. باشھ شما عاشق خودش جز دیگھ یکي نداره چشم حسوده بس از: گفتم و کردم کوچیکي اخم

کنھمي صدام داره ھووش کنھمي حس زنيمي صدام اینجوري وقتي اما .  

 تمام کھ بود مامان و من عاشق اینقدر اون بود دنیا باباي بھترین من باباي من نظر از. خندیدیم ھم با ھردو

 بخاطر بودم مطمئن ھمیشھ نشوندمي دلمون تو شادي بجاش و کردمي رفع مھربونش نگاه با رو ھامونناراحتي

نمیارم یاد بھ رو کردم گریھ کھ باري آخرین کھ اونھ حضور .  

بابا؟ کنيمي سیر کجا: پرسید بامھربوني بابا   

مرتضي حاج بغل تو: گفتم و دادم سر بغلش تو رو خودم .  

 حسود کردمي سعي کھ لحني با مامان پرید بودم کرده پیدا بابا بغل تو کھ خوبي حس تمام مامان موقعبي ورود با

انگار نھ انگار باباش بغل تو چپیده رفتھ چھ روشن چشمم بھبھ: گفت کند جلوه ...  

 لب مامان من حرف این با. شوھر خونھ بره باید دیگھ صباح ھارچ و سالشھ 16 کھ گفتم و دادم ادامھ رو حرفش

 خودمونھ از حاجي بابا نرو غرهچشم: گفتم و زدم بابا يگونھ بھ ايبوسھ رفت اشاره بابا بھ ابرو با و گزید

 دل ازش نیستم حاضر ھم ابد تا بستم ریشش بھ رو خودم و شدم عاشق بار یھ من دونھمي خوب ھم خیلي درضمن

 مامان دارم دوستش چقدر دونستمي خدا فقط رفت غنج دلم تھ کھ جھید بابا ھايچشم تو شادي از برقي یھ کنمب

بخور ناھار بیا بعدم ببند رو ساکت پاشو ھاحرف این بجاي: گفت کردمي نگام افتخار با کھ حالي در . 

 

 رو تلفن اتاقم از بابا مامان رفتن با چشم: فتمگ گرفتم دھن بھ زبون مامان ترس از اما فردا تا کو حاال بگم خواستم

 بزنم زنگ شدم مجبور بود خاموش کالً  کھ ھم نگار نداد جواب اما گرفتم رو نگین ھايشماره بار چند و برداشتم

 یک از بعد کھ امید و من موندیممي گذشتنمي خوش اونا بدون آخھ میان کھ بشم مطمئن خواستممي خونشون
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 خلقيخوش با پیچید گوشي تو جون نسیم صداي بوق سومین با پریدیممي ھم بھ گربھ و سگ ینع مدام اول ساعت

 در فرد تنھا و بخره کتاب رفتھ ھم نگین و دوستشھ يخونھ نگار گفت گرفتم رو ھابچھ سراغ و کردم علیک سالم

راھید؟ ھم شما رداف نوید: گفتم احوالپرسي از بعد بده بھش رو گوشي خواستم ازش کھ بود نوید دسترس   

ً  چي؟ پس بلھ - ده؟مي راه رو شما ما بي آقاجون کردي فکر واقعا   

 دربیاره رو لجم بود تونستھ کھاین از تره؟رنگین شما خون مگھ چرا: گفتم کردممي ايمسخره يخنده کھ حالي در

 پسري ذکور ينوه تنھا ھنرفت کھ یادت: گفت کنھ مھار رو اشخنده کردمي سعي کھ لحني با و بود خوشحال

 دستم اگھ نباش نگران: گفتم پررویي با اما شدممي سالح خلع حرفش یھ این برابر در ھمیشھ. ایرانمھرم خاندان

بشھ منقرض نسلتون تا دارمبرمي زمین روي از ھم رو یکي تو برسھ .  

بگي تو ھرچي اصالً  برممي باال رو صلح پرچم جاھمین از من: گفت خندید مي قھقھھ بھ کھ حالي در نوید .  

 نبود مھم واسم. برادر یھ عین داشتم دوست خیلي ھم رو نوید کردم قطع بعد و زدم سروکلھ نوید با دیگھ کم یھ

 و خونگرم پسر. نباشھ برادرم نشده صاحب اون ھم شیرم قطره چند و اومده دنیا بھ زودتر سال چھار چون

 و باگذشت نوید ھرچي نداشت وجود برادرم یھ اون توي خصلت این کھ بود باگذشت ھم خیلي و بود مھربوني

 نفساعتمادبھ بھم ھمین و بودن واسم خوبي برادراي ھردوشون حال ھر بھ بود جوانتقام و ايکینھ امید بود فداکار

دادمي .  

 رو خودم و رفتم تختم سمت بھ کردم چک رو وسایلم بار آخرین براي و کردم جمع رو ساکم شد شب باالخره

ً  کردم ولو روش  شدم بیدار بودم گرفتھ قرض دیشب کھ مامان ساعت زنگ از قبل صبح رفتم خواب بھ زود تقریبا

 بھ و شدم جابلند از سریع خیلي بود زده دامن امماھھ نھ عادت بھ آقاجون دیدن و جمعي دستھ مسافرت ھیجان

 آورعذاب و سخت يمرحلھ از بعد کردم خشک سشوار با رو موھام و گرفتم مختصري دوش و رفتم حموم سمت

 داشتم: گفت و خندید مرتبم وضع و سر دیدن با برخوردم بابا بھ راه وسط کھ رفتم پایین ھاپلھ از کردن شونھ

کنم بیدارت میومدم . 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 romantops  برترین رمان ھا

t.me/romantops 
 

 

: گفت و رفت پایین ھاپلھ از باخنده بابا. خوردي دست رو حسابي انگار: گفتم و دوخنم چشم مھربونش ھايچشم بھ

سروقتت میومد آب پارچ با داشت امید دادم نجاتت کھ دونينمي .  

 بھ بدجنسي نگاه اومد زیاد نظرم بھ ھاپلھ تعداد کشیدم کوتاھي جیغ خوشحالي از جاستاین امید کھاین فھمیدن با

 بھ سرعت بھ و روش انداختم رو خودم حرکت یھ تو اما میاد بدش مامان دونستممي کھاین با انداختم ھانرده طرف

 دستش بھ کھ ناگھاني يضربھ با امید. کردم برخورد امید يتنھ بھ محکم رسیدم کھ نرده تھ بھ خوردم لیز پایین

 ادامھ مامان بھ رو بعد. مونيمي جنگلیا مثل چتھ اوي: گفت بلندي صداي با دیدنم با چرخید سمتم بھ بود خورده

: گفت ناراحتي با کردمي نگاه بھم غرهچشم با لحظھ این تا کھ مامان ببندین جیرزن با باید اینو خدابھ دایيزن: داد

 امید کھ کرد مکث لحظھ چند... (مثل کھاین نھ گذاشتن تو واسھ رو ھاپلھ این خدابھ پایین؟ بیا درست گفتم چندبار

)دایي زن میمون: گفت   

 گيمي کي بھ: گفت و زد امید بھ گردنيپس بود شده کشیده ھاپلھ پایین بھ سالن از سروصدا با کھ محمود عمو

پدرسوختھ؟ میمون   

 منم بود آورده کم کلمھ دایي زن نگفتم کھ من زنيمي چرا جان دایي اِ : گفت و داد ماساژ رو سرش پس امید

کردم کمکش .  

میمون گھمي من بھ عمو دیدي گفتم عمو بھ رو و کردم تصنعي اخمي عالیھ شدن لوس واسھ اوضاع دیدم وقتي .  

 بعد. ندیده آینھ تو رو خودش حاال تا عمو نباش ناراحت: گفت کردمي حلقھ کمرم دور رو دستش کھ حالي در عمو

دربیار دخترم دل از بدو: گفت امید بھ خطاب .  
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 و بوسید رو امگونھ و آورد جلو رو سرش ناچار اما شد سرخ عصبانیت از کھ زدم امید روي بھ ايفاتحانھ لبخند

 حالیت شیم تنھا بذار... شد توھین کھ شرمنده: گفت گفت،مي یواش رو جملھ یھ و بلند رو جملھ یھ کھ حالي در

آبادت و جد ھفت و خودتي میمون... گلم آبجي منم میمون اصالً ... کنممي ...  

 خورد گشتاتوان يدونھ دونھ خودم... ترنازک مو از من گردن این بزن بیا: گفت و آورد جلو رو سرش بعد

کنممي .  

 با. بخشیدیش داره گناه دیگھ خوب: گفت حال ھمون در بودیم گرفتھ درددل خنده از مامان و محمود عمو و من

کجان؟ نگار و نگین حاال. بلھ شما روي گل محض: گفتم و کردم نگاه عمو بھ ناز   

توأن منتظر اونجان،: گفت و کرد اشاره حیاط بھ دست با عمو . 

 

 بش و خوش کلي از بعد دویدم سمتشان بھ کشیدم کوتاھي جیغ نگین و نگار دیدن با رفتم حیاط سمت بھ باسرعت

 رو ما عجب چھ: گفت و کرد نگاه بھم بامھربوني نوید شازده؟ چطوري پسرعمو، بھ: گفتم و افتاد نوید بھ چشمم

  .دیدي

 پررویي با اما افتادم خنده بھ بودمش ندیده لحظھ اون تا کھاین از انداختم اشچھارشونھ ھیکل و بلند قد بھ نگاھي

چشمي تو ھمیشھ نخواھي خواھي برقي چراغ تیر مثل ماشا� کھ تو: گفتم .  

بینھمي نیمھ نصفھ کالً  کھ توئھ چشماي از مشکل نکنم گمون: گفت شدمي خارج در از کھ حالي در امید .  

کنم صدا رو محمود عمو خوادمي دلت انگار: گفتم نسرديخو با اما پیشھ دقیقھ چند اتفاق منظورش دونستممي .  

ھم بھ پرینمي دارین نرسیده ھنوز. کردي چیکارش: گفت و کرد نگاه بھم باخنده نوید .  
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 آرزو، رحميبي خیلي: گفت دلسوزي با نگار اما خندیدندمي نوید و نگین کردم تعریف واسشون رو جریان باخنده

 با کھ حالي در بعد. نکنھ توھین من بھ دیگھ باشھ اون تا بود حقش: گفتم و خندیدم ھ؟کن دعواش بابا گذاشتي چرا

دیگران واسھ شھمي عبرت درس درضمن: گفتم رفتممي اشاره نوید بھ ابرو .  

کردم تن بھ رو صلحم عالمت بیننمي ھمگي کھ طورھمون: گفت و کرد اشاره سفیدش شرتتي بھ نوید .  

 سوار سعید عمو و عمھ و جون نسیم با علیک سالم از بعد و رفتیم ھاماشین سمت بھ ھمھ مھرنوش عمھ صداي با

شدیم ھاماشین .  

 ماشین با سعید عمو و عمھ و امید و نوید محمود، عمو ماشین با جون نسیم و محمود عموم و نگین و نگار و من

افتادیم راه بابا ماشین با ھم من مامان و بابا ھمون یا مجنون و لیلي و سعید عمو .  

 یھ فقط و خندیدیم نگین ھايزدن غر و نگار ھايشیطنت بھ اصفھان خود تا بودم نشستھ دخترعموھام وسط من

 گذشت امید و من بین کلکل بھ معمول طبق کھ ایستادیم استراحت و عصرانھ خوردن براي ھمگي راه بین بار

 ھم ثانیھ یک تونستمنمي بود کنارم کھ ھم وقتي اما شدممي کالفھ و دلتنگ بودم دور ازش وقتي نبود خودم دست

 کم اونم البتھ دادنمي من بھ رو حق ھمیشھ ھم سعید عمو حتي ھمھ کھ بود جااین جالب و بگذرم اذیتش و آزار از

 ايتازه روح بود اصفھان سرسبز و ییالقي مناطق از یکي توي کھ آقاجون باغ جلوي رسیدن با. سوزوندنمي آتیش

 صندلي روي آقاجون کھ جایي ویال ورودي در سمت بھ و پریدم پایین ماشین از سرعت بھ شد دمیده وجودم تو

 سالم: گفتم و بوسیدم بود اشگونھ روي حفاظي کھ سفیدش ریش بھش رسیدن با دویدم بود نشستھ چرخدارش

  .آقاجون

بابا ماھت روي بھ سالم: گفت و کرد نگام داشتم رو حسرتش ھمیشھ کھ قشنگش آبي ھايچشم اون با آقاجون . 
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 بیارم در رو لجش کھاین واسھ. آقاجون بھ چسبیدي باز تو خودشیرین آھاي: گفت بلندي صداي با پشت از امید

 امید. نکنھ لوس آقاجون دریاي تیکھ دو این جلوي خودشو آدم شھمي مگھ بلھ ھابعضي چشم کوري بھ: گفتم

 بھش باید شب تا االن وگرنھ امیدجان بیا کوتاه: گفت زدمي لبخندن کھ حالي در آقاجون کھ بگھ چیزي خواست

رفتن خدابیامرزشون مادر بھ و نیستن رنگي چشم ھامبچھ از کدومھیچ چرا بدم توضیح .  

من اال: گفت و گذاشت زمین روي رو ساکش نگار .  

 بھ ھم ھمش کھ بود نگار داشت بوري موھاي و بود روشن چشماش رنگ ما بین کھ کسي تنھا گفتمي راست

محمودخان تغاريتھ ببینم بیا بدو گفت و کرد باز نگار روي بھ رو آغوشش آقاجون. بود رفتھ آقاجون .  

 آقاجون دعوت با. کردند علیک سالم و شدند وارد ھمگي کمکم ھم اون از بعد و برد پناه آقاجون آغوش بھ نگار

 و داشت پایین يطبقھ اتاق یک و باال يطبقھ خواب دو کھ بود مرتبي اما کوچیک ویالي شدیم ویال وارد ھمگي

 اتاق دو و بود آقاجون بھ متعلق کھ پایین يطبقھ اتاق بود نقلي يآشپزخونھ یھ و بزرگ سالن یھ ھم پایین يطبقھ

 عزیزدردونھ خیلي کھاین واسھ نھ البتھ رسید نوید و امید بھ دیگري و دخترھا بھ یکیش ترھابزرگ پیشنھاد بھ باال

 و غیرکنترلیم گیریممي قرار ھم کنار کھ ما بود کرده ثابت تجربھ کھ بود این کارشون دلیل بودیم

 يپنجره یھ کھ تربزرگ اتاق. دادند رو پیشنھاد این نشیم مزاحمشون کھاین براي و داریم زیادي ھايداريزندهشب

 و گردویي نفرهیک تخت یک کوچیک، يکتابخونھ یک شامل اون وسایل و داشت باغ ھايدرخت بھ رو بزرگ

 وقتي. زمین روي نگار و من و بخوابھ تخت روي نگین گرفتیم تصمیم ھمیشھ مثل. رسید ما بھ بود قدي آینھ یک

 رو امید، جزبھ بودند ھمھ برگشتیم پایین يطبقھ بھ و گرفتیم دوش یھ ھرکدوم کردیم جاجابھ رو وسایلمون خوب

کجاست؟ امید عمو: پرسیدم بود محمود عمو با صحبت مشغول کھ سعید وعم بھ   

خوابید بود خستھ باالست،: گفت و کرد قطع رو صحبتش عمو .  

ري؟مي کجا: پرسید سرعت بھ شد متوجھ کھ مامان شدم بلند جا از آروم و لبم رو اومد شیطاني لبخند یھ ناخودآگاه   

بخوابم میرم: گفتم و کشیدم ھامچشم بھ دستي .  
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 تیزبین نگاه کھ بردارم آب لیوان یھ آشپزخونھ از خواستممي شدم دور مامان مشکوک نگاه جلوي از سرعت بھ و

شدم حمام وارد رفتم باال طبقھ بھ ھمینم واسھ نداد اجازه مامان   

 آدم ھمھ این اماستحم از بعد کھ افتاد شامپو قوطي بھ چشمم کھ شدممي پشیمون داشتم نیومد نظرم بھ چیزي ھیچ

 ً  يچھره دیدن با کردم باز کھ درو پسرا اتاق رفتم پاورچین پاورچین و کردم آبش از پر بود شده تموم تقریبا

رفتم سمتش بھ تمام بدجنسي با صبح یادآوري با اما شدم پشیمون آن یھ معصومش  

 

 ھي صداي. گذاشتم فرار بھ اپ سرعت بھ و کردم خالي روش رو قوطي محتواي شامپو درپوش برداشتن از بعد و

 و بد بھم مدام و کرد دویدن بھ شروع سرم پشت سرعتش تمام با اونم برسھ گوشم بھ کھ بود بلند اونقدر کشید کھ

 رسیدن محض بھ برسم سالن بھ تا کنم یکي دوتا رو ھاپلھ شدم مجبور نرده نداشتن بخاطر متأسفانھ: گفتمي بیراه

 خیس آلود،کف يچھره دیدن با ھمھ کنم نگاه سرم پشت بھ و برگردم تونستم تازه دمش قایم سعید عمو پشت جمع بھ

 پشت دوباره بیاد سمتم بھ و بده تکون تھدید حالت بھ رو انگشتش شد باعث ھمین کھ خنده زیر زدند امید عصبي و

دربیارم سرت االن ھمین تالفیشو بذار بیا جنگلي، يدختره اینور بیا: گفت حرص با امید گرفتم سنگر سعید عمو .  

دختر؟ بود کاري چھ این آخھ: گفت و کرد جمع کمي رو اشباباخنده   

 شکلک با و درآوردم تھ تا رو زبونم. کنممي آدمش خودم نباش نگران جان دایي داره، آزار: گفت خشم با امید

 پس: گفت امید بھ رو و خندید لندب صداي با سعید عمو. من سراغ نیاي پارچ با دیگھ يدفعھ باشي تو تا گفتم بھش

کردي شروع تو اول .  

روت نریختم اونو کھ من رو و چشمبي يدختره: گفت خشم ھمان با امید .  

دنبالم اومد زودتر و نداد اجازه بابا چون بلھ: گفتم پررویي با .  

بگیر دوش یھ برو بیا کردن بحث جايبھ: گفت و برد امید سمت بھ ايحولھ نگار .  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 romantops  برترین رمان ھا

t.me/romantops 
 

: گفت خندیدمي کھ حالي در محمود عمو او رفتن با رفت حمام سمت بھ و کشید نگار دست از رو حولھ امید

کنھمي تالفي باش مطمئن باش خودت مواظب حسابي .  

شد خنک کھ دلمھ مھم. نیست مھم: گفتم داشتمبرمي میوه ظرف از پرتقال یک کھ حالي در و خندیدم .  

 حال در کرد مخالفت بود قھر من با ھنوز کھ امید برویم باغ بھ بازي براي داد پیشنھاد نوید ناھار صرف از بعد

گرفتي؟ رو حالش نیومده چرا دختر؟ مریضي آخھ: گفت نوید کھ بودیم در از خروج   

 بلد بازي کھ ھم اصالً . اضافي یار شدمي نمیاد کھ بھتر بود حقش: گفتم برسھ امید گوش بھ کھ بلندي صداي با

 .نیست

 

میام منم: گفت و شد بلند جا از امید حرف ینا با .  

 خودت مواظب حسابي: گفت گوشم زیر من بھ رسیدن محض بھ بپوشھ رو بادگیرش تا شدیم منتظر در جلوي

  .باش

 بازي مشغول و شدند گروهھم خود اصرار بھ نوید و امید و گروھيھم نگار و نگین و من شدیم تقسیم گروه دو بھ

 کھاین با نگین بودیم وسط کماکان نگین و من اما. شد خارج بازي از نوید توسط زود یليخ نگار شدیم وسطي

 يفاصلھ با توپ اما رفت جلو توپ گرفتن براي کھاین تا کردمي مقاومت ھم باز اما بود آورده کم نفس حسابي

 در توپ زیر از قدرت متما با بودم وسط تنھا من حاال. خورد اششونھ بھ و شد رد دستش از مترسانتي چند

چھار سھ، دو، یک، شمردندمي ھیجان با نگین و نگار و رفتممي .  

 و زد دست شعف با نگار پریدم روش از کھ کرد پرت سمتم بھ محکم رو توپ و دربري بذارم محالھ: گفت امید

آرزو کردي رد رو نصفش تا،پنج ایول: گفت .  
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 بھ ھنوز گذشت کنارم از متريمیلي يفاصلھ با ھشتم توپ و دمکر رد راحتي بھ ھم رو توپ ھفتمین و ششمین

 دید از شد تار و تیره چشمام جلوي دنیا کرد برخورد شکمم بھ العادهفوق قدرتي با نھم توپ کھ بودم نیامده خودم

کردي؟ چیکار دیوونھ: گفت امید بھ رو و اومد سمتم بھ سرعت بھ نوید نشستم زمین روي و شدم خم   

 پیچیده شکمم توي عجیبي درد خوبي؟ آرزو بزنم، محکم اینقدر خواستمنمي: گفت و نشست کنارم نگراني با امید

: گفتم زورکي بالبخندي کردم نگاه تکشونتک نگران يچھره بھ نکنم خراب رو روزشون کھاین واسھ اما بود

 درمانگاھي یھ بریم باید شھنمي ياینجور پاشو: گفت و کرد حلقھ بازوم تو رو دستش نگین. امزنده ھنوز آره،

خوبم من نیست، مھم: گفتم و شدم بلند جا از سختي بھ کنم راحت رو خیالشون کھاین واسھ. جایي .  

کنم تالفي خواستمنمي خدابھ: گفت و گرفت دست بھ رو امزدهیخ ھايدست امید .  

کنممي تالفي من کھ اینھ مھم نیست، مھم: گفتم و خندیدم .  

 اون از تربیش. متره سھ ھنوز کھ زبونش حداقل خوبھ، خوبھ انگار نھ: گفت بود شده راحت خیالش کھ نوید

 سمت بھ ھمراھم و کرد اعالم رو بازي پایان بود شده حالم متوجھ انگار کھ نگار وایستم، پاھام رو تونستمنمي

دیوونھ پسره حقشھ: گفتم اما نھک سرزنش رو امید خوادمي دونستممي موند جاھمون نگین اما اومد ویال . 

 

 

 دور ھمھ رفتم پایین سالن سمت بھ شدم بلند جا از بشھ بھتر خیلي حالم شد باعث ھمین و کردم استراحت شب تا

: گفت و زد لبخندي دیدنم با نوید رفتم نوید و امید سمت بھ. کردندمي صحبت دوتادوتا و بودند شده جمع ھم

  بھتري؟

 باز: گفت باتعجب امید. کنم کم رو ھابعضي روي خواممي کھ بھتر اونقدر: گفتم و انداختم میدا بھ معناداري نگاه

کشیدي؟ اينقشھ چھ   
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 جدیت با نوید کردي؟ قبول رو باخت نکنھ باشیم داشتھ جانانھ يمبارزه یھ بودي داده قول خودن: گفتم بالبخند

 ھم بھ بپرین اگھ خودبي: گفت نوید از داريطرف بھ ھم مامان رفتھ؟ یادتون رو پیش ساعت چند خودبي: گفت

کنممي رو پوستتون .  

وایستھ پاش باید ھم حاال خوند کري واسش صبح کھ امیده تقصیر: گفت و دراومد صدا بھ من جانب بھ بابا .  

 بھ ھم من رفت اتاقش سمت بھ سرعت بھ و دیگھ يدقیقھ ده اول راند شروع: گفت بالبخند و شد بلند جا از امید

 کمرم دور سیاه کمربند بھ نگاھي شدیم خارج اتاق از زمانھم پوشیدم رو رزمم لباس و رفتم اتاقمون سمت

 فرقي چندان من واسھ کھ ھرچند کردي قرص این بھ رو دلت خونيمي کري کھ ھمینِ : گفت بالبخند و انداخت

رسينمي دوم راند بھ باش مطمئن نداره .  

آقاجون رخصت: گفت و کرد آقاجون بھ رو امید رفتیم پایین ھاپلھ از ھم ھمراه. بینیممي: گفتم و زدم پوزخندي .   

 مھار گیره و کش يواسطھ بھ رو بلندم موھاي. من ھايپھلوون رخصت: گفت و کرد نگامون بالبخند آقاجون

 با. کنید ناکار ھمو یدنزن باشید مواظب توروخدا: گفت بانگراني مھرنوش عمھ. بستم گارد امید مقابل و کردم

 دفع رو حرکتش چرخشي يضربھ یھ با کھ کرد بلند بدنم 3 ناحیھ سمت بھ پاشو امید شد شروع مبارزه نوید سوت

 کھ بود محکم و دقیق اینقدر ضرباتش از بعضي نذاشتم جواببي حداالمکان کھ زد بھم دست يضربھ چندتا کردم

 قبل بھ نسبت بفھمم تونستممي پیشونیش روي ھايعرق از اما بدم وننش خاصي العملعکس تونستمنمي مقابلش در

بود؟ چطور: گفتم امید بھ رو و کشیدم عمیقي نفس رسید پایان بھ اول راند نوید صداي با داشتم پیشرفت   

 گل نشستن محض بھ. داشتي پیشرفت خیلي بود، انتظارم از تربیش: گفت صادقانھ زدمي نفس نفس کھ حالي در

ايجوجھ بازم اما: کرد اضافھ بدجنسي با ھاملب روي ندلبخ . 
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 آخرین در اما رفتمي جلو دقایق خوبي بھ شدند ترکاري و دقیق ضربات و ترجدي مسابقھ دوم راند شروع با

 یھ با و گرفت رو پام راه میانھ در سرعت بھ امید کھ بودم برده باال ضربھ زدن براي رو پام دو راند لحظات

 پایان نوید سوت صداي بدم انجام حرکتي بتونم کھاین از قبل زد زمین بھ رو من محکم پرقدرت و ریعس حرکت

 ھمھ بودم داده دست از زیادي انرژي و بود شده حبس امسینھ تو نفس. داد خبر رو امید شدن برنده و دوم راند

 کشیدم سر نفس یھ و گرفتم نگار دست از رو آب لیوان و شدم بلند جا از انرژیم يموندهباقي با زدند دست برامون

 قدرت تونستم اما شد تموم گرون برام باخت این کھ ھرچند. کردند تعریف من پیشرفت و امید مھارت از ھمگي

 و نگین ھايصحبت بھ توجھبي کھ بودم خستھ اونقدر شام صرف از بعد بزنم محک رو خودم سرعت و دفاعي

خوابیدم سرعت بھ و رفتم رختخواب سمت بھ نگار .  

 ً  شوخي بھ ھم کنار ھاشب و رفتیممي تاریخي آثار دیدن و گردش بھ روزھا گذشت منوال ھمین بھ ھفتھ یک تقریبا

. داریم دسترسي بھش ھمیشھ و کرده خونھ کنارمون خوشبختي کردممي حس روزھا اون گذشتمي خنده و

 نگران نگاھي با آقاجون و کردند خداحافظي آقاجون اب ھمگي. شدیم برگشتن بھ مجبور ھفتھ یک از بعد باالخره

 ھم شب آن داشت اصرار و بود شاکي کردیممي حرکت غروب دم کھاین از آخر يلحظھ تا کرد بدرقھ رو ما

 شدیم ھاماشین سوار ھمگي و کردند بھانھ رو زیاد کار محمود عمو و بابا اما شیم عازم زود صبح فردا و بمونیم

 دست اما بود گرفتھ گواھینامھ شدمي سالي یک کھ نوید رانندگي بھ محمود عمو ماشین با وانترھاج باراین اما

 تنھا ما مجنون و لیلي بازھم و رفتند مھرنوش عمھ ماشین بھ جون نسیم و محمود عمو داشت ايالعادهفوق فرمون

. نکنھ خطرناکي کار نوید بودند مواظب حسابي و افتادند راه بھ ما سر پشت بابا و ما از جلوتر سعید عمو. شدند

 در ھمگي و نداشت زدن حرف يحوصلھ کسھیچ دیگھ اما بود شده طي خنده و شوخي بھ جاده از مقداري

 بابا: گفت و شکست را جو نوید کھ دادندمي گوش رسدمي گوش بھ ماشین پخش از کھ خواننده صداي بھ سکوت

 تا60 بگیره خوابمون بایدم من باباي رانندگي این با: گفت و مالید را ھایشچشم امید. گرفت خوابم بگین چیز یھ

رهنمي تربیش .  

بگیر سبقت ازش نوید گھمي راست: گفت باھیجان نگین .  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 romantops  برترین رمان ھا

t.me/romantops 
 

 عمو ماشین کنار از سرعت بھ گاز پدال فشردن با و کرد عوض دنده بود اشاره یک منتظر فقط انگار کھ نوید

 پرید سرمون از آلودگيخواب و حوصلگيبي اون خون آدرنالین ترشح فزایشا و سرعت افزایش با گذشت سعید

 منتظر انگار کھ ھم بابا کنھ ترکم رو سرعتش خواستمي نوید از مکرر ھايبوق و زدن باال نور با سعید عمو

گرفت سبقت سعید عمو کنار از باسرعت بود ھمین . 

 

 و بودیم پیوستھ بقیھ بھ ھم نگار و من دیگھ حاال. میاد پامون بھ پا داره مرتضي عمو بھ ایول: گفت بالبخند نوید

 شدمي باعث ھمین و داشتیم زیادي ھیجان نرسھ بھمون بابا تا کنھ تربیش رو سرعتش تا دادیممي جو نوید بھ مدام

 سبقت حال در نوید. بخندیم دل تھ از و بکشیم ھورا ماشین ھر کردن رد با بزنیم حرف بلند صداي با ارادهبي

 و سریع حرکت با شد سبز جلومون مخالف الین از کامیوني لحظھ ھمون تو کھ بود 206 پژو یھ از گرفتن

 صداي کھ بود نگذشتھ اتفاق این از ثانیھ چند ھنوز گذشت ازمون کامیون و شدیم خورمون الین وارد نوید مھارت

 داشتم چي واي. کردم نگاه سرمون شتپ بھ عقب يشیشھ از آورد خودمون بھ رو ما سنگین جسم دو برخورد

بود رفتھ کامیون زیر نیمھ تا ماشین یھ دیدم؟مي ....  

 شنیدمنمي رو نگار يگریھ صداي نداشتم باور دیدممي کھ رو چیزي رفتمي سیاھي چشمام رفت، گیج سرم

 ماشین اون سمت و شد پیاده ماشین از و کرد پارک باسرعت نوید خوردمي پیچ سرم تو امید گفتن یاحسین صداي

 بھ نگین کھ ايکشیده سوزش با رفتھ یادم کشیدن نفس کردممي حس نداشت جون پاھام اما برم خواستممي منم دوید

 کھ جایي سمت بھ کرد؟مي گریھ داشت چرا سمتم؟ بیاد و شھ پیاده بود تونستھ کي اون اومدم خودم بھ زد گوشم

بود بابا ماشین اون خورد رمس تو محکم واقعیت کردم نگاه بود ھمھمھ  

 

 و بودیم پیوستھ بقیھ بھ ھم نگار و من دیگھ حاال. میاد پامون بھ پا داره مرتضي عمو بھ ایول: گفت بالبخند نوید

 شدمي باعث ھمین و داشتیم زیادي ھیجان نرسھ بھمون بابا تا کنھ تربیش رو سرعتش تا دادیممي جو نوید بھ مدام
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 سبقت حال در نوید. بخندیم دل تھ از و بکشیم ھورا ماشین ھر کردن رد با بزنیم حرف ندبل صداي با ارادهبي

 و سریع حرکت با شد سبز جلومون مخالف الین از کامیوني لحظھ ھمون تو کھ بود 206 پژو یھ از گرفتن

 صداي کھ بود تھنگذش اتفاق این از ثانیھ چند ھنوز گذشت ازمون کامیون و شدیم خورمون الین وارد نوید مھارت

 داشتم چي واي. کردم نگاه سرمون پشت بھ عقب يشیشھ از آورد خودمون بھ رو ما سنگین جسم دو برخورد

بود رفتھ کامیون زیر نیمھ تا ماشین یھ دیدم؟مي ....  

 شنیدمنمي رو نگار يگریھ صداي نداشتم باور دیدممي کھ رو چیزي رفتمي سیاھي چشمام رفت، گیج سرم

 ماشین اون سمت و شد پیاده ماشین از و کرد پارک باسرعت نوید خوردمي پیچ سرم تو امید گفتن یاحسین صداي

 بھ نگین کھ ايکشیده سوزش با رفتھ یادم کشیدن نفس کردممي حس نداشت جون پاھام اما برم خواستممي منم دوید

 کھ جایي سمت بھ کرد؟مي گریھ داشت چرا سمتم؟ بیاد و شھ پیاده بود تونستھ کي اون اومدم خودم بھ زد گوشم

بود بابا ماشین اون خورد سرم تو محکم واقعیت کردم نگاه بود ھمھمھ  

 

 

 زنده زنده سوخت آتیش تو مامانم چشمام جلوي شنیدم رو مامان جونبي جیغ صداي شد منفجر ماشین لحظھ یھ تو

 گرفت جون چشمم جلو چیز ھمھ رفت باال متر چند تا آتیش رقصان ھايشعلھ بود زده بھتم. شد کباب بدنش تمام

 سمت بھ سرعت تمام با بمونم جام سر نتونستم دیگھ ھاشبودن عاشق ھاش،زدن غر ھاش،گریھ مامان، ھايخنده

 بھ خواستم تا بود شده کشیدهآب موش عین ریختمي ماشین روي نشانيآتش شلنگ از کھ آبي زیر دویدم ماشین

 بھ ذاشتنمي برم، ذاشتنمي کردممي تقال ھرچي شد دور ماشین از و کرد بغلم زور بھ ودمحم عمو برسم ماشین

 صداي کردمي بد رو حالم آتیش ھايشعلھ چرق چرق صداي زدمي حرف داشت بود، زنده اون. کنم کمک مامانم

 سمت بھ اممعده محتویات تمام لحظھ یھ تو. تنش ھاياستخوان سوختن صداي بود مادرم بدن گوشت شدن سوختھ

 و نگار بھ چشمم دویدند سمتم بھ جون نسیم و مھرنوش عمھ آوردم باال رو بودم خورده ھرچي و آورد ھجوم دھنم
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 داشت شاید بود گرفتھ رو سرش دستاش با و بود نشستھ زمین روي امید کردندمي ھقھق رمقبي کھ افتاد نگین

 جلوي شد تموم ھاشعلھ باالخره. پاشیدمي محمود عمو صورت تو آب پالستیکي بطري از ھم نوید کردمي گریھ

 زدندمي دست بدنش جاي ھر بھ کھ دیدم خودم چشم با کشیدن بیرون ماشین از رو مامانم يسوختھ بدن چشمم

 پیش دقیقھ چند تا کھ جایي سمت بھ. دیدن و موندن طاقت نداشتم طاقت دیگھ و افتادمي بیرون ھاشاستخوان

 دھنم بھ اممعده دیگھ بار یھ مامان ھاياستخوان یادآوري با نبود ازش خبري اما دویدم بود بابا املح آمبوالنس

 کابوس چھ خدایا. ندیدم رو جاھیچ دیگھ و رفت سیاھي چشمام. کردم لرزیدن بھ شروع بعد و آورد ھجوم

 وحشتناکي

 

 درد سرم زد رو چشمم بود شده تعبیھ ورروبھ دیوار روي کھ مھتابي نور کردم بلند ھم از رمقبي چشمامو

 بابا، خوني صورت تصادف، صداي ما، سبقت شد زنده چشمم جلو خاطرات يھمھ دستم تو سرم دیدن با کردمي

 بیرون دستم تو از رو سرم انزجار با. خودم رفتن حال از مامان، يسوختھ تن انفجار، صداي مامان، صداي

 و اومد جلو دیدنم با جون نسیم رفتم بیرون اتاق از گرفتمي پیش رو ستمد راه کھ خوني بھ توجھبي و کشیدم

کجاست؟ بابام: پرسیدم آلوداشک چشماي با. کني استراحت باید نیست خوب حالت شدي؟ بلند چرا: گفت   

خوبھ حالش: گفت و کشید بغلش تو منو .  

 کردم رفتن راه بھ شروع. است زنده آره: داد جواب کوتاه است؟ زنده. بگین رو راستش توروخدا: گفتم ناباوري با

: گفت و کشید رو دستم و اومد سمتم بھ.است زنده بابام شدممي مطمئن باید رفتممي باید اما رممي کجا دونستمنمي

طرفاین از .  

 گریھ و بودند شده جمع کھ دیدم رو ھمھ عریض راھرویي تھ بزرگ در یھ پشت افتادم راه بھ حرفي ھیچبي

 چي؟ بود سردخونھ اینجا اگھ نداشتم بخونم رو در باالي تابلوي و کنم بلند سر کھاین جرأت زد یخ تنم کردندمي

 کردم نگاھش بود اشک از پر قشنگش چشماي اومد سمتم بھ دیدنم با امید باشھ؟ گذاشتھ تنھام ھم بابا اگھ
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 ھم خودم سختي بھ کھ صدایي با نگراني از پر بود، غم از پر چشماش بخونم رو چي ھمھ چشماش از خواستممي

شنیدممي    

اینجا نھ: گفت و کرد نگاه بود سرش پشت کھ بزرگي در بھ امید است؟ سردخونھ اینجا امید: پرسیدم  ICU.  

حروف قرمز رنگ با کردم نگاه اتاق سردر بھ وحشت با  I،C و U  بود؟ اومده سرمون بالیي چھ. بود بستھ نقش

بودیم؟ گذاشتھ جا تاریک شب ینا کجاي رو خوشبختیمون  

 

بودیم؟ گذاشتھ جا تاریک شب این کجاي رو خوشبختیمون بود؟ اومده سرمون بالیي چھ   

 

 دیگھ. آرزو کن دعا: گفت و فروخورد رو شده؟بغضش چش بابا امید: پرسیدم اما شکستم شدم، خم کردممي حس

 با محمود عمو. کنھ آرومم کرد سعي و نشست کنارم نگین نشستم بیمارستان کف نداشت رو وزنم تحمل توان پاھام

 کردمي سعي من بھ کردن نگاه با شایدم گشتمي بابام يچھره دنبال انگار بود شده خیره بھم اشکش از پر چشماي

 با برم بابا دیدن بھ داد اجازه پرستار سعید عمو تمناي و خواھش کلي با ببره یاد از رو مامانم يسوختھ يچھره

 از رو قشنگش و سفید صورت نبود صورتش روي ھايخون از خبري دیگھ شدم اتاق وارد پرستار مایيراھن

 زیادي تعداد زدمي ذوق تو خیلي بود صورتش روي کھ اکسیژني ماسک بود رفتھ خواب بھ انگار گذروندم نظر

. یکنواخت و آروم شھھمی عین و دادمي نشون رو قلبش ضربان ھااون از یکي توي کھ بود وصل بھش دستگاه

 اما کردم صداش نکنن درست دیدنم واسھ حصاري ھاماشک تا زدممي پلک تندتند گرفتم دستام تو رو دستش

شھ؟مي بیدار کي ده؟نمي جواب چرا: پرسیدم کنھ چک رو سرمش تا بود اومده کھ پرستاري بھ رو نداد جواب   

 چي؟ یعني: پرسیدم باتعجب. خداست دست ھم شدنش بیدار ،تونھنمي چون دهنمي جواب: گفت ناراحتي با پرستار

 ھرچھ شاهللان زیاده دکترھا امید اما ھستن اغما حالت در ایشون: گفت ناراحتي با پرستار شده؟ چش بابام مگھ

 رو ھاشسیاھي و رفتنمي چرا شد؟نمي تموم چرا بود؟ شبي چھ امشب شدنمي باورم کما. شنمي خوب ترسریع
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 تو بابا: گفتم و فشردم دستم تو رو جونشبي ھايدست بودیم؟ کرده گم کجا رو خوشبختیمون برد؟نمي شخود با

نھ دیگھ .  

 ببره پیشم از رو بابا و باشھ ترمحکم اون عشق ترسیدممي ترسیدم،مي بابا و مامان بین عشق از ترسیدممي

 توروخدا بابا: گفتم و کردم نگاھش وجودم تمناي تمام با. تونمنمي بابا بدون بودم مطمئن واي بمونم تنھا ترسیدممي

 تو توروخدا. باشي من منتظر باید تو بري اگھ اما مونھمي منتظرت مامان نھ، من اما میاره دووم توبي مامان نرو

نرو دیگھ .  

 نھ، توروخدا: گفتم التماس با. کني دعا واسش و بیرون بري بھتره: گفت و گذاشت امشونھ روي رو دستش پرستار

بازشم چشماي منتظر بدونھ کنارشم، من بدونھ بذارید بمونم، پیشش بذارین .  

 نگاه دستم ساعت بھ گذاشت تنھامون وقتي. داري وقت صبح تا فقط: گفت زدمي موج چشماش تو ترحم کھ پرستار

 و بذارم ھم روي رو امچشم آروم خواستمي دلم بودم، خستھ کرد،مي درد بدنم تمام. بود شب نیم و سھ کردم

 کشیدم بابا يشده باندپیچي سر روي رو دستم گرفتمي جون چي ھمھ چشمام بستن محض بھ شدنمي اما بخوابم

داشتم دوستش چقدر میدونست خدا فقط  

 

 رو نوید ما اگھ شاید بودم مامان مرگ شوک تو ھنوزم بگم چي باید دونستمنمي کنم، چیکار باید دونستمنمي .

 ترسي دیگھ وقتاون و مردممي منم بودم بابا ماشین تو من اگھ شاید افتاد،نمي اتفاق این کردیمنمي کتحری

 تنھا ریختمي بابا دست بھ کھ سرمي قطرات چیکچیک صداي. کسيبي از ترس تنھایي، از ترس نداشتم،

 ھمھ بابا شدمي سرازیر ھاماشک دوباره بوسیدم، رو مھربونش ھايدست شکستمي رو سکوت کھ بود صدایي

 قبل مثل ھیچي دیگھ نداشت فرقي بازم اما شدمي بیدار کاش. مامان و من امید يھمھ امیدم، يھمھ بود، من کس

 کنھ، شاد رو خونمون فضاي ھاشخنده و شوخي با تا نبود دیگھ کنھ، نگامون محبت با کھ نبود مامان دیگھ شدنمي

نبود قبل مثل ھیچي دیگھ. شھ سفید و سرخ بابا عاشق چشماي مقابل تا نبود دیگھ .  
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 اما بود اومده کي دونمنمي بود محمود عمو کردم بلند رو سرم و اومدم خودم بھ امشونھ روي دستي فشار با

بریم باید پاشو،: گفت و کرد نگام نداره خوشي حال دادمي نشون ترش ھايچشم .  

تنھاست بابا کجا؟: گفتم و انداختم بابا بھ نگاھي نگراني با .  

 شدن خبردار مردم تھران بدیم انتقال رو مرحوم اون باید: گفت و کرد پاک دستمالش يگوشھ با رو چشمش اشک

ً . عزا صاحب مرحوم، اومدمي غریب نظرم بھ کلمات چقدر. باشھ بستھ عزا صاحب يخونھ در شھنمي  واقعا

 روي کھ مردي یا دونستنمي روزگار غم از چیز ھیچ لحظھ اون تا کھ سالھ 16 دختر یھ بود؟ کي عزا صاحب

 ما از وجودش يھمھ کھ مادري کي؟ عزاي اصالً  گذره؟مي چي اطرافش بدونھ کھاین بدون بود افتاده تخت یھ

 موھاي بھ باد تا نیارم بیرون ماشین شیشھ از رو سرم زدمي غر مدام پیش ساعت چند تا کھ کسي ھمون بود؟

چي؟ بابا پس: گفتم و بود بابا مات نگاھش کردم نگاه عمو بھ بخورم؟ سرما دامبا و نخوره خیسم   

 انجام تھران بیمارستان بھترین بھ رو انتقالش کارھاي خودم مسؤولیت با: گفت و انداخت زیر بھ سر محمود عمو

  .دادم

 بار آخرین واسھ ندادیم اجازه کھ نبخشمون وقتھیچ بابا شاید کنیم، صبر کم یھ نیست بھتر: گفتم ناراحتي با

ببینھ رو عشقش .  

 نھ بود؟ نمونده باقي ازش ھیچي کھ صورتي ببینھ؟ رو چي خواستمي آخھ کردم تعجب خودم يگفتھ از خودم

 رو میت نداره خوبیت نیست دیدن براي چیزي: گفت بود شده حالم متوجھ کھ عمو. نبینھ ھیچي کھ بھتر ھمون

 ھمون سیمین بگین بھش مرحوم، نگین بھش میت، نگین بھش زدم فریاد و شدم بلند جا از ناخودآگاه. بمونھ زمین

 جون واسش بابام کھ سیمیني مامان ھمون آرزو گذاشت رو اسمم بودم آرزوھاش تھ چون کھ سیمیني مامان

میت؟ گینمي بھش چرا. خندیدمي گفت،مي پیش ساعت یک تا کھ ھموني داد،مي  
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 کردم گریھ ھايھاي و گذاشتم عمو يشونھ روي رو سرم گرفت ازم رو زدن فحر تربیش توانایي ھقھق

 باعث ھمین و کشید طول کمي پدرم و مادر انتقالي کارھاي. نبود بابام يشونھ اما بود محکم بود، گرم کھ ايشونھ

 رو واقعیت دیگھ بار یھ دیوار روي سیاه ھايپارچھ و اومد بند نفسم خونھ دیدن با بشیم تھران راھي ظھر اذان شد

 سیاه ھايپارچھ از پر دیوارھا روي بودم برگشتھ تنھا االن اما بودیم رفتھ تایيسھ کھاین واقعیت کوبوند سرم تو

 رو کارا این کي اصالً . فھمیدنمي ھیچي و بود خواب کھاون بابا؟ بھ بودن؟ گفتھ تسلیت کي بھ بود تسلیت عرض

 رو کارھا تا اومدن زودتر ھااون فھمیدم بودند ایستاده در جلوي سیاه لباس با ھک امید و نوید دیدن با بود کرده

 خونھ وارد و دادم تکیھ بھش حاليبي زور از گرفت رو دستم اومد سمتم بھ بود سرخ سرخ امید چشماي بدن انجام

 عکس کھ میزي سمت بھ ترکید بغضم بود شده تزیین سیاه منحوس ربان یھ با کھ مامان خندون عکس دیدن با شدم

 صداي کردم آزاد رو بودم کرده خفھ گلوم تو لحظھ اون تا کھ ھایيضجھ و زدم زانو روشروبھ رفتم بود روش

 نگاھش التماس با بود، گوشم کنار امید آروم يگریھ صداي ترینشواضح کھ رسیدمي گوشم بھ ھم بقیھ يگریھ

 کنم، تقسیم یکي با رو غمت بذار بمونھ، پیشم بذار نبر، رو بابا دیگھ توروخدا رفتي کھ تو مامان: گفتم و کردم

نبر اونو توروخدا. اونھ عشق بھ من ھاينفس دونيمي کھ تو بکشم نفس باید نره یادم بذار .  

 برو پاشو باش، آروم: گفتمي دادمي خوردم بھ اونو ذره ذره کھ حالي در و نشست کنارم قندي آب لیوان با نگین

منتظرن ھمھ بریم ایدب شو، آماده .  

 استخون تیکھ چند کردن دفن منتظر بودن چي منتظر بودن خونھ در جلوي کھ مردمي کردم نگاھش باتعجب

  مادرم؟

شب دیگھ کھ االن: گفتم ناراحتي با .  

برن و بگن تسلیت تا باشي بینشون تو منتظرن مردم اما فرداست، خاکسپاري دونممي: گفت بغض با نگین .  

 کھ نگار رفتم اتاقم سمت بھ شدم بلند جا از و کردم جینم شلوار و صورتي مانتوي بھ نگاھي بود گینن با حق

 واسھ حاال اما بودم نکرده تنم وقتھیچ ھامحرم جز حاال تا اوردم بیرون رو سیاھم لباس اومد ھمراھم بود نگرانم
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 یاوم کردم نگاه خودم بھ آینھ تو بودم کرده جونمبي تن ماواي رو اون بود کسانم عزیزترین جزو کھ مادرم مرگ

 ترکشیده و پوستم و لباس رنگ تضاد از تعریف کلي از بعد مامان بودم پوشیده رو لباس این کھ باري اولین اومد

 گرفت دلم دوباره. بود کرده فوت بھم الکرسيآیت خوندن از بعد لب زیر و بود کرده دود اسپند واسم اندامم شدن

زد حلقھ مامچش تو اشک و  

 سختي بھ کھ بغض با نگار گفت؟مي چي تو بھ راجع مامانم دونيمي نگار: گفتم و زدم لبخند دیدنش با اختیاربي

نھ: گفت دادمي قورتش .  

ً  داشتم پسر یھ اگھ گفتمي ھمیشھ: گفتم و گرفتمش بغلم تو محمک  ھقمونھق صداي. شدمي عروسم نگار حتما

 با نوید چرخیدیم اون سمت بھ در شدن باز صداي با گرفت ازمون رو تربیش حرف کلمھ یک حتي ياجازه

 نگار. کني گریھ ھايھاي بغلش تو بپري بیاي نگفتم باشي مواظبش بیاي گفتم من: زد تشر نگار بھ دیدنمون

 جلو ممامان ازم دارید انتظاري چھ: گفتم و پریدم حرفش بین... خواستمنمي من: گفت و کرد پاک رو ھاشاشک

 دستم از کھ کاریھ تنھا گریھ زنھمي پا و دست زندگي و مرگ بین بیمارستان تخت رو بابام سوخت، چشمام

  .برمیاد

 واسھ تونيمي تو راھھ ترینآسون و آخرین کارنیست تنھا: گفت و اومد سمتم بھ بود شده ترآروم کمي کھ نوید

شھنمي حل چیزي ریھگ با دونيمي خوب ھم خودت کني دعا عمو موندن زنده .  

 سمت بھ گفتنمي بازم اما گنمي مزخرف دارن دونستنمي خودشون نداشتم شنیدن پند حوصلھ شدم بلند جا از

ً  تعداد رفتم بود ھال از دیوار یھ يفاصلھ بھ کھ اصلي سالن  رو اکثرشون کھ خوردمي چشم بھ آدم زیادي نسبتا

 با ھم دیگھ بعضي و کردنمي تأسف ابراز و اومدندمي سمتم بھ و تندشناخمي منو ھااون از بعضي. شناختمنمي

 با رسید پایان بھ ھم کشنده و طوالني شب اون باالخره. اومدندمي سمتم بھ تنم سیاه لباس و آلودپف چشماي دیدن

 مامان روحبي جسم بابا حضور بدون باید شدنمي باورم ھنوز نبرد خوابم اما رفتم رختخواب بھ خستگي با کھاین

 باورم بخوابھ، خاک خروارھا زیر قراره اشخانواده دیدن آرزوي با مادرم شدنمي باورم بذاریم، خاک تو رو

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 romantops  برترین رمان ھا

t.me/romantops 
 

 بھ رو خودشون جاي شادي از پر ھايچشم و خنده از پر ھايلب اون و برگرده زندگي ورق سریع اینقدر شدنمي

 ازم و رفت من جايبھ خودش و کرد مخالفت شدیداً  ھرنوشم عمھ اما برم بیمارستان بھ خواستم بده غم و گریھ

 غمھ و بغض از پر دلم ھايخونھ تموم و پرکشیده من ھايچشم از خواب دونستنمي اما کنم استراحت خواست

 دونستممي: گفت و نشست کنارم تخت روي نخوردم تکون جان از شد وارد و زد در بھ کوتاه يضربھ چند امید

باشم کنارت اومدم برهنمي خوابت  .  

 بودي گفتھ من مامان بھ کھاین سر بودیم بچھ یادتھ: گفتم و زدم لبخندي بشنوم مامان مرگ از بازم خواستنمي دلم

زدم؟ بھت کتکي چھ مامان   

 از کھ تو بھ رو بعد بوسیدم و کرد پاک رو ھاماشک اومد جون سیمین یادمھ. ابد تا: گفت و زد زھرخندي امید

شمام ھردوي مادر من: گفت بودي کرده مچالھ رو تصورت حرص . 

 

 رو اشگونھ رو اشک کھ حالي در امید. تو مامان جون سیمین باشھ گفتي و کردي قبول تو کھ شد چي دونمنمي

 موقعاون کنھ گریھ وقتھیچ بذاري نباید اوني داداش تو گفت گوشم در بوسیدممي داشت وقتي: گفت کردمي پاک

ً واقع کردم حس نکني گریھ دیگھ تا تو مامان جون سیمین گفتم ھمینم واسھ مردم یھ ا .  

 بھ توجھش نصف حداقل اونجوري. باشھ توام مامان شدممي حاضر موقعاون بود جااین کاش: گفتم و ترکید بغضم

االن اما بود من با بود من ...  

 بدقول نیست کھ حاال نذار دادم بھش مردونھ قول یھ سالگي 5 تو: گفت و گذاشت اششونھ روي رو سرم امید

 رو نمناکم صورت و کرد پاک امگونھ روي از رو ھاماشک آروم. وقتھیچ. ببینم اشکتو دیگھ خوامنمي. بشم

 با شدم بیدار خواب از مھربون و گرم دستي نوازش با صبح شد خواب اسیر چشمام تا موند کنارم اینقدر بوسید

 کھ حاال کھ بود خوب چقدر بود دلنشین و شیرین چقدر سپردم صبحگاھیش ھاينوازش بھ رو خودم بستھ چشماي
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 کابوس بھ منو محمود عمو صداي کھ بودم لذت غرق بوده وحشتناک کابوس یھ چیز ھمھ بودم فھمیده شدم بیدار

وقتشھ دیگھ شو حاضر پاشو: گفت بازم چشماي دیدن با. برگردوند زندگي سیاه .  

 زھرا بھشت سمت بھ ھمگي. شدم بلند جا از و زدم پس رو اشکام دست پشت با سریع اما نشست اشک بھ چشمام

. باشم دادنش غسل شاھد نداد اجازه مھرنوش عمھ کردم ھرکاري دادند خونھغسال تحویل رو مادرم بدن رفتیم

ً حتم بود مقید و مؤمن مامان دونستممي اما بدن غسل رو بدن اون چي بود قرار دونستمنمي اصالً   طورياین ا

 دوشم روي بار از سھمي یھ بود اگر شاید بود گیرنفس و گیرچشم خیلي بابا نبود جمعیت انبوه توي. بود ترراضي

 مرگ خبر و کنھ پیدا رو اشخانواده بود نتونستھ تالشش يھمھ با محمود عمو حتي نبود اون اما داشتبرمي رو

 یھ تو شده پیچیده رو مادرم بدن بعد يدقیقھ چند بودند گرفتھ رو اطرافم غریبھ جمعیت بده بھشون رو مادرم

 بھ و رفت جلو ھرکسي از قبل امید. گرفت دلم بگیره رو تابوتش زیر نبود کسھیچ آوردند بیرون سفید يملحفھ

 کھ شد پدربزرگي و دایي از نفرت از پر وجودم تمام کنم نگاه نتونستم دیگھ گرفت رو تابوتش زیر پسرش عنوان

 زیر غریبھ چند بود شده باعث کھ تنبیھي بودند گرفتھ درنظر دخترشون براي تنبیھي چنین پاک عشق خاطربھ

 کھ جایي باشھ مامانم ھمیشگي يخونھ بود قرار کھ جایي رفتیم خالي قبر سمت بھ بگیرن رو دخترشون جسد

گذاشت قبر يتو رو مامان سر و شد قبر وارد امید ھم باز شدمي مادرم رختخواب آخرین . 

 خواستمنمي کردم،نمي گریھ دیگھ کردم،نمي گریھ من اما گذشتمي چشمام جلوي از فیلم یھ عین چیز ھمھ .

 شدنش ریشتن بھ رو شدنش ریشدل خواستمنمي شھمي ریش دلش اشکام دیدن با دونستممي باشھ دلگیر ازم مامان

 ھمیشھ براي گذاشتند قبر روي کھ بزرگي ھايسنگ و خوابید ابدیش دیدن از منزل تو زود خیلي مامان کنم اضافھ

 بود من نوبت پاشید مادرم سرد گور روي خاک کم یک بیل با نزدیکان از ھرکس کردن محروم او دیدن از منو

 کردم،نمي گریھ نشستم رومروبھ خاکي يتپھ کنار زدم پس رو بود گرفتھ سمتم بھ محمود عمو کھ بیلي رفتم جلو

 و پاشیدم مامان گور روي رو اون و کردم پر خاک از رو مشتم کشیدممي نفس عمیق و محکم فقط زدمينم زار

باش منتظرم زود خیلي بردي خودت بت رو بابا اگھ: کردم زمزمھ .  
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. رفتم سعید عمو ماشین سمت بھ و شدم بلند جا از بریزم اشک خواستمنمي اما زد چنگ گلوم بھ بغض دوباره

 ً  و بود خوابم بازم بود بزرگ دنیاي این توي امیدم تنھا کھ مردي بابا سر باالي رفتم بیمارستان بھ مستقیما

 از زندگیش يشیرازه شدهنفرین شب اون تو دونستنمي. اومده زندگیش سر بھ چي خبریشبي عالم تو دونستنمي

 مثل. بوده تخت این کنار اون من از لقب بودم مطمئن بود پیچیده اتاق فضاي تو آقاجون گالب بوي. شده پاشیده ھم

 کھ جوگندمیش قشنگ موھاي کردم، نمدار رو خشکش ھايلب پنبھ با و کردم نگاھش سکوت تو کمي ھربار

 امتیزبین نگاه و بلند انگشتاي با فقط نکردم گریھ نکردم، دردودل اما زدم شونھ رو بود ریختھ ھم بھ حسابي

 ھمین بھ اوضاع اما گذشت دیگھ روز دو. بود بخشلذت شده چروک ھايدست این نوازش چقدر و کردم نوازشش

 سوم مراسم زود خیلي نشستممي مامان گور کنار ساعتي ھم بعد و زدممي سر بابا بھ اول روز ھر بود منوال

 عمو موبایل بودند کرده پر رو مامان گور اطراف غریبھ جمعیت اون جايبھ و بود خواب بابا بازم اما رسید

 بھم حسي یھ اما شدمنمي ھاشحرف متوجھ زیاد کھ کردمي صحبت مالیمي صداي با عمو خورد زنگ محمد

 نگاه با برسھ گوشش بھ بھتر صداھا تا گرفت فاصلھ جمع از عمو داده بابا از خبر یھ و بیمارستانھ از گفتمي

رفت؟ بابام یعني باختم رو خودم چشماش از اشک خوردن سر با کردم دنبالش  

 بھ رو سرش دیدنم با بود گرفتھ رو گلوش راه بغض رفتم عمو سمت بھ نداشتم کردن نگاه و ایستادن طاقت دیگھ

 غم شدت از کھ صدایي با و وایستادم جلوش برگردند خونھ بھ فّرارش ھاياشک شاید تا بلند آسمون سمت

 بھ بابات عمو بده مژده: گفت و کرد بغلم محکم آورد پایین رو سرش محمود عمو رفت؟ ھم بابا: گفتم لرزیدمي

 بابام. دادم چکیدن ياجازه ھاماشک بھ باراین خندیدم، دل تھ از و شد باز خنده بھ لبم ناخودآگاه. اومده ھوش

 تو دل کردم صبر مامان مراسم پایان تا محمود عمو اصرار بھ اما برم بیمارستان سمت بھ خواستم. بود برگشتھ

بشھ کم مامان غم از ايذره شدنمي باعث خوشحالي این اما بودم خوشحال. ببینمش ترسریع ھرچھ نبود دلم .  

 اومدم خودم بھ تازه بودم اتاق در پشت وقتي رسوندیم بیمارستان بھ رو خودمون ھمگي و شد تموم مراسم باالخره

چي؟ گرفت رو مامان سراغ اگھ: پرسیدم و   
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 فھمیدن ينشونھ بھ رو سرم و. بستریھ بیمارستان ھمین تو بگیم بھتره: گفت و گذاشت امشونھ رو دستي عمھ

 رو خودم بابا باز چشماي دیدن با شدم وارد من ھمھ از اول بشھ وارد بابا بھ ايدیگھ شوک خواستمنمي دادم تکون

 نگاه رنگ دفعھ یھ بقیھ ورود با فشردمي خودش بھ منو قدرت تمام با جونشکم ھايدست با اونم انداختم بغلش تو

 نگاھش رد بود داده مات نگاه یھ بھ جاشو بابا يخنده کھ بود شده چي دونمنمي خوردیم جا ھممون شد عوض بابا

 بیمارستان بھ رو خودمون خاک سر از باعجلھ اینقدر ما افتاد یادم تازه چرخیدمي سیاه ھايلباس روي گرفتم رو

 سرش ناباوري با اومد، بیرون شوک از بابا باالخره. کردیم شفرامو رو سیاھمون ھايلباس کل بھ کھ رسوندیم

 گریھ و انداختم بغلش تو رو خودم دوباره بگیرم رو خودم جلوي نتونستم دیگھ نھ سیمین نھ،: گفت و تکونداد رو

 زنده نم سیمین نھ،: زدمي فریاد توان تمام با بابا شد مانعش سعید عمو کھ شھ بلند جا از کرد سعي بابا. دادم سر

برم بذار سعید توروخدا شنیدم، صداشو بشم ھوشبي کھاین از قبل است، .  

 عمو بھ رو دوباره اما کرد نگاه پنجره بھ مات کمي شده دیر خیلي دیگھ کھ فھموند بابا بھ ھمھ يگریھ و بغض

 واسھ خواممي ھ،باش سرگردون نباید بکشھ، عذاب نباید سیمین شم بلند بگیر رو دستم بیا محمود: گفت محمود

ببینمش بار آخرین  

 

 سر دوباره داده سر عشق يمرثیھ دادمي نشون ھاشگفتن سیمین از آوایي تنھا و شدند گم بابا ھقھق میان کلمات

ببینمش دیگھ بار یھ بذارید: گفت و کرد بلند .  

 دیر خیلي دیره دیگھ: تمگف و گذاشتم بابا يزدهیخ دستاي روي رو سرم نشستم زمین روي شد تموم صبرم دیگھ

خاکِ  خروار یھ زیر االن اون ببینیش، تونينمي دیگھ بابا، .  

 و شد مرخص بیمارستان از بعد روز دو. کردمي عزاداري و کوبیدمي سرش تو محکم رو الجونش ھايدست بابا

 بھ برگشت تيوق و رفت بمونن ماشین تو خواست ھمھ از رفتیم مامان سمت بھ ھمھ از اول خودش اصرار بھ

 وسایل يھمھ بود شده رو و زیر زندگیمون. نخندید نزد، حرف بابا دیگھ روز اون از. شد خم کمرش دیدم وضوح
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 کف پارکت. خونھ جاي جاي استکان یا چاي ھايلیوان نشستھ، ھايظرف از پر سینک کثیف، خونھ نامرتب،

 بابا: پرسیدم و رفتم بابا سمت بھ. بودیم مرده ھم ما مامان مرگ با انگار بود گرفتھ خاک مترسانتي یک درست

بدم؟ سفارش چي شام   

نیستم گرسنھ من: گفت بود کرده پیدا کھ دائمي حوصلگيبي ھمون با بابا .   

 و سردتر روز ھر ما زندگي و گذشتمي مامان رفتن از ماه شش. شد کور منم اشتھاي بابا حرف این با

 بزنھ زنگ ھم فردا تا اگھ دونستممي خورد زنگ تلفن کھ برگردم اتاقم بھ تمخواس شدمي قبل روز از تررنگبي

 بھ نگاھي چطوري؟ سالم: گفت صدام شنیدن با نوید برداشتم رو گوشي ناچار نمیاد سمتش بھ ھم قدم یک حتي بابا

 لحني با اومد دشخو بھ سریع اما کرد سکوت کمي نوید. بودم ماه شش این تو کھ طوريھمون: گفتم و انداختم بابا

 ساعت یھ تا من پس -. نخوردم ھم صبحانھ و ناھار: گفتم و زدم پوزخندي نخوردي؟ کھ شام: گفت انرژي پر

 سر رو گوشي نداد بھم رو اجازه این بوق صداي کھ کنم مخالفت خواستم. بیرون بریم شام واسھ دنبالت میام دیگھ

برم بیرون مرده و سرد يخونھ این از ماه 6 از بعد اومدنمي بدم ھم خودم گذاشتم جاش .  

خواھید؟نمي چیزي شما بیرون بریم دنبالم میاد نوید بابا: گفتم و رفتم بابا سمت بھ   

 دیروقت تا نداره دوست مامان کھ دونيمي بیا زود فقط نھ: گفت و انداخت بھم رو اشگرفتھغم و سرد نگاه بابا

باشي بیرون .  

 یک حتي بابا ماه شش این تو نباشھ اشکام شاھد بابا تا رفتم اتاقم بھ سرعت بھ و دادم نتکو تأیید ينشانھ بھ سري

ترسوندمي منو این و بود نکرده زندگي مامان بدون ھم لحظھ  

 بھ مشکي و ساده لباس یھ سرعت بھ. کنھ پرواز مامان طرف بھ روحش و بمونھ من پیش جسمش کھاین از ترس

 سرتاپا لباس دیدن با نوید رفتم خروجي در سمت بھ و کردم خداحافظي بابا از نوید یدنرس با شدم آماده و کردم تن

 میل چي شام ما گرام دخترعموي حاال پرسید بالبخند شدیم ماشین سوار نگفت ھیچي اما داد تکون سري سیاھم

  دارن؟
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رهدا دوست خیلي رو اونجا غذاھاي مامان... رستوران بریم: گفتم و زدم تصنعي لبخند .  

 بھ منم شد پیاده حرفي ھیچ بدون کرد متوقف پارکي کنار رو ماشین انداخت امگرفتھ يچھره بھ نگاھي نوید

 از صورتش پوست بود سرخ چشماش چرخید سمتم بھ دفعھ یھ کردم پارک تو زدن قدم بھ شروع دنبالش

 جام سر لحظھ یھ بودمش، دیدهن عصباني اینقدر حاال تا زدمي نبض مثل گردن رگ و بود شده قرمز عصبانیت

 تا. رفت دیگھ اون کني؟ زندگي یادش با خوايمي کي تا کني؟ تمومش خوايمي کي: گفت عصبانیت با وایستادم

 اینقدر عمو و تو ھايلباس کي بود، کثیف اونقدر خونش کي بود زنده وقتي تا کردي؟ برت و دور بھ نگاه یھ حاال

 کني؟ ول رو اتمدرسھ تو دادمي اجازه کي خوردین؟مي غذا رستوران از ارب چند ماھش تو بود؟ شلختھ و چرک

 کھ کنھمي افتخار مامانت کردي فکر عزاداري؟ دختر چھ بھبھ گھمي ببینھ ھرکس کردي فکر کردي؟ فکر چي

 خودخواھي خاطربھ آرزو، برگرده عمو خواستيمي چرا دیوونگیھ؟ مرز تو شوھرش و شده دنیا تارک دخترش

 ماه شش بگذرونھ؟ خبريبي و دیوونگي تو رو عمرش يبقیھ زدهیخ و سرد جو اون با تا بیاد خواستيمي خودت؟

بزني؟ زل دیوار روي عکس قاب بھ اشک از پر چشماي با خوايمي کي تا بپوشي سیاه خوايمي کي تا گذشتھ   

 شکستھدل بودم، عصباني بودم خبربي خودم و بودم محکوم چقدر من بود کرده پر رو صورتم اشک ھايقطره

 اما. بودم کرده جھنم رو زندگیش خودم اما برگرده بابا خواستم من بود نوید با حق نھ منطقبي اما بودم تنھا بودم،

 وارزمزمھ و کردم نوید بھ رو. کردممي پر رو مامان جاي باید بره پیش اینجوري ذاشتمنمي دیگھ ذاشتم،نمي دیگھ

خونھ برم دبای من: گفتم .  

 کرد نگام نوید. خونھ میرم نوید: گفتم دوباره داد ادامھ رو مسیرش و رفت ماشین سمت بھ حرفي ھیچ بدون نوید

 آخرین خواممي: گفت و زد لبخندي نبود صورتش تو عصبانیت از خبري دیگھ و بود شده مھربون اشچھره بازم

بدم بھت رو حاضریت شام .  

نگم ھیچي و بگیرم دھن بھ زبون شد باعث شکمم قور و قار دايص اما کنم مخالفت خواستم . 
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 صبح رفتم اتاقم سمت بھ و انداختم روش پتو یھ کاناپھ، روي بازم بود خواب بابا رسیدم خونھ بھ بعد ساعت یک .

 وعشر باید کجا از دونستمنمي چرخوندم رو سرم و رفتم پایین ھاپلھ از شدم بیدار ساعت زنگ صداي با 6 ساعت

 توي کثیف ھايظرف تمام بدم قرار مبدا عنوان بھ رو آشپزخونھ گرفتم تصمیم سردرگمي کمي از بعد بنابراین کنم

 اھمیتي. مامان خاک سر بود رفتھ بازم افتاد خالي يکاناپھ بھ نگام بردم آشپزخونھ سمت بھ کردم جمع رو خونھ

 پاک رو میزھا کشیدم طي رو کف کردم نظافت بھ شروع کشید طول ساعتي یک کھ ھاظرف شستن از بعد ندادم

 ھاشونبعضي کھ دیگھ کار ھزارتا خالصھ و کشیدم برقي جارو رو ھافرش يھمھ انداختم برق رو ھاشیشھ کردم

 نگام وقتي اما نداشتم نا دیگھ شد تموم کارھا کھ بود بعدازظھر 2 نزدیک ساعت. دادممي انجام بار اولین واسھ رو

 عنوان بھ رفتمي بیرون تنم از خستگي کردممي استشمام رو کشیده دم پلوي بوي و چرخوندممي اطراف بھ رو

 بپوشم رنگي لباس خواستممي نوید سفارش بھ و ھامدت از بعد رفتم ھاملباس کشوي سر و کردم حموم کار آخرین

 موھام و کردم تن بھ رنگي وسيط اسپرت و شیک شلوار بلوز دلیل ھمین بھ کنم انتخاب شاد رنگ نیومد دلم اما

 بھ شد باعث کلید چرخش صداي انداختم ھامشونھ روي آزاد رسیدمي کمرم گودي تا کردن شونھ از بعد کھ رو

 دستگیره روي از رو دستش و بود مونده مبھوت و مات خونھ دیدن با بابا برسونم پایین بھ رو خودم سرعت

 فروکش زود خیلي کھ دیدم نگاھش تو تحسین برق بھ کرد نگاه بھم قتيو کردم سالم بلندي صداي با بود برنداشتھ

: گفتم و رفتم سمتش بھ سرعت بھ بشھ غرق غمش تو این از تربیش بذارم خواستمنمي گرفت غم اونو جاي و کرد

بابا نباشي خستھ تو: گفت و آورد لب بھ لبخندي بابا. گلم باباي نباشي خستھ .   

. برگشتھ سیمین کردم فکر لحظھ یھ: گفت انگیزحزن لحني با بابا چطوره؟: گفتم و دمچرخون اطراف بھ رو نگام

 ماست پیش ھمیشھ اون: گفتم و خندیدم ھمینم واسھ کنم خراب رو چیز ھمھ خواستمنمي اما کرد خونھ دلم تو غم

شھمي ناراحت آلودغم يچھره و نامرتب يخونھ از اون مطمئنم منم   

 میزو منم بگیرین دوش یھ شما تا: گفتم و کشیدم حمام سمت بھ و گرفتم رو دستش داد تکون تاسف از سري بابا

 پر عکس و دادمي رو مامان بوي ھم ھنوز رفتم مشترکشون اتاق سمت بھ شد حمام وارد میليبي با. چینممي
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 یھ و رفتم ھاسالب کمد سمت بھ بخورم فرو رو بغضم تا کشیدم عمیقي نفس بود تخت کنار میز روي اشخنده

کشیدم بیرون ھالباس بین از خاکستري پیرھن  

 

 بھ حموم در شدن بستھ صداي با چیدم رو ناھار میز و رفتم پایین سمت بھ. بپوشھ دراومد حموم از بابا وقتي تا

 نگاه دستم بھ تعجب با گرفتم کردمي خشک رو موھاش حولھ با داشت کھ بابا طرف بھ رو بلوز و برگشتم اتاق

من بخاطر: گفتم بزنھ حرفي کھاین از قبل کرد .  

 رو غذاھا و رفتم آماده میز سمت بھ خوشحالي با گرفت دستم از رو پیرھن و کرد نگاه خواھشم از پر چشماي تو

 بھ بابا ھمیشھ از ترخالي صندلي یھ ھمیشھ، از ترکم بشقاب یھ نشستیم میز پشت دوتایي بار اولین براي کشیدم

 مسموم میدم قول نترسید: گفتم و بدم نجاتش آزاردھنده افکار از کردم سعي بود زده زل مامان شگيھمی صندلي

 زندگیمون اون از بعد. کرد خوردن غذا بھ شروع و زد جونيکم لبخند بود اومده خودش بھ تازھم کھ بابا. نشین

 من خاطربھ گاھي از ھر دیگھ حاال روزا اون مثل نھ اما بود مغموم و ساکت ھنوز بابا گرفت تريطبیعي روال

 جاي ھرچند شدمي حاضر گرفتمي صورت مھرنوش عمھ صالحدید بھ کھ خانوادگي ھايمھموني تو و خندیدمي

ً  تعطیالت از بعد ھم امید آخھ اومدمي چشم بھ حسابي امید و مامان خالي  يبقیھ تا شد فرانسھ راھي اجبارا

 من اما کنم نویسينام مدرسھ تو منم کرد اصرار خیلي آخر روزاي دمھیا بگذرونھ رو اشتحصیلي ھايدوره

 ھمین تو. انداختم عقب رو خودم کھ بودم پشیمون حسابي االن و کردم مخالفت بابا و خودم روحي وضع خاطربھ

 رو رشس ھم بابا زدمي فریاد و بود ایستاده بابا جلوي مردي شدم کشیده سالن بھ صدایي و سر با کھ بود روزھا

 نگاھي عصبانیت با گفتنمي ھیچي دادمي نسبت بھش پیرمرد اون کھ زشتي الفاظ مقابل در و بود انداختھ پایین

 خاک خروار یھ زیر کھ مطمئني دیگھ حاال نھ، راحتھ خیالت دیگھ حاال: گفتمي بلند صداي با مرد انداختم بھشون

 کنار سیاه ربان با بخوره؟ تکون من دختر دل تو آب نذاشتي اینجوري کردنت؟ خوشبخت بود این خوابیده،

ندیدي؟ رو بزرگي اون بھ کامیون و بودي کور عکسش؟   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 romantops  برترین رمان ھا

t.me/romantops 
 

 پدرم بھ کھ ھایيحرف خاطربھ ھم و بودم زده پیرمرد اون مورد در کھ حدسي خاطربھ ھم اومد جوش بھ خونم

 رو دیگھ يخونھ یھ میري توئھ جشن من دختر مردن داري، حقم پوشیدي، سفید: داد ادامھ تمسخر با مرد. زدمي

 خودت بھ کھ ھستي کي تو: گفتم نفرت با برگشتند سمتم بھ ھردو من فریاد صداي با... بازم میري کنيمي خراب

بزني حرف اینطوري پدرم با میدي اجازه .  

تویي؟ بابا سیمین: گفت بازنیمھ دھاني با پیرمرد   

 کھ ھرچي و وایستادي جلوش کھ مردي این و سیمین دختر دخترشم من: گفتم و دوختم بھش رو امکینھ از پر نگاه

آرزو: غرید بابا. گيمي بھش خودتھ الیق ... 

 

 از خبري شاید تا بود تلفن بھ گوشش و در بھ چشمش سال 20 مادرم بگم بذار بگم، بذار بابا نھ: گفتم بغض با

 کرد مادري جون خانم اما کنھ رو دلسوزیش تا بودن مادري آورد دنیا بھ منو وقتي بگم بذار بشھ، اشخانواده

 مرد این جايبھ بگم بذار بود، داشتن دوست و عشق از پر نگاھش کردمي نگاه چشمات تو وقتي بگم بذار واسش،

گرفتن رو مادرم تابوت زیر شما يبرادرزاده و برادر .  

 از رو ما زندگي کھ بود این. بود مرد این تقصیر ھمش خواستیم؟مي ما کردي فکر: گفت و اومد سمتم بھ پیرمرد

پاشوند ھم .  

 پیدا تونکلھ و سر تازه ھاماه از بعد کھ شما نھ بود عاشقش چون بود مادرم الیق مرد این اما: زدم فریاد دوباره

 خونھ از کھ بود روزي شما واسھ اون عزاي شھنمي باورم اصالً  کھ دخترتونھ عزاداري واسھ کھ نگو شده

کردین بیرونش .  

 نبود اینجوري اگھ چون خوشحالم: گفتم و خندیدم دنده، یھ و لجباز خودشي عین ھم تو: گفت و کرد نگام پیرمرد

برو و خوايمي چي بگو زودتر ھم حاال. نبود زنده بابام االن .  
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 مکشمي آتیش بھ رو ھمتون رو، دخترم خون پول رو، بچم حق: گفت بود کرده عوض رنگ حاال کھ پیرمرد

بره پایین گلوتون از خوش آب یھ ذارمنمي .  

بخوري خنک آب امبچھ از جداییم ھايسال تمام ياندازه بھ ھلفتوني تو میندازمت: گفت و کرد بابا بھ رو بعد .  

ً  متأسفم: گفتم و کردم نگاھش پوزخند با  رو خودت زود خیلي. داشتھ شما مثل پدري کھ متأسفم مادرم واسھ واقعا

 یھ مونھمي فقط. بودند بیمھ ماشین دو ھر بکني خوادمي دلت کاري ھر و بیرون بري بھتره دیگھ حاال دادي نشون

نداري رو پدر مقدس يکلمھ لیاقت چون. مادرمي پدر بگي خوادنمي دلم دیگھ چیز .  

: گفت و فتگر ھوا تو رو دستش بابا اما بخوابھ گوشم تو اشکشیده بودم منتظر ثانیھ ھر آورد باال رو دستش

بخوره دخترمون بھ دستت بذارم محالھ اما نگفتم ھیچي زدي سیمین صورت تو روم جلو باریک .  

 توم رو خودم و کردم نگاه پدرم قدردان چشمان بھ شد خارج خانھ از سرعت بھ و انداخت پایین رو دستش پیرمرد

 یادگار یادگاري، تو: گفت کردمي بو رو موھام کھ حالي در و چسبوند اشسینھ تو رو سرم انداختم آغوشش

 مادرم يدیھ قانوني مراحل طي از بعد و رسید دستمون بھ پیرمرد شکایت بر مبني اينامھ بعد روز چند. سیمین

 وقتھیچ دیگھ: گفتم و کردم نگاه زدمي برق پول دیدن از کھ چشمایي بھ آخر يجلسھ تو کرد دریافت بیمھ از رو

رفت ھمیشھ براي و گذشت کنارم از خونسردي کمال در ھم اون و. قتوھیچ ببینمت، خوامنمي . 

 

 مشھد بھ عمو يسالھ ھر نذر اداي براي اشخانواده و محمود عمو سال ھر مثل نھ اما رسید تعطیالت دوباره

ً  بمونھ بابا و من پیش داد ترجیح مھرنوش عمھ اما رفتند  سختي روزھاي. بود اومده ھم امید کھ حاال مخصوصا

 این از تربیش تا کردم نامثبت بالفاصلھ جدید تحصیلي سال شروع با. باشد خوش کردیممي سعي اجبار بھ کھ بود

 عادت مامان نبود بھ دیگھ گذشتمي روزھا و ھاسال. شد مواجھ بابا جانب از خوبي استقبال با کھ. نمونم عقب

 پزشکي يرشتھ دانشگاه تو کھ روزي مثل زدمي هگر گلومون تو رو بغضي یھ مرگش گاھي بازم اما بودیم کرده

ببوسھ عشق با رو امگونھ و کنھ نگام افتخار با کھ بود خالي مامان جاي تبریک ھمھ اون پشت شدم قبول .  
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 بدم اختصاص بودن کنارش بھ رو آزادم وقت تمام کردممي سعي ھرچند شد تنھا دوباره بابا من شدن دانشجو با

 درس توي شدن غرق بگم بخوام صادقانھ شدممي غافل ازش گاھي خونھ کارھاي و ھادرس ادزی حجم خاطربھ اما

 دوره ھم از جلوتر بود شده باعث وھمین برمیداشتم رو ممکن واحد بیشترین ترم ھر وحداالمکان میداد ارامش بھم

 یھ باید ببره پناه پوچش التخیا و افسردگي بھ دوباره بابا اینکھ براي ناخواستھ محرک یھ احتماال و باشم ھام

 خوندمي معماري مھندسي خودش کھ امید اما کنم رھا رو درسم خواستممي چکار؟ دونستمنمي اما کردممي کاري

 دوباره سال ده از بعد شدنمي باورم اصالً  بگذرونم ھم رو تخصص يدوره کرد مجبورم و کرد مخالفت سخت

 کھ اون يواسھ این و کنھمي گریھ گاھي و زنھمي حرف مامان با اباب دیدممي گاھي بازم بشھ شروع چیز ھمھ

 یھ دوباره ترسیدممي شدم مھرنوش عمھ دامن بھ دست باالخره بود خطرناک بود نکرده پیدا رو حاالت این ھاسال

 بابا چي؟: گفتم عصبانیت با کرد مطرح رو پیشنھادش چینيمقدمھ کلي از بعد عمھ وقتي بدم دست از رو عزیز

بگیره؟ زن   

 و درس بار زیر کھ ندیدي رو خودت کنھ کمک ھردوتون بھ تونھمي زن یھ راھھ تنھا این: گفت آرامش با عمھ

 حرف سیمین با ھاساعت ندیدي سرش؟ بھ زنھمي داره دوباره کھ ندیدي رو بابات شدي؟ ضعیف چقدر داريخونھ

ني؟ک قبول خواينمي چرا تنھاییھ از ھمش اینا زنھ؟مي   

 خونمون تو بیاد کسي ندم اجازه اما بکنم کاري ھر بودم حاضر اومدم بیرون اونجا از و شدم بلند جا از ناراحتي با

 دیگران بدم اجازه و باشم نداشتھ گیريتصمیم قدرت کھ نبودم سالھ 16 دختر اون دیگھ من. بشینھ مادرم جاي و

کنن تکلیف تعیین واسم  

 رو بابا يعالقھ مورد عطر راھم سر. داده پیشنھادي ھمچنین کھ دیده بابا زندگي تو کمبودي چھ عمھ دونستمنمي

 بھ شنیدم کوتاه پاسخي کھ کردم سالم بلند صداي با بود خونھ بازم بابا رفتم خونھ سمت بھ سرعت بھ و خریدم

 بابا چطوره؟ ما ابايب حاج: گفتم کنم قایم پشتش رو عصبانیتم و حرص کردممي سعي کھ لبخندي با و رفتم سمتش

چطوري؟ تو خوبم من: گفت و زد کوتاھي لبخند   
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 عطر شیشھ کردم کیفم تو رو دستم. خوب خوب: گفتم و انداختم روروبھ میز روي درآوردم سرم از رو اممقنعھ

خریدم شما واسھ اینو راھم سر کردم رويپیاده کمیھ امروز: گفتم بابا بھ رو آوردم بیرون رو .  

 توش خوشبختي و شادي برق بود ھامدت کھ چشمایي روي بود چشماش رو من نگاه اما کرد نگام لبخندبا بابا

 برق این عمھ کردم فکر خودم با لرزید دلم داشت اون کردن پنھان تو سعي مزبوحانھ تالشي با و بود شده خاموش

 نشدم متوجھ زودتر کھ کردم لعنت رو مخود چقدر دونھمي خدا داده رو پیشنھاد این کھ دیده بابا چشماي تو رو غم

 صداي ھاستسال کھ فھمیدممي کردممي دقت کھ حاال بودم کرده خوش گاھشبي و گاه لبخندھاي بھم رو دلم و

 يدوره گذاشتن کنار حتي قیمتي ھر بھ کنم درست رو چیز ھمھ بستم عھد خودم با نشنیدم رو بابا يقھقھھ

 اگھ حتي یا باشیم ھم با تربیش بعد بھ این از خواممي بابا: گفتم و کردم بابا بھ رو بالبخند فکر ھمین با تخصص

امید پیش ریممي ماھھ یک سفر یھ بخواین شما .  

باشھ امکانش نکنم فکر تو درسي شرایط با: گفت رفتمي مبل سمت بھ کھ حالي در بابا .  

 نیست الزم دیگھ: گفتم و زدم دریا بھ رو دل اما بود دخواھ چھ بابا العملعکس دونستمنمي انداختم پایین رو سرم

دانشگاه برم .  

شدي؟ دیوونھ: گفت و کرد رو بھم باورنکردني عصبانیتي با بابا   

 باشیم، ھم با تربیش خواممي من برم قربونتون الھي نھ: گفتم و گرفتم رو مھربونش ھايدست رفتم سمتش بھ

ھمیشھ باشم، شما کنار خواممي   

بکني کاري ھمچین نمیدم اجازه بھت نداري، حق تو :گفت تو شد بلند جا از بانیتباعص .  

 نمردم من چرا دونمنمي: گفت کناننالھ و کرد پنھان دستش دوتا بین رو سرش نشست زمین روي دوباره جون بي

 رو زندگي نای من کنم؟ نشینخونھ رو تو قراره ھم حاال و کشتم رو زنم خودم ھايدست با. شم راحت تا

   خوام،نمي
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خوامنمي کھ قسم وهللا بھ:کشید فریاد و شد بلند صداش . 

 

 بابا، باشھ: گفتم و گرفتم دستم تو رو ھاشدست زدم زانو پاھاش مقابل و رفتم جلو زد حلقھ چشمام تو اشک .

نزنین ھارفح این از دیگھ من جون اما خونممي درس بخواین کھ ھرجا تا دانشگاه میرم بگي، شما ھرچي .  

 اون اما باشم بابا کنار تربیش کھ کنم ریزيبرنامھ طوري حداالمکان تا گرفتم تصمیم منم و شد ترآروم کمي بابا

 قھوه و بشینم اون کنار روزھا کھاین جايبھ کردمي اعتراض مدام و بود شده حساس خیلي بعد بھ روز اون از

 کالفھ بخونم درس و بمونم بیدار صبح گاھي حتي یا دیروقت تا ھابش نباشم مجبور تا برسم ھامدرس بھ بخورم

 تو اینقدر دیگھ طرف ھم بابا ھاينگراني و ھاافسردگي طرف، یک خونھ کارھاي و امتحانات فشار بودم شده

 گریھ و کنم حبس حموم تو رو خودم کردن حموم يبھونھ بھ ھاساعت بودم مجبور گاھي کھ بودم روحي يمنگنھ

 معمار مھندس یھ حاال کھ اون بود، ایران بھ امید اومدن کنھ خوشحالم تونست کھ چیزي تنھا روزھا این تو مکن

 زماني در دلیل ھمین بھ و بود کرده انتخاب رو ایراني اصیل معماري سبک تزش عنوان بھ بود شده یک درجھ

 معماري ھنر مورد در کامل و جامع تحقیق یھ خانواده و اقوام دیدن بر عالوه تا اومدمي ایران بھ تعطیالت جزبھ

ً  مھموني یھ مناسبت ھمین بھ عمھ. بده ارائھ ایرانیان  امید رسیدن از بعد روز یک کھ بود داده ترتیب بزرگ نسبتا

. برگردونھ بھم رو امرفتھ دست از انرژي و روحیھ از زیادي درصد تونستمي مھموني این و شدمي برگزار

 فراموشي بھ بابا ازدواج بر مبني عمھ تصمیم ھم اومدنش با دونستممي کردممي شماريیھثان رسیدنش براي

 کسلي از تونممي زیادي میزان تا اشھمیشگي ھايشوخي و حدبي ھايمھربوني و امید وجود با کھاین ھم افتادمي

 رو اتاق در بابا کھ کردممي مرتب سرم رو رنگم مشکي شال و بودم وایساده آینھ جلوي. کنم فرار درونم غم و

شدي؟ آماده: گفت و کرد باز   

آماده يآماده: گفتم و برگشتم سمتش بھ بالبخند .  

بینمشمي مھموني تو من باالخره بري؟ تنھا خودت شھنمي حاال: گفت حاليبي با .  
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شد؟ شروع باز: گفتم و کشیدم ھم تو رو اخمام   

 با. میاد چشمم بھ تربیش سیمین خالي جاي جمعند ھمھ کھ وقتي نیست خودم دست: گفت و داد تکون رو سرش

 و انداخت زیر بھ رو سرش کني؟ محاکمھ رو خودت خوايمي کي تا گذرهمي اتفاق اون از سال ده: گفتم ناراحتي

نمیاد پایین دوشم رو از جوره ھیچ کھ بار این زیر شدم خستھ میدونم دونم،فقطنمي:کرر زمزمھ کالفگي با ... 

 

 با. کنین اراده و بخواي باید فقط میاد،: گفتم و گذاشتم اشمردونھ و محکم يشونھ رو رو دستم رفتم سمتش بھ

 و رسھمي دیوونھ اون االن بریم باشین زود ھم حاال: گفتم و کردم عوض رو بحث غمگینش چشمھاي دیدن

 حضور ھمھ حدسم بنابر رفتیم فرودگاه بھ و افتاد راه باالخره. دیممي دست از رو ورودش بدو ھايبازيمسخره

 تنھا از دوري و بود شده ترشکستھ کمي مھرنوش عمھ کردم مقایسھ پیش سال ده با رو ھمھ ايلحظھ براي داشتند

 موھاي حتي و بود سرزنده و سرحال معمول طبق سعید عمو اما بود نشونده سرش رو سفید موي تار چند اشبچھ

 و بود اومده جلو شکمش و ریختھ ھم بھ ھیکلش حسابي محمود عمو بود کرده قایم سیاه رنگ زیر رو سفیدش

 يگوشھ نازک خط چند جز تغییري ھیچ جون نسیم بودند کرده رويپس طرف دو از سرش پشت کم موھاي

 بھ شد قفل بابا روي چشمام زدمي برق خوشبختي مھربونش و خوشگل چشماي از ھنوزم نداشت ھاشچشم

ً  موھاش بود شده شکستھ سال یستب ياندازه  بھ بود پیري خطوط جوالنگاه مھربونش صورت و سفید تقریبا

مھربون و عاشق مرد این کرد خم کمر مامان مرگ فشار زیر کھ راستي   

 روفرمش ھیکل و بلند قد بود جذاب و جاافتاده حسابي سالگي 30 سن مرز تو چرخوندم نوید روي رو نگاھم

 مشکلي بھ جا ھر ھنوزم بود مھر از پر چشماش ھنوزم. بیاد نظر بھ قشنگ تنش تو لباسي ھر شدمي باعث

 کار مشغول پتروشیمي يرشتھ خوندن دلیل بھ کھاین با ھم اون و کردممي حساب روش برادر یھ عین خوردبرمي

 موقع مونھ عین دیدم پرھام علي دکتر نامزدش کنار رو نگین. کردمي کمکم ممکن جاي تا بود عسلویھ در

 استاد بر عالوه علي و بود شده آشنا دانشگاه تو ھمسرش علي با بود جدي حال عین در و صبور و خوشگل
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 بود خوبي مرد علي بود شده کار مشغول جاھمون ھم نگین کھ داشت روانشناسي مشاوره دفتر یھ بودن دانشگاه

شده کالسش زرنگ دانشجوي جدیت عاشق فھمید شدمي راحتي بھ کھ  

 سر زدمي موج اضطراب دریاییش چشماي تو و بود وایستاده انتظار بھ زیبا گلي دستھ با کھ نگار روي گاھمن

 کامپیوتر مھندسي مدرک گرفتن حال در بود شده برابر چند و العادهفوق زیباییش جواني سنین بھ رسیدن با. خورد

 کردمي رد العادهفوق شرایط با رو ھااون از بعضي اياحمقانھ طرز بھ کھ داشت شماريبي خواستگارھاي و بود

 خیالش دخترش جسم و روح زیبایي بھ توجھ با محمود عمو اما بود جون نسیم نگراني باعث موضوع ھمین و

نمیمونھ خونھ تو تغاریش تھ بود راحت   

اومد اوناھاش،: گفتمي خوشحالي با کھ نگار صداي با .  

 اومدنمي چشم بھ چندان کھ بود ریختھ کمي موھاش شدم دقیق امید يھرهچ بھ شیشھ پشت از دلتنگي دنیا یھ با

 زیبایي این بود داده جا خود در تنگ رو اون کھ مشکي اسپرت کت پوشیدن با کھ داشت ايالعادهفوق ھیکل

 يخاص جاذبھ ھاشچشم روي عینک حضور اما بود نکرده پیدا تغییري چندان اشچھره. شدمي داده نمایش تربیش

 رو تنش عطر و کردم بغلش وجود تمام با اومد سمتمون بھ امید گمرکي تشریفات انجام از بعد باالخره دادمي بھش

 کنار رو خودم و زدم لبخند افتاد نگار دار آب چشمھاي بھ نگاھم اش شونھ سر از کشیدم تابم بي ھاي نفس بھ

: گفت و کرد نگاه سرخش ھايلپ بھ بالبخند امید کرد تقدیم امید بھ رو دستش ھايگل و اومد جلو بالفاصلھ کشیدم

برسونھ ما بھ نکرد دودر قبر یھ سر از گالیولم شاخھ یھ کھ ما آبجي این سر تو بخوره بالت و درد الھي .  

 ھايلپ دیدن با. بود راھت سر زھرا بھش کھ فرودگاه بھ اومدن موقع انصافبي بابا: کرد اضافھ من بھ رو بعد

 شماريلحظھ ھابعضي مثل کھ من: گفتم و خندیدم میکرد نگاھمون محوي لبخند با کھ نگار يھنشست گل بھ

برسي تا کردمنمي   

 زدن با و کرد نگاھم امید انداخت پایین رو سرش و شد سرخ بناگوش تا بجاش و کشید پر نگار لبھاي از خنده

کرد استقبال کارم از بارشیطنت چشمکي .  
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 ً  و خط و سرخ ھايلپ و کنھمي رد رو خواستگارھاش تمام کھ امیده صرف بھ نگار کھ بودم مطمئن تقریبا

ذاشتمي صحھ امر این بھ کشیدمي واسم دور از کھ ھایينشون .   

 واسھ رو خودمون دلچسب و کامل استراحت یھ از بعد تا کردیم خداحافظي ھمگي امید رسوندن از بعد شب اون

کنیم آماده شب فردا مھموني  

 رنگ مشکي بلند پیرھن انداختم خودم بھ رو نگاه آخرین آینھ تو پوشید منو انتخابي شلوار و کت نارضایتي با اباب

ً  و  زیبا سادگي عین در و شدمي گشاد کمي اون از بعد و تنگ کمر يناحیھ در کھ بودم کرده تن بھ چسباني نسبتا

 آزاد ھامشونھ روي وجق اجق ھايمدل امتحان کلي از دبع موھامو زدمي چشم بھ تربیش رو اندامم ظرافت و بود

 کردم خرج رو امسلیقھ تمام کھاین از اطمینان با بودم کرده دخترونھ و مالیم آرایش رو صورتم و بودم گذاشتھ

 حفظ از ھمیشھ اما باشم داشتھ سانتي ده پاشنھ کفش یھ داشتم دوست خیلي پوشیدم رو امسانتي سھ پاشنھ ھايکفش

 بدم ترجیح رو اسپرت و کوتاه پاشنھ ھايکفش شدمي باعث ھم بلندم قد و بودم عاجز سانتي ده سیخ دوتا با ادلتع

 از لبخندي رسیدمي نظر بھ ترجوون خیلي رنگ زرشکي پیرھن و مشکي شلوار کت تو بابا رفتم بیرون اتاق از

 پیرھن سالھ 60 پیرمرد گفتھ کي آخھ کنن،مي چیکار بقیھ ببین بخندي تو وقتي: گفت دلخوري با کھ زدم رضایت

 آخھ. ببینھ منو عشق تیپيخوش و جووني نتونھ ھرکي بشھ کور: گفتم و شد ترپررنگ لبخندم. بپوشھ زرشکي

سالتھ؟ 60 کجا برم قربونت   

 فکر ھمھ گيمي عشقم عشقم، و پلکيمي من ور و دور ھرجا تو اینقدر دختر بکش خجالت: گفت آزردگي با بابا

 من دست رو کھ ھمینھ: داد ادامھ زیرلبي »استغفرهللا« گفتن از بعد و خورد رو حرفش يادامھ بابا... کننمي

  .موندي

ً : گفتم و بوسیدم رو مھربونش يگونھ رفتم جلوتر و خندیدم قھقھھ بھ  قول بھ نیاد سراغم کسھیچ کھ گممي اتفاقا

چیکار؟ ایمخومي رو کسي مجنون تو و املیلي من مامان   
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 و کردم حلقھ بازوش دور رو دستم نیارم خودم روي بھ کردم سعي اما گفتم چي فھمیدم تازه بابا اخم رفتن ھم تو با

دین؟مي ھمراھي افتخار: گفتم  

 

 دنبال چشم با شدم مجبور ھمینم واسھ بود تربیش ھمیشھ از عمھ دعوتي جمعیت. افتادیم راه بھ و زد لبخند زور بھ

 رو پرتقال آب لیوان کھ حالي در و بود نشستھ مبلي روي کھ خورد نگار بھ چشمم ھمھ از اول بگردم شناآ افراد

 با صحبت مشغول کھ دیدم رو امید دیدش مسیر طي از بعد انتظارم طبق بود شده خیره اينقطھ بھ داشت دست بھ

کردندمي پچپچ ھم با و ندبود نشستھ ھم کنار علي و نگین ھم ھااون نزدیکي در بود جوون پسر چند .  

 یھ چشم بھ ما عجب چھ: گفتم نوید خندون يچھره دیدن با برگشتم آورد خودم بھ منو کھ خورد امشونھ رو دستي

اومدیم نفر .  

. چرخنمي آدم ھمھ این بین دارن کھ تو چشماي این اومدي ما چشم بھ وقتھ خیلي کھ شما: گفت و خندید نوید

کو؟ اباب: گفتم و خندیدم   

پیرمردھا جمع تو: گفت و کرد اشاره جمعي بھ دست با نوید .  

 ترمنسجم حاال کھ جوونترھا جمع بھ شدم جدا ازشون پرسياحوال و سالم از بعد رفتم جون نسیم و عمھ سمت بھ

 دادم دست و رفتم سمتش بھ. آوردن تشریف کھ ھم دکتر خانم بھبھ: گفت و زد لبخند دیدنم با امید برگشتم بود شده

 نجات تو دست از رو ما دایي شد خر یکي شاید کردي تیپخوش کھ خوبھ: گفت گوشم زیر امگونھ بوسیدن از بعد

  .داد

. شو ساکت درنیاوردم چشماتو ھامناخن با تا: کردم زمزمھ گوشش زیر و بوسیدمش زدممي لبخند کھ طورھمون

 با و برد داشتند حضور ھم دیگھ پسر سھ نگار علي، نگین، ،نوید جز کھ جمعي سمت بھ و گرفت رو دستم بالبخند

: داد ادامھ من بھ رو و بنده يزلزلھ خواھر ایرانمھر آرزو دکتر خانم ایشون: گفت پسر سھ بھ رو بلند صداي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 romantops  برترین رمان ھا

t.me/romantops 
 

 تنھا روي خوشبختم گفتن با ھستند شوشتري شاھین مھندس و فرھپور سعید مھندس شکیبا، پیروز مھندس آقایون

نشستم بود نوید و نگار بین کھ يخال مبل    

 و سفید ايچھره با چاق کمي و بلند قد پسري کھ پیروز. نشست سعید و پیروز بین قبلش جاي سر ھم امید

 اول نگاه در و بود چھارشونھ بلند قد سعید داره، متمولي وضعیت بود معلوم وضعش و سر از کھ بود نقشيخوش

 بچھ بود معلوم دارشمارک ھايلباس بھ توجھ با کھ کردمي توجھ لبج اشبرنزه پوست و خاکستریش چشماي

 زدمي شل کمي الغرش تن تو کھ بود کرده تن بھ ايساده خیلي ھايلباس و داشت متوسطي قد شاھین اما پولداره،

رسیدمي نظر بھ متیني آدم و بود پایین سرش مدام و نداشت گیريچشم صورت بود، تیپخوش ھم باز اما  

 ھمین طي و کردمي صحبت فعلیش شغل و اشدانشکده و تحصیالت از ھرکس و بودیم صحبت مشغول ھمگي .

 لیسانس فوق شاھین و اندشده التحصیلفارغ ساختمان مھندسي يرشتھ در پیروز و سعید فھمیدم ھاصحبت

 مورد در اینقدر مھندسین جمع. بودند کار بھ مشغول و کرده اندازيراه کوچکي شرکت سھ ھر و داره کامپیوتر

ً  واحدھاي و ھارشتھ ً  کھ کردن صحبت مشترکشون احیانا  کھ کردم علي و نگین بھ نگاھي بود گرفتھ چرتم تقریبا

. کردندمي پچپچ ھم با مدام و بود جمعي ھايصحبت از خارج فکرشون و ذھن اما بودند جمع تو معمول طبق

 بود کرده مھار جنس ھمون از کتي پوشیدن با رو اششانھ سر لختي و بود پوشیده رنگي سبز يدکلتھ پیرھن نگین

 کھ نگار سمت رو سرم کالفگي با. بود کرده رھا قشنگش و کشیده صورت اطراف رو رنگش زیتوني موھاي

 ايفیروزه ساتن پیرھن چرخوندم دادمي رو جوابش کوتاه جمالتي با ھم شاھین و بود شاھین با صحبت مشغول

 العادهفوق مرمریش پوست با کھ بود قشنگي و پوشیده لباس داشت تن بھ بود ھماھنگ چشماش رنگ با کھ رنگي

 این با اما بود کرده جمع سرش پشت لباسش ھمرنگ کلیپس یھ با رو بورش موھاي معمول طبق رسیدمي نظر بھ

 کردم بلند سر شدم نگار روي سعید سنگین نگاه متوجھ لحظھ یھ. رسیدمي کمرش ينیمھ تا موھاش بلنداي وجود

 ابرو و چشم با امید گرفت امخنده امید حرص از شدهسرخ يچھره دیدن با نھ یا شده متوجھ ھم ايدیگھ کس ببینم

. نیاوردم خودم روي بھ کھ بود جالب اینقدر خوردنش حرص تماشاي اما ببرم اونجا از رو نگار خواستمي ازم

 بالفاصلھ امید بنابراین نداشت اطرافش بھ توجھي ھیچ کھ بود شده نگار ظریف حرکات و چھره مات اینقدر سعید
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 نگین پیش برو پاشو ببینم، پاشو: گفت کنھ جلوه شوخ کردمي سعي کھ لحني با اومد سمتم بھ شد بلند جاش از

کردم خم رو گردنم پیروز و سعید دیدن واسھ اینقدر گرفتم آرتروز بشین .  

 رو ھاشدندون حرص با. بگیري آرتروز نگار و نوید دیدن واسھ حاال ترسممي: گفتم و انداختم باال ابرو باخنده

نباش من نگران: گفت و کشید ھم روي .  

 جان امید: گفت امید بھ رو و چرخید ما سمت بھ کرد قطع رو شاھین با صحبتش خبربي جا ھمھ از نگار

 بود شده موضوع متوجھ وبیشکم کھ ھم پیروز خنده زیر زدم پقي نگار حرف این با. بشین من جاي خوايمي

نشھ دیده ھاشخنده تا انداخت پایین رو سرش .  

 خوشم خوردنش حرص دیدن از کھاین با. ورپریده پاشو: گفت من بھ رو زدمي نبض مثل کھ گردني با امید

 تنھا دیدن با نشست صندلیم يرو بالفاصلھ اون و شدم بلند جام از بدم آزارش این از تربیش نیومد دلم اما اومدمي

کردم غلطي چھ فھمیدم تازه بود سعید و پیروز بین کھ خالي صندلي  

 

 غول دوتا پیش مونده ھمینم عمراً : گفتم خودم با. بشینید بفرمایید: گفت و کرد نگاه من بالتکلیفي بھ بالبخند پیروز

 من با رو جاتون تونیدمي خواینمي اگھ: گفت یروزپ. ممنون نھ: گفتم و زدم ايمؤدبانھ لبخند زور بھ. بشینم غریبھ

اصالً  نھ :گفتم سرعت بھ و دوباره و. کنین عوض .  

من جاي با ھم شاید یا: گفت و کرد ايموزیانھ ايخنده سعید .  

ً  دیگھ کھ اون: گفتم سرعت بھ کردني فکر ھیچ بدون عمرا .  

 آرزو: گفت نوید کھ بودم گیرودار ھمین تو نفھمیدم ور معنیش کھ زد لبخند یھ پیروز اما شد سرخ حرص از سعید

بشینیم ھم کنار آقایون ما بذاري بھتره جان .  
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 با امید لب روي يمسخره يخنده دیدن با رفتم نوید صندلي سمت بھ و کردم نگاش قدرداني از پر چشمایي با

ذارمنمي جواببي رو کارت باش مطمئن: گفتم حرص .  

بدي اھمیت گممي چیز یھ بعد يدفعھ باشي تو تا بود حقت: گفت و شد شدیدتر اشخنده .   

زد؟مي دید رو تو ناموس داشت مگھ چسبوندي آمپر چرا تو حاال: گفتم عصبانیت با   

 نداره طاقت و بوده نگار عاشق بچگي از بگھ کھ االنھ گفتم خودم با زد زل چشمام تو آورد باال رو سرش امید

تره ھیزمش گفت جھنم بردن رو فضول: گفت بھم خونسردي کمال در اما هبنداز بھش چپ نگاه کسي .  

شعوربي: گفتم و گردوندم ازش رو روم باعصبانیت .  

 حالت علي و نگین دیدن با. شد بود شده آب یخش کمي حاال کھ شاھین و نگار با گفتگو مشغول و خندید مستانھ

 ھم گوش در اینقدر نپکید سرتون شھ؟نمي تموم کھ دوتا شما گینمي چي زدم غر لبي زبر داد دست بھم تھوع

اخر دست و چرخوندم نگاه کالفھ اخھ؟ کردین ویزویز   

 ھايفواره و خیس ھايسبزه زدن دید مشغول و ایستادم باغ بھ رو بزرگ يپنجره پشت شدم بلند جام از ناچار بھ

 جمع یادآوري با گذروندیم باغ این توي رو يقشنگ روزاي چھ کھ افتادم بچگیمون شیرین دوران یاد شدم گردون

 وقتھیچ امید: گفت پشت از صدایي نشست ھاملب روي لبخندي دریغمونبي ھايمحبت و کودکي انرژي و شاد

 از ايجرعھ شیریشم خواھر من چون: گفتم و چرخیدم پیروز سمت بھ لبخند ھمون با. داره خواھر بود نگفتھ

دارین؟ نسبتي چھ اصل در و گفت و داد قورت رو نوشیدنیش   

ھستم دخترداییش: گفتم و کشیدم موھام بین دستي .  

 با شما بدونم خواممي اما پرسممي سؤال اینقدر خواممي معذرت: داد ادامھ و داد تکون فھمیدن ينشونھ بھ سري

دارین؟ نسبتي آقا اون و خانوم دوتا اون   

ھستند عموم ھاي بچھ نگار و نگین و نوید:گفتم دلبخن با ظاھر در ولي فضول چھ زدم غر دلم تو  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 romantops  برترین رمان ھا

t.me/romantops 
 

 

نویدند؟ آقا و خانم نگین خواھر خانم نگار یعني: گفت تعجب با   

 خواھر با خیلي البتھ چرا،: گفت و داد تکون ناباوري با کمي رو سرش نمیاد؟ بھشون چطور؟: گفتم و خندیدم

متفاوتند برادرشون .  

 پیروز. دارندبرنمي چشم ازش ھابعضي کھ تفاوتشونھ ھمین خاطربھ یدشا: گفتم و دادم نشون رو سعید سر با

 بدم بھش اطالعاتي خواستمنمي درستھ؟ شد عصبي سعید کار از امید کردم حس: گفت و کرد شیریني يخنده

 تو دقت با و کرد بلند رو سرش. مھمھ خیلي شما دوست واسھ کھ نیست: گفتم و کردم عوض رو حرف بنابراین

 اما: گفت خاص لحني و آرام صدایي با بندازم پایین رو سرم خجالت با شد باعث مستقیمش نگاه کرد نگاه صورتم

 بسیار شما.دیدم نفر یھ تو فقط جمع این تو من کھ ھایيزیبایي کرد حس شھمي دقت کمي با رو ھازیبایي بعضي

دلم حرف گفتن براي میلرزه پام و دست کھ زیاد انقدر ھستید گیر نفس بگم بھتر یا زیبا   

 ھایيحرف چنین شنیدن انتظار اصالً . زدمي موج شوریدگي و قراريبي جور یھ چشماش تو کردم بلند رو سرم

 اما بودم خوشحال بودم گرفتھ قرار پیروز مثل پسري توجھ مورد کھاین از دختر یھ عنوان بھ ھرچند نداشتم رو

 کھ دربرم جوري چھ کردممي فکر خودم با داشتم کنم فرار اونجا از کردمي ترغیب منو ايناشناختھ و گنگ حس

 دوم لیوان خوردن بھ شروع و داد من بھ رو یکي اومد سمتمون بھ شربت لیوان دو با نوید کھ امدیوونھ نکنھ فکر

 ھابچھ مثل بودم خوشحال نوید اومدن از چقدر دونھمي خدا. کرد خستھ ھم رو شما جمع ھايحرف: گفت و کرد

 التماس بھش نگاه با چرخید سمتم بھ.بخوریم تازه ھواي یھ باغ بریم بھتره: گفتم آرومي بھ و گرفتم پناه پشتش

 رو نگاھم التماس انگار. باشم دور چشماش جلوي از مھموني آخر تا خواستمي دلم نیاره رو پیروز کھ کردممي

بذاریم نتنھاتو دقیقھ چند باید کھ متأسفم: گفت پیروز بھ رو کھ دید .  

 اختیار کنم،مي خواھش گفتن بھ آویزون يلوچھ و لب با دعوتھ ھواخوري این بھ ھم اون کردمي فکر کھ پیروز

کرد بسنده دارین   
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 دور با رفتم باغ سمت بھ سرعت بھ و کشیدم رو نوید دست ندادم بھشون رو کردن پاره تیکھ تعارف ياجازه دیگھ

 کھ گفتمي بھت چي: گفت و خندید نوید. کشیدم راحتي نفس پیروز الخصوصعلي موقعیت اون از شدن

 حرفھاي از نمیخواست دلم اما شدم شرمنده بود شده حالتم تغییر متوجھ نوید کھاین از بودي؟ شده سرخ اونجوري

دادي نجاتم اومدي کھ اینھ مھم نیست مھم.... پرت و چرت: دادم جواب کالفھ بگم چیزي پیروز .  

 با و بودي شده قایم پشتم ھاپرت و چرت ھمین واسھ: گفت و زد زل چشمام تو چرخید سمتم بھ ونيبامھرب نوید

کنم؟ دورت ازش کرديمي التماس ملوس يگربھ عین چشمات  

 

 ذھنم توي نداشتم ھم راستش گفتن روي اما بگم دروغ نمیتونستم نوید بھ بود این واقعیتش انداختم پایین رو سرم

کرد؟ عالقھ ابراز بھت: پرسید مقدمھ بي کھ گشتممي فرار راه دنبال   

 حامیم ترینبزرگ کھ نوید بھ نیومد دلم بود نگران و گرفتھ غبار چشماش اما خندیدمي لبش کردم نگاھش زده بھت

ً  نھ: گفتم کالفھ و دادم تکون سري بگم دروغ بود سال چند این تو مستقیما .  

کني؟ فکر بھش خوايمي: گفت لحظھ چند از بعد رسوندم بھش رو خودم کرد زدن قدم بھ شروع قرار بي   

 حرف ترراحت بتونم تا انداختم پایین رو سرم. غمگین و بود گرفتھ کردم نگاه رخشنیم بھ گرفتم باال رو سالم

 اما بگیرم قرار کردهتحصیل و تیپخوش پسراي توجھ مورد میاد خوشم دختري ھر مثل منم نوید ببین: گفتم بزنم

 بگیرم فاصلھ ازشون شھمي باعث حسي یھ و ترسممي ناخودآگاه بشن نزدیک بھم خوانمي کھاین محض بھ

ً  دونممي و سالمھ 26 دیگھ االن من ھرچند  چرا دونمنمي اما شدنھ تلف حال در ازدواجم ھايفرصت تقریبا

نمیاد خوشم پسري ھیچ از ببندم دل کسھیچ بھ تونمنمي .  

: گفت و کرد نگام بامھربوني. لوسي خیلي: گفتم و کوبیدم بازوش بھ مشت با من؟ حتي :گفت نتشیط با و خندید

دارم دوست خیلي رو تو من دیوونھ زنيمي حرفیھ چھ این: گفتم و کردم نگاھش بالبخند. پرسیدم جدي نھ .  
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ترسونھ؟مي اجازدو از رو تو چي نگفتي خوب: گفت جدي و متفاوت لبحني با و انداخت پایین رو سرش   

 کدومھیچ من کھاین از وحشت خودم، درس نشدن تموم بابا، تنھایي: گفتم و کردم مرتب رو امریختھ ھم بھ افکار

نیستم بابام جز کسھیچ عاشق ترمھم ھمھ از و شناسمنمي کامالً  رو اونا از .  

 يھمھ بھ درست انتخاب یھ با تونيمي وت است بھونھ ھااین يھمھ آرزو اما: گفت رفتمي راه کھ طورھمین نوید

 داري شناخت روش کامالً  کھ کني انتخاب رو کسي تونيمي بخوني درس باشي، پدرت کنار تونيمي برسي ھااین

کنھ باز دلت تو جایي محبتش با بتونھ کھ باشھ عاشق اینقدر کھاین و .  

ً  کردم نگاه بھش گیجي با : گفتم بدم خاتمھ بحث بھ کھاین واسھ فقط نفھمیدم ور ھاشحرف از کدومھیچ معني تقریبا

 بھ محکوم رو ما مجنون جناب تا بریم: گفت و شد مھربون دوباره اشچھره. سردمھ کم یھ تو؟ بریم نیست بھتر

 دختر تو کجایي :گفت و اومد سمتمون بھ سرعت بھ مھرنوش عمھ شدیم سالن وارد باخنده. نکرده لیالش بیماري

 زبون :گفت و کشید رو دستم عمھ. شما يسایھ زیر: گفتم و بوسیدم رو اشگونھ. گردممي دنبالت رمدا ساعتھ دو

بدم نشونت دوستام از یکي بھ خواممي کھ بیا بدو نریز . 

 آه. داره مجردم پسر آره: گفت و انداخت بھش نگاھي کالفھ عمھ داره؟ مجرد پسر جان عمھ پرسید و خندید نوید

 من يحوصلھبي و کالفھ يقیافھ بھ نگاھي نوید بود دیده واسم خوابي چھ عمھ دونستمي اخد کشیدم عمیقي

تا سھ شب یھ تو خوشبحالت: گفت و زد چشمکي انداخت .  

 کسي پیروز جزبھ سرش بھ بود زده نوید بعد چرخوندنمي دست تو بازيشبخیمھ عروسک مثل دارشتن منو

 این کردم فکر خودم با و افتادم سعید یاد بعد. تا سھ بشھ خانم عمھ اورایيم دوست این پسر با کھ نبود ايدیگھ

 خانمي سمت بھ و افتادم راه عمھ دنبال. من بھ بندشمي بعد زد دید رو آبجیش ساعت دو پسره کوره بیچاره نوید

ً حدو خانمي. بود آریانفر مریم خانم اون اسم کرد معرفي بھم رو ما عمھ رسیدیم کھ جلوش رفتیم  با سالھ 45 دا

 رو آدم کھ مادرھایي اکثر برعکس بود شده باز تبسم بھ کھ ھایيلب و رنگ ايقھوه ھايچشم گرد و سفید صورتي

 بھ مھرش لحظھ ھمون. بود خریدارانھ نگاھش نھ و داشت متکبرانھ رفتار نھ گیرنمي نظر زیر پسرشون واسھ
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 جون عمھ آره: گفت و کشید رو دستم ھم عمھ ایستادي؟ چرا دخترم بشین: گفت و کرد نگام بامھربوني نشست دلم

باش راحت بشین .  

 موج خانم مریم يچھره تو کھ زیبایي و مھربوني اما بندازم پایین رو سرم کردم سعي و نشستم صندلي روي

ً  باشھ مامانش شکل ھم پسرش اگھ: گفتم خودم با کنم نگاش و کنم بلند رو سرم ھرازگاھي شد باعث زدمي  حتما

کنممي قبول .  

پیشم دقیقھ چند حرفھاي کردن پتک براي بود خالي نوید جاي گرفت ام خنده فکر این از   

 از مادرش مثل ھم اون ببینم داشتم دوست ببینم رو پسرش داشتم دوست خیلي گذشت معمول ھايصحبت بھ کمي

 گیرممي قرار عمھ شماتت مورد دونستممي کھاین با ھمینم واسھ. نھ یا بارهمي کمال و زیبایي اشچھره و حرکات

 ایران سپھرجون عمھ نھ: گفت و کرد نگام بالبخند عمھ تصورم برخالف دارن؟ تشریف جااین پسرتون آقا: پرسیدم

 جااین اشبیچاره مادر وقت اون کنھمي غلطي چھ اونور داره پسرشون آقا نیست معلوم بھبھ: گفتم خودم با. نیست

سالشونھ؟ چند مگھ: دادم ادامھ و شدم شیر عمھ لبخند دیدن با. کنھمي پیدا زن واسش داره نشستھ   

 خونده درس جاھمون کنھمي زندگي ھلند ھاستسال سالشھ، 27 سپھر: گفت و خندید روم بھ بامھربوني خانم مریم

کاره مشغول ھم جاھمون و  

میاد کھ نکنھ درد دستش:  کردم فکر شیطنت با. گردهبرمي بازم اما ایران میاد ماه چند سالي: داد ادامھ    

 خیلي دیگھ اما میاد کي بپرسم خواستم شدممي جذب سمتش بھ غیرارادي شکل بھ ببینمش خواستمي دلم خیلي

 دلم. دادم گوش خانم مریم ھايخوبي و ھنرھا مورد در جون عمھ ھايتعریف بھ و دادم تکون سرمو شدمي ضایع

 خواممي من انگار نداره تشریف کھ طرفھ خود مھم چیھ و کیھ مادرش چھ من بھ آخھ کنم فھخ رو عمھ خواستمي

ً  کھ ھرچند. ایران نمیاد تربیش ماه چند سالي پسرش گفت ھم خودش خوبھ کنم زندگي خانم مریم با  این تو واقعا

 ھااون کنار مھموني پایان تا ادمد ترجیح کھ بودم شده خانم مریم رفتار و حرکات مجذوب اینقدر کوتاه يدقیقھ چند

 شاھد و بدم گوش نوید ربطبي ھايحرف و امید ھايپرت و چرت بھ و پیروز ھاينگاه زیر برم کھاین تا بشینم
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ً  خانم مریم باشم علي و نگین وزوز  کھ مادرشوھري شدمي محسوب عالي حسن یھ ھمین کھ بود حرف کم تقریبا

 مونده مادرش مثل ھم باز بلبل و گل کشور اون تو پسرش بودم امیدوار کھ بود باشخصیت و متین نزنھ، فک مدام

 بدم بود نشستھ دلم تو کھ ذوقي ھمھ این از. دارند خوبي مالي وضع دادمي نشون ھم جواھرش سرویس و باشھ

 نشناسم مالً کا رو پسري تا و ترسممي پسرھا و ازدواج از گفتممي پیش دقیقھ چند بودم من: گفتم خودم با اومد

 اسم چھ راستي. ببینم رو سپھر پسره این خواستمي دلم اینقدر چرا پس امعمھ جون آره بندم؟نمي پیمان باھاش

سپھر قشنگي ....  

 ً  و اومد سمتم بھ عمھ رفتنش با رفت و کرد خداحافظي زودتر کمي خانم مریم بود رسیده آخر بھ مھموني تقریبا

بود؟ چطور: گفت   

ندیدمش ھنوز کھ من ھولید چقدر جون عمھ: گفتم و انداختم پاین رو سرم .  

ندیدمش گيمي نشستھ روت جلو ساعتھ دو مریم کوري مگھ عمھ وا: گفت تعجب با عمھ .  

بلھ بگو پسر بھ ببین رو مادر نھ بگیر رو دختر ببین رو مادر گفتن جون عمھ: گفتم و خندیدم .  

نھ یا خوبھ بابات واسھ نظرت بھ ببیني کردم دعوت رو ریمم من آرزو؟ گيمي چي: گفت کالفگي با عمھ .  

 فضل در مدام عمھ بگو پس اومد بدم خودم خنگي و سادگي ھمھ این از کردم خالي روم یخ آب سطل یھ انگار

 خیلي زن: داد ادامھ عمھ. شناسونھمي بھم رو مادرشوھرم داره کردم فکر بگو رو خر من زدمي حرف خانم مریم

 ھم خوبي مالي وضع بوده تنھا خدا بنده این ھلند رفتھ پسرش وقتي از و کرده فوت ھمسرش کھ سالھ 15 ماھیھ

 با کاري و پدرش خونھ میره بیاد کھ ھم ھروقت نیست کھ ھم پسرش نیست بابات مال سر پشت چشمش و داره

نداره شماھا .  

داشت؟ خبر بابا: گفتم و انداختم بابا غمگین يچھره بھ نگاھي  

کنیم صحبت باھاش بود خوب نظرت بھ اگھ ببینیش اول تو خواستم عمھ نھ: گفت و گرفت رو دستم عمھ .  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 romantops  برترین رمان ھا

t.me/romantops 
 

 کسھیچ: گفتم ناراحتي با و دوختم بود نشستھ قدیمشون دوستاي از یکي و سعید عمو بین کھ بابا روي رو نگام

گیرهنمي واسش رو مامانم جاي .  

 یھ بود تک سیمین ما ھمھ يواسھ اون واسھ نھ گیرهنمي کھ لومھمع: گفت بود شده خوشحال من نرمش از کھ عمھ

 شھمي پیر داره کمکم دیگھ بسوزي؟ بابات پاي بھ خوايمي کي تا. کنھمي چیندست عجل کھ کنیم چھ اما بود دونھ

کن خالص رو ھردوتون و بیا .  

 انگار من دیدن با بابا. رفتم بابا متس بھ و برداشتم رو شالم و مانتو و رفتم جالباسي سمت بھ حرفي ھیچ بدون

شده خستھ من دکتر خانم انگار سعیدجان ببخش: گفت سعید عمو بھ رو و شد بلند جا از باشھ دیده رو ناجیش .  

 محض بھ افتادیم راه بھ و کردیم مخالفت شدت بھ دو ھر بابا و من اما بمانیم را شب کرد اصرار سعید عمو

 محزوني لبخند. نشي بلند حاالھا حاال کردممي فکر شدم راحت: گفت و کشید حتيرا نفس بابا ماشین تو نشستن

 ھايمھموني تو میاد بدم: گفت و کشید آھي بابا. بودین کالفھ اینقدر چرا. شدم بلند فھمیدم چون: گفتم و زدم

 مجبور من خاطربھ مھ بقیھ و بشینم میز یھ رو تنھا باشم مجبور شیننمي زنشون پیش ھمھ کھ فامیلي و خانوادگي

کنن ترک رو ھمسرشون باشن .  

داشتین؟ دوست رو مامان چقدر شما بابا: پرسیدم بودم غافل ازشون حاال تا کھ فھمیدممي رو چیزھایي تازه   

 واسھ کسھیچ آخھ. بود امخونھ چراغ. رفت ھم خوشیم رفت کھ وقتي بود چیزم ھمھ: گفت بااخم و شد غمگین بابا

کسھیچ. شھينم زنش مرد یھ .  

 چراغ زن یھ نگرفتین تصمیم چرا نکردین؟ ازدواج چرا پس: پرسیدم و کردم جور و جمع رو خودم کمي

کنھ؟ روشن رو تونخونھ   

 اما بدم نجات زندگیمو گرفتم تصمیم چندبار بگم دروغ خوامنمي: گفت و دوخت روروبھ بھ رو نگاھش بابا

مرد منم دل سیمین مرگ از بعد نتونستم .  
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 سر با. باشھ داشتھ دوست رو ھاخیلي تونھمي اما شھمي عاشق بار یھ آدم: گفتم و کردم نگاه بیرون بھ شیشھ از

داد مثبت جواب   

کني؟ ازدواج بگیري تصمیم شد باعث چي: پرسیدم دوباره   

من؟: پرسیدم تعجب با.  تو: گفت و کرد نگام بابا   

 و آشپزي خرج گذرونيخوش و تفریح جايبھ رو جوونیت و نوجووني تموم وقتي تو آره: گفت و داد تکون سري

 وقتي نذاري، تنھا منو و بموني من با تا کنيمي رد رو خواستگارھات ھمھ دیدممي وقتي. کردي من بھ رسیدگي

 و مونيمي بیدار صبح تا ھاشب وقتي نرفتي، من خاطربھ اما شدي قبول شیراز تو رو اتعالقھ مورد يرشتھ

 ھمین و شدم راھت سد کردممي حس برسي خونھ وضع و سر و من بھ تربیش روز طول تو تا خونيمي رسد

کنم راحت رو خیالت بخوام شدمي باعث . 

 از خواستم رسیدیم وقتي نزنم حرفي خونھ بھ رسیدن تا گرفتم تصمیم ھمینم واسھ بود گرفتھ رو گلوم راه بغض

 عاشق ھمیشھ من: گفت و دوخت بھم رو اشکش از پر چشماي چرخیدم سمتش بھ زد صدام بابا کھ شم پیاده ماشین

مادرتم و تو .  

شمام عاشق ھمیشھ منم بدون ھم شما اما دونممي: گفتم لبخند چاشني با زدم بھم رو چشمام .  

 بودم کرده کھ تالشي يھمھ با کنم گریھ سیر دل یھ و خلوت جاي یھ برم خواستمي دلم نداشتم موندن طاقت دیگھ

 انتظار کوچیک و ساده کارھاي انجام با خودخواھانھ چقدر من و ھمدم یھ ھمسر یھ کمبود داشت کمبود بابا بازم

ً  و اتاقم تو رفتم بپوشھو چشم ھمدمیشبي و تنھایي نیازھاي تمام از اون داشتم  گریھ و کردم فکر صبح تا تقریبا

 نبودم کالفھ دیگھ. کردممي آرامش احساس کشید سرک داخل بھ اتاقم کوچیک يپنجره از اذان پژواک وقتي کردم

 و شدم بلند جام از دادممي نجاتش باید بریزم بھم رو بابا زندگي نداشتم حق من. بودم گرفتھ رو خودم تصمیم و

 خونھ نظافت بھ شروع خواب از شدن بیدار محض بھ. خوابیدم راحت خیلي و رفتم رختخوابم بھ خوندم رو نمازم

ً  .کردم  مورد در سؤال چندتا ھم و کنم تشکر دیشب مھموني بابت ھم تا عمھ بھ زدم زنگ کھ بود ده ساعت حدودا
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 ھم خانم مریم اما رسیدنمي مامانم پاي بھ کسھیچ کھ ھرچند باشم روراست خودم با خواستمي دلم. بپرسم مریم

 تلفن عمھ بوق سومین با. کردمي اشادهس يچھره و رفتار جذب رو اطرافیان زود خیلي و بود مھربون و موقر

 چیزي خواممي فھمید خودش انگار کنم شروع باید کجا از دونستمنمي کردم ومنمن کلي تشکر از بعد برداشت رو

بگي؟ خوايمي چیزي آرزو: گفت و اومد کمکم بھ بگم   

 فکر خیلي دیشب من جون عمھ راستش: گفتم و دریا بھ زدم رو دل بستم رو چشمام بود راه تنھا اما بود سخت

 دستم از کاري منم و کرده داغون رو بابا تنھایي بابا پاي بھ وزنھ یھ شدم من شماست با حق کنممي حس کردم

 اما کنممي خیانت مادرم بھ دارم کردممي حس بگم باید چي دونستمنمي شدم ساکت کم یھ... کھاین جز برنمیاد

 ادامھ بغض با و چربید دختري مادر مھر بھ بابا مھر ھمیشھ مثل نداشتم مھ رو بابا تربیش کشیدن زجر طاقت

 و کرده فوت ھاستسال شوھرش خوبیھ زن مریم جان عمھ: گفت بامھربوني. کنم پیدا واسش خوب زن یھ: دادم

 شاید ھست ھم خونگرم و مھربون دیدي کھ طورھمون باشھ داشتھ ھم بچھ و زن شاید اصالً  دوره راه ھم پسرش

بگم؟ بابا بھ جوريچھ: پرسیدم. بشکنھ رو شما يخونھ سکوت مھر و بخواد خدا  

بزنھ اتسینھ بھ رد دست غیرممکنھ بخواه ازش ھستي مرتضي دنیاي تو آرزو: گفت بعد و کرد سکوت کمي .  

 ناراحتي با ؟کردم پیدا ھوو مادرم واسھ بگم بگم؟ بھش چي: گفتم نالھ با بگیرم رو ھاماشک جلو تونستمنمي دیگھ

 راضي شما وضع این بھ ھم سیمین مطمئنم من کنيمي اینجوري خودت با چرا: گفت بود کرده بغض حالیکھ در

کن کمک بھش بزن حرف باھاش نباش، راضي ھم تو نیست .  

 امید بھ منو سالم زنم،مي حرف باھاش باشھ: گفتم کوتاه کنم فرار دستش از خواستمي دلم نداشتم حوصلھ دیگھ

  .برسونید

 زدم، حرف باھاش کلي و نشستم مامان عکس رويروبھ شد قطع ارتباط ھم بعد و کرد سفارش دیگھ کم یھ

 تا. باشھ دلگیر ازم خواستنمي دلم مجبورم، کھ دادم توضیح واسش بعدم کردم گالیھ کردم، دعوا کردم، دردودل

 نشنیده رو دیشبش ھايحرف اگھ بود بینيپیش ابلغیرق خیلي بابا العملعکس رفتم کلنجار خودم با جور ھزار شب
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. بود کرده مشغول رو ذھنم بدجور دیشبش ھايحرف اما کنھ دعوا باھام و بزنھ فریاد سرم کردممي حس بودم

 و رفتم جلو بالبخند برم استقبالش بھ و شم بلند تخت روي از نگراني با شد باعث در توي کلید چرخش صداي

شينبا خستھ سالم: گفتم .  

 لبخند است؟ آماده شامت. بابا نباشي خستھ ھم تو: گفت و بوسید رو امپیشوني ھمیشگي عادت بھ بامھربوني بابا

 تا رفت اتاقش سمت بھ بابا. چینممي رو میز بشورین رو صورتتون و دست شما تا است آماده کھ بلھ: گفتم و زدم

 روي ھم خودم چیدم رو شام میز و رفتم آشپزخونھ طرف بھ اضطراب و نگراني کلي با کنھ عوض رو ھاشلباس

 آرزو: گفت و کرد نگام اومد بابا باالخره بودم قراربي من یا گذشتندمي کند ھاساعت دونمنمي نشستم صندلي

 رنگت آخھ: گفت نگراني با و نشست میز پشت بابا مگھ؟ چطور آره: گفتم و بزنم لبخند کردم سعي بابا؟ خوبي

پریده حسابي .  

 بشقابش ساختگي خونسردي با اما میت عین شدممي داشتم استرس ھروقت ندارم رو بھ رنگ دونستممي خودمم

خوبم ھم خیلي نھ: گفتم کشیدممي واسش غذا کھ حالي در و برداشتم رو .  

 نظرم بھ کھ خوردني شام باالخره. کرد غذاش خوردن بھ شروع و انداخت پایین رو سرش بود نشده قانع کھاین با

 ھمھ استرس کلي با رفت سالن سمت بھ و کرد ترک رو میز کوتاه تشکر یھ با بابا شد تموم کشید طول قرن نیم

 اما کردم مرور بودم کرده آماده کھ ھایيحرف يھمھ ریختم چایي تا دو کردم، پاک رو میز و شستم رو ھاظرف

 اون دیشب نبود رضا دلش اگھ چھ من بھ اما دشمي سیخ تنم بھ مو احتمالیش العملعکس از ترسیدممي خیلي

 روي بابا رفتم سالن سمت بھ برداشتم رو چاي سیني دادم قلب قوت خودم بھ جملھ این گفتن با زد،نمي رو ھاحرف

نکنھ درد دستت: گفت و زد لبخند دیدنم با کردمي تماشا تلویزیون و بود نشستھ صندلي . 

 میز روي از رو فنجون. بزنم حرف باھاتون خواممي بابا: گفتم و ذاشتمگ جلوش رو چایش فنون و نشستم کنارش

 رو چاییش از ايجرعھ تصمیمي؟ چھ: پرسیدم تعجب با گرفتي؟ رو تصمیمت باالخره پس: پرسید و برداشت

بیاري زبون بھ کرده گیر گلوت تو شب سر از کھ حرفي کھاین: گفت و خورد .  
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 بھ دلیل ھمین بھ کردممي عملیش باید کھ بودم گرفتھ تصمیم یھ من بشم لطمس خودم بھ تا کشیدم عمیق نفس یھ

 با کرده صحبت يادامھ بھ ترغیب منو سرش دادن تکون با. بکنم خواھشي یھ ازتون خواممي بابا:گفتم سرعت

 زندگیمون و هآیند تونیمنمي و کنیممي زندگي داریم معلق وضعیت یھ تو کھ سالھ ده ما راستش: گفتم ومنمن کمي

 ھرچھ ما ھم اون از بعد و بود مامان زندگي این ھادي کھ دونیممي من ھم شما ھم کنیم ھدایت باید کھ اونجور رو

 نیاز سوم نفر یھ حضور بھ ھمیشھ اما بسازیم رو زندگیمون خودمون خواستیم ما نبردیم جایي بھ راه کردیم تالش

 کردمي سرکشي بازم ما مجنوني و لیلي مصنوعي ھاينقاب و لبخندھا مامت زیر کھ بود شدید اینقدر نیاز این و بود

دادمي نشون خودي ھرازگاھي و .  

 بابا متفکر و غم از پر يچھره بھ زیرچشمي بیارم زبون بھ رو حرفم تونستمنمي بگم باگم چي دونستمنمي دیگھ

 کرد؟ چکار باید: پرسید قاطعیت با خورد گره بالتکلیفش و مھربون نگاه بھ نگام کرد بلند رو سرش کھ کردم نگاه

 باید: گفتم لرزیدمي شرم و نگراني از کھ صدایي با نداشتم رو چشماش بھ کردن نگاه جرأت انداختم پایین رو سرم

: گفت آشفتھ و ناامید لحني با شدمي بلند مبل روي از کھ حالي در. کرد اضافھ خانواده این بھ رو سوم نفر اون

 نکنھ چي؟ اما: گفت غضب با و چرخید سمتم بھ... اما: گفتم و شدم بلند جا از. بیاد اشخانواده با عھجم شب بگو

نداره؟ خانواده   

 دستم اومد سمتم بھ. نگران و مستأصل ھم و بودم زدهشرم ھم کنم اشتباھش متوجھ جوريچھ رو بابا دونستمنمي

 دونممي من بیاد بگو باھاشھ دلت اگھ شدم، خودخواه مک یھ شدم عصبي کھ ببخش: گفت بامھربوني و گرفت رو

نمیره خطا دخترم   

 پاک انگشتام با رو ھاشچشم نم و کردم بلند دست شد خراب سرم تو دنیا ترش چشماي دیدن با کردم بلند رو سرم

 بغض کردم حس وضوح بھ. کنھمي پر رو جفتمون تنھایي دونممي چون باھاشھ دلم: گفتم و زدم لبخند کردم

 تربیش دارم دوستت خیلي من کني، قبول من خاطربھ بده قول بابا: گفتم و کردم بغلش بستھ رو گلوش راه دوباره

نشکني رو دلم بده قول جونم از . 
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 دادممي بازي رو بابا داشتم کھاین از شدي؟ آشنا باھاش کجا و کیھ بگي خواينمي: گفت و بوسید رو امپیشوني بابا

: گفتم آرومي بھ ھمین واسھ کنم سازيزمینھ واسش تونستممي راحت خیلي و بود راه بھترین این ماا بودم متنفر

 باھاش کمي بود کرده جلب رو ھاخیلي نظر زیباییش و متانت دیدمش مھرنوش عمھ مھموني نیست وقت خیلي

 اینقدر. مؤدب و یتباشخص است نھفتھ شخصیتي چھ باوقارش و زیبا چھره اون پشت فھمیدم تازه کردم صحبت

 کنار انگار بود داده دست بھم غریبي حس یھ. بخورم تکون کنارش از خواستنمي دلم اصالً  کھ بود محترم

ناخودآگاه و داشت آشنا بوي یھ ھاشمحبت شناسمشمي ھاسال کھ امکسي ...  

 رو اشبقیھ تا منتظره موندفھ بھم نگاھش با بود کرده گوش ھامحرف بھ بادقت حاال تا کھ بابا خوردم رو حرفم

سیمینم مامان پیش کردممي حس: ... گفتم آرومي صداي با و دوختم بھش رو نگام بشنوه .  

 ھامحرف بیاد خودش بھ کھاین از قبل تا گرفتم تصمیم ھمینم واسھ شدم سردرگمیش متوجھ کامالً  بابا گنگ نگاه با

 یھ بھتره دیگھ خونگرمھ و مھربون تنھاست سالِ  خیلي ھخوبی زن خانم مریم بابا: دادم ادامھ کنم تموم رو

نفروشیم ھاگذشتھ بھ رو آیندمون این از تربیش بھتره بدیم زندگیمون بھ سروسامون .  

 عشق با و گذاشت بغلم تو رو تو سیمین کھ روزي: گفت و کرد نگام باتعجب اومددرمي بھت از کمکم کھ بابا

 رو ھاشدست رفتم سمتش بھ. بزني بھم رو حرفي ھمچین وایسي جلوم روز ھی کردمنمي فکر ھرگز کردم نگاھت

 کن باور اما کردي نگاش عشق با و گرفتي بغلت تو روز یھ کھ دختریم ھمون من بابا: گفتم و گرفتم دستم بھ

 مامان و من کس ھمھ مني، کس ھمھ مني، چیز ھمھ تو ببینم اینجوري رو زندگیت عاشقم چشماي با تونمنمي

نبودنش راضي بھ نباش راضي ھم تو نیست راضي وضع این بھ اونم باش مطمئن سیمین .  

 آخرش صداي ھنوز بمیره اون شدم باعث من کشتمش، من بود سالم بود، زنده سیمین. نامردیھ این: گفت خشم با

 از توقعي چھ الحا شد ثبت ذھنم و گوشم تو علیش یامرتضي صداي کامیون بھ خوردیممي داشتیم وقتي گوشمھ، تو

 خوايمي کي: گفتم و کردم نگاه بابا باروني ھايچشم بھ.دستام ھمین با کشتم رو زنم خودم کھ مني از داري؟ من

بشھ فراموش باید کھ تلخ اتفاق یھ بود اتفاق یھ اون کني؟ قبول .  
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 کمدم وسایل برم الشدنب بھ منم شد باعث ھمین و شدم نگرانش رفت اتاقم سمت بھ و شد بلند جاش از سرعت بھ

 از رو ھاعکس آورد بیرون رو مامان قانوني پزشک مدارک بھ متعلق رنگ زرد يپوشھ و ریخت بیرون رو

 مادرت؟ يسوختھ تن شھ؟ فراموش باید چي: گفت فریاد با و کرد پرت سمتم بھ کشید بیرون ھاورقھ اليالبھ

آره؟ سوخت؟ توش منم سیمین و شد جزغالھ کھ ماشیني شد؟ بستھ ھمیشھ واسھ کھ ھایيچشم  

 روحي شرایط بھ توجھ با مامان مرگ از بعد باشھ فھمیده رو موضوع بابا کردمنمي فکر وقتھیچ افتادم گریھ بھ

 از بعد و کرده فوت درجا مامان کردمي فکر اون و نگیم بھش مامان مرگ ينحوه از چیز ھیچ گرفتیم تصمیم بابا

 ھمھ اون نخورده رو ما ھايحرف گول وقتھیچ اون دیدممي حاال اما گرفتھ آتیش ینماش اشجنازه کشیدن بیرون

 بود نشستھ زمین روي. بود شکونده رو خودش تربیش سکوت ھمین با بود کرده سکوت و دونستمي چیزو

 رو ھاعکس از یکي. نبینم رو ھاشچشم اشک تا بود کرده بھم رو پشتش و بود گرفتھ ھاشدست بین رو سرش

 ھايدوده از کھ مامان يحلقھ بھ چشمم رفتم جلو بودم داشتھ نگھشون سال ھمھ این از بعد چرا دونستمنمي برداشتم

 زمین روي از افتاد بود گذاشتھ توش پرونده افسر کھ بود مشمایي ھمون توي و بود شده سیاه کمي سوختگي

 بدون اما بگي شما ھرچي باشھ: کردم زمزمھ لب زیر حرف آخرین عنوان بھ و دادم بابا دست بھ و کردم بلندش

داري نگھش نگراني ھمون تو کي تا کھ خودتھ با تصمیم حاال بود شما و من نگران آخرم يلحظھ تا مامان .  

 روي رفتم حیاط سمت بھ و اومدم بیرون اتاق از ھمینم واسھ خودم مثل درست داره نیاز تنھایي بھ کردم احساس

 رو تاب آروم آروم کھ طورھمون نشستم اون روي و رفتم بود کرده پر رو حیاط از ايگوشھ کھ بزرگي تاب

 ترخستھ ذھنم و بود خستھ بدنم ریختممي اشک سرخوشیم از پر و شیرین يگذشتھ یادآوري با دادممي حرکت

 با صبح اما مشد خواب دست اسیر کي دونمنمي کردم جمع شکمم تو وار جنین رو پاھام و کشیدم دراز تاب روي

 شدم بلند جا از بود ھاشلب رو کھ جونيبي لبخند و بابا دیدن با شدم بیدار خواب از موھام تو دستي رفتن فرو

 با گذاشت امگونھ روي رو دستش بابا دادم خودم بھ قوسي و کش کردمي درد دیب بد خواب خاطربھ بدنم تمام

ً : گفت و زد لبخندي بابا کردم اذیتتون خیلي دیشب بابا ببخشید: گفتم شرمندگي  از بعد دیشب شدي باعث تو اتفاقا

داد پایان رو سالت ده انتظار کھ خوشحالم: گفتم و کردم نگاھش پنھاني و پت بالبخند. بیاد خوابم بھ سیمین ھاسال .  
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بار آخرین و اولین گفت اون اما: گفت و شد جمع بابا ھايلب روي خنده .  

 تا بگم بھت خواست ازم شده خستھ نگرونيدل از بگھ بود اومده فقط: گفت خودش کھ ردمک نگاه بابا بھ بھت با

 با مامان وساطت با ھم اون شھ راضي بابا کردمنمي فکر انداختم بابا بغل تو رو خودم. کنھمي افتخار بھت ھمیشھ

کنممي افتخار شما بھ منم: گفتم بغض . 

 بھ وقتي اما گریھ زیر زد انتظارم برخالف دادم خبر مھرنوش عمھ بھ موندني یاد بھ و خاص روز اون از بعد

 رو اول ھايمھموني بابا بشن آشنا ھم با تربیش بابا و جون مریم تا داد رو مھموني چندتا ترتیب شد مسلط خودش

 ونستت اشالعادهفوق اخالق اون با جون مریم برخورد چند از بعد اما اومدمي جلو دودلي و ناراحتي کمي با

 با ھم جون مریم کنھ خواستگاري ازش مھموني ھمون طي و بده ترتیب بزرگي مھموني بابا خود کھ کنھ کاري

 بود شده شادتر و سرحال بابا پذیرفت رو بابا راحت خیلي داشت قرار چیز ھمھ جریان در اول از کھاین بھ توجھ

 دردي درد، اون فھمیدممي خوب من اما نشبپوشو من از داشت سعي کھ غمي بود غم یھ ھمیشھ نگاھش تھ اما

 دادن نشون سرخوش با کردممي سعي البتھ کھ بود اون جاي جدید نفر یھ جایگزیني سنگیني و مامان رفتن جز

 نشستھ مامان عکس رويروبھ بود گذشتھ روزھا اون کھ حاال اما کنم بیرون چشماش تھ از ھم رو غم اون خودم

 چیز ھمھ کھ حاال من و دربیان ھم عقد بھ ھمیشھ براي تا برند محضر بھ جون مریم و بابا بود قرار امروز بودم

 یھ. شھنمي تو مثل کسھیچ: گفتم و کشیدم مامان قشنگ يچھره روي رو دستم لرزیدمي دلم دیدممي شده تموم رو

 بابا سمت بھ. مونھيم خالي قلبم تو جاش ابد تا مطمئنم بود تک سیمین: گفت سر پشت از مردونھ و قوي صداي

 بود چکیده فرو چشمم از امسالھ ده يگذشتھ کجاي مرور تو دونمنمي کھ ھایياشک دست با و ایستاد جلوم چرخیدم

تونیممي بخواي اگھ نشده عوض ھیچي ھنوز: گفت مالیمت با و زد کنار رو ...  

: گفت بالبخند بابا. منتظره جون مریم ریمب باید ما بابا، نگو چیزي دیگھ: گفتم و گذاشتم ھاشلب روي رو دستم

 ً  مادرش ازدواج از نیومد؟ پسرش چرا راستي واقعاً، آره: گفتم ناراحاتي با. تنھاتره ھم ما از اون کھ مخصوصا

 بھ. خواست عذر نیومدنش خاطربھ و گفت تبریک زد زنگ حتي اصالً  نھ: گفت و داد تکون سري بابا ناراحتھ؟

 کھ تو از ورپریده: گفت و خندید. گفتھ تبریک ناپدریش بھ رده زنگ روشنفکره چھ بھبھ :گفتم و خندیدم قھقھھ
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: گفتم باشیطنت و خندیدم کنم عوض رو پیش دقیقھ چند جو کھاین واسھ. خواستگاري رفتي بابات واسھ کھ بھتره

 برگزار جایک رو ينامزد و خواستگاري مراسم مھموني وسط بود ھول اینقدر بابام خواستگاري؟ رفتم کي من

  .کرد

 کھاین یعني این برم قربونت الھي شيمي سرخ چرا: گفتم و بغلش پریدم باخنده انداخت گل بابا ھايگونھ حرفم ا

 رو دستش بود گرفتھ اشخنده من حاضرجوابي از کھ بابا شم؟ سفید و سرخ باید کنم شوھر خواستم کھ روزي منم

بذار سرم بھ سر کم دختر برو: گفت و گذاشت کمرم پشت . 

 بھ و کردیم ماشین سوار کوچیک چمدون یھ با رو اون و رفتیم جون مریم دنبال و شدیم خارج خونھ از سرعت بھ

 دلم تو سال ده کھ خاطراتي مرور از بعد بار اولین واسھ روز اون. رفتیم بود بابا آشناي کھ محضري سمت

 با اما آورد ھجوم ھامچشم بھ اشک عقد يصیغھ شدن ريجا وقت. بودم رسیده آرامش بھ بودم کرده حبسشون

 کلنجار خودم با کاراین براي خیلي دادم فشار ترمحکم رو بود مشتم توي کھ مامان يحلقھ و زدم پسشون سماجت

 ببینم کنارش رو چیزھایي خواستممي کاراین واسھ و بدونم مادرم مثل رو جون مریم خواستمي دلم اما بودم رفتھ

 بابا کردم باز مقابلش رو مشتم و رفتم جلو جون مریم آروم و شرمگین »بلھ« گفتن با بوده مادرم ھمراه ھمیشھ کھ

 دستش بھ رو حلقھ بوسیدم رو جون مریم يگونھ زدم لبخند زور بھ کرد نگاه بھم باتعجب مامان يحلقھ دیدن با

اومدي خوش ما يخونھ بھ: کردم زمزمھ گوشش زیر و کردم .  

 آروم کھ کم یھ بودم منتظرش ھاسال کھ مادرانھ آغوش یھ کشید آغوش بھ منو و شد حلقھ دورم مھربون دست دو

 عوض رو موجود جو کردممي سعي کھ لحني با زدم زل چشماش تو رفتم بابا سمت بھ کشیدم عقب رو خودم شدم

 جون مریم کردم نگاه جون مریم بھ و گرفتم دھنم جلوي رو دستم سرعت بھ بعد... عشق باشھ مبارک: گفتم کنم

خوردي؟ رو حرفت چرا: گفت و خندید   

 ھم حاال کنممي اشخفھ خودم عشقم بگھ من شوھر بھ کسي اگھ: گفتم و بردم باال تسلیم عالمت بھ رو ھامدست

ھستم مجازاتي ھر يآماده .  
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 حاجي عشق ھمیشھ باید خانم سیمین و تو اما: گفت مھربونش ھمیشھ و محکم لحن با و شد جدي دوباره جون مریم

مونھمي تو عشق ھمیشھ حاجي کھ طورھمین» :داد ادامھ و خندید دوباره بعد« بمونید باقي .  

 تنھا کھ محمود عمو و سعید عمو مھرنوش، عمھ. . کشیدمش آغوش بھ احساسم تمام با و رفتم سمتش بھ دوباره

 من کھ برند تا کردند خداحافظي جون مریم بھ ھدیھ دادن و فتنگ تبریک از بعد و اومدند جلو بودند عقد شاھدین

 جواب اخم با. امید پیش برم خواممي برم، اینا مھرنوش عمھ با منم بدین اجازه اگھ بابا: گفتم و کردم بابا بھ رو

شیراز میره فردا کھ امید: داد .  

ببینمش رفتن قبل برم خواممي دونممي: گفتم پافشاري با .  

بده نجات دیوونھ اون دست از رو ما روز یھ این بتونھ شاید بیاد بذار حاجي: کرد اصرار دوسعی عم .  

 چرا: پرسیدم عمھ بھ رو شدم ماشین سوار عمو و عمھ ھمراه بھ و بوسیدمش کرد اعالم رو موافقت لبخند با بابا

 ترداغ يکاسھ شده: غرید ناراحتھ؟ ھم ھنوز: پرسیدم. شده دیوونھ پسره دونممي چھ: گفت ناراحتي با نیومد؟ امید

 ھمھ از ھرکسي از بھتر کھ اون: گفتم و کردم خنديتلخ. گرفتمي زن جون سیمین از بعد نباید داییم گھمي آش از

داشت خبر چیز . 

 شکست رفت کھ وقتي امید براي بود مادر خانم سیمین:گفت و کرد نچي بود ساکت حال ب تا کھ سعید عمو

میدونھ اتفاق اون مقصر رو خودش ھم ھنوز اینکھ مخصوصا    

 مقصر کس ھیچ حال عین در و بود ھمھ تقصیر کھ بود اتفاق یھ اون ولي:  گفتم و گرفتم ھام دست تو رو سرم

نمیشھ؟ تموم چرا قبولوندم خودم بھ اینو من تا کشید طول سال پنج عمو... بودیم نوجوون چندتا فقط ماھا نبود   

شھ تموم کھ کنھ خدا:کرد مزمھز عمھ فین فین میون .  

.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 romantops  برترین رمان ھا

t.me/romantops 
 

 رويروبھ ماشین ایستادن با. نزدم حرفي مقصد بھ رسیدن تا و کردم سکوت و چرخوندم شیشھ سمت بھ رو سرم

 عمو و عمھ ياجازه با شدیم لوکسش و قشنگ ساختمان وارد و شدیم پیاده ماشین از عمھ شیک يخونھ بزرگ در

 تنھام ندارم حوصلھ مامان: گفت کھ نشست گوشم تو اشگرفتھ صداي زدم در و رفتم امید اتاق طرف بھ سعید

  .بذارید

 حاشا: گفت و زد پوزخندي دیدنم با چرخید سمتم بھ در صداي با کردم اتاق وارد رو سرم و کردم باز رو در الي

گذاشتي؟ تنھا رو دوماد عروس غیرتت بھ   

 یھ. امیدخان شد عرض سالم: گفتم و نیاوردم خودم روي بھ اام بودم شده دلخور حرفش تو يکنایھ از کھاین با

ً  کني؟مي چیکار جااین: گفت و انداخت بھم سفیھ اندر عاقل نگاه  بھ نداشتم رو امید محليکم و سکوت تحمل واقعا

 خجالت سیمین مامان از: گفت و کرد نگاه بھم سرخ چشماي با تو؟ چتھ: پرسیدم و نشستم کنارش رفتم سمتش

 باتعجب. بود کرده غرقت محبت و مھر تو جون سیمین کھ تو چھ عاشقي ادعاي ھمھ اون با دایي چھ دید؟نکشی

گي؟مي چي فھميمي: گفتم و کردم نگاه بھش   

 وارد رو دیگھ کسي کھ داشتین کم چي شما فھممنمي اینم اما فھممنمي نھ: گفت و گرفت دستاش دوتا بین رو سرش

 از تربیش رو شاگردھاش مامان یادمھ وقتي از کشیدم قد سیمین مامان پاھاي رو من زوآر بفھم کردین؟ زندگیتون

 ببینم تونمنمي حاال شناختمي مامان از بھتر منو حتي اون کرد بزرگ منو کھ بود جون سیمین این دیدمي من

شد فراموش ھاشخوبي ھمھ زود اینقدر شھنمي باورم بگیره ھمھ واسھ رو جاش تا اومده یکي .  

 زیر بینينمي. بینينمي دوري، تو اما شھنمي فراموش وقتھیچ نشد فراموش: گفتم و نشست امگونھ روي اشک

 اینقدر شنگولت و شاد مرتضي دایي بینينمي. شممي خم چقدر بابا و خونھ کارھاي بھ رسیدگي و درس فشار

بفھم منو.... امید بودم مجبور من.... بکشھ تیمارستان بھ کارش کھ بودن نگران دکترا کھ بود مغموم و ساکت .... 

من جلوي الاقل نکن؟ گریھ بودم نگفتھ مگھ: کرد زمزمھ و بوسید موھامو روي کشید بغلش تو منو .  
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 رو جو کھاین واسھ. رفتم تند کم یھ خواممي معذرت: گفت و بوسید رو امگونھ کشیدم بیرون بغلش از رو خودم

نري قاضي بھ طرفھ یھ باشي تو تا: گفتم و زدم بھش گردنيپس یھ کنم عوض .  

مونھمي تبر عین الھي بشکنھ: گفت و مالید رو گردنش دستش با .  

: گفت و شد بلند باخنده. کني مھمونم شام باید کردي توھین بھم بازم و اینجوریھ کھ حاال: گفتم و شدم بلند جا از

 ھم ھمین واسھ کنھنمي ورزش ھاستمدت درسي فشار خاطربھ دونستممي نشست نگام تو شیطنت برق نکنم؟ اگر

: گفت باخنده و برد باال تسلیم عالمت بھ رو ھاشدست. بازنده با امشب شام کنممي دعوتت مبارزه یھ بھ: گفتم

شم سفر راھي داغون بدن و تن با فردا تا بدم شام میدم ترجیح .  

. بیان ھم اونا نوید بھ زنممي زنگ یھ منم پس: گفت و خندید. شي آماده تو تا بیرون میرم من پس: گفتم باخنده

 خودش با رو نگار میدم قول من اما: گفتم و خندیدم بدجنسي با. عسلویھ میره دیگھ روز دو یکي ھم نوید باالخره

 ده از ترکم. خورد بستھ در بھ تیرش من فرار با اما کرد پرت سمتم بھ و برداشت تخت روي از رو متکا. نبره

 و کوتاه موھاي بود تنش آبي قرمز دارکاله بلوز یھ با آبي لي شلوار یھ ناعادالنھ قضاوت این از بعد دقیقھ

 بامھربوني. کرد خبر آمبوالنس باید: گفت و زدم سوتي دیدنش با بود کرده ترحالتخوش ژل با رو حالتشخوش

 برج عجب چھ: گفت و خندي امید دیدن با مھع. دخترکش دخترکش،: گفتم باخنده طور؟چھ: پرسید و خندید بھم

 عمو. دیگھ خانمھ آرزو ھنرھاي از اینم: گفتم و بوسیدم رو اشگونھ رفتم عمھ سمت بھ. شد باز ھاشاخم زھرمار

 رفتم امید سمت بھ. ھاداره ثواب خدابھ بدي نشون ھم ما بھ رو روشش شھمي آرزوجان حاال: پرسید و خندید سعید

 شام یھ بھ طرفش از رو خودم ھم آخر دست مبارزه پیشنھاد ھم بعد گردنيپس یھ اول نبود ختيس کار: گفتم و

 جرأت کسھیچ خودت جز ھمین، گفتي تو کھ ایني: گفت و خندید بلندي صداي با سعید عمو. ھمین کردم دعوت

 راه: گفت و گرفت رو مبازو امید. خدمتم در بنده داشتین الزمم ھروقت پس: گفتم و خندیدم. نداره رو انجامش

 نوید بھ: گفتم کردیم حرکت کھاین محض بھ افتادیم راه بھ عمھ و عمو از خداحافظي از بعد.  بریز زبون کم بیفت

 کردي دعا چقدر: گفتم باخنده. کردم دعوت رو نگار و خودش منم بیرون رفتن نگین و علي گفت آره گفتي؟

 بھ خوشگلش عینک پشت از و کرد عوض رو دنده حرفي ھیچ بي ھم دبع خندید و کرد نگام. بیاد نتونھ ھم خودش

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 romantops  برترین رمان ھا

t.me/romantops 
 

 بود تعطیل پیستش کھ ھرچند کردیم حرکت آبعلي سمت بھ ھمگي و نوید و نگار دنبال رفتیم.  دوخت چشم بیرون

داشتیم خاطره کلي اطرافش ھايرستوران از اما . 

 

 

 حرص با و شدم کالفھ باالخره انداختمي نگاھي نگار بھ آینھ از امید گاھيگاه گذشت خنده و شوخي بھ راه کل

 مسیر آخر تا کشید واسم نشوني و خط آینھ از و سرخ بناگوش تا. ھاکشیمونمي زنيمي خدابھ کن درویش: گفتم

 کھاین با وایستادیم ھارستوران از یکي جلوي. کرد تأیید رو کارم بالبخند نوید اما ننداخت عقب بھ نگاه یھ ھم

 و کندیم دل چوبي ھايتخت روي و آزاد ھواي تو نشستن از ھم ھمین واسھ بود سرد خیلي ھوا اما بودن زمستون

 شرکت ھمون کھ آریانا شرکت درمورد صحبت بھ شروع امید و نوید خوردن غذا بین. شدیم رستوران وارد

 رفتھ یادم آرزو راستي اِ : تگف امید یھو کھ خوردیممي رو غذامون تفاوتبي ھم نگار و من کردن بود اینا پیروز

 این شنیدن با. تور تو افتاده بدجور انگار خونتون بیاد اشخانواده با روز یھ داشت اصرار پیروز بگم بھت بود

خوبي؟ تو؟ شدي چي: پرسید سرعت بھ نوید کردم سرفھ بھ شروع و گلوم تو شکست نوشابھ خبر   

 با امید. شھ خفھ بود نزدیک دادن خبر طرز چھ این: غرید نگار دادم مثبت جواب سر با بود شده بھتر کھ من

 گفتي؟ بھش چي تو: گفت و کرد نگاه امید بھ ناراحتي با نوید. شھمي خفھ ذوقش از دونستممي چھ: گفت بدجنسي

. بزنم حرف آرزو و دایي با دادم قول بھش: گفت و کرد دھنش وارد بود چنگالش نوک کھ رو جوجھ تیکھ یھ امید

 تھش شھ باز آدم يخونھ تو پاش سروپایيبي ھر وقتي: غرید لب زیر و شد بلند جاش از نوید کھ شد چي نمدونمي

شھمي ھمین ھم .  

 غذاي ظرف. دونمنمي: گفت من از ترمتعجب ھم نگار یھو؟ شد چش: گفتم و کردم نگاه نگار بھ تعجب با

 حرفي ھیچ بي و. بخوره رو غذاش حداقل. پیشش یرمم: گفتم و برداشتم خودم غذاي ظرف ھمراه رو اشکارهنیمھ

 حضورم متوجھ اصالً  کھ بود خودش تو اونقدر بود نشستھ بیرون ھايتخت از یکي روي نوید. گذاشتم تنھاشون
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 معنیش کھ بود قراريبي جور یھ چشماش تو کرد نگام بیرون؟ اومدي چرا: گفتم و گرفتم سمتش بھ رو غذاش نشد

 دفعھ یھ: گفتم و نشستم کنارش حرفش بھ توجھبي. سرده بیرون تو برو: گفت کرد نگام کھ يکم فھمیدمنمي رو

ً : گفت و خندید. شدن ناراحت ھابچھ شد؟ چت  تو یعني: پرسیدم و کردم گرد رو چشمھام. کردن دعام کلي اتفاقا

 کھ فردا البتھ کھ دونھنمي ظحاف خواجھ فقط دوتا اون کارھاي با: گفت و انداخت پایین رو سرش باخنده دوني؟مي

فھمھمي اونم شیراز برسھ امید . 

 رو دیدش مسیر منم چرخوند رستوران سالن طرف بھ رو سرش دي؟نمي نشون العمليعکس ھیچ چرا پس -

 شده بزرگ دیگھ نگار: گفت نوید نشدن ما نگاه متوجھ اصالً  کھ بودن زدن حرف مشغول اینقدر کردم دنبال

 برادر یھ عین واسم ھم امید دارم اطمینان دوتاشون بھ من درضمن بده تشخیص ھم از رو بد و خوب تونھمي

 اینجور عاشق. ندیم بھشون رو فرصت این نامردیھ خوانمي فرصت ھااون. کنھنمي خطا پا از دست دونممي

 یعني بود الريساحق ما ھايخانواده تو درواقع داشت وجود فامیل کل تو خوشبختانھ کھ بودم بودنش منطقي

 بھ. بشیم ضدحال کم یھ تو بریم پاشو: گفتم باشیطنت و خندیدم کردندمي قبول بقیھ زدمي رو حق حرف ھرکي

 بھ شدم بلند جام از. وقتھیچ: گفتم خندیدممي ریز کھ حالي در. دختر شيمي بزرگ کي تو: گفت و خندید قھقھھ

 امید بھ خوايمي: پرسید و شد مانع دستش با کھ کنم باز رو در خواستم اومد دنبالم اونم رفتم سالن ورودي سمت

 رفتم خودمم لحظھ یھ. پیروز: گفت و کشید موھاش تو دستي باکالفگي مرود؟ چھ در: پرسیدم باتعجب بگي؟ چي

 و مانداخت نوید بھ نگاه یھ باشھ شده عاشق شبھ یھ شدنمي باورم داشت فاصلھ من ھايآلایده با پیروز اما فکر تو

 کرد باز رو در و کشید عمیق نفس یھ. زوده خیلي چھارم نفر ورود واسھ شده اضافھ بھمون نفر یھ تازه ما: گفتم

ً  خوادمي رو صالحم کھ دونستممي خوب اما فھمیدمنمي رو اخیرش رفتارھاي معني  پیروز از چیزي یھ حتما

 امید و کردن قطع رو حرفشون ما رسیدن با تیمرف میز سمت بھ آروم آروم بود شده نگران اینقدر کھ دونستمي

 پشت وقتي زدم لبخند بھش و شدم متوجھ من اما برداشت نگار دست روي از رو دستش زیرکانھ و آروم خیلي

 غروب تو دریا عین درست کرد جلب رو ھردومون توجھ بود شده قرمز کمي کھ نگار ھايچشم نشستیم میز

 بترکھ بغضش و کنھ باز زبون ترسیدمي انگار داد منفي جواب سر با نگار ؟شده چیزي: پرسید نوید بود خورشید
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 غذا داشت برسھ جون نسیم داد بھ خدا نوید، داري لوسي خواھر چھ: گفت باخنده بود شده اوضاع متوجھ کھ امید

گریھ بھ افتاد ھابچھ عین گزید لپشو خوردمي .  

 ظرف بھ نگاه یھ نوید رفت ماشین سمت بھ ببخشید یھ با نداشت رو گلوش تو بغض طاقت دیگھ انگار کھ نگار

 بلند جا از حرفي ھیچ بي امید. تنھا خطرناکھ بیایم ھم ما تا نگار پیش برو خوردي اگھ: گفت و انداخت امید خالي

 رنگا: گفت بالبخند نوید اینا؟ بود چشون: پرسیدم شد تموم ھامونخنده وقتي خنده زیر زدیم دوتایي رفتنش با شد

 کھ دارهخنده ھم تصورش واي: گفتم و خندیدم. برنمیاد کدومھیچ دست از کاري اما دلگیره امید رفتن از حسابي

خنده زیر زد ذھنش تو بود اومده امید يقیافھ اون انگار کھ ھم نوید. بزنھ عاشقانھ ھايحرف امید  

 چند امید: پرسیدم و سوخت دلم نگار مزقر چشماي دیدن با رفتیم ماشین سمت بھ و خوردیم رو غذامون سرعت بھ

 بغضش شیراز اسم شنیدن با کھ نگار بھ نگاھي شیراز؟ یا ایران کجا؟: پرسید حوصلگيبي با امید موني؟مي وقت

ً  :گفت و انداخت بھم نگاه یھ آینھ تو از. شیراز :گفتم و انداختم بود شده تربیش  جا یھ رو ھمش البتھ ماه یک حدودا

 البتھ بمونم دور ازش ماه یک بده اجازه بابا بود محال بود خیلي ماه یک. است ماھھ یک سفرمون اما مونیمنمي

 رسوندن از بعد کردم چال جاھمون رو پیشنھادم و نزدم حرفي دیگھ خاطر ھمین بھ آوردمنمي طاقت ھم خودم

 شم وارد سروصدابي کردم سعي ردک قبول حرفي ھیچ بي اونم برسونھ خونھ بھ منو خواستم امید از نگار و نوید

 سمت اون بھ آروم شد مانع فضولي اما شم رد تفاوتبي خواستم بود خاموش پشتي ھايبرق جزبھ ھابرق يھمھ

 با اشعاشقانھ نیاز و راز و گونھ اشک و بود شده ھافرشتھ عین درست سفید مقنعھ و چادر تو جون مریم رفتم

 نشد حضورم متوجھ کھ بود خودش خداي غرق اینقدر رفتم سمتش بھ آرومي ھب زدمي دامن حالت این بھ خدا

 نیازش و راز بھ دادمي نوازش موھامو دست با کھ حالي در گذاشتم پاش روي رو سرم و رفتم جلو آروم آروم

 شدم اربید خواب از صورتم رو دستي نوازش با. برد خوابم کي دونمنمي کھ کشید طول کار این اینقدر. داد ادامھ

 و خندید روم بھ جون مریم کردم بلند سر مامان ھايدست عین مھربوني از پر و بود لطیف و نرم ھاشدست

 مامان چشمام کردن باز با خواستمي دلم چرا دونمنمي. شيمي اذیت جااین بخواب اتاقت تو برو پاشو: گفت

 و کشید بغلش تو رو سرم جون مریم زد حلقھ چشمم تو اشک جون مریم دیدن با ھم ھمین واسھ ببینم رو سیمین
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 شده آروم آوردم یرون بغلش تو از رو سرم. دختر اشکیتو چشماي نبینم: کرد زمزمھ گوشم زیر بوسیدنم از بعد

 زنگ نگار بھ شیراز رفت و کرد پرواز امید صبح فردا. کرد ھمراھیم اتاق تا و کرد نگاه بھم لبخند یھ با بودم

 شده کھ ھرجور گرفتم تصمیم دادمي درونش از خبر حوصلگیشبي و حاليبي اما نزد خاصي حرف کھاین با زدم

 صبوریا سنگ جبران واسھ شاید بود، عزیز خیلي واسم امید چون شاید کردممي کارواین چرا دونمنمي کنم کمکش

 پسر جورایي یھ امید ھرحال بھ شھ عروسش نگار داشت آرزو مامان کھاین واسھ ھم شاید نگار ھايمھربوني و

 دو حدود. کنم کمکشون ممکنھ کھ جایي تا فقط گرفتم تصمیم. داشت آرزو واسش مادر یھ ياندازه بھ و بود مامانم

بود گرفتھ دیگھ بوي و رنگ یھ چیز ھمھ گذشتمي ما يخونھ بھ جون مریم اومدن از ھفتھ  

 بعد چیدمان تغییر کردم قبول میل کمال با منم کھ بود خونھ دکوراسیون تغییر من با مشورت از بعد کارش اولین

 جایگزین نو وسایل مقدار یھ و دادیم جا انبار تو رو من اضافي وسایل سري یھ اومدمي چشم بھ حسابي سال ده از

 با جون مریم اما گرفت رو بابا مامان ينفره دو عکس جاي جون مریم و بابا از نفره دو عکس یھ و کردیم

 پذیرایي دیوارھاي از یکي تو اونو و کردن بزرگ داد رو مامان ھايعکس ترینقشنگ از کيی خودش اصرار

 باز جا دلم توي چقدر ھاشمھربوني این با زن این کم مدت این تو دونھمي خدا کرد قاب شومینھ باالي درست

ً  بود کرده  بلکھ شھ فراموش کمکم تا ھکن کاري یا بگیره رو مامان جاي نداره قصد اصالً  دیدممي کھاین مخصوصا

 دادمي خیرات مرحومش شوھر و اون براي و شدمي حاضر مامان قبر سر بابا و من ھمراه میل کمال با ھفتھ ھر

ً  کھ بودیم گرفتھ انس ھم با اینقدر کم مدت ھمین تو  ينکتھ یھ اما کردیم تعریف ھم واسھ رو گذشتھ چیز ھمھ تقریبا

 تو جون مریم ھاياخم وضوح بھ کشیدمي اون بھ حرف ھروقت کھ بود سپھر سرشپ اونم داشت وجود ھنوز مبھم

 از شدمي روم نھ بودم دیده ازش عکسي نھ اما ببینمش بودم مشتاق خیلي. کردمي عوض رو بحث و رفتمي ھم

ً  کردم فکر کوتاھي مدت از بعد. بده نشونم رو عکسش بخوام جون مریم  شھنمي روش زشتھ اینقدر پسرش حتما

 ما مھم نبود مھم حال ھر بھ خورهمي افسوس درموردش اینجوري کھ خالفکاره و معتاده ھم شاید پسرمھ این بگھ

 کردم کاري ھر پیچیدمي خونمون تو خنده صداي و بودیم شده خوشبخت دوباره جدید زندگي شروع با کھ بودیم

 اما نداد بھم رو اجازه این ترم پایان ھايامتحان شمبا داشتھ شیراز بھ ايروزه چند سفر امید سفر اون تو نتونستم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 romantops  برترین رمان ھا

t.me/romantops 
 

 درس ھم زمانھم این از بعد و بزنم مطب یھ بودم گرفتھ تصمیم جون مریم با صحبت از بعد شدمي تموم باالخره

 رو خودم کھاین شرط بھ جون مریم وساطت با ھم اون کھ بود مخالف بابا ھرچند بدم ادامھ رو کارم ھم و بخونم

 نفس کھ حالي در و کندم سرم از رو اممقنعھ شدم خونھ وارد دادم کھ رو امتحان آخرین کرد موافقت کنمن خستھ

شدم راحت آخیش: گفتم کشیدممي عمیقي .  

 رو بود گرفتھ جلوم کھ لیواني. نباشي خستھ: گفت باخنده و اومد بیرون شربت لیوان با آشپزخونھ از جون مریم

کردي طال رو روحم کھ جون مریم طال دستت: فتمگ و کشیدم سر الجرعھ گرفتم   

 بلند جا از. بیاد بیرون تنت از خوابيبي ماه یک این خستگي تا بخواب برو پاشو: گفت بامھربوني و نشست کنارم

 ناھار واسھ فقط نداره جواب حساب حرف: گفتم رفتممي باال ھاپلھ از کھ حالي در و بوسیدم رو اشگونھ شدم

ندارم میل نکنید صدام .  

ندارم میل گفتي بس از استخوون و پوست شدي خودبي: غرید باعصبانیت . 

 با بدنم تماس محض بھ زدم شیرجھ تخت روي و کردم عوض رو ھاملباس و شدم اتاق وارد حرفش بھ توجھبي

 سرھم پشت کھ بابا صداي برد خوابم زود خیلي کھ بودم خستھ اینقدر اما زدم غلت کمي آخیش: گفتم تشک نرمي

 تا گذاشتم سرم روي رو بالشت بود یک ساعت کردم باز رو چشمام الي سختي بھ کرد امکالفھ بردمي رو اسمم

نکنید صدام خورمنمي گفتم خوبھ: غریدم لب زیر و نشنوم صدایي .  

 خودم و وردمنیا خودم روي بھ اما بیچاره من سروقتم میاد داره دونستممي شدمي ترنزدیک لحظھ ھر بابا صداي

 باالي اومد دادمي بابا ورود از خبر شدنش باز ھم بعد و اتاق در بھ ضربھ دو صداي. پیچیدم پتوم الي تربیش رو

بخور ناھار پاشو بابا آرزو: داد تکونم آرومي بھ و سرم .  

 باز رو چشمام تيسخ بھ و زدم غلت یھ. ببینم پاشو پیازي؟ گفتم من مگھ: گفت و خندید بابا. سیرم: گفتم لب زیر

 تو بھ: گفت و شد ترپھن لبخندش خندي؟مي چي بھ: گفتم و شد برابر چند حرصم خندونش صورت دیدن با کردم

 تنت از رو امتحانات خستگي خواممي پاشو دکتر، خانم پاشو. تنبلي و آلوخواب ھاتبچگي عین درست کھ
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 بوي شدیم آشپزخونھ راھي بابا ھمراه صورتم و دست تنشس از بعد و شدم بلند تخت روي از میليبي با. دربیارم

 رو خودم و کردم تربیش رو ھامقدم سرعت کردمي تحریک رو اشتھام حسابي و بود گرفتھ رو خونھ کل لوبیاپلو

 واسھ چرا شدم شرمنده حسابي و شکفت گلم از گل شیرازي ساالد دیدن با بود آماده غذا میز رسوندم جون مریم بھ

 بشورم رو ھاظرف خواستم ناھار از بعد. آوردیم بیرون عذا از رو دل و نشستیم غذا میز پشت نیومدم ینپای کمک

 چیکار؟: پرسیدم باتعجب. داره کارمون حاجي سالن تو بریم بیا زیاده وقت حاال: گفت و شد مانع جون مریم کھ

 با بیاره ھجوم سمتم بھ دنیا ھايطراباض کل تا بود کافي خیر يکلمھ ھمین. خیره نباش نگران: گفت و خندید

 خدا.  نشست من رويروبھ ھم جون مریم دادم لم بابا کناري مبل روي و رفتم سالن بھ لرزون و کوتاه ھايقدم

 کھ خواستممي رو کسي من اما بابا جلو میاوردم کم داشتم دیگھ باشھ داشتھ ایرادي و عیب طرف کردممي خدا

 کھ ریخت بھم رو افکارم بابا صداي بودم متنفر گیرنمي زن مامانشون انتخاب با ھک پسرھایي از باشم عاشقش

شد تموم ھم انترنیت يدوره و گرفتي ھم رو تخصصت کھ سالمتي بھ: گفتمي .  

کنم شرکت تخصص فوق واسھ تازه باید درضمن نیومده ھامامتحان جواب کھ فعالً : گفتم بیارم بھونھ کھاین واسھ .  

خدا امید بھ گیريمي ھم فوق عالیھ شا�ان کھ امتحانات ينتیجھ: گفت لبخند با جون مریم  

 خیلي اما است الھویھمجھول سپھرخان ھمین داماد نکنھ: گذشت ذھنم از برق مثل فکري و کردم ايقروچھ دندون

 اتدیگھ کارھاي بھ کھ داري ھم آزادي ھايوقت یھ تو باالخره: گفت باخنده بابا کردمش دور خودم از زود

 ھم خاروندن سر وقت کھ شلوغھ سرم اینقدر بابا نھ: گفتم ھمین واسھ بگیرم رو پیش دست کردم سعي. برسي

  .ندارم

 کنم؟ چیکار خالي واحد این با من حاال حیف،: گفت جون مریم بھ رو و کشید قشنگش جوگندمي موھاي تو دستي

 واسھ بودم کرده اجاره سالھ سھ رو واحد یھ: گفت و کرد گامن چي؟ واسھ خالي واحد: گفتم و شد تیز ھامگوش

 و بغلش پریدم شدم بلند جا از و دادم تکون سري ناباوري با. شلوغھ خیلي سرش ایشون انگار اما دکتر خانم مطب

 دیگھ چیزاي یھ پیش دقیقھ چند ھمین تا طورچھ: گفت و کرد جدا خودش از منو باخنده بابا عاشقتم: کشیدم جیغ
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 بلند صداي با وسطھ جدید خواستگار پاي بازم کردم فکر آخھ: گفتم و انداختم پایین رو سرم شرم با گفتي؟مي

 خندید روم تو کجاست؟مھربون: پرسیدم خوشحالي با. سرت رو ریخت عالم کارھاي تمام کھ ھمون: گفت و خندید

 ماشینش سوییچ جون مریم کھ کوبیدم ھم بھ رو ھامدست زده ذوق.ببینینش برمتونمي باشید آماده غروب: گفت و

 پوستخودم تو شادي از دیگھ. نیستم رانندگي اھل چندان من باشھ تو با بھتره اینم: گفت و گرفت طرفم بھ رو

 این انگار بود شوک. مامان دارم دوستت خیلي: گفتم ناخودآگاه و بوسیدم رو اشگونھ و رفتم طرفش بھ گنجیدمنمي

 مبشد بلند جا از حالیکھ در اومد خودش ب ما از زودتر جون مریم کرد ساکت رو گرممون و شاد جمع کھ حرف

چسبھمي خیلي ناھار بعد چاي کھ بیارم چایي برم من: گفت .  

متأسفم: کردم زمزمھ بغض با و کردم نگاه بابا يگرفتھغم يچھره بھ رفتنش با .  

 رو روزي چنین آرزوي خیلي سیمین: گفت آرومي بھ زدمي دو دو چشماش تو اشک يحلقھ آورد باال رو سرش

   .داشت

 موقعبي کردن باز با کھ فرستادم لعنت خودم بھ کلي رفت اتاقش سمت بھ و شد بلند جاش از سرعت بھ ھم بعد

کردم ناراحت رو ھمھ دھنم  

 بندش پشت و دز ي تقھ صداي با برد خوابم و خواست خدا اما چجوري نمیددنم رفتم اتاقم ب چاي حوردن بدون

 دادم قوس و کش رو بدنم کمي دکتر؟ خانم ببیني رو مطبت خواينمي پاشو، آرزو: میگفت ک جون مریم صداي

 ساعت چند ناراحتي اصال بودم خوشحال حسابي رفتھ کھ دادمي نشون پاي صداي. میام االن: گفتم ھم میونش و

 مالیم آرایش یھ از بعد و زدم ايقھوه کرم ست یھ رفتم ھاملباس کمد سمت بھ و شدم بلند جا از بود رفتھ یادم پیش

 شدمي باعث امدروني شعف و شور راه توي بودند من منتظر آماده ھم جون مریم و بابا. اومدم بیرون اتاقم از

 حالتم متوجھ کھ بابا شدم ساکت تعجب از ایستاد شیک خیلي ساختمان یھ جلوي بابا وقتي بذارم سرشونسربھ مدام

کني؟نمي زبونيبلبل دیگھ شد چي: گفت باخنده بود شده   

کرده چیکار بابات ببینم شو پیاده: گفت و چرخید سمتم بھ جون مریم .  
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 کمي ھم آرزوھام واسھ شاید کھ شیک العادهفوق و نوساز بناي یھ شدیم ساختمان وارد و شده پیاده ماشین از

 با رو اون و ایستاد رنگي زرشکي در رويروبھ بابا شدیم دهپیا سوم يطبقھ تو آسانسور توقف با بود بزرگ

 زنان: تدین سمانھ دکتر بود دیگھ واحد دو ما يطبقھ تو کالً  انداختم اطراف بھ نگاه کرد باز بود دستش کھ کلیدي

 داشتیم کھ ايفاصلھ بنابر و بود ریزتري خط با دکترش اسم چون پزشکیھدندون فھمیدم فقط تابلو یھ اون و زایمان

 و پاییز طبیعت از قاب چند دیوار روي وارفتم دیدممي کھ چیزي این از شدم جدیدم مطب وارد. نبود خوندن قابل

 انتظار ھايصندلي و بود شده پوشیده رنگکم نارنجي دیواري کاغذ با دیوارھا بودم، عاشقش من کھ دریا غروب

 مجسم پاییز یھ عین. داشت قشنگي ھارموني کف طالیي ايھسرامیک با کھ بود طالیي نارنجي، چرمنیم ھايمبل

 تمام و نیاز مورد وسایل تمام شد جمع چشمام تو شوق اشک کارم اتاق دیدن با رفتم اتاقم سمت بھ بابا راھنمایي با

 میز پشت چرم و بلند صندلي سمت بھ بود خودش جاي سر درست ھرکدوم و داشت وجود پزشکي ھايدستگاه

 گوشم زیر کردم بغلش وجود تمام با و رفتم بابا سمت بھ بودم رسیده آرزوھام ھمھ بھ نشستم ونا روي و رفتم

 این فقط جااین: گفت و آورد بیرون کیفش از رنگي طالیي پالک جون مریم. کنممي افتخار تو بھ من: کرد زمزمھ

اعصاب و مغز تخصصم: ایرانمھر آرزو دکتر بود شده نوشتھ روش کردم نگاه پالک بھ. داره کم رو  

 

کردم دعوت شام بھ رو ھمھ زحماتشون پاس بھ کردم تشکر ازش و بوسیدم رو جون مریم خوشحالي با .  

 تخت بھ بود قرار باراین کھ برم سفر بھ امید ھمراه گرفتم تصمیم استراحت و تعطیالت براي بابا پیشنھاد بھ

 راستش: گفت ومنمن با کھ کردم ھماھنگ امید با سرعت بھ بودم ندیده رو جااون حالتابھ چون منم و بره سلیمان

نباشي تنھا کھ بیاد ھم نگار کن ھماھنگ محمود دایي با باشي راحت خوايمي اگھ پسریم تا سھ ریممي کھ جااون .  

 ما با تا داد رو تغاريتھ ياجازه سختي بھ محمود عمو کردم قبول و خندیدم گھمي چي واسھ دونستممي کھ من

 از قبل شب. کرد تشکر ازم گنده ماچ دوتا با و شناختنمي سرازپا نگار کرد موافقت کھ ھم وقتي اما شھ ھمسفر

 شدم بیدار خواب از جون مریم و بابا صداي با زود صبح نشیم معطل زیاد صبح تا ما يخونھ اومد نگار سفر
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 مختصر دوش یھ و کردم استفاده فرصت این زا منم بود مونده ساعتي یک امید اومدن تا و بود خواب ھنوز نگار

 بنابر و رسید ساعت سر بود داده قول کھ طورھمون امید. رفتیم صبحانھ میز سمت بھ نگار ھمراه بھ بعد و گرفتم

 امید: پرسیدم برد ماشین سمت بھ بود نگار و من وسایل حاوي کھ ساک یک داشت ترکم بار براي کھ اصراري

 چون ریممي ماشین با خوادنمي بلیط: گفت کردمي بلند رو ساک کھ حالي در امید ھ؟ساعتی چھ مال ھابلیط

 تکون سر استفھام حالت بھ. بزنیم اطراف بھ ھم سري یھ شیم مجبور شاید و متغیره مسیر قبل يدفعھ برعکس

 بدي زن نظر بھ: گفت و رسوند بھم رو خودش امید. اومدم بیرون جون مریم و بابا از خداحافظي از بعد دادم

: گفتم و خندیدم. جونتون مریم: گفت دادمي جا عقب صندوق تو رو ساک کھ حالي در کي؟: پرسیدم گیجي با. نمیاد

بقیھ؟ پس: پرسید باتعجب نگار. ماه ماھھ   

 ماشین یھ کنار باالتر خیابون دو شدیم سوار سرعت بھ. بجنبید مان منتظر: گفت و شد سوار سرعت بھ امید

 کردم کھ غلطي متوجھ پیروز خندون يچھره دیدن با شدن پیاده محض بھ. پایین بیاید: گفت و ایستاد گرن مشکي

 بودن ھم دیگھ دختر یھ و پسر دو پیروز جزبھ نکنم زھر خودم بھ رو سفر و بگیرمش نادیده کردم سعي اما شدم

 کرد معرفي امید و رفتم جمع سمت بھ و مخندید. ریممي مردونھ گھمي وقتاون: غرید نگار اومدند سمتمون بھ کھ

 باشم جمع این تو من نبود قرار: گفت و اومد جلو دخترک کھ کردیم خوشبختي اظھار پناھي سروش و جم فرھاد

 من: گفت و آورد جلو رو دستش بالبخند بعد دربیارم سر مردا این کار از باالخره منم داد توفیق شما حضور اما

فرھادم اھرخو و سروش نامزد صبا ھم  

 حاال کھ نگار سمت بھ رو دستش خوشوقتم گفتن با. امیدم خواھر آرزو ھم من: گفتم و فشردم رو دستش گرمي بھ

. نگار امید، دختردایي: گفت و زد لبخند نگار. خوشگل خانم دختر شما و: گفت بالبخند و برد بود شده باز ھاشاخم

 این از اونو داره راه تو کھ نيني کنھ ھمراھي رو ما نتونست ممخان کھ متأسفم: گفت بالبخند و اومد جلو فرھاد

 بود پیروز مزاحم تنھا اما بود راحت خیالم دارن بچھ و زن سروش و فرھاد دیدممي کھاین از. کرد معذور سفر

 ينھپشتوا و کرد متوقف رو ھمھ ماشین بوق صداي کھ بیفتیم راه خواستیم کردمي نگام مسخره لبخند ھمون با کھ
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 خبر اینو تو: غرید پیروز بھ رو و شد قرمز سعید دیدن با امید تنھا؟ تنھا نامردا: گفت کھ بلندي صداي اون

بیام منم شاید گفت ھستند کیا فھمید وقتي اما گفتم بھش منم کجایید پرسید صبح: گفت باشمرندگي پیروز کردي؟ .  

 گفتند بھم چي دونمنمي برگشتند جمع بھ و زدند حرف ھم با کمي رفت سعید سمت بھ و چرخوند سري کالفھ امید

 من: گفت ھم آخر دست کرد احوالپرسي ھمھ با باخنده اومد جلو خیالبي سعید بود ناراحت و کالفھ حسابي امید اما

 گز امیدخان اتول با ھم موندهباقي و بیان ماشین یھ با خانوادگي خانمش و سروش و فرھاد نمیارم ماشین دیگھ

یمکنمي .  

 بود گرفتھ امخنده. بیا فرھاد با ھم تو خوب: گفت و خندید سعید قاقیم؟ اینجا ما پس: گفت و دراومد صدا بھ پیروز

: گفت و کشید موھاش تو رو دستش دوباره شدمي دیوونھ داشت دیگھ امید ما بھ بچسبھ شده ھرجور خواستمي

فرھاد پیش دبری ھم پیروز و تو میایم ھم با ھاخانم با سروش و من .  

 راه توي. شدیم سوار بالفاصلھ ھم ما و رفتند فرھاد سمت بھ آویزون ايلوچھ و لب با پیروز و سعید ترتیب این بھ

 این چون: گفت و داد تکون سري امید چرا؟. نیستین راضي چندان سعید آقا اومدن از انگار امید آقا: پرسید صبا

 ھمچین سعید بابا نھ: گفت سروش. برسیم ھاشلودگي بھ و آقا دنبال یفتیمب باید پژوھشي علمي تحقیقات جايبھ سفر

 شھمي باشھ ھرجا مونھمي کمباین مثل شلوغھ؟: گفت حرص با امید. شلوغھ کم یھ فقط نیست ھم بدي يبچھ

دوستین؟ ھم با چرا پس: گفتم خندیدممي کھ حالي در. ویرونھ   

پاست و دست تو زیادي وقتھ چند اما نداشتیم ھم با مشکلي حاال تا آخھ -  

 جاده کنم نگاه جاده بھ کردم سعي. خنده زیر زد بلند امید يخیره نگاه از بعد کھ گفت بھش چي دونمنمي سروش

 ریممي کھ جااین: پرسید نگار نداشت چنداني مسافر محلي ھاي ماشین توک و تک جز کھ بود آرومي و قشنگ

ھست؟ جایي جورچھ   

 حال ھر بھ اما نمونده بناھاش از زیادي چیز قشنگ يتپھ یھ روي باصفا جاي یھ: داد وابج باجدیت سروش

 ھمیشھ آتش براي مکاني مثالً . زمانھ اون معماري ھنر و تمدن و فرھنگ از حکایت ھم اشموندهباقي ھمون
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 یھ بوده، کارشاھ نوعي خودش زمان در کھ بلند ھايسقف با طویل راھروھاي قدیمي، ھايمطبخ یا پایدار

ً  عمقش کھ عمیق العادهفوق اما کوچیک يدریاچھ  بھ معروف کوھھ یھ ھاشنزدیکي رسھمي متر 200 بھ حدودا

ً  کھ سلیمان زندان  پھناي بھ کوه يدھانھ بینيمي ايقلھ چھ اما رسيمي اشقلھ بھ رفتن باال متر 180 از بعد حدودا

 سر حسابي کھ من. نخورده دست و بکر جاي یھ سبزه ھايخزه از رپ توش و رفتھ فرو متر 80 ارتفاع و متر 60

 اما معماریھ نوع و بنا بھ مربوط ما سفر ھرچند: داد جواب امید ریم؟مي رو ھااین يھمھ: پرسیدم بودم اومده ذوق

 چادر وت سبي دو یکي باید ھامکان این يھمھ دیدن براي اما. ندیم دست از رو چیزي کنیممي سعي حداالمکان

ً  مکان این چون بخوابیم  این با ھمھ داره؟ ھم سگ اطراف اون پرسید باوحشت نگار. داره فاصلھ شھر با نسبتا

نداره سگ عزیزم نھ: گفت مھربوني از پر و خاص لحني با امید کھ افتادیم خنده بھ نگار حرف .  

 ترسي؟مي سگ از پوز و دک ھمھ این اب شما باشھ داشتھ حاال: گفت و اومد خودش بھ کوتاه يلحظھ چند از بعد

 و انداخت نگار سرخ يچھره بھ نگاه یھ صبا. نھ: گفت کوتاه بود امید قبلي حرف شوک تو ھنوز انگار کھ نگار

 ببره خوابم شاید گذاشتم ھم رو رو چشمام شدن پیچسؤال از فرار براي و زدم لبخندي منم کرد نگاه من بھ بالبخند

شو بلند آرزوجان: گفتمي کھ شد بلند گوشم کنار صبا ايصد شد ھم طورھمین و .  

 بھ قوسي و کش. بخوریم نھار وایستادیم نخیر: گفت و کرد باز رو در امید رسیدیم؟: گفتم و کردم باز رو چشمام

 متس بھ آرومي بھ چسبوندیم ھم بھ رو تخت تا دو بشینیم ھم کنار ھمھ بتونیم کھاین واسھ شدم پیاده و دادم خودم

 جا از ھم پیروز. میام االن بشورم رو صورتم و دست میرم - کجا؟ آرزو: پرسید امید کھ رفتممي رستوران سالن

میام منم کنید صبر نھ: گفت و شد بلند  

 ھمین واسھ بخورم غذا کثیف صورت و دست اون با اومدنمي ھم دلم درضمن بود ضایع خیلي اما برگردم خواستم

: پرسید و کرد ومنمن کمي. ممنون بلھ: گفتم باالجبار خوابیدید؟ خوب: گفت و رسوند مبھ رو خودش نزدم حرفي

 نبود مھم اما. پرروئھ پسره این چقدر: گفتم خودم پیش دادید؟ من خواستگاري بھ رد جواب چرا بدونم شھمي

 کالفگي با. بودین نمطمئ خودتون از خیلي انگار: گفتم و زدم لبخندي طاق بھ کوبوندممي رو اشکلھ باالخره

باشم دختري ھر واسھ آلایده پسر یھ کنممي فکر ندارم کم چیزي من آخھ: گفت .  
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 وجھھیچ بھ ھم شما و نیستم دختري ھر من: گفتم و کردم تندتر رو ھامقدم شدم حرصي زیادش نفس بھ اعتماد از

 شستن از بعد بگیره فاصلھ ازم شد باعث يدستشوی بھ رسیدن اما کرد تند رو ھاشقدم ھم اون. نیستید من آلایده

 من کھ چیزي بودن داده سفارش دیزي متأسفانھ برگشتم بقیھ سمت بھ بمونم منتظرش کھاین بدون صورتم و دست

 حسابي اما پیوست ما جمع بھ ھم پیروز بعد کمي نشستم صبا نگار کنار و نزدم حرفي اما نداشتم دوست اصالً 

گستاخ يپسره بود حقش اما رفتم دتن شاید بد ھم تو ھاشاخم  !   

 خوردم جا اما بردم دھنم سمت بھ رو قاشق ناراحتي و اکراه با شد خودم با درگیریم يادامھ مانع دیزي رسیدن

 ً  شدم امید يدراومده حدقھ از ھايچشم متوجھ کھ خوردم تريبیش ولع با رو بعدي ھايقاشق بود خوشمزه واقعا

 دیزي داره لوست دختر کھ مرتضي دایي کجایي: گفت بھت ھمون با کني؟مي نگام نجورياو چرا: گفتم باتعجب

: گفت صبا. متنفره ھم دیزي از و غذاست بد خیلي آرزو: گفت نگار مگھ؟ طورچھ: پرسید بالبخند فرھاد. خورهمي

 کھ شھ بلند جاش از خواست. نشده دیر ھنوزم: گفت پیروز. دادیممي سفارش دیگھ چیز یھ گفتیدمي زودتر خوب

ً  نیست الزم: گفتم بالبخند شده معجزه خالقجلل: گفت و کرد نگام تريبیش بھت با امید. است خوشمزه واقعا .  

 یھ شدن خوردن غذا مشغول ھم بقیھ و خندید امید کن کوفتم بخورم دیزي خواستم بار یھ من حاال: گفتم و خندیدم

. افتادیم راه بھ بقیھ ھمراه و خوردم رو تھش تا ندم امید دست بھونھ کھنای واسھ اما شدم سیر خوردم کھ دیگھ کم

 زدن چادر مشغول خوردمي چشم بھ کھ آالچیق تا چند زیر و رسیدیم نظر مورد محل بھ کھ بود شب 11 حدود

 کھاین بدون. گوشیت آرزو: گفت بلندي صداي با نگار کھ کردممي کمک وسایل جایيجابھ تو صبا بھ داشتم شدیم

عشقت: گفت بلند صداي ھمون با کیھ؟: پرسیدم برگردم سمتش بھ . 

 نفس صداي از کھ بابا. سالم :دادم جواب باعجلھ دویدم تلفن سمت بھ و گذاشتم زمین رو جاھمون رو دستم وسایل

 خب خیلي .دویدم کوچولو یھ نخیر: گفتم و کشیدم عمیقي نفس بابا؟ شده چیزي: گفت بود ترسیده کمي زدنم نفس

 اخم. کیفي رو حسابي پس: پرسید باخنده. کوچولو بھشت یھ: دادم جواب و انداختم اطراف بھ نگاه یھ کجایین؟ االن

 خوبھ خوبھ: گفت و خندید. جھنمھ تو بي بھشتم عشقم آخھ :گفتم کردممي لوس رو خودم کھ حالي در کردم
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 بھ طورھمین ھم شما بھ: گفتم و فرستادم بوس یھ شواس. بگذره خوش بھت شا�ان برو نریز زبون پدرسوختھ

برسون سالم جون مریم .  

خداحافظ باشھ - .   

 ھم بعد بود انفجار حال در عصبانیت از کھ شدم پیروز يخیره نگاه متوجھ مکالمھ قطع و خداحافظي از بعد

 اما شده متوجھ اشتباه بدم توضیح بھش خواستم کالً  بود درگیر. گذشت ازم داد تکون تأسف ينشونھ بھ رو سرش

 جز چیزي کھ شام خوردن حال در بودند نشستھ حصیر روي ھمگي رفتم ھابچھ سمت بھ بھتره جوريھمین دیدم

 تمام پیروز اما. نشستم کنارشون رفتم پرچم ساندویچ بابا قول بھ عاشق کھ منم بودند شده نبود گوجھ و خیار و نون

 بھ تفاوتبي نوشت،مي چیزایي یھ زمین رو چوب تیکھ یھ با و بود شستھن ما بھ پشت سنگ تیکھ یھ روي مدت

 پیروز و کردند استقبال گرمي بھ ھمھ کھ بریم زنيقدم براي دادند پیشنھاد ھابچھ شام از بعد. رسیدم شامم يبقیھ

 بھ ماه و ودب ستاره از پر تھران ھايشب برعکس بردم آسمون سمت بھ رو نگام. شد جمع ھمراه اکراه با ھم

 حرکت بستھ چشماي با کنم تازه ھواي از پر رو امریھ تا کشیدم عمیقي نفس کردمي پخش رو نورش قشنگي

 گفتین؟ چیزي شما: پرسیدم و برگشتم سمتش بھ. درید ھم از رو اطرافم قشنگ سکوت پیروز صداي کھ کردممي

 :گفتم و کردم ايبدجنسانھ يخنده. منفیھ من جواب چرا فھمیدم دیگھ حاال: گفت و انداخت بھم کینھ از پر نگاھي

 رسوند بھمون رو خودش امید کھ بگھ چیزي خواست و برد باال تھدید ينشانھ بھ رو اشاشاره انگشت. خوشحالم

 امید لحن از. سگ جلو بندازم رو سرش بگو داري مدخواه بدخواه اگھ دردونھ شدي سرخ چرا: گفت وارکنایھ و

 رو دستش. کوه عین پشتتونم خودم: گفت و خندید. افتھمي پس نگار کھ نبر رو سگ اسم: گفتم و مافتاد خنده بھ

نشده شغال گرفتار خانم نگار تا بدو پس: گفتم رفتمي نگار سمت بھ کھ سعید بھ اشاره با و گرفتم . 

 راحت آخیش: گفت و گرفت رو دستم رسیدم بھش تا رفتم بود کالفھ حسابي کھ نگار سمت بھ سرعت بھ ھم بعد

 بود نگفتھ امید. مزخرف: گفت و کرد فوت رو نفسش حرص با گھ؟مي چي حاال: گفتم و فشردم رو دستش. شدم

 سوتي فھمید انگار بگھ؟ تو بھ رو چیز ھمھ قراره امید مگھ: گفتم باخنده. بیام بود محال وگرنھ باھاشونھ ھم این

 طوالني خواب یھ با و برگشتیم چادرھا سمت بھ رويپیاده از بعد. نگفت ھیچي و شد ساکت سریع چون داده
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 از فرھاد و امید افتادیم راه بھ بودیم شنیده رو تعریفش کھ ھایيمکان دیدن براي بعد روز. درکردیم رو خستگي

ً  کردند رسیدگي کارشون بھ ھاتاریخچھ خوندن و عکس گرفتن با و رفتند بناھا سمت بھ اول  بود قشنگي جاي واقعا

ً  کھ میانیش دریاچھ الخصوصليع ً  يدایره یھ بود بخشآرامش واقعا  ھايرسوب رو اطرافش کھ آبي بزرگ نسبتا

 ھایيغارت و ھاآوردره تمامي روایاتي بنابر داد تئضیح سروش بود شده زمین سطحھم کامالً  و بود کرده پر آب

 دست از ماندن امان در براي کار آخر در رو بوده الماس و طال زیادري میزان حاوي و داشتند جنگ یھ تو کھ

 يھفتھ یک. کنند پیدا دسترسي ھا اون بھ نتونستند زیاد عمق دلیل بھ حالتابھ کھ ریزندمي دریاچھ این بھ دشمن

 و سلیمان زندان یعني بود کرده رو تعریفش سروش کھ کوھي کرفتو، غار مثل دیگھ جاھاي دیدن بھ ھم دیگھ

 داشت اصرار و شده تفریحي سفر یھ بھ تبدیل شدن علمي جايبھ سفر این زدمي غر مدام امید و رفتیم غیره

 ولي کنھمي اشعصبي پیروز گاهبي و گاه و سعید مداوم رفتارھاي دانستممي خوب من اما برگردیم ترسریع

 ھم رو نگار و اشمب صبا با تربیش کردممي سعي ھمین واسھ و بریزم ھم بھ وجھھیچ بھ رو سفرم نبودم حاضر

 بودیم شده جمع آتیش دور سرما خاطربھ ھمھ کھ ھم شب کردمنمي ھم رو فکرش ھرگز اما کردممي خودم ھمراه

 غیرمنتظره اینقدر حرکت این. بده ازدواج پیشنھاد نگار بھ جمع مقابل در سعید خوردیممي کبابي زمینيسیب و

 از کھ امید بھ نگاه یھ شده سرخ صورتي با نگار. بقیھ ھب برسھ چھ خوردند جا ھم فرھاد و سروش کھ بود

 امید دوید چادرھا سمت بھ و شد بلند جا از ندارم ازدواج قصد: گفتن با و انداخت شدمي منفجر داشت عصبانیت

 کھاین براي نگھ بھش چیزي کھ میره کلنجار خودش با فھمیدممي خوب دوخت سعید بھ رو اشپرکینھ نگاه

گردیمبرمي فردا کن جمع رو وسایل نگار کمک برو: گفت و کرد نگام گرفتم رو ازوشب کنم آرومش .  

: گفت خیالبي سعید احمق؟ بود کاري چھ این: غرید فرھاد رفتنش با رفت و شد بلند جا از حرف این بندپشت

جرمھ؟ کردم خواستگاري  

 بھ را نگاھش سعید. کوري بھ يزد رو خودت یا کوري تو یا:گفت و داد تکون تأسف روي از سري سروش

 و دور میاد بدش امید نفمیدي کھ احمقي اینقدر یعني: گفت و زد پوزخندي فرھاد چي؟ کھ: گفت و دوخت سروش

داره انتخاب حق نگار اما فھمیدم چرا :گفت و زد پوزخندي سعید بپلکي؟ دخترداییش بر .   
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 انتخاب باش مطمئن درضمن خانم نگار نھ نگار :گفتم و کردم نگاه بھش بشر این پررویي ھمھ این از حرص با

مشخصھ کھ ھاستمدت اون .  

 خجالت پاشو :گفتم آلودشاشک چشماي دیدن با رفتم بود توش نگار کھ چادري سمت بھ و شدم بلند جا از ھم بعد

: گفت و کرد پاک رو ھاشاشک. کنھ گریھ ھايھاي بشینھ کھاین نھ بخنده باید داره خواستگار وقتي دختر بکش

 خواستمنمي. برداره سرم از دست بفھمونم بھش کردم سعي خیلي مدت این تو آرزو نبود من تقصیر خدابھ

 کن کمک ھم حاال نباش نگران. دونممي :گفتم و گرفتم امسینھ تو رو سرش و رفتم سمتش بھ. بشھ اینجوري

 چیزي رفتم کھ من: پرسید بانگراني. بیفتھ راه خوادمي فردا کرده قاطي ھاشسیم امید کھ کنیم جمع رو وسایل

 ھم بعد کردم خیس رو خودم اون جايبھ من کھ انداخت سعید بھ نگاه یھ اما نگفت چیزي: گفتم و خندیدم نگفت؟

 زدن محض بھ فردا کنیم جمع رو وسایل کرد کمک و خندید ھم نگار. رفت افتاد راه و افتیممي راه فردا گفت

 ازم پیروز خدا شکر باریدمي ھمھ روي و سر از خستگي کردیم طي کلھ یھ رو مسیر کل و افتادیم راه بھ سپیده

 رفتار معمولي خیلي بود ریختھ رو خودش زھر انگار کھ ھم سعید بره راه اعصابم رو تونستنمي و بود دور

 استراحت تا رفتیم مھرنوش عمھ خونھ سمت بھ ھمگي امید پیشنھاد بھ رسیدیم کھ بود شب دو ساعت حدود کردمي

 بیدار عمھ و سعید عمو باشیم سروصدابي کردیم سعي کھاین با. بشیم خودمون خونھ راھي ھرکدوم فردا و کنیم

 مھمان اتاق بھ نگار و من و رفت خودش اتاق سمت بھ امید کردند تعجب بودیم برگشتھ خبربي کھاین از و شدند

 چشم شدم بیدار خواب از شدید ھايتکون با صبح رفتیم خواب بھ زود خیلي کھ بودیم خستھ اینقدر شدیم راھنمایي

 با. ماليمي نمد مگھ صبحي اول نگار اَه: گفتم حرص با دادمي تکونم شدت بھ کھ دیدم رو نگار کردم باز کھ

 جا ساعت ھايعقربھ دیدن با و کردم باز رو چشمام الي. پاشو ظھره 12 ساعت صبحھ اول کجا :گفت حرص

 چرا خوب: پرسیدم. شھمي ساعتي نیم: گفت باعصبانیت شدي؟ بیدار کي تو: گفتم و شدم بلند جا از خوردم

 قھقھھ بھ. شد چي امروز دونمنمي خوابمنمي اینقدر خودمون يخونھ تو من پایین برم نشد روم آخھ: گفت اینجایي؟

خوابالویي عروس چھ گھمي عمھ االن واي: گفتم و خندیدم  
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 از. پایین بریم پاشو توروخدا نشو لوس :گفت و کوبید سرم بھ رو بالشت بود اومده ھاشلب بھ لبخند کھ حالي رد

 و زدم لبخند عمھ دیدن با شدیم آشپزخونھ راھي نگار ھمراه ھم بعد زدم صورتم و دست بھ آبي و شدم بلند جا

 ھايبرادرزاده خوابالوترین و بھترین بھ سالم: گفت و خندید رومون بھ ھم اون. دنیا يعمھ بھترین بھ سالم :گفتم

نیست؟ خبري صبحانھ از شدیم بیدار دیر چون یعني: گفتم پررویي کمال در من اما شد سرخ بناگوش تا نگار. دنیا   

 میز چیدن بھ شروع و رفت یخچال سمت بھ حرف این يدنبالھ بھ. چینممي رو میز االن بشینید نیست چرا -

 ولش: گفت عمھ کھ کنم جمع رو میز خواستم چسبید حسابي کھ کامل يصبحونھ یھ خوردن از بعد ردک صبحانھ

خوابھ ھنوز امید کن .  

خوابالو؟ گيمي ما بھ وقتاون خوابھ ھنوز پسرت شما: گفتم و خندیدم   

بشناسھ رو ھافضول خوادمي آخھ - .  

 دست کشیدن با و بود ایستاده آشپزخونھ در بین ايسرمھ راحتي شلوار بلوز با کھ بود امید برگشتم صدا سمت بھ

 آداب جااون رفتي یا خوردیش کو؟ بخیرتصبح سالم: گفتم و رفتم سمتش بھ کنھ مرتبش کردمي سعي موھاش تو

گذاشتي؟ جا رو معاشرت   

متعالي عالي صبح شد عرض سالم: گفت و زد امگونھ بھ نرم يبوسھ یھ .  

 و گرفتم ازش کوچولو بوس یھ رفتم سمتش بھ من اما انداخت پایین رو سرش و تانداخ نگار بھ نگاه یھ

 بوسید منو امید: گفتم و خندیدم وقتھ؟ چھ بوس: گفت و خندید ما دیدن با عمھ. داداشم طرف از: گفتم زیرگوشش

دمون کالهبي من سر فقط انگار پس: گفت و خندید عمھ. اونو نخوره غصھ نگار کھاین واسھ ھم من .  

 عمو بھ و گزید لب عمھ. ذارممي سرت کاله خودم االن نکنھ خدا: گفت و خندید بود رسیده تازه کھ سعید عمو

 بعداً  خودم من اتعمھ لپ رو بچسبون بوس یھ من جانب از نگارجان :گفت سرعت بھ عمو و رفت غره چشم

کنممي جبران .  
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 بوسھ و ماچ با ھمش انگیزيدل صبح چھ: گفت و شستن میز پشت باخنده امید کھ بوسید رو عمھ صورت نگار

 ببخشید کردن کوفت از بعد تا بدن بنده بھ چایي یھ خواستاریم گیرندهماچ و کنندهماچ اھالي از حاال. شد شروع

وارستھ امیدخان تشکر با کنم کم شما مزین مجلس از را خود شر فرمودن تناول . 

 کنار رو ناھار روز اون عمھ اصرار بھ. مغزي لحاظ از البتھ ايستھوار کھ حقا: گفت و گذاشت جلوش چایي یھ

 ھم نگار من اصرار با بود زده لک بابا واسھ دلم برم خونھ بھ گرفتم تصمیم کھ بود 4 ساعت حدود و خوردیم ھم

 فرھاد کتشر بھ سر یھ ما رسوندن از بعد تا شد بلند جا از ھم امید و افتاد راه ریممي کي زدمي غر صبح از کھ

 از شد باعث خنک و تمیز ھواي رسوندن منو اول کنھ عذرخواھي ازشون سفر زدن ھم بھ بابت تا بزنھ سروش و

 راه بھ شروع امید و نگار از خداحافظي از بعد بزنم قدم کم یھ خواستمي دلم کنھ امپیاده کوچھ سر بخوام امید

 بھ رو ھوا و بود داده جال رو ھادرخت بود باریده شتھگذ شب کھ باروني کردم آروممون و پھن يکوچھ تو رفتن

 پیدا بخشيآرامش حس کردممي حرکت آروم آروم و بستم رو چشمام دادمي نشون قبل روزھاي از تمیزتر قدري

 باز چشم شد باعث پام تا سر شدن خیس ھم بعد و ماشین یھ ھايچرخ صداي اول کھ نکشید طولي اما بودم کرده

 از شده پر ھايچالھ این از یکي آب تمام بود گذشتھ کنارم از باالیي سرعت با کھ رنگ سیاه ماشین یھ ببینم و کنم

 کھ کردم تربیش رو ھامقدم سرعت. لعنتي: غریدم لب زیر باعصبانیت پاشیده روم و سر رو حسابي رو بارون

 بھ عصبانیتم تمام با زد کوتاه بوق دوتا و رسید کنارم تريکم سرعت با باراین زد دور رو کوچھ ماشین ھمون

 بھ کھ بود قیافھخوش و تیپخوش سالھ 27-28 پسر یھ کشید پایین رو شیشھ کوري؟ مگھ: گفتم و رفتم سمتش

 فرمشخوش ھايلب روي کھ کجي لبخند کردمي جذب رو آدم سیاھش چشماي اشدودي عینک برداشتن محض

تو يقیافھ آره:گفت و انداخت پام تا سر بھ نگاھي بیني؟مي داريخنده چیز: گفتم و درآورد رو حرصم بود .   

 و کردم نثارش لب زیر بودم گرفتھ یاد روز اون تا کھ رو ھایيفحش تمام گذشت کنارم از داد گاز سرعت بھ بعد

 ندیده آینھ تو رو خودش حاال تا انگار داره خنده من يقیافھ گھمي شعوربي يپسره. دادم ادامھ راھم بھ حرص با

 و خفھ کشیدم فریاد سرش خشم با اما داره؟ خنده کجاش خوشگلي این بھ پسر انصافبي آخھ :گفت وجدانم صداي

 در تو رو کلید زدن زنگ بدون کھ بودم عصباني اینقدر. شد ساکت اياضافھ حرف ھیچ بي ھم امبیچاره وجدان
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 رو لبخند یھ گرفت رو عصبانیت جاي بخشآرامش حس مونھ دوباره حیاط بھ ورود با شدم خونھ وارد و انداختم

 با و چرخید سمتم بھ زدمي حرف تلفن با کھ جون مریم. اومدم من سالم :گفتم بلند صداي با و کردم نقاشي ھاملب

6 پالک کوچھ ھمون آره آره: گفت سرعت بھ وضعم و سر دیدن  

 الي و گل مادر؟ شدي چي: پرسید نگراني با و اومد سمتم بھ و کرد مي خداحافظي حالیکھ در بالفاصلھ بعدھم

 گل و آب ھرچي اشقراضھ ماشین با رواني يدیوونھ یھ فقط ھیچي :گفتم باخنده و کردم پاک رو صورتم روي

 اومده بیرون حموم از تازه بچرخم سمتش بھ شد باعث طال دستش :گفتمي کھ بابا يخنده صداي. بھم پاشید بود

: گفتم و انداختم بغلش تو رو خودم و دویدم خوشحالي با کردمي خشک رو قشنگش موھاي حولھ با داشت و بود

ندیدي منو شدي چلھ و چاق خوب من عشق سالم .  

آورد روزم بھ چھ گنده دختره ببین واي: گفت کرده گره ھايبااخم و زد پس منو بابا .  

 من بھ باشي شما تا: گفتم و کاشتم اشگونھ روي ايوسھب. خنده زیر زدیم جون مریم و من گلیش ھايلباس دیدن با

  .نخندي

حموم برم دوباره من: گفت و داد تکون سري بابا .  

کن عوض رو ھاتلباس فقط برو رسھمي االن است کوچھ سر سپھر حاجي نھ: گفت سرعت بھ جون مریم .  

 تا رفت اتاق سمت بھ بابا اومدن؟ سپھر آقا مگھ :پرسیدم جون مریم بھ رو شد فعال رادارھام سپھر اسم شنیدن با

 گرفتھ مرخصي نھ کھ تعطیالت البتھ تعطیالت واسھ اومده دیروز آره: گفت جون مریم کنھ عوض رو ھاشلباس

جااین میاد بابات دعوت بھ امشبم .  

 میرم: گفتم و رفتم ھاپلھ سمت بھ باعجلھ میومد داشت مفقوداالثر سپھرخان این باالخره نشست ھاملب رو لبخند یھ

میام زود بگیرم دوش .  
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 اما کنم دعوتش خواستمنمي من. پایین بیاي نیستي مجبور ايخستھ اگھ: گفت و زد لبخند بامھربوني جون مریم

پایینم دیگھ ساعت نیم تا حرفیھ؟ چھ این: گفتم و برگشتم سمتش بھ... حاجي .  

 یھ از بعد و حموم تو انداختم رو خودم سریع رفت ونھآشپزخ سمت بھ و زد آسودگي روي از لبخندي جون مریم

 باشم تیپخوش و خوشگل حسابي خواستمي دلم زدم شونھ و کردم خشک مشقت تمام با رو موھام مختصر دوش

 رفتھ فرنگ سپھرخان این پیش اول يوھلھ در خواستنمي دلم اصالً  اما نداشتم ازش چنداني اطالعات کھ ھرچند

 و کردم تن بھ رو بود شده تزیین مروارید چند با کھ پوشخوش اما ساده سفید بلوز یھ با مشکي رشلوا یھ بیارم کم

 نگاھي آینھ از شدم آماده وقتي دادم انجام مفید و مختصر آرایش یھ ھمیشھ مثل پوشیدم ھم لژدارم سفید ھايصندل

 دیدن با رفتم سالن سمت بھ و اومدم بیرون اتاقم از آرامش با بودم شده خوشگل حسابي انداختم خودم پاي تا سر بھ

شدم خشک بود رومروبھ کھ کسي  

 و اومد سمتم بھ سپھر. آرزو من دختر اینم: گفت و گرفت سمتم بھ رو دستش بالبخند بابا شد بلند جا از مؤدبانھ

 لب بھ آمیزيتشیطن لبخند. خوشبختم :گفتم و دادم دست باھاش باالجبار آورد جلو آشنایي ينشونھ بھ رو دستش

چنینھم: گفت و آورد .  

 پسر سپھر شعوربي يخوشگلھ پسر ھمون شدنمي باورم بودم شوک تو ھنوز نشستیم ھامبل روي بابا تعارف با

 با کھ کنم نگاش دیگھ بار یھ تا آوردم باال رو سرم. بود نرفتھ مادرش بھ چیزش ھیچ نظرم بھ باشھ جون مریم

 اینقدر کھ آشناست نظرتون بھ من يچھره: گفتم و گرفت حرصم تمسخرآمیزش نگاه و لبش يگوشھ لبخند دیدن

 يپسره. بود ترجذاب پیشتون ساعت یک يچھره اما نھ: گفت خونسرد خیلي سپھر اما گزید لب بابا کنین؟مي نگاه

 بلھ: داد جواب سپھر دیدید؟ ھمو قبالً  شما مگھ: پرسید تعجب با جون مریم زشتم من بگھ خواستمي شعوربي

 و گذشت کنارشون از باسرعت ماشین یھ کھ دیدم گشتممي آدرس دنبال داشتم کھ پیش ساعت یک جون مادر

 ايدیوونھ يراننده ھمون: گفتم جون مریم بھ خطاب امشده کلید ھايدندون بین از حرص با. کرد گلیشون حسابي

 و کرد نگام سپھردیدي؟ خودمون از قبل رو ما وشگلخ دختر این پس: گفت و خندید جون مریم. گفتم بھتون کھ

ھاالي و گل پشت البتھ مھرزه کھ ایشون زیبایي: گفت ايفروخورده يباخنده .  
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 وگرنھ بود جون مریم پسر کھ حیف بیارم بیرون کاسھ از چشماشو و پاشم خواستمي دلم کھ بودم عصباني اینقدر

 این تحصیالت و شرایط پرسیدن بھ کرد شروع و شد گرفتھ بابا دست بھ دوباره مجلس بدم رو جوابش دونستممي

 ناخودآگاه و شد بد حالم خواستگاریم بیاد این روز یھ کھاین بھ تفکر با دخترش خواستگاري اومده انگار غول نره

 شکر ارب ھزار رو خدا. کنھنمي کم رو شرش زودتر این و گذرهنمي ساعت چرا دونستمنمي حاال شد ھم تو اخمام

 نشستھ مبل روي کھ مدت تمام. نیست ما مزاحم مدام و پدریش يخونھ میره زندگي و استراحت واسھ کھ کردم

 پررویي کمال در دیدممي افتادمي بھش چشمم کھ ھروقت اما نکنم نگاھش کردممي سعي و بودم ساکت بودم

 جون مریم. بچینم رو شام میز جون ممری کمک تا شدم بلند و شد 8 ساعت باالخره. کنھمي نگام زیرچشمي

فسنجون جونآخ :گفتم و زدم لبخند فسنجون دیدن با بود کرده درست مرغ فسنجون .  

 پايھم یھ تو الاقل خوریمنمي ما کھ حاال گفتم داره دوست خیلي ھم سپھر: گفت و کرد نگام بالبخند جون مریم

کني پیدا خوردن فسنجون تو خوب  

 باریک و نداشتن دوست فسنجون کدومھیچ جون مریم و بابا آخھ. ماھي شما بس از: گفتم و بوسیدم رو اشگونھ

 اما نزدم لب بھش و شدم غذازده ھم من نخوردن کدومھیچ کرد درست واسم جون مریم و بودم کرده ھوس من کھ

 با یکیش کشید سنجونف بشقاب دو جون مریم میز سر بردم رو غذاھا يھمھ بود مونده یادش کھ بود ماه ابنقدر

 اما داشتم دوست جورهھمھ رو فسنجون من البتھ بودم عاشقش من کھ بوقلمون گوشت با یکي اون و گوشت

 با خورهنمي بوقلمون گوشت اون آخھ سپھر واسھ بذار رو گوشت اون: گفت من بھ رو. بود دیگھ چیز یھ بوقلمون

 میز رو کنین صدا رو اینا بابا شما تا: گفتم جون مریم بھ رو ھمین واسھ زد جرقھ سرم تو پلید فکر یھ حرف این

میارم رو اینا منم .  

 بیرون رو قرمز فلفل شیشھ و کابینت سراغ رفتم سرعت بھ شد خارج آشپزخونھ از من پیشنھاد بھ جون مریم

 چیزي رظاھ تو زدم ھمش قاشق با ریختم بود سپھرخان سھم کھ گوشتي فسنجون تو پر قاشق چھار سھ و آوردم

 سر رو فلفل يشیشھ زد صدام کھ بابا صداي با کردم آمرزش طلب واسش کوچولو تست یھ با اما نبود معلوم

 سپھر و بودن نشستھ ھم کنار جون مریم و بابا. رفتم میز سمت بھ برداشتم رو فسنجون ھايبشقاب و گذاشتم جاش
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 رو فسنجون ظرف و نشستم بود جون مریم و سپھر بین کھ خالي صندلي تنھا روي باالجبار مادرش رويروبھ

 ھايظرف بھ بعد من بھ اول گنگي نگاه. شما مخصوص فسنجون ھم این: گفتم باخنده و گذاشتم سپھر جلوي

 مھربون اینقدر یھو ذاشتمنمي محلش پیش دقیقھ چند تا کھ مني بود مشکل واسش ھضمش انگار انداخت فسنجون

 از پر رو من بعد و سپھر بعد بابا بشقاب اول جون مریم. آخرتھ شام این کھ وربخ: گفتم دلم تو زدم لبخند بشم

 یھ بود کرده شروع رو غذاھاشون و ھاایراني از تعریف و صحبت دوباره کھ ھم سپھر داد بھمون و کرد برنج

 بھ رنگ وضوح بھ گذاشت دھنش بھ و کرد پر رو قاشقش و ریخت برنجش از ايگوشھ رو فسنجون پر قاشق

 قورت محض بھ گرفتم رو خودم جلوي سختي بھ اما شم منفجر خنده از بود نزدیک دیدم رو اشچھره شدن رنگ

 سرخ چشماش انداخت بھم نگاه یھ کرد فراموش العمرمادام رو ایراني غذاھاي يھمھ يمزه کنم فکر اشلقمھ دادن

 ریختم واسش آب لیوان یھ میز روي پارچ زا. بیرون بزنھ دود ھاشگوش از بودم منتظر آن ھر و بود شده سرخ

 مذاقتون بھ دیگھ ایراني غذاھاي انگار آب بفرمایید: وگفتم انداختم باال ابرو زدممي لبخند بدجنسي با کھ حالي در و

 تا: گفت و زد لبخند زود خیلي اما کرد نگام لحظھ چند کشید سر و گرفت دستم از رو آب لیوان نمیاد خوش

بخورم بوقلمون با فسنجون بدم ترجیح امشب شھمي باعث ھم ینھم و بلھ حدودي  

 کمال در و کرد عوض خودش با رو من بشقاب من ناباوري ھايچشم برابر در آرامش کمال در ھم بعد

 بابا آرزوجان: گفت بابا کھ کردم بازي غذام با کم یھ شد من داشتنيدوست فسنجون خوردن مشغول خونسردي

خوبھ؟ حالت خوري؟نمي چرا   

خورممي چشم خوبم ممنون گفتم و زدم لبخند زور بھ .  

است العادهفوق کھ من نظر بھ نگذرید فسنجونش از: گفت بدجنسي با سپھر .  

 و جد گذاشتم دھنم بھ کھ قاشق اولین با ریختم برنجم روي فسنجون قاشق چند مجبوري و کردم نگاش حرص با

 یھ ھاایراني مامان: پرسید جون مریم بھ رو سپھر کھ ریختممي اب خودم واسھ داشتم دیدم چشم بھ رو آبادم

بود؟ چي اشبقیھ خالتھ کشک آش میگن دارن المثلضرب   
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مگھ؟ طورچھ. پاتھ نخوري پاتھ بخوري: داد ادامھ جون مریم   

 بشقابم وقتي فرودادم آب و ماست ھايقاشق با رو غذام زور بھ. ھمینجوري ھیچي: گفت و کرد نگام بالبخند سپھر

 کھاین واسھ اما. بیرون بزنھ ازش آتیش ھايشعلھ و کنم باز دھن ترسیدممي کنم تشکر کردمنمي جرآت شد خالي

 چند و کرد تشکر جون مریم. ھمیشھ مثل بود عالي جون مریم ممنون: گفتم و زدم لبخند نیارم کم پسره این جلو

 کھ باطل خیال زھي اما شھمي کم سرم از شرش االن کھ بودم لخوشحا کردیم جمع ھم ھمراه رو میز بعد يدقیقھ

 بود گرفتھ گر بدنم و کرد سوختن بھ شروع اممعده. کرد قبول کلھ با اینم و داد شطرنج دست یک پیشنھاد بابا

 سرم راینقد نداشت فایده اما خوردم خیار تا سھ دو. خاریدمي تنم تمام کشممي بیمارستان بھ امشب دونستممي خودم

 تماشا رو اشونمسخره بازي و بودم نشستھ جام سر آرامش با اما دیدمنمي رو جا ھیچ دیگھ کھ کردمي درد

 رو خودم و رفتم اتاقم سمت بھ خونھ در شدن بستھ محض بھ برد رو نحسش تشریف 11 ساعت باالخره کردممي

 سرم رو بال این کھ کردم لعنت رو سپھر بار رھزا بود پاشیده ریز و قرمز ھايدونھ بدنم تمام کردم ولو تخت تو

ھمھ این بھ برسھ چھ کردمي گرمیم کوچولوش یھ بھ داشتم حساسیت فلفل بھ کالً  من... آورد .  

 شده خشک ھاملب شدم بیدار خواب از پیشونیم روي دارنم يپارچھ حس با کھ بود شب نصفھ سھ ساعت حدود

 سؤالش بھ توجھبي بھتري؟: پرسید جون مریم کھ کردم باز رو چشمام زور بھ مردممي تشنگي از داشتم و بود

بودي خوب کھ شب سر یھو شد چت تو: گفت و گرفت سمتم بھ رو آب لیوان دین؟مي بھم آب کم یھ تشنمھ: گفتم  

 بھ نگاه یھ حاليبي با. دستتھ تو سرم نده تکون: گفت جون مریم کھ بذارم روش رو دستم خواستم کردمي درد سرم

 بود باال خیلي تبت :گفت سرعت بھ جون مریم. خوبھ حالم من نیست الزم :گفتم و انداختم سرم باالي سرم

 چند و رفت بیرون اتاق از جون مریم. کنھمي دق نگراني از داره بدم خبر حاجي بھ میرم بھتري االن شکرخدا

 و اومد سرمم سمت بھ کني؟مي چکار جااین تو: گفتم دیدنش با کردم باز رو چشمم شد باز دوباره در بعد لحظھ

 رو خودم باید جنازه تشییع واسھ فردا اومدمنمي االن اگھ :گفت کردمي خالي توش آمپول یھ کھ حالي در

 زبونت جورياون زدمنمي برتب بھت کاش :گفت و چرخید سمتم بھ. الل زبونت :گفتم باعصبانیت. رسوندممي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 romantops  برترین رمان ھا

t.me/romantops 
 

: گفت و خندید چون بودم کرده فکر بلند بازم انگار زده آمپول من واسھ این یعني یاخدا گفتم مخود با. بود ترکوتاه

کردم خالي سرمت تو نترس .  

 حاال آوردي سرم خودت کھ بالیي :گفتم و کردم جمع روم خودم سریع اما کشیدم خجالت بودم زده کھ حرفي از

 این با بودم تو جاي من االن کردمنمي رو کار اون اگھ ھخودت تقصیر :گفت و خندید کني؟ خوبم خوايمي خودت

 کاش :گفتم و زدم پوزخند. پیوستممي ارواح بھ من نتیجھ در کني استفاده ازش نداشتي علمي و ھنر تو کھ تفاوت

 جدماسن سپھر طوره؟چھ حالش :گفت و شد وارد بابا دھنم تو چپوند رو دماسنج سریع در شدن باز با. بود طوراین

 ماست، دوغ، روز سھ تا فقط بھتره خیلي: گفت بھش گذرا نگاه یھ از بعد و آورد بیرون دھنم از طبیعي خیلي رو

 نبینم: گفت و نشوند امپیشوني رو بوس یھ اومد سمتم بھ بابا. بخوره بدین دارن سرد طبع کھ چیزھایي و خیار

 من روز و حال از اطمینان از بعد بابا. نباش راننگ خوبم من: گفتم و خندیدم روش بھ. باشھ مریض من يزلزلھ

 حاال شدیم مزاحمت کھ شد این و نذاشت مادرت کھ اورژانس بزنم زنگ خواستم پسرم شرمنده: گفت سپھر بھ رو

کن استراحت پایین ھاياتاق از یکي تو برو ھم .  

 مسکن یھ واسش نباشین ھم انمخ آرزو نگران برم باید ممنون: گفت کردمي جمع رو وسایلش کھ حالي در سپھر

شھمي تموم دیگھ دقیقھ ده تا ھم سرمش برهمي خوابش دیگھ ساعت نیم تا کھ کردم تزریق .  

 اتاق از و باشین، خودتون مواظب تربیش بعد بھ این از: گفت من بھ رو آخر يلحظھ سپھر و کرد تشکر بابا

برنداشت داختنان تیکھ از دست آخر يلحظھ تا پررو يپسره رفت بیرون  

ً  نکنھ انداختم سرم بھ نگاه یھ فکر این با بکشم خواستمي  از رو سرم سریع بکشھ؟ منو بخواد و نباشھ دکتر واقعا

 خیار و خاکشیر خوردن بود شده کارم تمام روز سھ تا برد خوابم زود خیلي و بود کرده اثر آمپول اما کشیدم دستم

 واسھ باریک ھم سپھر مدت این طول تو بودم شده بھتر اما دادمي ردمخو بھ زور بھ جون مریم کھ غیره دوغ و

 متخصص ایشون فھمیدم داشتم جون مریم از کھ پرسشي طي رفت ھم زود خیلي و زد سر عیادت و ویزیت

 حالم روز سھ از بعد. دونھمي خدا کردنمي سر رواني این با جوريچھ ھاشمریض بیچاره دارن تشریف داخلي
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 ابوالھل شازده این تا داد مھموني یھ ترتیب بود اومده خوشش اشقدمتيخوش و سپھر از حسابي کھ بابا اومد جا

 رو جون مریم ھم اینجوري دیدم اما نیام بیرون اتاقم از مھموني شب خواستممي اول. کنھ معرفي اقوام بھ رو

 مھموني تو شکل بھترین تو گرفتم تصمیم ینبنابرا...باز نورسیده این وتازتاخت واسھ رو میدون ھم کنممي دلخور

 دوختخوش ايقھوه بلند پیرھن یھ رفتم لباس خرید واسھ داشت ايالعادهفوق يسلیقھ کھ نگین ھمراه. شم حاضر

خریدم ھم رنگشھم کفش جفت یھ و کردم انتخاب داشت ھماھنگي ھامچشم رنگ با کھ .  

 بھ ايتقھ. کردم رھا ھامشونھ روي رو موھام و کردم ايقھوه رنگ بھ رنگکم و خوشگل آرایش یھ مھموني شب

 خوايمي: گفتم دیدنش محض بھ بود شده نازتر بود پوشیده کھ رنگي ايسرمھ لباس با شد وارد نگار و خورد دور

 مموھا زیر رو دستم تو؟ کجایي بگم بیام گفت مرتضي عمو... بابا برو: گفت و خندید دختر؟ کنھ پا بھ خون امید

 سالن سمت بھ ھم ھمراه. عالي: گفت و فرستاد واسم بوس یھ خوبھ؟: گفتم کردممي مرتبش کھ حالي در و انداختم

ً  داشتم استرس کمي و شدمي برگزار ما يخونھ تو کھ بود بزرگي مھموني دومین سال ده از بعد رفتیم  ھمھ تقریبا

 بھ و کردم تندتر رو ھامقذم امید دیدن با کرديم معرفي امید و نوید بھ رو سپھر داشت بابا و بودن حاضر

 تشریف عجب چھ. خانم آرزو بھ: گفت امید و انداخت پام تا سر بھ خاصي نگاه یھ دیدنم با نوید رفتم سمتشون

 رو سراغم ماھي یھ تا کردممي فکر روزه ده سفر اون از بعد: گفتم و بوسیدم رو اشگونھ خوشحالي با. آوردین

  .نگیري

ً  ببینمت نیام حیفھ میرم دارم دیدم آخھ: گفت و دخندی  کھ جدي: پرسیدم بااخم. شدي ماه اینقدر کھ امشب مخصوصا

ً : گفت و انداخت نگار بھ نگاه یھ گي؟نمي بمونم ھمیشھ واسھ خواممي میام و میدم رو تزم میرم امجدي کامالً  اتفاقا  

. ھاھستیم مام: گفت و کرد ايسرفھ تک نوید. الیھع خیلي این واي: گفت و کشیدم کوتاھي جیغ خوشحالي از

 نگاه بھ نگاھم. میره یادمون چیز ھمھ رسیممي بھم شناسيمي رو ما کھ تو ببخشید: گفتم و کردم نگاش باشرمندگي

 کھ صدایي با بود شده متوجھ انگار کھ نوید شدم پشیمون ننداختم امشونھ رو حریر کھاین از و افتاد سپھر يخیره

 شعبون بودم حاضر کردم جمع رو خودم چندش با.کردي پیدا جدید داداش کھ خوشحالم: گفت برسھ سپھر گوش ھب

نھ رو ابوالھل برج این اما بدونم داداشم رو مخ بي    
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 دختر این باالخره: داد ادامھ خوشحال ھم بابا و گرفت ازم رو نگاھش سپھر چون بود موقع بھ حرفش انگار ولي

دراومد بودن ھیدون از ھم ما .  

 ما داشتن اینا وقتاون نباشھ من تن بھ سر خواستمي و داشت منو حس اونم کنم فکر زد لبخند یھ سختي بھ سپھر

 ایستاده کنارم حاال کھ سپھر فقط کھ جوري آرومي بھ و گرفت امخنده. ھم بھ چسبوندنمي برادر خواھر اسم با رو

نیاره رو روز اون خدا: گفتم بشنوه بود .  

داري؟ واسھ ايدیگھ ھايخیال نکنھ چرا: گفت و کرد نگام بالبخند تصورم برعکس   

زدن آتیشم یھو انگار حرفش این با   

 لبخند یھ دوباره رسیدنمي ذھنم بھ شکنيدندون جواب ھیچ اما بدم رو جوابش تا کردم بستھ و باز رو دھنم بار چند

شي؟مي جذاب چقدر شيمي عصباني يوقت گفتھ بھت کسي حاال تا: گفت و زد مسخره   

نیستي جذاب وقت ھیچ کھ متأسفم تو واسھ ولي: گفتم عصبانیت و بااخم .   

 بھت رو خودم مثل مرد یھ جذابیت بدي افتخار شب یھ اگھ: گفت گوشم کنار و کرد تر نزدیک رو سرش باخنده

میدم نشون  

 داشتم پسري چنین اگھ منم دادممي حق جون مریم بھ االح بشر این پررویي و حیایيبي ھمھ این از شد تا4 چشمام

 کنار ما دخترعموي با خوب انگار: گفت سپھر بھ رو و اومد سمتمون بھ نوید. پوشوندمشمي جھان يھمھ از

 ھم با ھم تربیش کنن قبول اگھ کھ دادم بھشون پیشنھاد یھ البتھ بلھ: گفت و زد خندينیش سپھر. سپھرجان اومدي

 سپھر بھ و ریختم چشمام تو رو نفرتم تمام آرزوجان؟ چي تو: پرسید و انداخت بھم گنگي نگاھي نوید. ایممی کنار

 بھ رو و خندید امید. واجب احترامش و جونھ مریم پسر سپھر آقا باالخره: گفتم نوید بھ رو مجبوراً  اما کردم نگاه

... ورافتاد درافتاد، ما زلزلھ با يکس ھر چون واجبھ احترامت کھ آوردي شانس حسابي پس: گفت سپھر

شدم مصرتر تصمیمم تو حاال جالب چھ: گفت من بھ رو بالبخند سپھر کھ کردم نگاه امید بھ قدرشناسانھ .  
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 و بگھ چیزي ترسیدممي کھاین با ھم ھمین واسھ بود بداشتھ دور بدم جواب بقیھ جلوي تونمنمي من بود دیده

تصمیمي؟ چھ: پرسیدم و زدم دریا ھب رو دل اما کنھ درست آبروریزي   

 بابا صداي با. برابر يمبارزه یھ: گفت و زد دارمعني چشمک یھ بقیھ چشم از دور و چرخوند سمتم بھ رو سرش

 رسنمي ھم بھ ھروقت) امید و من( دوتا این نکن شروع دیگھ تو سپھرجان: گفتمي کھ اومدیم خودمون بھ ھمھ

 حاال چشم: گفت و برد باال رو ھاشدست سپھر. بده انصراف دیگھ تو کننمي نابرابر و برابر مبارزه کافي قدربھ

تسلیم خوادمي آقاجون کھ .  

 آقاجون، بابا، رو بابام خودم جز کسي بود این من واسھ عذاب ترینبزرگ گرفتم آتیش آقاجون يکلمھ شنیدن با

 نگاه یھ بزنم امچھره بھ تفاوتيبي ماسک و بگیرم ور خودم جلوي نتونستم دیگھ کنھ صدا ايدیگھ چیز ھر یا پدر

ً ... نکنید صدا آقاجون رو بابام دیگھ: غریدم و انداختم بھش تلخ لطفا .  

 یھو؟ شد چت: گفت و اومد سمتم بھ نگار کھ شدم مھمونا يبقیھ با احوالپرسي مشغول و شدم دور ازشون ھم بعد

زنھمي صدا آقاجون رو اشھشوھرنن نرسیده غیرتبي يپسره: گفتم حرص با  

 بیچاره. اشخانواده و پدرت و تو بھ احترام جور یھ این زنيمي تو حرفیھ چھ این: گفت و کرد پھني اخم نگار

کرد عذرخواھي تو جايبھ عمو .  

 متوجھ خودت تو زشت رفتار بابت: گفت و گرفت رو دستم نگار چي؟ بابت چي؟: گفتم و شدم براق سمتش بھ

ً : گفتم و کردم پوفي. کردنمي نگاتون ھمھ اما نشدي  و کشید موھام تو دست یھ. کرد خودشیریني کلي اونم حتما

 کھ وقتي مگھ میاد بدت ازش ایتنقدر چرا تو. زدممي صدا آقاجون رو شما نباید من نداره اشکال گفت فقط نھ: گفت

 دونھمي خدا کھ ناراحتھ اینقدر جون مریم. شدي اینجوري چرا حاال داره؟ پسر دونستينمي جون مریم سراغ رفتي

خدابھ داره گناه. ریختھ بھم رو شما عادي زندگي اومدنش موقعبي با سپھر گھمي .  

 مھموني ھم بعد جونو مریم پیش برم گرفتم تصمیم داشت مادرش بھ ربطي چھ پرروئھ پسره این نگاره با حق دیدم

 بالیي چھ اشموقع بھ بودم بلد خوب. بگیرم نادیده رو سپھر سمنحو وجود و بگذرونم دیگھ مھموني ھر مثل رو
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 گرم ھمھ این از حسابي اما موندم عھدم سر و گذروندم رو شب اون و شدم بلند جا از ترتیب این بھ بیارم سرش

 مھموني شب آخر. کردمي رفتار آقامنشانھ ھمیشھ عین کھ نوید برعکس گرفت حرصم سپھر و امید گرفتن

 رو میز روي خواستم. کار دنیا یھ و جون مریم و موندم من و بردن رو تشریفشون مھمون یھ عین ھم سپھرخان

 مثل بابا. بارهمي روت و سر از خستگي بخواب باال برو: گفت و گرفت دستم از رو ھابشقاب بابا کھ کنم جمع

... فقط شھ اینجوري خواستمنمي ببخشید: گفتم و شدم شرمنده بودم برده رو آبروش کھاین از بود مھربون ھمیشھ

 ناراحتیت طاقت و توام پدر من کھ طورھمون و تنھاست ھم سپھر بدون اما نداره اشکال: گفت و برید رو حرفم

شکنھمي رو دلش اون بھ احتراميبي و سپھره مادر ھم مریم ندارم رو .  

ً  روز اون فرداي از باشم شتھندا باھاش کاري دیگھ کردم سعي و دادم تکون استفھام ينشونھ بھ سري  یک حدودا

 منشي یھ شدن پیدا تا شد قرار شد اندازيراه رسمي شکل بھ مطبم و گرفتم رو مطب مجوز تا کردم دوندگي ھفتھ

بده انجام رو دفتري کارھاي نگار اطمینان قابل و خوب . 

 رویارویي معني بھ این و کرد دعوت مفصل شام یھ بھ رو ھمھ جون مریم کردم باز رو مطب در کھ اولي روز

 دور ھمھ وقتي. نگفتم ھیچي جون مریم خاطربھ اما ببینمش خواستنمي دلم اصالً  کھ ھرچند. بود سپھر با دوباره

 ھایيوقت معمول طبق عمھ و بود خالي بودند رفتھ دیارشون بھ ھرکدوم کھ نوید و امید خالي جاي بودیم جمع ھم

 من ھمپاي علي و نگین اما. کردمي خشک رو شدمي پر اشک از کھ شچشم يگوشھ مدام رفتمي امید کھ

 فاطمھ حضرت و علي حضرت ازدواج سالروز با مصادف آینده ماه واسھ عروسیشون تاریخ چون بودند خوشحال

 معمول طبق کھ ھم سپھر. کنند کیف رو نامزدي آخر ماه این کردندمي سعي وجود تمام با و بود شده انتخاب

 بھ و بود نشستھ محمود عمو و بابا بین رسیدمي مشام بھ فرسخي سھ از ھم عطرش بوي و بود کرده تیپخوش

ً  جمع. شده کالفھ بود پیدا کردمي گوش ھاشونحرف  کردمي سیر خودش اوھام تو ھرکس و بود ساکت تقریبا

کنید؟مي پچپچ ھم با چقدر شدم خستھ اَه: گفتم و شدم خستھ باالخره   

 سعید عمو. بخوابیم بریم ما بگید باشھ اینجوي شب آخر تا قراره اگھ گھمي راست: گفت من با نواھم ھم نگار

کنیم؟ چیکار بفرمایید شما: گفت بالبخند   
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 و خندیدم. میره کشھمي پر باھاش منم دل میره وقتي اما ھست ھم خنده ھست کجا ھر بچم: گفت بغض با عمھ

 عمھ. پیچید فضا تو خنده شلیک صداي دلقِک؟ امید بگي خوايمي یعني رو پسرت و خودت بگردم من الھي: گفتم

میاد؟ دلت طورچھ عمھ وا: گفت و کشید باال رو اشبیني   

 چشمش تو کھ اشکي عمھ. ھست ھم خنده ھست امید ھرجا گفتین خودتون برم قربونت آخھ: گفتم و رفتم سمتش بھ

است سرزنده و شاد بس از یرنخ: گفت و کرد پاک دستمال با رو بود شده جمع .  

ً : گفتم و نشستم کنارش  و کرد نگام بالبخند علي. ندارن سرزندگي و عرضھ کدومھیچ کھ اینا شماست با حق واقعا

بدیم پس امتحاني ھر حاضریم نھ گيمي اندسرزنده ھم خیلي جوان زوج این چرا: گفت .  

بیزارم تنبلي و کسلي از طورھمین منم: گفت و خندید ھم نگار   

بال؟پینت بریم ایدپایھ پس: گفتم و شدم بلند جام از   

دختر گرديبرمي کوفتھ تن با میري باز: غرید بابا .  

ً  ارزهمي ھیجانش و عشق بھ بابا خیال بي: گفتم و خندیدم امکارهاین کھ من واسھ مخصوصا .  

بري؟ يخوامي تو وقتاون توئھ واسھ امشب مھموني این اما: گفت جون مریم   

. بگذره خوش بھمون بذارین پس منھ؟ شب امشب نگفتین مگھ خوب: گفتم و بوسیدم رو اشگونھ رفتم سمتش بھ

بیان اینا تا شنویممي گل و گیممي گل ھم با ھم ما برن بذارین داداش: گفت محمود عمو  

ً  بابا  ھم سپھرجان کھاین شرط بھ: گفت و انداخت سپھر بھ نگاھي اما کردمي فکر داشت چون کرد قبول ظاھرا

 چون نیست زحمتي اگھ: گفت بابا من؟: گفت و کرد بلند رو سرش باتعجب سپھر. بیاد باھاتون و کنھ زحمت قبول

 فھمید کھاین محض بھ. بیارن خودشون سر بالیي یھ وروجک دوتا این ترسممي ھمھ بھ حواسشون کفتر دوتا اون

: گفت و کرد جمع رو خودش زود اما زد لبخند یھ و چشماش تو ستبش برق یھ اونھ دست نرفتنمون یا رفتن
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 فکراي تو زد بھم رو قشنگم شب مسخره کنم اشتیکھ تیکھ خواستمي دلم لحظھ اون. امخستھ خیلي من راستش

کنم تحمل رو امشب بتونم کنم فکر اما: گفت کھ بودم خوبي .  

 با یشمي مانتو یھ. شم آماده میرم: گفتم و شدم بلند جا از ھم ھمین واسھ بود حیف اما کنم ضایعش نرم خواستم

 و نگار رسیدم وقتي افتادم راه بھ و کردم پام ھم رو استارھامآل و پوشیدم پشمي و مشکي شال و مشکي لي شلوار

 آرا اکثریت بیابر رفتیم حیاط سمت بھ و کردیم خداحافظي ترھابزرگ جمع با بودند من منتظر آماده ھم نگین

 راه طول. افتادیم راه بھ نظر مورد محل سمت بھ و شدیم بود مشکي وامبي یھ کھ سپھرخان يابوقراضھ بر رسوا

 حرفي اما بودم داده دست از ھم رو کردن بازي ذوق حتي نداشتم حوصلھ اصالً  اما گذشت علي ھايشوخي با

 تقسیم تایي سھ گروه دو بھ متخصوص اسلب پوشیدن و بازي زمین بھ رسیدن با بود خودم پیشنھاد باالخره نزدم

 کھ بود ادا و ناز با و لوس اینقدر دختره. ھم با ھم فشن جوجھ یھ و نگار و من ھم با سپھر و نگین و علي شدیم

 بود معلوم سپھر و علي اما نبود بارش زیادي چیز ھم نگین رفت بیرون بازي از و خورد تیر بازي اول ھمون

 با بودیم شده دو بھ دو حاال و شد خارج بازي از ھم اون زد نگین پیشوني بھ نگار کھ تیري اب. اندکارهاین جفتشون

 پیش اینجوري اگھ دونستممي بودند سرحال و غبراق چنانھم اونا اما بودیم افتاده نفس از حسابي ما کھ تفاوت این

ً  بره  پیشوني زدي رو نگین اونجوري چرا دختر :گفتم بلندي صداي با زدم نگار بھ چشمک یھ. بازیممي حتما

 چند ھمین و شد کشیده نگین سمت بھ نگاھش و شد غافل بازي از آني از ترکم در علي. کردي زخم رو بیچاره

 رو زمین باید دیگھ و بود دیر اما بیاد خودش بھ خورد گردنش پشت من جانب از کھ تیري با تا بود کافي لحظھ

زدي گند کھ بیرون برو: گفت علي بھ رو و خندید سپھر. کردمي ترک  

 

 رگبار بھ کرد شروع و زد پوزخندي سپھر شد خارج زمین از و آورد باال ببخشید ينشونھ بھ رو دستش علي

 واسھ بشیم رودررو تا کنھ خالي رو زمین خواستمي دونستممي زدنمي من سمت بھ ھم تیر یھ حتي نگار گرفتن

 و من فقط ما موندیم حاال :گفت و زد بھم لبخند یھ بازي از نگار خروج با. هبخور تیر نگار دادم اجازه ھم ھمین

 بدون برم من اگھ قبول :گفت و خندید. باشھ یادت ھمیشھ اینو شیمنمي ما تو و من وقتھیچ: گفتم پوزخندي با. تو
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 بھ شروع و خندید. ايبازنده کھ نکن شک: گفتم و کردم قطع رو حرفش... بري تو اگھ اما شیممي ما روز یھ

ً  کرد تیراندازي ً  نبودم فرزي دختر من اگھ و بود دقیق تیرھاش نداشت حرف کارش واقعا  من اما خوردممي حتما

ً  دیدنمي رو سرش اگھ جایک کھ خصوصبھ بودم وارد خودم اندازه بھ ھم  خودم تالش توان تمام با باختمي حتما

 و خورد امشونھ بھ درست دوم تیر کھ بدم جاخالي میاد سمتم بھ کھ تیري از خواستم موقع ھمین تو کردممي رو

 سمتش بھ حرص با. تو با شبش تعیین :گفت و کرد نگام لبخند یھ با کرد اعالم منو باخت لعنتي سنسودھاي این

 رايب ھابچھ ھمراه کرد ترک رو زمین سرم پشت و خندید قھقھھ بھ. ھرزه ببیني، خواب تو مگھ :گفتم و رفتم

 اون خاطربھ بدنم تمام و اومدمي خوابم حسابي شدیم خونھ راھي 12 ساعت دیدن با ھم بعد و رفتیم بستني خوردن

 اما افتادند راه بھ بقیھ ھمراه و شدن بلند جا از ھم ترھابزرگ ما رسیدن از بعد بود شده کوفتھ ورجھ ورجھ ھمھ

 بابا بھ خیربھشب و تشکر از بعد شدنمي بند پاش رو کھ بود خستھ اینقدر یعني موند رو شب بابا اصرار بھ سپھر

 بھ بودن مطب زود صبح یادآوري بر مبني نگار واسھ اساماس یھ از بعد و رفتم اتاقم سمت بھ جون مریم و

 جا از باشھ سپھر کھاین وحشت از کرد بیدارم خواب از در يتقھ صداي کھ بود نگذشتھ زیادي چیز رفتم خواب

بلھ؟: گفتم و مپرید   

 بود شده چي یعني. اومد سراغم بھ وحشت دوباره اما شد راحت خیالم در چارچوب تو جون مریم ھیبت دیدن با

 خون کاسھ دو چشماش چشھ سپھر دونمنمي کردم بیدارت شرمنده: گفت و اومد سمتم بھ جون مریم شبي؟ نصفھ

 خوب ھامسلبا شدم بلند جا از. نیاوردم طاقت دیگھ اما االب بیام ذاشتنمي االن تا کنھمي درد خیلي ھم سرش شده

 بودم چیده توش رو فردا نیاز مورد وسایل کھ کیفي و کشیدم سرم رو اومد دستم بھ کھ شالي اولین فقط بود

بریم: گفتم و برداشتم .   

 پایین يطبقھ کھ تاقيا سمت بھ کردم طي رو ھاپلھ ھمراھش افتاد راه بھ و زد قدرشناسانھ لبخند یھ جون مریم

رفتم داشت قرار کتابخونھ کنار  
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خوابھ؟: پرسیدم خاموش برق دیدن با شدم کھ اتاق وارد   

. نکن روشنش: گفت سرعت بھ کھ کنم روشن رو برق خواستم. بیدارم نھ :گفت کھ شد بلند سپھر مانند نالھ صداي

 دستش برق شرن روشن با کردم روشن رو رقب و کنھ ترک رو اتاق خواستم جون مریم از حرفش بھ تفاوتبي

 بیدارم شبي نصفھ :گفتم تحکم با و رفتم سمتش بھ. دیوونھ لجباز يدختره :غرید و گرفت چشماش جلوي رو

 تو :گفتم حرص با کنن؟ بیدار تورو گفتم من: گفت حالت ھمون تو. ببینم بردار رو دستت کني؟ غرغر کھ کردي

 و دستش کشیدن پایین با. بردار رو دستت ھم حاال بیدارم االن من کھ اینھ مھم یستن مھم چندان نگفتي با گفتي

ً  زدمي موج خون دریاي دوتا تو سیاھش چشماي کشیدم »ھي« ناخودآگاه چشماش دیدن  سفیدي از چیزي تقریبا

طبابت؟ بھ چھ رو تو دکتر جوجھ آخھ: گفت و زد پوزخندي نبود پیدا ھاشچشم   

 کشید پس رو سرش برم طرفش بھ خواستم تا کشیدم بیرون کیفم از رو امقوهچراغ و کردم رجو و جمع رو خودم

ً  من؟ بھ راجع کردي فکر چي تو: گفت و  نشده اندازيراه مطبش ھم روز یھ ھنوز کھ دکتر یھ دست بذارم عمرا

 مي بخواي اگھ: فتگ و زد شیطون لبخند یھ. کنم ات بذارمعاینھ نزن زیادي حرف: گفتم حرص با. بخوره بھم

 با داد کرد حالجي رو گفت کھ مزخرفي مغزم تا کشید طول لحظھ چند. ھاکني معاینھ ھم رو دیگھ جاھاي توني

ايھرزه و شعوربي قدرھمین ھم مرگت دم تا تو: گفتم و شدم بلند جا از عصبانیت .  

 و برگشتم سمتش بھ. گذاشتي اج رو بازیتاسباب دکتر خانم: زد صدا کھ برم بیرون اتاق در از خواستم

 سمتشون بھ ھال تو جون مریم و بابا دیدن با کردم ترک رو اتاق سرعت بھ و کشیدم دستش از رو امقوهچراغ

 احتماالً  نباشید نگران: گفتم و زدم لبخند زور بھ بگم چي دونستمنمي طوره؟چھ حالش: پرسید جون مریم رفتم

 برو شما: گفت و اومد جون مریم سمت بھ بابا شھمي خوب کنھ استراحت کم ھی نباشید نگران... مییگرنیھ سردرد

 کھ چرخوند سمتم بھ رو اشخستھ و قراربي نگاه جون مریم. ھست بھش حواسم من بودي پا سر صبح از بخواب

نبود خودم وجود تو کھ چیزي دادم اطمینان بھش چشمام بستن با . 
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 لب زیر کنم اشمعاینھ حداقل نداد اجازه کھ بود لجباز اینقدر اما دهش پاره چشمش ھايمویرگ از بودم مطمئن

بخوابم تا رفتم اتاقم سمت بھ و جھنم بھ: غریدم   

 دوش یھ کردم قطع رو گوشیم آالرم و کردم باز رو چشمام مریم ناز آھنگ صداي با صبح بخوابم کردم سعي

 مختصري آرایش کردم جمع سرم پشت رو اونا کلیپس یھ با فقط گذشتم موھام کردن خشک خیر از و گرفتم کوتاه

 از تا بود مادرم اگر مطمئنم گرفت دلم آن یھ زدم باشھ دکتر خانم یھ شأن در کھ حسابي و شیک تیپ یھ و کردم

 یھ بیرون برم بذاره بود محال کردنمي فوت بھم رو بود خونده لب زیر کھ الکرسيآیت و کردنمي ردم قرآن زیر

 بیرون در از کنھ خراب رو قشنگم روز چیزي ھیچ خواستنمي دلم بفرستم عقب رو بغضم تا یدمکش عمیق نفس

 بخیرصبحت: گفت و انداخت بھم نگاه یھ جون مریم شدم کشیده آشپزخونھ بھ توق و تق صداي شنیدن با و رفتم

 یھ خودم برم قربونت الھي :گفتم و بوسیدمش. کردم آماده صبحانھ واست شيمي بیدار زود دونستممي دکتر، خانم

: گفتم. کنم بیدار رو سپھر میرم بخور بشین: گفت گذشتمي کنارم از کھ حالي در و زد لبخند. خوردممي چیز

 و نگفتم چیزي دیگھ. کنم بیدارش 8 ساعت کرد تاکید دیشب ولي دونممي: گفت و کرد نگام. بخوابھ بذارید بھتره

 نمي دلم اصالً  بخورم راه تو تا گرفتم لقمھ چندتا باعجلھ و رفتم میز طرف بھ جون مریم رفتن با رفت جون مریم

 آبي يکاسھ و قرآن دیدن با کھ بشم خارج آشپزخونھ از اومدم کنم شروع ابوالھل برج دیدن با رو روزم خواست

 يسایھ زیر :کردم زمزمھ لب زیر بوسیدمش و رفتم قرآن سمت بھ ایستادم جام سر بود کرده آماده جون مریم کھ

 زد سرم بھ شیطاني فکر یھ سپھر ماشین دیدن با افتادم راه پارکینگ سمت بھ و چرخوندم دستم تو رو سوییچ تو

 زدم زانو ماشین کنار و آوردم بیرون رو سرم سنجاق کیفم تو از کنم تالفي رو دیشبش ادبيبي بود وقتش حاال

 دیرم ھم اما بیارم رو بال ھمین ھم دیگھ دوتاي سر واستخمي دلم خیلي کردم پنچر رو راننده سمت چرخ دوتا

 با و شدم بلند جا از و شدم خیالبي پس. ببینھ کسي بود ممکن و داشت دید حیاط از مقابل طرف ھم و شدمي

 باشھ اون تا بود حقش خنده زیر زدم پارکینگ از خروج با شدم سوار و رفتم خودم ماشین سمت بھ آرامش

سپھر آقا دربیاد جونت تا بگیر پنچري اینقدر حاال: گفتم لبزیر نکنھ گستاخي . 
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 عمیق نفس یھ در کردن باز با و رفتم خودمون يطبقھ بھ آسانسور با مطبشدم ساختمون وارد لبخند یھ زدن با

 ھايصندلي از یکي روي رو خودم ھمین واسھ نیست کنندهمراجعھ از خبري ھفتھ دو یکي تا دونستممي کشیدم

شدم؟ دکتر خانم دیگھ یعني: گفتم خندیدممي کھ حالي در ناباوري با و انداختم رانتظا   

شما منشي منم و بلھ: گفت سرم پشت از صدایي .  

اومدي؟ کي سالم: گفتم و چرخیدم نگار سمت بھ   

-  ً صندلي رو انداختي رو خودت کھ وقتي از دقیقا .  

کردي قبول کھ ممنون: گفتم و رفتم سمتش بھ .  

 یھ آسانسور تو باال اومدممي داشتم راستي. کنيمي جبران نباش نگران: گفت رفتمي میزش سمت بھ کھ ليحا در

 بود ماه اینقده. داره دندونپزشکي مطب طبقھ ھمین تو کرد معرفي تھراني سجاد دکنر رو خودش دیدم رو مردي

نگو کھ .   

چي؟ دیگھ روشن اشمداد چشم بھبھ: گفتم و دادم تکون ھوا تو رو دستم شوخي بھ    

بود آقاجون سال و سنھم نشو لوس: گفت و خندید .  

شده تنگ آقاجون واسھ دلم چقدر: گفتم آقاجون اسم اومدن با .  

 کھ شدیم مشغول اینقدر ھمھ کھ ھم ما تھران نمیاد روز چند خودشھ تقصیر. من مثل: گفت و داد تکون سري نگار

مبزنی بھش سر یھ کنیمنمي وقت اصالً  .  

 شدیممي دورتر دیگرھم از شدیممي ترموفق و رفتیممي جلوتر ھرچي بود نگار با حق دادم تکون سري تأسف با

 و شغل خاطربھ کھ نگار و نگین و من مثل است فراق در ھاستسال کھ امید مثل عسلویھ رفت کھ نوید مثل

 و جمع رو خودم خورد در بھ کھ ايضربھ چند صداي با. بزنیم پدربزرگمون بھ سر یھ تونستیمنمي حتي درسمون

 سالھ 35 حدوداً  خانم یھ در شدن باز با باشھ کاري روز اولین صبح اول اونم مراجع شدیھنمي باورم کردم جور
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 زدم لبخند دیدنش با داشت ھماھنگي موزونش اندام و بلند قد با پزشکي روپوش و داشت بانمکي يچھره شد وارد

 آمدخوش و تبریک عرض براي دادم ترجیح کاریتونھ اول روز امروز دیدم: گفت و اومد وجل بالبخند ھم اون

 و فشردم گرمي بھ رو دستش. زایمان زنان پزشک و شما دیوار بھ دیوار مطب ھستم تدین سمانھ. برسم خدمت

 کھ امپیوترک مھندس ایرانمھر نگار ھم ایشون و اعصاب و مغز متخصص ایرانمھر آرزو ھم من خوشبختم: گفتم

 دست تدین خانم با آشنایي رسم بھ ھم نگار. شده ما با ھمکاري مشغول و کرده زحمت قبول قومیت رسم بھ فعالً 

 ھم دیگھ عرض دکتر خانم راستش: گفت و اومد حرف بھ کردمي پا آن و پا این مدام کھ سمانھ بعد کمي و داد

 داشتم

 

 راستش: گفت و زد تلخي لبخند. باشین راحت کنین صدام آرزو نتونیمي: گفتم و زدم مضطربش روي بھ لبخند یھ

 افتاده؟ اتفاقي: پرسیدم ھمینم واسھ کرد پیدا انتقال ھم من بھ نگرانیش و استرس. بگم جوريچھ دونمنمي آرزوجان

 زيچی: پرسیدم شد دکھ بھتر شھ آروم کمي گذاشتم و کردم نگاش باتعجب گریھ زیر بزنھ تا بود کافي حرف ھمین

 ماه چند از بعد اما داشت منقطع اما شدید دردھاي سھ مدت یھ سامِ  اسمش دارم سالھ 6 پسر یھ: گفت بغض با شده؟

 واسش آزمایش و عکس جور ھزار دکتر بردمش کرد تشنج شب ھاينیمھ و گرفت عجیب سردرد یھ شب یھ

 بود شده خوب کردم عملش خرج و فروختم رو مطب این جزبھ داراییم تمام سرشھ تو تومور یھ گفت و نوشت

 ھم قبلي عمل از بعد. کنھمي نالھ سردرد از امبچھ مدام باز ماھھ دو االن اما بود بخشرضایت نتایج گفتنمي دکترا

ً . بکني ازش معاینھ یھ تونيمي اگھ کنم خواھش خواستممي مداوا پي برم کھ نیست دستم تو چنداني پول  متأثر واقعا

 بیمار اولین کوچولو سام بود قرار انگار اما باشھ شکل این بھ کاریم اول روز کردمنمي فکر ھرگز بودم بودم شده

میدم قول میدم، انجام واسش بربیاد دستم از کاري ھر: گفتم و گذاشتم سمانھ يزدهیخ دست رو رو دستم باشھ من .  

: پرسید دفعھ یھ نگار. فروشموشونمي باشھ الزم کھ ھرجا تا طالھاست این داراییم تمام: گفت و زد سردي لبخند

بفروشي؟ رو طالھات بخواي شما کھ کجاست باباش پس   
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 و کردم نگاه نگار بھ چپچپ یھ. کنیممي زندگي مادرم با سام و من شدیم جدا پیش سال چھار: گفت ناراحتي با

زود خیلي زود،: گفت و کرد نگاھم باخنده ببینیم؟ رو کوچولو آقا این تونیممي کي ما پس: گفتم .  

 قول بھ و بود ايکشیدهرنج و تنھا زن خوردیم ھم کنار رو بود ریختھ نگار کھ چایي و نشست کنارمون دیگھ کمي

 بدترین تو میگفت بود پسرش ناجي يفرشتھ منتظر بودیم کرده آویزون رو مطب پالک کھ روزي از خودش

 و مطب بھ رسیدن محض بھ و ھست بھش حواسش شھ مئنمط تا خواستھ نشونھ یھ خدا از گذرونده کھ روزي

 و بود مھربون و خونگرم قرارش بي دل براي بوده خدا ي نشونھ پالک اون میگفت گرفتھ اروم دلش پالک دیدن

 نھ ايروحیھ با روزاون کنم کمکشون شده ھرجور بستم عھد خودم با داشت پیر مادر یھ و پسر یھ فقط دنیا از

 برعکس رفتم کنھ ردم قرآن زیر از کھاین از قبل چرا کھ بود دلخور ازم جون مریم برگشتم ھخون بھ خوب چندان

پرسید روزم مورد در و گذاشت سرم بھ سر کلي خوشحال و سرحال بود شده ھاقدیم مثل بابا   

کنم خبرش بربیاد ازش کاري اگھ میشھ خوشحال گفت و شد متاسف سام جریان باشنیدن  

 

 و کرد پادرمیوني جون مریم کھ بریم اشخونھ بھ سپھر بھ زدن سر و عیادت براي تا بشم آماده خواست ازم بابا

 اون عیادت؟ برم بود چي کارم رفتم اتاقم سمت بھ خداخواستھ از ھم من کنم استراحت تونممي امخستھ اگھ: گفت

 دور خودم از رو کاري روز یک خستگي تا خزیدم تختم توي. کنم اشمعاینھ ذاشتمي دیشب داشت شعور اگھ

  .کنم

 بیمارستان از ترخیص از بعد بیمارھا از چندتا نادمي استاد سفارش بھ گذشتمي مطب اندازيراه از ھفتھ دو

 استاد داشتم ایراد کھ ھم ھرجا و افتادممي راه داشتم کمکم اومدندمي مطب بھ درمان يدوره يادامھ براي

 تمام با و شوندممي ثمره بھ رو کشیدنم زحمت و خوندن درس ھاسال ينتیجھ داشتم حاال کردمي کمکم متواضعانھ

ً  کھ روز یھ. دادمي امیدواري بھم مدام ھم استاد و باشم بھترین کارم در کردممي سعي وجود  پایاني ساعات نسبتا

 بھ نگاه یھ مونده لوکوچو آقا این نخیر: گفت و خندید شد؟ تموم: پرسیدم شد وارد و زد در نگار بود کارم
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 درست اونو عسلي ھايچشم اون با سفیدش و گرد صورت انداختم بود ایستاده نگار پشت کھ خوشگلي يپسربچھ

 و بود شده ریختھ صورتش روي رنگش خرمایي و لخت موھاي کھ الخصوصعلي بود کرده عروسک عین

 ً  ھم ھاشلب کشید نفس باھاش بشھ شدنمي باورم ھک بود ظریف اینقدر اشبیني بود پوشونده رو اشپیشوني تقریبا

 و: گفت و اومد سمتم بھ. باشي سام باید شما: گفتم و شدم بلند جا از بود قرمز و کوچولو رز يغنچھ یھ عین کھ

 چي بھ: پرسید سریع سام زدمي صدا خالھ منو کسي بود بار اولین زدم لبخند ناخودآگاه. آرزو خالھ ھم شما

شمنمي خالھ وقتھیچ من آخھ کردي صدام خالھ کھ بود جالب واسم: گفتم و نشستم شجلو خندین؟مي .  

 يخالھ بشو تو بعد بھ این از ندارم خالھ ھم من نخور غصھ نداره عیب: گفت و گذاشت امشونھ روي رو دستش

قبول؟ شممي منم من   

قبول: گفتم و زدم اشبیني بھ کوچولو يضربھ یھ .  

 نھ کھ معلومھ: گفتم و بوسیدمش. بزنید آمپول واسم خوایدنمي کھ شما: پرسید و انداخت مطب اطراف بھ نگاھي

 اگھ: گفت و کرد نگام معصومش و قشنگ چشماي با. بدي اجازه اگھ البتھ. کنم کوچولوت يمعاینھ یھ خواممي فقط

. بیا من با حاال میدم قول: گفتم و مگرفت رو دستش. میدم اجازه نبرین بیمارستان منو و باشھ نداشتھ درد بدین قول

 واسش ھم ھمین خاطربھ نشد دستگیرم چیزي اولیھ يمعاینھ تو. بیا من با حاال میدم قول: گفتم و گرفتم رو دستش

بدي؟ رو بدھیت خواينمي شما: گفت و چرخید سمتم بھ شد کھ رفتن موقع. نوشتم اسکنتيسي و آزمایش چندتا  

 

 خم رو سرم چي؟ من اما بوسیدي منو شما: گفت و کرد اشاره لپم بھ بدھي؟ چھ: پرسیدم و داختمان باال ابرو خنده با

 زبونشیرین و کوچولو پسر این کردم دعا وجود تمام با. رفت و کاشت لپم رو کوچولو و نرم يبوسھ یھ و کردم

 نگار ھمراه و شدم بلند جا از حوصلگيبي با اومد درد بھ کشیدنش درد بھ کردن فکر از دلم باشھ نداشتھ مشکلي

 دست واسن پنجره پشت از کھ دیدم رو سام شم ماشین سوار خواستممي کھ لحظھ آخرین تو کردیم ترک رو مطب

 رو امروحیھ حسابي سام دیدن با روندم خونھ سمت بھ و شدم ماشین سوار و دادم تکون واسش دستي میده تکون
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 من کھ ھربار آخھ نیومد دلم اما کنھ آرومم تا بزنم زنگ نوید بھ خواستم ودنی خوب اصالً  این و بودم داده دست از

 سپھر ماشین دیدن با رسیدم خونھ بھ باالخره نداشت دربر چیزي آه و اشک و مشکل جز زدممي زنگ اون بھ

 کھ قدراین البتھ نباشھ روم جلوي مدام و کنھ کم رو شرش گردهبرنمي چرا دونستمنمي شد کامل روزم در جلوي

 حس ھیچ بود عجیب خیلي واسم مینداخت لنگر گرفتمي تحویل ھم رو ايدیگھ ھرکس گرفتمي تحویل اونو بابا

 رو بابا واسم نباید اصالً  داشت غیرت ذره یھ فقط اگھ و بود مادرش شوھر باالخره باشھ نداشتھ بابا بھ بدي

ً  خودت مثل: گفت و دراومد صدا بھ وجدانم آوردمي کنيمي زندگي جون مریم با کھ نداري غیرت ھم حتما .  

 لبخند دیدنم با بابا شدم ساختمون وارد و شدم پیاده ماشین از ھمین واسھ نداشتم ھم رو خودم با کلکل يحوصلھ

 خوب خوب: گفتم ھمین واسھ کنم خراب رو شادیش اومدنمي دلم رفتم سمتش بھ. دختر گل طوريچھ: گفت و زد

ھاشدي بر از: گفتم و خندیدم. من عشق: داد ادامھ جون مریم... وريطچھ تو ھمیشھ مثل   

میشنوم بار ھزار روزي آخھ: گفت و زد لبخند    

: داد جواب جون مریم در؟ دم بود سپھر آقا ماشین: پرسیدم متعجب نبود خان قوزمیت از خبزي اما چرخوندم سر

کو؟ خودش پس_ آره   

 سالم اینجام: داد جواب کردمي خشک رو صورتش و دست حولھ با کھ حالي در سپھر و شد باز دستشویي در

 نیستي مجبور شده تنگ واسم دلت خیلي اگھ: گفت آرومي بھ ھاپلھ کنار کھ اتاقم تو برم خواستم و کردم کوتاھي

بدم رو شمارم بھت تونممي بخواي اگھ بگیري بابات از رو سراغم  

 

 پام لبش، يگوشھ ھم اشھمیشگي پوزخند و بود تنش کرم بلوز و ايھروهق شلوار انداختم پاش تا سر بھ نگاه یھ

 حسابي نھ اون و بود پام کفش چون گذشتم ازش دادممي فشارش قدرت تمام با کھ حالي در و پاش رو گذاشتم رو

 خوذش ینع پوزخند یھ و انداختم بود شده مچالھ درد از کھ صورتش بھ نگاه یھ رسیدم کھ ھاپلھ باالي شد داغون

 و نشستم جون مریم کنار پایین برگشتم دوباره و کردم عوض رو سھاملبا. رفتم اتاقم سمت بھ و دادم تحویل بھش
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 تصمیمت سپھرجان: پرسید بابا کھ شدم خودم واسھ کندن پوست پرتقال مشغول بود بابا کنار کھ سپھر بھ توجھبي

گرفتي؟ رو   

 فکر برگردم گرفتم تصمیم ھاسال از بعد وقتي من واقعیتش: گفت و داد تکون تأیید ينشونھ بھ سري سپھر

 پیش ببرمش خواستم بارھا دارم رو مامان فقط دنیا تو من شدم خستھ موندن غربت از دیگھ کردم رو جاشھمھ

 حاال شد منتفي ازدواجش با اونم کھ شھمي راضي روز یھ کھ بود دلم تو امیديتھ یھ ھمیشھ نکرد قبول اما خودم

 حقوق با حاضرن کھ کردم صحبت بیمارستان چندتا با ندارم موندن اونجا واسھ دلیلي بینم مي کنممي نگاه کھ ھم

 دعا من شدنمي باورم شنیدممي کھ رو چیزایي. ترمنزدیک ھم مادرم بھ اینجوري بدن کار بھم توجھي قابل

 در ز مھمان و زاید زن و اید زپلشک: گفتم لب زیر شدمي موندگار داشت این کنھ کم رو شرش زودتر کردممي

ً . آید بود من امشب حال حکایت المثلضرب این کھ واقعا .   

 تو زندگي و باشي شده اخت اونجوري زندگي با تو کنينمي فکر اما ترمراحت اینجوري منم: گفت جون مریم

باشھ سخت واست ایران .  

شدم؟ زدهغرب گيمي یعني: گفت و خندید سپھر   

داره فرق آسمون تا زمین دیگھ کشورھاي با ایران تو کردن زندگي اما نھ: گفت و انداخت پایین رو جون ممری .  

 و دین اھل مردم جا این یعني: گفتم و گرفت حرصم بشر این خنگي ھمھ این از چي؟ یعني: پرسید گیجي با سپھر

 بگم بھتر عبارت بھ ھلفتوني دازنشمین کنھ مست ھم ھرکس نیست خبري رفتن دیسکو و دختربازي از ایمانن

 و خندید سپھر اما شد سرخ خجالت از جون مریم و گزید لب بابا ھامحرف شنیدن با. نیست عیاشي جاي جااین

کنم زندگي بیام خواممي ایران نمیام عیاشي واسھ من راحت خیالتون. بگید رو ھمین اول از: گفت .  

 بابا با خوادمي بودم مطمئن رفتند اتاق سمت بھ و گذاشتن تنھا رو ما دوھر و کرد اشاره بابا بھ سر با جون مریم

 آقا جانیستاین دنبالشیس کھ چیزي اون: گفتم و زدم پوزخندي. کنھ تکلیف کسب عیاشش پسر واسھ کنھ مشورت

 .پسر
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ً : گفت و شد خم جلو بھ کمي باخنده  ساکت دردش ارانگ: گفتم و کردم اشاره پاش بھ ابرو با. جاستھمین اتفاقا

کردي نوازشم کردم حس کاھھ پر عین وزنت تو: گفت و داد ول مبل روي رو خودش شده؟ .  

 و درد از من سرخي عزیزم نھ: گفت آروم و کشید جلو رو خودش شدي؟ سرخ ھمین واسھ: گفتم و کردم نگاش

خاطر واسھ نبود عصبانیت ...  

 جاش سر آروم خیلي و برداشت میز روي از شیریني یھ بود شده خم کھ سپھر و شد باز در لحظھ ھمین تو

 کنارمون نشستن اومدن داشت لب بھ خوشگل لبخند یھ ھمیشھ مثل بابا اما بود گرفتھ جون مریم يچھره برگشت

ً  و شدي بزرگ دیگھ تو: گفت سکوت مدتي از بعد بابا  تمام ھم ما بدي تشخیص رو بد و خوب تونيمي مطمئنا

کنیم کمکت تا کنیممي رو سعیمون .  

 ماه یک تا کنم فکر میرم آینده يجمعھ من پس: گفت و زد گشاد و گل لبخند یھ کردم اخم کھ من برعکس سپھر

 بالبخند بابا. کنین استخدام خونھ واسھ مستخدم یھ من اومدن تا شيمي اگھ فقط. داروندارم تمام با اونم برگردم دیگھ

 اگھ کردن وصل بھم فاز سھ برق انگار. کني زندگي ما با تونيمي ايخانواده این عضو ھم تو نیست الزم: گفت

 ترس از. ترمراحت اونجوري من ممنون نھ: گفت شکرخدا اما شدممي بدبخت واقعي معناي بھ من کردمي قبول

 نم بھ کمک واسھ روزھایي یھ قبالً  ھست خانم زینت یھ: گفتم کنھ جابي تعارف نکنھ فرصت دوباره بابا کھاین

 اصرار بابا ھم ھرچقدر بره کھ شد بلند جا از و زد لبخند. اونجا بیاد کرد قبول اگھ کنممي صحبت باھاش اومدمي

 نشنید اون اما موند جا گوشیت سپھرجان: گفت بلند صداي با بابا گذشت حیاط از وقتي بمونھ شام نکرد قبول کرد

ً . نرفتھ تا بدو: گفت و گرفت سمتم بھ رو گوشي بابا بست رو در و  در سمت بھ و گرفتم بابا از رو گوشي ناچارا

: گفتم باعصبانیت کرم؟ مگھ آره: گفت و کرد جدا دیوا از رو خودش شنیدي؟ زد صدات بابا: گفتم حرص ا دویدم

: گفتم و رفتم بھش ايغره چشم. داشتم کارت چون: گفت و آورد جلو رو سرش ندادي؟ جواب چرا پس

 و زدم پوزخندي مشگلھ؟خوشگل ھست خانمي جورچھ خانم زینت این ببینم خواستممي :گفت و خندید.شنوممي

 بھ نکني حساب ھم رو بودنش غرغرو اگھ لنگھمي ھم پاش یھ چپھ، کم یھ چشماش فقط ھست کھ خوشگل: گفتم

 و خندید مستانھ. داره چربي ھم کوچولو یھ و قند کم یھ آخھ ندي بھش جاتشیریني کھ شرطي بھ خوریدمي ھم
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 ھاششب بدون اگھ - خوشگلھ خانم این ھست سالش چند حاال خوب خودش واسھ سیاره بیمارستان یھ بگو: گفت

خودتھ سال و سنھم کني حساب .  

کني حساب رو سنش روزھاش بدون شھنمي ھاشھشب بھ کیفش آخھ: گفت ریز چشمکي زدن حین و کرد نچي  

ً اتفاق: گفت و شد خم جلو بھ کمي باخنده  ساکت دردش انگار: گفتم و کردم اشاره پاش بھ ابرو با. جاستھمین ا

کردي نوازشم کردم حس کاھھ پر عین وزنت تو: گفت و داد ول مبل روي رو خودش شده؟ .  

 و درد از من سرخي عزیزم نھ: گفت آروم و کشید جلو رو خودش شدي؟ سرخ ھمین واسھ: گفتم و کردم نگاش

خاطر واسھ نبود عصبانیت ...  

 جاش سر آروم خیلي و برداشت میز روي از شیریني یھ بود شده خم کھ سپھر و شد باز در لحظھ ھمین تو

 کنارمون نشستن اومدن داشت لب بھ خوشگل لبخند یھ ھمیشھ مثل بابا اما بود گرفتھ جون مریم يچھره برگشت

ً  و شدي بزرگ دیگھ تو: گفت سکوت مدتي از بعد بابا  تمام ھم ما بدي تشخیص رو بد و بخو تونيمي مطمئنا

کنیم کمکت تا کنیممي رو سعیمون .  

 ماه یک تا کنم فکر میرم آینده يجمعھ من پس: گفت و زد گشاد و گل لبخند یھ کردم اخم کھ من برعکس سپھر

 بالبخند بابا .کنین استخدام خونھ واسھ مستخدم یھ من اومدن تا شيمي اگھ فقط. داروندارم تمام با اونم برگردم دیگھ

 اگھ کردن وصل بھم فاز سھ برق انگار. کني زندگي ما با تونيمي ايخانواده این عضو ھم تو نیست الزم: گفت

 ترس از. ترمراحت اونجوري من ممنون نھ: گفت شکرخدا اما شدممي بدبخت واقعي معناي بھ من کردمي قبول

 من بھ کمک واسھ روزھایي یھ قبالً  ھست خانم زینت یھ: تمگف کنھ جابي تعارف نکنھ فرصت دوباره بابا کھاین

 اصرار بابا ھم ھرچقدر بره کھ شد بلند جا از و زد لبخند. اونجا بیاد کرد قبول اگھ کنممي صحبت باھاش اومدمي

 دنشنی اون اما موند جا گوشیت سپھرجان: گفت بلند صداي با بابا گذشت حیاط از وقتي بمونھ شام نکرد قبول کرد

ً . نرفتھ تا بدو: گفت و گرفت سمتم بھ رو گوشي بابا بست رو در و  در سمت بھ و گرفتم بابا از رو گوشي ناچارا

: گفتم باعصبانیت کرم؟ مگھ آره: گفت و کرد جدا دیوا از رو خودش شنیدي؟ زد صدات بابا: گفتم حرص ا دویدم
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: گفتم و رفتم بھش ايغره چشم. مداشت کارت چون: گفت و آورد جلو رو سرش ندادي؟ جواب چرا پس

 و زدم پوزخندي مشگلھ؟خوشگل ھست خانمي جورچھ خانم زینت این ببینم خواستممي: گفت و خندید.شنوممي

 بھ نکني حساب ھم رو بودنش غرغرو اگھ لنگھمي ھم پاش یھ چپھ، کم یھ چشماش فقط ھست کھ خوشگل: گفتم

 و خندید مستانھ. داره چربي ھم کوچولو یھ و قند کم یھ آخھ ندي بھش جاتشیریني کھ شرطي بھ خوریدمي ھم

 ھاششب بدون اگھ - خوشگلھ خانم این ھست سالش چند حاال خوب خودش واسھ سیاره بیمارستان یھ بگو: گفت

خودتھ سال و سنھم کني حساب .  

کني حساب رو نشس روزھاش بدون شھنمي ھاشھشب بھ کیفش آخھ: گفت ریز چشمکي زدن حین و کرد نچي  

 و زد دورم چرخي یھ. بزن حرف درست درموردش. توئھ مادر سنھم خانمزینت بکش خجالت: گفتم باعصبانیت

 کوبوندم رو گوشیش. مکفي حقوق با اونم کنم استخدام جاش رو تو تونممي نخور حرص اینقدر نداره اشکال: گفت

 بھ آفشتیک صداي ھم بعد بود زمانھم اون ماشین ارتاست و در شدن بستھ صداي شدم خونھ وارد و اشسینھ رو

بابا کردي دیر چقدر: گفت و کرد باز رو در بابا. رسید گوشم .  

 با! خوب؟: پرسید عالقمند بابا. مطب بیاد تا کنھ معرفي بھم رو نفر یک خواستمي: گفتم و خندیدم زور بھ

 شده متقاعد کھ بابا. روانپزشک پیش بردمي رو رفط باید نیست من کار تو موردش گفتم بھش: گفتم حوصلگيبي

کنم کمک جون مریم بھ تا رفتم شام میز سمت بھ ھم من و رفت کنار بود .  

 جلوم تاببي سمانھ کردم شونبررسي بھ شروع باعجلھ رسید دستم بھ سام ھايآزمایش و عکس نتایج وقتي

 تو مگھ مطبت برو توروخدا اَه: گفتم و شدم کالفھ هباالخر زدمي ھمبھ رو تمرکزم بااسترس و بود وایستاده

. گممي چي بفھمي نشدي مادر نیست دلم تو دل خدابھ: گفت بانگراني اینجا؟ نشستي بست اومدي نداري مریض

 عود دوباره تومور و بود درست حدسم متأسفانھ گرفتم نور جلوي رو ھاعکس بیني؟مي چي ببینم بگو توروخدا

 مشورت استادم با باید نامفھومھ کم یھ ھاعکس: گفتم ھمین واسھ بزنم آب بھ گداربي خواستنمي مدل اما بود کرده

 یھ سختي بھ. دارم رو طاقتش خدابھ بگو، بھم ھست ھرچي توروخدا نامفھومھ؟ چي یعني: گفت باوحشت. کنم
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 مشورت استادم با خوام مي گفتم فقط من بھتره خیلي تو از سام يروحیھ داري؟ رو چي طاقت: گفتم و زدم لبخند

 بزرگي: گفت و بوسید رو امگونھ خوبھ؟ االن ھمین بگم اگھ: گفتم و شدم بلند جا از کي؟: پرسید باعجلھ. ھمین کنم

کنيمي .  

 و ھاعکس برداشتن با و کردم خداحافظي نگار ا ندارم ايدیگھ بیمار کھاین از بااطمینان شدیم خارج اتاق از ھم با

 افتخار این کھ بود اعصاب و مغز بیمارستان بھترین رئیس نامي استاد. رفتم بیمارستان سمت بھ سام اتآزمایش

 در اتاقش در پشت رسیدن با داشت من بھ خاصي توجھ ھمیشھ ھم ایشون و کنم کار کنارش سال چھار داشتم رو

 کردي گم راه جوان، پزشک بھبھ: فتگ و زد لبخند دیدنم با کرد صادر رو ورود ياجازه تو بیا: گفتن با و زدم

 بھ دست ياشاره با. دارم شما از دارم ھرچي کھ من استاد نکنید شرمنده: گفتم و رفتم سمتش بھ سینا؟ابوعلي

 دارم زحمت ھمیشھ مثل: گفتم و گذاشتم میز روي رو ھا عکس ورا؟ این از خوب: گفت و کرد دعوتم نشستن

 واستون

 ھرچھ گفت و کرد تأیید رو تشخیصم آزمایشات نتایج بھ کردن نگاه با دادم بھش امس وضعیت از شرح یھ ھم بعد

 حضور زیادي ھايعمل تو کھاین با بدم انجامش خودم عمل اولین عنوان بھ داد پیشنھاد. شھ عمل باید ترسریع

 دلم اصالً  یدمدنمي خودم تو رو آمادگي این وجھ ھیچ بھ اما داشتم سابقھ جراحي اکیپ عنوان بھ و داشتم

 عمل تو حاضره گفت جوابم در استاد. کنم بازي مادرشھ امید تمام کھ سالھ 6 يبچھ یھ جون با خواستنمي

 جراحي ما توسط روز یھ قراره کھ ھرکسي شد یادآور درضمن کنھ کمکم برخوردم مشکل بھ اگھ تا کنھ ھمراھیم

 خودم حرف روي کماکان من اما شدمي محسوب گبزر شانس یھ واسم این کھاین با عزیزه کساني واسھ بشھ

 عنوان بھ استاد و کردممي قبول من اگھ چون سامھ واسھ شانس یھ این :گفت و زد رو آخر تیر استاد کھ. بودم

 در کنھ عمل اونو ايھزینھ ھیچ بدون و برسھ دادش بھ تونستمي حساس شرایط تو کردمي شرکت عمل تو ناظر

 با ھم بعد و بکشھ انتظار ھاماه بود مجبور شھ عمل استاد خود توسط بخواد کھ کسي صورت این غیر در کھ حالي

 از بعد و شدم بلند جا از کالفگي با بد خارج سمانھ و سام يعھده از ھردوش کھ بشھ عمل گزافي يھزینھ

 دیگھ ساعت یک تا خواستم ازش بود سمانھ کردم نگاش خورد زنگ گوشیم اومدم خیابون سمت بھ خداحافظي
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. جون خالھ سالم: گفت و اومد جلو دیدنم با سام. باریدمي نگراني روش و سر از رسید وقتي باشھ جمشیدیھ پارک

 آره من: گفت و داد تکون مثبت ينشونھ بھ رو سرش خوبي؟ عزیزم سالم: گفتم و گرفتم رو تپلش و نرم دستاي

شھنمي خوب کنممي فوتش ھم ھرچي کنھمي اشک ھي چشش تو رفتھ چیز یھ صبح از نھ مامانم اما   

کنممي معاینھ رو مامانت منم کني بازي کم یھ بري تو تا: گفتم بالبخند .   

داره گناه ننویسي آمپول واسش بده قول: گفت گوشم زیر و آورد جلو رو سرش .  

کن بازي برو بدو حاال. چشم بھ اي: گفتم و بوسیدمش .  

کردي لبم بھ جون شده؟ چي بگي خواي نمي: پرسید راريبیق با سمانھ سام شدن دور با .  

 وقتي. استاد پیشنھاد تا سام جدید تومور از گفتم واسش کاست و کم بي رو چیز ھمھ اما بود سخت واسم خیلي

 از امبچھ نذار آرزو، کن کمکم: گفت و دوخت بھم رو آلودشاشک چشماي گرفت رو دستم شد تموم ھامحرف

دادي قول من بھ تو بره دستم .  

 دکتره بھترین نادمي دکتر. ... آرزو کنممي خواھش: گفت ملتمسانھ کنم؟ عملش گيمي یعني: پرسیدم زده بھت

بسپارم بھش رو پسرم تونمنمي خوابم تو جورهھیچ صورت این بھ جز شھره .  

 اونجاست کھ ھمین: گفت و دبری رو حرفم. بدم انجام من رو عمل قراره اتاقھ تو فقط اون اما: گفتم استیصال با

بیاد امبچھ سر بالیي ذارهنمي یعني  

... اگھ: گفتم ھمین واسھ دادممي نشون بھش رو جوانب يھمھ باید اما بزنم جوريچھ رو حرفم دونستمنمي

مطمئنم من میرهنمي سام: گفت و دوخت بھم رو چشماش .  

 واسم بوس یھ و داد تکون واسم دستي دیدنم با انداختم بود دیگھ يبچھ چند با بازي مشغول کھ سام بھ نگاه یھ

 کھ رحالي د بنابراین کنم دریغ ازش رو شانس این نبودم حاضر بره دست از بچھ این بذارم بود محال فرستاد

کنممي عملش: کردم زمزمھ دادممي تکون ھوا تو رو دستم .  
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 نگرانیم و کرد خوشحالي اظھار گفتم واسش رو چیز ھمھ و زدم نوید بھ زنگ یھ سمانھ و سام از شدن جدا از بعد

 آرزوي از بعد و بزنھ بھم سر یھ و تھران بیاد روزي دو یکي امکان درصورت داد قول کرد قلمداد موردبي رو

 باید من گرفتم روحیھ کمي و کردم پیدا نفسعزت ھمیشھ مثل باھاش زدن حرف با. کرد خداحافظي باھام موفقیت

 سعي کردم تعریف بابا واسھ رو جریان رسیدم خونخ بھ وقتي. کردممي سام موندن زنده واسھ رو تالشم تمام

 تونستممي من اما نتونم ترسیدمي شاید چي از دونمنمي بود چشماش قاب پشت نگراني یھ اما کنھ امیدوارم کردمي

 کمي جون مریم. شھ ناامید امیدشون ذاشتمنمي وجھھیچ بھ و بود من بھ مادرش و سام امید تونستممي باید یعني

 فرودگاه بھ اشبدرقھ براي کھ جمعھ شب.... اشھمیشگي برگشت یا سپھره رفتن بابت دونستمنمي بود ناراحت

میرم دارم نکردي تجربھ کھ شد حیف: گفت و اومد کنارم رفتیم .  

باش مطمئن گردمبرمي: گفت موذیانھ و آورد جلو رو سرش. برنگردي دیگھ بري: دادم جواب و زدم پوزخندي .  

 اعالم با. بینمتنمي ماه یک کھ خوشحالم: گفتم و انداختم بودند صحبت مشغول کھ جون مریم و بابا بھ نگاه یھ

ببینیم عمر یک قراره ماه یک از بعد چون نباش خوشبحال زیاد: گفت و زد چشمکي پروازش شماره   

ندمگردو رو ازش و انداختم چین نفرت از رو بینیم    

باشي داشتھ آمیزيموفقیت عمل امیدوارم: گفت و کرد نگاھم نھایي خداحافظي موقع .  

 ھمیشگي پوزخند از حتي بود طنزگونھ لحنش نھ داشت شیطنت برق چشماش نھ اما کنھمي اممسخره کردم فکر

 چرا دونمنمي شتگذ گیت از و شد دور چشمام جلوي از بیام خودم بھ کھاین از قبل نبود خبري لبش يگوشھ

کردم نگاه شدمي دور ازمون و بود ما بھ پشت کھ مردي قامت بھ آوردم باال رو سرم. نشست دلم بھ حرفش اینقدر  

 سام بود قرار بعد روز دو. برگشتیم خونھ بھ و اومدیم بیرون فرودگاه سالن از جون مریم و بابا ھمراه سرعت بھ

 سام پسر آقا: گفتم و رفتم سمتش بھ باتعجب کرد بھم رو پشتش مبااخ بزنم سر بھش رفتم وقتي کنم عمل رو

 اخم نیست بلد اصالً  کھ مھربونھ و خوشگل پسر یھ: دادم ادامھ و رفتم جلوتر نداد رو جوابم ندیدي؟ منو خوشیتیپ
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 منو ادبخو دلش اونم شاید کردم فکر بود شده تنگ واسش دلم شد حیف: گفتم و رفتم جلوتر نداد جواب ھم باز بکنھ

قھره باھات اون اما: گفت و دراومد صدا بھ باالخره. ببینھ .  

 بھم نھ ندادي قول تو مگھ: گفت و کرد نگاه بھم بود باروني قشنگش عسلي چشماي چرخید سمتم بھ چرا؟: پرسیدم

 بورمج من درضمن سرمھ نیست آمپول این اسم: گفتم و بوسیدم رو نرمش لپ بیاریم؟ بیمارستان نھ بزني آمپول

 سرش. کنھمي درد سرم: گفت و گذاشت اشپیشوني روي رو دستش. باشھ بارآخرین این میدم قول بھت اما شدم

کردي؟ کچل حاال تا: گفتم کنم عوض رو صحبت مسیر کھاین واسھ بوسیدم رو   

کنم عمل خواستممي کھ دفعھاون آره: گفت و ورچید لب .  

 و خندید. شيمي شکلي چھ شي کچل اگھ ببینم داشتم دوست خیلي شد حیف :گفتم و گرفتم خودم بھ غمگیني يقیافھ

کچل حسن مثل: گفت .  

 گلوم بغض کنن؟ عملم خوانمي بازم: گفت و نشست چشماش تو غم بدي؟ نشون بھم حاضري: گفتم و خندیدم منم

کوچولو عمل یھ: بگم شدم مجبور ھمین واسھ بود باھوش خیلي گفت دروغ بچھ این بھ شدنمي فشرد رو .  

بداخالقھ؟ دکترش آقا: پرسید و کشید باال رو اشبیني   

دکتره؟ آقا دونيمي کجا از: گفتم و افتادم خنده بھ اشکودکانھ سؤال این از   

بود بداخالق ھم خیلي کرد عملم دکتر آقاي یھ قبل يدفعھ آخھ: گفت و کرد اخم .  

کنھ عملت اخالقخوش دکتر خانم یھ قراره باراین اما: گفتم و کشیدم رو اشبیني .  

: گفت و بوسید رو امگونھ شدي؟ خوشحال آره: گفتم و بوسیدمش کني؟مي عملم خودت: پرسید و کرد نگام شادي با

 این معصومیت و پاکي نداشتم موندن طاقت این از تربیش دیگھ. آره نیاد دردم کھ کني عمل یواش بدي قول اگھ

 خارج اتاق از زنمنمي جراحي تیغ بھ دست ابد تا نمونھ زنده سام اگھ بودم مطمئن دکرمي ترمسست لحظھ ھر بچھ

نرم دیدنش بھ عمل روز تا دادم ترجیح و شدم . 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 romantops  برترین رمان ھا

t.me/romantops 
 

 کم یھ: گفت بانگراني طوره؟چھ ما کچل حسن بھبھ: گفتم و زدم لبخند دیدمش تراشیده سر با سبز لباس تو وقتي

: گفت و چرخوند سمانھ سمت بھ رو نگاھش ترسن؟مي ھم مردا مگھ. تيگف چي نشنیدم: گفتم و خندیدم. ترسممي

ھاگیرهمي امگریھ منم کني گریھ اگھ .   

 حرکت با. بشي خوب زود کھاین شرط بھ کنمنمي گریھ من: گفت و کرد پاک رو ھاشاشک سرعت بھ سمانھ

شد گرفتھ ھم از پسر و مادر نگاه سام حاوي برانکارد .  

نکن ناامید رو امیدم توئھ بھ امیدم يھمھ: گفت ملتمسانھ و دکر نگاھم سمانھ .  

راحت خیالت. باشھ خدا بھ امیدت: گفتم و فشردم رو دستش .  

 با اصلي جراح عنوان بھ باراین اما کردم تن بھ رو عمل رنگ سبز لباس بار چندمین براي و شدم عمل اتاق وارد

 ازش ھوشيبي متخصص و شد سام باریک ھايرگ وارد شيھوبي آمپول گرفتم قلب قوت نامي استاد دیدن

دار دوستت خیلي آرزو خالھ: کرد زمزمھ و کرد نگاه بھم جاشبھ اون اما بشماره ده تا خواست ...  

 بوسیدن از بعد و رفتم سمتش بھ گرفت ازش رو اشجملھ تکمیل ياجازه بود اومده سراغش بھ کھ خوابي

 مشغول بعد و بشھ منسجم ذھنم تا دادم فرصت خودم بھ کمي. عزیزم دارم ستتدو منم: کردم زمزمھ اشپیشوني

 در کھ دقتي تمام با داشت نظر زیر رو حرکاتم تمام باتمرکز و بود ایستاده کنارم استاد شدم اشجمجمھ دادن تراش

 بھم این و بود شده قطع جراحي شروع از بعد ھم دستام لرزش کردم خارج مغزش از رو غده داشتم سراغ خودم

ً  بود سختي عمل بدم انجام بھتر ھرچھ رو کارم تا کردمي کمک  بھ دست بود بار اولین کھ من واسھ مخصوصا

 من واسھ کھ ساعت چھار از بعد باالخره بردم پیش رو کارم استاد ھايراھنمایي با جا چند زدممي کاري چنین

 خارج از بعد. بدم نجات رو سام تونستم ناباوري الکم در و رسید اتمام بھ آمیزموفقیت عمل گذشت سال چھار

 چنین ھرگز نبودین شما اگھ استاد ممنونم: گفتم و زدم لبخند روش بھ چرخید سمتم بھ استاد عمل اتاق از شدن

 بیرون محض بھ. بودي الیقش باش مطمئن نیست الزم تشکر: گفت و خندید روم بھ پدرانھ. کردمنمي پیدا جرأتي
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 و زد لبخند استاد خوبھ؟ حالش سام شد؟ چي: پرسید بانگراني و دوید سمتمون بھ سمانھ عمل اتاق در از اومدن

کرد معجزه جوان دکتر دخترم راحت خیالت: گفت  

 کھ دیدم رو بابا مھربون يچھره دورتر کمي کرد بوسھ غرق رو صورتم و انداخت آغوشم بھ رو خودش سمانھ

 جلوي شيمي باعث مني، افتخار مایھ تو: گفت و کرد نگام بامھربوني وندمرس بھش رو خودم بود ایستاده منتظرم

 بوسید رو سرم دراومد تنم از ساعت چھار این خستگي دادم جا بغلش تو رو خودم و خندیدم. باشم سربلند سیمین

ً « گفتن با کني؟نمي دعوت قھوه فنجون یھ بھ رو بابات: گفت و  رفتیم مارستانبی تریاي سمت بھ بابا ھمراه »حتما

 یھ و کنم عوض رو ھاملباس تا رفتم استراحت اتاق سمت بھ اون رفتن از بعد و بودم بابا کنار ساعت نیم حدود

 کھ بود نوید رسید اساماس واسم کھ بودم ریکاوري اتاق سمت بھ رفتن حال در. بزنم کوچولومون بیمار بھ سر

 بود ماه پسر این چقدر دونستمي خدا نشست لبم رو لبخند یھ. شيمي موفق دونستممي گممي تبریک: بود نوشتھ

 با کھ ھم حاال داد بھم روحیھ کلي و زد زنگ عمل شروع از قبل ولي برسونھ رو خودش بود نتونستھ کھ ھرچند

 حیاتیش عالئم بود ھوشبي ھنوز رفتم سام دیدن بھ کردم سایلنت رو گوشي. کرد دور تنم از رو خستگي پیام این

 بھ از بعد خواستمي دلم اومدمي ھوش بھ دیگھ ساعت دو یکي تا احتماالً  و بود مرتب چیز ھمھ کردم چک رو

ً  اومدنش ھوش  ایستگاه پشت ھمین واسھ کشھمي نفس داره و است زنده اون شدنمي باورم ھنوز شاید ببینمش حتما

برد خوابم کي دونمنمي و کشیدم دراز کاناپھ روي استراحتشون اتاقک تو پرستاران .  

 از اومده ھوش بھ سام حاال تا بودم مطمئن بودم خواب تموم ساعت دو دیدم تعجب کمال در کردم باز چشم وقتي

 کرد راھنماییم بخش بھ کھ گرفتم رو سراغش پرستار از بود خالي تختش رفتم ریکاوري سمت بھ و شدم بلند جا

 با چرخوند سمتم بھ رو سرش ورودم با بودم کرده باز رو در بعد و زدم در بھ ايتقھ و ایستادم اتاقش در پشت

تشنمھ: گفت حاليبي با طوره؟چھ ما پسر گل: پرسیدم و رفتم سمتش بھ و زدم لبخند بازش ھايچشم دیدن   

********* 
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 کھ کنميم خیس رو ھاتلب این با جاشبھ اما بخوري آب تونينمي کھ فعالً : گفتم و کردم نمدار تمیز دستمال یھ .

 پیشم؟ بیاد گيمي: گفت و کرد نگام معصومش چشماي با. اتاق بیرون - کجاست؟ مامانم: پرسید. بشکنھ تشنگیت

 پشت کھ سمانھ سمت بھ سام خوب حال از بااطمینان. کنممي صداش االن آره: گفتم و بوسیدم رو کوچولوش دست

 تشکر و خداحافظي یھ با ھم خودم سام پیش بره خواستم ازش کوتاه سفارش چند از بعد و رفتم بود منتظر اتاق در

: گفت و کشید آغوش بھ رو من جون مریم خونھ بھ ورود با. برم خونھ بھ تا شدم ماشین سوار نامي استاد از

گممي تبریک .   

 شھنمي باورت :گفتم و کردم پوفي. کني استراحت بري بھتره: گفت بالبخند جون مریم. ممنون: گفتم و بوسیدمش

 آره نھ؟ مگھ ارزیدمي اما: گفت و کرد نگاه ھامچشم بھ جون مریم. خوابیدم کاناپھ یھ روي تموم ساعت دو بگم اگھ

 ً  شانسخوش چقدر من و ارزیدمي انسان یھ سالمت بھ خشک و سفت يکاناپھ یھ رو خوابیدن و من خستگي واقعا

 ھم من و شد تربیش بیمارھام تعداد و تبریکات سیل روز اون از بعد بود کرده بھم رو لطف این خدا کھ بودم

 چیز کھ بودم شده غرق کارم تو اینقدر رفتم بود شده خوب کامالً  حالش کھ سام دیدن بھ ھم بار چند ترمصمم

 و خبرھا جدیدترین و شستممي کامپیوترم مانیتور پشت مدیدي ھايساعت فھمیدمنمي زمان گذر از زیادي

 کھ دیگھ بیمار یک اون اصرار بھ و بود شده تربیش نامي استاد با وآمدمرفت آوردممي دست بھ رو اطالعات

ً  خانمي ً  کردم عمل داشت نخاع کانال تنگي و دیسک پارگي مشکل و بود سالھ60 حدودا  بود کوتاھي و ساده تقریبا

 بدترین تو بتونم باید و باشم متکي نباید داشت اعتقاد استاد شدمي امدلشوره باعث کمي استاد نداشتن حضور اما

 نفسعزت و قدرت بھم شخصیم عمل دومین بودن آمیزموفقیت. بدم انجام نحو بھترین بھ رو ھمکارم شرایط

 کھ حالي در کردنمي فکر ھم خودم حتي کسھیچ کرد آماده مالحظھ قابل پیشرفت یھ واسھ منو و داد تريبیش

 باشم داشتھ امکارنامھ تو آمیزموفقیت عمل دو و مراجع ھمھ این بتونم شتگذنمي مطبم اندازيراه از ماه دو ھنوز

 و جرأت ھرگز نبود اون اگھ بودم مطمئن و دونستممي استاد الطاف مدیون رو صددرصدش خودم البتھ کھ

 سر تا بود داده خبر امید گذشتمي سپھر و امید رفتن از ماھي یک. نداشتم رو ھایيقدم چنین برداشتن جسارت

 فرق ھمیشھ با اومدنش این دونستممي.  مھرنوش عمھ و نگار خصوصبھ بودیم خوشحال ھمھ گردهبرمي آینده ماه
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 چون بود جون مریم نبودم سرحال زیاد کھ کسي تنھا بمونھ کنارمون ھمیشھ ھاسال از بعد تا بیاد قراره و داره

 رو من اتفاق این و نبود ازش خبري ھیچ وزھن و بود شده تموم بود زده حرف درموردش سپھر کھ ماھي یک

کردمي لذت غرق . 

بلھ؟ الو،: گفتم و دادم جواب آورد خودم بھ رو من تلفنم زنگ صداي   

شھ؟مي ھم وفابي شھمي دکتر ھرکي راستھ: رسید گوشم بھ ھاخط فراسوي تز نوید گرم صداي   

ً : گفتم باشرمندگي شلوغھ سرم حسابي خدابھ شرمنده واقعا .  

شھ؟مي تنگ واست دلمون گينمي معرفتبي آخھ اما دارم خبر دونممي بلھ: گفت و خندید   

 و کرد سکوت کم یھ نکردي؟ پیدا رو یکي اوقلي؟ عزب ھنوز ببینم رو ھاحرف این کن ول: گفتم و خندیدم ھم من

 بندري پسر عسلویھ رفتي تازه يماھ این بھ پسر بخواد ھم دلشون: گفتم و خندیدم کنھ؟مي نگاه ما بھ کي آخھ: گفت

گیرممي رو دختر بھترین واست خودم بیا. بھتر این از چي شدي ھم .  

کنھ؟مي کار خوب ما خانم آبجي طوره؟چھ حالت خبر چھ دیگھ... دلم و من پدر گور: گفت و شد عوض لحنش   

 بھ و خندید. نگار زحمت يمایھ شدم حسابي و خوبم کھ من: گفتم و ندادم ادامھ ھم من اما شد ناراحت چرا نفھمیدم

 کنيمي زیرلبي رو ھاتتعریف نیست قبول: گفتم نقنق با. رحمتي کھ تو: گفت شنیدم زور بھ کھ جوري آرومي

تحفھ؟ ھستي تعریفي تو آخھ: گفت و شد شوخ لحنش دوباره. نشنوم من کھ   

 خانم کردم فکر: گفت و خندید بلندي صداي اب. شم قشم میرزا داري تعریف تو فقط نھ: دادم جواب خودش مثل منم

 اگھ حال ھر بھ فروشنمي ادب تخصص مدرک رو دونستمنمي: گفتم پررویي با. شدي مؤدب ھم کم یھ شدي دکتر

 بیارم کم کھاین بدون خریدي؟ رو مدرکت داري قبول پس اِ : گفت و خندید دوباره. نذاشت من مال اینجوري ھم

 بشم مھندس الکي الکي زیرمیزي و تقلب زور بھ ھابعضي مثل نھ خریدم ھاخوابين شب با نھ کھ چرا: گفتم

 با. کشممي طي رو پاالیشگاه کف: گفت ايمسخره لحن با. کنيمي چیکار جااون تو بگو رو راستش نوید راستي
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 اصالً  کھ تو کسبرع –. میاد ھم بھت کھ الحق: گفتم و گرفت امخنده سره یھ آبي لباس و طي یھ با نوید تصور

نمیاد بھت پزشکي روپوش .  

نپوشم دیگھ میدم قول اومدنمي بھم اگھ ببین بیا تو - .  

دادم قول بلھ: گفتم باسماجت. ھادادي قول: گفت و خندید .  

 کردم قطع و منتظرتم صبرانھبي: گفتم دربیارم رو لجش کھاین واسھ. موقع اون تا خداحافظ پس: گفت بامھربوني

 بود گذشتھ نھ از ساعت بندازم ساعت بھ نگاه یھ شد باعث اتاقم در صداي کھ بود نکشیده طول تربیش ھدقیق چند

 در »نگار شرمنده« گفتن با و رفتم در سمت بھ و شدم بلند جا از بود شده من معطل موقع این تا کھ نگار بیچاره

خوردم جا خوشگل و کوچیک گل دستھ یھ با نوید دیدن با کردم باز رو  ******  

خودیا خیلي از تر بامعرفت.... معرفتین اوج کھ ھمتون واسھ تر اضافھ اینم ?? 

کني؟مي چکار... جااین... تو: گفتم پتھتتھ با و   

 ازش رو ھاگل. بکشي انتظار زیاد نیومد دلم منتظرتم صبرانھبي گفتي خودت: گفت و گرفت سمتم بھ رو گل دستھ

اومدي؟ کي: پرسیدم و گرفتم   

 را بود آورده نوید کھ شیریني يجعبھ نگار نگفتي؟ من بھ حاال تا تو وقتاون: گفتم بااخم. ظھر: داد جواب نگار

کنم غافلگیرش بیام خواممي نگو گفت نوید چھ من بھ: گفت و کرد باز .  

اتاقت؟ تو بیام کنينمي دعوت حاال: گفت نوید   

بیارم چایي تا سھ رممی بشیني تو تا: گفتم و رفتم کنار در جلوي از .  

 بھ روپوشتون اتوي خط نکرده خدایي دکتر خانم نیست الزم: گفت رفتمي آبدارخونھ سمت بھ کھ حالي در نگار

 انداخت پام تا سر بھ تردقیق نگاه یھ و کار اتاق بھ اجمالي نگاه یھ شدیم اتاق وارد نوید ھمراه باخنده. ریزهمي ھم

جورم چھ: گفتم و دادم تکون مثبت ينشونھ بھ رو سرم ھستي؟ قولت رو ھنوز: پرسید و .  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 romantops  برترین رمان ھا

t.me/romantops 
 

 حالي در و دزدید ازم رو نگاھش طوره؟چھ: پرسیدم و کردم نگاه بھش و زدم دور یھ. بزن چرخ یھ: گفت بالبخند

 کھ بود مدت یھ نوید کالً  کردم تعجب العملشعکس از. العادهفوق ھمیشھ مثل: کرد زمزمھ نشستمي مبل روي کھ

 طاقت بزنم حرف باھاش گرفتم تصمیم چي دونستمنمي اما میده آزارش چیزي یھ کردممي حس بود کرده رتغیی

. بزنیم حرف ھم با شھمي نوید: گفتم و نشستم کناریش مبل روي و رفتم سمتش بھ نداشتم رو اینجوریش رفتارھاي

 و انداخت پایین رو سرش سریع بود فتھآش و قراربي چشماش بازم انداخت بھم کوتاه نگاه یھ آورد باال رو سرش

 کنممي حس بگي خواينمي کھ دلتھ تو چیزي یھ کنممي حس مدتِ  یھ: گفتم. داد مثبت جواب سرش دادن تکون با

 باید دونمنمي: گفت و داد قورت رو دھنش آب طوالني و دقیق نگاه یھ کرد نگام افتاده؟ اتفاقي قراريبي و کالفھ

: گفت و شد وارد شیریني و چاي سیني با و کرد باز رو در نگار موقع ھمین تو... بگم تونممي فقط بگم چي

چاي از اینم بفرمایید   

 پارکینگ سمت بھ و افتادیم راه بھ و خوردیم رو چایمون ھم کنار گرفتم ازش رو سیني و رفتم سمتش بھ بالبخند

: گفتم و زدم لبخند. برسونمت بتونم خواستمي دلم: گفت بود مغموم و ساکت لحظھ این تا کھ نوید رفتیم مجتمع

 نداره جون دیگھ پاھام ماشین تو برم من بده رو سوییچ نوید: گفت باکالفگي نگار. آوردم ماشین کھ بینيمي ممنون

 بده قول اما بزنیم حرف ھم با نشد امشب: گفتم و کردم نگاش نگار رفتن با گرفت نگار سمت بھ رو سوییچ نوید. 

میدم قول باشھ: گفت و کرد نگام کالفگي ھمون با. کني پیدا کردن صحبت واسھ ناسبم وقت یھ  

 بشینھ داداشش دردودالي پاي حاضره کھ داري خواھر یھ بدون شد وقتش ھروقت: گفتم و زدم لبخند روش بھ

 نویدخان ھمون بشي دوباره تا بگیرم دوش بھ رو غمت بار نیم میدم قول بھت اما کنم کمکت بتونم نمیدم قول بھت

ببینمت غمگین خوادنمي دلم. مھربون و آروم .   

 اونو دیگھ بار یھ فقط بود زده بیرون اشپیشوني روي ھايرگ و بود شده تند ھاشنفس کرد نگاه چشمام تو

 کرد باز ھم از رو اشکلیدشده ھايلب.... االن اما بود عصباني شب اون پیش سال ده درست بودم دیده اینجوري

ً : فتگ و کنممي فکر بھش حتما .  
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 کالفھ اینقدر. انداختم توش رو خودم و کردم باز رو ماشین در باکالفگي. دوید پارکینگ در سمت بھ سرعت بھ و

 صداي با کھ بدم انسجام ذھنم بھ کردم سعي و فرمون رو گذاشتم رو سرم نداشتم رانندگي يحوصلھ کھ بودم

 و کردم بلند رو سرم زدممي نفسنفس وحشت شدت از کھحالي در مپرید جا از خورد شیشھ بھ کھ ايضربھ

 نفس. پریده رنگت چرا شده؟ چي پرسیدم؛ و کردم باز رو در سرعت بھ دیدم شیشھ پشت رو نگار سرخ يچھره

 و کردم نگاه بود دستش کھ کوچیکي يبستھ بھ. بھت بدم داد اینو نوید دویدم کم یھ نترس: گفت و کشید عمیقي

 باید بگیر مطبشھ، شیریني بگو بھش گفت دونممي چھ گفت؛ و داد تکون کالفگي با رو سرش چیھ؟ این دم،پرسی

 چشام جلوي از دو بھ و کرد خداحافظي سرعت بھ ھم اون و گرفتم دستش از رو بستھ. درمیاد صدایش االن برم

 شک از شد باعث موبایلم گزن صداي نشستم ماشین توي و چرخوندم دستم توي رو بستھ تعجب با. شد دور

 واسش مختصرا رو نوید اومدن يقضیھ نرسیدم ھنوز چرا پرسیدمي نگراني و عصبانیت با کھ بود بابا بیام بیرون

 خودش چرا بودم نفھمیده ھنوز گذاشتم کیفم توي رو بستھ خونھ بھ رسیدن با افتادم راه بھ سرعت بھ و دادم شرح

 اتاقم بھ رو خودم سرعت بھ و خوردم بابا ناراحت نگاه زیر رو شامم غولمش فکري و میليبي با ندادش بھم

کردم باز اونو و کشیدم رو سفیدش ربان آوردم بیرون رو سفید قرمز کادویي يبستھ و رفتم کیفم سمت بھ رسوندم  

 از رو انگشتر بود درشت و ریز نگین چند با خوشگل خیلي رنگ طالیي انگشتر یھ متعجبم چشماي برابر در

بفھمم کھ نمیخواستم ھم شاید فھمیدمنمي رو اینکارھاش معني بود دستم ياندازه درست آوردم بیرون جاش    

 تو کردممي ھرکاري فرستاده حلقھ برام برادرم کنم باور خواستنمي دلم کردم پرت رو کوچیک يجعبھ باکالفگي

 یھ شد کشیده زمین روي يجعبھ طرف بھ نگاھم لیشقب ھايھدیھ يھمھ مثل است ھدیھ یھ ھم این شدنمي جا ذھنم

 خوب رو خطش بازکردم رو کاغذ ھايتا و رفتم سمتش بھ سرعت بھ بود افتاده بیرون ازش تاخورده کاغذ

 خوندنش بھ شروع دیگر بار یھ شدنمي باورم اما خوندم کامل پایین تا باال از رو نامھ بود نوید خط شناختممي

موموبھ و یقدق اینبار اما کردم .  
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 ھاستسال من. داره حقیقت این اما شدنمي باورت دونممي کردي تعجب امھدیھ دیدن با دونممي. سالم جان آرزو

 خوامنمي اینو من کھ نمیدیدي و دیديمي خودت برادر منو ھمیشھ تو نفھمیدي ندیدي تو اما گذاشتم گروت رو دلم

شدم خستھ باورکن    

. منم خود اون و باشھ داشتھ گفتي کھ ھایيویژگي ھمھ کھ کني انتخاب رویکي تونيمي تمگف بھت روزیھ یادمھ

 مني بھ بده حق. نشد اما کنم فراموش بلکھ باشم دور ازت تا غربت رفتم حتي بشھ اینجوري خواستمنمي کن باور

 من ارزو بکنم جسارتي چنین گذروندم رو ھا ثانیھ عشق با و گذروندم کنارت رو شدنت بزرگ ي لحظھ لحظھ کھ

 ابد تا دونستممي نوشتم کھ ببخش. شھمي اما سختھ دونممي کني عوض من بھ نسبت رو دیدت خواممي ازت فقط

 اگر دونمنمي. خواستمنمي اینو کھ بشکنم رو دلم شدممي مجبور اونوقت بشکنم رو زبونم قفل تونمنمي بگذره ھم

 عصبي اي،کالفھ داغوني، دونممي. بمونھ دلم تو را این بود قرار کي تا نبود پیروز مثل سمجي خواستگار حضور

 عمھ باغ تو خودت باشھ یادت بگیري تصمیم عصبانیت تو خوامنمي کنممي خاموش رو گوشیم ھم ھمین واسھ

 شتمام کھ اي گذشتھ بگیر رومدنظر گذشتھ يھمھ نکن فکر اتفاق این بھ فقط پس داريدوستم گفتي بھم مھرنوش

 ھدیھ یھ عنوان بھ صورت این غیر در کن دومت انگشت تو رو حلقھ بپذیري رومن تونستي اگھ مشترکھ

 نرو دنبالم پس عسلویھ گردمبرمي فردا راستي. توئھ دستاي تو انگشتر اون دیدن امیدم تمام بدون اما دارنگھش

نوید دارهوستتد عاشقانھ کھ کسي. کردم ناراحتت کھ ببخش آخر، حرف عنوان بھ و خونھ  

. شده بازي احساسش با ھاسال کھ بودم کسي مثل بود شده خیس اشک از صورتم شد تموم کھ نامھ خوندن

 پشت شدنمي باورم داشتھ، نظر من بھ اون دیدممي برادرم چشم بھ اونو من کھ ھایيوقت تمام کنم قبول تونستمنمي

 قدوباالش از لذت با من کھ ھایيوقت شدنمي باورم باشھ شتھدا مخفي حس یھ اشنشانھ آقا اخالق و آروم يچھره

 تحسینم نگاھش با وقتي شھنمي باورم ھمھ از بدتر و باشھ شده غرق خودش توھمات تو اون کردممي تعریف

 و بودم شده انصاف بي...نبود ھرز....نبود کثیف نگاھش وقت ھیچ من نوید اما.باشد ھوس ھمراه نگاھش کردمي

میدونستم خوبببببب ھم خودم   

بود دنیا داداش بھترین نوید....  بود پناه... بود پشت ھمیشھ نوید  ....  
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کردم تیکھتیکھ رو کاغذ زده حرص    

 اون اما داشتم دوست رو نوید لعنتي داشتنیھ دوست.... لعنتي: نالیدم بیچارگي با و کردم پرت اتاق وسط رو بالشت

 گرفتم رو نوید يشماره و بردم ھجوم موبایلم سمت بھ دارهواقعیت اینا کنم قبول خواستمنمي ھمسرم نھ بود برادرم

 بھ شروع و افتادم روش ھم خودم و کوبیدم تخت روي روگوشي حرص با بود خاموش بود گفتھ کھ ھمونطور

 ھاينگاه معني حاال بست نقش چشمام جلوي زندگیم تو نوید حضور بزرگ و کوچیک خاطرات تمام. کردم گریھ

 ابلھانھ چھ من و کردمي منع پیروز با ازدواج از منو چرا فھمیدممي حاال فھمیدم،مي رو ھاشحساسیت و قراربي

 برد خوابم ھم من بالخره و زد سر سپیده کي دونمنمي کھ کردم گریھ اینقدر. بودم کرده جواب اون خواست بھ

شدم بیدار کھ بود ھفت ساعت حدود ببرم نام عمرم وابخ بدترین عنوان بھ میتونم رو خوابیدم کھ دوساعتي یکي   

. بده انتقال بعد روز بھ رو بیمارھا تمام وقت و نره مطب خواستم ازش و زدم زنگ نگار بھ شدن بیدار محض بھ

 با اممکالمھ قطع از بعد داشتھ پرواز 3 ساعت دیشب گفت کھ گرفتم رو نوید سراغ اما بود سخت واسم اینکھ با

 بازم. شوخیھ و دروغ یھ اینا يھمھ بگھ اینکھ خواستممي ازش چیز یھ فقط گرفتم رو نوید يشماره بارهدو نگار

 مزاحمم کسي ظھر تا بخوام ازش و کنم توجیھ موندنم خونھ واسھ روجون مریم تونستم بھونھ کلي با بود خاموش

 کالفھ نھ امعصبي نھ? فرستادم براش ضمونم این با ایمیلي و کردم انتخاب رو ممکن ارتباطي راه تنھا...  نشھ

 عزیزم سالم? اومد جواب تا کشید طول ساعتينیم? بزنم حرف ھاتبا باید کن روشن روگوشیت کنممي خواھش

دارده؟ ایرادي چھ مجازي دنیاي مگھ بزن ھمینجا رو ھاتحرف. دهنمي آنتن گوشیم کھ ھستم جایي  ? 

 اینبار? ماست دنیاي از جداي يمجازیھ مجازي دنیاي ضمن در... نوید نگو دروغ من بھ?ونوشتم نکردم باور

 یھ عین االن ولي کردم سکوت سالھا....  آرزو ندارم زدن حرف آمادگي توئھ با حق? نذاشت منتظرم زیاد

 دارجلو دیگھ....  کنھ گیجترت و بره در زبونم از میاد دلم از کھ ھایي حرف نمیخوام... فورانم حال در آتشفشان

من گل میشي معذب....  ابراز عدم براي نیستم زبونم ?  
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? داد جواب?تدبیربي و لوس شوخي یھ.... شوخیھ بھ ھاتحرف يھمھ بگي خوادمي دلم? نوشتم و کردم بغض

 قصد من دونيمي تو? گفتم طاقت بي تازه نوید این درک بود سخت واسم?من عشق نیست شوخي عشق اما

 نگو بھم دیگھ? نوشت? چرا؟ دیگھ تو باباست، من عشق تنھا دونيمي برادري، عین واسم دونيمي ندارم ازدواج

 برادر یھ تو ارزو....  نگم چیزي کھ گرفتم رو خودم جلوي چقدر پارکینگ تو دیشب دونھمي خدا برادرتم مثل

زندگیمي ي ھمھ کھ بفھم....  دختر باشم داداشت نمیخوام امیده ھم اسمش داري ?  

 باشھ? _?شھ عوض بھت نسبت نظرم خوامنمي نوید نگو چیزي دیشب از? نوشتم قبل دردسر پر شب آوريیاد با

 يآینده کدوم ھر ما? نوشتم و زدم خندي پوز? بگیم آیندمون از بیا اصال زنیممي حرف بخواي تو کھ ھرچي از

 ھمیشھ منھ آرزو. زنھمي آتیشم ھاتحرف این فھمينمي نگو اینجوري توروخدا? داد جواب? داریم رو خودمون

 حاال کنیم دریغ ازشون رو فرصت این نامردیھ و میخوان فرصت نگار و امیر گفتم یادتھ میکنم التماست دارم کوه

نگیر ازم رو فرصتم و نکن نامردي ?  

 رو خودم محکم نوید داداش من نداشتم دوست روپیشھ عاشق نوید این من شد جاري امگونھ روي اشکھام

 ازش رو خواھرت گاهتکیھ تنھا کھ کردي تو نامردي? نوشتم تند تند کنم تکیھ بھش بتونم بازم کھ خواستممي

... عمرم بگو خودم بھ? داد جواب? بکنم؟ باید کي بھ رو تو شکایت اما آوردممي تو پیش رو ھمھ شکایت گرفتي

 جواب?نزن امسینھ بھ رد دست اما نبک کني تنبیھ خوايمي بزن بزني داد خوايمي بده بدي فحش خوايمي

 تونيمي تو نھ کھ معلومھ? ?بدي؟ باد بھ رو آرزوھام خواينمي کھ تو بشم عاشق روز یھ بود آرزوم ھمیشھ?دادم

 با? بده فرصت بھم فقط...  میتونم من کنممي بخواي کاري ھر و کنممي صبر بخواي ھروقت تا بشي عاشق

 بھش خوامنمي?فرستاد کھ شدممي ناامید داشتم تقریبا بده جواب تا کشید طول ?نشدم؟ اگھ و?دادم جواب کالفگي

 روز یھ خودم دونستي عشقت الیق منو اگھ دارنگھ خودت پیش بشي عاشق کھ وقتي تا رو حلقھ اون کنم فکر

ھبفھم چیزي کسي خوادنمي دلم نکني دریغ ازم روم خودت اونروز تا بدي قول باید فقط. کنممي دستت ?  

بودم شده آروم    

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 romantops  برترین رمان ھا

t.me/romantops 
 

میدادم خودمون بھ رو فرصت این باید من و....  بود ھا بھترین جزو نوید...  نبود پیش شب عصبانیت از خبري  

 اما کنھ رامم بود تونستھ زبونش با نوید این بازم دادم قولي چھ و شد چي فھمیدم تازه ارتباط قطع از بعد دقیقھ چند

. عاقالنھ و دقت با اونھم گرفتممي تصمیم باید بگیرم قرار بازیچھ مھمي این بھ ھل?مسا تو ذاشتمنمي ذاشتم،نمي

رفتم بیرون اتاق از و کردم مخفي مطمئني توجاي رو انگشتر .  

 عمو و جون نسیم بودند نیازشون مورد وسایل يتھیھ درگیر ھمگي و بود نمونده نگین عروسي بھ زیادي چیز

 داده ترجیح کھ امید نیومدن از دلخور نگار و عمھ و بودند علي شیک اما نقلي نآپارتما تو جھیزیھ چیدن، مشغول

 خوشگل کادوي و تبریک کارت یھ با و برسھ ھدفش بھ زودتر تا بده انجام ترفشرده رو کارھاش کم یھ بود

 مني اما بود سعرو برادر تنھا باالخره باشھ داشتھ حضور حتیما بود قرار نوید اما بود کرده جبران رو نیومدنش

 خودم با خواستمي دلم نداشتم شوقي و شور اصال االن کردممي شماري ثانیھ اونروز واسھ پیش وقت چند تا کھ

 بود ذوق سر حسابي بابا من برعکس ببینم رو شناسمشنمي کھ جدیدي نوید خوادنمي دلم بپذیرم و باشم راست رو

 بھم عجیبي ھاينگاه یھ ھايتازگي و شھ عروس قراره کردمي گریھ بغلش تو روز یھ کھ کوچولویي نگین کھ

 خدا بود لیالش رفتن دست از نگران یا ترسیدمي من ترشیدگي از حاال بود نگراني و وحشت از پر کھ انداختمي

 ھم وقتي بخرم شیک لباس یھ تا برم مزون اون بھ مزون این از کردمي مجبور منو مدام ھم جون مریم دونھمي

 براش کاربني شیک دامنکت یھ و نرفتم بار زیر من اما. دارم لباس داد، جواب چي؟ شما پس سیدم،پر ازش

 رضایت سر از لبخند یھ پوشیدش وقتي اما زد غر کم یھ اولش. بود العادهفوق مرمریش پوست با کھ کردم انتخاب

 کنم استفاده روشن رنگ از ھاسال از بعد گرفتم تصمیم جون مریم اصرار بھ. کرد راحت رو خیالم کھ زد

 مریم کنم انتخاب کردمي بیشتر رو اشجلوه امر ھمین و بود ساتن جنس از کھ ايفیروزه بلند پیرھن یھ بنابراین

نخورم غصھ بعدھا تا کنم استفاده فرصتم این از باید و جوونم من داشت عقیده جون   

 پشت بھ بند یھ با و بود شده کار ايفیروزه ریز يھاپولک با اشسینھ روي کھ بود پوشيخوش اما ساده لباس

 بھ بلندم و پر موھاي يواسطھ بھ کھ بود کمرش نیمھ تا گردن پشت بود باز کھ جایي تنھا شدمي وصل گردن

 روز. بندازم دوشم روي تونستممي لزوم صورت در کھ داشت ھم خودش جنس از شالي. شدمي پوشیده راحتي
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 کھ تماسي پونزده بود زده زنگ بھم بار 15 ظھر تا موقع اون از و بود رسیده زود بحص نوید رسید فرا عروسي

بود مونده پاسخ بي    

میکردم پسرفت پیشرفت بجاي میکردم تالش چقدر ھر بود این واقعیت    

میکردم فرار اش عاشقانھ حرفھاي و خودش از شدت بھ و بودم شده بدبین ھم ایم قبلي ي عالقھ بھ کم کم  

 گوشي اکراه با. نویده گفت، و گرفت سمتم بھ رو گوشي جون مریم زد زنگ خونھ بھ و شد طاق طاقتش خرهباال

 و کشید عمیق نفس یھ چطوري؟ سالم گفتم، و بدم جلوه عادي رو لحنم کردم سعي شدم دور ازش و گرفتھ رو

نشدم متوجھ خواممي معذرت گفتم، و خندیدم. کردي مرگم دق دختر، دينمي جواب رو گوشیت چرا گفت،   

 بگم چي دونستمنمي. شده ذره یھ واست دلم: گفت بودم عاشقش کھ بمي صداي با بود شده راحت خیالش انگار

 شدمي تنگ نویدم داداش واسھ دلم کھ اونوقتھا قد نھ اما آره کھ بودم مطمئن بود؟ شده تنگ واسش منم دل واقعا

 عذابم این و بردممي پناه دروغ بھ مدام ازش فرار براي حاال گفتمنمي دروغ بھش وقت ھیچ کھ قبل برعکس

 آرایشگاه کجا؟ پرسیدم، تعجب با. دنبالت بیام شو حاضر اینطوره کھ حاال گفت؛ و خندید ھمچنین گفتم، اما دادمي

 و آژانس با بودم مجبور صورت اون در اما نکنم قبول خواستممي. باشید ترخوشگل ھمھ از امشب خوادمي دلم

 نگار انتظارم خالف بر کردم قبول بنابراین بزنم حرف باھاش منطقي کم یھ اومدنمي ھم بدم برمبابا غرغر کلي

 از بعد و برگشت سمتم بھ نوید شدن سوار محض بھ شدم سوار رفتم سرخوشي و راحت خیال با بود ھمراھش ھم

 نگار و نکرد باز رو اخمھاش ھم آرایشگاه خود تا .انداخت راه بھ رو ماشین و کرد کوتاه سالم یھ طوالني نگاه یھ

 تو و دونستھ داماد خواھر حق رو بودن عروس ھمراه کھ کردمي شکوه علي يافاده وپرفیس خواھر از مدام ھم

 نفر دو ببینم بپرسھ و بره خواست نگار از نوید رسیدیم کھ وقتي کرده آرایشگاھھا در بھ در اونو گیرواگیر ھااین

 زد لبخند و چرخید سمتم بھ نوید اون رفتن با رفت نوید امر پي و شد پیاده غرولند با نگار نھ، یا کننمي قبول رو

 با نگار این ببخش گفت؛ و شد ترعمیق لبخندش.... . خندید زھرمار برج جناب عجب چھ گفتم، سرعت بھ

 نیومدن يعقده دونينمي گفت؛ و خندید اونم. در رستوران شب اون بھ این گفتم؛ و خندیدم. کرد امکالفھ اومدنش

 تا گفت؛ بجاش و نداد جوابي. حقتونھ گفتم؛ و خندیدم قھقھھ بھ. کرده خالي نفر چند سر صبح از رو داداشت
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 بھ رو سرش و شد جمع اشخنده کنیم؟مي چیکار داریم االن مگھ پرسیدم؛ تعجب با. بزنیم حرف کم بیایھ نیومده

 فاز تو بود رفتھ باز این کردم پوفي. بزنیم حرف دالمون از خوادمي دلم گفت؛ لرزوني صداي با و انداخت زیر

 این پس گفتم؛ و زدم لبخندي زور بھ فرزندي پدر عشق جز نداشتم ازش درکي ھیچ من کھ چیزي عاشقي و عشق

 کنھ نگاه بھم اینکھبي شد مسلط خودش بھ وقتي کند وجورجمع رو خودش تا کشید طول کم یھ موند؟ کجا نگار

عزیزدلم باال برو پاشو گفت، .... 

 کافیھ کني امتحان تونيمي: گفت حرص با. میگي وپرتچرت داري سرت بھ زده گفتم؛ و کردم نگاھش زده بھت

 یھ ژیالجون گفت؛ و کشید خانم ژیال سمت بھ و گرفت رو دستم. غیرممکنھ این اما گفتم؛ باشي من جاي روز یھ

 عزیزم؟ آره گفت، و انداخت من تعجب از وامونده دھن بھ نگاه یھ ژیالجون. بزار عموم خترد واسھ آبي لنز جفت

 اگھ گفتم؛ خانم ژیال بھ رو و کردم جزم رو عزمم. باش من جاي روز یھ فقط: گفت کھ کردم نگار بھ نگاه یھ

 آبي لنز یھ با بعد يقھدقی چند و رفت اتاق یھ سمت بھ و زد گشادي و گلي لبخند خانم ژیال. بلھ ھست امکانش

 نگران و عصبي يچھره دیدن با اما کنم کاري ھمچین بخوام نبودم مطمئن ھنوز برگشت کبود طوسي بارگرھاي

 چشمم تو رو لنزھا بگیرم رو جاش شب یھ گرفتم تصمیم خوردممي حسرت ھاشچشم داشتن عمریھ یھ کھ نگار

 ریمل زیر کھ بلندم ھايمژه با کھ آبي ھايچشم این فقط آرایش این و لباس این انگار بودم شده العادهفوق گذاشتم

 نظرت شب آخر گفت، و زد پوزخندي من لبخند بھ نگار. داشت کم رو داشت سرجنگ بود شده پوشونده مشکي

 بھ آژانس؟ بھ زنيمي زنگ گفتم؛ نگار يکنایھ بھ توجھبي. بارهمي سروروت از رضایت کھ االن پرسممي رو

 دلم خیلي نگفتم ھیچي و دادم تکون سري. دنبالمون بیاد بگم خودش بھ گفت نوید گفت؛ و رفت وبایلشم سمت

 رو نفر یھ گفت اما داشت کار نوید گفت، اومد سمتم بھ نگار. ببینم رابطھ این در رو بقیھ برخورد خواستمي

 بھ ھمھ و کردمي تعریف ازمون شتگذمي کنارمون از ھرکي شدم بلند جا از قراريبي با. دنبالمون فرستھمي

 حرف کماکان اون اما کرده قایم سیاه قاب یھ زیر رو قشنگي اون بھ ھايچشم چرا کردنمي اعتراض نگار

 گفت رفتم سمتش بھ و شدم بلند جا از زدمي صدا رو ایرانمھر خانم کھ کارمندا از یکي صداي با میزد رو خودش

 یھ بابت گزافي قیمت ھمچین ھیچوقت حال بھ تا زدن آتیشم کردم حس دستمزد پرداخت با منتظرمونن پایین
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 بار براي بود منتظرمون کھ کسي دیدن با رفتیم خروجي در سمت بھ نگار با بودم نکرده پرداخت ساده شینیون

بھ خوردم جا روز اون تو دوم   

 تعجب با دوباره ولي انداخت بھم ذراگ نگاه یھ اول برگشت طرفم بھ کنید؟مي چیکار اینجا شما گفتم؛ و رفتم سمتش

خوشامده؟ جدید رسم این گفت؛ و کرد جمع رو خوش سریع خیلي کرد، نگاه ھامچشم بھ   

 حضور جشنش تو خواست ازم علي گفت؛ زدو لبخندي کرد؟ دعوت کي شمارو بپرسم تونممي: گفتم حرص با

نشدین لخوشحا زیاد انگار. کنم رد دونستم ادب خالف ھم من باشم داشتھ . 

 راه بپرسم تونممي گفتم و کردم ايقروچھ دندون. دارم سراغ عالي حلراه یھ بگید کنممي خواھش اینطور اگھ

 اینجوري بشم جشن راھي خانم نگار ھمراه خودم بعد خونھ برسونم رو شما اول اینکھ گفت؛ و خندید چیھ؟ حلتون

 بھ کسي باشھ قرار اگھ و منھ عموي دختر نگین دونیدمي کھ ھمونطور گفتم؛ حرص با. نیستیم ھم دیدن بھ مجبور

: گفت رفت من بھ کھ غلیظي يغره چشم از بعد بود ساکت لحظھ این تا کھ نگار. شمایید اون قطعا نیاد مھموني

کنھمي شوخي آرزو سپھر آقا نشین ناراحت .  

پیداست اشون چھره از کامال :گفت و انداخت امقیافھ بھ نگاه یھ خندیدمي بیخیال کھحالي در سپھر .  

 رو عقب در حرص با نداشتم رو بابا بھ دادنپس جواب يحوصلھ اما کردممي رو اینکار حتما برم تونستممي اگھ

 ھم توي کھ مردي و زن جمعیت دیدن با رفتیم باغ سمت بھ و افتادیم راه بھ نگار نشستن با شدم سوار و کردم باز

 علیھ،کي خواھر ھنرھاي از دیگر یکي گفت و داد تکون سري سف?تا با مختلطھ؟ سیدم؛پر نگار بھ رو لولیدندمي

نیفتھ بھش چشمم من دیگھ بشھ   

 جنس با رابطھ تو کردممي فکر: گفت سپھر نگار جاي بھ. نیست مناسب چندان من لباس اما گفتم؛ حرص با

باشید ترراحت خیلي مخالف .   

 پسر با روابطتون: گفت و انداخت بھم آینھ از نگاه یھ کردین؟ رو فکر این کھ شد چي پرسیدم؛ عصبانیت با

تونعمھ    
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 خوب: داد جواب نگار فرقي؟ چھ بپرسم تونممي پرسید سپھر. داره فرق ھمھ با اون خوب: گفت سرعت بھ نگار

 من بھ آینھ از ندت نگاه یھ از بعد و آورد باال رو سرش سرعت بھ سپھر حرف این با. محرمند ھم بھ اونھا معلوم

 الزم کھ نداشتھ ربطي شما بھ چون گفتم؛ بشم پیاده اینکھ از قبل و کردم باز رو ماشین در. دونستمنمي گفت کوتاه

 باال ايشونھ بگیري؟ دھن بھ زبون تونينمي گفتم، غیض با و رفتم سمتش بھ نگار شدن پیاده با. بدونید باشھ

امیدي خواھر تو دونمنمي این دونستممي چھ من گفت، و انداخت   

 نگاه با چون نداشت بھتري حال اونم انگار کرد رجوع بھم دوباره دلشوره و رفت یادم حرفم يبقیھ بابا دیدن با

 بھت ھمون با رسیدم بھش تا کردم اضافھ قدمھام سرعت بھ افتادمي پس داشت نگار و من روي اششده مات

 عوض باھم رو ھامونچشم امشب یھ خواستم آرزو از:گفت و وسیدشب نگار کردین چیکار رو چشماتون پرسید،

 یھ واسھ شده اگھ حتي رسیدم آرزوم بھ باالخره گفتم و خندیدم کردي؟ قبول توھم:پرسید و چرخید سمتم بابایھ. کنیم

نشدم؟ کھ زشت. شدم آقاجون دریایي چشماي صاحب شب   

باوقار و زیبا ايیشھھم مثل تو:کرد زمزمھ و گرفت آغوش تو رو سرم بابام ..... 

 درحال. نوید االلخصوص کردندمي تعجب دیدنمون با ھمھ. بقیھ سراغ بریم بدو گفت، و زد بھم چشمکي نگار

 دیدن با.... لح یھ: گفت و زد سمتمون بھ کوتاھي چرخ نیم زدصداش نگار کھ بود دوستاش با وگفتگپ و پذیرایي

 گرفت آغوش بھ رو نگار سر اومد بیرون کھ بھت از اومد سمتمون بھ سرعت بھ.... ماسید دھنش توي حرف ما

 داغ رو چشمم يگوشھ درحالیکھ اومدو سمتم بھ بار اولین براي تعجبم کمال در ھم بعد و بوسید رو ھاشچشم و

 یھ با. برم جفتتون قربون الھي: گفت دوتامون روبھ بلندتر. کردي غافلگیرم کھ واقعا کرد؛ زمزمھ گوشم زیر میزد

 خندید نگار. بود قشنگتر خودتون ھايچشم اما داد؛ ادامھ بیخیال ولي کردم یادآوري رو موقعیتش بھش کوتاه اخم

 زابراه رو دوستام کھ برید بدوید گفت؛ و بوسید رو خواھرش دوباره نوید جفتموني؟ با مطمئني: گفت وار کنایھ و

 و بود کرده امشوکھ کامال حرکتش بودم کالفھ و عصبي نوید دست از افتاد راه بھ ھمراھم و خندید نگار کردید

 چشمام و دادم لم مبل یھ روي کالفگي با گرفت فاصلھ ازم دوستھاش جمع دیدن با نگار کنم ھضمش تونستمنمي

محرمند ھم نوید آقا گفت،مي کھ سپھر صداي شنیدن با روبستم .  
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 قالب سنگ منو چرا اینجوریي ھمھ با کھ تو: گفت لبخند با. ھباش داشتھ ربطي کنمنمي فکر گفتم؛ و کردم باز چشم

 اینھمھ از ھامچشم کھحالي در حرص با. بکشم چک من چندتا بگو تو بخرم رو نازت خوايمي نکنھ کني؟مي

 آبي چشم گفت؛ لبخند ھمون با و انداخت بھم نگاه یھ. ببندي رو دھنت بھتره گفتم، بود؛ شده گشاد آدم این حیایيبي

 افتاده نفسنفس بھ خشم از کھدرحالي. دارم دوست بیشتر اونو ترهوحشي خودت نگاه ايهقھو اما میاد بھت خیلي

 خوش لبھاي روي رودستش. بمیري کنممي آرزو لحظھ ھر کھ کثیفي يھرزه یھ تو متنفرم ازت عزیزم؛ بودم

 با خبر؟ چھ عشقت از راستي بزنھ رفح اینجوري دکتر خانم یھ نیست خوب اصال ھیش: گفت و گذاشت فرمش

 کھ وقتي گفت؛ حرص با. سرحال و شاد دشمناش چشم کوري بھ دیدیش من از زودتر تو کنم فکر گفتم؛ کالفگي

ھنوز ندیدمش ضمن در.... حد این در نھ اما خبراییھ فھمیدم روپسرت و خودت بگردم گفتي جانت عمھ بھ   

بود بابا عشقم از من منظور دادم؛ جواب امیده منظورش فھمیدم تازه کھ من .  

 با بود مھم واسش خیلي موضوع این انگار کني؟مي انکار رو امید بھ محرمیت و عالقھ پس گفت؛ و زد پوزخند

 کھ ھمونطور و بابا از بعد اما دارم دوست ھم خیلي رو امید من وجھھیچبھ:گفتم و زدم ايفاتحانھ لبخند بدجنسي

 ھمیشھ براي تا بده انجام روکارھاش زودتر تا بیاد نتونستھ ھم االن. داره وجود العمرمادام محرمیت ما بین شنیدي

بمونھ پیشم  

 بازیش ترهزشت ھرچي میمون میگن شنیدي...داد ادامھ چرخیدم سمتش بھ... راستي: گفت کھ برم شدم بلند ازجا

 مذیانھ و خندیدم منھم. کن فکر بھش کم یھ گفت، و خندید چي؟ کھ آره گفتم، و دادم تکون سري بیشتره؟ ھمھ از

دیدم رو تو کھ روزي از دقیقا کردم فکر بھش وقتھ خیلي:گفتم مینداختم باال ابرو حالیکھ در   

 سمت بھ و شدم دور ازش سرعت بھ و ببینم رو شدنش منفجر تا واینستادم دیگر سرخش صورت دیدن محض بھ

 کرده سرخ رو صورتش کھ شرمي و بود شده ھافرشتھ عین سفید پفي سلبا اون تو. رفتم بود رسیده تازه کھ نگین

 آمدخوش ھامھمان يھمھ بھ ھم دست در دست علي و نگین اینکھ بعداز. بود داده بھش معصومانھ يچھره یھ بود

 ممنون: گفت و خندید خانمي شدي ناز چھ مبارک مبارک: گفتم و بوسیدمش. رفتیم سمتشون بھ نگار با گفتند

خودت قسمت نشاهللا    
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 ادامھ علي. محکمي شاهللان چھ گفت و زد رومون بھ دارمعني لبخند یھ نگار گفت غلیظي هللاشاان لبخند با نوید

 دنبال کھ ھستن دوستام از چندتا بخواي اگھ. جان نوید شدي خستھ شیطونت آبجي دست از حسابي معلومھ داد،

 اگھ گفت، و کرد کنترل رو خوش اما ماسید نوید لبھاي روي لبخند. نمک معرفي تونممي گردنمي مناسب کیس

بگزره رستم خان ھفت از باید برسھ من يزلزلھ بھ بخواد کسي .  

 کنممي مغفرت طلب بعدي مدعوم دوماد براي حاال ھمین از پس گذروندیم؟ ما کھ ھموني عین گفت؛ و خندید علي

گرامي یادش و شادروحش .  

 خانھفت زیر بخواد کھ کمتره یالقوز تو از چیش من شوھر مگھ نکن پررویي گفتم؛ نزنھ حرفي یدنو اینکھ واسھ

 دخترعموتون بھ کھ اولین داد جواب حال ھمون تو خندي؟مي چي بھ پرسیدم خندید قھقھھ بھ علي کنھ؟ خکم کمر

جان؟نگین یادتھ گفت؛ نگین بھ رو بعد. گفت بھم ھمینو دادم ازدواج پیشنھاد   

ً : گفت و خندید بلند نگین  کھ خنده زیر زدیم ھمگي. ایرانمھر نگین بھ چھ رو چلغوز یالقوز تو گفتم بھت یادمھ دقیقا

کرده؟ استقبال خواستگارش از جوري چھ خدا رو تو بینيمي: گفت علي   

ً  بود دختره دست جلوي پسره اگھ شنیدم ھم رو بدترش من: گفت و انداخت بھم کوتاه نگاه یھ نوید  حتما

کردمي اشتیکھتیکھ .  

 من حال ھر بھ: گفت و داد تکون سري نگین...  بوده حقش ھم شاید دونيمي چھ تو: گفتم و زدم لبخند زور بھ

: پرسید ايمسخره يقیافھ با نگار. بدم گوش شماھا مزخرفات بھ و بشینم عروسیم تھ تا نیست من حق مطمئنم

چیھ؟ شما حق بپرسم شھمي   

کنم دعوت رقص دور یھ بھ رو شوھرم کھ اینھ حقم: گفت و گرفت روعلي دست نگین . 

 بازیش ترهزشت ھرچي میمون میگن شنیدي...داد ادامھ چرخیدم سمتش بھ... راستي: گفت کھ برم شدم بلند ازجا

 مذیانھ و خندیدم منھم. کن فکر بھش کم یھ گفت، و خندید چي؟ کھ آره گفتم، و دادم تکون سري بیشتره؟ ھمھ از

دیدم رو تو کھ روزي از دقیقا کردم فکر بھش وقتھ خیلي:گفتم مینداختم باال ابرو حالیکھ در   
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 سمت بھ و شدم دور ازش سرعت بھ و ببینم رو شدنش منفجر تا واینستادم دیگر سرخش صورت دیدن محض بھ

 کرده سرخ رو صورتش کھ شرمي و بود شده ھافرشتھ عین سفید پفي لباس اون تو. رفتم بود رسیده تازه کھ نگین

 آمدخوش ھامھمان يھمھ بھ ھم دست در دست علي و نگین اینکھ بعداز. بود داده بھش معصومانھ يچھره یھ بود

 ممنون: گفت و خندید خانمي شدي ناز چھ مبارک مبارک: گفتم و بوسیدمش. رفتیم سمتشون بھ نگار با گفتند

خودت قسمت انشاهللا    

 ادامھ علي. محکمي شاهللان چھ گفت و زد رومون بھ دارمعني لبخند یھ نگار گفت غلیظي هللاشاان لبخند با نوید

 دنبال کھ ھستن دوستام از چندتا بخواي اگھ. جان نوید شدي خستھ شیطونت آبجي دست از حسابي معلومھ داد،

 اگھ گفت، و کرد کنترل رو خوش اام ماسید نوید لبھاي روي لبخند. کنم معرفي تونممي گردنمي مناسب کیس

بگزره رستم خان ھفت از باید برسھ من يزلزلھ بھ بخواد کسي .  

 کنممي مغفرت طلب بعدي مدعوم دوماد براي حاال ھمین از پس گذروندیم؟ ما کھ ھموني عین گفت؛ و خندید علي

گرامي یادش و شادروحش .  

 خانھفت زیر بخواد کھ کمتره یالقوز تو از چیش من شوھر مگھ نکن پررویي گفتم؛ نزنھ حرفي نوید اینکھ واسھ

 دخترعموتون بھ کھ اولین داد جواب حال ھمون تو خندي؟مي چي بھ پرسیدم خندید قھقھھ بھ علي کنھ؟ خکم کمر

جان؟نگین یادتھ گفت؛ نگین بھ رو بعد. گفت بھم ھمینو دادم ازدواج پیشنھاد   

ً : گفت و خندید بلند نگین  کھ خنده زیر زدیم ھمگي. ایرانمھر نگین بھ چھ رو چلغوز یالقوز تو گفتم بھت مھیاد دقیقا

کرده؟ استقبال خواستگارش از جوري چھ خدا رو تو بینيمي: گفت علي   

ً  بود دختره دست جلوي پسره اگھ شنیدم ھم رو بدترش من: گفت و انداخت بھم کوتاه نگاه یھ نوید  حتما

کردمي اشتیکھتیکھ .  
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 من حال ھر بھ: گفت و داد تکون سري نگین...  بوده حقش ھم شاید دونيمي چھ تو: گفتم و زدم لبخند رزو بھ

: پرسید ايمسخره يقیافھ با نگار. بدم گوش شماھا مزخرفات بھ و بشینم عروسیم تھ تا نیست من حق مطمئنم

چیھ؟ شما حق بپرسم شھمي   

کنم دعوت رقص دور یھ بھ رو وھرمش کھ اینھ حقم: گفت و گرفت روعلي دست نگین . 

 بینممي: گفت و کرد نزدیک بھم روخودش نوید رفتند رقص پیست سمت بھ ھم با و شد بلند جا از لبخند با علي

باشیم اونا جاي ما کھ روروزي .   

 باید باشي؟ محرم تو کھ کنم تصور تونمنمي من گفتممي باید بگم چي باید دونستمنمي. زدم روش بھ کوتاھي لبخند

 سکوت اما! چرا دونستمنمي دادم؟مي فرصت خودم بھ باید بازم یا نیست عشق اون بھ من حس آوردممي زبون بھ

 دلم نداشتم ايچاره اما شھمي پکر دونستممي. کردم رد ھم رو نوید رقص دعوت نگم چیزي دادم ترجیح و کردم

بشم نزدیک بھش این از بیشتر خواستنمي .  

 و بود نشستھ جون مریم کنار بود شده ھمیشھ از ترخوشگل زغالیش دوختخوش شلوار کت تو رفتم اباب سمت بھ

 جایز رو انسان یک پرستش خداوند اگھ بودن مطمئن کردمي بدرقھ روھامقدم داشت قشنگش ھايچشم با

 وجودم تمام با رو بود هآمد باال نوازشم براي کھ دستي و رفتم سمتش بھ کردممي سجده پدرم بھ رو دونستمي

 قشنگ ھايچشم شک تو ھنوزم: گفت مھربوني با بابا چطوره؟ مرتضي، حاج: گفت و نشستم کنارش بوسیدم

پوشوندشون آبي پالستیک تیکھ تا دو زیر کھ دخترشھ .  

 آرزوي ھمیشھ من نازه چقدر گفتمي خودتھ ھايچشم بود کرده فکر علي يعمھ: گفت و خندید جون مریم

 لنزه فھمید وقتي. شناسم مي فرسخي سھ از رو مادرزادي ھايآبي چشم ھمین واسھ. داشتم آبي چشم سعرو

لب تو رفت و شد ضایع حسابي .   

ً  گرنھ و بوده فرسخ چھار فاصلمون کنم فکر: گفتم خندیدم صدا با فھمیدمي حتما .  
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نمیاد خوش خدارو وروجک نگو: گفت خنده با بابا .  

کنھ؟ انتخاب آبي چشم تا دو محض رو اشآینده عروس ایشون میاد خوش خدارو چطوره: دادم جواب   

نازه خیلي ھم خدادادیھ آبیش ھم کھ اون نگار سراغ رهنمي چرا خوب دادم ادامھ جون مریم بھ رو .  

پسره حال تو زده حسابي نگار اما رفتن انگار: گفت و گذاشت دھنش تو موز تیکھ یھ جون مریم .   

داداشم زن بھ ایول پرید، دھنم از ھوی و خندیدم .  

 خودم روي بھ اما شدم دادم کھ سوتي متوجھ تازه. ندارم خبر کھ گرفتم زن کي من:گفتمي کھ سپھر صداي با

نگین پیش برم من جون بابا گفتم و نیاوردم .  

 موجب بعدھا تا ببینند مھ کنار در رو ما باید اطرافیان. بشینید بھتره: گفت و نشست بابا کناري صندلي روي سپھر

ایمخانواده یک ما بالخره نشھ حدیث و حرف  

 پسر نقش در چي اونم. باشھ ما يخانواده عضو داشت اصرار اینقدر چرا این دونم نمي نشستم جام سر حرص با

 خوادمي دلم کھ ایني خواد،نمي اون باشھ برادرم خواستممي کھ اوني بود من شانس اینم من برادر و خانواده

میاد برادریش ادعاي نبینم رونحسش ریخت .  

 اما. بود خوشحال خیلي من کردن جانشین یک از انگار. زدمي لبخند موذیگري با داشت کھ انداختم بھش نگاه یھ

اجازه با شد تموم توندقیقھ چند گفتم و شدم بلند جا از کنھ مشيخط واسم بذارم بود محال .  

 و دور بود داده بھم نگار کھ اخطاري طبق. کردند تماشا رو شدنم دور لبخند با سپھر و تعجب با جون مریم و بابا

 اما نبود ھیز نگاھش جنس ھرچند کردمي اذیتم ھمھ از بیشتر نوید نگاه کھ بود دریده و ھیز ھاينگاه از پر برم

 بابا کنار کردمي مترغیب و داد مي عذاب رو من این. شدنمي دیده توش ھم ھمیشگي مھربوني و پاکي اون

 رو روم حرص با بود من کالفگي گرنظاره لبخند با و بود نشستھ ھمونجا سپھر کردم سمتشون بھ نگاه یھ. برگردم

برگردوندم ازش   
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 شد مانع نگاھم چرخش. کرد تأیید سر دادن تکون با ھم بابا کھ باباگفت گوش زیر چیز یھ دیدم آخر يلحظھ تو اما

 دست توسط امشونھ کھ رفتممي رسیدمي نظر بھ کالفھ ھم اون کھ نگار سمت بھ بوده قرار چھ از موضوع بفھمم

 حقي چھ بھ گفتم منحوسش يقیافھ دیدن با برگشتم دست صاحب سمت بھ عصبانیت با شد گرفتھ ايمردونھ و قوي

زني؟مي دست من بھ   

کنم دعوتت رقص دوره یھ بھ خواھممي: گفت و زد پوزخندي .  

ً : گفتم و زدم ديپوزخن چي؟ دیگھ حتما   

کردیم صحبت ھم با قبالً  کھ چیش دیگھ مورد در: گفت و زد آمیزيشیطنت لبخند اونم .   

دانھپنبھ بیند خواب در شتر غریدم، حرص با .  

کردم دعوتت رقص دور یھ بھ کني تعریف واسم رو ھاتخواب نگفتم کھ من: گفت و خندید .  

کي؟ ياجازه با مگفت و زدم کمر بھ رو دستم   

بود؟ دارخنده سؤالم: پرسیدم ترعصبي خنده زیر زد   

اندازهمي آفتابھ یاد رو آدم دارهخنده ایستادنت حالت نھ: گفت ھاشخنده میون .  

 و انداخت صورتم بھ نگاه یھ داشت وجود امکانش نھ بود حالش نھ اما گوشش زیر بزنم خواستمي دلم خیلي

گرفتم اجازه بابات از: گفت .  

 ممکن غیر. گھمي راست پسره این داد اطمینان بھم ھایشپلک بستن آروم با چرخید بابا سمت بھ نگاھم ناباوري با

ممکنھ غیر: کردم زمزمھ. برقصم غریبھ پسر بغل تو من بده اجازه بابا بود   

ببینن ھم با بیشتر مارو الزمھ خانواده استحکام واسھ نھ: داد جواب .   
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 دستم دوباره کھ شم دور ازش خواستم ذاشتمنمي من اما بود کرده پیدا رو بابا ضعفنقطھ لعنتي این... دمفھمی تازه

کشید رو  

 رو اشدیگھ دست و کرد حلقھ محکم کمرم دور رو دستش گرياستفاده سوء با بغلش تو افتادم و خوردم سکندري

رواني کن ولم: گفتم حرص با فشرد رو امشونھ شدت بھ و گذاشت امشونھ روي .  

 با. کردمي خودش ھمراه بازي شبخیمھ عروسک یھ عین منم و کرد پاھاش دادن تکون بھ شروع آروم آروم

کننمي نگاه دارن ھاخیلي باشي آروم بھتره: داد جواب لبخند .  

ي حلقھ شدن ترتنگ با اما کنم دور ازش رو خودم کردم سعي قدرت تمام با   

شکست کمرم آخر: غریدم کمرم دور .  

کردممي فکر کھ ھستي اوني از ترظریف خیلي: گفت و کرد نگاھم شیطنت با .  

 دست خفقان احساس بھم و بود زده زل متورمش گردن و سرخ چشماي با کھ افتاد نوید بھ چشمم چرخ نیم یھ با

. کشھمي رو خودش ارهد دیگھ یکي رقصممي دیگھ یکي زن با ھستین جالبي يخانواده: گفت خنده با سپھر. داد

نکردن؟ دوئل اینا چرا راستي    

شدممي خالص دستش از زودتر باید خواستمنمي اینو من و کشیدمي عذاب داشت نوید .  

منھ داداش امید: گفتم حرص با .  

 بھ کنم خالص دستش از رو خودم تا بود کافي کوچولو فرصت ھمین و شد شل دستش يحلقھ لحظھ چند براي

 ناراحتت خوامنمي عصبانیم االن من نگو ھیچي: گفت کھ بدم توضیح خواستم و رسوندم نوید بھ رو خودم سرعت

  .کنم

خواستمنمي من خدا بھ: گفتم قراريبي با  ....  
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 ازم بلند ھايقدم با ھم بعد. گلي برگ از ترپاک تو دونممي گلم نگو ھیچي: گفت و گذاشت لبھایش روي رو دستش

شد دور  

 دختر یھ کمر تو دستش انداختم بھش نگاه یھ. بود سپھر تقصیر ھمش کردمي قرارمبي نوید ناراحتي. دمنبو آروم

دید ھم رو عقلش دندون شدمي بازش نیش از کھ بود لوند و بلوند .  

 روي رفتم دنبالش و نیاوردم طاقت اما بذارم تنھاش بود خواستھ ازم نوید کھاین با کنم اشخفھ خواستمي دلم

 کن باور نوید: گفتم و رفتم سمتش بھ. بود متورم گردنیش و سرخ صورتش ھنوزم بود نشستھ ویال کنار ھاينگس

خدا بھ رقصیدن، بھ کرد شروع اونم بغلش افتادم خورد پیچ پام شد دفعھ یھ چيھمھ کنم قبول خواستمنمي من  ....  

 قایم ازم را خودت حاال تا صبح از چرا ردي؟نخو سکندري من بغل تو چرا لعنتي؟ چرا: گفت و برید رو حرفم

کني؟مي   

ً  اما فرارم حال در مدام دونستممي خودم. بود اون با حق  ھمیشھ اون سوخت واسش دلم نبود ارادي حرکاتم واقعا

 موش این گرفتم تصمیم کنم اذیتش بخوام کھ بود نامردي حاال داشتم دوستش ھمیشھ منم و بود من پشتیبان بھترین

 یا شدمي بدل عشق بھ داشتن دوست این ببینم تا بگذرونم کنارش رو مدت یھ و بذارم کنار رو مسخره بازي ھوگرب

 یھ دي؟مي من بھ رو رقص دور یھ افتخار: گفتم آرومي با و گرفتم سمتش بھ رو دستم و زد کوتاھي لبخند. نھ

 و مھربوني از پر نگاھش حاال شدمين دیده اشچھره تو عصبانیت از خبري دیگر جھید نگاھش تو قشنگ برق

 با و انداخت بودم کرده دراز سمتش بھ کھ رو دستي انگشت نوک با و ایستاد روم بھ رو و شد بلند جا از بود تمنا

 کھاین واسھ اما بذاري اعتقادات رو پا من خاطر بھ نیست الزم احساسي چیز این رو دونممي: گفت مھربوني

دارم شرط یھ ببخشمت .  

 برادرم عین کھ ھم نوید با حتي و دقیقم خیلي نامحرم با رابطھ تو من دونستنمي ھمھ آخھ نوید این بود آقا درچق

 یادآوري با بود خورده بھم عوضي آدم یھ دست کھ بود بار اولین امروز و کردمنمي فیزیکي برخورد ھیچ بود

 کارو اون نگار جلوي نکشیدي خجالت تو. رد غروبت کار بھ اصالًاین: گفتم اخم با و گرفتم بل نوید حرکت
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 ھمین دختر ھستي بینيپیش قابل غیر تو چقدر: گفت و خنده زیر زد من ناگھاني موضع تغییر از تعجب با کردي

من؟ کار بھ میدي گیر وقت اون دادي رقص پیشنھاد بھم االن  

 خاصي لحن با کردم قھر کرد فکر کھ اونم بھش کردم رو پشتم نبینھ رو امخنده کھاین واسھ و گرفت امخنده خودم

 غیرارادي خدا بھ اما دادم وروجکم این دست آتو و نکردم خوبي کار دونم مي خواممي معذرت خوب خیلي: گفت

  .بود

خوب؟ امروزو کنیم فراموش بیا اصالً : داد ادامھ اونم برنگشتم   

رفتم؟ در شروط و شرط زیر از قشنگ ھچ دیدي: گفتم کوتاھي چشمک زدن از بعد و سمتش برگشتم خنده با   

زشتھ مھمونا پیش بریم بھتره: گقت و کرد مشتش راه میون اما اورد جلو نوازش براي رو دستش زد لبخند یھ .  

 بینمون از ھاپرده از سري یھ خواست نمي دلم شد پشیمون کھ بودم خوشحال رفتم بقیھ سمت بھ ھمراھش لبخند با

باشم داشتھ ھم رو عقلم احساس نارک دادممي ترجیح شھ بلند .  

 بھ ھم نیفتھ عوضي پسر اون بھ نگاھم ھم شدمي باعث و بودند خوبي و شاد جمع رفتم دوستانش و نگار سمت بھ

 کرد پیدا خواستگار ھم مشکي چشم با نگار اینجاست جالب. بودمي ترراحت نوید خیال جمع بودن دخترونھ خاطر

 نگار کھ ايغره چشم با البتھ داد ھم رقص دور یھ پیشنھاد بھش بودحتي برش و ورد مدام علي اقوام از یکي و

 امخنده اشکالفھ و عصبي يچھره دیدن با....رفت کشیدو رو راھش احترام با و گرفت پس رو حرفش رفت بھش

شھ مي پیدا واست خواستگار کھ اینھ ھیکل خوش ھم خوشگلي ھم....نیست چشم رنگ بھ دیدي: گفتم و گرفت .   

 مدام شم فامیل) علي خواھر( شیرین با مونده ھمینم سیاه سال صد نشھ پیدا خواممي: گفت و کرد پوفي حرص با

 بھ فامیل روي از بینممي کھ ھستي کسي اولین: گفتم و خندیدم بلندتر حرفش این با. باشھ چشمم جلو نحسش ریخت

دور فامیل اونم دهمي جواب داماد .  
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 پارتاال و پیر جمع تو الاقل جون آقا پیش بریم پاشو اصالً : گفت و گرفت اشخنده اشمسخره یلدل از ھم خودش

نیست ما بھ حواسش کسي .   

ً : گفتم شیطنت با ھوس در پیران و قفس در جوونا اتفاقا .  

 جونن آقا رفیقاي از بھتر کنھ پسر ھمون برگردیم بیا ھا گيمي راست: گفت جدیت با و وایستاد جاش سر دفعھ یھ

ً  دیگھ شھ عاشقم یکیشون  جون آقا کھ میزي سمت بھ کھ حالي در و کشیدم رو دستش خنده با. شممي دپرس واقعا

شھ مي اضافھ خواستگارات تعداد نداره عیب: گفتم کشیدممي بودند نشستھ دیگھ مرد چند .   

چطورین؟: تمگف جون آقا بھ رو لبخند با بده جواب نتونست نگار و رسیدیم میز بھ دیگھ   

 چیھ: گفتم و بوسیدمش شیطنت با. شمام تقلبي چشماي بھت تو ھنوزم: گفت و کرد نگاھمون مھربوني با جون آقا

گرفتم چشماتونو رنگ شھمي حسودیتون نکنھ .  

کردي قایم رو سیمین چشماي چرا کنممي تعجب نخیر: گفت و خندید جون آقا .  

 کنین لوسش کم جون آقا اِ : گفت سرعت بھ نگار شد کشیده ھم تو ابروھام جاش بھ و رفت لبم از لبخند مامان یاد با

چي؟ من پس  

 خاصي لحن با کردم قھر کرد فکر کھ اونم بھش کردم رو پشتم نبینھ رو امخنده کھاین واسھ و گرفت امخنده خودم

 غیرارادي خدا بھ اما دمدا وروجکم این دست آتو و نکردم خوبي کار دونم مي خواممي معذرت خوب خیلي: گفت

  .بود

خوب؟ امروزو کنیم فراموش بیا اصالً : داد ادامھ اونم برنگشتم   

رفتم؟ در شروط و شرط زیر از قشنگ چھ دیدي: گفتم کوتاھي چشمک زدن از بعد و سمتش برگشتم خنده با   

زشتھ مھمونا پیش ریمب بھتره: گقت و کرد مشتش راه میون اما اورد جلو نوازش براي رو دستش زد لبخند یھ .  
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 بینمون از ھاپرده از سري یھ خواست نمي دلم شد پشیمون کھ بودم خوشحال رفتم بقیھ سمت بھ ھمراھش لبخند با

باشم داشتھ ھم رو عقلم احساس کنار دادممي ترجیح شھ بلند .  

 بھ ھم نیفتھ عوضي پسر اون بھ نگاھم ھم شدمي باعث و بودند خوبي و شاد جمع رفتم دوستانش و نگار سمت بھ

 کرد پیدا خواستگار ھم مشکي چشم با نگار اینجاست جالب. بودمي ترراحت نوید خیال جمع بودن دخترونھ خاطر

 نگار کھ ايغره چشم با البتھ داد ھم رقص دور یھ پیشنھاد بھش بودحتي برش و دور مدام علي اقوام از یکي و

 امخنده اشکالفھ و عصبي يچھره دیدن با....رفت کشیدو رو اھشر احترام با و گرفت پس رو حرفش رفت بھش

شھ مي پیدا واست خواستگار کھ اینھ ھیکل خوش ھم خوشگلي ھم....نیست چشم رنگ بھ دیدي: گفتم و گرفت .   

 مدام شم فامیل) علي خواھر( شیرین با مونده ھمینم سیاه سال صد نشھ پیدا خواممي: گفت و کرد پوفي حرص با

 بھ فامیل روي از بینممي کھ ھستي کسي اولین: گفتم و خندیدم بلندتر حرفش این با. باشھ چشمم جلو نحسش تریخ

دور فامیل اونم دهمي جواب داماد .  

 پارتاال و پیر جمع تو الاقل جون آقا پیش بریم پاشو اصالً : گفت و گرفت اشخنده اشمسخره دلیل از ھم خودش

نیست ما بھ حواسش کسي .   

ً : گفتم شیطنت با ھوس در پیران و قفس در جوونا اتفاقا .  

 جونن آقا رفیقاي از بھتر کنھ پسر ھمون برگردیم بیا ھا گيمي راست: گفت جدیت با و وایستاد جاش سر دفعھ یھ

ً  دیگھ شھ عاشقم یکیشون  جون آقا کھ میزي سمت بھ کھ حالي در و کشیدم رو دستش خنده با. شممي دپرس واقعا

شھ مي اضافھ خواستگارات تعداد نداره عیب: گفتم کشیدممي بودند نشستھ دیگھ مرد چند .   

چطورین؟: گفتم جون آقا بھ رو لبخند با بده جواب نتونست نگار و رسیدیم میز بھ دیگھ   

 چیھ: گفتم و بوسیدمش شیطنت با. شمام تقلبي چشماي بھت تو ھنوزم: گفت و کرد نگاھمون مھربوني با جون آقا

گرفتم چشماتونو رنگ شھمي حسودیتون نکنھ .  
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کردي قایم رو سیمین چشماي چرا کنممي تعجب نخیر: گفت و خندید جون آقا .  

 کنین لوسش کم جون آقا اِ : گفت سرعت بھ نگار شد کشیده ھم تو ابروھام جاش بھ و رفت لبم از لبخند مامان یاد با

چي؟ من پس  

 کوتاه خداحافظي باید ھم بعد و نشستم کنارش دیگھ کم یھ نکنم دلگیر رو جون آقا و بزنم لبخند دوباره کردم سعي

 ھامھموني و مجالس تو دونستم مي رفتم اینا بابا میز سمت بھ اکراه با شد کھ شام سرو وقت کردیم ترکشون

اشخانواده با داره دوست   

 بلند از قبل جاھمین بیاریم رو غذامون بریم رهبھت: گفت و شد بلند جا از بابا رسیدنم با باشھ دورشون و بخوره غذا

میارم واستون من بشینین شما: گفت سپھر جون مریم شدن .  

ممنون: گفت و نشست اشصندلي روي جون مریم کھ کنم مخالفت خواستم .  

 الفيت ترسیدممي راستش. بیاره غذا واسم این خواستنمي دلم اصالً  اما نشست سرجاش اون از تبعیت بھ ھم بابا

میام منم: گفتم بنابراین بکنھ رو فسنجون .  

 کم یھ غذایي ھر از و برداشت بشقاب دوتا و رفتیم سرو میز سمت بھ سپھر ھمراه بابا رضایت از حاکي لبخند با

کنم؟ تالفي ترسیدي: گفت و اومد نزدیکم بایستم ازش فاصلھ با کردممي سعي کشید توش    

رو؟ چي: پرسیدم و گیجي بھ زدم رو خودم   

 برداشتم بابا و خودم واسھ بشقاب تا دو منم برداشتھ بشقاب تا دو فقط دیدم.ھیچي: گفت شیطنت با و زد لبخند یھ

 سپھر بھ توجھبي و کشیدم بود عاشقش کھ گوشت با پلو شوید ھم بابا واسھ و جوجھ تیکھ چند ساالد کھ خودم واسھ

 مریم بھ و کشید رو من دست بشقاب بالفاصلھ و رسید ھم سپھر کھ دادم بھش رو بابا غذاي برگشتم میز سمت بھ

 با گرفت سمتم بھ رو خودش دست غذاھاي از یکي و کشیدي رو زحمتش کھ ممنون: گفت لبخند با و داد جون

 راستش بخورم ازش تونستمنمي نشستم میز پشت و گرفتم ازش رو بختیاري حاوي بشقاب تردید و شک
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 بھم موذیگري با ھم گاھي و کردمي کوفت رو غذاش آرامش ھمان در اون اما باشھ ھریخت توش چیزي ترسیدممي

 کردم بوش کمي و زدم چنگال بھ رو تکھ اولین هللابسم گفتم با نداشتم ايچاره و بودم گرسنھ خیلي زدمي لبخند

 کھ پوزخندي بھ و آوردم باال رو سرم اشھمیشگي طعم حس با گذاشتمش دھنم بھ تردید با نداشت خاصي بوي

ً  کردم کجيدھن بود سپھر لب يگوشھ  ھم شام از بعد مونممي گرسنھ کارش این با بود کرده فکر خودش با حتما

 با جدیدشون منزل بھ علي و نگین رسوندن از بعد نھایت در و کردم نظاره دیگران پایکوبي و رقص بھ کمي

 واسھ التماسش ھمھ اون و آخر لحظات تو نگین يدهزوحشت يقیافھ یادآوري برگشتیم خونھ سمت بھ خستگي

 تیزبین چشماي از کھ آورد لبم بھ لبخند علي يموذیانھ لبخند و شیطون نگاه برابر در ھماون نگار یا من موندن

بستھ چشماي با اونم خندي؟مي چي بھ پرسید و نموند دور بابا .  

 انگار نگین يقیافھ بھ: گفتم داشتم بابا مقابل در ھمیشھ کھ رودربایستي بي با و کردم باز رو چشمم الي البھ

گاهشکنجھ بردنشمي داشتن . 

 از اینو کھ خندید آروم بود نشستھ جلو صندلي روي کھ سپھر و گزید لب بود نشستھ کنارم کھ جون مریم حرفم با

 حرفت این جواب: گفت و کرد نگاھم آیینھ توي از مھربوني با ھمیشھ مثل بابا اما فھمیدم ھاششونھ خوردن تکون

دممي بھت بعداً◌ٌ  رو .  

 سپھر بھ رو و بخنده بلند صداي با بابا شد باعث کھ پایین انداختم رو سرم و کشیدم خجالت دفعات معدود عنوان بھ

 يزدهخجالت يقیافھ تونيمي دیگھ سال چند نیست معلوم چون بندازي آروز بھ نگاه یھ بھتره جان سپھر: بگھ

ببیني رو خواھرت .   

 لبخند یھ زدم زل بھش عادي يقیافھ با و کردم جور و جمع رو خودم سریع اما چرخید سمتم بھ آرومي بھ سپھر

 خیلي کشنمي خجالت بار یھ سالي کھاین بر عالوه ایشون دادم دست از رو لحظھ انگار: گفت بابا بھ رو و زد

کننمي فروکش ھم زود .  
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 کھاین و بابا حرکت تالفي واسھ شیطنت با. رو دخترم نکنین اذیت کھ غرید و گرفت رو دستم محبت با جون مریم

 عقد کھ شبي یادتونھ بودم دیده رو صحنھ این من ھم یدگھ بار یھ گفتم، بود کرده خطاب غولھ آقا این خواھر منو

  کردین؟

 شدند شوکھ حرفم از قدراین زدم دلبخن بال فراق با من اما شد سرخ شرم از بابا و انداخت زیر بھ سر جون مریم

 خواستممي انداختم سپھر بھ نگاه یھ بغل يآینھ از. گذروندم امید پیش رو شباون من رفت یادشون اصالً  کھ

 و چشم با شیطنت با منم. کنھمي نگاه منو داره داره، لب بھ لبخند کھحالي در اونم دیدم کھ ببینم رو العملشعکس

 کھ فھموند بھم چشمک یھ زدن با کھ دادم نشون بودند رفتھ فرو سکوت در کھ رو بابا و جون مریم بھش ابرو

 خودم بھ بود شده نزدیک بھش کھاین از ریخت فرو وجودم تو چیز یھ چرا دونمنمي ھست، چیز ھمھ بھ حواسش

 بھ رو خودم و مبست رو چشمھام کنھمي فکر چھ خودش پیش خودراضي از يپسره نبود معلوم االن فرستادم لعنت

 مریم و بابا خداحافظي از بعد اون بود درست حدسم و رسیدم سپھر يخونھ بھ فھمیدم ماشین ایستادن با زدم خواب

 بھ خطاب من بودن خواب خیال بھ بابا ماشین افتادن راه با. رفت اشخونھ سمت بھ و شد پیاده ماشین از جون

 زیر از کھ موھایي بھ دستي جون مریم کرد؟ زدمون التخج سپھر جلو چطور وروجک دیدي: گفت جون مریم

 ذھنش بھ کھ رو حرفي ھر اون شد گیردل ازش نباید شوره از پر آرزو: گفت و کشید بود اونده بیرون شالم

گھمي رسھمي . ******* 

کنيمي درکش کھ ممنونم: گفت مھربوني لحن با بابا .  

ً  زد صدام آرومي بھ حیاط بھ ورود با نگفت یچھ و بوسید رو پیشونیم شد خم آروم جون مریم  دونستم نمي واقعا

 ھاپلھ از رفتن باال يحوصلھ شدم ساختمون وارد سختي بھ آلودخواب ھايچشم و خستگي با اما رفتم خواب بھ کي

 نمي دمکر ولو تخت روي رو خودم و رفتم بود اتاق تریننزدیک کھ خونھکتاب کنار اتاق بھ ھمین واسھ نداشتم رو

 یھ. بود کرده دم و تاریک ھوا شدم بیدار خواب از کمرم شدید خشکي احساس با کھ بود گذشتھ ساعت چند دونم

 نگاه یھ و کشیدم بیرون زور بھ رو خودم تخت زیر بودم افتاده کي دونمنمي بردم پي موقعیتم بھ تا کشید طول کم

 از ھامریھ شدن پر با کشیدم عمیق نفس یھ و کردم بازش سرعت بھ و رفتم پنجره سمت بھ انداختم روشن ھواي بھ
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 باغبون( قربون مش بود قرار امروز افتاد یادم تازه بستم رو پنجره سریع و داد دست بھم تھوع حالت پھن بوي

 بودم مجبور مدام کھ بودم متنفر روز این از من چقدر کھ واي. بده کود ھاگلدان و ھادرخت بھ تا بیاد) خونمون

 کردمي امافسرده ھم تصورش کنم تناول غذا بو ھمین جوار در و بفرستم ھامریھ بھ رو پھن بوي با مخلوط يھوا

 بھ و پوشیدم رو ھاملباس سرعت بھ رفتم باال سمت بھ و کردم مرتب رو تخت بود مطب بھ رفتن کار بھترین

صبحي؟ اول کجا: رسیدپ وضعم و سر دیدن با رفتم بود آشپزخانھ ھمون کھ جون مریم سنگر سمت    

مطب: گفتم و گرفتم خودم واسھ مربا و نون لقمھ یھ .  

تعطیلي؟ روز این تو: پرسید و انداخت باال ابرویي تعجب با   

ھست؟ ھم ايدیگھ راھھ اجباري فیض این از رھایي براي: گتفم عجز با و گرفتم رو امبیني    

 بتوني اگھ ندارم رو ھمراھیش وقتھ من اما بگرده رو شھر وادخمي وقتھ خیلي سپھر: گفت و کرد نگاھم لبخند با

کني کمکش و بري ھمراھش شممي خوشحال .  

 اون با اما بزنم بشکن بو يھالھ این يسایھ در شب تا بودم حاضر کردم نگاھش واج و ھاج مونده گل تو خر عین

 بھ رممي کردي قبول کھ ممنون: گفت و بوسید را امگونھ جون مریم کھ بزنم حرفي اومدم نباشم ھمراه رواني

بزنم زنگ سپھر .  

 رو گوشم نشھ گیردل ازم شد متوجھ اگھ بعدھا تا دادممي خبر نوید بھ باید اومدم خودم بھ جون مریم رفتن با

 غولھ آقا بھ شھر معرفي اجباري توفیق بھ امروز خیر بھ صبح سالم: گفتم بھش اس ام اس یھ با و آوردم بیرون

 مواظب عزیزم بگذره خوش: داد جواب کھ بود نگذشتھ دقیقھ چند. باشم داده خبر بھت خواستم شدم دعوت) ھرسپ(

کن دوري ھم غولھ آقا از باش خودت .  

 شاید چرا، دونستمنمي اما نداره سپھر از خوشي دل چندان دونستممي بود معني از پر بودن شوخ عین در اشجملھ

گستاخھ و چرون چشم کم یھ اون بود کرده درک اونم . 
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 وارد خوشحالي با جون مریم. کنم حفظ باھاش رو روابطم جون مریم و بابا خاطر بھ بودم مجبور من حال ھر بھ

 کرده فکر رو پر بچھ زدم پوزخندي. دنبالش بري شھمي آماده تا کرد خواھش گفتم بھش: گفت و شد آشپزخونھ

 پیچ سر زد سرم بھ موذیانھ فکر یھ ماشین بھ ورود با رفتم در سمت ھب و برداشتم رو سوییچ باالجبار اشمراننده

 اما مکافاتھ کردنش خشک و کردن باز دونستممي کردم خالي کناریم صندلي روي و آوردم بیرون رو آبم بطري

 این بھ اشسختي. حلھ چیز ھمھ آلن آچار تا چند و 12 – 10 آچار یھ با دونستممي ھاخانم يبقیھ عکس بر

 بعد منتظرشم گفتم و زدم زنگ اشخونھ در جلوي رسیدن با بگیرم رو راضي خود از آقاي این حال کھ ارزیدمي

 اندام کھ بود کرده تنش روشن درجھ چند بلوز یھ با تیره آبي لي شلوار یھ اومد بیرون خونھ از ربع یک از

 حقش اما. شھ خیس بخواد بود حیف و بود قشنگ شلوارش واقعا. ذاشتمي نمایش بھ سخاوتمندانھ رو اشورزیده

بره دنبالش احترام با باید محترم خانم یھ با ھمراھي براي بگیره یاد بعد من تا بود .  

ندیدي؟ خوشگل حاال تا: گفت و اومد سمتم بھ   

 خوش مدید زیاد خوشگل: گفتم و زدم پلید لبخند یھ کنممي نگاه رو پایش تا سر دارم است دقیقھ چند فھمیدم تازه

ندیدم تیپ .  

ً : گفت و آورد جلو رو دستش حرفي ھیچبي اما کرده تعجب تعریفم از بود پیدا کامالً  اشقیافھ از . سوییچ لطفا

دمنمي کسي بھ ماشین من ضمن در ندارم اعتماد رانندگیت بھ متأسفم: گفتم و انداختم باال ابرویي .  

 نشستم جام سر ھم من نشست صندلي روي و رفت مقابل سمت بھ و خرابھ خودم ماشین کھ حیف: غرید حرص با

 کشیدمي دست صندلیش اطراف بھ و خوردمي وول مدام کنھمي ناراحتي احساس بود معلوم دادم گاز سرعت بھ و

 دقیقھ یھ: گفت و نیاورد طاقت ھم باالخره بودم کرده خیس رو گاھشنشیمن قسمت و صندلي وسط فقط من اما

کنار بزن .  

چرا؟: گفتم ساختگي بتعج با   

دقیقھ یھ دار نگھ گممي: گفت و برد باال رو صداش کم یھ   
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 بود خیس کامالً  کھ شلوارش پشت شدن پیاده حین. شد پیاده ماشین از سرعت بھ داشتم نگھ اتوبان کنار رو ماشین

 بھ نگاه یھ و کشید صندلي بھ دستي حرص با خنده زیر زدم شدت بھ و بخورم فرو رو امخنده بازم نداد اجازه

رواني:گفت و انداخت من يخنده از سرخ يچھره ....  

دیوانھ يدختره بگم تو بھ چي من آخھ:) غرید و خورد رو حرفش يادامھ( ...  

 خرابي کار ماشینم صندلي رو. کنيمي توھین بھم حقي چھ بھ: زدم فریاد و کردم قطع رو امخنده و برخورد بھم

کني؟يم ھم درازي زبون کردي    

 روي خواست. داشتم نگھ رو خودم سختي بھ کھ خنده زیر بزنم دوباره بود نزدیک چھارتا بود شده چشمھاش

کشيمي گند بھ رو ماشین کل االن کجا: زدم داد کھ بشینھ عقب صندلي . 

کنم؟ چکار پس: پرسید استیصال با   

بعد شي خشک تا آفتاب تو وایستا: گفتم و خوردم فرو رو امخنده .  

 دعا ستگردونھ یھ روزگار این باشھ یادت اما توئھ سر زیر ھمش دونممي کھ من: گفت و انداخت بھم تند نگاه یھ

نرسھ من بھ نوبت کن .  

نزني حرف قدر این بھتره پس. منھ نوبت کھ فعالً : گفتم و خندیدم .  

 درد دلم کھ خندیدم بھش قدراین شتگذ ساعت نیم حدود ایستاد آفتاب تو و شد دور ازم و زد بھم عجیب لبخند یھ

  گرفتھ

 اشقیافھ. داد الیف ایزي از استفاده پیشنھاد بھش و ایستاد کنارش دختر از پر سمند یھ وقتي الخصوصعلي بود

 ً  از سوخت واسش دلم باالخره شدن دور وازش دادن گاز سرعت تمام با کھ زد سرشون داد یھ بود دیدني واقعا

شو سوار: گفتم و گرفتم سمتش بھ رو یچسوی شدم پیاده ماشین .  

روني؟نمي خودت چرا: پرسید گیجي با   
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ست؟دیگھ ينقشھ یھ اینم: پرسید و کرد تنگ کم یھ رو ھایشچشم بعد   

 نھ: گفتم و زدم خندينیش. نبود درک قابل واسش حرکاتم کھ بودم آورده چارهبي سر بال قدراین بود گرفتھ امخنده

بشھ القا بھم بودن راننده حس وادخنمي دلم فقط .  

 و کشید صندلي روي دستي شدن سورا از قبل اما رفت ماشین سمت بھ و گرفت دستم از رو سوییچ ناباوري با

 ھنوز سرکشیدیم تھران ھايخیابون بھ و زدیم دور کمي چرخوند ماشین تو رو سوییچ هللابسم گفتم با نشستن از بعد

 یکي روي شد پیاده حرفي ھیچ بھ و ایستاد رستوران یھ جلوي دو ساعت نزدیکاي زدنمي حرف و بود ساکت ھم

 بھ رو و انداخت منو بھ سرسري نگاه یھ نشستم کنارش و رفتم میز ھمون سمت بھ اجبار بھ نشست ھاصندلي از

خواممي گوشت و پلو باقال من: گفتم و پریدم حرفش میون بھ جوجھ پرس دو: گفت خدمتپیش .   

ً  ساالد ھم تا دو و دلستر تا دو: گفت و کرد پوفي لطفا .  

موسیر ماست یک با دوغ یک: گفتم خدمتپیش بھ رو بیارم در رو لجش کھاین واسھ .  

 شھمي: غرید سپھر او رفتن با شد دور ازمون لبخند با و انداخت نگاھي سپھر يشده سرخ يقیافھ بھ خدمتپیش

ھا شکارم حسابي نذاري؟ سرم بھ سر .  

داري؟ درگیري خود مگھ چرا: پرسیدم پررویي با اما صبحھ يقضیھ منظورش دونستممي   

 معذرت اوه: گفتم خنده با باش زدنت حرف مواظب: گفت و داد ھل سمتم بھ محکم رو کاغذي دستمال يجعبھ

انددیوانھ گفت نباید ھادیونھ بھ بود رفتھ یادم خواممي .  

اينخالھ قدراین چرا تو شخصیتي با اون بھ حاجي موندم من :گفت و کرد بھم چپي نگاه یھ   

 ھايپره و شد سرخ ھاشچشم شد عوض رنگش دفعھ یھ. بودن زبالھ از بھ بودن نخالھ: گفتم پوزخند ھمون با

 مشت رو دستش ننداختم تا و تک از رو خودم اما کردم رويزیاده فھمیدم شدمي بستھ و باز ھاشنفس با اشبیني

بیاره پایین رو خوشگلم فک بزنھ دادممي احتمال آن ھر و بود هکرد  
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 زل بھم نبود سرخ دیگھ کھ شبش رنگ بھ ھايچشم ھمون با دیدم و کردم باال سر کردم حس رو نگاھش سنگیني

 آق کنممي حساب رو غذام خودم نترس کنيمي نگاه بھم جورياون چرا: گفتم آمیزکنایھ لحني با پررویي با زده

اداشد .  

 از شدمي ناراحت کھ معلومھ البتھ شد ناراحت کردم حس شد غذاش خوردن مشغول و انداخت پایین رو سرش

 تو گفتن با و کرد تموم سریع خیلي رو غذاش بگھ جک واسم داشتم ھم انتظار بودم آورده سرش بال تا ھزار صبح

 در از خواستم و شدم بلند جا از غذام خوردن از بعد کردم بیشتر رو سرعتم منم کرد ترک رو میز منتطرم ماشین

خانم: زد صدا یکي کھ شم خارج   

منین؟ با: پرسیدم و برگشتم تعجب با   

شمام با بلھ: گفت و ومد ا جلو مرد .  

امرتون؟: پرسیدم   

 اون: گفت و کرد توضیح بھ شروع پسر بود غذام حسابصورت انداختم بھش نگاه یھ گرفت سمتم بھ رو ايورقھ

 صندلي شدم خارج رستوران از و دادم مرد بھ رو نظر مورد مبلغ و دادم تکون سري بگیرم خودتون از گفتن اآق

 نگاه پرید جاش از کھ کوبیدم ھم بھ محکم رو در و شدم سوار آروم خیلي بود بستھ ھاشچشم و بود خوابونده رو

بده شفات خدا: گفت لب زیر و انداخت من خندان يچھره بھ .  

 پیش در رو راھي و نرفت خونھ بھ انتظارم برخالف بود بسش ریختم ھم بھ رو خوابش کھ ھمین ندادم وجوابش

 بیست حدود سپردم خواب بھ رو خودم و بستم رو ھامچشم. بیاد ھامچشم بھ خواب شد باعث شکم سنگیني گرفت

 گرفتي نباشم تنھا من فرستاده رو وت مامان مثالً  بابا پاشو: گفتمي کھ شدم بیدار خواب از صداش با بعد دقیقھ

ببیني؟ من بھ ھم رو خواب ساعت نیم تونينمي چیھ: گفتم و کردم باز چشم خوابیدي   

ساعت سھ و نھ ساعت نیم: گفت و زد پوزخندي .  
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 محیط دیدن با کھ بودم نشده خارج اول شوک از ھنوز کردم نگاه شده میش و گرگ ھواي و ساعت بھ تعجب با

بازي؟ شھر: کردم زمزمھ لب زیر شد وارد بھم دوم شوک اطرافم   

بچسبھ خواب ھمھ این از بعد ھیجان کم یھ کنم فکر آره: گفت و خندید .  

 ضعفم نقطھ تنھا نوعي بھ و بودم گریزون ارتفاع از بچگي از راستش اومدنمي خوشم اصالً  شھربازي از من

 آرومي بھ ھمین واسھ دادم دستش رو تمسخرم واسھ هسوژ بھترین بزنم حرفي اگھ بودم مطمئن اما بود ارتفاع

شھربازي؟ چرا حاال: گفتم   

نداره مزه آزاد سقوط و ترن ياندازه ھیچي چون: گفت و شد پیاده ماشین از خنده با . 

ً  خدا یا  شينمي پیاده چرا: گفت و کرد باز برام رو در ترسیدممي ازشون مرگ حد سر تا کھ گفت رو چیزایي دقیقا

خوابي؟ ھنوز نکنھ   

 و وحشت تونل مثل ابتدایي وسایل از رفتیم بازي وسایل سمت بھ ھمراھش و شدم پیاده ماشین از آرومي بھ

ً . کرد شروع بعدي چند سینما و سفینھ و سورتمھ  بلیط يباجھ سمت بھ سرعت بھ خوردمي بھم داشت حالم واقعا

 با چون بود پریده ھم رنگم کنم فکر دھنم تو اومدمي داشت قلبم. ھاستکاري اصل نوبت حاال: گفت و رفت ترن

 با ھمین واسھ بزنم حرف پیشش ترسم از داشت افت امواسھ خیلي ترسي؟نمي کھ تو پرسید و زد لبخند بدجنسي

 دستگاه و بره برق کردممي دعا ايگانھبچھ روش بھ یا نیاد گیرش بلیط کردم آرزو بار ھزار دادم منفي پاسخ سر

نشد برآورده دعاھام از کدام ھیچ اما. ھش خاموش .  

. بشینم کنارش کرد مجبور منم و نشست جلو خودش. رسید ما بھ نوبت طویل صف یھ از گذر از بعد باالخره

 روح از تھي جسمم کردم حس سرازیري اولین تو کرد پیدا افزایش سرعت رفتھ رفتھ و بود آروم ابتدایي حرکت

 در سعي داشت نظر زیر ھم رو حرکاتم ترینکوچک کھ سپھر خندون يچھره دیدن با کھ بزنم فریاد خواستم شد

 ھم قبلي بھ نسبت کھ گرفت پیش در رو دیگري سراشیبي ايالعادهفوق سرعت با ترن. کردم فریادم کردن خفھ
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 بھ ترن شدن کج بستم رو چشمام و کشیدم دل تھ از جیغ یھ ناخودآگاه داشت بیشتري سرعت ھم و تندتر شیب

بزنم صدا رو اسمش فریاد با و بگیرم رو دستش وحشت با شد باعث بودم نشستھ من کھ راست سمت   

 مھربوني با و فشرد گرمش بدن بھ منو کرد حلقھ امشونھ دور رو دستش و شد جمع اشخنده کھ شد چي دونمنمي

 وزنم داشتن نگھ توانایي پاھام شتبرگ اولش جاي بھ قطار بعد دقیقھ چند باش آروم..رسیممي االن... نترس: گفت

 چند شد غیب خودش و نشوند نزدیک ھايصندلي از یکي روي منو سپھر شدم بلند جا از سختي بھ اما نداشت رو

افتاده فشارت بخور بیا: گفت و گرفت سمتم بھ اونو برگشت میوه آب یھ با بعد دقیقھ .  

: گفت و نشست کنارم گرفتم ازش رو میوه آب نداشتم کلکل يحوصلھ اصالً  و. مردممي داشتم حاليبي زور از

بترسي قدراین کردمنمي فکر خواممي معذرت .  

 فقط نبودم ناراحت دستش از ندادم رو جوابش بود احمقانھ تالفي یھ دارم قبول: گفت کھ کردم نگاه بھش اخم با

بھتري؟: پرسید گذشت کھ کم یھ زدم فریاد رو اسمش و گرفتم رو دستش جورياون کھ کشیدممي خجالت ازش   

ممنون: گفتم لب زیر و دادم تکون مثبت ينشونھ بھ سري .  

بابتھ؟: پرسید شیطنت با   

 آب خالي قوطي ھمین واسھ کردم تشکر ازش شد حلقھ ھامشونھ دور کھ حمایتي دست بابت بگم بھش خواستمنمي

بگیري زما پولشو نخواي اگر البتھ این: گفتم و دادم نشون رو میوه . 

کنیممي ھابخشي حاتم این از زیاد ما نترس: گفت و خندید .  

ظھر؟ ناھار مثل: گفتم   

کنم دعوتت عالي شام یھ بھ حاضرم اما بود خودت تقصیر اون: گفت و خندید بلندتر .  
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 با و شتیمبرگ ماشین سمت بھ. رفتیممي بیرون لعنتي شھربازي این از بود این حسنش بھترین اومدنمي بدم ھمچین

 طوالني مسافت طي از بعد نشستم عقب صندلي روي قبل مثل. خنده زیر زدیم تامون دو جلو صندلي یادآوري

شو پیاده: گفت و داشت نگھ دنج و شیک رستوران یھ جلوي .  

 و اوند سمتمون بھ سپھر دیدن با پوشيخوش و جوان پسر شدیم رستوران وارد ھمراھش و کردم عمل حرفش بھ

کني؟نمي معرفي رو خانم جان سپھر: گفت لبخند با سپھر با پرسياحوال و سالم از بعد   

حاجي دختر آرزو: داد جواب سپھر .  

ً  بفرمایید خانم اومدید خوش: گفت احترام با است سینا اسمش دونستممي حاال کھ پسر لطفا .  

ناسھ؟شمي رو بابا سینا: پرسیدم تعجب با نشستیم میزي پشت سینا راھنمایي با   

مگھ؟ چطور: گفت لبخند با سپھر   

شناخت سریع امحاجي دختر گفتي آخھ .   

کنھ؟مي فرقي: داد ادامھ چھره ھمون با   

نھ: گفتم و انداختم باال ايشونھ بود جالب خیلي واسم کھاین با .  

 رو منو زندگي پیاز ات سیر از اون منھ دوست تنھا و بھترین سینا کني مھار رو فضولیت نیست نیاز: گفت و خندید

دارم وحشت دونستنشون از خودم کھ رو چیزھایي شاید حتي داره خبر .  

 سمتمون بھ غذا پرس دو با سینا بعد يدقیقھ پنج از ترکم نگفتم ھیچي و دادم تکون استفھام ينشونھ بھ سري

 بپرسم اومدم. ببینھ رو نمخا آرزو و تو خوادمي دلش خیلي جاست این شمیم: گفت سپھر بھ رو لبخند با برگشت

بخوریم ھم کنار رو شام نیستیم مزاحم اگھ .  

ً : گفت سرعت بھ سپھر شیممي خوشحال بیاد بگو شده تنگ خیلي واسش دلم اتفاقا .  
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شممي خوشحال: گفتم و زدم لبخند زور بھ اما بود اومده بدم ازش ندیده ھرچند کرد نگاه بھم بالتکلیفي با سینا .  

برداشتي عیاشي از دست کردممي فکر: گفتم سپھر بھ رو سینا رفتن با .  

داره؟ ھم فرقي مگھ: گفت و کرد نگاھم لبخند با   

 جون مریم خاطر بھ نھ: گفتم و کردم مني و من زدم رو حرف اون چرا دونستم نمي اصالً  نھ یا داره دونستمنمي

ً نس دختر یھ ھمراه سینا کھ بگھ چیزي خواست و زد پوزخندي. گفتم  و بادومي ھايچشم کھ اندامخوش و کوتاه بتا

اومد سمتمون بھ داشت سبزه پوستي  

دیدار مشتاق خانم آرزو سالم: گفت و آورد جلو رو دستش باشھ شمیم ھمون زدم مي حدس کھ دخترک .  

سالم: گفتم فقط و زدم لبخند تعجب با .  

خوشحالي؟ بینينمي رو ما خبرا؟ چھ سپھر آقا بھبھ: گفت و رفت سپھر سمت بھ شمیم   

خوشحالم کھ معلومھ: گفت و کرد برانداز رو شمیم پاي سرتا سپھر .  

شده تنگ من واسھ دلش گفتھ سینا بھ من يعمھ پس خودت جون آره: گفت لبخند با شمیم .  

 فھمیدمنمي ھم رو دلیلش بودم ریختھ ھم بھ راحتن ھم با قدراین سپھر و شمیم دیدم مي کھاین از داشتم بدي حس

 کھ مصنوعي قدراین و بود شده نقاشي کامالً  لبم روي لبخند بکنم رو جفتشون يکلھ خوادمي دلم دونستممي فقط

 قشنگش لحن ھمون با شمیم بودم داده دست از رو غذا بھ میل نشستم بھ رو شمیم و شد اشمتوجھ سینا کردم فکر

بختیاري؟ بازم: پرسید سپھر از   

 بختیاري جدولم صدر ھنوزم وگرنھ کرد تغییر من غذایي يذائقھ شب یک فقط: گفت و کرد منگاھ لبخند با سپھر

گوشتھ با فسنجون و .   
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 سپھر و سینا و شمیم نداشتم رو گذشتھ مرور يحوصلھ اما ورودشھ روز و اول شب بھ اشاشاره دونستممي

ً  ھم شما: گفت من بھ رو شمیم کھ کردممي بازي غذام با سکوت در من و کردندمي شوخي ھم با چنانھم  باید حتما

   .بیاید

کجا؟: پرسیدم منگي با   

دیگھ ما عروسي: گفت و انداخت بھم نگاھي یھ شمیم .  

ً  خورد سرم تو جرقھ یھ باشھ خبربي جدیدش عروس از جون مریم کردمنمي باور اومدم خودم بھ تازه  سپھر حتما

ً  تا آورده منو  کھ بودم فکر تو. گستاخ يپسره خونده کور اما کنم معرفي جون مریم بھ اونو شمیم با آشنایي از بعدا

خوبھ؟ حالتون: پرسید سینا   

ممنون خوبم: گفت و دادم تکون سري .  

ھست؟ کي هللاشاان: پرسیدم شمیم بھ رو   

بده رو تزش سینا کھ دیگھ ماه دو: گفت و انداخت سینا بھ نگاه یھ .  

ً : گفتم و زدم واقعي لبخند ھی شد صاف کجم دوزاري تازه نھ کھ چرا. میام حتما .  

عزیزم کنيمي خوشحالمون: گفت بود خورده جا من ناگھاني حالت تغییر از کھ بدبخت شمیم  

 گرفتیم پیش در رو خونھ راه سینا و شمیم با گرم خداحافظي یھ از بعد و خوردم بیشتري اشتھاي با رو شامم يبقیھ

 بھ خونھ در جلوي ماشین ایستادن با بودم زده زل بیرون بھ کنارم يشیشھ از منم و بود ساکت سپھر راه توي

خوبھ؟ حالت پرسیدم تعجب با شدم مواجھ خون ؟ با دوباره اما کنم تشکر تا چرخیدم سمتش   

سرخھ خیلي چشمات اما: گفتم داد تکون مثبت ينشونھ بھ سري .  

نیست مھم: گفت و انداخت بھم کوتاه نگاه یھ .  
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تو بریم شو پیاده: گفتم .  

ً  فقط: گفت و کرد نچي کن خبر آژانس واسم لطفا .  

رسونمتمي خودم عقب بشین شو پیاده نیست الزم: گفتم .  

  ... اما

ندارم رو حوصلت شو پیاده گممي اما و کوفت: گفتم عصبانیت با .  

دیمرسی: گفت و داشتم نگھ اشخونھ جلوي شد پیاده ماشین از و زد لبخند یھ .  

 با گربھ بھ بکني کھ محبت حیف رفت اشخونھ در سمت بھ و شد پیاده ماشین از تشکري حتي یا حرف ھیچ بدون

دکتر؟ خوریممي کھ رو حلوات هللاشاان: گفتم برسھ گوشش بھ کھ صدایي   

 ھم من شد خونھ دوار و نزد حرفي اما بگھ چیزي یھ داشتم انتظار کرد نگاھم کوتاه لبخند یھ با و برگشت سمتم بھ

 جا آشپزخونھ توي رو گوشیم چرا کھ شد سرازیر بھم بابا غرولند و اعتراض سیل خونھ بھ رسیدن با افتادم راه بھ

 برش رفت یادم ھم بعد دادم پیام نوید بھ چون: گفتم و بوسیدم رو لپش بوده خاموش دیوونھ دکتر موبایل و گذاشتم

نیستم جون مریم پسر موبایل اختیاردار کھ من ھم بعد دارم .  

 برداشتم رو گوشیم. زده زنگ بار چند داره کارت انگار بزن نوید بھ زنگ یھ: گفت بود شده راحت خیالش کھ بابا

تو؟ بودي کجا غرید شده کنترل عصبانیتي با گرفتم رو نوید يشماره بالفاصلھ رفتم اتاقم سمت بھ چشم گفتن با و   

بودم سپھر با کھ گفتم: گفتم آرومي لحن با .  

شب؟ موقع این تا: گفت حرص با   

 باشھ الزم کنمنمي فکر: گفتم عصبانیت با ھمین واسھ کنھ بازخواست منو نداشت حق اون اومد بدم حرفش از

بدم بھت توضیحي .  
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 شد مسلط خودش بھ باالخره باشھ آروم کنھمي سعي داره دونستممي زدنمي حرف اما شنیدممي ھاشونفس صداي

دختر؟ سرم بھ زد خیال و فکر چقدر من دونيمي تو :گفت   

کني؟مي بازيلج چرا دارم دوستت چقدر من دونيمي کھ تو بودم؟ حالي چھ لحظھ این تا فھميمي ھیچ   

 کھ تویي این فھمممي: گفت ايشدهبم صدایي با گي؟مي چي داري فھميمي بازي؟لج چھ: پرسیدم تعجب با

نھ؟ یا شيمي عشقت عشق کھاین تکلیفي بال. داره حالي چھ بالتکلیفي دونينمي  

 

 یھ چشم روبھ نوید تونمنمي ھم ابد تا بودم مطمئن بوده کافي فرصت ماه سھ دو این بودن زدن حرف وقت دیگھ

بزنم حرف باھات خواممي شدم خستھ بالتکلیفي این از منم ببینیم ھمو بھتره نوید: گفتم ھمین واسھ ببینم عشق .   

وقتي؟ چھ: پرسید باعجلھ اما کرد عجبت   

 نگار چرخیدممي خودم دور و بودم کالفھ مدام مطب تو بعد روز گذاشتم باھاش رو عصر چھار ساعت فردا قرار

 ھاممریض باشھ خودش کار تو سرش کردمي سعي و گفتنمي چیزي اما بود شده حالم بودن عادي غیر متوجھ ھم

 رسیدن با بیرون زدم مطب از و گردمبرمي دیگھ ساعت دو تا گفتم نگار بھ یمن و سھ ساعت و کردم ویزیت رو

 روي و رفتم سمتش بھ. ھمیشھ از ترتیپخوش دیدم رو نوید بود کوچیک و دنج شاپ کافي یھ تو کھ قرار سر

 نتیجھ بھ و بودم کرده فکر صبح تا دیشب بودم مطمئن کارم انجام بھ اما نبود دلم تو دل نشستم اشتعارفي صندلي

 نگاھم زیر داره استرس بود معلوم انداختم داشت ریتمي حرکت میز روي کھ نوید دست بھ نگاه بھ بودم رسیده

بزني؟ حرف خواينمي: گفت و نیورد طاقت   

تو رو بودم کرده آماده قبل از کھ رو ھایيحرف و کشیدم عمیق نفس یھ    

 رو ھاشیریني و شديمي شریک ھام با ھا تلخي تو بودي پناھم يبود پشتیبانم بچگي از: گفتم و کردم مرتب ذھنم

 بھ ھم خودم کھ عملم تواولین گرفتي رو دستم رفتممي نیستي بھ رو داشتم مامان مرگ با وقتي کرديمي من سھم
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 مھربوني خوبي تو امید از بیشتر گاھي حتي و زیاد خیلي داشتم دوستت. داشتي اطمینان بھم نبودم مطمئن خودم

دنیایي داداش بھترین تو...  تو آخھ کنممي افتخار داشتنت بھ بودنت بھ من بزرگي   

 بردم دستش نزدیک رو دستم جھید ھاشچشم تو کوچولو موج لرزید لبش پرید رنگش شد قفل نگاھش روي نگاھم

 معصومي و ناز تو چقدر دیدمي دیدمي چشمم آخھ لرزید دلم. بگم من بذار حاال گفتي تو: گفت و کشید رو دستش

 سیلي از کھ زدي بھم حرف یھ تھش کردم کمکت وقت ھر. داري دوست رو آبجیت چقدر گفتن زدم حرف تا اما

 بازم اما کردم رو واست رو دلم دست زدن ور اون ور این کلي با. داداشي مرسي گفتيمي ھمیشھ بود ترسنگین

 ازت خواستي رو داداشت و کوبیدي پا بازم ھاصھق يشاھزاده شممي گفتم شھمي چي ھامقصھ داداش گفتي

 ھاتدوري با شھ؟مي من مال خانم آرزو کھاین خوشي شد خوشي از پر دلم دادي فرصت تو و خواستم فرصت

 بھ رو بالتکلیفي سال ھزار بگم بذار خوريدل دیشبم حرف واسھ اگھ. خندیدم ھاتخنده یاد بھ و شکستم بار ھزار

نھ نگو اما کن سکوت آرزو. امروزت نھ لقبا در خرممي جون . 

 نوید: گفتم و دادم قورت رو بغضم گذاشتم میز روي و آوردم بیرون رو قرمز سفید يجعبھ کردم کیفم تو رو دستم

نره یادت قرارمون .  

 اششدهمشت ھاي دست زد آتیش رو وجودم تمام کرد فرار اشمژه زیر از کھ اشکي قطره یھ بست رو ھاشچشم

 نبندي دل کسي بھ وقت ھیچ کنم دعات یا بشي عاشق تا کنم نفرینت دونمنمي: گفت و کرد باز ھاشچشم ھمراه رو

: گفتم بود کرده دورگھ رو صدام کھ بغضي با. شنید نخواھي وقتھیچ رو عروسیم خبر دونممي خوب اینو اما

عروست انگشت تو کنممي حلقھ خودم توئھ دست مگھ .  

پایین رو سرش    

 زدم لبخند یھ. کوچیکھ آبجي شد سر اتقھوه: گفت و کرد بھم خیره نگاه یھ بعد لحظھ چند نگفت ھیچي و نداختا

داداشي دارم دوست خیلي: گفتم و .  

دکتر؟ خانم خبر چھ خوب: گفت و کرد پاک رو صورتش   
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گردهبرمي امید دیگھ وقت چند کھاین خبر .  

 ھمھ کھ اینو نباشي خستھ اِ : گفت خیسم چشمھاي تو خیره بود متورم بغض از گلوش سیب زد لبخند زور بھ

دونننمي رو وقتش چند دوننمي .  

 داشتن دوست و بودن عاشق بین فرقھ دنیا یھ دونستممي کردن بازي نقش واسش سختھ دونستممي معذبھ دونستممي

 انداختم اشزدهغم يچھره بھ نگاه یھ ابد تا ھم اون بود من برادر اون بگم دروغ خودش و خودم بھ تونستمنمي اما

بدي نشون آروم خودتو غاز یھ من صد ھايحرف با نیست الزم بگو بھم باشي تنھا خوايمي اگھ: گفتم و .  

 برو. بري خواممي ازت االن اما برو بگم بھت روز یھ کردمنمي فکر وقت ھیچ: گفت و دوخت بھم رو نگاھش

بشکنم این از بیشتر نذار بیارم اقتط تونمنمي بموني آبجیم تا آرزو .  

 بھ رفتن بیرون از قبل بود دوختھ میز روي يجعبھ روي رو نگاھش رفتم خروجي در سمت بھ و شدم بلند جا از

کني فراموش کنممي آرزو: کردم زمزمھ لب زیر بود جعبھ مات ھم باز برگشتم سمتش  ********* 

 شکر خدار زدم نگار بھ زنگ یھ نداشتم رو مطب يحوصلھ مکرد زدن قدم بھ شروع اومدم خیابون سمت بھ

 بود نوید نگران وجودم سراسر نگفتم بھش چیزي اما شد نگرانم برگرده خونھ بھ خواستم نگار از نداشتم بیماري

 بھ زدمنمي چنگ وقت ھیچ کاش بود کاشتھ اشسینھ تو من مھر کھ غمي غمش بھ باشم تفاوتبي تونستمنمي

 پذیرامکان کدوم ھیچ کھ دیگھ کاش اي تا ھزار و. دلم جلوي کردنمي دراز دست وقت ھیچ کاش. دلش ریسمون

 بھ رو خلوتش دادم ترجیح اما بزنم زنگ بھش خواستم گشتبرنمي عقب بھ زمان کھاین اونم. دلیل یھ بھ فقط نبود

 با ورودم با بودم شده خستھ حسابي ادمافت راه خونھ سمت بھ زنون قدم. بیاد کنار مسئلھ این با بذارم و نزنم ھم

 سمت بھ و خوردم مختصري يعصرونھ میليبي با شدند گوجواب جون مریم و بابا کھ دادم سالم آرومي صداي

رفتم خونھکتاب .  
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 و کشیدم بیرون رو زادفرخ فروغ شعر کتاب ھاکتاب بین بود مطالعھ خیال و فکر از فرار براي راه بھترین

: گفت دیدنم با جون مریم اومدم خودم بھ در يتقھ صداي با کھ بود گذشتھ چقدر دونمنمي. کردم دنشخون بھ شروع

دي؟نمي جواب چرا گشتم دنبالت رو خونھ کل تو کجایي   

 اون تو کھ شام بیا بدو: گفت و زد لبخندي. شورھا و شعرھا شھر بھ ببرد مرا: گفتم و گرفتم باال را فروغ کتاب

نیست خبري غذا از شور و شعر شھر .  

شدم رھسپار شام میز سمت بھ جون مریم ھمراه و دادم قرار سرجاش و بستم رو کتاب .  

 پشت رو خوبي شب بود شده باعث وجدان عذاب و نگراني نداشتم خوبي خواب شدم بیدار خواب از زود صبح

 گرفتم حسابي و طوالني وشد یھ رفتم حمام سمت بھ صبح نماز خوندن از بعد و شدم بلند جا از نذارم سر

 وقت گذران براي و اومدم بیرون بھتري حال با کرد منتقل رو آرامش احساس بھم بدنم بھ آب قطرات برخورد

 آشپزخونھ سمت بھ زدم بیرون اتاق از و شد طاق طاقتم دیگھ کھ بود ھفت نزدیک ساعت کردم خشک رو موھام

 دم رو چاي آب بخار دیدن با رفتم بود کرده روشن اذان از دبع عادت طبق جون مریم کھ سماوري دیدن با رفتم

 نکرده شروع ھنوز نشستم میز پشت و ریختم چاي خودم واسھ فنجون تو چیدم مفصل يصبحانھ میز بھ و کردم

 رو خوشگل لبخند یھ انداخت جلوم میز بھ نگاه بھ ھم بعد و من بھ نگاه یھ اول شد آشپزخونھ وارد بابا کھ بودم

. بابا حاج خیر بھ صبح: گفتم خودش مثل لبخندي با کرد القا بھم رو آرامش و امنیت احساس کھ نشست صورتش

خیز سحر دختر خیر بھ ھم تو صبح: گفت و اومد سمتم بھ بود اومده خودش بھ تازه کھ بابا .  

بریزم خودم واسھ دیگھ چاي یھ تا رفتم سماور سمت بھ و گذاشتم بابا جلوي رو خودم فنجون  

 روي رو فنجونم سرعت بھ لرزوند رو دلم و دست بود پوشونده رو نگاھش کھ اشکي يھالھ برگشتم کھ سمتش بھ

بابا؟ شد چي: پرسیدم تعجب با رفتھ سمتش بھ و گذاشتم اپن سنگ   
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 يدیواره و بگذرن ھاشمژه حصار از اشک ھايقطره ترسیدمي انگار فشرد ھم روي رو ھاشچشم سختي بھ

 اندازيمي سیمین یاد منو تو: گفت لرزوني صداي با و کشید عمیق نفس یھ کنن زخمي رو غرورش

بودنت کدبانو) داد ادامھ و کرد صبحانھ میز بھ اياشاره دست با... ( ھم حاال و نگاھت ھات،مھربوني .  

 کشیده ھم تو خمما ناخودآگاه شد اضافھ بھش ھم مامان یاد کھ بود کم خوابيبي و وجدان عذاب شد غم از پر دلم

 رو دومون ھر و شد وارد جون مریم کھ بودیم غرق خودمون دنیاي تو کدوم ھر و بودیم کرده سکوت دو ھر شد

 صرف من...  و خیزي سحر و سلیقھ مورد در جون مریم تعاریف کنار در رو صبحانھ برگردوند واقعي دنیاي بھ

 اون ھمراھي در سعي بازیگري ھم بابا و من و.بده تغییر رو زدهبھت و خشک جو کردمي سعي مدام کردیم

 پیش خونھ رممي سر یھ امروز حاجي: گفت بابا بھ رو جون مریم شدم بلند جا از شد رفتن وقت باالخره. داشتیم

بپرسم رو احوالش و حال ھم کنم مرتب کم یھ رو اونجا ھم سپھر .  

بمون جاھمون شب خواستي اگھ: گفت و داد تکون سري بابا .  

داره بیمارستان شیفت شب سپھر نیست الزم نھ: گفت و زد ايقدرشناسانھ لبخند جون مریم .  

اپن رو ذارممي رو سوییچ: گفتم بالفاصلھ و فھمیدم رو منظورش نداخت ا من بھ کوتاه نگاه یھ بابا .  

حرفیھ چھ این: گفت و کشید ھم تو اخمي جون مریم .  

دممي زحمت بابا بھ رو امروز بھ شماست ماشین این حال ھر بھ: گفتم .  

 آروم ھم وجدانت تا دنبالم بیا برگشتن وقت غروب کنم خرید ھم کم یھ راه سر خواممي نھ: داد جواب و خندید

  .بگیره

رفتم وار کن خالي رو بادش کھ بادکنکي مثل .  

بشم روبرو خودراضي از پسر اون با بازم خواستنمي دلم اصالً  .  
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 فقط بزنم حرفي شد مانع بابا نگاه رضایت برق اما شو ما خیالبي کردیم غلط دو ھر وجدانم نم بگم خواستممي

 بزنم زنگ نوید بھ خواستمي دلم شدم بلند میز پشت از و دادم تکون پذیرفتن ينشونھ بھ رو سنگینم سر بار چند

 من صداي شنیدن و باشھ داشتھ نیاز مسئلھ این با اومدن کنار براي موقعیتي ترسیدم اما شم باخبر احوالش از و

 رو نوید سراغ بعد و دادم طولش کم یھ رسید نگار تا کردم صبر نھ ساعت تا سختي بھ بریزه ھم بھ رو اشبرنامھ

پسره شده دیوانھ: گفت و کشید ھم تو رو ھاشاخم گرفتم . 

چطور؟: پرسیدم تعجب با   

 کنھمي درد سرم ھیچي: گفت چتھ پرسیدم چي ھر بود تھریخ ھم بھ حسابي خونھ اومد غروب دیروز: گفت اخم با

 اومد بود کرده پاگشاشون مامان کھ نگین و علي خاطر بھ زدیم صداش شام واسھ. اتاقش تو رفت راست یھ بعدم

 عروسي هللاشاان: گفت مامان رسیدي خواستيمي کھ چیزي بھ کھ حالت بھ خوش: گفت و انداخت علي بھ نگاه یھ

  .تو

 و صدا و سر وایستاد شد چش دونمنمي دفعھ یھ اما شد واقع استقبال مورد کھ دادم پیشنھاد رو دوستام از يیک منم

 برگشت دست بھ ساک بعد ساعت یک باال رفت بعدم بھمان و فالن و گیرمنمي زن ابد تا من کھ بازي دیوونھ

 علي کرد راضیش بابا بدبختي ھزار با بالخره باشم عسلویھ زود صبح باید: گفت نره کردیم کاري ھر پایین

بره ھمراھش .  

رفتھ اتوبوس با نیاورده گیر قطار و ھواپیما بلیط: گفت برگشت علي صبح نزدیکاي .  

چشھ؟ نگفت: پرسیدم تردید با   

 بھ زده کنم فکر نھ: گفت و انداخت باال ايشانھ خورهدل نوید يسابقھبي رفتار از حسابي بود معلوم کھ نگار

  .سرش

وایستاد قلبم کھ کشید داد سرم ھمچین: داد ادامھ و کرد بغض بعد .  
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ً  نباش ناراحت: گفتم و کردم بغلش  چقدر دونيمي شناسيمي اونو کھ تو وگرنھ بود خوردل دیگھ جاي یھ از حتما

سرش تو بخوره داشتنش دوست: گفت و کشید باال رو دماغش. داره دوستت .  

 خیلي روز. رفت میزش سمت بھ سرعت بھ اما گرفت، اشخنده ھم خودش و داختان بھم نگاه یھ خنده زیر زدم

 بیمارانم نظر تونستم کوتاھي این بھ مدت تو کھ بودم خوشحال خیلي داشتم کنندهمراجعھ زیادي تعداد و بود شلوغي

ً  باشم موفق ھامعمل تو و. کنم جلب رو  از و. دادم نمبد بھ قوسي و کش وکوفتھ خستھ کھ بود ھفت ساعت حدودا

 خستھ: گفت و زد لبخندي نگار خریدم جون بھ رو چسبشدل سکوت و رفتم انتظار سالن سمت بھ و شدم بلند جا

دکتر خانم نباشي .  

مھندس خانم نباشین خستھ ھم شما: گفتم و زدم چشمکي .  

 باھاش کھ مھندسي مدرک اون سرم تو بخوره: گفت شیطنت با و کوبید سرش تو رو بود دستش تو کھ ھایيورقھ

شدم منشي اومدم .  

ً : وگفتم خنده زیر زدم نکردم پیدا رو کس ھیچ کھ بینيمي شرمنده واقعا .  

 واسھ شرایط ھمچین: داد ادامھ لب زیر بعد.  بسازه تو با من مثل حاضره کي دیگھ بلھ: گفت و کشید ھم تو اخمي

 باشھ خوشگل باشھ، صحبتخوش باشھ، کردهحصیلت باشھ، تیپخوش بگیره زن خوادمي انگار گذاشتھ اشمنشي

 کھ کسي چون باشھ صحبتخوش و پوشخوش گممي دارم دلیل ھمشون واسھ: گفتم و حرفش وسط پریدم... 

 و اجتماعي آداب از خوادمي دلم چون باشھ کردهتحصیل گممي نداره رو شلختھ منشي تخم و اخم يحوصلھ بیماره

بموني خودم پیش تو و نشھ پیدا کسي کھ اینھ واسھ شرط ھمھ این ھمھ از ترمھم و ھ،باش برخوردار کافي ارتباط  

 لحن با و برداشت رو گوشي آرامش با نگار کرد آروم رو دومون ھر تلفن زنگ صداي کھ خندیدممي داشتیم

بفرمایین بلھ: گفت قشنگي .  

نگار؟ کیھ: پرسیدم تعجب با و رفتم سمتش بھ پرید رنگش بعد شد ساکت لحظھ چند   
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 دیگھ و شد کنده جا از دلم چکید اشگونھ روي بازش ھايچشم از درشت اشک قطره یھ جاش بھ و نداد جوابي

 خانم: گفتم خط پشت از گیرا و جذاب صداي یھ گذاشتم گوشم روي و قاپیدم دستش از رو گوشي نیاوردم طاقت

ھا شده تنگ واست دلم بدي جواب خواينمي .  

 نیستي دونممي اما زدممي زنگ ساعت این روز ھر کن باور اما بود انصافيبي دونممي نزدم زنگ بھت ببخش

شنیدم صداتو نھ دیدمت نھ ماھھ سھ بزن حرفي یھ بشھ ترسخت روزا این خواستمنمي خدا بھ .  

تویي؟ امید واي: زدم فریاد لرزیدمي شگفتي فرط از کھ صدایي با   

 کم یھ شده چش نگار فھمیدم تازه کنھ جور و جمع رو خودش کرد سعي و کرد مياھ خورده جا حسابي بود معلوم

توئھ دست گوشي کي از آرزو؟ تویي: پرسید گذشت کھ .  

کرديمي التماس داشتي کھ وقتي ھمون از: گفتم بدجنسي با   

آورد لبم بھ لبخندي شده سرخ خجالت و عصبانیت از قشنگش صورت االن کھاین حس .  

باشید مطب ھنوز کردمنمي فکر: گفت و ردک صاف صدایي .  

ماه؟ سھ این مثل: گفتم و کردم ايخنده    

بدي لو رو خودت قشنگ قدراین کردينمي فکر حتي .  

ً  آره: گفت و شد شیطون لحنش اونم شنوهمي رو ھامحرف داره جاسوس کردمنمي فکر واقعا .   

بزني حرف خانمت با دمنمي اجازه منم پس طوراین کھ اِ  .  

حاال؟ تا کي از: پرسیدم خندید فقط امید ولي پایین انداخت رو سرش و شد سرخ صورتش نگار   

شدي فضول قدراین تو کھ وقتي اون از: گفت و خندید .  

بدم نگار و سعید بین مالقات قرار یھ ترتیب شد واجب انگار: گفتم و خندیدم .  
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نگار ھم و: کردم اضافھ. کردید غلط سعید ھم تو ھم: گفت حرص با .  

یادنمي نگار: داد جواب    

نداره نشد ارزو کار:گفتم   

میدم رو سپھر و تو مالقات ترتیب منم وقت اون: گفت شیطنت با    

 با برداري؟ ما کچل سر از دست دقیقھ دو خواينمي نشوندیم سیاه خاک بھ دختر: گفت و خندید...  امید: غریدم

کني قطع خوايمي یعني: گفتم بدجنسي .  

زدم زنگ تو خاطر بھ مگھ: گفت و کشید عمیقي نفس شده حرصي بود معلوم .   

کنم قطع بخوام حاال کھ .  

زدي؟ زنگ کي خاطر بھ پس: پرسیدم و زدم گیجي بھ رو خودم   

الزمي سپھر واقعا انگار نھ: غرید و کرد پوفي   

 چرا بابا خوب خیلي: گفت سرعت بھ. کنممي قطع رو تلفن بیاري رو دیونھ اون اسم دیگھ بار یا: گفتم حرص با

شي؟مي جني یھو  

 کھ تویي جني: گفتم سرعت بھ بنابراین بود منتظرم جون مریم خوردم جا ساعت دیدن با کھ بزنم حرفي خواستم

نداري؟ من با کاري نرفتھ آدم بھ ھم شدنت عاشق   

 رو دستت کھ دارم بار مقدار یھ کشيمي زحمت کھ حاال اما نداشتم کاري باھات ھم اولش از: گفت پررو پررو

بوسھمي .  

 عیب داري نیاز کارھم بھ کھ شلوغھ قدراین سرت دونستمنمي اما حمالیھ شغلت دونستممي: دادم جواب عجلھ با

کمکت میاد ھم زنت ازدواج از بعد.نداره .  
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 و شدم بیخیال نبود باال آسانسور.. کردم پرت دراومده بھت از حاال کھ نگار سمت بھ رو گوشي سرعت بھ ھم بعد

 يخونھ بھ رو خودم سرعت تمام با ھم بعد کردم یکي دوتا رو ھا پلھ پارکینگ تا و رفتم ھاپلھ سمت بھ دو با

 بھ و درآوردم رو کلیدم دستھ بندازم روش خوشگل خط خواستمي دلم خیلي بود در جلوي ماشینش رسوندم سپھر

 صداي با در سرعت بھ چون بودند منتظرم انگار رفتم در سمت بھ و شدم ونپشیم آخر يلحظھ اما رفتم سمتش

 نگرانت کردي دیر: گفت بوسیدنم از بعد و اومد استقبالم بھ جون مریم شدم سالن بعد و حیاط وارد شد باز تیکي

  .شدم

اومده؟ مگھ :پرسید تعجب با. بود امید تقصیر شرمنده: گفتم و بردم باال تسلیم ينشونھ بھ رو ھامدست   

زد زنگ ولي نھ .  

دراومدي تنگيدل از روشن چشمت: گفت و بوسیدم دوباره .  

کجاست؟ خان سپھر پس: پرسیدم و دادم تکون سري   

 نشده من ورود متوجھ انگار کھ سپھر بیمارستان بره شھمي آماده داره اتاقشھ تو: گفت و کرد اشاره چپ سمت بھ

برسونمتون دنبالتون نمیان اگھ بزنید زنگ یھ مامان: زد صدا بود .  

دنبالم میاد آرزو نھ: گفت اونم و زدم جون مریم بھ چشمکي .  

 بھ اصالً  است دیوانھ ھم خورده یھ. شوتھ کم یھ ولي ھا برنخوره بھتون نکنم، گمون: داد جواب صدا ھمون با

نرفتھ حاجي .  

باشین منتظر باید کي تا نیست معلوم بشینید اون امید بھ اگھ .  

 

 کرده فکر جدي جدي کھ بودم آورده سرش بال قدراین بود گرفتھ امخنده من اما شد سرخ خجالت از جون مریم

 بره بدین شوھرش زودتر من نظر بھ کنیدمي سر باھاش جوري چھ: داد ادامھ نبود کن ول کھ اونم دارم کم بود
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 رو کسي راحت تونھ مي کھ داره خاصي یتجذاب و معصومیت اشچھره کنممي اعتراف اما نداره اخالق ھرچند

 نطق و پرید رنگش جون مریم کنار من دیدن و در شدن باز با کھ شدممي عصباني داشتم کمکم...  تا کنھ خر

 ھایيقدم با میومد بھش حسابي دستش چرمي کیف و بود شده شیک رسمي و طوسي شلوار کت تو شد قطع غراش

بگیرتم تا کنم خر رو یکي باید تازه شوتم و امدیوانھ من کھ:گفتم و رفتم سمتش بھ آھستھ  

 

: دادم ادامھ پررویي با منم بود شدید خیلي وارده شوک انگار گفتنمي ھیچي بود متر سھ زبونش ھمیشھ کھ اون

بدین ادامھ .  

 با و غرور پر قدر ھمون. کرد پیدا رو واقعیتش خود دوباره انداخت چشمام تو عمیق نگاه یھ باال آورده رو سرش

نمونده باقي ايدیگھ چیز: گفت و زد لبخندي صالبت .  

 نداد خودش بھ ھم رو عذرخواھي یھ زحمت حتي شخصیتبي گرفتم آتیش چقدر دونھمي خدا گزید لب جون مریم

 چون نگرفتم قرار تأییدتون مورد حالمخوش: دادم جواب بنابراین برهمي پي درونم بھ کنم سکوت اگھ کردم حس

کردمنمي پیدا خودم کردن نیست بھ سر جز راھي صورتاین یرغ در .  

ببخش تو: گفت و اومد سمتم بھ شرمندگي با جون مریم گذشت کنارم از و زد بھم خودتي معني بھ پوزخند یھ .  

رو؟ چي: گفتم و برگشتم سمتش بھ بخندم کردم سعي   

فقط پاکھ دلش خدا بھ رو سپھر ھايحرف: گفت و انداخت زیر بھ سر  ...  

ً  نباشین ما نگران شما: گفتم و پریدم حرفش میون بھ  رو خودتون کنممي خواھش. میایم بر ھم پس از مطمئنا

نکنید ناراحت .  
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 سالگي چھارده تو پدرش مرگ از بعد کنھ محبت تونھنمي ھم ھمین واسھ ندیده محبت سپھر: گفت و زد لبخندي

 تلفن تا چند تو ھم مادر من ھايمحبت شد بزرگ عاطفھبي عده یھ نبی ھاسال و شد غربت دیار راھي تنھا خودش

شد خالصھ .  

کنممي تالفي باشم شده ھم اگر نشدم ناراحت من راحت خیالتون: گفتم و بوسیدمش .   

 شدن دور گرنظاره مرموز لبخندي با ھم اون نکردم ھم خداحافظي سپھر با حتي افتادیم راه بھ ھم ھمراه و خندید

 کشیدن ناز يحوصلھ سپھرش برخورد از کالفھ کھ ھم من بود پکر حسابي راه تو جون مریم. شد مادرش و من

دادیم تن مزخرف سکوت یھ بھ دو ھر بنابراین نداشتم .  

 بودم مطمئن چون نکردم قبول اول بیاد عذرخواھي براي سپھر بدم اجازه خواست ازم جون مریم روز اون فرداي

 مریم باشھ: گفتم و زدم لبخند یھ اومد سرم تو کھ شیطاني فکر یھ با اما برنمیاد اون برمتک شخصیت از کار این

ندارم حرفي من خواھیدمي شما کھ حاال جون .  

 و حرصي يقیافھ وقتي خبرهبي مسئلھ این از سپھر بودم مطمئن شد دور ازم خوشحالي با ھم جون مریم

 یخ قالب یھ انگار کردممي تصور رو شھمي عذرخواھي بھ مجبور رودربایستي تو کھ حالي در رو عصبیتش

 عصبانیت با نگار کھ قدراین کردم تعطیل رو مطب دیرتر شب اون عمد بھ کردممي کیف و ذاشتنمي دلم روي

کنم؟ گمت یا شيمي گم آرزو: گفت   

دادم انجام سمانھ بمط تو رو گذرونیم وقت يبقیھ نشم گم و گور دفعھ یھ داداشم مثل کھ این ترس از منم . 

 از تماس پانزده دیدن با درآوردم کیفم از رو گوشیم و رفتم پارکینگ سمت بھ سالنھ سالنھ کھ بود نھ ساعت حدود

 بھ شدم ماشین سوار و انداختم باال ايشونھ خیاليبي با اما کردم یاد رو خودم مرگ بابا از تماس 27 و جون مریم

 بود معلوم و بود سرد گذاشتم کاپوتش رو دستي و شدم پیاده دیدم در جلوي رو سپھر ماشین رسیدن محض

 سر ؟ عمیق خط یھ و دادم انجام نیومد دلم دیشب کھ کاري رفت غنج دلم تھ فکر این از منتظره ھاستمدت

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 romantops  برترین رمان ھا

t.me/romantops 
 

: گفت و دوید جلو جون مریم شدن پیاده محض بھ شدم حیاط وارد و شدم ماشینم سوار دوباره و کشیدم اشبدنھ

دينمي جواب رو تلفنت چرا دلواپسي از مردیم دختر تو یيکجا .  

شلوغ حسابي ھم مطب بود سایلنت گوشیم شرمنده: گفتم و بوسیدمش آرامش با .  

دنبالت بود اومده دفعھ صد حاال تا نبود اینجا سپھر اگر کرد دق حاجي تو بریم بیا: گفت و کشید راحتي نفس .  

 جلو ھمین واسھ قھره بابا دونستممي زدم لبخندي سپھر عصبي يچھره و بابا ياخمالو يقیافھ دیدن با شدم وارد

خوبي؟ عشقم سالم: گفتم شیریني خود با و رفتم   

 شما من کھ خوب چقدر: گفتم و نشستم کنارش نیاوردم خودم روي بھ. عالي: گفت کنایھ با کنھ نگاھم کھاین بدون

 رنگ یھ دنیا افتھمي شما بھ چشمم وقتي دردمند آدم عالمھ یھ با زدن کلھ و سر از بعد خدا بھ دارم جونو مریم و

رهمي در تنم از خستگي و گیرهمي دیگھ .  

کني؟مي لبم بھ جون قدراین ھمین واسھ: گفت شده نرم بود معلوم کھ بابا   

رو حرف این نگو شم مرگت پیش الیھ: گفتم و بوسیدم رو اشگونھ .  

اومده تو خاطر بھ خان سپھر شود آماده زودتر باال برو پاشو ھم حاال نکنھ خدا: گفت و گزید لب بابا .  

 شنیدممي رو صداشون رفتم اتاقم بھ سرعت بھ و شدم بلند جام از »ایش« گفتن با و کردم نازک چشمي پشت

کنم عذرخواھي ازشون تا باال رممي من بدین اجازه اگھ: گفت جون مریم و بابا بھ سپھر .  

دربره خواھيمعذرت زیر از خواستمي مارموز سرهپ واي واي .  

ً  اما  خواھرتھ عین ھم اون پسرم باش راحت گفتن با بابا اما کردممي بیشتر رو عملم سرعت ذاشتممي اگھ عمرا

کرد سست رو پاھام .  

خط ھفت يپسره بھت لعنت اَه غریدم لب زیر  
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 لحظھ ھر پاھاش صداي نیست خبري عذرخواھي از بودم مطمئن بذارم جواببي رو ھاشاحتراميبي تونستمنمي

 ايضربھ صداي افتاد بود میز روي کھ پونز يبستھ بھ چشمم کھ خوردمي رو خونم خون داشت شدمي ترنزدیک

بلھ؟: گفتم و بدم جلوه خونسردانھ رو صدام کردم سعي شم بلند جا از سرعت بھ شد باعث خورد اتاق در بھ کھ   

تو؟ بیام تونممي: گفت شیطنت با سپھر   

ً  لحظھ چند: گفتم و رفتم میز سمت بھ سرعت بھ لطفا .  

 رو خودم کمي گذاشتم برعکس صورت بھ داشت بلندي پرزھاي کھ در پادري روي رو پونزھا از تا ھشت ھفت

بفرمایید: گفتم شالم کردن مرتب از بعد و کشید عقب .  

 یھ با ھمراه اخم بھ رو خودش جاي لبخند ثانیھ صدم چند از در اما شد وارد لبخند با سپھر و شد باز آرامي بھ در

 پاي توي دوم پونز کھ کنھ پیدا رو درد عامل تا گرفت باال رو پاش داد اومد بیرون گلوش تھ از کھ »آخ« صداي

ً  دیگھ رفت دومش نھ گیدمي رواني گممي: گفت حرص با خنده زیر زدم و کنم کنترل رو خودم نتونستم واقعا .  

بزني حرف چطور کسي مورد در بفھمي بعد يدفعھ تا بود حقت: گفتم و خندیدم بلندتر .  

 آخ یھ و کشید بیرون رو بود پاش تو ھنوز کھ پونزھا از یکي نشست اون يلبھ و رسوند تخت بھ رو خودش

 نزدیک با وندنرس باال بھ رو خودشون سرعت بھ و رسید جون مریم و بابا گوش بھ صدا بار این. گفت بلندتر

نیان جلو: زدم فریاد پادري بھ بابا شدن .  

شده؟ چي مگھ چرا؟: پرسید تعجب با بابا   

پریده؟ روت و رنگ چرا جان سپھر   

زمین رو ریختھ پونزھام ھیچي: گفتم ساختگي مظلومیتي با .  

من پاي تو رفت ھاشگنده اون از تا دو: داد ادامھ سپھر .  
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 روي از پونزھا شدن جمع با. بیاره رو جاروبرقي تا رفت نبوده جمع حواسم چرا زدمي غر کھ حالي در بابا

ھا منتظرم ھنوزم من: گفتم سپھر بھ خطاب کھ بریم سالن سمت بھ. شدیم بلند جا از زمین !  

چي؟ منتظر: پرسید تعجب با   

عذرخواھي: گفتم بدجنسي با  ...  

در اشزخمي پاھاي بھ سپھر عذرخواھي: گفت بابا کھ بزنھ حرفي خواست و شد سرخ .  

 ولیز جلیز ترآروم: گفت آروم و زد بھم چشمکي لبخند با ھم سپھر. کنم خفھ رو بابا خواست دلم بار اولین واسھ

تابلوئھ خیلي طورياین بزن .  

 بینیممي ھم رو شما ولز و جلز: گفتم لبخند با و انداختم بودن جلوتر ما از قدم چند کھ جون مریم و بابا بھ نگاه یھ

رفتن وقت البتھ  

 کھ بود یازده ساعت حدود گتفگو کمي شام صرف از بعد. کشیدم ماشینش رو کھ بود خوشگلي نقاشي منظورم

 روي خط بھ نگاه یھ اخم با رفت ماشین سمت بھ کردم اشبدرقھ حیاط در جلوي تا بار اولین براي کرد رفتن قصد

 دوباره ابرو با و انداختم باال نداره گلھ داره عوض چي ھر عالمت بھ رو امشونھ من بھ نگاه یھ انداخت اشبدنھ

 انتظار سوختم خیلي رفت و شد سوار و زد لبخند یھ ھادیوانھ مثل. دادم نشون بھش رو خوشگلش و.ام.بي يبدنھ

گذشت بود کرده کھ میلیوني چند ضرر کنار از خیاليبي با اون اما شھ ناراحت و بخوره حرص داشتم .  

 ھم نگین و علي پاگشاي مناسبت بھ جون مریم کھ ايمھموني تو حتي گذشتمي دیدارمون آخرین از ماه یک حدود

نکرد شرکت داد، .  

 اون اتفاق فھمید جون مریم چند ھر کردمنمي فکر بھش حتي کھ بودم امروزمره ھايمشغلھ و کار گرم سر قدراین

 این تو ریخت خجالتم ھم من خندید و کرد تمجید کارم از وقتي اما کشیدم خجالت اولش بوده عمد روي از شب

نگرفت ازم خبري ھیچ نوید ماه یک .  
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مریم؟: گفت و اومد اتاقم بھ بازم نگار   

داري؟ ايعجلھ چھ: گفتم غیض با   

بیام؟ کجا من آخھ   

 داداشتون دراه بزرگ ربراد چون دوستام از یکي يخونھ برم خواممي گفتم کھ من: گفت مندگلھ لحني و اخم با

نرم تنھا کرده شرط .  

نھ گممي بار ھزارمین واسھ: گفت و کرد پوفي نري؟ شھنمي حاال: گفتم حرص با .  

 حتي اما بود تولدم امروز نداشتم حوصلھ اصالً  شدم خارج ساختمون از وھمراھش شدم بلند جا از حوصلگيبي با

 قدراین کردممي حس شدم پشیمون زندگیمون بھ جون مریم کردن دوار از بار اولین واسھ بود کرده فراموش بابا

ً  نگار این وقت اون کرده فراموش منو حتي کھ شده وابستھ بھش بابا  رو خودم يحوصلھ حتي کھ توامروز دقیقا

شناختمنمي رو کس ھیچ کھ کسي يخونھ اونم باشم نگھبانش تا بردمي زور بھ منو داشت نداشتم ھم .  

برم؟ کجا: پرسیدم رخاشگرانھپ لحني با   

فرشتھ: گفت ناز با و زد خوشگل لبخند یھ .  

داري؟ ھامدوست این از: گفتم و زدم پوزخندي   

کردي؟ فکر چي پس: گفت شیطنت با   

ً  نداشتم کلکل يحوصلھ اصالً  ندادم رو جوابش  با ایستادیم شیک خیلي ساختمون یھ جلوي بعد ساعت یک تقریبا

 ھم ھوس پنت غلطا چھ: غریدم و زدم پوزخندي آخر يطبقھ زنگ فشردن با رفتم نگار ھمراه و شدم پیاده اخم

  .ھست

داد نجات رو ھمھ و شد عاشقت خانھصاحب پسر شاید کن باز رو ھااخم اون: گفت و زد چشمکي نگار . 
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سیاه سال صد نشھ خواممي: دادم جواب حرص با .  

 کھ صدایي شنیدن با کھ بود بخشآرامش قدراین شد پخش آسانسور ايفض توي مالیمي موسیقي شدیم وارد ھم با

 بھ کسي اما شد باز در فشرد رو اون و رفت زنگ سمت بھ نگار کردم زنھ نثار فحش دادمي خبر رو رسیدنمون

شکوھي با استقبال چھ: غریدم حرص با نیومد استقبالمون .  

بشم شوکھ یا بخندم دونستمنمي بود روبروم ھک چیزي دیدن با تو کشید منو و گرفت رو دستم نگار .  

 ترجالب و بود نشستھ دارشچرخ صندلي روي ھم آقاجون حتي نوید و امید جز بھ بودند جمع خانواده افراد يھمھ

 و گنده شکم اون با محمود عمو يقیافھ بودن گذاشتھ سرشون تولد جشن کاله ھمھ جون آقا و سپھر جز کھاین

ً  بود گذاشتھ روش بلند شیپوري کاله بھ کھ تاسي يکلھ  و اومدم خودم بھ نگار دست فشار با بود دار خنده واقعا

 آوردن وقت حاال: گفت و شد بلند جا از نگین کردم تشکر ازشون و کردم پرسياحوال سپھر حتي ھمھ با رفتم جلو

کیھ کار انتخابش بزني حدس بدي قول کھ این شرط بھ کیکھ .  

جوري؟ چھ: گفتم تعجب با   

فھميمي زود خیلي مطمئنم نباش نگران: گفت و خندید مھرنوش عمھ .  

 نوشتھ خامھ با روش و بود زشت اردک جوجھ از بزرگي نقش کھ کیک دیدن با شدم منتظر و دادم تکون سري

کجایي؟ امید: زدم فریاد شادي و حرص با دنیا دختر ترینزشت بھ تقدیم دنیا کیک ترینزشت بود شده   

 بیا: گفتم و کوبیدم در بھ بود قفل ولي رفتم اتاق در سمت بھ سرعت بھ اومدمي اتاق توي از اشخنده دايص

نمیام ندارم جاني امنیت: گفت و خندید شیطنت با مسخره بیرون .  

گممي بیرون بیا: گفتم و زدم در بھ دوباره .  

بخوري منو خوايمي نمیام: گفت ايبچگانھ لحن با .  
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بگم ھمھ بھ رو شنیدم تلفن پشت کھ رو چیزھایي اون نذار بیرون بیا امید: گفتم بدجنسي با .  

 عصبانیتم تمام بود رفتھ گود ھاشچشم زیر کھ نازش يقیافھ دیدن با پرید بیرون امید و شد باز سرعت بھ در

صبح امروز: فتگ و بوسید رو موھام روي دیوونھ؟ اومدي کي: گفتم و انداختم بغلش تو رو خودم کرد فروکش .  

 ھر: گفت و زد لبخند جون آقا بیرون پریدي جورياین یھو کھ بود چھ تلفن این موضوع: گفت و خندید سعید عمو

کرده متواضع و آروم رو امید قدراین کھ بزرگیھ اتوي بود کھ چي .  

 و شیک بنددست ھی جون مریم و بابا برگشتیم جمع بھ.  کادوھاست نوبت حاال: گفت بحث يخاتمھ براي علي

 پیرھن یھ علي و نگین پلیر ست یھ خانمش و محمود عمو دارمارک ساعت یھ سعید عمو و جون عمھ ظریف

 یھ جون آقا و یکادوان پالک زنجیر یھ نوید طرف از و چرمي بنددست یھ خودش طرف از نگار خوشگل خیلي

دادند ھیده بھم خلخال  

ً  نوید خالي جاي ولي بود خوبي خیلي روز  چاي خوردن مشغول ھمگي کھ فرصت اولین در بود انگیزحزن واقعا

 بھ کرده مکان نقل آپارتمان این بھ پدري يخانھ فروش از بعد بودم فھمیده حاال کھ سپھر از اجازه با بودند کیک و

 کھ ستنش گوشم در گیرایش و گرم صداي بوق سھ از بعد گرفتم را نوید يشماره و رفتم ھااتاق از یکي سمت

خانم سالم: گفت .  

داداشي سالم: گفتم و زدم لبخندي .  

مبارک تولدت: گفت و کرد مکث کم یھ .  

من مثل نھ اما: گفت و کشید آھي شده تنگ واست خیلي دلم نیومدي چرا ممنون .  

رسید دستت بھ امھدیھ: داد ادامھ و کردم سکوت کمي .  

بود العادهفوق ھمیشھ مثل ونممن آره: گفتم و انداختم گردنم زنجیر بھ نگاھي .   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 romantops  برترین رمان ھا

t.me/romantops 
 

باشھ محفوظ اشسایھ زیر نازم آبجي خوادمي دلم دار نگھش خودت پیش ھمیشھ: گفت و کرد غمگین يخنده یھ .  

 کار خوب: گفتم کشھمي عذاب فھمیدممي خوب چون اما شدم خوشحال کرد استفاده آبجي لفظ از دوباره کھاین از

نداري؟ من با    

برسون سالم بقیھ بھ و باش خودت مراقب فقط نھ: گفت بود اشاره یھ منتظر فقط ارانگگ کھ اون .  

خداحافظ باشھ   

 وقت حاال خوب: گفت جون مریم آمدم بیرون اتاق از و کردم قطع را تلفن »دیدار امید بھ« يجملھ شنیدن با

 و ناز يجعبھ یھ و شد بلند جا از سپھر. نداده رو اشھدیھ ھنوز اون نشدم متوجھ اصالً  خوردم جا سپھره کادوي

کني؟نمي بازش چرا: گفت امید. کردم تشکر و گرفتم ازش رو بستھ چشم ھمھ اون جلوي گرفت جلوم کوچولو    

 کھ سپھر بشھ آبروریزي باعث و باشھ داشتھ تالفي قصد ترسیدممي راستش. بعد واسھ باشھ حاال: گفتم لبخند با

نیست بمب راحت خیالت: گفت گوشم زیر و اومد جلو بود خونده رو فکرم انگار .  

بازش شدم مجبور   

 شده حک آن روي اينوشتھ میخي خط شبیھ خطي با کھ خوشگل و ظریف. بود پالتین جنس از انگشتر یھ. کنم

ٌ  کردمش دستم وارد بود نوشتھ؟ روش چي جون سپھر: پرسید امید کھ کردم تشکر ازش اومدمي دستم بھ واقعا  

ً  نوید خالي جاي ولي بود خوبي خیلي روز  چاي خوردن مشغول ھمگي کھ فرصت اولین در بود انگیزحزن واقعا

 بھ کرده مکان نقل آپارتمان این بھ پدري يخانھ فروش از بعد بودم فھمیده حاال کھ سپھر از اجازه با بودند کیک و

 کھ نشست گوشم در گیرایش و گرم ايصد بوق سھ از بعد گرفتم را نوید يشماره و رفتم ھااتاق از یکي سمت

خانم سالم: گفت .  

داداشي سالم: گفتم و زدم لبخندي .  

مبارک تولدت: گفت و کرد مکث کم یھ .  
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من مثل نھ اما: گفت و کشید آھي شده تنگ واست خیلي دلم نیومدي چرا ممنون .  

رسید دستت بھ امھدیھ: داد ادامھ و کردم سکوت کمي .  

بود العادهفوق ھمیشھ مثل ممنون آره: گفتم و انداختم نمگرد زنجیر بھ نگاھي .   

باشھ محفوظ اشسایھ زیر نازم آبجي خوادمي دلم دار نگھش خودت پیش ھمیشھ: گفت و کرد غمگین يخنده یھ .  

 کار خوب: گفتم کشھمي عذاب فھمیدممي خوب چون اما شدم خوشحال کرد استفاده آبجي لفظ از دوباره کھاین از

نداري؟ من با    

برسون سالم بقیھ بھ و باش خودت مراقب فقط نھ: گفت بود اشاره یھ منتظر فقط انگگار کھ اون .  

خداحافظ باشھ   

 وقت حاال خوب: گفت جون مریم آمدم بیرون اتاق از و کردم قطع را تلفن »دیدار امید بھ« يجملھ شنیدن با

 و ناز يجعبھ یھ و شد بلند جا از سپھر. نداده رو اشھدیھ نوزھ اون نشدم متوجھ اصالً  خوردم جا سپھره کادوي

کني؟نمي بازش چرا: گفت امید. کردم تشکر و گرفتم ازش رو بستھ چشم ھمھ اون جلوي گرفت جلوم کوچولو    

 کھ سپھر بشھ آبروریزي باعث و باشھ داشتھ تالفي قصد ترسیدممي راستش. بعد واسھ باشھ حاال: گفتم لبخند با

نیست بمب راحت خیالت: گفت گوشم زیر و اومد جلو بود خونده رو فکرم گاران .  

بازش شدم مجبور   

 شده حک آن روي اينوشتھ میخي خط شبیھ خطي با کھ خوشگل و ظریف. بود پالتین جنس از انگشتر یھ. کنم

ٌ  کردمش دستم وارد بود نوشتھ؟ روش چي ونج سپھر: پرسید امید کھ کردم تشکر ازش اومدمي دستم بھ واقعا  

رازه یھ اون: گفت و زد لبخند سپھر .  

دونينمي ھم خودت نکنھ: گفت و خندید علي .  
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شاید دونمنمي: گفت و رفت بابا سمت بھ سپھر .  

ً  شدم خیالشبي فعالً  اما نوشتھ روش چي بودم شده کنجکاو خیلي کرد سعید عمو بھ صحبت بھ شروع ھم بعد  واقعا

 سپھر میل رغم علي تشکر از بعد کوفتھ و خستھ کھ بود شب یک حدود ساعت بود اومده خوشم ازش خیلي

 راستي: پرسیدم تعجب با ندیدم پارکینگ تو رو سپھر ماشین افتاد یادم آخر يلحظھ در و گرفتیم رفتن بھ تصمیم

ندیدم رو ماشینتون سپھر آقا .  

دیدید رو بقیھ و بابا ماشین مگھ: گفت و خندید .  

چشمھ تو جا ھمھ مدل آخرین و.ام.بي یھ اما کنھنمي توجھ جلب چندان ھااون ماشین ھآخ نھ:گفتم .  

چرا؟: گفتم وافري تعجب با کردم عوض رو ماشین شماست با حق: گفت مؤدبانھ   

ً : گفت و زد لبخند شیطنت با  بازش سرم از منم افتادمي روش خط شدمي پنچر خود بھ خود کردمي اذیتم جدیدا

  .کردم

متأسفم: گفتم و انداختم زیر بھ سر شرمندگي اب .  

دیدم رو دخترتون خجالت بالخره بیاین حاجي: گفت و خندید قھقھھ بھ .  

ً : گفتم و انداختم باال ابرویي و رفتم فرو خودم جلد تو سریع ببیني رو ايلحظھ ھمچین بتوني عمرا .  

بینممي اونم وقتش بھ نباش نگران: گفت و زد بخندل بود اومده خوشش من ناگھاني موضع تغییر از انگار کھ اون .  

 کنم تشکر ازش امشب بابت باید دونستممي موند کارهنیمھ حرفمون سپھر با جون مریم و بابا خداحافظي صداي با

شدم خارج خونھ از بقیھ ھمراه و شدم خیالبي ھم ھمین واسھ دادنمي اجازه غرورم اما .  
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 نگار زیاد اصرار اما نکنم قبول خواستممي اول توچال بریم گذاشتیم قرار نگار و امید با بود تعطیل روز بعد روز

 سمت بھ نگار زنگ تک با شدم آماده و پوشیدم رو ھاملباس کنم ھمراھیشون شد باعث تعطیل روز تو تنھایي و

کجایي؟: پرسیدم و گرفتم رو نگار شماره ندیدم رو امید ماشین کردم نگاه چي ھر شد کوچھ وارد و رفتم در   

نزدیکیم: داد جواب   

یھ لحظھ ھمون  z4  

 در کني کم رو سرعتت کوچھ بھ شدن وارد از قبل تا داشتي شعور پول بجاي کاش گفتم لب زیر پیچید سرعت با

 بدون. زد بوق و ایستاد پام جلوي ماشین کھ بیاد امید تا بودم کوچھ سر بھ کردن نگاه و خودم با زدن غر حال

 ترمز پام جلوي شدت با و اومد سرعت با ھم اون برداشتم کوچھ سر طرف بھ قدم چند کنم نگاه داخلش بھ کھاین

ري؟مي کجا: گفت و شد پیاده راننده کنار در ز امیدا کرد  

 

تویي؟: پرسیدم و کردم ماشین بھ نگاه یھ و اون بھ نگاه یھ تعجب با   

کھ حالي در دیگھ باال بیا. رسھمي ھم جسدم کن صبر دقیقھ پنج روحمھ نھ: گفت حرص با    

شم سوار بتونم تا کشید جلو رو اشصندلي امید رفتم جلو بودم عروسک اون شوک تو ھنوز .  

نشستم نگار کنار .  

 از شکبي کھ راننده بھ کھاین بدون و انداختم پایین رو سرم ھمین واسھ بودم شرمنده حسابي حرکتم خاطر بھ

سالم: گفتم کنم نگاه بود امید دوستان .   

خوبین؟. سالم: داد جواب   
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 ماشین عروسک این شدنمي باورم سیاھش چشماي تو زدم زل آینھ از و کردم بلند رو سرم آشنا صداي شنیدن با

 بھتون دیشب آخھ ترسوندمتون اگھ متأسفام: گفت و زد لبخند یھ چون خوند چشمام تو رو تعجب انگار باشھ سپھر

کردم عوض رو نماشی کھ بودم گفتھ .  

 کالً  اونم کھ دوختم امید بھ رو گرمپرسش نگاه بود؟ کرده دعوت اینو کي اصالً  زدمي حرف قلم لفظ چھ لعنتي

 رفتیم پیاده یک ایستگاه تا توچال بھ رسیدن با. خان امید واست دارم: گفتم دلم تو برگردوند رو روش خیالبي

 خستھ: گفتم بریده بریده و کردم نگار بھ نگاه یھ اومدندمي راه ما سر تپش سپھر و امید بودم افتاده نفس از حسابي

کنن؟ استراحت خواننمي...  شدم   

بشینیم؟ دقیقھ چند: گفت و برگشت امید سمت بھ بود من از بدتر کھ ھم اون    

کنیم استراحت اونجا ھست خوب جاي یھ باالتر کم یھ: داد جواب امید .  

 و وایستادم جام سر رسیدیم اینجاست: امیدگفت کھ وقتي تا کردم تندتر رو ھامقدم کنم گاهن سر پشت بھ کھاین بدون

کردمي ھنھن کھ حالي در نگار و بود نشستھ سنگي تختھ روي امید چرخیدم عقب بھ .  

 نگاه پاش زیر يمنظره بھ و بود ایستاده ما بھ پشت شد کشیده سپھر سمت بھ نگاھم بودم شده ولو زمین روي

کردمي .  

 سفید رنگ و بود گذاشتھ نمایش بھ ر پیچش در پیچ و ورزیده عضالت خوبي بھ داشت تن بھ کھ جذبي شرتتي

 وقتي اما چرخید آروم چون شد نگاھم سنگیني متوجھ انگار. داشت قشنگي و خونيھم اشبرنزه پوست با لباس

 چیز آفتاب نور خاطر بھ کھ بود دیدم تو رخشنیم حاال شد خدا قدرت ينظاره مشغول دوباره نشد چیزي متوجھ

 کمي شدم ولو زمین روي کنارش و رفتم نگار سمت بھ و برداشتم کردنش آنالیز از دست دیدمنمي ازش زیادي

انداخت دستم بھ نگاھي و زد مرموزي لبخند من دیدن با اومد سمتمون بھ ھم اون بعد   

وددددب دستم توي اھداییش انگشتر واااااااااایییییي  
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 ً  آرومي بھ بود اومده خوشم اشدخترونھ و شیک مدل از خیلي ضمن در و بیارم درش کردم فراموش دیشب واقعا

 رو اشگنده پاي آرامش با اون اما بشم ضایع حسابي کھ زنھمي حرفي یھ االن کردم فکر خودم پیش اومد سمتم بھ

 حس اومد بند نفسم درد از شد رد روش از کوچولو فشار یھ از بعد و بود زمین رو کھ نازنینم دست رو گذاشت

 روحت تو اي زد روم بھ لبخند یھ ھم بعد و کرد بھم نگاه یھ برگشت گذشتھ دستم روي از بولدوزر یھ کردممي

 آبروش و دربیارم بازيکولي حسابي خواستمي دلم سوخت خنده این با دلم کھ نگرفت درد قدراون دستم سپھر

اون و من بین بود خاموش جنگ ھی این اما ببرم رو .  

 اما باشم قوي خواستمي دلم ببرم کار بھ رو زنانھ ھايحربھ شکستش براي خواستنمي دلم صدا و سربي و آروم

کردم جمعشون سختي بھ بشھ جمع چشمام تو اشک حلقھ یھ شد باعث پیچید انگشتام تو کھ تیري .  

کردم زمزمھ لب زیر کردممي نگاه ھامانگشت بھ کھ حالي در :  

بیابوني غول کردي لھ رو خوشگلم انگشتاي کھ بشھ قلم پات الھي .  

بیفتیم راه بھتره: گفت و شد بلند جا از امید کھ دادممي فحشش دلم توي داشتم .  

 ً  کنم ضعف بود شده باعث دستم درد ياضافھ بھ رويپیاده ھمھ این و پیش شب خستگي نداشتم توانایي واقعا

 از داشتم دیگھ برگشت راه تو کردم ھمراھیشون و شدم بلند جا از سپھر پوزخند دیدن با کھ کنم تراضاع خواستم

شدن خستھ ھاخانم انگار برگردیم کابینتلھ با بھتره: گفت امید بھ رو سپھر رفتممي حال .  

نھ زدم فریاد تأمل بدون و وحشت با  ...  

 داشتم ارتفاع از وحشتي چھ کھ بیارم خودم روي بھ خواستنمي دلم نھ؟ چي: پرسید و کرد نگاھم تعجب با سپھر

نیستیم خستھ: گفتم نفساعتمادبھ با ھمین واسھ .  

معلومھ کامالً : داد جواب بود نشده متقاعد روزم و حال دیدن با کھ سپھر .  

افتاده نفس از خانم نگار نیست بازيلج وقت االن: گفت و کرد اشاره نگار بھ بعد .  
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 موضوع نیست بازيلج موضوع خان سپھر نھ: گفت و حالم تو زد مستقیم برداشت نھ و گذاشت نھ مقاح نگار

شدنھ کابینتلھ سوار .  

است ارتفاع ما يزلزلھ ضعف نقطھ تنھا: گفت امید کھ انداخت باال نفھمیدن معناي بھ ايشونھ گیجي با سپھر .  

 انداخت بھم رو متعجبش نگاه سپھر ترینابلھ یکي اون از مکدو ھر شوھر و زن کھ بھتون لعنت اي: غریدم دلم تو

داره؟ خنده نظرت بھ چیز چھ: پرسیدم حرص با و کرد خوش جا صورتش رو لبخند یھ ھايرگھ کمکم و  

افتادم خاطره یھ یاد ھیچي: گفت و شد تررنگ پر لبخندش من عصبانیت دیدن با .  

 نگاھم ناخودآگاه. بره ھم یارو این جلوي آبروم بود کم ھمینم ندادم رو جوابش و برگردوندم امید طرف بھ رو روم

 تا کردم تندتر رو ھامقدم و انداختمش مانتوم جیب تو و آوردم درش حرص با افتاد بود دستم کھ انگشتري سمت بھ

 چیکار تو نظر بھ: گفتمي امید شنیدم رو ھاشونحرف ناخودآگاه برسم بودند جلوتر قدم چند کھ امید و نگار بھ

  کنم؟

بگیرن تصمیم باید خودشون ھااون بگو مرتضي عمو و آرزو بھ نظرم بھ: داد جواب نگار .  

 چیزھا خیلي از و گذاشت پا چیزھا خیلي رروي ما واسھ اون نامردیھ این چي؟ نوید پس: گفت من و من با امید

 حرفي پیروز خواستگاري مورد در باشھ ينامرد کنممي فکر چیھ آرزو بھ حسش دونیممي ما کھ حاال پوشید چشم

  .بزنم

داني خود: گفت و انداخت باال ايشونھ نگار .  

 تنھا کھ بود حالي در این و. بیام منم تا وایستا نگار: زدم صدا ھمین واسھ بدم نشون بھشون رو خودم دادم ترجیح

داشتم فاصلھ باھاشون کوتاه قدم چند .  

ھي؟ تو چتھ: پرسید نگار رفت سپھر سمت بھ امید و شد من ھمراه دوباره نگار   
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 بیارم خودم روي بھ خواستمنمي چون اما بودم ناراحت نوید احساس رفتن لو و پیروز خودبي پافشاري از چند ھر

کرد؟ دعوت کي رو پسره این نگفتین باالخره: گفتم   

 با کھ بیان ھم علي و نگین بود رارق چید رو برنامھ این خودش تو تولد شب چون نبود دعوت بھ الزم: داد جواب

کردن خواھيمعذرت تاتار قوم اومدن .  

دیگھ کیھ تاتار قوم: پرسیدم تعجب با .  

ھاشونتحفھ و شوھرش و شیرین: گفت حرص با .  

 وجھ ھیچ بھ اون آخھ گرفتمي امخنده ھم و بودم متعجب ھم بود خوردل علي خواھر از ھنوز نگار کاین از

بگیره خودش بھ کدورت تونستنمي مھربونش دل و نبود ايکینھ .  

 پشتي بھ رو سرم و گفتم آروم آخیش یھ ماشین تو نشستن با تپھ پایین رسیدیم باالخره مکافات و بدبختي ھزار با

 چاشني کھ لحني با کھ صدایي اومدم خودم بھ صدایي شنیدن با کھ کشید طول چقدر دونمنمي دادم تکیھ صندلي

 یھ پاشو بابا...  آرزو: زد صدام دوباره بعد سنگینھ خوابش قدراین مونھمي ھم خرس عین: زدمي غر داشت خنده

خندیدممي یواشکي و کردممي نگاه شدنش کالفھ بھ چشمي زیر داشتم و بودم بیدار...  زنممي صدات دارم ربعھ .  

دممي جر رو امحنجره دارم ھساعت دو انگار نھ انگار گودزیال قربون اه: غرید و شد کالفھ بعد کمي  

بودن؟ کجا نگار و امید پس کردم باز رو چشمام سرعت بھ و افتادم موقعیتم یاد دفعھ یھ   

شدي بیدار عجب چھ: گفت حرص با و چرخید سمتم بھ چون بودم کرده فکر بلند بازم انگار .  

کجان؟ ھابچھ پس: کردم تکرار   

خوابن االنم زدن، ھم رو آروغشون ،دادم رو شیرشون: گفت دراريلج لبخند با .  

امیده و نگار منظورم: گفتم و کردم جمع رو خودم زود اما گرفت امخنده سپھر دادن شیر بچھ تصور با   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 romantops  برترین رمان ھا

t.me/romantops 
 

کردم اشونپیاده پیش ساعت نیم: گفت و تو آورد رو سرش .  

م؟توا سوار ھنوز چرا من پس: گفتم و کردم وا رو دھنم دفعھ یھ کنم فکر کھاین بدون   

...  کھ اینھ...  منظورت: گفت ھاشخنده اليالبھ کھ کردممي نگاھش عصبانیت با داشتم خنده زیر زد دفعھ یھ

دیگھ؟ مني...  ماشین...  سوار   

ھمون: گفتم پررویي با اما زدم گندي چھ فھمیدم تازه واي .  

رو خودش کرد سعي دید منو جدي لحن وقتي   

. انگار نھ انگار اما کنممي صدات درام ربعھ یک چون: گفت و بود لبش رو لبخند ھنوز اما کنھ جور و جمع

 انداختم اطراف بھ نگاھي افتادم گیر قفس این تو فھمیدم تازه کھ شم پیاده خواستم و کشیدم امروسري بھ دستي

 این از رو خودم نیستم بلد فھمید کنم فکر کردمي نگاھم داشت درار لج خندنیش یھ با بودیم خونھ در جلوي

جلو ببر رو صندلي این: گفتم حرص با بدم نجات مخمصھ .  

کن خواھش: گفت و کرد پیدا انتقال لحنش بھ نگاھش شیطنت برق .  

ً : غریدم لب زیر عمرا .  

 شروع حرص با شد کوچھ طرف اون چنار بھ کردن نگاه مشغول و داد ماشین بھ رو اشتکیھ خیاليبي با شنید اما

 فرو يخنده یھ با کردم نگاھش بشھ جابجا مترسانتي یک حتي کھاین از دریغ اما کردم ليصند دادن تکون بھ

 اما سفارشیھ ماشین بود معلوم بود سفید چرم از ھمھ ماشین داخل ھامبازيدیوونھ و من بھ بود زده زل خورده

 صندلي دو بین از رو ودمخ بشھ داغون بود شده گلي کوھنوردي تو حسابي کھ من ھايکفش با بود قرار کھ حیف

 جلو صندلي بھ رسیدن با. شم رد کوچیک درز اون از تا گذاشتم رو پام تونستم کھ ھرجا واررحمبي و کشیدم جلو

 انداختم اشزدهبھت يقیافھ بھ نگاه یھ رفتم سمتش بھ شدم پیاده من و شد باز در و کشیدم رو دستگیره راحتي بھ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 romantops  برترین رمان ھا

t.me/romantops 
 

 باز با فشرد رو زنگ و کرد قفل رو ماشین ریموت با راحت خیلي ھم بعد. تو بریم بھتره: گفت و زد پلیدي لبخند

بفرمایید: گفت و ایستاد کنار من در شدن .  

 جون مریم دیدن با. داره واسم اينقشھ یھ بودم مطمئن ولي شدم وارد نبینھ رو تعجبم کردممي سعي کھ حالي در

شدیم خونھ وارد سپھر ھمراه و کردم نقاشي صورتم بھ لبخندي بود اومده استقبالمون بھ کھ  

: گفت و ایستاد کنار من در شدن باز با فشرد رو زنگ و کرد قفل رو ماشین ریموت با راحت خیلي ھم بعد

  .بفرمایید

 جون مریم دیدن با. داره واسم اينقشھ یھ بودم مطمئن ولي شدم وارد نبینھ رو تعجبم کردممي سعي کھ حالي در

 قورمھ خوش بوي شدیم خونھ وارد سپھر ھمراه و کردم نقاشي صورتم بھ لبخندي بود اومده الموناستقب بھ کھ

 خوبي بوي چھ بھبھ: گفتم لذت با و کشیدم عمیقي نفس سپھر حضور بھ توجھبي بود برداشتھ رو خونھ کل سبزي

  .میاد

 ھاملباس رفتم اتاقم سمت بھ و بوسیدمش ھشمي آماده ھم غذا کنید استراحت کم یھ شما تا: گفت لبخند با جون مریم

 با بودند صحبت مشغول و بودند نشستھ ھال ھايصندلي روي سپھر و بابا برگشتم سالن بھ کردم عوض رو

بابا حاج علیکم سالم: گفتم بلندي صداي .  

زلزلھ سالم علیک: گفت لبخند با و چرخید سمتم بھ صدام شنیدن با بابا .  

 لبخند با صبح نورديکوه مورد در کنجکاوي کمي از بعد نشستم کنارش اشگونھ بوسیدن زا بعد و رفتم سمتش بھ

 و بھترین گنمي حاجي: گفت مؤدبانھ سپھر. گفتممي آکواریومت از سپھر آقا واسھ داشتم بابا راستي: گفت

دارین رو ماھي ھايگونھ ترینیابکم .  
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 با رو ماھي خاص سري یھ تونستم تا کشیدم زحمت سال شش حدود درستھ: گفتم و زدم زل چشماش تو غرور با

ً : گفت و انداخت من بھ نگاه یھ و بابا بھ نگاه یھ. کنم پیدا یکسان شرایط  رو خاص ھايماھي این مشتاقم شدیدا

نداره اشکال شما نظر از اگھ البتھ: گفت بابا بھ رو بعد. ببینم .  

کنھمي ھمراھیت اون آرزوست اتاق تو آکواریوم پسرم اشکالي چھ: گفت متانت با بابا .  

ً  بابا منتظر نگاه زیر اما دادمي انتقال بھم بدي حس سپھر لب کنج لبخند  ھم موذي سپھر و شدم بلند جا از اجبارا

 حواست: گفتم و انداختم بھش دقیق نگاه یھ ھا پلھ کنار. افتاد راه دنبالم سرعت بھ داشت اينقشھ چھ دونمنمي کھ

تو و دونممي من باشي داشتھ ايقشھن اگھ باشھ .  

 اتاق: گفت و زد اتاق تو کوچیک دور یھ شدیم اتاق وارد داد تکون فھمیدن ينشونھ بھ بار چند رو سرش لبخند با

داري قشنگي .  

دونممي: گفتم پررویي با .  

 یازده ده این تو منم و بود اون يسلیقھ اتاقم چیدمان آخھ افتادم مامان یاد باشي سلیقھ خوش نمیاد بھت: گفت دوباره

 ھاشکتاب بھ سرسري نگاه یھ از بعد و رفت امخونھکتاب سمت بھ کنم ایجاد توش تغییري بود نیومده دلم سال

خوايمي چي دونينمي ھم خودت انگار: گفت و کشید بیرون رو حافظم کتاب   

مگھ؟ چطور: پرسیدم حرص با   

 و شناسيروان و علمي ھايکتاب تا گرفتھ نو شعر و حافظ از شھمي پیدا چیز ھمھ جا این: گفت و بست رو کتاب

آموزشي ھايکتاب .  

سرگردونتھ يروحیھ ينشونھ این .  

چیھ جامع يخونھکتاب دونستمي چھ دکتر مثالً  آقاي این آخھ شدممي منفجر حرص از داشتم . 
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 تصمیم بنابراین. چیھ جامع يخونھکتاب دونستمي چھ دکتر مثالً  آقاي این آخھ شدممي منفجر حرص از داشتم

برو و ببین بیا جاست این آکواریوم: گفتم جاش بھ اما ندم رو جوابش گرفتم .  

 یھ زدمي مرموز امروز آخھ گرفت شدت قلبم ضربان شدنش نزدیک با اومد جلو و انداخت باال رو ابروش يلنگھ

 داد بھم ماھي ھر از اطالعاتي من يزدهحسرت ھايچشم ابربر در و انداخت خوشگلم ھايماھي بھ دقیق نگاه

 اما ھستند عالي ھاينمونھ گفت حاجي کھ طورھمون: گفت و کرد نگاه بھم آخر دست است کاره این بود معلوم

 و حرص با آبشون توي ریخت رو بود اتاقم تو کھ الکلي يشیشھ لعنتي کھ چي حیف بپرسم خواستم...  حیف

 پیدا نجاتشون واسھ راھي یھ تا بیرون بزنم اتاق از خواستم و پستي خیلي: غریدم و کردم گاھشن نفرت و بغض

 خشم از کھ حالي در. شد خونشون جریان وارد سم بکني کمکي بھشون تونينمي چون نکن عجلھ: گفت کھ کنم

گممي بابا بھ باش مطمئن کشیدم زحمت سال شش من. متنفرم ازت: گفتم زدممي نفس نفس .  

 منو نازنین ماشین کي بفھمھ باشھ مشتاق حاجي کنم فکر نداره اشکال کوچیک؟ ھايبچھ عین: گفت و خندید

کرد داغون .  

 آروم وقت ھر: گفت و ترنزدیک اومد و دزدید ازم رو نگاھش چکید چشمم يگوشھ از سمج اشک يقطره یھ

 زدممي حرفي اگھ بود سپھر با حق نیفتھ آب روي ھايماھي بھ چشمم کردم سعي گذشت کنارم از و پایین بیا شدي

نھ ھامماھي اما بیاد خودم سر بالیي ھر بودم حاضر رنجھمي ازم حسابي بابا بودم مطمئن و گفتمي ھم اون .   

گھ؟مي راست سپھر جون بابا: پرسید ازم تعجب با بابا رفتم پایین ھاپلھ از شدم آروم کمي بعد ربع حدودیک   

رو؟ چي: گفتم اما دونممي چھ بگم خواستممي   

مردن؟ ھمشون و شده قطع ھاماھي رسانياکسیژن سیستم کھاین: گفت ناراحتي با بابا   

 لرزش و نریزه ھاماشک کھاین واسھ کردم بغض دوباره کرده توجیھ رو خودش کار جوري چھ ببین لعنتي

بلھ: فتمگ زور بھ و دادم فشار ھم روي رو ھاملب نشھ پیدا امچونھ .  
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کردي؟نمي چکش روز ھر مگھ بود سابقھبي: گفت بابا   

: گفت و اومد سمتم بھ بابا چکید چشمام از و شد خالصھ درشت اشک قطره تا دو تو نفرتم و حرص و بغض تموم

افتاده کھ اتفاقیھ...نکن ناراحت رو خودت حاال .  

 رو گردنش خواستمي دلم کردمي بازي انگشتاش با تداش و بود انداختھ پایین رو سرش انداختم سپھر بھ نگاه یھ

کنم خرد  

 رنگ حتي و نداشتم اشتھایي ھیچ رفتیم آشپزخونھ سمت بھ کردمي دعوتمون ناھار میز بھ کھ جون مریم صداي با

 شدم بلند میز پشت از و خوردم غذا قاشق چند بابا اجبار بھ کنھ عوض رو حالم نتونست ھم سبزي قورمھ بوي و

 شدم خیره کف ھايسرامیک بھ و نشستم تکي مبل یھ روي ببینم رو سپھر کارشاه و اتاقم تو برم خواستنمي دلم

 قدراین دونستمنمي: گفت آرومي صداي با ندادم نشون العمليعکس ھیچ اما نشست کنارم کھ دیدم رو سپھر

داري دوستشون .   

 بزنم و بدم دست از رو خودم کنترل حرکتي ترینکوچک با ترسیدممي نکردم حرکتي ھیچ اما کردم بغض دوباره

 گذشت کم یھ نده امجلوه ضعیف این از بیش تا دادممي قورت رو بغضم فقط سالح خلع ھمیشھ مثل اما گوشش تو

متأسفم: گفت فقط بود بعید ازش کھ لحني و آروم صداي با .  

 ھر بھ فھمیدم شدنش دور عجلھ با و اششده شتم ھايدست از اینو بود سخت واسش خیلي کلمھ ھمین گفتن انگار

 غرور از دست بالخره کھاین از دلم تھ اما کردننمي ھم دنبال دیگھ من قشنگ ھايماھي نداشت فرقي حال

 ازم رو روش کھ انداختم بھش نگاه یھ بود شده تررنگکم نظرم بھ ھامماھي مرگ و بودم خوشحال برداشت

 شکست برابرم در کھ بود غروري دیوار مھم نداشت اھمیتي کردنمي نگاھم ھم دنیا آخر تا اگھ نبود مھم برگردوند

 شھمي دیوونھ داره بود مشھود کامالً  شدمي امخنده باعث سپھر کالفگي شد طي بھتري شکل بھ روز يبقیھ

رفت و نکرد قبول رو شام دعوت بابا اصرارھاي تمام مقابل در ھم بالخره .  

کنم خالي مرده ھايماھي از رو آکواریوم و کنم استراحت تا رفتم اتاقم بھ ھم من .  
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 ھمیشھ شناختمنمي پا ز ا سر خوشحالي از بود کرده پر رو شھر جاي ھمھ عید خوش بوي و بود اسفند آخرھاي

ً  بودم شدمي مربوط عید بھ کھ چیزي ھر و نو لباس و عیدي و عید عاشق  در باالخره نوید کھ امسال مخصوصا

بگذرونھ ما کنار رو عید تا بیاد دوري ھاماه از بعد شد قرار و شد سالح خلع من اصرارھاي قابلم   

 ھادرخت روي ریز ھايشکوفھ اما داشت رو زمستون سردي از کمي ھنوز ھوا کردم عید بوي از پر رو امریھ

سبز سبز زندگي یھ دادمي زندگي تجدید از خبر .  

. کردممي لمس داشتم دوستشون قلب صمیم از کھ کساني کنار در رو سبزي این کھ بودم بختخوش چقدر من و

 ترینآبي بھ کنم بلند آسمون سمت بھ رو سرم شد باعث کرد ھامگونھ کردن خیس بھ شروع کھ باروني نمنم

سیمین مامان یادتم بھ ھمیشھ. کردم زمزمھ و شدم خیره اشنقطھ .  

عاشقي؟.. .. آھاي: غریدمي کھ خانمي صداي با  

 کردن جمع مشغول و بود نشستھ روبروم کھ مسني خانم بھ نگاھي شرمندگي با بودم کرده برخورد باھاش انگار

 يجملھ گذشتم ازش خواھيمعذرت یھ با ھم بعد کردم کمک بھش و نشستم کنارش انداختم بود خریدش ھايبستھ

؟...عاشقي؟ شد اکو ذھنم تو دیگھ بار یھ خانم اون   

 آره زدم ذھنم ھايکوچھ پس بھ کوچیک گذر یھ نھ یا شممي حساب عاشقا جز منم دونستمنمي کردم فکر مخود با

 اقوامي عاشق. کنممي حسش ھمیشھ اما نیست کھ سیمیني مامان عاشق پدرم عاشق زندگي عاشق بودم عاشق منم

 بست نقش صورتم رو خوشگل ندلبخ یھ اشمادرونھ ھايمھربوني و جون مریم عاشق بودند پوستم و ازخون کھ

 معشوق دیدن یا کھ ھايعشق اون از شم عاشق دیگھ بار یھ خواستمي دلم ھمیشھ اما. بودم عاشق منم آره

 دلت تھ ھانگراني و ھاجنجال ھمھ کنار در کھ ھایيعشق اون از بپره اتچھره از رنگ و باال بره قلبت ضربان

 چنده کیلو عشق بابا برو: گفتم خودم با کشیدم عمیقي نفس. نباشي نبود ھاگ کھ ھایيھمون از باشھ آرامش ھمیشھ

بچسب رو زندگي .  
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 وارد نشستمي امچھره رو گشاد و گل لبخند یھ دیدنش با اول روزھاي مثل ھم ھنوز انداختم مطبم تابلو بھ نگاه یھ

 یھ تعطیالت از بعد تا بود رارق و بود ھم خودم کاري آخر روز البتھ بود گرفتھ مرخصي رو امروز نگار شدم

بدم نگار و خودم بھ استراحت .  

 امروز آخھ گرفتم رو نوید يشماره کاري ھر از قبل نبود شلوغ سرم چندان انداختم لیست بھ نگاھي و شدم وارد

 جایيک: گفتم تند تند داد جواب تا بود نشده ازش خبري ھنوز اما بیاد دیروز بود قرار و بود اسفند ھشتم و بیست

 مسخره. اومدي در آب از زرد تو ھم تو کھ بودي قول خوش تو فقط قوم این تو نبود دیروز ما قرار مگھ تو؟

گوشم و در بھ چشمم قدراین شدم دیوونھ دیروز    

ساکتي؟ چرا تو اصالً . شد عمر نصفھ کھ جون نسیم بود زنگ بھ   

 دختر بکش نفس یھ: گفت ايشدهکنترل لحن با و شد قطع رسیدمي گوش بھ خط پشت از کھ ریزي يخنده صداي

 دیروز چرا سالم کھ گیریم: گفتم و گرفت لجم خونسردیش ھمھ ین ا از. رفت یادت معمول طبق کھ ھم سالم

   نیومدي؟

بمونم شدم مجبور بود اومده پیش مشکل ھالولھ خط از یکي کھاین واسھ: گفت و شد جدي .  

کجایي؟ االن: پرسیدم   

بینمتمي میام شب کن استراحت پس: گفتم و نشست لبم رو لبخند یھ اخالق خوش تھران رسممي دیگھ دقیقھ چند .  

دنبالت میام ھفت برس کارھات بھ دارم کار جایي: گفت و کرد نچي .  

مطبم. ھا نیستم خونھ من اما: گفتم سریع .   

باش ممنتظر ھفت داري مطب و دکتري خانم دونیممي بابا خوب: گفت شیطنت با .  

ھستم: گفتم آورده دست بھ رو اشروحیھ نوید کھاین از سرخوش . 
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ً  روز  دور رو مشکیم سفید گردن شال شدم بلند شد خارج مطب از ھفت ساعت بیمارم آخرین بود خوبي نسبتا

 رو در بود خودش زدند رو اتاقم در کھ بود نگذشتھ بیشتر دقیقھ چند ھنوز برداشتم رو کیفم و پیچیدم شل گردنم

 يالیھ یھ زیر رنگشخوش پوست نشناختمش لحظھ یھ کھ بود کرده تغییر قدراین دیدم؟مي چي واي کردم باز

 ھم ایشقھوه کلفت اورکت روي از حتي. بود نشستھ سیاھي بھ ھاشچشم زیر و بود شده پوشیده ریش از کلفت

 با دیوونھ؟ کردي چیکار خودت با: کردم زمزمھ ناخودآگاه کردمي نگاھم لبخند با شده الغر چقدر بفھمم تونستممي

چطوره؟. دادم دکوراسیون تغییر کوچولو یھ: گفت و زد چشمکي شیطنت   

 واسھ بوده من خاطر بھ ھمش دونستممي ھم این و شده آب سختي و ناراحتي از دونستممي نشست چشمام تو اشک

 و گرفت بر ازم رو نگاھش مھربوني با اون اما دمش متنفر نپذیرفت رو نوید کھ سنگیم قلب و خودم از لحظھ یھ

آرزو رممي کني گریھ: گفت .  

ً  تو؟ واسھ کنم؟ گریھ چي واسھ: گفتم سرخوشي با و زدم پس رو ھاماشک عمرا .  

تو منتظر جمعند ما يخونھ ھمھ بریم بیفت راه: گفت و خندید .  

چرا؟ اونجا: پرسیدم تعجب با   

رفتھ یادت رو سال آخر يچھارشنبھ کھ نگو: گفت و امبیني رو زد انگشت نوک با .  

گفتمي راست واي   

163 بریم بزن پس: گفتم و پریدم شادي با سال ھر روزھاي بھترین از یکي بود سوري چھارشنبھ .  

 بعضي و خوردن ھابعضي صحبت مشغول ھابعضي بودند جمع ھمھ رسیدیم محمود عمو يخونھ بھ زود خیلي

 شما: گفتم غرغر با اومد کاري اصل پاشین: گفت و بلند جا از امید نوید و من ورود با ودنب خندیدن ھم دیگر

نکردین؟ روشن ھم آتیش ھنوز ھاتنبل   

بودیم شما منتظر نھ: گفت نگین .  
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کبریتم؟ من مگھ: گفتم تعجب با   

جھنمي در دربون خانم سرکار نخیر: گفت رفتمي سمتم بھ کھ حالي در امید .   

 رو کتکت وایستا امید: گفتم و افتادم نفس از زدیم دور رو حیاط کل سمتش دویدم و انداختم زمین روي رو کیفم

برو بعد بخور .  

بگیر بیا تونيمي اگھ: گفت و خندید .   

چرا نگي آوردم سرت بالیي اگھ ولي نیا باشھ: گفتم وھنھن با .  

چرا نگم دممي قول من بیاري من سر بالیي تونستي اگھ: گفت خنده با  

 علي از رو بنزین لیتري چھار کنم کمکشون آتیش کردن روشن تو تا رفتم بقیھ سمت بھ و زدم پلید يخنده یھ

 صورتم حسابي شدمنمي کشیده عقب بھ دستي توسط اگھ و باال کشید یھو اششعلھ کھ ریختم آتیش روي و گرفتم

بسوزي بود نزدیک: گفت و انداخت بھم کوتاه گاهن یھ بود سپھر کنم نگاه امناجي بھ تا برگشتم سوختمي .  

خوبي؟: پرسید و اومد سمتم بھ نوید گرفت فاصلھ ازم ھم بعد ايدیگھ ياضافھ حرکت یا حرف ھیچبي ھمین   

بپریم؟ ھم با میاي آره،: گفتم و بزنم لبخند کردم سعي   

 نگار و پریدندمي ھم با نگین و علي دیمکر پریدن بھ شروع و کردم حلقھ بازوش دو رو دستم آورد جلو رو دستش

 نگار سراغ نوید شدن خستھ با کردمي نگاه ما بھ و بود ایستاده کھ بود سپھر فقط ھم با خواستھ خدا از ھم امید و

 و شادي تونھنمي کھ چشمي اون شھ کور اي: گفت غرولند با امید ببینم بیا رو داداشم کن ول: غریدم و رفتم

 رو باید کھ بیا جون سپھر بیا دیگھ یکي سراغي رفتم منم اصالً : گفت و رفت سپھر سمت بھ بعد ببینھ منو خوشي

ولو حیاط توي کوفتھ و خستھ ھمھ بازي آتیش ساعت چند از بعد پیوست بھش خنده با سپھر امشب کنیم کم   
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 خیلي آھنگ یھ و کرد زبا رو درش و ماشینش سمت رفت و شد بلند جاش از بود انرژي منبع انگار کھ امید. شدیم

ً  زدن تکنو بھ کرد شروع ھم خودش گذاشت شاد و قشنگ  تمام لذت با زدمي رو اول حرف رقص این تو واقعا

نخوریش بپا: گفت گوشم کنار یکي کھ زدممي دست براش و کردممي نگاھش داشتم   

 نگاه یھ نبود مھم واسم اصالً  بود هنشد باورش ھنوز انگار اما برادرمھ امید بودم گفتھ بھش کھاین با بود سپھر

مواظبم نھ: گفتم و انداختم بھش .  

 و سکوت داشتم بھتري احساس جوري این ھمیشھ مثل بود شده سرد ھاشچشم و جدي دوباره اش چھره

شدم امید ھنرنمایي يادامھ دیدن مشغول و زدم روش بھ پوزخندي میکرد ناراحتم ناخواستھ نشینیشگوشھ   

 جون آقا از بعد بابا آخھ بودیم شده جمع سین ھفت برکت پر و بزرگ يسفره سر ما يخونھ ھمگي بعد روز دور

 جمع ما يخونھ ھمھ بود شده کنسل اسفھان سین ھفت کھ مامان مرگ از بعد و بود خانواده فرد ترینبزرگ

رکمبا عیدت: گفتم و کردم بغل رو بود کنارم کھ نگار نو سال توپ شدن در با شدندمي   

 از رو عیدھامون و کردیم روبوسي منوال ھمین بھ ھم با ھمھ گفت تبریک رو نو سال و بوسید منو ھم اون

 گفتمي چیزي یھ کس ھر بودیم شده جمع رھم دو ھمگي کھ بود عید روز اولین ظھر از بعد گرفتیم ترھاگبزر

 چیزي کردم باز دھن تا سپھر جز بودند ھمھ اختماند اطراف بھ نگاه یھ ايکنندهکسل عید چھ گفتممي خودم با داشتم

کجاست؟ خان سپھر پس خانم مریم: پرسید علي بپرسم  

کنھ استراحت کم یھ رفت کردمي درد سرش: گفت و داد تکون سري جون مریم .  

ً  بود شده سؤال واسم سردردھاش  خیلي گرفتمي سردرد بعدش رفتمي ھیجان پر یا شلوغ جاي تو وقت ھر تفریبا

 و شدم بلند جا از امچارهبي ھايماھي یادآوري با نداشت ربطي من بھ اما دربیارم کارش ز ا سر خواستمي لمد

 کردم باز رو در بود خوابیده توش کھ اتاقي سمت رفتم برداشتم قابلمھ در تا دو یواشکي رفتم آشپزخونھ سمت بھ

 بودن دور و ھیاھو خاطر بھ برگشتم سرجام و تمبس رو در سریع اما سوخت دلم لحظھ یھ بود خوابیده تخت روي
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 کوبیدم بھم قدرت تمام با بعد و کردم دور ھم از رو درھا ممکن جاي تا بشنون صدایي بقیھ بود محال جمع از

غرید حرص با. بخواب: گفتم پررویي با گفت لب زیر چیزي یھ دیدنم با پرید جاش از ھادیوونھ عین :  

تو؟ بھ بگم چي من آخھ   

کنھ؟مي درد سرم بینينمي داري؟ آزار ھمگ   

ً  بگي؟ تونيمي چي اوالً : گفتم و کردم اخم  ي سینھ فرستادي منو گناهبي ھايماھي کھ داري تو آزار دوما

ً . قبرستون کنھمي درد سرت تو بدونم کجا از من سوما .  

ً د بگم، تونممي بخواد دلم چي ھر اوالً : گفت خودم عین انداخت باال ابرویي  یھ سوخت واست دلم کھ من حیف وما

ً  اتاقت، تو گذاشتم عیدي کردي پیدام جوري چھ کنھمي درد سرم دونستينمي اگھ سوما .  

ً  کنيمي خودبي اوالً : گفتم دوباره رو پر رو پر ً  سرت، تو بخوره عیدیت دوما  اتاقم این بابامھ يخونھ اینجا سوما

کردممي رکشيس خودم يخونھ تو داشتم استخونھ این جز .  

معلومھ ھاتقابلمھ در از: گفت و خندید .  

 انجام مأموریتم انداختم پریده سرش از خواب حسابي بود معلوم کھ اش قیافھ بھ نگاه یھ نداشتم گفتن واسھ حرفي

 تمبرگش سمتش بھ مھرایران خانم: زد صدام کھ برم خواستم و کردم باز رو تاق ا در نداشتم کاري دیگھ و بود شده

ببندد ھم رو در ريمي داري: گفت بود پیدا توش خنده کھ لحني با .  

 در گرفتم دستگیره بھ رو دستم برگشتم دوباره قدم ازچند بعد کوبیدمش ھم بھ محکم و شدم خارج در از حرص با

 ھم بعد بندهمي رو در خودش خوادمي ھرکس: گفتم کھ کرد نگاه بھم تعجب با کردم باز تھ تا ضرب یھ رو اتاق

 بود کسي تنھا کردم مي اعتراف باید کنم اشخفھ خواست مي دلم رسید گوشم بھ اشخنده صداي افتادم راه سریع

 تا رفتم اتاقم سمت بھ. نداشتم دوست رو تلخ اعتراف این اصالً  اما اوردممي کم ازش اوردن در لج و کلکل تو کھ
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 من و بود گذاشتھ کارم سر بازم نکردم پیدا کادو یھ شبیھ ھیچي گشتم ھرچي اما بدم پس ببرم بردارم رو عیدیش

شدنمي باورم من خداي کرد جلب رو امتوجھ آکواریوم کھ بیرون برم اومدم خوردم رو گولش احمقانھ چھ  

 بھ بودم نکرده پیداشون جستجو سال شش وجود با کھ دیگھ ماھي تا چند ياضافھ بھ امماھي ھاينمونھ تمام

. مبارک عیدت بود شده نوشتھ روش فقط داشتم برش بود چسبیده شیشھ روي کوچیک يبرگھ یھ رفتم سمتشون

 ناراحتي تمام کھ بودم خوشحال قدراین بود خودش کار قیمت گرون و زیبا کلکسیون این! سپھر کادوي بود خودش

 پي فاجعھ عمق بھ تازه کھ کردممي ذوق بھشون و گشتممي جدیدم آکواریوم دور داشتم شد فراموشم قبل دقیقھ چند

 چیزي واسش بخوام کھ بودم نکرده حسابش آدم جز اصالً  یعني بودم نگرفتھ سپھر واسھ عیدي ھیچ من بردم

 خونھکتاب سمت بھ خوردنمي دردش بھ وسایل از کدوم ھیچ انداختم اتاق دور تا دور بھ سرسري نگاه یھ. بخرم

 با قدیمي ي مغازه یھ تو پیش يھفتھ ھم سر آخر بودم گشتھ دنبالش ليخی افتاد میرزام ایرج دیوان بھ چشمم رفتم

 راه اما بدم دستش از بود حیف کشیدم روش دست یھ و اوردم بیرونش ھاکتاب بین از بودمش خریده گزافي قیمت

 یدمترد بھ پیروزي با برداشتم رو خودکارم و کردم باز رو اولش ايصفحھ دلي دو با نداشتم ايدیگھ يچاره

مبارک نو سال: ونوشتم آوردم در حرکت بھ رو خودکار .  

 دادم مي دست از رو کتابم عزیزترین کھ ھمین بود زیاد سرش از ھمینم اما گرفت امخنده تلگرافیم يجملھ از

يموند تو فقط دادن رو ھاشون عیدي ھمھ شد آب دلم کھ بیا بدو: گفت دیدنم با امید رفتم بیرون اتاق از. بود کافي .  

بده؟ عیدي تربزرگ بھ ترکوچیک رسمھ حاال تا کي از: گفتم و خندیدم   

 اینا: داد جواب پس بردممي لذت گذاشتنش سر بھ سر از چیھ؟ اونا پس: پرسید و انداخت دستم تو ھايبستھ بھ نگاه

اون بھ رسھمي اینا يھمھ پس ترهکوچیک من از کھ اونھ تنھا چون نگار مال ھمھ .  

 تمام مصرفت تاریخ تا دممي قول جون نگار: گفت و وایستاد نگار پیش رفت و پرید جاش از بامزه رکتح یھ با

نصف نصف گرفتي چي ھر کھاین شرط بھ بگیرمت بیام خودم نشدي ترشیده نشده .  
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 العملشسعک تا انداختم نوید بھ نگاه یھ فھمیدمي رو امید ھايزدن حرف لفافھ در منظور کھ نگار جز خندیدن ھمھ

 امید بھ رو و کردم جور و جمع کمي رو خودم منم دزدید رو نگاھش سریع. من رو کرده زوم دیدم کھ ببینم رو

تو مال ھم یکیش کني در بھ راه از رو گلمدستھ عموي دختر نکرده الزم: گفتم .  

ترهارزش با امدایي دختر ارزهنمي: گفت و زد چشمک یھ .  

چي؟ تو مال ھمش بگم اگھ: گفتم بودم فھیمده رو منظورش کھ منم   

و انداخت پایین رو سرش و انداخت جون نسیم و محمود عمو بھ کوتاه نگاه یھ    

ارزهنمي میگم بازم بدي ھم رو دنیا اگھ: گفت . 

 تو بابا و مھرنوش عمھ نگاه برق و بودند زدهبھت سعید عمو جون، نسیم محمود، عمو چرخید جمع بین نگاھم

قضیھ متوجھ و بود ھم تو سرشون معمول طبق کھ علي و نگین زدمي چشم   

 با نوید اما کردمي نگاه روبرو يصحنھ بھ تفاوتبي سپھر بودند شده خیره موجود جو بھ ھاگنگ عین بودند نشده

 ودب نگار يقیافھ ھمھ از ترجالب و کردمي نگاه بھشون کنھمي تحسین رو امید جسارت بود معلوم کھ لبخند یھ

 کس ھیچ بود رسیده اشسینھ بھ اشچونھ کھ بود پایین انقدر سرش و داشت شباھت لبو بھ سرخي از صورتش

 از رسیدمي نظر بھ معذب چشم ھمھ این و سنگین سکوت فشار زیر کھ امید کردنمي حرکتي حتي زدنمي حرفي

 زدي حرفي یھ ري؟مي کجا: گفت حمودم عمو کھ بود نرسیده گیرهدست بھ دستش ھنوز بیرون بره تا شد بلند جا

وایس پاش و باش مرد .  

 قوت بھش و گذاشتم ھم روي رو ھامپلک آرومي بھ موند ثابت روم لحظھ چند نگاھش برگشت جمع سمت بھ امید

جون پاي تا ھستم پایش: گفت محمود عمو بھ رو و زد محو لبخند یھ اونم دادم قلب .   

بشین پس: گفت و کرد زبا رو اشکرده گرده ھاياخم عمو .  
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: گفت و افتاد خنده بھ محمود عمو نشست نگار کنار خالي صندلي روي رویي پر کمال در و برگشت جمع بھ امید

بشین اینور بیا پاشو چیزیھ خوب ھم حیا صلواتي پدر .  

بھتره اینجا ھواي و آب دایي نھ: داد جواب شیطنت با بود کرده پیدا رو خودش انگار کھ امید .  

 بھ شروع سعید عمو و بابا ياجازه با عمو بودند شده خارج اولیھ بھت اون ز ا ھمگي دیگھ حاال خندیدند ھمھ

اي؟جدي ھاتحرف تو: گفت و کرد صحبت   

 بري و بیاي امخونھ تو راحت دادممي اجازه اگھ. ھاکني ریسک روش بخواي کھ نیست چیزي من دختر سرنوشت

شکنينمي نمکدون بکني کاري ھر دونستممي و داشتم اطمینان بھت چون .  

دایي نشکستم: گفت و انداخت جون نسیم آروم يچھره بھ نگاه یھ امید .  

 دخترھاي دوست کردن عوض دیگھ... خودم ھمھ از قبل و شده عوض چیزھا خیلي دیدم اومدم کھ قبل يدفعھ

 اومدم وقتي ھاشادي و ھاسختي تو باشھ نارمک ھمیشھ واسھ کھ خواستممي رو یکي نبود بخشلذت واسم رنگارنگ

برگردم و کنم جور و جفت کارھامو تا رفتم باختم دل و .  

باشھ کنارم ھمیشھ خواممي خوامنمي روز دو روز یھ واسھ رو نگار من .  

 اتخانواده: پرسید عمو. بودم خوشحال واسشون دل تھ از و گفتم احسنت رو قدمیشثابت و جسارت دلم تو

دونن؟مي   

فھمیدن ھمھ دیگھ االن: گفت و خندید امید .  

موافقن؟ دونيمي کجا از و: پرسید عمو   

کردممي راضیشون حال ھر بھ چون کردنمي فرقي ھم نبودن اگھ حتي موافقن کھ مطمئنم: داد جواب امید . 
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 بھ امید خود بود زمال اما داشتیم قصدي ھمچین بود وقت خیلي مھرنوش و من: گفت و اومد حرف بھ سعید عمو

 تازيیکھ ھیمشھ مثل و بود نزده ما بھ حرفي ھیچ قبل از کھ بود این واسھ کردم تعجب دیدین اگرم برسھ نتیجھ

  .کرد

ً  رو نگار و دممي ادامھ رو حرفش من حاال کنممي خواستگاري پسرم واسھ رسما .  

 بھ نگاه یھ عمو شد واقعي خواستگاري مراسم یھ ھب تبدیل ساده دادن عیدي یھ بود گرفتھ امخنده شد شل امید نیش

 حاجي: گفت و انداخت بابا بھ نگاه یھ عمو کرد اعالم رو رضایتش ھاشچشم بستن با اونم کھ انداخت جون نسیم

چشم گیممي فقط ما بگي تو چي ھر تو مال ھم پسر توئھ مال دختر .  

 کھ خوشحالم اما ببینھ کھ نیست اون بود سیمین نوم آرزوھاي از یکي روز این: وگفت کرد صاف ايسینھ بابا

مبارکھ شاهللان دیدم ھم کنار رو تا دو این و داد کفاف عمرم .  

 شرط تا چند سعید و مھرنوش طور ھمین و نسیم و محمود ياجازه با من اما: گفت بابا کھ زدن کف ھمگي

  ...دارم

و »اختیاریدصاحب خودتون شما« »بفرماییید« قبیل از جمالتي گفتن بھ کردن شروع ھمھ  ...  

 و نمیاره تاب رو غربت دختر این چون بزنھ سرت بھ وطن جالي ھواي مبادا آقا امید: داد ادامھ امید بھ رو بابا و

 یادت دممي تکون رو زندگیت بخوره تکون دلش تو آب ذاریشمي ھاتچشم روي اونو، دوري ھم نسیم و محمود

 پس شده تو بھ کھ اعتمادیھ ينشونھ این نھ نیست بودنش ارزش کم ينشونھ آوردي دستش بھ آسون اگھ باشھ

 شوھرت کمبودھاي و سختي با برو تھش تا علي یا گفتي اگھ خانم نگار شما و. نکني اعتمادشونبي باش مواظب

 ھاتشمچ ازدواج از بعد اما کن باز رو چشمات االن. چرخش الي چوب نھ باش اشخونھ ستون واسش و بساز

شما و ھاخانواده تصمیم مونھمي بود من ھايحرف این. ببند رو .  
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 حالت دوباره جمع حرف این با و. چشمم رو ھزار در ضرب گفتي چي ھر: گفت و انداخت نگار بھ نگاه یھ امید

 درانق انداخت نگار دست تو نشون عنوان بھ رو خودش يحلقھ حلقھ، خریدن تا مھرنوش عمھ و گرفت خودموني

حتي کھ بود خوب و شاد جمع   

 صداي با امید کردمي شادي دیگران پايھم کشیدمي ھم تو رو ھاشاخم گاھي از ھر کھ دردي سر وجود با سپھر

گشارومشکل ھايعیدي این بده حاال: گفت بلند .   

 رفتم سمتشون بھ و داشتمبر رو نگار و امید مال ھمھ از اول شده من دادن عیدي مانع وقفھ این کھ افتاد یادم تازه

 ترینبزرگ امسال باشھ یادتون اما تا دو شما ما اینم: گفتم و دادم خودش بھ رو کدوم ھر مال و ایستادم جلوشون

دممي نجاتت ترشیدگي از خودم هللاشاان: گفت و انداخت باال ابرویي امید. ھا گرفتین من از رو عیدي . 

روزپی راستي: گفت تريآروم صداي با بعد  ...  

نیستیم مناسب ھم واسھ ما بشھ بختخوش امیدوارم بگو بھش: گفتم و پریدم حرفش میان بھ .  

کردي راحتم ببیني خیر: گفت و کشید عمیقي نفس نگار .  

داري؟ نظر بھش نکنھ چیھ: گفتم شیطنت با   

اتنگرفتھ ھاشترکش تا شي دور کھ نفعتھ بھ: گفت امید و کشید حرص سر از پوفي .  

: گفتم و گرفتم سمتش بھ رو کادو لبخند با رسید کھ سپھر بھ نوبت دادم رو بقیھ يھدیھ و شدم دور ازشون خنده با

اتھدیھ بابت ممنون .  

نداشت قابل: گفت و گرفت دستم از رو کتاب لبخند با .  

زا؟میر ایرج: کرد زمزمھ لب زیر و شد تررنگ پر لبخندش کتاب دیدن و کادو جلد کردن باز با   
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 بود حال سر حسابي کھ امید بود خوبي شب گذشتم کنارش از آرومي بھ و نداشت قابل: گفتم مؤدبانھ خودش مثل

 رفتمي غره چشم بھش شرم از سرخ يچھره با مدام ھم اون و ذاشتمي نگار الخصوصعلي ھمھ سر بھ سر

 ٌ  حیا و شرم از بویي ھیچ امید نگار ھايخجالت تمام مقابل در چون بودند ھم مقابل ينقطھ انسان دو این کھ واقعا

نداري؟ شوھر خودت سوزيمي زنمھ چیھ: گفتمي دادم تذکر بھش کھ بار دو یکي و بود نبرده   

 براي رو نگار کنار صندلي رودربایستيبي ھم شام میز سر خندیدممي دل تھ از ھاششیطنت تمام مقابل در من و

 و نگین اومدبرنمي دستم از کاري اما چرا فھیمدممي بود نوید بود گرفتھ يکم کھ کسي تنھا کرد انتخاب نشستن

 روز. انداختمي خنده بھ رو بقیھ و کردمي خطاب باجناق رو امید مدام علي و بودند خوشحال بقیھ پايھم ھم علي

 اما بگذرونیم وشخ ھم کمي جون آقا با دیدني عید بر عالوه تا رفتیم اصفھان بھ جمعي دستھ سفر یھ ھمگي بعد

 چندان حال جون آقا نگذشت خوش بھم اصالً  سفر اون. نکرد ھمراھیمون عذرخواھي با و آورد بھونھ سپھر

 ھمش یکي تا گرفتیم واسش وقت تمام پرستار بھ بنابراین تھران بیاد شدنمي حاضر حتي و نداشت مساعدي

 شدمي رنگکم واسم رسیدنشون ھم بھ خوشحالي داشتن کمکم و بودند ھم با مدام کھ ھم امید و نگار. باشھ واظبش

 مدام ھم نوید و برسند بود داده ترتیب شیرین کھ خانوادگي سفر بھ بتونند تا برگشتند اول روز ھمون علي و نگین

 و کالفگي جور یھ ترمھم ھمھ از و گرفتمي فاصلھ ازم شدممي ترنزدیک بھش ھرچي و بود خودش تو

 روز کھ شد ھمین. لعنتیھ روز اون بھ شدن نزدیک واسھ زدممي حدس کھ زدمي موج موجود تو حوصلگيبي

 خونھ بھ رسیدن با شدیم تھران راھي من اصرار با بود مونده باقي دیگھ روز پنج مامان گردسال تا کھ این با ششم

کشیدم عمیقي نفس  

 این تو خواستھ سپھر از بابا دونستممي ودب پیچیده خونھ تو آشنایي عطر بوي بود سنگین واسم اونجا جو انگار

 و رفتم اتاقم سمت بھ توجھبي بود تازه خیلي بو این اما بده آب ھاگل بھ و بزنھ سر اینجا بھ نبودنمون مدت

 آشپزخونھ بھ ورود با کنیم آماده ساده شام یھ جون مریم کمک با تا رفتم آشپزخونھ بھ و کردم عوض ھامولباس

گرفتین؟ کي رو اینا: پرسیدم تعجب با بیدهکو ھايظرف دیدن   
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 فر کنگرم تو گرفتھ شام گفت زد زنگ سپھر نگرفتیم ما: گفت و زد لبخندي دیدنم با و کرد بلند سر جون مریم

چیدم رو میز و کردم باز منم گذاشتھ .  

 خستگي ھمھ این با ستنی الزم کھ کردم ذوق کلي دلم تو. آورده رو شام کھ بود وقتي مال تازه عطر بوي این پس

بخوابم تا رفتم تختم سمت بھ و برگشتم اتاقم سمت بھ استراحت براي غذا خوردن از بعد کنم آماده شام .   

 با برداشتم رو بود پام زیر کھ کلیدي دستھ شدم خم رفت چیزي روي پام کھ گذشتممي آکواریوم کنار از داشتم

 ھر اما باشھ سپھر مال دادم احتمال بنابراین نیست جون مریم یا اباب مال بودم مطمئن انداختم بھش نگاھي تعجب

 تا گذاشتم امپاتختي کشوي تو رو کلیدھا بنابراین نکردم پیدا بیاد اتاقم بھ اون کھاین واسھ دلیلي کردم فکر چي

 تبدیل ماتاق توي مامان عکس نداشتم ھم رو خودم يحوصلھ اصالً  بود بدي روزھاي. بشھ پیدا صاحبش کھ وقتي

 سراغم بھ کردنمي رھام روزھا این نزدیک سال ده این تو کھ ھایيکابوس ھم باز بود شده انگیزغم ينقطھ یھ بھ

 و ھاشحرف آخرین خودم، کردن نگاه و ایستادن عظیم، آتیش اون تو مامان سوختن زنده زنده يصحنھ بود اومده

 کاري باھام ھم سپھر حتي کھ بودم گرفتھ و عصبي انقدر کردممي گریھ غریبانھ و پریدممي خواب از شب ھر

 خواببي ھم باز نداشت من از بھتر روزي و حال اونم آخھ بود کرده گیر بابا و من بین کھ ھم جون مریم نداشت

 عین روز این سال ھر اما بیاد نظر بھ احمقانھ شاید شدمي برگزار گردسال مراسم فردا پس بود شده حرفکم و

 و خزیدم پتو زیر نداشتم راحت خواب کھ بود شب دو دیدیممي تدارک مامان واسھ بزرگي مراسم لاو سال

 اما شد شروع چیز ھمھ دوباره کھ بود نگذشتھ بیشتر دقیقھ چند گذاشتم ھم روي رو اشکم از کرده ورم ھامچشم

 و دویدم طرفش بھ خوشحالي با ندبرگردو ازم رو روش قھر با و اومد بیرون ھاشعلھ اليالبھ از مامان بار این

آره بذارین شماھا اگر: گفت اخم با خوبي؟ تو مامان: گفتم .  

ما؟: پرسیدم تعجب با  

برسھ من بھ چیزي ذاریدنمي کنیدمي پھن کھ ايسفره از چرا باشم آروم ذاریدنمي چرا شما آره: گفت خوريدل با .  

دیممي ستوا غذا تا چھارصد ساالنھ ما اما: گفتم تعجب با ..  
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 با. رفت و گذشت تنھام ھم باز برسھ من بھ ھم اشلقمھ یا کھ کسي بھ اما دادیدمي دونھ یھ کاش: گفت ناراحتي با

 تو منو بود کرده باز رو اتاق در ھول با کھ جون مریم پریدم خواب از شدم خارج خودم دھن از کھ اينھ صداي

دیدي خواب باش آروم: گفت و کشید آغوش .  

 رو دلش ھاتاشک با دختر باش آروم: گفت و بوسید نرمي بھ رو سرم....  مامانم...  مامانم: گفتم ھقھق ونمی

نکن خون .  

 و بابا بھ رو قضیھ بعد روز. فھمیدممي رو ھاش حرف معني ترراحت حاال اومد نظرم بھ خوابم يلحظھ بھ لحظھ

 تقسیم گروه سھ بھ بعد روز گرفت قرار موافقت مورد کھ کردم مطرح رو پیشنھادم و گذاشتم میون در جون مریم

 حاضر داوطلبانھ کھ سپھر و من و مندانسال سراي بھ جون مریم و بابا ھا،بھزیستي از یکي بھ امید و نگار شدیم

 در ھم نوید با رو تصمیمم تلفني. کنیم تقسیم رو غذاھا تا رفتیم شھر نشین فقیر مناطق از یکي بھ شد کاريھم بھ

 يمنطقھ بھ ورود با. برگرده تھران بھ نیست الزم دادم خبر بھش و نزنھ کارش از خواستم ازش و گذاشتم میون

نظر مورد   

 کھ ھایيبچھ و کثیف و خاکي ھاي کوچھ بود کومھ شبیھ بیشتر کھ ھایيخونھ موند باز تعجب از دھنم 172

 وجود با کھ پیرمردي حتي یا دودندمي راهراه الستیکيپ توپ یھ دنبال کوچھ توي نمانخ ھايلباس با و پابرھنھ

 دیگھ دردنخور بھ چیز چند و خشک و نون پاره، دمپایي حاوي چرخ سختي بھ اشچروکیده ھايدست و کوژپشت

 پشت کھ ھایيبچھ بھ داد تکون سري تأسف از انداختم سپھر بھ نگاه یھ کردمي رد کوچھ ھايچولھ چالھ از رو

ً  کشیدم خجالت خودم وضع و سر از و کردم نگاه دویدندمي ھرسپ شیک ماشین  وقتي بار چند دونمنمي واقعا

 اصالً  یا بودم کرده فکر شھر يگوشھ این بھ نشستممي غذا از پر يسفره سر یا خریدممي رو لباس بھترین

 و دور ثانیھ چند عرض در و شد پارک گوشھ یھ ماشین نھ؟ یا ھست درندشت شھر این تھ جایي چنین دونستممي

 رسیدن براي کھ ھایيآدم. دیدم رو عمرم يصحنھ ترینعجیب صندوق در شدن باز با گرفت آدم کلي رو برمون

 زمین بخوره بود نزدیک بار چند کھ بودند کرده حملھ سپھر بھ چنان و زدندمي ھم يکلھ و سر تو غذا پرس یھ بھ
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 نگاھي شدمي قاپیده ھوا توي کھ غذاھایي بھ و بود ایستاده ازدحام از خارج کھ شد جلب ايبچھ دختر بھ امتوجھ

چیھ؟ اسمت: پرسیدم بود غذا حاوي ھايدست روي نگاھش ھنوز زدم زانو جلوش و رفتم سمتش بھ کرد  

 موھاي بود شده پوشیده کثیفي از الیھ یھ زیر کھ داشت سفیدي و گرد صورت و کنجکاوانھ و دقیق کرد، نگاھم

 کنکاش صورتم توي اشعسلي مورب چشم دو و بود کرده مھار کھنھ روسري یھ يوسیلھ بھ رو شاشلختھ

شماست؟ مال اونا: داد جواب گذشت کھ کمي کردمي   

آره: گفتم و زدم لبخند یھ .  

بیارم؟ واست خوايمي   

 و انداختم سپھر بھ نگاه یھ مریضھ اون آخھ خواممي مامانم واسھ خوامنمي خودم واسھ: گفت و داد تکون سري

چیھ؟ اسمت نگفتي: گفتم دوباره داد تکون فھمیدن ينشونھ بھ سري. کنار بذار تا پنج چھار: گفتم   

نرگس: گفت بود شده راحت خیالش غذا بابات کھ اون .  

داري؟ ھم برادر و خواھر. قشنگي اسم چھ: گفتم و کشیدم موھاش روي دستي   

دي؟مي بھم کي غذا: گفت و تانداخ باال نفي ينشونھ بھ رو سرش   

کنم اشمعاینھ باید بینیم مي رو مامانت ریممي ھم با شھ تموم آقا اون کار کن صبر: دادم جواب .  

دکتري؟ شما مگھ: پرسید شعف با    

آقا اون ھم من ھم آره: گفتم و دادم تکون سري .  

ندارم رو کس ھیچ انممام جز من آخھ ؟کني خوبش ديمي قول: گفت و نشست اشک بھ ھاشچشم .  

 با. بچھ دختر این بھ برسھ چھ شدم تنھا بازم آدم ھمھ اون وجود با من اون رفتن از بعد کھاین با افتادم، مامانم یاد

 سمت بھ ھم ھمراه و گذاشتم میون در باھاش رو موضوع کشید طول ساعتي سھ حدود کھ سپھر کار شدن تموم
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 عنوان بھ یکي از کھ تودرتو اتاق دو ھم بعد و کوچیک خیلي حیاط ھی وارد رفتیم بچھ دختر اون يخونھ

اومدي؟ نرگس: پرسید لرزوني صداي دوم اتاق بھ رسیدن با. شدیم شد،مي استفاده آشپزخونھ   

آوردم دکتر و غذا واست رفتم جونم مامان آره: گفت اشپیشاني بوسیدن از بعد و دوید مادرش سمت بھ تند نرگش .  

ً  زن یھ ببینیم رو اشچھره تونستیم تازه ما و انداخت سپھر و من بھ رایيگذ نگاه زن  از کھ سالھ چند و سي حدودا

 پتو زیر از زور بھ رو نحیفش دست بود شده خشکیده ھاشلب و زدمي زردي بھ رنگش تب و پریدگيرنگ زور

برید بھتره شده مزاحمتون نرگس کھ ببخشید: گفت حال ھمون در بشینھ کرد سعي و اورد بیرون .  

 ندارم دادن ویزیت واسھ پولي من: گفت و چکید چشمش يگوشھ از اشک قطره یھ چرا؟: گفتم و رفتم سمتش بھ

بمیرم خودم درد بھ بذارین .  

کنھمي درد کجاتون بگین بھتره نیستیم جااین پول واسھ ما: گفت و رسوند بھمون رو خودش سپھر .  

 و داد گوش ھاشحرف بھ دقت با سپھر اما بود من کاري يمحدوده از خارج ھک داد بیماریش شرح بھ شروع زن

کرده شدید عفونت ھاشکلیھ احتماالً  بیمارستان بدیم انتقالش باید: گفت من بھ رو بعد . 

 ندارم دادن ویزیت واسھ پولي من: گفت و چکید چشمش يگوشھ از اشک قطره یھ چرا؟: گفتم و رفتم سمتش بھ

بمیرم خودم ددر بھ بذارین .  

کنھمي درد کجاتون بگین بھتره نیستیم جااین پول واسھ ما: گفت و رسوند بھمون رو خودش سپھر .  

 و داد گوش ھاشحرف بھ دقت با سپھر اما بود من کاري يمحدوده از خارج کھ داد بیماریش شرح بھ شروع زن

کرده شدید عفونت ھاشلیھک احتماالً  بیمارستان بدیم انتقالش باید: گفت من بھ رو بعد .  

امبچھ نھ: گفت سرعت بھ زن .  

مونھمي تنھا امبچھ .  
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شھ خوب حالت تا مونھمي من پیش نرگس نباش نگران: گفتم و کشیدم دارشتب پیشوني روي رو دستم .  

پولش اما: گفت و برگشت ھاشچشم بھ اشک دوباره  ...  

شن آماده تا کن کمک ایشون بھ ھم تو بیرون رممي من ستنی مھم: گفت و کنھ تکمیل رو حرفش نذاشت سپھر .  

 دو بپوشھ رو ھاشلباس تا کردم کمک است نیره اسمش دونستممي حاال کھ زن اون بھ رفت و شد بلند جا از و

نرگس ھايعوضي لباس اینا رسھنمي ساک بھ ھامونلباس ما شرمنده: گفت و داد دستم بھ ھم کھنھ لباس دست .  

شیم ماشین وارد تا کردم کمکش و گرفتم ازش نخوره بر غرورش بھ کھاین واسھ انداختم بھشون هنگا یھ .  

 درد زور از نیره کھ ھایينالھ و آه اما بود زدهھیجان دیدنمي ھم خواب تو شاید کھ ماشیني بھ شدن سوار از نرگس

 دختر اکثراً  کھ زیادي پرستارھاي شدیم انبیمارست وارد بخندم دخترک ھايخنده با داد نمي اجازه بھم کشیدمي

ً  سپھر کھ رسوندند باور این بھ منو و اومدند سپھر استقبال بھ بودند  با سپھر کھ بود جااین جالب اما جذابھ واقعا

 ھم بعضي و حسادت یا تنفر با کھ ھابعضي نگاه از کردمي برخورد باھاشون جدي لحني با و ھم توي ھایياخم

 سپھر دستور بھ و شد پذیرش نیره سرعت بھ بود گرفتھ امخنده ھم بودم معذب ھم کردندمي منگاھ کنجکاوي

 نگران و منتظر نگاه بودیم منتظر اتاق در پشت نرگس و من کردند اون از متعدد ھايآزمایش گرفتن بھ شروع

 قولم بھ باید جوري چھ من کھاین استرس کردمي القا بھم رو استرس و کردمي امدیوونھ بستھ در روي بھ نرگس

کنم؟ عمل   

 کھ من سؤال جواب در و بره مادرش دیدن بھ خواست نرگس از و اومد بیرون اتاق از ساعت یک از بعد سپھر

 حرکتي با رو پام نشستم راحتي صندلي روي و رفتم ھمراھش. برم اتاقش بھ خواست ازم چطوره حالش پرسیدم

 ترشیک و بلندتر قد پزشکي روپوش تو کھ اون بھ و جویدممي رو لبم پوست ارادهبي و دادممي تکون وارریتم

داشتبرنمي کارھاش این از دست ھم شرایط این تو لعنتي بود من لبھاي خیره اون و کردم نگاه کردمي جلوه  
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 شرمندگي با بود اون با حق کشیدم لبم روي....  رو دستم افتاده، خون: گفت و گرفت سمتم بھ کاغذي دستمال یھ

 کار از اشکلیھ دو ھر بد خیلي: گفت و کرد غلیظي اخم چطوره؟ حالش: پرسیدم دوباره و گرفتم ازش رو دستمال

حتمیھ مرگش وگرنھ بخوره پیوند کلیھ بھش اورژانسي باید افتاده .  

نرگس چارهبي نالیدم چارگيبي با و شد شل پام و دست .  

ً : پرسید آره: گفتم قاطع کني؟ دارينگھ دخترش از شدنش خوب تا خوايمي واقعا .  

نشد؟ خوب وقت ھیچ و نموند اگھ و   

دادم قول زن اون بھ من کھ اینھ مھم کنممي فکري یھ موقع اون تا: گفتم و دادم تکون سري .  

کنممي کمکت: گفت و زد محو خیلي لبخند یھ .  

 ھیچ گذاشتم میون در بابا و جون مریم با رو قضیھ تلفني شد خونھ راھي من ھمراه مادرش با دیدار از بعد نرگس

 با کھ بدم رو خرید یھ پیشنھاد بھش شد باعث نرگس ھم تو ھاياخم و گرفتھمي روحیھ نداشتند مخالفتي کدوم

 و خریدم واسش پرنس عروسک یک و لباس دست چند و بردمش بزرگ ھايفروشگاه از یکي بھ پذیرفت شادي

 قدراین تختم ترسیدممي تنھایي از چون شدیم شریک ھم با رو اتاقم افتادیم راه ونھخ سمت بھ پیتزا خوردن از بعد

 لباس پوشیدن و شدن تمیز از بعد کردم حمامش خواب از قبل اما بده جا خودش تو رو دومون ھر کھ بود بزرگ

 بھ و گرفتم بغلم وت فقط اما بدم قورتش درستھ خواستمي دلم کھ بود شده تازه انقدر شده شونھ موھاي و تمیز

 کھ کمي ھايلباس سمت بھ بلند جا از آرومي بھ کھ گذشتنمي شدنمون دراز از بیشتر دقیقھ چند فشردمش خودم

 بھ برگشت جاش سر بود آورده بیمارستان از کھ مادرش روسري برداشتن از بعد و رفت بودیم آورده خونشون از

 اتاق يشماره و شد طاق طاقتم کھ بود صبح اذان تا من اما رفت خواب بھ و فشرد بغلش تو رو روسري شدت

گرفتم و برداشتم تلفن دفتر از رو سپھر .  

سالم: گفتم لرزوني صداي با بفرمایید: گفت و داد جواب .  
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شما؟ سالم،: گفت ايکالفھ لحن و عجلھ با   

دارم کار یليخ من کني معرفي رو خودت خواينمي و نداري کاري اگھ: گفت کھ کردم من و من کمي .  

افتاده؟ اتفاقي تویي؟: گفت زدمي موج صدایش تو کھ تعجبي با. آرزوام: گفتم کھ کنھ قطع خواست   

نرگس خوبھ؟ مامان و حاجي حال  ...  

 قراريبي چقدر نرگس دونينمي بودم نیره نگران خوبن ھمھ: گفتم و دادم قورت فشردمي رو گلوم کھ بغضي

کنھمي .  

شده قطع دارو کمک با تبش فقط طورهھمون میام پیشش از االن: گفت و کشید راحتي نفس .  

شھ؟مي چي نرگس چي؟ نمونھ زنده اگھ: گفتم و کردم پاک ریختمي فرو آروم کھ ھایياشک   

میاره جا رو حالش تفریح کم یھ بیرون برمشمي نرگس دنبال میام فردا شھمي خوب اون نباش نگران . 

 کرده رسوخ وجودم تو بود سپھر صداي تو کھ اطمیناني بود شده ترآروم کردم قطع رو تلفن و کردم تشکر ازش

 ناھار براي اونو تا اومد نرگس دنبال بھ سپھر یازده ساعت بعد روز کردممي نگاه مسئلھ بھ ترخوشبینانھ و بود

خوبھ؟ حالش مامانم دکتر عمو: پرسید و رفت جلو نرگس رسیدنش با ببره بیرون وگردش   

 نرگس مثل دختري آدم شھمي مگھ: گفت و گرفت اشمردونھ و بزرگ دسترسي تو رو کوچیکش ھايدست سپھر

باشھ؟ بد حالش و باشھ داشتھ خانم    

نداره؟ درد دیگھ یعني: گفت و زد کوچکي لبخند نرگس   

 بھ بود سخت واسش بود پاکي و معصومیت منبع کھ بچھ این بھ گفتن دروغ انگار انداخت زیر بھ رو سرش سپھر

نداره درد دیگھ نھ،: کرد زمزمھ آرومي .  

بخوریم ھم حسابي ناھار یھ و گردش بریم تا بپوش رو لباست برو بدو: گفت و کرد بلند رو سرش بعد لحظھ چند .  
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میاین؟ ھم شما: گفت و دوخت من بھ رو معصومش نگاه   

مطب برم افرد از بتونم تا کنم استراحت باید من نھ: گفتم و بوسیدمش .  

بیام تونمنمي من اما عمو ببخشید: گفت سپھر بھ رو و کشید ھم تو رو ھاشاخم .  

چطور؟: پرسید تعجب با سپھر   

نرم جا ھیچ آرزو خالھ بدون گفتھ بھم مامانم اخھ: گفت بغض با و انداخت باال ايشونھ .  

 نگاھش سپھر بود دلم آتیش رو بنزین قطره یھ ھاپلک اون پشت شده زندوني اشک قطره ھر انگار شد مچالھ قلبم

ً : گفت و دوخت بھم رو بیاي؟ تونينمي جوره ھیچ واقعا   

 بتونم کنم فکر برگردیم زود شب بدین قول اگھ: گفتم لبخند با و انداختم نرگس منتظر ھايچشم بھ نگاه یھ

کنم ھمراھیتون .  

 راه بھ جون مریم و بابا با خداحافظي از بعد سیدبو محکم رو امگونھ و انداخت بغلم تو دو با رو خودش نرگس

 بھ مبرم احتیاج ھنوز سپھر نظر بھ بنا اما بود ترراهروبھ کمي رفتیم نیره دیدن بھ اول نرگس اصرار بھ افتادیم

 رو شھربازي پیشنھاد بدجنسي با سپھر ناھار خوردن از بعد بود پیوند اورژانس لیست جز اسمش و داشت کلیھ

 مخالفت و ترسیدمي سرعت از ھم و ارتفاع از ھم نرگس بختانھخوش اما اومدم در خجالتش از دلم تو منم و داد

ً  نرگس با برخورد در سپھر دیدم مي تعجب کمال در داد رو پارک بھ رفتن پیشنھاد و کرد  و شھمي بچھ واقعا

 بود متفاوت ھمیشگیش مغرور و جدي يروحیھ با کھ کاري کردمي دنبال اونو حتي و کردمي بازي اون ھمراه

 بود رفتھ خواب بھ نرگس کھ حالي در شب نھ ساعت سپھر آخر دست و گذشت خوش نرگس بھ حسابي روز اون

 یھ گذشت خوش بھش خیلي مطمئنم ممنون: گفتم و چرخیدم سمتش بھ ماشین ایستادن با رسوند خونھ بھ رو ما

اون؟ بھ فقط: پرسید شیطنت با و زد قشنگ لبخند  
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ً  بدم جوابشو چي دونستمنمي  کودکي دوران یاد نرگس ھايبچگي با ھامدت از بعد بود گذشتھ خوش ھم من بھ واقعا

 سپھر منتظر نگاه زیر تردید تو داشتم خوبي حس سپھر شخصیتي يسکھ دوم روي شناخت از و بودم افتاده خودم

 از بعد اومد سمتمون بھ دیدنمون با و کرد ازب رو در ھازبالھ گذشتن بیرون واسھ بابا کھ زدممي پا و دست

 سرعت بھ سپھر برممي رو نرگس میام بندازم رو ھاآشغال بذار: گفت و کرد من بھ رو سپھر با پرسياحوال

باال برمشمي من توناجازه با حاجي نھ: گفت .  

شھمي زحمت آخھ: گفت تعارف بھ بابا .  

 رفت در سمت بھ و کرد بلند پام روي از رو نرگس نحیف بدن بعد و نیست زحمتي: گفت و داد تکون سري سپھر

 سمت بھ رو سپھر خوندمي نماز داشت جون مریم رفت مکانیزه سطل سمت بھ ھم بابا و کردم باز رو در کلید با

 تعجب کمال در تخت روي گذاشتنش از بعد. کنھ دراز تخت روي رو نرگس خواستم ازش و کردم راھنمایي اتاقم

عزیزم بخوابي خوب: کرد زمزمھ آرومي بھ و بوسید رو نرگس نرم يگونھ و شد خم رفتن از قبل من .  

خداحافظ«: کردم زمزمھ در شدن بستھ از بعد. کرد ترک رو اتاق سرعت بھ »خداحافظ« گفتن با بعد و »  

 اتاقم بازم بود کرده پر رو وجودم سراسر آرامش احساس شدم دراز نرگس کنار رفتم تخت سمت بھ آرومي بھ

 امروز بھ رو دیگھ فرداي بھ روزگار تا بستم رو ھامچشم بود گرفتھ خودش بھ رو تلخ و آشنا عطر اون بوي

 سخت کار یھ رفتن مطب حاال استراحت روز سیزده از بعد کردم باز رو ھامچشم تنبلي با. کنھ تبدیل واسم

 از نبود نرگس شد تا چھار چشمام و پرید سرم از خواب دفعھ یھ اما دادم وقوسکش خودم بھ کمي شدمي محسوب

 تخت زیر نگاه یھ نبود ازش اثري اما گشتم رو شویيدست تو نبود کردم باز رو حموم در وحشت با شدم بلند جا

زدم صدا و رفتم پایین ھاپلھ از عجلھ با بگیره امبودگریھ نزدیک انداختم   

 دیدم کھ بگردم رو حیاط برم تا کردم باز رو در شد سرازیر امھاشک نشنیدم جوابي ھیچ....  نرگس...  نرگس

. کردم بغلش و دویدم سمتش بھ خوشحالي با. خوردنھ صبحانھ حال در جون مریم کنار آماده و حاضر نرگس

ترسیدم نیستي دیدم شدم پا کھ خواب از: گفتم شدم ترآروم کھ کم یھ بود بغلم تو مقاومتي ھیچبي نرگس .  
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 دقیقھ چند تا: گفت سپھر عمو اما شيمي نگران گفتم منم: گفت و زد بھم رو رنگشخوش و چولوکو ھايچشم

شيمي بیدار خودت دیگھ .  

بود؟ جااین سپھر یعني واي    

 بود شده گرد چشماش کھ سپھر دیدن با چرخوندم رو سرم کشید رو لباسم يگوشھ نرگس کھ بودم فکرا ھمین تو

 کرده تنم بود ھم زرشکي قضا از کھ نازک خواب لباس یھ گرما خاطر بھ گذشتھ شب دمکر تیپم از ذھني اسکن یھ

بود پخش دورم کھ ھم آمازونیم موھاي و بودم  

 مریم بود شده قفل سپھر متعجب و مبھوت صورت تو نگاھم و بود چسبیده زمین بھ پاھام اما کنم فرار خواستممي

وایستادي جااین چرا ھاچایي این کرد یخ: گفت و رفت سپھر سمت بھ شد بلند جا از دید رو اوضاع کھ جون .  

 در حرکت بھ پاھامو بود شده باز نگاھم قفل کھ منم و دزدید ازم رو نگاھش سرعت بھ سپھر سیني گرفتن با

 نداشت تفاوتي چندان لباسم رنگ با رنگم رسیدم اتاقم بھ وقتي کردم دویدن بھ شروع سرعت بیشترین با و آوردم

 رقصیدمي سازبي پسره. ببینتم خواب لباس با سپھر این بود کم ھمینم بودم شده سرخ سرخ ھیجان و شرم شدت از

 يکلھ دونمنمي اصالً  نداشتم رفتن بیرون روي زدم چرخ اتاق تو ساعتي نیم دستش دادم کردم کوک ساز یھ خودم

 سعي و پوشیدم رو ھاملباس شدمي دیرم داشت انداختم ساعت بھ نگاه یھ خواست؟مي ما يخونھ از چي صبح

 لرزونم پاھاي بھ حرف این تلقین با جاستاین اون دونستمنمي کھ من اصالً  بیارم دست بھ رو نفسماعتمادبھ کردم

 کرد قفل پاھام و شد ھوا باد ھامتلقین و نفساعتمادبھ تمام تراس در بھ رسیدن با رفتم در سمت بھ و دادم قوت

 ً بریم بیا نرگس: زدم صدا جاھمون از بنابراین نداشتم رو دنشدی روي واقعا .  

بود خوبي يصبحونھ بزرگمامان ممنون: گفت اشگونھ بوسیدن از بعد و اومد سمتم بھ جون مریم ھمراه نرگس .  

دخترم جونت نوش: گفت و بوسیدش بود شده بچھ این ھايزبونيشیرین عاشق روز دو این تو کھ جون مریم .  

رفت؟ چي با سپھر عمو پس: پرسید تعجب با سپھر ماشین دیدن با نرگس شدیم ماشین سوار خداحافظي از بعد   
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رفت؟ سپھر مگھ: پرسیدم تعجب با   

 داره کار گفت اونم دویدید شما و گرفت دستش از رو چاي بزرگمامان کھ موقع ھمون آره: داد جواب سادگي با

  .رفت

بود؟ اومده چرا اصالً : پرسیدم   

ببینم رو مامانم ببره منو بود اومده بیمارستان بره خواستمي: گفت و کشید ھم تو رو ھاشاخم .  

 دلم.ببره منو رفت یادش کھ داشت عجلھ قدراین رفتن موقع ولي بگیرم اجازه شما از تا بمونھ منتظر باید گفتم منم

 بودم فھمیده کھ حاال رو سپھر با ارویيروی روي نھ داشتم رو وقتش نھ اما کردم ساعت بھ نگاه یھ سوخت واسش

 نھ و دیدممي رو سپھر نھ جورياون ببرم مادرش دیدن بھ رو نرگس مطب تعطیلي از بعد تونستممي روزه شیفت

رو نرگس دل  ...  

 کني بازي سام با تونيمي ھم شب تا برمتمي امشب خودم نداره اشکال: گفت و کردم نگاھش لبخند با. شکستممي

میاد خوشت ازش ممطمئن .  

خالھ؟ گيمي راست: گفت خوشحالي با   

گممي راست کھ معلومھ: گفتم و دادم تکون سري  

 شب تا کردمنمي رو کار این کاش اي کھ بیاره خودش ھمراه رو سام خواستم ازش و دادم سمانھ بھ اساماس یھ

 از سام مثل شیطوني بازيھم کردن داپی با نرگس حتي بود شده رو و زیر زلزلھ تا دو این توسط مطبم تمام

 شریک ھاشونشیطنت و ھابازي تو ھم نگار کھ بود جااین ترجالب و بود اومده بیرون خودش آروم يپوستھ

 خودش ھايبچھ کردن بزرگ بھ باید و شده بزرگ دیگھ کردمي ثابت دستش انگشتر اون کھ انگار نھ انگار شدمي

 نفري دو یکي ھمون. نبود دیوونھ تا سھ بیر بیر شاھد کسي و نداشتم زیادي راجعم کھ شکر رو خدا فقط کنھ فکر

 صندلي تو سام توسط کھ سنجاقي شدن فرو با کھ مسني خانم مثالً  نموندن امان در ھاشیطنت این از بودند کھ ھم
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 درد کھ جووني پسر با پیچیدمي خودش بھ مار عین ساعتي یک تا و رفت یادش اصلیش درد شده سازي جا

 23 – 22 دختر ھمھ از ترجالب و رفت در و برداشت رو جونش و داد ترجیح فضا اون تحمل بھ رو کشیدن

 رو مطب ھفت ساعت تا داد ھم دست بھ دست عوامل این يھمھ کردمي نگاھشون تمام لذت با کھ بود ايسالھ

کنم تعطیل رو کودک مھد و ببندم .  

 کھ بودم داغون انقدر دوخت ھم بھ رو نگاھش نرگس میاي؟ ھم فردا: دپرسی نرگس بھ رو سام آخر يلحظھ

 روشن ھاشچشم تو ؟ یھ ببیني؟ رو مامانت خواينمي مگھ: پرسیدم نرگس بھ رو و....  نھ واي: نالیدم ناخودآگاه

خواممي: گفت و شد .  

 شروع بدبختیم تازه ارستانبیم بھ رسیدن با نکنھ عوض رو نظرش وروجک سام این تا افزودم ھامقدم سرعت بھ

 پا یھ مرغش کردم تمنا و خواھش چي ھر شدنمي مستقیم ھم صراطي ھیچ بھ و دادنمي ورود ياجازه نگھبان شد

ً  ھم بخش بھ نرگس ورود و شده تموم مالقات وقت: گفتمي و داشت  و رفت سر امحوصلھ بالخره ممنوعھ مطلقا

خبره؟ چھ: پرسید و رسوند بھمون رو خودش سرعت بھ رھاپرستا از یکي بیداد و داد بھ کردم شروع   

 این خوادمي تازه رهنمي خرجش بھ شده تموم مالقات وقت گممي خانم این بھ چي ھر: گفت سرعت بھ نگھبان

تو ببره معصومم طفل .  

بیاید فردا برید بھتره کنید؟مي صدا و سر چرا شما ایشونھ با حق: گفت و چرخید سمتم بھ گنده اخم یھ با پرستار .  

کنھمي رو مادرش تابيبي بچھ این ولي: غریدم .  

جنگل قانون نھ داره رو خودش قانون و بیمارستانھ جااین حال ھر بھ: گفت و کرد ایشي پرستار   

: گفتمي بھمون مستقیم غیر داشت بیارم در حدقھ از رو ھاشچشم خواستمي دلم کھ گرفت حرصم قدراین

 راستش ببینھ رو مادرش دقیقھ چند نرگس بذارن بلکھ کنم استفاده سپھر اسم از شدم مجبور باالجبار جنگلي
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 خودش ھمراه رو بچھ این رفت یادش و رفت در من کارشاه واسھ سپھر صبح آخھ کردممي وجدان عذاب احساس

 ببره

 بھ تا بیمارستانم این پزشکان از يیک بستگان از یکي من: گفتم اومدنمي خوشم کار این از اصالً  کھاین با بنابراین

نداشتم خروج و ورود واسھ مشکلي ھم حال .  

دکتر؟ کدوم: پرسید و پرید حرفم میون بھ دختر   

 کھ پرستار دونستمنمي رو سپھر فامیلي من بیشتر؟ این از ضایگي واي...  سپھر دکتر: گفتم و کردم ستبر سینھ

چي؟ سپھر دکتر :پرسید خندنیش یھ با بود شده متوجھ انگار   

 روبروم لبخند یھ با کھ دیدم رو سپھر سرم کردن بلند با صدر: گفت آشنایي صداي کھ انداختم پایین رو سرم

 بود پریده رنگش حاال کھ راضي خود از پرستار اون شدن ضایع خاطر بھ یا بکشم خجالت دونستمنمي ایستاده

عزیزم سالم: فتگ و کرد بغلش و رفت نرگس سمت بھ سپھر باشم خوشحال .  

گذاشتي؟ جا منو صبح چرا عمو، سالم: گفت و بوسید رو اشگونھ نرگس   

 پایین انداختم رو سرم و شدم سرخ گذاشتم چیموجچا ھمھ صبح من: گفت و انداخت بھم شیطون نگاه نیم یھ سپھر

تو بریم بیاین: گفت ايآمرانھ صداي با کھ .  

 امتیکھتیکھ بیاره گیرم تنھا اگھ بودم مطمئن کھ انداخت بھم وحشي نگاه چنان دخترک پرستار کنار از گذشتن موقع

 کمي رو دختر و مادر تا اومدیم بیرون تا دو ما بعد کمي شد خوشحال خیلي دیدنمون با و بود بیدار نیره کنھمي

شبین؟ شیفت شما :پرسیدم جو بردن بین از واسھ نیاوردم تاب سپھر يخنده از پر و خیره نگاه زیر بذاریم تنھا   

شما؟ شدم باز: گفت و خندید   

صبح؟ خاطر بھ فقط   

ً  احمق بود اتفاق یھ فقط اون: گفتم و کردم نگاھش حرص با کشیدمي روم بھ رو صبحم کار داشت علنا .  
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گفتم؟ چیزي من مگھ: گفت و شد ترپررنگ اشخنده   

 و شنیدم فراھان خانم با رو بحثتون و جر صداي کھ رفتممي داشتم: گفت خودش بعد يلحظھ چند ندادم رو جوابش

اومدم جلو داري احتیاج کمک بھ دیدم وقتي .  

نیومدي؟ جلو و بودي پیکرغول يمرتیکھ اون بھ من تمناي و خواھش شاھد مدت تمام یعني: پرسیدم خشم با   

تو؟ شدم باز اِ : گفت دراريلج لبخند با   

 رو سپھر دکتر آدرس و زديمي فریاد فراھان خانم سر داشتي کھ رسیدم وقتي از گفتم کھ طورھمون نخیر

داديمي .  

دونستم؟مي کجا از رو تو فامیلي من: گفتم خودم توجیھ واسھ کرد شدنمي ھم کاریش و بود شنیده رو امگنده سوتي   

گیرهن جلوتو کسي سپارممي دارم کار صدر با بگو بعد بھ این از: گفت جدي و انداخت بھم نگاه یھ .  

 بھت خیلي قرمز رنگ راستي: گفت شیطنت و بدجنسي با و دوخت بھم رو چشماش کھ کنم تشکر ازش خواستم

 .میاد

 بره تا افتاد راه بھ نبود بشو آدم بشر این زدممي نفس نفس حرص از شدم بلند جا از عصباني اژدھاي عین دفعھ یھ

 استفاده تو اسم از ھم بمیرم اگھ: غریدم. صدر دکتر بگو فقط نره یادت: گفت و برگشت سمتم بھ گذشت کھ قدم چند

کنمنمي .  

کردي ثابت پیش يدقیقھ چند ھمین دونممي: گفت کردمي باي باي باھام لودگي با کھ حالي در .  

 دو بین خورد کھ بود غول قدراین اما شم راحت دستش از و سرش تو بخوره شاید تا کردم پرت واسش کیفمو

 طرف یھ و بکنم رو خواد مي دلم سالھ یھ کھ کاري تا جلو برم خواست رفت و زد لبخند یھ برگشت دوباره کتفش

زمین؟ افتاده کیفت چرا خالھ: گفت نرگس کھ کنم سرخ رو صورتش   
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شیم راحت ھمگي و بمیره شاید تا سیاه سوسک یھ سر تو بخوره تا انداختم: گفتم حرص با .  

مرد؟: پرسید معصومانھ   

داشتي؟ کاري من با. بود ھاحرف این از ترگنده خیلي نھ: گفتم و کرد کم عصبانیتم از اکيپ ھمھ اون   

راستي بیرون بمونم گفت منم بھ. داره کارت مامانم نھ من: گفت و داد تکون سري   

جھنم: گفتم نشنوه کھ جوري لب زیر کجاست؟ سپھر عمو .  

بستم رو در و شدم اتاق وارد نرگس متعجب نگاه مقابل در ھم بعد .  

خوبھ؟ حالت: پرسیدم مھربوني با و رفتم سمتش بھ شد غصھ از پر دلم نیره رنگبي يچھره دیدن با   

چي؟ شما آره من: گفت و زد معناداري لبخند   

من؟: گفتم تعجب با   

داري؟ دوسش: پرسید کھ کردم سکوت. اومدمي جااین تا بحثتون و جر صداي: گفت و داد تکون سري   

 کھ معلومھ: گفتم درنگبي کنھ خطور کسي ذھن بھ شدمي کھ بود سؤالي تریناحمقانھ نظرم بھ شد تا چھار مچشما

نباشھ تنش بھ سر خواممي. متنفرم ازش من نھ .  

داشتم دوستش من اما: کرد زمزمھ .  

سپھرو؟: پرسیدم کردممي حس جوارحم و اعضا تکتک تو کھ تعجبي با   

 شیطون و شاد پسر یھ اون کردیممي کلکل ھم با قدرھمین اما رو عموم پسر حامد نھ: گفت و زد جونبي لبخند یھ

 بردم پي موضوع این بھ وقتي فھمیدمنمي اما بودم عاشقش بچگي از بازلج و مغرور و قد دختر یھ منم بود رک و

 رفت وقتي. بشھ سفیر خواستمي دلش خوندمي سیاسي علوم داشت آخھ ھند رفت تحصیل ادامھ واسھ حامد کھ
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 روز بیداري و خواب تو بار ھزار شدم عاشق فھمیدم باالخره و دهمي آزارم چقدر نبودنش دیدم تنھام چقدر دیدم

برگشت سال ھشت از بعد باالخره بود شده ذره یھ واسش دلم بودم کشیده تصویر بھ رو عروسیمون   

خوشگل دختر یھ با اما    

بوده کالسیش ھم میگفتن  

رضایتش بھ بودم راضي اما... شدم آب....خوردم غصھ.... کردم گریھ    

 رو خبرش دورادور ولي کردند قطع بعد و کم اول رو روابط باھاشون ام خانواده کھ بود وخیم اوضاعم انقدر

  داشتم

بود پاش زیر ماشین بھترین و مینشستند شھر جاي بھترین تو داشت بیایي برو...بود شده سفیر    

میکردم دعا بودنش خوشتر برا و میخوردم غم و خوشھ دممیکر فکر    

کردن بیرونش سفارت از و شده معتاد حامدم میگفت شدن جدا شنیدم ام عمھ زبون از اتفاقي روز یھ اینکھ تا    

 میگیره رو خودش جون ذره ذره داره و کرده لج خودش با میگفت...  رفتھ و کرده ول ھمین براي دختره میگفت

 ھمون دید راھرو پیچ توي منو تازه بھش رفت غره چشم کھ مامان...  خوردم کھ زمین...  شد سست کھ پاھام

بیرون زدم در از لحظھ    

نمیشنیدم و میکشید داد مامان    

 لب فقط من و پرید رنگش دیدم حال اون با سال دو بعد عمو زن وقتي.... میرفتم باید....  نبود خوب حامدم

کو؟ حامد:زدم   

بود بستھ رو کالمش راه بغض و میبارید پاییز آسمون عین شچشمھا    
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 یھ زدم در بود مشخص دود بوي در پشت از حتي کردم یکي دوتا رو ھا پلھ داد نشون رو باال طبقھ دست با

گمشید؟ ھمتون نگفتم مگھ: زد فریاد سرم رگھ دو و خشن صداي   

 خاطرات از پر واسم کھ اتاقي بھ نگاه یھ و ردمک باز رو در کردممي حس چشمام تو نیشتر مثل اشک سوزش

 بھ افتاده گود ھايچشم پاي با سیاه و الغر مرد اون و شدمي ؟ دید مانع غلیظ دود انداختم بود نوجواني و کودکي

تویي؟ نیري زد صدا کھ برگردم اومدم شدم پشیمون رفتنم از اومدمي غریبھ نظرم   

: پرسید و اومد سمتم بھ و شد بلند جاش از سرعت بھ نداشتم رو بھش کردن نگاه طاقت خوردم تکون جام از

اومدي؟ کي با کني؟مي چیکار جااین   

 سرگردون روح یھ جاش بھ اما ببینم مرد یھ اومدم ندیدم اما ببینم رو عموم پسر اومدم: گفتم و کردم صاف صدامو

دیدم دود و مھ بین .  

ندیدم اما بود شده تنگ امدح واسھ دلم: گفتم و زدم زل چشماش تو بعد .  

میرممي بري نیر نذار تنھام: گفت و گرفت رو دستم کھ بیفتم راه خواستم .  

ً  و  بھ من حامد شد سرگردون روح اون دوباره دادم ترکش و بستم ھمت کمر وجود تمام با نذاشتم تنھاش واقعا

 داده، طالق زن یھ اون گفتنمي. نھ بود کالم یھ مادرم پدر حرف اما خواستگاري اومد عمو شندنش خوب محض

 فقط کھ نگاھش و بود خودش مھم نبود مھم من واسھ اما ھست رفتنش خطا احتمال لحظھ ھر بوده معتاد کاره،بي

 و کردم انتخاب رو کودکیم دوران عشق تردید بدون پسره اون یا ما یا گفت قاطع و محکم باب وقتي بود من مال

رسیدم امدیرینھ آرزوي بھ محضري عقد یک طي  

 حقوق شد دارحساب شرکت یھ تو کار دنبال افتاد حامد و کردیم اجاره شھر خوب ينقطھ یھ تو کوچیک يخونھ یھ

کنم فراموش رو پدري يخونھ ھايبپاش بریز بودم مجبور و نداشت چنداني .  
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 بخورم قسم بودم ضرحا داد بھمون رو نرگس خدا و شدم حاملھ اول سال دادمي رو زندگیمون کفاف اما

 روز ھر و دادنمي کفاف حقوقمون رفتمي افسردگي بھ رو دوباره حامد اما بود من زندگي زندگي، ترینشیرین

 سخت خیلي این بود سفیر زمان یھ کھ حامدي واسھ اما نبود مھم من واسھ ترپایین اومدیم،مي خیابون یھ داشتیم

يتلھ تو ھم خودش کھ اون اما رفتم پدرش سراغ سال یک از بعد بود   

 کھ ايخونھ اون تونستیم تا فروختیم رو ندارمون و دار تمام کرد امتناع بھمون کردن کمک از بود افتاده مالي

 شدن ورشکست با اما اندازپس یھ شد ھمین و بدیم خونھ اجاره نبود الزم دیگھ شد بھتر وضعمون بخریم رو دیدي

 کنم ثابت نتونستم کردم کاري ھر زندان افتاد کردن درست واسش کھ پاپوشي و بود دارشحساب حامد کھ شرکتي

 تا شستم رخت بارون و برف زیر زمستون تو و کردممي کار مردم يخونھ تموم سال دو تقصیرهبي من حامد

 هفاید چھ اما کنھ کمک اششیرخواره بچھ و زن بھ نشده حاضر و کرده طرد فرزندي از اونو پدرش نفھمھ حامد

 آقاي حاال بود تو اون بازم کاش کردم آرزو و شد خراب سرم تو دنیا شده معتاد دوباره فھمیدم و بیرون اومد وقتي

 خراب سرم تو رو دنیا رسیدنمي بھش موقع بھ موادش پول اگھ کھ بود شده اخالق بد و فحاش مرد بھ تبدیل سفیر

 مرتب رو خونھ بود عروسیمون گردسال روز نشد اما دمب ترکش بتونم بازم شاید تا کردم رو تالشم ھمھ کردمي

 اومد وقتي موندم منتظرش و پختم گوشت خوراک واسش اندازمپس يتتمھ با رسیدم وضعم و سر بره و کردم

نھ امشب حامد: گفتم و کردم التماس گرفت پول سراغ بود خراب حالش .  

نکشھ زیزع شب اون تو کردن التماسش بازم اما فحاشي بھ کرد شروع .  

 پھلوم بھ کھ ايضربھ آخرین نکنھ خراب رو شبم کردممي التماسش کوبیدمي صورتم و سر تو کھ ايضربھ ھر

 از بیشتر نشدم حاضر بود کرده ریزيخون امکلیھ چون بودم بیمارستان تو شدم بیدار وقتي بردم ھوش از خورد

 باالي رو حامدم کبود صورت خونھ رسیدم وقتي شدم خیصتر خودم اصرار بھ و شدم بلند جا از بمونم جااون این

 اما کردم خبر آمبوالنس و کردم شیون بھ شروع بود افتاده زمین رو کنارش برگھ یھ کھحالي در دیدم دار طناب

 تو کھ ھايضربھ تکتک واسھ رو خودش و بود خواستھ حاللیت ازم توش کردم باز رو نامھ بود کرده تموم
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 بود نوشتھ شم راحت تا رهمي بود نوشتھ بود کرده مالمت بود پاشیده صورتم و سر بھ ندگیمز شب ترینقشنگ

سپارهمي من بھ رو عشقمون يمیوه رو، نرگس . **** 

باشھ کنارم فقط اما کنھ املھ لگد و مشت زیر و پاشھ دوباره خواستممي دل تھ از و بودم عاشقش ھنوزم من اما   

 یھ و موندم من و شد دفن نبود گورش سر من جز کس ھیچ کھحالي در امبچھ پدر حامدم، عشقم، بعد روز دو

نبودم ناراضي کوتاھم و مشترک زندگي از وقت ھیچ کھحالي در. یادگار .  

 آدرس بدن پرورشگاه بھ رو نرگس، نذاري مردم اگھ کھاین اول بود چیز دو واسھ گفتم رو چیزا این کھ ھم حاال

 اگھ روز یھ تا کنن بزرگش شدن حاضر شاید کھ داره رو کساني نرگس نوشتم واست رو مدحا و خودم مادر پدر

بشنوه رو مادرش و پدر يقصھ خواست .  

 اگھ و رسھمي حامدش بھ بره اگھ چون شد بختخوش نیر بگي و برسوني امخانواده بھ پیغام یھ کھاین دوم دلیل و

 ھر اتخواھرانھ ھايمحبت تمام برابر در نصیحت یھ تو بھ ماا و منھ ھايدست تو زندگي پس نرگس بھ بمونھ

باشھ لحظھ یھ واسھ اگھ حتي کن زندگي باھاش پس کني زندگي تونينمي نفر یک بدون دیدي وقت .  

کنم پاک رو بود چکیده فرو گذشتھ یادآوري از کھ ھایياشک تا بردم پیش دست و زدم لبخندي .  

 حتي و داشتم کم زندگي تو من کھ ھایيعشق اون از بود شده عاشق اون مخوردمي غبطھ حالش بھ دل تھ از

 معصوم و پاک یادگاري یھ ھمھ از ترمھم و کوتاه مدت یھ واسھ ھرچند برسھ آرامش بھ کنارش در بود تونستھ

داشت ازش نرگس عین .  

کردي؟ گریھ چرا تو: گفت و زد لبخندي   

حسادت از: گفتم لبخند با و کشیدم صورتم روي دستي .  

سیاه؟ سوسک یھ حرص یا حسادت از: گفت شیطنت با   

داري تیزي ھايگوش چھ: گفتم خنده زیر زدم بلند صداي با .  
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کرد کنجکاوم ھم ھمین کرد تعریف واسم نرگس چیزایي یھ نھ ھم آره ھم: گفت و خندید اونم .  

برده؟ آبرومو وروجکت پس گفتم   

گھمي من بھ چیزو ھمھ کھ شھ ھااخالق از یکي اینم: گفت و خندید .  

 شد خستھ تنھایي ھم نرگس کني استراحت دیگھ بھتره: گفتم و انداختم بود نیم و ھشت نزدیک کھ ساعت بھ نگاھي

رممي دیگھ من .  

سپارممي تو بھ رو نرگس و خدا بھ رو تو: گفت و گرفت غم رنگ نگاھش .  

 روي نرگس کردممي باھاش بیشتري صمیمیت حساسا حاال شدم خارج اتاق از و کردم خداحافظي باھاش

 کھ شدم پارکینگ راھي و کشیدم آغوش بھ رو نیره و حامد کوچولوي فرشتھ بود برده خوابش انتظار ھايصندلي

و فراھان خانم يتوزانھکینھ نگاه    

 در و ندادم نشون خودمو اومد نرگس بردن براي سپھر کھ روز اون فرداي کرده ھمراھیم شدنم دور تا نگھبان و

 بھ کھاین از مادرش دادم اطمینان دخترک بھ و نشدم ھمراھیشون بھ حاضر جون مریم و نرگس اصرارھاي برابر

شھنمي ناراحت بره سپھرش عمو با نفره دو گردش یھ  

 باشم داشتھ پیش در دردسريبي روز کردممي فکر خودم با زدمي موج ایشتیلھ ھايچشم تو تردید آخر يلحظھ تا

 کھ خبر این با بعد يدقیقھ چند و رفت ھم تو نرگس ندیدن با ورود بدو ھمون کھ نگار يقیافھ نشد طوراین اما

 از بدتر و کشید ھم تو منم ھاياخم کنھ فراھم رو ازدواجش مقدمات باید چون نیست من با کاريھم بھ قادر دیگھ

 يشماره تونستمنمي کردممي کاري ھر اما بود کرده امکالفھ داشتم نرگس بابت کھ عجیبي نگراني و شورهدل ھمھ

 امید کھ دو ساعت وھوشحول تابيبي این بپرسم رو نرگس حال و بگیرم رو تربیتبي و راضي خود از پسر اون

 بھ و رد رو ھمراھیشون بر مبني دعوت و رسید خودش اوج اومدنھ مطب بھ ناھار یھ بھ نامزدش دعوت واسھ

 بھ منو جون و اومدندمي کش ساعت ھايعقربھ. کردم بسنده بود پیش شب يمونده باقي کھ ايساده يکوکو ھمون

 با. شدممي پرتيحواس دچار باز کنم رسیدگي مراجعینم بھ تا کردممي رو سعیم تمام کھاین با رسوندندمي لب
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 ھنوز نرگس رفتم خونھ سمت بھ سرعت بھ و کشیدم بلند نفس یھ ھشت روي ساعت کوچیک يعقربھ ایستادن

 بگیره تماس باھاش خواستم جون مریم کھ بود ده ساعت بودند خبربي ازشون ھم بابا و جون مریم و بود نیومده

برگشتم و رفتم کوچھ تا بار ھزار از بیشتر شاید بود رسیده لبم بھ جونم بود خاموش .  

 نھ اما یازده شد ساعت گرفتندمي رو سپھر لعنتي يمارهش و پاییدندمي منو حرکات نگراني با ھم جون مریم و بابا

 جااون بھ سپھر صبح از گفتند تعجب کمال در بیمارستان زدیم زنگ باالجبار شد روشن سپھر گوشي نھ و اومدند

 کنده جا از قلبم داره امکان کردممي حس لحظھ ھر کھ داشتم شورهدل انقدر کرده مرخصي تقاضاي و نزده سر

 منو شب نیمھ رسیدن و ضربھ دوازده شدن نواختھ با حیاط تو پریدیممي تایي سھ ماشیني بوق ھر ايصد با شھ

 اگھ تا بمونھ خونھ جون مریم شد قرار و بگردیم دنبالشون رو ھابیمارستان و ھاپاسگاه بریم تا شدیم آماده بابا

: گفت بابا کھ بیفتم راه خواستم و مشد ماشین سوار سرعت بھ در جلوي رسیدن با بده اطالع بھمون شد خبري

نیست؟ سپھر ماشین اون....  کن صبر   

 سپھر ماشین برسھ ما بھ تا پیمودمي رو کوچھ طول کھ ھیوالي بود خودش دوختم بابا ياشاره مسیر بھ رو نگاھم

 مریم احترام و خیشي و قوم کھ بودم عصباني قدراین شدم پیاده ماشین از سرعت بھ اما موندم مات لحظھ چند بود

 نفش کھحالي در آبي ھايبال و لباس با کوچولو يفرشتھ یھ و شد باز در ماشین ایستادن با شد فراموشم جون

 سالمت شادي از دونمنمي.  اومد سمتم بھ دو با و پایین پرید ماشین از بود کرده گریم صورتش روي رو ھافرشتھ

کشیدمش آغوش بھ شدت بھ و نشست چشمام وت اشک کھ ماورایي زیبایي اون یا بود دیدنش  

ً  و رفتم جلو بابا حضور بھ توجھبي تو بره خواستم نرگس از برگشت عصبانیتم تمام سپھر شدن پیاده با  بھ رو دقیقا

بودي؟ کجا حاال تا: پرسیدم و ایستادم روش   

خوبھ؟ حالت: پرسید و انداخت روم و سر بھ نگران و متعجب نگاه یھ   

بودي؟ گوري کدوم... حاال تا پرسیدم فقط نھ یا خوبھ من حال نداره ربطي ھیچ تو بھ: زدم فریاد   

شم؟مي سر بھ جون گينمي سپرده؟ من دست رو بچھ این مادرش گينمي    
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 خودت صبح کھ وقتي بینمنمي توضیح واسھ دلیلي: گفت و داد کارطلب يچھره یھ بھ رو جاش نگرانش يقیافھ

گردمبرمي خاصي ساعت باشم گفتھ نمیاد یادم نداره، کالياش ما ھمراھي گفتي .  

نشي نگران تا بیاي ھمراھمون تونستيمي ھم تو ضمن در .  

 فکر: گفتم و نیاوردم کم اما بودم نداده نشون رو خودم صبح کھ بود این واسھ فقط اومدن دیر ھمھ این فھمیدم تازه

 بود محال ايمالحظھبي قدراین دادممي احتمال ھم درصد یک اگر حتي گرنھ و مادرش دیدن بریشمي کردممي

بیاد ھمراھت بدم اجازه .  

ً  اومد جلو قدم یک خشم با  بتونم تا بگیرم باال رو سرم بودم مجبور بلندش قد خاطر بھ و بود ایستاده روبروم دقیقا

 رگھ دو خشم از کھ صدایي با و گرفت صورتم جلوي تھدید حالت بھ رو انگشتش ببینم رو اشبرافروختھ صورت

باشھ یادت ھمیشھ اینو گیرمنمي اجازه دیگران از کاري ھیچ واسھ من: غرید بود شده  .   

نکردین خبر رو ھاھمسایھ کل تا تو بریم بھتره کافیھ: گفت تحکم با بابا کھ بدم رو جوابش خواستم .  

شدم حیاط وارد و گرفتم بود شده ترجذاب خشم يھالھ در کھ سپھر قشنگ صورت از تنفر با رو نگاھم   

 جون مریم شد خونھ وارد تنھایي بھ شکالت و لباس و عروسک ھايبستھ از پر ھايدست با بابا بعد يدقیقھ چند

کو؟ سپھر پس: پرسید   

 کز گوشھ یھ نرگس رفتم اتاقم سمت بھ و گرفتم بابا از رو ھابستھ. خونھ رهمي گفت بود خستھ: داد جواب بابا

 رو سپھر اھدایي ھايبستھ رفتم سمتش بھ بود ریختھ بھم رو خوشگلش گریم کوچولوش ھاياشک و بود هکرد

کنھمي گریھ چرا ما کوچولوي فرشتھ: پریدم و گذاشتم کنارش .  

ندارم؟ بابا چرا من خالھ: گفت بغض با و کشید باال رو اشبیني   
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 سپھر عمو مثل مھربون باباي یھ داشتم دوست ھمیشھ نم: داد ادامھ خودش کردم سکوت اما شد کنده جا از دلم

 خوب مامانم وقتي اما. واقعي باباھاي عین کنھمي بوسم. کنھمي بازي باھام خرهمي چي ھمھ واسم اون باشم داشتھ

شممي بابابي باز رهمي اونم شھ .  

 ھیچ من: گفت بود شده باز دلش ردد سر کھ اونم نبینھ رو اشکم تا کردم پنھان امتوسینھ رو سرش چکید ھاماشک

 اما دارن بابا حتي عمو عمھ، خالھ، دایي، بزرگ، بابا بزرگ، مامان ھامدوست يھمھ ندارم مامانم جز رو کس

ندارم رو کدوم ھیچ من  

 رو ھااون شدمي کاش بودم برخوردار مھربوني بزرگ پدر و عمھ و عمو نعمات از ھم من حتي گفتمي راست

نھ کھ چرا و زد ذھنم تو جرقھ یھ کنم قسمت باھاش .  

شيمي فامیل عالمھ یھ صاحب ھم تو فردا از: گفتم و آوردم بیرون بغلم از اونو .  

گيمي راست: پرسید تردید با .  

گممي راست کھ معلومھ: گفتم و بوسیدم رو اشگونھ .  

 دیشب کنھ دعوت ھم رو سپھر خواستم جون مریم از. شدند دعوت ما يخونھ بھ فامیل يھمھ فردا من پیشنھاد بھ

 صالح و شده بدتر کھ نیره وضع خاطر بھ داده توضیح سپھر گفت بھم بابا کھ وقتي از و بودم رفتھ تند خیلي

 یک رو خودم کنھ پرت رو نرگس حواس و بچرخھ ھاخیابون تو شب نیمھ تا شده مجبور ببین اونو نرگس نبوده

دیدممي بدھکار عذرخواھي .  

 یھ سفر یھ ھم نوید من خوب شانس از بمونھ اتاق تو خواستم نرگس از شدند جمع ھمھ کھ شب ھشت عتسا تا

 بھ بار اولین واسھ رسید وقتي بود سپھر نفر آخرین کنھ شرت بزممون تو تونست و داشت تھران بھ کاري يروزه

کني؟ خالیش اومدي مونده ادھاتدبي و داد نصف چیھ: گفت آرومي بھ و انداخت بھم نگاھي نیم رفتم استقبالش   

ً  متأسفم دیشب بابت: گفتم و زدم خوشگل لبخند یھ شد پذیرفتھ عذرتون اما بودم نگران واقعا .  
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پررویي خیلي کھ الحق: گفت لبخند با و دوخت بھم رو نگاھش .  

 اون تو دیدنش با ارمبی رو مجلس استار تا رفتم اتاقم سمت بھ و گذشتم کنارش از کنم قاطي دوباره کھاین از قبل

 شد خارج اتاق از ھمراھم و کرد پا بھ رو اشمشکي کالسیک ھايکفش رفت ضعف دلم مشکي قرمز پفي لباس

. بودند باخبر جریان از دورادور ھمھ خانم نرگس امشبمون يستاره اینم...  توجھ...  توجھ: گفتم ھاپلھ باالي از

شد تنگ واست دلم نیومدي دیروز خانم سالم: گفت وسیدنشب از بعد و اومد طرفممون بھ سرعت بھ نگار .  

شمایین؟ بستھ منو دست گنمي کھ شیطوني اون پس: گفت خنده با امید   

 و عمھ، دایي، خالھ، شماھا بین قراره امشب: گفتم و جمع پیش بردم و گرفتم رو دستش کرد خجلي يخنده نرگس

ً  بشھ انتخاب خانم نرگس واسھ عمو  با رو ھمھ. کنید اکتفا شھمي داده بھتون کھ لقبي بھ و باشید اکتس ھمھ لطفا

کنھ مشخص خودش با رو نسبتمون اون دادیم اجازه ھمگي و کردم معرفي نرگس بھ نسبت   

 جون مریم بود پرسشش تأیید ينشونھ بابا لبخند شيمي من بابابزرگ شما: گفت بابا بھ رو کرد شروع اول از

موندند باقي نسبت ھمون بھ ھمسرانشون ،عمھ و عمو بزرگمامان  

 نفر آخرین بھ وقتي شد شناختھ دایي تقلب با امید و عموھا علي و سپھر و جدیدش ھايخالھ من و نگین و نگار

 چند بود شده دوختھ نوید بھ اون نگاه و نرگس ملتمس نگاه بھ ھاچشم يھمھ آشکارا بغض یھ با رسید نوید یعني

 من دختر چي؟ شما: پرسید و کشید آغوش بھ رو نرگس شد خارج زدهبھت حالت اون از نوید تا گذشت دقیقھ

شي؟مي   

 دیدي: گفت من بھ رو بود سرازیر چشمش از شوق اشک کھحالي در نرگس کرد خونھ ھمھ ھايلب روي لبخند

دارم بابا منم حاال آرزو خالھ .  

 با پیوست بھم نوید بعد يدقیقھ چند حیاط تو رفتم شدم اپ دادنمي بھم کشیدن نفس ياجازه بود گلوم تو کھ بغضي

نشکستي رو دلش کھ ممنون: وگفتم کردم نگاھش قدرداني .  
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جاست؟این کي تا: پرسید   

چطوره؟. شھ پیدا مادرش واسھ کلیھ یھ کھ وقتي تا: گفتم و کشیدم آه ھمراه نفس یھ   

دادم قول اون بھ من بگیرم خصيمر مدت یھ باید کنم فکر: گفت و کشید موھاش مابین دستي .  

 کالفگي با خشکید ھاشلب رو لبخند و خورد جا یھو نوید، عاشقتم: گفتم خوشحالي با و شد تررنگ پر لبخندم

 وقت ھیچ دیگھ کنممي خواھش اما گفتي عادت طبق دونممي: گفت ايگرفتھ صداي با و برگردوند ازم رو روش

 از معمولي يجملھ یھ مثل جملھ این بود نوید با حق. شد ساختمون وارد سرعت بھ و نکن تکرار رو حرف این

 حرف یھ با رو نوید کھ اومد بدم خودم از چقدر دونھمي خدا نداشت وجودم در ايریشھ ھیچ گرنھ و رفت در دھنم

ریختم بھم نابجا .  

 حامد ھاينبودن و کمبودھا مامت خواستمي انگار بود نشستھ نوید پاھاي روي کھ دیدم رو نرگس تو برگشتم وقتي

 سیراب سرگرم زالل و پاک يچشمھ عین کھ نوید بھ سکوت در دادندمي ترجیح ھمھ کنھ پیدا نوید وجود در رو

کنند نگاه بود محبت از نرگس کردن .  

 شیطنت اب امید گي؟نمي ھیچي چرا تو: داد ادامھ امید بھ رو و امشب ساکتند ھمھ چقدر بابا: گفتم گذشت کھ کم یھ

شدم عاقل گرفتم زن: داد جواب .   

کردیم عادت تو ھايشیطنت بھ ما بگیریم پس ازت خواھرمو نکن کاري: گفت نگین .  

 حرف من باشھ وسط کشيمي آبجیتو پاي چرا شدم ساکت من کھ کرد غلط نوید: گفت و پرید جا از سریع امید

شرط یھ بھ زنممي . 

شرطي؟ چھ: پرسید علي   

نکنھ مخالفت کس ھیچ گفتم يچ ھر کھاین .  

دیگھ بگو کردن قبول ھمھ کھ حاال: گفت محمود عمو و کردیم قبول ھمھ .  
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 ما یعني: غرید سعید عمو بودم ھاجوون با من کنید قبول ھام شما گفت کي: گفت و کرد نازک چشمي پشت امید

سوختھ؟ پدر پیریم   

چلپلھیتونھ اول تازه این کھ دارین سالو ھفتاد کمکم من پدر نھ .  

اصلي حرف سراغ ریممي پسھ ھوا انگار: گفت سریع کھ رفت بھش غره چشم یھ سعید عمو .  

نرگس انتخاب بھ البتھ کنیممي بازي یھ خانمھ نرگس شب چون امشب .  

موشک قایم: گفت تأمل کمي از بعد نرگس و کردند موافقت ھمگي   

بشیم قایم کجا گنده ھیکل این با ما آخھ کني عوضش شھنمي حاال: گفت نگین .  

غولیم ما يھمھ نیست این بر دلیل شھنمي جات جا ھیچ تو بذار مایھ خودت از: گفت سرعت بھ امید .  

 عمو بھ رو امید کھ. شید بلند جا از ھمھ علي یا ھمگي حاال نکنھ مخالفت کس ھیچ کھ بود این شرط ضمن در

نشستین؟ چرا: گفت سعید    

ندارم دویدن نفس من: داد جواب سعید عمو .  

بودین سالھ ھیجده جوون کھ پیش دقیقھ چند تا اِ : گفت کارانھطلب امید .  

دیگھ بیا بسھ مزخرف: گفتم و کشیدم رو دستش .  

 بازیمون بھ ترراحت ما ھم و باشند امان در صدا و سر از ھم تا رفتند پشتي حال بھ ھم ترھابزرگ ما شدن دور با

  .برسیم

ساکت اَه: زد فریاد امید کھ کردنمي بحث داشتن باشھ گرگ کي کھاین سر ھابچھ رسیدیم وقتي    

شده گم پاشون سنگ انگار رفت سرم آخیش: گفت جمع ناگھاني سکوت با .  
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کنم خرد رو گردنش تا بگو برداشتھ رو شما روشور کي خانم خوب: گفت و کرد نگار بھ رو بعد و .  

ببینم بود چي سر دعوا بگید داد رو اینا بھ شھنمي اصالً  اَھھ: گفت کھ خندیدیم ھمھ .  

شھ گرگ نیست حاضر کس ھیچ: گفت علي .  

خودتھ يقیافھ انگ کھ اون: گفت و خندید امید .  

شد نھ ساعت باشید جدي: گفت نوید .  

کنیممي چھل سي بیست ده: گفت و کرد فکر کمي امید .  

: غرید امید کھ بره در شدن گرگ بار زیر از تقلب با تا ارهبشم اون خواستمي کس ھر شد شروع دوباره حاال

شمارممي خودم ساکت ھمگي .  

 درخت زیر من دستمال: کرد خوندن بھ شروع ؟ موھاي زیر بود انداختھ رو دستش کھحالي در عشوه یھ با بعد

سوادي؟بي داري سواد/  شده آلبالوگم   

 این گفتم ھم اولش از: گفت خنده با خودش موند علي روي تشدس ياشاره. ھستي من گرگ تو پس نچنچ: دوباره

توئھ يشایستھ فقط لقب .  

شمردينمي رو خودت اصالً  زدي کلک تو نیست قبول: غرید نگین .  

بیرون رفتم معنا پر و مغز پر شعر یک طي اول ھمون من آخھ: گفت و انداخت باال ابرویي امید   

آقا ینا ذارمنمي خودم نباش نگران ھم حاال   

کنھ چپت لقمھ یھ گرگھ . 

 نوید ھمراه نرگس کردیم فرار جا یھ کردن پیدا واسھ کھ ما و گذاشت چشم سنگي ستون بھ علي بعد يدقیقھ چند

 نگار شھ پنھان بزرگ و سنگي يمجسمھ و دیوار درز بین تا کردمي تالش داشت زور بھ امید کاناپھ پشت دوید
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ً  منم و اپن پشت رفت ً  و بود بزرگي ستون شدم قایم بود ایستاده علي کھ ستون ھمون پشت دقیقا  ور این تا مطمئنا

 کھ خانجون قدیمي یخدون پشت کھ دیدم رو نگین نیاد در صدام کردممي سعي کھحالي در. دیدنمي منو اومدنمي

 ھرچي. بود پیدا اريدخنده شکل بھ ھیکلش نصف کھاین از غافل بود شده قایم سختي بھ بود عزیز خیلي بابا واسھ

 شدم مطمئن وقتي بایستم سرجام حرکت یھ شد باعث علي »اومدم« صداي و نکردم پیدا رو سپھر چرخوندم چشم

سکسک: گفتم و اومدم بیرون گاھمپناه از شده دور .  

 چند از بعد تصورم برعکس ببینھ رو زنش ينیمھنصفھ ھیکل شد باعث ھمین و چرخید طرفم بھ لبخند با علي

 فرز خیلي نگار موقع ھمین تو کنھ پیدا رو بقیھ تا کرد کج رو راھش نگین يمچالھ بدن بھ کردن نگاه لحظھ

بود نرگس و نوید نوبت ھم بعد کرد سکسک و رسوند من بھ رو خودش .  

 شدي محو کالً  کنم فکر کشتي خودتو کھ تو نگین: گفت و خندید بلند صداي با ستون بھ رسیدن محض بھ نوید

بود؟ پیدا جاییم مگھ: پرسید مظلومانھ ما يخنده دیدن با و شد بلند جا از گینن   

بود پریده کمي رنگش و زدمي نفسنفس کھحالي در سپھر لحظھ ھمین تو .  

بود؟ پنھان جاییم بپرسي بود بھتر: گفت و اومد کجا از دونمنمي   

امید ودب مونده فقط ما کنار اومد آویزون يلوچھ و لب با ھم نگین .  

 رو منظورش کدوم ھیچ. کنم سکسک بیام من ذارهنمي این کمک بیاد یکي بابا: زد صدا خودش گذشت کھ کم یھ

 ينیزه دیدم و رفتم سمتش بھ کجاست دونستممي کھ من بود ایستاده ازمون دور کامالً  جاي یھ علي چون نفھمیدیم

 کھ بشھ گرگ کھ بود اون نوبت شدنش آزاد از بعد بخوره تکون تونھنمي و کرده گیر اشیقھ تو سنگي يفرشتھ

 در دیدن با رفتم باال يطبقھ بھ خواب براي کھ شب آخر بود خوبي خیلي شب بود ھمراه بازيمسخره کلي با اونم

 بیشتر تعجبم دیگھ يریختھ ھم بھ کشوھاي بازو نیمھ کشوي یک دیدن و ورود از بعد کردم تعجب اتاقم باز نیمھ

 اال بود جاش سر چیز ھمھ انداختم نگاه یھ گشتن رو اتاق عجلھ با اونم چیزي کردن پیدا قصد بھ بود لوممع شد

 و بازي اول لحظھ یھ واسھ بودیم ھم کنار ھمگي امشب کردم فکر کمي کردم پیداش پیش يھفتھ کھ کلیدي دستھ
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 اونم اتاق بھ اومدنش دلیل ھنوزم اما دهبو سپھر مال کلیدھا شدم مطمئن دیگھ حاال اومد ذھنم بھ سپھر شدن غیب

 يادامھ مانع و برد خواب بھ منو وورجھ ورجھ ھمھ اون خستگي بود مجھول واسم نبودیم خودمون کھحالي در

شد کنجکاویم  

 راھي کردمي درد کوفتگي شدت از کھ بدني و تن با من و شد عسلویھ راھي مرخصي گرفتن واسھ نوید بعد روز

 داد ترجیح کھ بود خستھ قدراین نرگس باشم جدید منشي یھ فکر بھ باید کمکم دونستممي بود دهنیوم نگار مطب

ً  بمونھ خونھ دادم اجازه جون مریم بھ سفارش کلي از بعد منم بخوابھ  از چندان سپھر زدممي سر نیره بھ باید حتما

 روز تا داد ھم دست بھ دست ھااین يھمھ نداره مبارزه قدرت دیگھ بدنش گفتمي و نداشت رضایت وضعش

 و رفتھ دیدنش بھ سپھر: گفت کردم صحبت نرگس با و گرفتم تماس بار چند روز طول در بگذرونم رو کسلي

بود راضي موندن خونھ تو از و خورده نگارش خالھ و امید دایي با رو ناھار .  

 با شدم بخش وارد دردسري ھیچ بھ سپھر خاطر بھ رفتم بیمارستان سمت بھ راحت خیال با کارم شدن تموم از بعد

بیاد دیدنش بھ نرگس نذاره دادم حق سپھر بھ مشمعیي اتاق اون تو نیره دیدن .  

 و چشم کلي با اونم کھ گرفتم رو سپھر سراغ بود ایستگاه در حاضر پرستار تنھا من شانس از کھ فراھان خانم از

اتاقشھ تو گفت کردن نازک چشم پشت و ابرو .  

 با بفرمایید شیندن از بعد بنابراین بود جدي تصمیم نواختم در بھ آروم يضربھ چند رسیدم کھ در پشت

شدم داخل نفساعتمادبھ .  

 ھمیشھ مشکي موھاي بودم براندازش مشغول سکوت در نوشتمي تندتند رو مطالبي داشت و بود پایین سرش

 باشد مطالعھ عینک زدممي حدس کھ ھم ظریف خیلي فرم با عینک یھ و بود شده ریختھ اشپیشوني روي مرتبش

 ھايشیشھ پشت از حتي ھاشچشم باال آورد رو سرش چون کرد حس رو نگاھم سنگیني انگار بود زده چشم بھ

 و شد بلند جا از تعجب با رسیدمي نظر بھ ترخوشگل کالً  و داشتند رو خودشون چون کرد جلوه عینک ظریف

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 romantops  برترین رمان ھا

t.me/romantops 
 

 حالش انگار بودم، اومده نیره دیدن واسھ شھمي ساعتي یک: گفتم و اومدم دمخو بھ اومدي؟ کي تویي؟: پرسید

نیست خوب چندان .  

 با نیست خوب اصالً  بگي بھتره: گفت بیسکویت چند با پذیرایي از بد بشینم خواست ھم من از و جاش سر نشست

داره؟ وقت چقدر پرسیدم وحشت    

فتھھ آخر تا فقط شاید کم خیلي: داد جواب تأسف با .  

 اھدا رو امکلیھ خواممي من: گفتم و کردم شروع تردید بدون بزنم حرف بتونم ترراحت تا کردم صاف رو امسینھ

  .کنم

 کردمي مظطربم بیشتر این و دیدمنمي ھیچي نگاھش سیاھي تو زد زل ھامچشم تو و باال آورد رو سرش ناگھان

بدي رو کارھاش یبترت خواممي ازت: گفتم و پایین انداختم رو سرم . 

 دست شدمي پشیمون بار ھر اما بزنھ حرف خواست بار چند نشست روبروم صندلي روي و اومد شد بلند جا از

 کلیھ یھ با کردن زندگي کردي فکر ده؟مي اجازه حاجي کنيمي فکر کردي؟ فکر چي تو: گفت خشم با آخر

کنھ؟مي قبول نیره کردي فکر راحتھ؟   

 مونھمي گیمنمي چیزي ھم نیره بھ من با بابا کردن راضي: گفتم اطمینان با اما گرفت دلم زدمي داد سرم کھاین از

ً  و مربوطھ خودم بھ اوالً  کھ سالمتیم دارند عادي زندگي کلیھ یھ با ھاآدم از خیلي دوما .  

یھ؟بازي بچھ یھ اینم کردي فکر دکتر خانم فھميمي چي تو: گفت و کشید حرص روي از پوفي   

 گرفتم رو خودم تصمیم من: گفتم و شدم عصباني ھمین واسھ نیومد خوشم داشت دکتر خانم اداي حین کھ لحني از

 در رسممي خدمت کار يادامھ براي فردا گذاشتم جریان در بشیر خانم معالج پزشک عنوان بھ ھم رو شما و

 در رو مراجعینتون و بیماران خصوصي اطالعات و باشید داشتھ یاد بھ رو اتونسوگندنامھ دارم توقع ضمن

ندید قرار کسي اختیار .  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 romantops  برترین رمان ھا

t.me/romantops 
 

دکتر اصطالح بھ آقاي خدانگھدار: گفتم و شدم بلند جا از متعجبش ھايچشم مقابل در ھم بعد .  

 اما بودم ناراحت سپھر با برخوردم از چرا دونمنمي نداشتم این جز راھي من کشیدم عمیقي نفس اتاق از خروج با

 بھ سختي بھ رو شب بده دست از ھم رو مادرش پدرش بر عالوه نرگس بدم اجازه تونستمنمي ھرگز پشیمون

مادرش حال و اومد جلو نرگس رسیدنم محض بھ کھ رسیدمي نظرم بھ لحظاتي مدام رسوندم صبح   

 دیدن بھ بره نیرش مامان دیدن بھ دهنمي اجازه کھ قھره باھاش بگم سپھرش عمو بھ تا داد پیغام ھم بعد: پرسید رو

 بود جالب واسم دادم انجام رو مربوط ھايآزمایش و رفتم بیمارستان بھ زود صبح بعد روز پناھش تنھا و امید تنھا

 فھمیده شاید زدنمي حرفي دیگھ و بود کنارم لحظھ بھ لحظھ بودم زده بھش دیشب کھ ھایيحرف وجود با سپھر کھ

 و گشتبرمي امروز نوید بود راحت خیالم نرگس بابت از. بودم نشممنو چقدر من و برگشتھ قابل غیر نظرم بود

 اتاقش بھ سپھر پیشنھاد بھ آزمایشگاھي مراحل طي از بعد. بگذرونھ جدیدش پدر با رو روزش نرگس بود قرار

 روبرو از فراھان خانم کھ بودم راھرو طول پیمودن حال در. کنیم استراحت یکم ھاآزمایش جواب اومدن تا رفتیم

 عشوه از پر کردمي سعي کھ لحني با اما رفت ھم تو ھاشاخم من دیدن با اومد سمتمون بھ پھن و پت لبخند یھ با

 داشت ايتیره سبز ھايچشم انداختم بھش نگاھي کردمي صحبت سپھر با بیمارھا از یکي مورد در باشھ بريدل و

 وجناتش و حرکات از کھ حیف اما بود داده بھش نشینيدل يچھره اشبرجستھ ھايلب و تراشخوش بیني با کھ

ً : گفت و کرد حلقھ امشونھ دور رو دستش سپھر یھو کھ بودم آنالیزش حال در باریدمي توجھجلب و عشوه  اتفاقا

اعصابن و مغز متخصص ھم جان آرزو . 

 دور ازمون ببخشید یھ با و کرد ایشي دختره. شد خودموني دفعھ یھ چرا اصالً  این جان شدم کي من کردم ھنگ

متأسفم: گفت و باال برد تسلیم عالمت بھ رو ھاشدست کھ دوختم سپھر بھ رو متعجبم نگاه. شد .  

 پرونشمگس حکم بود گفتھ کھاین از چند ھر کردممي بازش سر از باید پلیکیدمي برم رو دو خیلي بود وقت چند

 يدفعھ: گفتم اخم با اما نیومد بدم ھم چندان کرد ضایع رو دهافا پر يدختره اون کھاین از اما نیومد خوشم دارم رو

ھا بود آخر .  
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ً : گفت و خندید حتما .  

امخوني گروه رفتم وا ھاآزمایش جواب دیدن با بعد ساعت یک  AB+ نیره بود  O- صبح آرامش دلیل تونستم تازه 

اشخوني گروه نگفتي چرا: پرسیدم حرص با بفمم رو سپھر  O بخوره رو لبخندش کردمي سعي کھ حالي در ِا؟ 

کني؟ امتحان منو خواستيمي یا دونستينمي: غریدم. دونستمنمي آخھ: گفت    

 شده بیمارستان حیاط وارد. بیرون زدم اتاق از زورکي دکتر نگھدار خدا: گفتن با و شدم بلند جا از نداد جوابي

 کسي کردم حس کھ بودم عصبي بودم شده بازي یھ عالف صبح از کھاین از و داشتممي بر قدم حرص با بودم

 بیشتر رو ھامقدم سرعت سپھره فھمیدم وقتي. توام با آرزو بابا...  مھرایران خانم...  دکتر خانم: زنھمي صدام

 بودم منتظر آن ھر چرخیدم سمتش بھ سرعت بھ وایستاد قلبم. میرهمي داره..  وایستا لعنتي: زد فریاد کھ کردم

 با و سکوت در دو ھر رسوندم بھش رو خودم بود امر این مخالف اشپریدهرنگ يچھره اما کنھيم شوخي بگھ

 بودم کرده تعجب کھاین با. طرف این از: گفت کھ برم نیره اتاق بھ خواستم شدیم بیمارستان وارد تند ھایيقدم

ً . ایستاد وونج دختر یھ سر باالي شد اورژانس بخش وارد افتادم راه دنبالش حرفي ھیچبي  از چیزي تقریبا

 بھ بھت با نگاھمو رفتھ ازش زیادي خون دادمي نشون صورتش و سر روي خون ھايلختھ نبود پیدا صورتش

میرهمي االن ھستي؟ چي معطل: غرید کھ دوختم سپھر .  

 کھ من ماا: گفتم زحمت بھ خواستنمي من از چیزي ھمیچین کھ نداشت متخصص بیمارستان این مگھ فھمیدمنمي

میرهمي نرسیم دادش بھ زده غیبش شیفتشھ االن کھ کسي اون: زد فریاد. نیستم پرسنل از .  

 سپھر بعد و برسیم دخترش داد بھ کردمي التماس داشت مدام کھ انداختم دختره مادر گریون يچھره بھ رو نگاھم

 حین ھمین تو رفتم تخت سمت بھ و شتمگذا زمین رو کیفم داشت فاصلھ قدم یک شاید مرگ تا کھ دختري ھم بعد و

 پایین کرده پرت طبقھ دو از رو خودش سالشھ دو و بیست: گفت و کرد بیمار شرح بھ شروع پرستارا از یکي

 واسھ کھ تیرآھن یھ با سرش نبوده زیاد ارتفاع کھاین با متأسفانھ اما داشتھ رو اشخانواده ترسوندن قصد احتماالً 

میشھ شکافتھ جمجھ و کنھمي برخورد بوده ناريک ساخت حال در ساختمون  
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ً  حال شرح شنیدن و معاینھ از بعد  اتاق کردن آماده دستور حال این با مونھنمي زنده دخترک کھ بودم مطمئن تقریبا

 رو دخترک بقیھ و سپھر گرمالمت نگاه زیر و رسید راه از بیمارستان متخصص موقع ھمین تو کھ دادم رو عمل

کرد تموم و نرسید عمل اتاق بھ جوون دختر کھ چند ھر شد عمل اتاق راھي و کرد مجدد معاینھ .  

 خواستم بود دختر اون خون بھ آلوده کھ دستم شستشوي بار چند از بعد منم کردم کمکش کھ کرد تشکر ازم سپھر

 خیلي يرهخاط دختر اون مرگ کردم قبول نبود خوب حالم چون برسونم کرد اصرار سپھر کھ بشم خونھ راھي

 رسیدیم وقتي دادمي عذابم این و کنم کاري واسش نتونستم ھم من اما نداد جون من دست زیر کھ چند ھر بود بدي

 و رنگ چرا مادر؟ شده چیزي: پرسید نگراني با جون مریم خونھ بھ ورود با رفت و کرد تشکر سپھر ھم باز

ً  ھم اون کردم تعریف شبرا رو صبح ماجراي کل و ترکید گلوم تو بغض پریده؟ روت  براي و شد ناراحت عمیقا

 نوید بابا آرزو خالھ: گفت شادي با اومد خونھ بھ نوید ھمراه نرگس وقتي. کرد مغفرت طلب چارهبي دختر اون

نیره مامان دیدن ببرتم داده قول بھم .  

دهنمي اجازه نگھبانھ آقا اون اما: گفتم و انداختم نوید بھ چپي نگاه  .  

بابایي نھ مگھ بیشتره من باباي زور اما: گفت زبونينشیری با .  

 قول بھش نباید: گفتم و نوید پیش رفتم خودم بعد اتاق تو بره خواستم نرگس از داد تکون سري لبخند با نوید

ببینھ حال اون تو اونو نیست درست نداره خوبي حال اصالً  نیره داديمي .  

توئھ ھابچگي عین: گفت و ردک نگاه رو نرگس شدن دور مسیر لبخند با .  

نھ بگم بھش تونمنمي زنھمي زل چشمام تو و کنھمي کج رو سرش وقتي .  

 ازش رور روزھا آخر الاقل پس: گفت و پرید حرفم بین...  نباید بگذرونھ رو روزھاش آخرین نیره شاید: گفتم

نکن دریغ .  
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 وقتي کھاین جالب و کرد تشکر زحماتش خاطر بھ ویدن از کلي نیره و برد نیره دیدن بھ رو نرگس نوید بعد روز

 و شادي اومدنمي دلش اونم انگار نگفت ھیچي و زد دردمند لبخند یھ فقط کنھمي خطاب بابا رو نوید نرگس دید

 کھ شده پیدا مغزي مرگ بیمار یھ کھ داد خبر سپھر روز اون بعدازظھر بگیره ازش رو دخترش غرور

 بیمارستاني طرف بھ زایدالوصفي خوشحالي با برسھ نیره بھ کلیھ اون احتماالً  و ھستند ااھد بھ حاضر اشخانواده

 یک دیدن با گرفتم رو شریفي دکتر سراغ و شدم وارد بود مجھزي بیمارستان رفتم بود مغزي مرگ بیمار اون کھ

ً  آقاي  نیره وھوشھول کمي سیناست پدر فھمیدم کرد معرفي رو خودش وقتي و خوردم جا سالھ شصت حدودا

گفت ادامھ در و زدیم حرف : 

ً  پسر یھ پورهآریان ھومن بیمار این اسم  مغزي مرگ دچار خیابوني نزاع یک طي کھ سالھ ھشت و بیست حدودا

 کارت داشتن اول شدند اعضایش پیوند بھ حاضر دلیل دو بھ فقط اشخانواده کھ متدین خانواده یک پسر تک شده

بخوره پیوند خودمھ بیمار کھ ھمسرش بھ قراره شخص خود درخواست بھ کھ يھایچشم دوم و عضو اھداي .  

کرده؟ رو درخواست این چطور اون: پرسیدم تعجب با   

 سري تأسف با. برسھ نامزدش بھ چشمش دو ھر کھ کرده شرط عضوش اھداي فرم تو: گفت و زد ايپدرانھ لبخند

دیدش؟ شھمي: پرسیدم و دادم تکون   

ً : گفت و داد تکون سري دکتر باشھ پیشش خواھرش کنم فکر البتھ حتما .  

 نظر مورد اتاق بھ طویل راھرو یھ از ازگذر بعد و رفتم دوم يطبقھ بھ اومدم بیرون اتاق از کردم تشکر دکتر از

 صحبت باھاش داشت باشھ خواھرش ھمون زدممي حدس کھ خانمي شدم وارد و کردم باز رو در الي رسیدم

 بیدار دیگھ داداشم ھومنم،: گفتمي نالھ با خواھرش ایستادم جاھمون بزنم بھم رو خلوتشون ومدنی دلم کردمي

 حتي ، دیگھ یکي مالي قلبت تارا، مال کھ ھاتچشم خوبي؟ تو چقدر آخھ ببیني؟ رو دنیا خواينمي دیگھ شينمي

 چیت پس بگو خودت مامان مال شھمي کھ ھم روحت منتظرن بیمارا ھاتکلیھ جفت واسھ دادن خبر امروز

کردم؟ خشکت و تر سالگیت پنج از کھ مني واسھ من؟ واسھ مونھمي   
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 بدم خودم از نیاوردم طاقت دیگھ. بگیرن ازم رو نفسم خوانمي ھومن نفسمي تو. گذاشتم پات جونمو کھ مني واسھ

 یھ دیدمنمي و اومدمنمي کاش لمد بھ بود ریختھ عالم غم بودم خوشحال قدراین کلیھ این شدن پیدا واسھ کھ اومد

 دلم رو مرگ يلحظھ تو حتي عشق تو بخشندگي دیدمنمي و اومدمنمي کاش رو برادر و خواھر بین عاشقانھ وداع

 با مردي. بشم افتادنم مانع تا دیوار بھ گرفتم رو دستم بود افتاده شماره بھ ھامنفس و ترکیدمي داشت غصھ از

 و مھربون يقیافھ بھ دخترم؟ خوبي: پرسید داد مي دستم بھ رو آب لیوان کھحالي در و شد خم جلوم سفید موھاي

 خوب حالش نگین بیا حاجي زد صدا جووني پسر کھ کردم تشکر لطفش از لبخند با و کردم نگاه غمش از پر

 کھ جووني نھمو شد پورآریان اتاق وارد کردم نگاه رو مسیرش رفت و شد بلند ازجاش عجلھ با پیرمرد. نیست

رفتمي دنیا این از ھمیشھ واسھ دیگھ روز چند تا شاید  

 پدري خمیدگي و خواھر ھاينالھ صداي تا شم دور ازشون ھافرسنگ خواستمي دلم شدم بلند جا از حاليبي با .

نبینم رو بود کشیدن پر حال در جوونشون کھ رو .  

 جوون اون جاي رو امید لحظھ یھ واسھ بود شده حس بي پاھام برم پایین يطبقھ تا تونستم فقط سختي بھ اما

 امدیوونھ ھم تصورش حتي بود حقیقت شد باروني لحظھ اون تصور از ھامچشم و لرزید وجودم تمام کردم تصور

 پاک رو ھاماشک کنم بلند سر کھاین از قبل جایي؟این ھنوز تو: پرسید کھ اومدم خودم بھ سپھر صداي با کردمي

کني؟مي چیکار جااین تو: پرسیدم و کردم    

 شریفي دکتر با نیره مورد در اومدم: گفت و نیاورد خودش روي بھ اما شد حالم متوجھ سرخم ھايچشم از انگار

کنیم تعیین رو عمل روز تا کنم صحبت .  

اومدي؟ تو چي واسھ: پرسیدم گیجي با   

 چرا دونمنمي...  و منم نیره معالج پزشک چون وبخ خوبھ؟ حالت: گفت تعجب با و دوخت بھم رو اشخیره نگاه

چي؟: پرسیدم و رفتم کمکش بھ کنجکاویم خاطر بھ خورد رو حرفش يبقیھ   
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 استفھام ينشونھ بھ سري. کنم عملش خواممي خودم: گفت عمیق نفس یھ کشیدن از بعد کشید موھاش بین دستي

آھان: گفتم و دادم تکون  ...  

برم باید دیگھ من .  

رسونمتمي بمون منتظر نیست خوب حالت اگھ: گفت مھربوني با بار اولین سھوا .  

 نھ: گفتم با و شم بلند جا از سرعت بھ شد باعث بدنم ناگھاني شدن گرم اما نشست دلم بھ خیلي لحنش چند ھر

 رو کارماین دلیل. کردممي حس خودم روي در از شدن خارج تا رو متعجبش نگاه سنگیني بیفتم راه بھ ممنون

 يشماره ارادهبي کنھ رخنھ وجودم توي شورهدل مثل حسي شد باعث قلبم تپش و ناگھاني شدن گرم اما فھمیدمنمي

 عادي حال بھ نرگس و امید با صحبت از بعد و کرد کم نگرانیم از کمي ھمین و بود خوب حالش گرفتم رو بابا

 نرگس حتي بودم تنھا بیشتر بعدي روزھاي. کرده منقلبم حد ینا تا پورآریان يخانواده دیدن کردممي حس. برگشتم

 بھ بود پیچیده خودش دور کھ تنھایي يپیلھ از نوید بود شده باعث ھمین و کردمي سپري نوید با رو اوقاتش بیشتر

 يفرشتھ این کھاین از و دارریشھ و عمیق عشق یھ دیدممي رو عشق نرگس بھ نگاھش تو بکشھ سرک بیرون

بودم خوشحال کنھ رنگکم ذھنش و قلب از منو یاد حدودي تا بود تونستھ چولوکو . 

 تصویر لحظھ یک حتي پیچیدممي خودم بھ نگراني از مدام بودم بیدار قبل شب از رسید فرا عمل روز باالخره

 فاصلھبال اما داشت فرصت دیگھ نفس چند فقط کھ ھیکلي و قدخوش جوان رفتنمي کنار نظرم جلوي از ھومن

 رو دلم تسالي واسھ راه بھترین گشتندبرمي زندگي بھ اون لطف با کھ افتادممي نرگس و نیره مثل کساني یاد

 يھمھ و ھومن واسھ صبح يسپیده زدن تا و کردم باز رو الش و بوسیدم رو آسماني کتاب دیدم قرآن خوندن

 و گرفتم رو سپھر سراغ رفتم بیمارستان سمت بھ و زدم بیرون خونھ از کھ بود ھفت ساعت. کردم دعا بیمارھا

 پرسياحوال از بعد کالفگي با اونم شدم متجب سینا دیدن و ورودم با کردم پیداش پزشکان اتاق تو باالخره

رابطھ؟ چھ در: پرسیدم تعجب با بگین بھش چیز یھ شما خدا رو تو: گفت خواھشانھ   
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 انجام رو عمل خودش خوادمي: گفت سپھر تذکر بھ توجھبي ناسی اما. شو خفھ سینا: غرید عتاب و خشم با سپھر

  .بده

داره؟ اشکالي چھ خوب: گفتم گیجي با    

. ذارمنمي شمیم جان بھ بکني ور کار این نداري حق تو: گفت سپھر بھ رو بود شده ناامید من مساعدت از کھ سینا

کرده افقتمو بابا چرا دونمنمي اصالً  شدي، دیونھ: داد ادامھ لب زیر و .  

 نگران: گفت مطمئن و محکم اما مھربون لحني با و گذاشت اششونھ روي رو دستش و رفت سینا سمت بھ سپھر

آممي بر پسش از داداش نباش .  

 داره دلیلي چھ دونستمنمي دوخت من بھ رو ملتمسش نگاه بعد و انداخت بھش مرددي نگاه سینا. دممي قول بھت

 کافي آمادگي اگھ: بگم و کنم باز دھن شد باعث مضطربش نگاه اما سپھره توسط عمل این انجام مخالف قدراین کھ

میونھ در آدم یھ جون پاي کني واگذار ايدیگھ کسي بھ رو کار این بھتره نداري رو .  

کن فکر نرگس بھ کم یھ .  

 جون رو اما کنم ریسک خودم جون رو شاید من: گفت و شد خیره بھم اطمینان و خوريدل از پر نگاھي با

ھرگز دیگران .  

 از قبل رفت باد بھ ھامنگراني تمام کھ بود اطمینانش از پر ھايچشم و کوتاه يجملھ این تو سري چھ دونمنمي

. شد ترآروم تا دادم داریشدل کم یھ بود پیدا اشچھره از خوبي بھ این و بود نگران رفتم نیره دیدن بھ عمل

 اگھ و امخانواده پیش ببر رو نرگس بکن گفتم کھ رو کاري نشدم خوب اگھ: گفت و گرفت رو دستم آخر يلحظھ

 یعني نگفتم ھیچي. باش مادرش: کرد زمزمھ سختي بھ و دوخت بھم رو ملتمسش ھايچشم....  نکردن قبولش

 يلحظھ. نزنھ پس رو کلیھ نیره بدن و شھ انجام موفقیت با عمل کھ بود این بھ امیدم تمام نداشتم زدن براي حرفي

سپردمت خدا بھ: گفت و زد پشتش دستي ھاشنگرانيدل تمام وجود با سینا شدمي عمل اتاق وارد سپھر کھ آخر . 
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 ايدیگھ عمل اتاق در پشت رو خودم تند ھايقدم با ناخودآگاه شد عمل اتاق وارد و زد قشنگ لبخند یھ ھم سپھر

ً  آقاي خانم یک و دیگھ جوون مرد سھ پدرش و ھرخوا جز بھ رسوندم ببرند رو ھومن بود قرار کھ  ھم مسن نسبتا

 یاد افتاد زمین بھ خواھرش و بردند عمل اتاق بھ رو ھومن وقتي و دیدم چشم بھ رو دنیا وداع انگیزترینغم بودند

ً  رودمي جانم کھ دیدم خویشتن چشم دو با من: افتادم مصرع این  صداقم جوان خانم خوردن زمین بھ يلحظھ واقعا

 مریم و بابا دیدن با رسوندم نیره عمل اتاق بھ رو خودم نداشت ایستادن براي جوني دیگھ انگار بود مصرع ھمین

 و گرفت تماس بار چند بود برده وحشباغ بھ اونو نرگس کردن سرگرم براي کھ ھم نوید گرفتم قلب قوت جون

 رسوند بھمون رو خودش دو با برافروختھ ايھرهچ با شمیم کھ بود گذشتھ ساعتي یک حدود. پرسید رو نیره حال

تو؟ رفت: پرسید و وایستاد سینا روبروي ھمھ از قبل   

 و غمگین لحني با و نشست صندلي روي شمیم داد تکون مثبت ينشونھ بھ رو سرش ناراحتي و شرمندگي با سینا

 مریم بھ بعد باشي آروم بھتره: فتگ و پرید حرفش وسط سینا...  دونيمي کھ تو سینا؟ گذاشتي چرا: گفت گرفتھ

سپھرن مادر ایشون: گفت و کرد اشاره جون .  

 سمتم بھ مھربوني با من دیدن با و کرد جون مریم و بابا با پرسياحوال بھ شروع بود کرده ھول کمي کھ شمیم

 خودش دنکر آروم صرف بھ و غیرارادي کارش این کردم حس اما چرا دونمنمي کشیدم آغوشم بھ گرم و اومد

 با اما اومد بیرون و کرد باز رو در پرستار یک گذشت عمر یک اشدقیقھ ھر کھ ساعت سھ از بعد باالخره بود

 اتاق بھ سرعت ھمون بھ بعد دقیقھ چند نداد پرسید رو نیره حال کھ بابا جواب حتي گذشت کنارمون از عجلھ

 یک بفھمم رو شمیم و سینا نگاه پراضطراب و طوالني تالقي معني نتونستیم اما شدیم نگران ھممون برگشت

 در رسیدمي خمیده نظر بھ کھ سپھر بلند قد شد سپري شورهدل و ھیجان تو ھمش کھ اتفاق اون از بعد ساعت

 صدایي با کشید عمیق نفس یھ دیدنش با کھ سینا اال دویدیم جلو ھمھ شد خارج اتاق از داشت زیر بھ سر کھحالي

شد؟ چي: پرسیدم لرزیدمي نگراني شدت از کھ   

دوخت بود ایستاده سینا کھ جایي بھ رو نگاھش و آورد باال حاليبي با رو سرش . 
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 اون اما کرده گریھ سیر دل یھ کردممي فکر بودمش ندیده حالت این بھ اگھ و نبود پیدا ھاشچشم سفیدي از چیزي

: پرسید سینا بود دوستش نگاه تو گاھشن ھنوزم کرد گرممدل کمي بود روشن نگاھش شب تو کھ ھایيستاره

رفیق؟ تونستي   

 از سنگین بار یھ کردنش خارج با و کرده حبس ھاستساعت کردمي فکر آدم کھ نفسي کشید بلند و عمیق نفس یھ

 جون مریم بغل پریدم خوشحالي از سینا تونستم: گفت و نشست اشچھره رو محوي لبخند شده بلند اشسینھ روي

 و اومد سپھر سمت بھ بستھ رخت وجودش از ھانگرانيدل تمام کردممي حس کھ سینا بوسید رو پھرس باباپیشوني

خوند روش و سر از رو خستگي شدمي مشھود طور بھ. کنھ استراحت کمي بره خواست ازش .   

 رو خوش خبر و گرفتم رو نوید يشماره شدنش دور با برسھ استراحتش بھ تا بدیم اجازه ھمگي شد باعث ھمین و

 حاال و حامد پناه و پشت شد نیره روز یھ بردم پي خدا بزرگي بھ موقع ھمون تو شد خوشحال خیلي دادم بھش

 بزرگ خداوند بودم مطمئن و ھمراھش و خوارغم شدند شناسنشمي ماھھ یک فقط کھ غریبھ عده یھ امروز

 و کردند خداحافظي عمل اتاق از نیره مدناو بیرون از قبل سینا و شمیم داد خواھد ھم ما بھ رو کار این عوض

 نداشت اھمیتي واسشون نیره حال بودند سپھر نگران کھ قدراین کردممي حس بود عجیب واسم کارشون رفتند

 نیره بعد ساعت دو. بود عادي غیر کارھاشون نظرم بھ اما دونمنمي رفتند و شدند مجاب سپھر حرف با ھم شاید

گفتي؟ چي پرسیدم و بردم جلوتر رو سرم نشنیدم کھ کرد زمزمھ چیزي و ردک باز رو ھاشچشم سختي بھ   

ً  دونستممي. آب: نالید و داد تکون رو ھاشلب دوباره  و کردم دارنم رو تمیز يپنبھ تیکھ یھ بدم آب بھش نباید مطلقا

نیامد؟ ھوش بھ مادر: پرسید و کرد باز رو دراتاق جون مریم نگفت چیزي دیگھ اونم کشیدم لبھاش روي   

 شکر الھي نشده ھوشیار کامالً  ھنوز اما شد بیدار االن ھمین چرا: گفتم و زدم مھربونش يچھره بھ لبخند یھ

 اگھ. باشن تنھا خونھ خوامنمي گردنبرمي دیگھ ساعت نیم تا نوید و نرگس برم باید من: داد ادامھ و گفت محکمي

کن خبرش مونھمي حاجي ھست کاري ھم .  

ھستم من است خستھ ھم اون بمونھ بابا نیست نیازي نھ: گفتم تسرع بھ .  
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 باید انگار اومده ھوش بھ نیره کھ کن خبر رو سپھر زحمتبي پس باشھ: گفت آسودگي با و داد تکون سري

کنھ اشمعاینھ .  

 خیال با بود رفتھ خواب بھ دوباره انداختم نیره بھ نگاه یھ رفتنشون از بعد خونھ بره راحت باخیال تا گفتم چشمي

: پرسیدم نتیجھبي پیج بار سھ دو از بعد و کنن پیج رو سپھر خواستم و پرستاري ایستگاه طرف بھ راحت

کجاست؟ دونیننمي  

صدرین؟ دکتر خواھر شما: پرسید و انداخت بھم کنجکاوي نگاه دخترک   

 تغییري سؤال این جواب: گفتم و گرفت لجم جاشبي سؤال از ھم حدودي تا بدم رو جوابش باید چي دونستمنمي

داره؟ ایشون جاي توي   

استراحتند حالي در شریفي دکتر اتاق تو: گفت و انداخت پایین رو سرش چون کرده رويزیاده فھمید انگار .  

چپ دست سالن انتھاي .  

 مدام و پاییدمي رو سپھر صبح از کھ دختره نگاه از ولي ادبیھبي دونستممي گذشتم کنارش از تشکري ھیچ بدون

 این از ھمیشھ کرد درست کردنم خالي واسھ رو موقعیت خودش حاال و بود گرفتھ حرصم پلکیدمي برش و دور

خوردمي بھم حالم داشتن مخالف جنس توجھ جلب در سعي کھ دخترھا دستھ .  

 چند نشیندم صدایي زدم در بھ ايتقھ و برداشتم دختر اون مورد در کردن فکر از دست مذکور اتاق بھ رسیدن با

ً  ندیدم چیزي میز پشت و ھامبل روي کردم باز آرومي بھ رو در نداشت ايفایده اما کردم امتحان دیگھ بار  اجبارا

 بارش فحش تا چھار و بیرون برم اومدم گرفت حرصم انداختھ دستم دختره کھفکراین از نبود کسي بازم شدم وارد

 پرده کشیدم کنار رو پرده و رفتم جلو خورد چشمم بھ معاینھ يپرده شتپ از مردونھ کفش جفت یک نوک کھ کنم

 و برم جلو خواستم خوابھ حسابي بود معلوم نخورد تکوني ھیچ سپھر اما شد جمع طرف یھ تو بلندي صداي با

 بلندش ھايمژه تونستممي تازه و بود بستھ ھاشچشم دوختم بھش رو نگاھم نتونستم چرا دونمنمي اما کنم بیدارش

 صورتش اخم کھ الحق اما داشت دعوا خودش با ھم خواب تو انگار بود افتاده ابروش دو وسط چین یھ ببینم رو
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 دو بین از بود شکمش روي راستش دست و بود گذاشتھ اشپیشوني روي رو چپش دست کردمي ترجذاب رو

 صاف پاھاش و بود پیدا اشبرنزه و عضالني يسینھ بود کرده باز گرما خاطر بھ احتماالً  کھ پیرھنش اول يدکمھ

 فکر ببینھ خواب تو رو آرزو کي ھر: گفتمي ھمیشھ امید افتادم خودم خوابیدن یاد لحظھ یھ داشت قرار ھم کنار

 گرفت گرفت امخنده ھاحرف این یادآوري با خوابھمي کولھ و کج انقدر پایین پریده طبقھ ده ساختمون از کنھمي

 رو ھاشچشم زود خیلي تصورم برخالف...  صدر دکتر: زدم صدا و رفتم جلو کردممي بیدارش بود بھتر دیگھ

 داد اجازه شما بھ کي: گفت آلوديخواب صداي با و ھاشدکمھ بستن حال در و کنھ نگاه بھم کھاین بدون کرد باز

تو؟ بیاین   

تویي؟: گفت من دیدن با ولي باال آورد رو سرش خشم با ايتحفھ انگار بابا برو: گفتم تعجب با   

: گفت و نشست لبش رو محوي لبخند. افتاده راه دنبالت صبح از کھ امپرستاره اون نھ: گفتم یھو ولي چرا دونمنمي

گي؟مي رو کرمي خانم   

دردسر ھزار و خوشگلي: گفت و شد بلند جا از آرومي بھ ندادم جوابي . 

 کنارم از و نفھمیدم رو معنیش کھ زد روم بھ لبخند یھ. دردسر ھزار و توھم بگي بھتره: گفتم و زدم پوزخندي

اومده؟ ھوش بھ نیره: پرسید موھاش کردن مرتب حال در و ریخت روش و سر بھ آبي روشویي از گذشت   

ببینم رو شھالت يقیافھ بودم اومده بود شده تنگ واست دلم نھ پس: گفتم پوزخند ھمون با .  

کردي؟ اعتراف بالخره پس :گفت و خنده زیر زد دفعھ یھ   

رو؟ چي: پرسیدم   

منو زیبایي و تو تنگيدل: گفت خنده ھمون با .  

ً : گفتم و دادم تکون واسش تأسف روي از سري  بیرون اومدم اتاق از ھم بعد. نیستي بیش توھیمي آدم یھ کھ واقعا

ً  نیره پیش برگشتم و  کھ نیره بھ نگاه بھ شد اتاق وارد ستشتود چارت یھ و سفید روپوش یھ با بعد يدقیقھ ده حدودا
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 اتاق بزرگ يپنجره جلوي من مدت این تمام در پرسید ازش سؤال تا چند و انداخت بود شده ھوشیار کامالٌ  دیگھ

ً  لحني با دقیقھ چند از بعد بودم ایستاده ھااون بھ پشت  مي اتاق تو رو نفر چند االن: پرسید نیره از شیطون نسبتا

  بیني؟

 اونم بفھمم خودبي سؤال این از رو منظورش تا برگتشم سمتشون بھ آرزو و شما فقط معلومھ: گفت تعجب اب نیره

 دیدن ترسیدم منم توھمیم گفت بھم نفر یھ پیش دقیقھ چند ھمین آخھ خدا شکر: گفت لبخند با و انداخت بھم نگاھي یھ

 لبخندھاي اون از من اما نگفت ھیچي بود شدهن سپھر يتیکھ متوجھ کھ نیره. باشھ توھماتم جز ھم دکتر خانم

 کاذب نفساعتمادبھ ھم کمي و شینمي خواب از بعد توھم دچار اصوالً  شما دکتر جناب نھ: گفتم و زدم درارکج

  .دارین

 بودمش دیده کھ پیش دقیقھ ده با شد وارد زدن در بدون بود کرمي اسمش کھ پرستاره ھمون کھ بده جوابي خواست

 رفتھ روغن و رنگ جنگ بھ قدرت تمام با امید قول بھ و بود کرده پاک رو اشنیمھ نصفھ آرایش داشت فرق کلي

 رو اتاق تو سپھر دیدن کردمي سعي کھحالي در و رفت سپھر سمت بھ مشمئزکننده لحني و اغواگر لبخند یھ با بود

اینجایین؟ شما دکتر جناب اِ : گفت بده جلوه تصادفي   

نکردین؟ حتاسترا بیشتر چرا   

 نظرم بھ انداختم دختره بھ پوزخند ھمراه نگاه یھ. باشین سالمتتون فکر بھ بیشر بھتره داشتین ايکنندهخستھ روز

 و خشک لحني با سپھر کھ بود دادن ادامھ حال در چنانھم کرمي باشھ توجھ جلب پي قدراین نفر یھ بود مسخره

برسین کارتون بھ بھتره ھم اشم دارم عادت بھش و منھ کار این: گفت رسمي . 

 گفتن با و کرد تزریق توش آمپول یھ و رفت سرم سمت بھ دستپاچگي با ماسید لبش روي لبخند و رفت وا دخترک

رسید غیب از شاھد: گفت و انداخت باال ابرویي سپھر اتاق از خروجش با شد دور ازمون اجازه با .  

 جز بھ اومدند مالقات براي ھمھ روز اون فرداي شد خارج اتاق زا باشھ من جانب از حرفي منتظر کھاین بدون و

 چند تعطیلي و بودم نیره کنار روز دو این تمام بود شده منتقل بخش بھ و بود شده بھتر حالش نیره نرگس و نوید
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 ايضربھ صداي کھ بود شب ھفت ساعت حدود نباشم ھم مطب نگران بود شده باعث ھوا آلودگي خاطر بھ روزه

 باز با شد ھویدا در توي نوید قامت بعد دقیقھ چند کشید بیرون کرمي خانم غیبت داغ بحث از رو نیره و من در بھ

 ھمراھش کھ گلي دستھ ھم نوید کرد مادرش بوسیدن بھ شروع ولع با و دوید نیره سمت بھ نرگس در کامل شدن

 بود دستش کھ خوشگلي عروسک شمادر آغوش از سیرابي از بعد نرگس گذاشت تخت کنار میز روي رو بود

خریده واسم چي نوید بابا ببین: گفت و داد نشون بھش رو .  

ً : گفت شرمندگي با و کرد بلند سر بعد يلحظھ چند انداخت زیر بھ سر و کرد بغض نیره  جوري چھ دونمنمي واقعا

نیست الزم تشکر: گفتم و بوسیدمش. کنم تشکر شماھا از باید .  

 من فقط و شد نرگس از روزانھ اطالعات و ھاتعریف بھ دادن گوش مشغول و انداخت ینپای رو سرش دوباره

 مرخص نیره بعد روز چند. بود زده زل کوچول نرگس بھ واقعي و عمیق عشق یھ با رفتن يلحظھ تا نوید فھمیدم

 بھش رتبم دادیم قول ھم ما و برگرده خودش يخونھ بھ گرفت تصمیم ما اصرارھاي تمام رغمعلي و شد

 افتاده زندگیش و کار از حسابي مدت این تو بود گرفتھ بلیط بود پیشمون نرگس کھ آخري روز واسھ نوید سربزنیم

 ھمراھي رو دختر و پدر فرودگاه تا امید و من باشھ نوید پیش لحظھ آخرین تا خواستمي کھ نرگس اصرار بھ بود

 امیدش دایي ھايشوخي بھ حتي کردمي نگاه رو بیرون ماشین يشیشھ از و داشت بغض نرگس راه کل تو کردیم

 بھ براي رو ھاشدست و زد زانو زمین روي نوید شد رفتن وقت کھ وقتي دادنمي اھمیت بود عاشقشون ھمیشھ کھ

 نوید امن و محکم يشونھ و سینھ الي رو خودش و رفت جلو بغض و میليبي با نرگس کرد باز کشیدنش آغوش

برم باید: گفت و بوسید موھاشو نوید بابایي نري شھنمي: گفت گریھ با و شکست بغضش خرهبال و کرد پنھان .  

بشھ؟ بابام کي بري تو آخھ: گفت التماس با نرگس    

کنھ؟ ناز موھامو کي عروسکم؟ بگھ بھم و کنھ بغلم کي   

زنممي سر بھت زود زود: گفت مردونھ بغض یھ با نوید .  
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 نرو خدا رو تو خوامنمي ھیچي دیگھ باشم خوبي دختر دممي قول: گفت و بوندچس بھش بیشتر رو خودش نرگس

 .بابا

برم باید: گفت و بوسید موھاشو نوید .  

بشھ؟ بابام کي بري تو آخھ: گفت التماس با نرگس    

کنھ؟ ناز موھامو کي عروسکم؟ بگھ بھم و کنھ بغلم کي   

مزنمي سر بھت زود زود: گفت مردونھ بغض یھ با نوید .  

 نرو خدا رو تو خوامنمي ھیچي دیگھ باشم خوبي دختر دممي قول: گفت و چسبوند بھش بیشتر رو خودش نرگس

  .بابا

 دیدن پدري محبت ھفتھ دو با فقط پدر داشتن حسرت ھاسال خاطر بھ ناز کوچولوي دختر این دیدممي کھاین از

 بود فروکرده نرگس حالتخوش موھاي اليالبھ رو سرش نوید و شکست گلوم بغض کنھمي التماس جورياین

 اونو سختي بھ نشھ خرد چشمش جلوي نرگس قوي باباي تا نشکنھ بغضش تا جنگھ در خودش با چقدر فھیمدممي

 با اون اما کشیدش آغوش بھ و رفت نرگس سمت بھ امید ببرش امید: گفت امید بھ رو و کردم جدا آغوشش از

 آخرین با و ببرن منو نذار بابا ببر منم: زدمي فریاد مدام و کنھ خالص رو خودش تا زدمي پا و دست قراريبي

نوید بابا: زد صدا توان .  

 ھامدت کھ اشکي قطره کھحالي در زد زل چشمام تو آخر يلحظھ برد رو نرگس امید و بست رو ھاشچشم نوید

باش دخترم ظبموا: کرد زمزمھ اومد اشگونھ روي بود حبس ھاشمژه حصار پشت بود .  

 بھ وقتي بیاره در رو مغرور و محکم نوید اشک ھاسال از بعد کم زمان این در کھ محبت این عجب در من و

 امید ھايدست روي کردمي سکسکھ و بود خیس اشک از صورتش ھنوز کھحالي در نرگس برگشتم ماشین سمت

بود رفتھ خواب بھ .   
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خوبھ؟ حالت: پرسیدم و مانداخت امید ھم تو يچھره بھ نگاه یھ   

دارم رو جالد یھ حس: گفت بود مشھود بمش صداي از کھ ناراحتي با و انداخت بھم گنگ نگاه یھ .  

 یک حدود بودند آشناتر آشنایي ھر از بودن غریبھ عین در کھ کردم فکر ايبچھ و مرد بھ بازم و نگفتم ھیچي

 بھ رو مامان دیگھ بار یھ برسم کارھام بھ تونستممي راحت خیال با منم و بود شده روبراه کامالً  نیره بعد يھفتھ

 صحبت ھم با تلفني روز ھر نرگس و نوید دادمي آرامش بھم این و نبود قھر باھام دیگھ بود خوشحال دیدم خواب

 يعاد روال چیز ھمھ ببینھ رو نرگس ویدیوکال طریق از بار دو یکي تا بود خواستھ نگار از نوید حتي کردنمي

بود گرفتھ رو خودش  

 نامزدي مراسم برگزاري از و کنند صبر عروسي مراسم تا گرفتند تصمیم ترھابزرگ نظر خالف بر امید و نگار

 رو امید داشتم و کردن قبول کھ خواستم تپل يرشوه یھ ازشون بھشون کمک براي بدجنسي با منم کردن اجتناب

ً  کارش سر برگرده نگار تا کنم راضي  با تا کردم نمي پیدا رو کسي منم و بود ریختھ بھم چیزو ھمھ دشنبو واقعا

 پر ھمیشھ صداي با گرفتم رو امید يشماره ھمین واسھ راضیھ نگار خود دونستممي بسپرم بھش رو کار اطمنیان

ما کاراي گشايمشکل بر سالم: داد جواب انرژیش .  

چطوري؟ سالم: گفتم و لبم رو اومد لبخند یھ    

توپ توپ   

نخوري قل بپا پس: گفتم شیطنت با .  

ھرگز قل اما بخورم غر شاید نترس .  

زني؟مي ھاحرف این از ھم نگار پیش: گفتم خنده با   

ندارم قھر طاقت خدا بھ امید جون خیالبي: گفت سرعت بھ   
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 آدم رو تو نستتو کھ گرفت طال رو نگار باید: گفتم نزنم قھقھھ ذلیلیش زن ھمھ این بھ کردممي سعي کھحالي در

  .کنھ

بود؟ بدي حرف دونيمي کجا از گفت خنده با. خودتي گفتم کھ گرفت بھم چي فرانسھ بھ دونمنمي   

بگي فارسي نکردي جرأت چون: گفتم و دادم جواب .   

 بلھ: گفتم حرص با... خنگي فرانسھ تو خدا شکر. گفتم چي نفھمیدي کھ داد مزه خدایي ولي ھوشت بھ ایول پس

االن نداشتم رو بدبختي این ریختينمي بال خندق تو عاليجناب رو شیرم سھم تموم سال دو اگھ .  

بگیري؟ رو سالت دو او شیر حق زدي زنگ حاال   

بگیرم رو امالزحمھحق زدم زنگ نخیر .  

بابتھ؟: گفت دراريحرص خونسردي با   

گفتم و کشیدم حرص سر از پوفي :  

رفتي در حسابي مال و مشت یھ زیر از کھاین بابت .  

نمیاد یادم: گفت رویي پر با .  

دامادشاه بینمتمي نامزدي جشن تو خوب خیلي: گفتم و زدم بدجنسي لبخند .  

دیوونھ اوي...  آرزو: زد صدا کنم قطع خواستم تا .  

عزیزم؟ یعني اوي: گتفم نباشھ پیدا لحنم تو خندیدنم کردممي سعي کھحالي در   

خواي؟مي چي حاال. عرعر یعني اباب آره: گفت کالفگي با   

زنتو: گفتم بالفاصلھ .  
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چیکار خوايمي منو زن کن مسخره رو خودت: گفت و شد عصباني یھو چون خورد جا انگار .  

گفتم ھمین واسھ کنم لوس خودمو کم یھ نکرده قاطي این از بیشتر تا دادم ترجیح :  

بخورمش خوام مي انگار اتتحفھ زن اون با بابا برو .  

فروختي رو خواھرت زود چھ .  

خوايمي چي بگو خوشگلم آبجي موي تار یھ فداي زن تا ھزار بابا نھ: گفتم بود شده راحت خیالش کھ حاال .  

کار سر برگرده نگار بذار: گفتم گريسوءاستفاده با .  

 یھ از بعد قولش و بود مرد خودش قول بھ و بود داده قول اما نیست راضي دونستممي نگفت ھیچي لحظھ چند

بیاد بگو بھش...  تو بھ لعنت: گفت و کشید عمیق نفس یھ طوالني مکث . 

 ازم خواستنمي دلم آوردم دست بھ رو دلش باالخره تا رفتم اشصدقھ قربون کم یھ و شدم خوشحال دل تھ از

 دو یکي داشتم خبر دمبو ندیده رو سپھر دیگھ بودند رفتھ نرگس و نوید کھ روزي از. نشد خدا شکر و بشھ خوردل

 مدت این تو فقط باشھ مھم واسم کھ نھ نمیاد ھستیم ھمھ کھ وقتي چرا دونستمنمي اما اومده جون مریم دیدن بھ بار

 سر جورایي یھ امحوصلھ نبود کھ حاال و کنم کلکل باھاش و ببینمش روز ھر بودم کرده عادت جورایي بھ

ً  کھ این بھ توجھ با اما رفتممي  مسائل از رو فکرم کردممي سعي داشتم تخصص فوق آزمون دیگھ ماھھ یک حدودا

 تو رو مراجعینم بود مدتي اما بود شده راحت کارھا بابات منم خیال و سرکارش بود برگشتھ نگار کنم خالي عامي

 درس واسھ بیشتري وقت کھاین ھم برسھ چلم و خل داداش با نامزدبازي بھ نگار ھم تا بودم کرده ترکم روز

 يخانواده سمت بھ منو نیرویي یھ اما چرا دونمنمي نداشتم خوبي حال پیش روز دو یک تا آخھ باشم داشتھ خوندن

 گل شاخھ دو یکي و شده شستھ قبر با بار ھر و رفتم خاکش سر دوباري یکي قوي نیرویي یھ کشیدمي پورآریان

 باز روز تو کردم راضي رو شریفي دکتر سختي بھ اما کنم مي رويزیاده دارم دونستممي شدم مواجھ قبرش روي

 ھانیره از کنھمي الیھ و عجز ھمسرش فوت خبر وقتي خواستمي دلم باشم جااون پورآریان نامزد ھايچشم کردن
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 رو دختري خواستمي دلم خیلي واقعیتش مردن بزرگ اون بخشندگي مدیون رو زندگیشون کھ بگم ھایينرگس و

 رو خانوادگیشون جمع خواست ازم اما شد راضي دکتر ببینم رو بود پیچیده بیمارستان کل تو شقشع يآوازه کھ

 سیاه روبان با عکس قاب ھومن خواھر شد اتاق وارد دکتر باشم شاھد در الي از فقط کردم قبول منم نریزم بھم

 کرده حبس امسینھ تو رو نفس داد کنھ باز شوھرش روي بھ رو چشمش خواستمي کھ تارا دست بھ رو برادرش

 فریاد یکي دلم توي شش، ھفت، ھشت، شمردم،مي رو شدمي باز ھاشچشم روي از کھ باندي دورھاي و بودم

سھ چھار، پنج، کن کمکش خدایا: زدمي    

 شوھرش جذاب و خندون صورت روي دخترک ناباور و مات ھايچشم و یک...  دو کن زیاد رو صبرش خدایا

ھوشيبي و عمیق نھ یھ دقیقھ چند از ترکم در و .  

رسوندند اتاق بھ رو خودشون سرعت بھ پرستار چند شریفي دکتر بلند صداي با ریخت یھو دلم .  

 براي ھم باز و کردم فرار ھاشآدم و اتاق اون از سرعت بھ آورد درد بھ رو دلم آشنا مرد پیر ھق ھق صداي

کردم دعا صبرشون .  

 بھ رو قاب تو کھ ايقھوه ھايچشم و زدمي سرخي بھ ھیجان شدت از کھ دختر سفید تپوس داشتمبرمي کھ قدم ھر

ھم روش    

 وقتي تا زھرا بھشت بھ رسوندم رو خودم شد تنگ مامانم واسھ دلم گرفتمي جون روم جلوي کردمي خودنمایي

موندم سیمین مامان پیش بکشھ شھر روي رو سیاھش چادر شب کھ . 

 واسھ دلم زنممي امید بھ سر یھ: وگفتم آوردمش بیرون نگراني از و زدم بابا بھ زنگ یھ شدم ماشین سوار وقتي

 عمھ يخونھ سمت بھ شد فشرده قلبم کردم فکر لحظھ چند واسھ اونم نبودنش بھ کھ امروز. بود شده تنگ داداشم

 با و پرسياحوال از عدب اومد استقبالم بھ عمھ شد راحت خیالم پارکینگ تو ماشینش دیدن با روندم مھرنوش

خبربي چھ عمھ؟ خیره: پرسید نگراني .  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 romantops  برترین رمان ھا

t.me/romantops 
 

ً  ببینمتون اومدم: گفتم و بوسیدمش تنھاست؟. رو سھیل يستاره مخصوصا   

 زدم در بھ تقھ چند رفتم باالیي سوئیت سمت بھ اتاقشھ تو امید کھ: گفت و داد تکون آسودگي روي از سري عمھ

ً  کھ موننفره دو عکس دیدن با شدم اتاق وارد حمومھ دادمي نشون آب شرشر صداي نداد جواب  چھارده حدودا

 طناب با بابا بیرون بودیم رفتھ ھمگي روز اون کھ یادمھ خوب لبم روي اومد لبخند بھ بودیم گرفتھ پیش سال

 تاب بھ شروع سرعت تمام با امید شد، کھ من نوبت بگذرونیم خوش و کنیم بازي حسابي تا بست تاب یھ واسمون

 کمر با باال اون از شد باعث ھمین کھ کردم ول رو ھامدست لحظھ یھ واسھ بودم ترسیده حسابي کھ منم کرد دادنم

 حال در نوید و امید کھ بعد ساعت یک تا نگفتم ھیچي نداشتم داد و جیغ بھ عادت چون اما پایین بیام فرود

 بیرون محض بھ شد ماھي یھ بھ تبدیل خودش آقا امید کوچولو ھل یھ بھ عالي تالفي موقعیت و بودند گیريماھي

 رو دستم کرد خیر بھ ختم نفره دو عکس این گرفتن با رو چیز ھمھ نوید کھ بیاد در خجالتم از تا دنبالم افتاد اومدن

 نذاشتن کھاین از خورد حرص روز اون چقدر کشیدم چکیدمي روش سرو از آب کھ امید اخمالوي يچھره روي

 ایستاده پشتم پوشتن يحولھ یھ با کھ بود امید برگشتم عقب بھ سنگین نگاه یھ حس با بیاره در سرم رو کارم تالفي

 آب قطرات بود ریختھ اشپیشوني روي نامرتب صافش و لخت موھاي. دستم توي عکس بھ بود زده زل و بود

 لحن با روز اون بھ بود شتھبرگ اونم انگار بود اومده کش لبخند شکل بھ ھاشلب کرد مي بازي صورتش روي

بود جون سیمین کرد دعوا رو تو و گرفت منو طرف روز اون کھ کسي تنھا: گفت ايگرفتھ .  

 خوب: گفتم خنده با و کردم ترشلختھ رو اشریختھ ھم بھ موھاي دست با و رفتم جلوتر نداشتم رو ناراحتیش طاقت

 بھ داشتم مدت تمام نھ: گفت و زد خوشگل لبخند یھ. ينشست مامان دست بغل غروب تا دماغوھا بچھ عین یادمھ

 دستت از مدت یھ تا و شدمي خرد پات و دست افتادن موقع تا دادممي ھولت ترمحکم کاش کردممي فکر این

بودم راحت .  

پلیدي؟ تو چقدر: گفتم و کردم اخم  

نھایتبي: گفت و خندید .  
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 دویدم سریع و کشیدم رو بندش سرعت بھ بعد من مثل: گفتم و بردم اشحولھ بند طرف بھ رو دستم بدجنسي با

 لباس بعد دقیقھ پنج اینا عمھ سمت رفتم رسیدمي گوشم بھ گفتمي پرت و چرت داشت کھ صداش و سر بیرون

کشممي خودمو بگیرین جلومو بخوایید خدا بھ: گفت کارانھطلب لحني با و پایین اومد مرتب و پوشیده .  

کردي چیکارش باز: پرسید عمھ .  

ھیچي: گفتم و کردم درازي زبون .  

 رفتمي شرفم و حیا تمام گرفتممي رو امحولھ بند دیرتر دقیقھ یھ اگھ ھیچي و چي چي: گفت اخم با حیابي امید

 لعنتي فرار بھ گذشتم پا سرعت بھ اما شد نزدیک بھم بلند خیز یھ با امید. گزید لب عمھ و خنده زیر زد سعید عمو

 بغلش تو افتادم یھو و رسید مانتوم پشت بھ دستش آخر يلحظھ کھ ببندم رو در و اتاق تو برم خواستم اوردمين کم

 داد،مي زندگي بھم ھاششیطنت دادمي عجیبي آرامش بھم اشبرادرانھ گرم آغوش افتادم سال ھمھ این یاد

 دادمي ترجیح دیگھ اون بودم شده دور امید از من شدمي ماھي چند اما بود ھامغصھ آتیش روي آب مثل ھاشخنده

 گلوم تو بغض یھ ناخودآگاه کنھ پنھان اشمردونگي زیر رو ھاششیطنت کنھ، قسمت ھمسرش با رو آغوشش

 این گممي فردا ھمین کندي تو خود گور شھنمي کھ نیار در بازي غریدم من ننھ: گفتمي داشت مدام امید نشست

 ناموسمبي بود نزدیک کھ دختر شي گرفتار غیب تیر بھ الھي شن راحت جماعتي کنھ تعقد بیاد مرده مادر پیروز

 شيمي آدم گذاشتم واست لپت رو یادگاري یھ و گرفتم گازت کھ االن: گفت چونمو زیر گذاشت رو دستش. کني

 شدي يچ: گفت و کرد بغلم مھربوني با شد عوض نگاھش حالت افتاد اشک پر چشماي تو نگاھش کھ ھمین اما

  آرزو؟

امید بود شده تنگ ھابچگي واسھ دلم: گفتم بغض با ...  

 کنار منو بست رو در و اتاق تو رفت بودم بغلش تو کھ جوريھمون و بوسید رو امگونھ و زد خوشگل لبخند یھ

آبجي اتوغصھ نبینم: گفت و نشوند تخت روي خودش .  

کنھمي امدیوونھ نبودنت تصور اموابستھ تو بھ خیلي من امید: گفتم و گرفت ام خنده اشمآبانھ جاھل لحن بھ .  
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دیدي؟ دندون خواب چیھ: گفت مسخرگي با   

ً  چپھ زن خواب حال ھر بھ نیست مھم دیدي عروسیموبي دامادي خواب نکنھ تو خوابیدن مدل اون با مخصوصا   

باشھ پیش دوھفتھ ماد ھمون نمیشد باورم دیدم رو ھومن خواھر امروز:گفتم و کردم نگاھش غمگین   

 بھ و پام رو زد بعد. ھومن ھم یکي سیمین، مامان شھمي یکي آرزو حقھ مرگ: گفت و کشید صورتم روي دستي

گرفتي غنبرک ھمچین کھ شده بلند حلوام بوي نکنھ: گفت شوخي . 

نکنھ خدا: گفتم و زدم بازوش تو مشتي  .   

 مقاومت خاطر بھ کھ بگیره ازم حسابي گاز یھ تا کرد حملھ سمتم بھ آومدم بیورن ھوا حالو اون از دید کھ ھمین

 و آروم ضربان صداي بھ صبح تا و خوابیدم داداشم کنار دوباره ھامدت از بعد بود خوبي شب نتونست من زیاد

 کنممي سکتھ دارم کھاین احساس با بعد روز. دادم گوش بود پسر این وجود منظم چیز تنھا کنم فکر کھ قلبش منظم

 تا شدم بلند جام از ایستادن سرم باال آب پارچ یھ با) نگار و امید( دیوونھ شوھر و زن این دیدم کھ پریدم خواب زا

 و امپیشوني وسط خورد صاف لیوان تو یخ تیکھ یھ و بھم پاشید ھم رو آب يمونده باقي امید کھ دنبالشون بیفتم

بگیرم گازت وایستا...  گفتم...  دیشب: گفت دهخن اليالبھ امید بره باال اشونخنده صداي شد باعث .  

 و نگار سر تو خورد و داد خالي جا کھ کردم شوت سمتش روبھ بود تخت پایین کھ دمپایي لنگھ نذاشتي خودت

 امید سر تو رو آب يموندهباقي و گرفت باال رو آب پارچ بود شده شاکي حسابي کھ نگار شد بیشتر امید ايخنده

 حاال کھ بود کرده تن بھ شرکت بھ رفتن واسھ کھ شلواري کت و ریختھ بھم و خورده ژل موھاي دیدن کرد خالي

 ما صداي با خنده زیر زدم و بگیرم رو امخنده جلو نذاشت امید باز نیمھ دھن ترمھم ھمھ از و بود شده خیس کامالً 

 وا: گفت تعجب با نگار قرمز ونيپیش و امید و منو خیس صورت و سر دیدن با رسوند باال بھ رو خودش عمھ

روانیھ خیلي خوامنمي رو دختره این من مامان: گفت و کرد باز لب امید اینجا خبره چھ بده مرگم خدا .  

خوامشمي خوردم شکر: گفت بالفاصلھ زد پھلوش تو نگار کھ ايسقلمھ با .  
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 از دیگھ کھ من بده ھاتونبچھ بھ عقل یھ شاءهللان خدا: گفت و کرد نگاھمون خورده فرو يخنده یھ با عمھ

میاري؟ حولھ بھ جان نگار: گفت نگار بھ رو امید عمھ رفتن با رفت و. شدم ناامید خودتون   

آره؟...  خواينمي منو کھ: گفت و اومد جلو ھم تو يقیافھ با نگار   

خواي؟مي حولھ جان نگار بود این منظورم: گفت و داد تکون سري امید   

داري احتیاج بھش بیشتر تو عزیزم نھ: وگفت انداخت باال يابروی نگار .  

 دعوایي یھ آخھ بگو داده اشوشدهگلچین ھم ما بھ داده زن و خواھر ھمھ بھ خدا زدمي غر لب زیر کھحالي در امید

 بیست. خنده زیر زدیم تامون دو در شدن بستھ محض بھ شد خارج تاق ا از...  و چیزي کشوني گیس و گیس

 حرص با کھ ببوسمش تا جلو رفتم رفت غنج واسش دلم پایین اومد پوشیده لباس دوباره پسر شازده کھ بعد يقھدقی

دیوونھ کنم بوسمت خواستممي: گفتم. تو و دونممي من شي نزدیک بھم قدم یھ خدا بھ آرزو: گفت . 

انداختي امجلسھ از منو کھ ببوسي شترو الھي: گفت اخم با .  

 نگار بھ رو رفتمي در سمت بھ کھحالي در زدي بھم حالمو امید اَه: غریدم شدمي چندشم مھ تصورش از حتي

خواينمي چیزي بوسي شما: گفت .  

 رفت جلو ریلکس خیلي خودش اما کردمي نگاه گلش دستھ بھ اومده در حدقھ از ھايچشم با عمھ و شد سرخ نگار

کنھ دق عموت دختر تا: گفت بدجنسي با و بوسید رو نامزدش يوگونھ .  

 لبخند با عمھ بود شده قالي گل رنگ کالً  کھ نگار رفت در و فھمید زود کھ کردم پرت سمتش بھ رو امدمپایي

کرد جوري چھ رو امبچھ حیابي يسوختھ پدر ببین: گفت من بھ رو و انداخت بھش نگاھي .  

شوھرتھ دیگھ اون عمھ نداره خجالت: گفت و بوسیدش ھم بعد .  

چیھ؟ خلوت تو اینھ جمع تو: گفتم شیطنت و بدجنسي با و رفتم سمتش بھ عمھ شدن رد با   
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 چرا دونمنمي دیوونھ، برد عمھ جلو رو آبروم نرسھ بھش دستم کن دعا: گفت حرص با و گرفت باال رو سرش

شھنمي سرش خجالت .  

حیابي و مھربون دیگھ امیده: گفتم خنده با .  

 مطب بھ رفتن واسھ تا رفتم و دادم تکون سري گزید لب بود افتاده پیش لحظھ چند یاد بھ دوباره انگار کھ نگار

ً  کھحالي در بشم آماده داره دوستش حد این تا کھ داره رو کسي امیدم بودم خوشحال قلب صمیم از واقعا .  

 شد تزریق ستمپو زیر بره خوبي حس یھ در جلوي سپھر ماشین دیدن با برگشتم خونھ بھ وکوفتھ خستھ وقتي شب

 حوصلگيبي این از و بذارم سرش بھ سر روزھا این يھمھ قد تونستممي و بود اومده ھفتھ دو یک از بعد الاقل

 رسوندم ورودي در پشت رو خودم بلند ھاي گام با و کردم پارک پارکینگ توي رو ماشین سرعت با بیام بیرون

 صندلي روي شدم خونھ وارد و کردم باز رو در الي آروم خیلي بعد و کشیدم عمیق نفس یھ و وایستادم جام سر

 کھاین بدون انگار شده تنگ واسش دلم کردممي اعتراف باید بود من بھ پشتش و بود نشستھ شومینھ روي بھ رو

 رفتم اتاقم سمت بھ داد رو جوابم مؤدبانھ کردم سالم لبخند با و رفتم جلو امخانواده از عضوي بود شده واسم بخوام

 بعد يدقیقھ چند اما کشیدم بیرون رو امصورتي مشکي شلوار بلوز کردم باز رو کمد در کنم عوض رو ھاملباس

 صبحم روز اون قشنگ تیپ یاد لحظھ یھ باشم تیپخوش اومده روزھا از بعد کھ حاال خواستمي دلم شدم پشیمون

 ھمون بنابراین باشھ داشتھ اھمیتي واسم اون مدیدنمي دلیلي کردم تعحجب خودم وسواس ھمھ این از بعد و افتادم

 از و انداختم سرم روي ھم طرحخوش شال یھ کردم پا بھ رو اممشکي ھايصندل و پوشیدم پوشیدم رو ھالباس

کنم کمک جون مریم بھ تا رفتم آشپزخونھ بھ سر یھ رفتم پایین ھاپلھ . 

 بھ سر یھ رفتم پایین ھاپلھ از و انداختم سرم يرو ھم طرحخوش شال یھ کردم پا بھ رو اممشکي ھايصندل

کنم کمک جون مریم بھ تا رفتم آشپزخونھ .  

 رو سفره زودتر تا کردم کمکش ھمین واسھ رفت مالش گرسنگي از دلم تھ کوفتھ دیدن با کشیدم قابلمھ بھ سرکي

 وقتي شده تزیین خوردن بزيس و دوغ با کھ بود کاريقلم ي سفره سر نشستن بھ خوردن کوفتھ يمزه آخھ بنداز
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 کوفتھ و است کوفتھ شام امشب: گفت و فھمید بابا انداخت غذا از خالي میز بھ متعجب نگاه یھ سپھر بفرمایید گفتم

نمیاد در جور میز با .  

 اگھ: گفتم کنایھ با و نزدیک رفتم کرده تعجب کھ دیدم وضوح بھ رفتمي سفره سمت بھ داشت و زد سپھرلبخندي

دکتر آقاي بشینین میز روي تونینمي ندارین عادت نشستن زمین بھ .  

نره یادت اینو امایروني یھ من: گفت لبخند با و انداخت بھم عمیق نگاه یھ .  

 انتظار اصالً  نبوده ایران ھاسال کھ کسي از راستش نشست زمین روي زانو چھار بابا کنار رفت راحت خیلي بعد

 کامل اشتھاي با. گرفتم جا سپھر روبروي و بابا ي دیگھ طرف منم بشینھ زمین روي راحت قدراین نداشتم

 حواسشون بابا و جون مریم دیدم کردم نگاه یھ دهمي عالمت بھم داره سپھر کردم حس کھ بودیم خوردن مشغول

گي؟مي چي معني بھ نیست    

 اشاشاره انگشت با و کرد وچیکک خنده یھ شد گرد چشمام یھو کرد اشاره ھایملب بھ ابرو با دادم تکون سري

 از انگار تربیتبي کوفت غریدم لب زیر گفت؟مي چي بشر این شد بیشتر تعجبم لبش يگوشھ روي کشید آروم

: گفتم خودم با کشید لبش روي رو دستش غیض و فشار با بار این و کرد اخم چون گفتم چي فھمید ھاملب حرکت

 خیالبي اونم و برگردوندم رو روم حرص با ھاملب روي اشخیره نگاه با اام. حالتھ خوش لبات فھمیدم بابا خوبھ

 کھ بده جواب تا کرد نگاھم جون مریم بود عالي ھمیشھ مثل مرسي گفتم جون مریم بھ رو غذا شدن تموم با شد

کن پاک لبتو يگوشھ جان نوش: گفت و شد کشیده لبم سمت بھ اونم نگاه    

 چیا بھ بدبختو فھیمدم رو سپھر ياشاره و ایما ھمھ اون معناي تازه گفتمي راست کشیدم لبم يگوشھ بھ دستي

 بھ کرد تشکر جون مریم و بابا از و کشید کنار من بھ توجھبي اما دربیارم دلش از تا کردم نگاھش نکردم متھم

 سپھر برگشتم نسال سمت بھ چایي سیني یھ با ھم بعد کردم سفره کردن جمع بھ شروع و گفتم لب زیر جھنمي

 دادمي نشون ھم بابا ھم تو ھاياخم دادمي توضیح واسش چیزي آرومي بھ داشت و بود نشستھ بابا کناري صندلي

جلوشون گرفتم رو سیني گرفتھ کار بھ رو دقتش و تمرکز تمام  
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 دادمي بمعذا حسابي کنجکاوي کھاین با برداشت چاي جفتشون واسھ و کرد قطع رو حرفش لحظھ چند براي سپھر

 آواي یھ جز چیزي کھ زدنمي حرف یواش انقدر بشینم مبل تریننزدیک روي بگذرم کنارشون از شدم مجبور اما

 ھايعکس کردن نگاه بھ شروع و گوشیم تصویر يپوشھ تو رفتم کاريبي سر از منم. رسیدنمي گوشم بھ گنگ

 بابا حرف آخرین با سپھر و بابا ھايصحبت و رسید جون مریم کھ شدممي کالفھ داشتم کمکم کردم خانوادگیمون

شد تموم من بھ بسپرش: گفت کھ .  

شاءهللان خیره: گفت و گذاشت میز روي رو میوه ظرف جون مریم .  

خیره احمدهللا: گفت لبخند با ظرف تو از سیب یھ برداشتن حین در بابا و انداخت زیر بھ سر سپھر .  

 بھ چون بدتر من از ھم جون مریم دوختم سپھر بھ رو ناباورم نگاه وایستاد قلبم ظھلح یھ واسھ فقط چرا دونمنمي

شده؟ چي حاال سالمتي بھ: گفت سرعت   

کنم جلب رو شما رضایت تا کنم صحبت باھاتون تا خواستھ من از سپھر راستش: گفت و شد جاجابھ کمي بابا .  

چي؟ مورد در: پرسید قبل از ترمتعجب جون مریم   

 چھار کھ داشتن لواسون تو قدیمي باغخونھ یھ صدر مرحوم گویا: گفت و زد زل ھمسرش نگران ھايچشم بھ بابا

 رو باغ تا کنم جلب رو شما رضایت خواستن من از حاال شماست نام بھ ھم دانگ دو و سپھر آقا نام بھ دانگ

افتادي؟ فکر این بھ شده چي حاال: گفت و کشید پوفي جون مریم. کنند خیریھ امور وقف   

 کھ ھستند ھاخیلي اما نداریم جااون پول بھ نیازي ما از کدوم ھیچ خدا شکر دیدم: گفت و داد تکون سري سپھر

اندقدیم باغخونھ اون يذره بھ ذره محتاج .  

 ھک رو سپھري آخھ. کردمنمي تعجب قدراین رو ایکبیري فراھان اون حتي بگیره زن بود قرار اگھ شد بیشتر بھتم

انفاق؟ و خیریھ بھ چھ رو بود گذشتھ مرزھام ور اون از ھاشکاريکثافت و ھاگذرونيخوش يآوازه   
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ً  کنممي رويزیاده دارم کردم فکر خودم پیش لحظھ یھ  ندیده ازش چیزي من ایران بود اومده کھ وقتي از واقعا

 اما نشد ترک اشدرازي زبون درستھ شد عوض چیزھا خیلي زمان مرور با اما بود پررو کم یھ اوایل شاید بودم

 کھ وقتي کھ بودم شک تو قدراین حال ھر بھ دونمنمي نبود اصالً  ھم شاید بود شده تررنگکم اشدریده و ھیز نگاه

 سپھر جلوي رو شیریني وقتي کرده موافقت ھم جون مریم فھمیدم تازه بگردون رو شیریني جان آرزو: گفت بابا

 حسرت و غم یھ خورد گره سیاھش ھايچشم تو چشمم کھ بفھمم رو دلیلش تا کردم بلند سر کرد مکث کمي گرفتم

نشم گم عمیق غم اون تو تا دزدیدم ازش رو نگاھم لرزوند رو دلم کھ بود نگاھش تو عمیق . 

 ماز شمیم و سینا ازدواج مناسبت بھ مھمونیم یھ جمعھ شب: گفت و اومد سمتم بھ سپھر رفتن وقت بعد ساعت نیم

کنم دعوتت خواستند .  

گیرننمي عروسي سینا درس اتمام تا گفتن کھ اونا اما خوب چھ: گفتم باخوشحالي .  

 زندگي شروع مناسبت بھ دوستانھ مھموني یھ فقط این بگیرن عروسي نیست قرار: گفت و زد محوي لبخند

نیاوردند طاقت این از بیش انگار مشترکشونھ .  

اي؟می: پرسید کھ دادم تکون سري    

ً : گفتم مکث بدون حتما .  

دنبالت میام باش منتظرم پس: گفت و مصنوعي اما زد لبخند یھ بازم  .  

 یھ تو حضور بھ چھ منو آخھ کردم غلطي چھ فھمیدم تازه شدم بلند خواب از کھ فردا رفت اون و گفتم ايباشھ

 اون از یکي ھم سپھر اگھ و آدمي ھمراھي یھ با کس ھر ھامھموني جوراین تو دونستممي غریبھ جمع

 درست اما شدم پشیمون بگم سپھر بھ خواستم شدممي تنھا از تنھاتر اوردمي خودش با رو کذاییش ھايھمراھي

 نظرم خواب ساعت چند از بعد کھ امدیوونھ کردمي فکر خودش پیش سپھر ضمن در و کنم رد رو دعوتشون نبود
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 باید کردم قبول کھ حاال بود این نظرشون دو ھر گذاشتم میون در جون مریم و بابا با رو موضوع. شده عوض

نھ یا داره ھمراھي بپرسم سپھر از گرفتم تصمیم باري چند حتي بودم گیر در خودم با شنبھ پنج تا برم .  

 بھ نمک برخورد موضوع با ترساده کم یھ دادم ترجیح بنابراین کنم پیدا کجا از ھمراه باید آره بگھ اگھ دونستمنمي

 پوشیده اشدکلتھ کوچیک کت یھ بھ کھ کردم انتخاب طوسي دوختخوش پیرھن یھ مھموني جو ندونستن خاطر

 مناسب کنم فکر کردم پیاده صورتم روي مالیم خیلي آرایش یھ و کردم حلقھحلقھ رو صافم و لخت موھاي شدمي

 در سمت بھ و کردم خداحافظي جون مریم و بابا با معطليبي من و زد رو زنگ سپھر ھشت ساعت بودم مھموني

 یھ از بعد اونم. کردم سالم و زدم لبخند ناخودآگاه خاکستري شلوار کت اون توي دیدنش و در کردن باز با رفتم

ً  نگاه  از آروم آھنگ یھ افتاد راه بھ ماشین و شدیم سوار کرد سالم و دزدید ازم رو نگاھش صورتم بھ دقیق نسبتا

 خوشم بودن بار سر از وقت ھیچ بودم خوشحال نداره ھمراه دیدممي کھاین از راستش شدمي پخش ماشین ضبط

 اصالً  انداختم بھش متعجب نگاه یھ.  ایستاد مسکوني مجتمع یھ جلوي ماشین کھ بردمي خوابم داشت کمکم اومدنمي

مراسم جایي ھمچین توي شریفي دکتر مثل پدري وجود با سینا شدنمي باورم   

جاست این: پرسیدم ھمین واسھ بگیره جشن رو ازدواجش مراسم .  

شو پیاده آره: گفت و کرد باز رو در آرومي بھ سپھر .  

 چرا: پرسیدم و کنم کنترل رو خودم نتونستم دیگھ آسانسور بھ ورود با شدم مجتمع وارد ھمراھش و شدم پیاده

باشھ؟ جایي ھمچین باید دکتر بھترین پسر مھموني  

کنھ برگزار خودش يخونھ تو رو مھموني این خواستمي دلش سینا چون: گفت رديخونس با سپھر .  

نیست؟ دکتر سینا چرا: گفتم و پرسیدم کردمي سنگیني ذھنم رو بود ھامدت کھ رو سؤالي دفعھ یھ   

دکتر؟ خانم باشند؟ دکتر باید دنیا يھمھ مگھ: گفت و کرد نگاھم کجي لبخند با سپھر   
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 زمانھم بعد ثانیھ چند نگفتم ھیچي و شدم ساکت منم ندارم ھم سیکل کردم حس کھ گفت لحني اب رو دکترش خانم

من برعکس درست ھاشعالقھ دنبال رفت ھمیشھ سینا: گفت آسانسور در شدن باز با .  

 کھصورتي در رسیده خواستھ کھ چي ھر بھ اون کردممي فکر ھمیشھ کردآخھ مشغول رو ذھنم حسابي اشجملھ

 توسط در بعد ثانیھ چند زد زنگ و ایستاد رنگ زرشکي در یھ جلوي سپھر کردمي ثابت رو عکسش حرف این

 گلبھي لباس اون تو شمیم گفتیم تبریک بھشون ھم ما و گفتند خوشامد بھمون گشاده رویي با دو ھر شد باز سینا

 و ھمھ ھاشچشم توي برق لبش روي لبخند سینا بازوي تو شده حلقھ دست بود شده بامزه و تربچگونھ صورتش

 یھ رفتم سالن چپ سمت بھ لباس تعویض براي شمیم راھنمایي بھ دادمي اشخوشبختي و رضایت از خبر ھمھ

 با کھ بود شیکي العادهفوق و بزرگ يخونھ شدم شرمنده امعجوالنھ قضاوت از و انداختم اطراف و دور بھ نگاه

 پر سیني یھ موقع ھمین کھ انداختم بود دوستاش از تا چند سرگرم کھ سپھر بھ نگاه بود شده تزیین خاصي يسلیقھ

 جلوم رو سیني کھ ھایيدست صاحب بھ نگاه یھ و سیني بھ نگاه یھ تعجب با گرفت قرار روم جلوي نوشیدني از

: گفتم و کردم اخمي وگشادشگل لبخند جواب در کرد؟مي چیکار جااین پیروز من خداي واي انداختم بود گرفتھ

 و نشست کناریم صندلي روي پررویي کمال در اما نیست بیشتر مزاحم یھ بفھمھ تا برگردوندم رو روم ندارم میل

ببینم رو شما بتونم کردمنمي فکر اصالً  جااین اومدممي داشتم امخالھ پسر اصرار بھ کھ امشب سعادتي چھ: گفت .  

کنھ صحبت باھاتون پیشنھادم مورد در ودمب خواستھ امید از: گفت دوباره خود ندادم جوابي .  

 دوباره خواممي من اما: گفت من سردي ھمھاین بھ توجھبي و زد لبخندي. گرفت جواب و کرد: گفتم کوتاه

کنم تکرار رو پیشنھادم .  

 الزم من اما: گفتم و شدم بلند جا از حرص با کنھمي نگاھم وایستاده کرفس عین دیدم انداختم سپھر سمت نگاه یھ

 با ریختم ھامچشم تو رو خشمم تمام: گرفت رو بازوم کھ شم دور ازش خواستم. کنم تکرار رو جوابم بینمنمي

بدي گوش ھامحرف بھ باید: گفت کھ بکشم بازومو خواستم. نزن دست من بھ: گفتم حرص . 
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 پشت سانتي چند يصلھفا بھ برگردوندم عقب بھ رو سرم نیست کار در بایدي ھیچ: گفتمي کھ سپھر صداي یا

 اتفاقي: پرسید و کرد نگاھم اون بھ توجھ بدون سپھر و کرد ول رو دستم سپھر دیدن با پیروز بود ایستاده سرم

عزیزم؟ افتاده   

میرن دارن ایشون کنم فکر نھ: گفتم و زدم مصنوعي لبخند یھ اما شدم جوري یھ گفتنش عزیزم از .  

 سپھر بھ اششونھ با شدت بھ آخر يلحظھ کھ طوري گذشت کنارمون از صحر با و کرد ايقورچھ دندان پیروز

شدیم حساببي دیگھ: گفت خنده با سپھر کھ کشیدم آسودگي سر از نفسي رفتنش با زد تنھ .  

در پیروز بھ فراھان: گفت کھ کردم نگاھش گیجي با .  

دونستمي کجا از رو پیروز اسم این کردم نگاھش تعجب با   

 شالم يگوشھ کھ بودم نیومده در بھت از ھنوز ھاس بچھ از یکي ي پسرخالھ نکن گرد چشماتو:داد ادامھ خودش

نخور جم کنارم از و باش خوبي دختر:گفت و گرفت رو    

 سیني رسیدن با بود ترکم خیلي بپلکھ برم و دور پیروز کھاین احتمال جورياین برم ھمراھش دادممي ترجیح

 خوايمي اگھ: گفتم کنھ نزدیکش لبش بھ دور تا کردم امتناع خوردن از من و برداشت گیالس یھ سپھر نوشیدني

بگیري ژانسآ من برگشت واسھ باید بخوري .  

چرا؟: پرسید و کرد نگاھم تعجب با   

متنفرم مست ھايآدم از:گفتم رودربایستيبي .  

شمنمي مست پیک دو یکي با من: گفت و زد پوزخندي .  

من؟ لیوان بھ دادي گیر چرا بپرسم شھمي: گفت بدوني کھ گفتم حال ھر بھ: گفتم و اختماند باال ايشونھ   

نباش ھم آژانس نگران بخور لیوان ده دارم چکارت: گفتم خونسردي با و کردم نگاھش .  
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زنممي زنگ خودم .  

 شدم بلند جا از یدپاش میز رو رنگسرخ مایع اون از مقدار یھ کھ شکلي بھ کوبید میز روي رو لیوان حرص با

کجا؟: پرسید   

میام االن: گفتم آوردنم از کردم پشیمون رو چارهبي کردم نگھش لبخند با .  

 سر از نگاه یھ جام سر برگشتم و برداشتم پرتقال یھ و موز یھ دستيپیش یھ برداشتن از بعد و رفتم میز طرف بھ

 شد تموم کارم وقتي ھامیوه کردن پوست بھ کردم وعشر و ندادم اھمیتي اما انداخت امدستيپیش و من بھ تعجب

: گفتم و انداختم باال ابرویي چیھ؟ این: پرسید و انداخت من بھ نگاه یھ ھامیوه بھ نگاه یھ گرفتم سمتش بھ رو بشقاب

 ً دوني؟نمي واقعا   

من؟ بھ دیشمي چرا است میوه دونممي: گفت و کرد نگاھم سفیھ اندر عاقل   

بخور و اینار زھرماري اون جاي بھ: گفتم و کردم اشاره اشخوردهن دست لیوان بھ  

 یھ حتي شعوربي خورد رو ھامیوه آخر يدونھ تا و گرفت ازم رو بشقاب و نشست لبش رو کوچیک لبخند بھ

 نکنھ درد سینا دست آره: گفت و زد وپھنپت لبخند یھ بود؟ خوشمزه: پرسیدم شد تموم وقتي نزد ھم تعارف

بود یک درجھ شھامیوه .  

 سپھر کرد دعوت شام میز بھ رو ھمھ شمیم موقع ھمین تو نگم بھش چیزي کھ دادم فشار ھم روي رو ھامدندون

 ترجیح و نداشتم اشتھایي ھیچ من اما دوید کلھ با کھ بودن داده بھش مژده انگار شد بلند جا از معطلي ھیچبي ھم

 من و گشتمي خالي صندلي یھ دنبال و کشیدمي غذا کم یھ کس رھ میز دور بدم لم راحتم صندلي روي دادممي

 و پیشم اومد غذا بشقاب دو با شمیم کھ بودم فکرھا این تو کنم تقدیم کسي بھ رو خوبم جاي نبودم حاضر اصالً 

کردم انتخاب خود سر ببخشید: گفت و نشست کنارم لبخند با بود بوقلمون فسنجون گرفت سمتم بھ رو یکي .  

خودتونھ؟ رستوران غذاھاي: پرسیدم منمن کمي با کردم تشکر و زدم لبخندي. داري دوست: گفت سپھر   
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سیناست آقا مال کردممي فکر من اما: گفتم تعجب با پدرمھ مال جااون آره،: گفت و زد لبخندي .  

نیستیم خانم و آقا القاب بند در چندان ما کني صداش سینا بھتره: گفت مھربوني با .  

 رستوران بھ گاھي از ھر بابا يسکتھ از بعد اما من مثل پزشکیھچشم دانشجوي سینا: داد ادامھ اون و زدم دلبخن

کنیممي راهروبھ رو غیره و کارگرھا حقوق دفتریو ھايحساب و ریممي .  

 افتاده یادش چیزي انگار کھ شمیم باشھ پذیرمسئولیت اینقدر میزه ریزه ھايچشم اون با سینا کھ بود جالب واسم

 چیزي ساده برخورد یھ جز کھ من بود؟ عصباني قدراین سپھر کھ گفتمي بھت چي پیروز راستي: گفت یھو باشھ

نبود عصباني کھ سپھر: گفتم تعجب با ھمین واسھ ندیدم .  

 :گفت بھش سینا کیھ؟ اون: پرسید سپھر کرد صحبت بھ شروع و جلوت اومد سیني با پیروز کھ وقتي بابا چرا

 تونمھموني تو رو اي غریبھ ھر چرا: گفت و شد عصباني ھم سپھر آوردش خودش با کھ دوستشھ يخالھ پسر

شما پیش اومد ھم بعد دیدمي راه .  

گذاشت تنھام ھامھمون بھ سرکشي براي ھم شمیم بعد کمي و کردم خوردن بھ شروع کامل میليبي با .  

ً  کھ نخوره مشروب بودم مواظب منم و بود مراقبم دورادور سپھر مھموني آخر تا نخورد واقعا . 

ً  ما شدن پراکنده ھامھمون مھموني اتمام با ترسیدممي دیوونھ مست ھايآدم از ھمیشھ نبود خودم دست  جز تقریبا

 دونمنمي موندم سینا و سپھر خداحافظي منتظر گفتن تبریک از بعد و بوسیدم رو شمیم روي بودیم نفرات آخرین

 خوشحال قدراین رو سپھر بود بار اولین براي شاید زدندمي قھقھھ دو ھر کھ گفتمي چي سینا وشگ تو سپھر

 شمیم داره دوست رو سینا چقدر دادمي نشون این و داشت خاصي برق غمگینش ھمیشھ ھايچشم حتي دیدممي

گي؟مي بھش داري چي: گفت سپھر بھ رو و رفت جلو   

ً  ھست بدرخدایي راه از این: گفت خنده با سپھر ؟شوھرمو کني بدر راه از خوايمي  این زن جرأتي چھ با واقعا

  شدي؟
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خان؟ سپھر داشتیم: گفت و کرد نگاھش چپچپ یھ سینا   

داشتي؟ دختر دوست تا چند ھلند تو نگم گيمي یعني: گفت شیطنت با سپھر   

بازي دختر رفتي کاشتي جااین سال چھار منو سینا کشتمت: گفتمي کھ شد گم شمیم جیغ توي سپھر صداي .  

بیرون؟ بندازم اولي شب کنيمي کاري ببینم: گفت سپھر بھ رو سینا   

ھاکنممي جبران عروسیت .  

 بھ زود پشیمونھ زده کھ حرفي از بود معلوم کھ ھم سینا برگشت ھاشچشم تو غم و رفت سپھر لب روي از لبخند

 حسابي امشب نداره بال از کم شمیم این دادم دستت کھ رو شر: فتگ شده کنمنمي تالفي نترس: گفت و اومد خودش

 بود ساکت کامالً  راه توي شد جدا ازشون خداحافظي با و داد سینا بھ مردونھ دست یھ بعد. باش خودت مواظب

 لوسي پسر چھ گفتم خودم با شد خارج کوچھ از سرعت با ھم بعد شم حیاط وارد شد منتظر و خونھ رسوند منو

گیري؟مي سکوت يروزه و ھم تو کنيمي اخماتو چرا جھنم بھ خواينمي نز خوب   

 کھ برگشتم خونھ بھ کوفتھ و خستھ کار از بعد غروب روز یھ کھاین تا. نبود ازش خبري ھیچ روز دو یکي تا

 بتمناس: گفت کھ پرسیدم رو مناسبتش بریم خونش بھ شب فردا تا کرده دعوت ازمون سپھر داد خبر جون مریم

بیاین شما ھم بار یھ میام من ھمھاین میگھ فقط نداره خاصي .  

 داشت طالیي کمربند کھ مشکي بلوز یھ و رفتم باال ھا پلھ از سرخوشي با شد خوشحال دلم تھ ولي چرا دونمنمي

: گفت اباب بودند صحبت مشغول جون مریم و بابا پایین رفتم وقتي کردم انتخاب فردا واسھ ايمورچھ شلوار یھ با

بربیاد پسشون از خوادمي جوري چھ کرد؟ دعوت رو مھرنوش و محمود چرا دیگھ بودیم کافي تا سھ خودمون .  

 محمودآقا بیننمي خودشون يبرادرزاده مثل رو سپھر اونا کھ طورھمون: گفت و زد لبخند مھربوني با جون مریم

کنھ دعوتشون شب یھ رهنمي دوري راه سپھرن يعمھ و عمو عین ھم مھرنوش و  

بربیاد آدم ھمھاین واسھ مھموني تدارک پس از خوادمي چطوره تنھا پسر یھ اینھ من بحث: کرد تکرار بابا .  
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کمکش رممي من نھار از بعد فردا: گفت و گذاشت میز روبروي ساالد ظرف  .  

نشستم میز تپش اشگونھ بوسیدن از بعد و کردم بابا بھ سالمي کنم وجود اعالم بود وقتش دیگھ .  

 یک بود قرار داشت خبر اونم کھ: پرسیدم نگار از مھموني مورد در مطب رفتم بشاش و حال سر بعد روز

 در شیم حاضر مھموني تو شدن آماده از بعد و بریم خونھ بھ راحت خیال با بتونیم تا کنیم تعطیل زودتر ساعت

 کھ بود قرار این از موضوع ریخت بھم چیزو مھھ قشنگ خیلي و زد زنگ جون مریم کھ بودم رؤیاپردازي حال

 لرزون صدایي با جون مریم الو گفتم تا برداشتم خبربي جا ھمھ از بدبخت من و خورد زنگ میزم روي تلفن

جان آرزو سالم: گفت .  

افتاده؟ اتفاقي سالم،: گفتم وحشت با   

 و ھست امکانش اگھ خواستممي سپھر مکک برم تونمنمي کردم گیر جایي یھ من راستش ببین آره یعني مادر نھ

پیشش بري تو تونيمي .  

چي؟ یعني واموند متر سھ دھنم یھو   

بشھ؟ چي کھ غولنره اون يخونھ برم من   

دارم بیمار ھنوز من اما: گفتم و اومدم خودم بھ جون مریم گفتم الو الو صداي با .  

کنم چیکار گيمي: گفت سردرگمي با جون مریم .  

 یا کنم حلش صحبت با تونممي ببینم برم باید کشیده شکایت بھ کار شده دعواش بقیھ با ھاآپارتمان از کيی مستأجر

  .نھ

 رو خواھش ھمھاین نبود درست کنممي خواھش: گفت کھ بیارم بھونھ بازم خواستم و کردم سکوت لحظھ چند

بذارم جواببي .  
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کنم عوض رو ھاملباس خونھ رممي اول من فقط شھبا: گفتم فکر این با کھ خورمنمي: گفتم خودم با .  

زدم اونم داشتم عجلھ قدراین نداري رو مرکزي قفل کلید بود رفتھ یادم شرمنده: گفت ايشرمنده لحن با .   

 نگار بھ شدم بلند جا از و کردم قبول نبود ايچاره ولي فرماشم تشریف ھاملباس ھمین با بود قرار پس بھبھ

افتادم راه فرشتھ طرف بھ و تمگف رو موضوع  

 نماي بھ پشت و شدم آسانسور سوار منم دید آیفون يصفحھ از انگار شد باز در کالمي ھیچبي زدم زنگ

 توجھ جلب واسم کھ چیزي اولین رفتم جلو نداشت استقبال بھ عادت بشر این انگار بود باز در ایستادم ایششیشھ

میاي ناھار بعد کردممي فکر: گفت کھ صداش ھم بعد بود هافتاد مبل روي کھ بود اسپرتي کت کرد .  

 بر شد عرض سالم پس دهنمي رو حرفي ھیچ جواب خانم مامان نکنم سالم تا رفتم یادم آھا: گفت کھ ندادم جوابي

مریم گل ...  

 دھن و بود شده تا چھار من دیدن از اون ھايچشم موند کارهنیم من دیدن با حرفش و اومد بیرون آشپزخونھ از

 رکابي یھ و سفید آدیداس آرم با مشکي زانوي تا شلوارک یھ بود مونده باز کروکودیل یھ قد اون تیپ دیدن از من

کو؟ مامان پس: گفت و اومد خودش بھ زودتر اون. مارک ھمون با مشکي جذب   

کمکت بیام خواست من از داشت کار: گفتم و گرفتم ازش چشم .  

بلدي؟ چیزي حاال: گفت و زد بدجنسانھ لبخند یھ   

بلھ عاليجناب آبروي حفظ ياندازه بھ: گفتم و کردم نگاھش اخم با .  

دارم احتیاج بھت عالمھ یھ چون کني عوض رو ھاتلباس بھتره پس: گفت و اومد جلو لبخند با .  

 یھ کھ عکسي از اینو خودشھ اتاق بود معلوم بود مشکي سفید چیز ھمھ رفتم بود کرده اشاره کھ اتاقي سمت بھ

 اتاق فضاي بھ حسابي سفیدش سیاه يزمینھ کھ قشنگ العادهفوق عکس یھ فھمیدم بود پوشونده رو اتاق دیوار

 گره ھاياخم اون با بود شده خم جلو سمت بھ کھحالي در و بود نشستھ ننویي صندلي یھ روي سپھر و اومدمي
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 اشبیني رو ھیس ينشونھ بھ رو اشسبابھ نگشتا و بود آورده جلو کمي رو فرمش خوش ھايلب خوردش

 و سفید تختي رو با مشکي ينفره دو تخت یھ زدم پوزخندي و شد کشیده تخت سمت بھ نگاھم. بود گذاشتھ

 تنم شده مرواریدکاري سفید بلوز یھ آوردم بیرون رو مانتوم شد کور یھو زدنم دید ذوق مشکي و سفید ھايبالشتک

 کھ رو خوشگلي ھايلباس کھ اومد حیفم کلي شدم اتاق مست ھم من حاال اومدمي اممشکي جین شلوار بھ کھ بود

 بھ کھ چپ سمت بھ و رفتم بیرون اتاق در از کرد کاري شدنمي دیگھ اما نیست ھمراھم کردم انخاب دیشب

 نخي دستمال ھی با رو شده شستھ ھايمیوه داشت سلیقھ با خیلي سپھر کردم کج رو راھم خوردمي آشپزخونھ

 دیگھ کمک ايکارهاین حسابي معلومھ نباشي خستھ: گفتم و لبم رو اومد لبخند یھ ناخودآگاه کردمي خشک

چیکار؟ خواستيمي   

 ایراني غذاھاي از کنممي اعتراف اما کنھمي وادار کاري ھر بھ رو آدم بودن تنھا سال شانزده: گفت و خندید

شھنمي سرم چیزي . 

خوردي؟مي اونارو غذاھاي ھاسال این تمام تو یعني: مپرسید تعجب با   

 بود مادر و پدر حمایت پرچم زیر سن اون تا کھ سالھ 15 – 14 پسر یھ بودم، مجبور: گفت و شد محو لبخندش

 و موندم اما شدممي داغون نبود پیشم سینا ھاسال اون اگھ. بودم بلد ھیچي من داد دست از رو دو ھر یھو اما

رسیدي؟: پرسیدم. برسم خواممي کھ چیزي بھ تا دمکر تالش   

کنیم کار باشي داشتھ جون تا بخور اینو: گفت و کرد پرت سمتم بھ برداشت سبد از سیب یھ .  

 شروع پذیرایي کردن جمع از اول کردم کار بھ شروع و گرفتم ازش رو سیب بزنھ حرف نیست مایل دیگھ فھمیدم

ً  و ھآشپزخون سراغ رفت ھم بعد و کردم  دادممي ترجیح خودم چون اما بود حال کمک کار ھمھ تو سپھر کھ واقعا

 دیگھ خرید بره تا دادم بھش لیست یھ کنھ عوضشون بگم بھش شدنمي روم و نشھ ظاھر جلوم زیاد ھالباس اون با

 چھار ساعت افتاد ساعت بھ نگاھم تازه غذا کیسھ یھ و خرید پر کیسھ دو با برگشت اونم کھ بود نمونده زیادي کار
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 اگھ کھ بیا زود: گفت سرعت بھ گرفتم ازش رو خریدھا و رفتم سمتش بھ بودیم نخورده ناھار ھنوز ما و بود

چرا؟: پرسیدم رفتممي سمتش بھ کھ حالي در کردمي صادر رو قتلم حکم بود جااین حاجي   

 با باقالیپلو کردم باز رو غذا و نشستم شکناری صندلي و گرفت امخنده کرد ساعت بھ ھم بعد غذاھا بھ اشاره یھ

 خنده کھ شد چي دونمنمي اما خندید اونم خنده زیر زدم و کنم کنترل رو امخنده نتونستم دیگھ موسیر ماست و دوغ

 طپش. جایي این تو کھ خوبھ چقدر: گفت آروم و نشست ھاشچشم توي غم اون بازم و رفت ھاشلب روي از

 خونھ از گردممي بر االن گفتن با و گرفت ازم رو نگاھش کالفھ کرد متعجبم سپھر حرف از بیشتر قلبم واردیوانھ

رفت بیرون    

 با و یخچال تو گذاشتم و برداشتم رو دو ھر نداشتم میلي دیگھ ھم خودم انداختم اشنخوردهدست غذاي بھ نگاه یھ

 اما دادمي نشون رو ھفت ساعت ھاعقربھ یدکش طول خیلي انتظارم اما خوریممي ھم با اومد وقت ھر گفتم خودم

نداره خوشي حال کردممي حس بودم نگرانش اما چرا دونمنمي نبود ازش خبري بازم  

 

 تا پایین برم اومدم کنم نگران رو جون مریم خواستنمي ھم دلم و بگیرم خبر ازش تا نداشتم ھم رو اششماره .

 مطمئن آوردم بیرون قفل از رو کلید شدم کوبمیخ سرجام در روي کلید دندی با کھ نھ یا رفتھ ماشین با ببینم الاقل

 تکراري سؤال یھ بازم بود سپھر مال کلید بود درست حدسم پس کردم پیدا اتاقم کف کھ ھمونیھ کلید دستھ این بودم

داشت؟ چکار من اتاق تو اون مغزم توي اومد   

 بود نیامده ھنوز سپھر پریدم جا از آپارتمان زنگ صداي با کھ گذشت چقدر دونمنمي کھ بود مشغول فکرم انقدر

 زنگ ممتد صداي باراین بیارم نبودنش واسھ ايبھونھ چھ باشند رسیده ھا مھمون اگھ کردممي فکر داشتم من

 آسودگي روي از نفسي دیدنش با کنم بازش و برم در سمت بھ باشم رسیده اينتیجھ بھ کھاونبي کرد مجبورم

کني؟نمي باز رو در چرا: پرسید نگراني و تعجب با اونم و کشیدم   
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: گفت و خندید شیطنت با. بیارم نبودنت واسھ ايبھونھ چھ کردممي فکر داشتم اینان بابا کردم فکر: گفتم صادقانھ

رفت در ترسید ازم گفتيمي .  

 طول کمي خنده زیر زد یھو نچسبو رکابي اون توي تو بازوھاي ترسناکي ياندازه بھ نھ: گفتم و کردم اخمي

 پنھانش حاال تا کھ رو حسي قشنگ چھ کھ دادم فحش رو خودم کلي کرد شناسایي رو وارده سوتي مغزم تا کشید

 پرھیز دادمي دستور دلم کھ یواشکیش زدن دید از کردممي سعي مدت تمام فھمید دیگھ حاال. دادم لو بودم کرده

 داشت ھنوزم کھ اون بھ توجھ بدون نفساعتمادبھ با بنابراین کرد ھم کاریش شدينم و افتاده کھ بود اتفاقي اما کنم

 دقیقھ چند کمک بیا داري دوست اگھ برگردونم قالب از ھاروژلھ رممي: گفتم و رفتم آشپزخونھ سمت بھ خندیدمي

 بود پوشیده ايسرمھ يل شلوار یھ با ايسرمھ يیقھ و آستین دور نوار با رنگ سفید بلوز یھ اومد ھم اون بعد

کردممي نگاھش داشتم .  

ترسي؟نمي بازوھام از دیگھ: پرسید زدمي موج توش خنده کھ لحني با کھ   

 بھ دقت با و نشست من روبرویي صندلي روي اونم دادم ادامھ امژلھ ظرف تزیین بھ و ندادم اشتیکھ بھ اھمیتي

 یھ اولي شدن تموم محض بھ نیاد دستش ايبھونھ کھ بدم ششکل نحو ترینقشنگ بھ کردم سعي کردمي نگاه کارم

 ایجاد خاصي زیبایي سفید ظرف با شاتوت رنگي تضاد.  گفتم احسنت خودم کدبانوگري بھ و انداختم بھش نگاه

 جلوم رو بعدي ظرف و کنار گذاشتمش رضایت با کردمي تکمیل رو زیبایي این ھم روش تزیین و بود کرده

ً  قاشق بزنم حرفي خواستم تا برداشت قاشق یھ رومیز قاشقي جا از سپھر قعمو ھمین تو کشیدم  يژلھ وسط دقیقا

 حرص و خشم با کرد جدا رو بزرگش يتیکھ یھ و رفت فرو بودم کرده صرفش وقت ساعت نیم کھ خوشگلي

کردم نگاه رو خان سپھر بالي خندق تو فرود و اومدن باال مسیر  

 کردم سعي لرزید دلم تو چیز یھ خوب دارم دوست شاتوت: گفت و کرد نگام تمظلومی با دادنش قورت محض بھ

 کھ رفتم ور باھاش ساعت دو سیاه سال صد باشي نداشتھ خواممي: گفتم حرص با و باشم اھمیتبي بھش

بود ژلھ یھ فقط دکتر خانم نخور حرص انقدر: گفت و حرفم وسط پرید... عاليجناب .   
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بود؟ اِ : وگفتم ردک ترمحرصي بودش يکلمھ   

خودت با بقیھ تزیین پس .  

قشنگھ ھم جوریشھمین: گفت و زد لبخندي .  

قشنگھ خیلي گيمي راست: گفتم و شدم بلند جام از تفاوتبي منم .  

 وقتي رسیدند ھم ھامھمون يبقیھ بعدش ساعت ربع تا و جون مریم بعد ساعتي نیم یک رفتم بیرون آشپزخونھ از

 لبم رو اومد لبخند یھ میز روي شاتوتي يژلھ خالي ظرف دیدن با رفتم آشپزخونھ بھ جون یممر بھ کمک براي

یافتنيدست و معصوم بچھ یھ عین ھم گاھي و نفوذغیرقابل و سرد گاھي بود عجیبي موجود خیلي سپھر .  

 روي رو ژلھ ايھظرف نگار وقتي شام میز چیدن وقت رفتم سالن سمت بھ و گرفتم جون مریم از رو چاي سیني

 بھ دوباره زد کوچولو چشمک یھ و انداخت باال ايشونھ اونم کھ انداختم سپھر بھ متعجب نگاه یھ گذاشت میز

 بھ بیشتري انرژي با و زدم لبخند روش بھ بودن شده تزیین شاتوتي ظرف عین درست ھمشون کردم نگاه ھاظرف

 فردا تا یخچال تو گذاشتم و گرفتم نگار دست از رو توتيشا يژلھ دومین کارش عوض در و دادم ادامھ کردن کار

گفت جون مریم: گفتم فقط پرسیدمي رو کارم دلیل کھ نگار جواب در و بخوره مونده ظھر امروز از کھ غذایي با .   

 کردممي فکر کھ چیزي از بھتر خیلي شب اون نگرفتم وجدان عذاب دروغم از بار اولین واسھ بود عجیب برام

 با چشمک با و گذاشتم تنھات اگھ متأسفم و زحمتت از ممنون: گفت و اومد مؤدبانھ سپھر رفتن وقت شد سپري

   .ترسوندمت

کنممي تالفي کنممي خواھش: گفتم و زدم لبخند .  

 کھ ما دختر این جان سپھر: پرسید سپھر بھ رو و اومد سمتمون بھ امید کھ بکشم پیش رو کلیدھا موضوع خواستم

نکرد غریب جیبع کارھاي .  

چي؟ مثالً : گفت سپھر کردیم نگاھش چپچپ من و لبخند با سپھر   
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شد بند یھ گروي من آبروي کھ کرد کاري پیش شب چند آخھ ھیچي: گفت و خندید امید .  

امید: غریدم حرص با .  

 شده کھ ھم خودش آبروي خاطر بھ تا کشیدشمي ھمچین باید آرزو بود خودت اشتباه: گفت و نزدیک اومد نگار

نزنھ ازش حرفي . 

پروندمي مزه داشت کماکان امید و چرخوندمي تا سھ ما بین رو نگاھش گیج سپھر .  

تمومھ معرکھ کھ بیفت راه خان امید: گفت بابا کھ .  

اومد صاحبش کنین جمع: گفت آرومي بھ امید .   

 جون مریم سمت بھ رو یکیش برگشت اکتپ دو با دقیقھ چند از بعد و اتاق تو رفت شد دور ازمون خنده با سپھر

 بھ کادو یھ من: گفت چیھ ھاپاکت این يقضیھ: پرسیدمي کھ علي جواب در و داد بابا بھ رو دیگري و گرفت

 دیدن با و کرد باز رو پاکت در جون مریم. کنن قبولش امیدوارم بودم بدھکار ازدواجشون بابت حاجي و مامان

 بوسید رو اشپیشوني ھم بابا بوسید رو سپھرش و شد جمع ھاشچشم تو اشک وانکار سلایر شماره و حج مدارک

بود ارزش با خیلي پسرم ممنون: گفت و .  

عازمید دیگھ يھفتھ دو شید آماده کمکم: گفت جون مریم بھ رو خاص غم و محبت یھ با سپھر .  

 و بابا. بیاره پایین رو اجرش تشکر براي کلمات بازي با نبود حاضر کس ھیچ کھ بود قدري بھ اشھدیھ ارزش

 این تا دادند نگار و امید کھ قولي با ھم اون کھ بود من تنھایي نگرانیشون تنھا و بودند خوشحال حسابي جون مریم

 اون بین بابا فرودگاه تو کھ اومدم خودم بھ وقتي من و شد سپري باد و برق عین ھفتھ دو.شد حل پیشم بیان مدت

 رو خودم خیلي خداحافظي يلحظھ. بھش سپرد منو و گرفت رو سپھر دست بودند اومده درقھب براي کھ آدم ھمھ

 بھ رسیدن محض بھ اما کردمي نگاه سر پشت بھ مدام آخر يلحظھ تا ھم بابا نشھ جاري ھاماشک تا کردم کنترل

 دعوتم غذا میز بھ کھ نگار صداي با بعد و برسم آرامش بھ تا بودم تنھا ساعتي یک حدود کرد باز سر بغضم اتاقم
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 فردا از: گفت تحکم با نگار شام خوردن از بعد میز سر رفتم و زدم صورتم و دست بھ آبي شدم بلند جا از کردمي

بندازن راه رو کارھامون نیستن مھرنوش عمھ نھ من، مامان نھ جون مریم نھ دیگھ جااین کنیممي کار تقسیم .  

ً دقی: گفت و شد بلند جا از امید  کشید رو آستینش نگار نباشم کارتون تقسیم مزاحم تا رممي من پس توئھ با حق قا

باشید داشتھ تشریف کجا؟: وگفت .  

 ترمحکم نگار بیاره ما واسھ چاي یھ بود کي ھر نوبت شد تموم کارتون تقسیم قربانت: داد جواب لودگي با امید

تسلیم: گفت و باال برد تسلیم حالت بھ رو ھاشدست صندلي روي شد پرت کھ کشید رو آستینش .  

چیھ؟ تصمیمت حاال موافقم: گفتم   

من با ھم کاري تمیز تو با شام سرکاریم ھمھ کھ ناھار امید با صبحانھ: گفت سریع خیلي . 

 سرعت بھ بنابراین کنھمي قبول باشھ ترسبک کارم کھ من خاطر بھ اما نداره کاري تمیز از خوشي دل دونستممي

ولھقب: گفتم .  

کنم درست صبحونھ کنممي وقت کي سرکار رممي صبح ھفت من بابا برو: غرید امید و .  

شيمي بیدار شش فردا از: گفتم جدیت با .  

بدتره ھم نظامي پادگان از جااین خاش ھشت صفر قربون: گفت و شد بلند جا از خوريدل با .  

ھاقاتا اما و: گفتم بشھ خارج آشپزخونھ از کھاین از قبل .  

ً : گفت و انداخت بھم خصمانھ نگاه یھ برگشت انفرادیھ ھم اون حتما .  

باشھ؟ ايگلھ باید پس: گفتم تعجب با   

 روز دوازده شدم حاضر و دستم کف گرفتم رو ناموسم و جان من اگھ بابا: گفت رودربایستي بدون و کشید پوفي

کردنشھ پچپچ و موندن بیدار یشترب شب ساعت دو واسھ فقط حمالي صرف بھ اونم شم خونھ ھم با .  
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کردي؟ شروع باز تو: گفت و بازوش بھ کوبید نگار   

 باشھ انفرادي ھااتاق اگھ شوخي؟ چي تو جون بھ نھ: گفت دادمي ماساژ رو نگار ھايدست جاي کھحالي در امید

شممي سرگرم کشممي بابامو مامان کشیک ھا شب حداقل خودمون خونھ رممي .  

امید: زدیم فریاد زمان ھم گارن و من .  

 زننمي مسواک خواب قبل ببینم کشممي کشیک بود این منظورم ذھنین کج شما انقدر چرا بابا چیھ: گفت و خندید

نھ یا .  

زنن؟مي حاال: پرسیدم شوخي بھ   

 قفل ھم من ذھن بعد بھ جاییش یھ از اصالً . ندارم کار اونش با دیگھ من دونمنمي: وگفت انداخت باال ايشونھ

کجاش؟ از: پرسید نگار. شھمي   

ً : گفت متفکرانھ و کرد اخمي کننمي قفل رو در و شویيدست تو رن مي دوتایي کھ جایياون از دقیقا .  

: گفت وپرتچرت قدراین دیوونھ بره در کردیممي پرت سمتش بھ کھ چیزھایي زیر از تا کرد فرار سرعت بھ بعد

کرده آماده واسشون رو باال يطبقھ ھاياتاق از یکي جون ریمم بگم بھش نذاشت اصالً  .  

جااون: وگفتم دادم نشون رو اتاقشون اشاره با بخوابیم کجا ما حاال: پرسید نگار خواب موقع شب .  

خوابممي تو پیش من نھ: وگفت انداخت پایین رو سرش خجالت با .  

ً : گفت و گرفت رو بازوش امید ناموس؟ دزد این دل ور بري کني لو منو میاد دلت واقعا   

باشین راحت کرده آماده تا دو شما واسھ رو اتاق اون جون مریم: گفتم نگار بھ رو و خندیدم .  

نفره؟ دو یا است نفره یھ تختش حاال جون مریم بھ بده عزت با عمر خدا: گفت و شد باز امید نیش   
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. است نفره یھ تا دو بنابراین زیاده خیلي بشي مرگذوق کھینا احتمال باشھ نفره دو اگھ کردیم فکر نھ: دادم جواب

 دست کھ سرش تو بکوبم بردارم رو امدمپایي تا شدم خم. است دقیقھ یھ کاره کردنش نفره دو: گفت و زد چشمکي

قرمزه وضعیت کھ بدو: گفت و کشید رو نگار  

 از بودم خوشحالي چقدر بست نقش صورتم روي لبخند یھ شکل بھ امخورده فرو يخنده در شدن بستھ با

 اتاقم وارد ندم دادن جولون ياجازه پوچم افکار بھ کردم سعي شدنشون جفت با شدم تنھا چقدر ولي خوشحالیشون

 احتمال و گذشتمي اینا بابا پرواز از ساعت چھار حدود بود رفتھ ھامچشم از خواب شدم دراز تخت روي و شدم

ً  باشند جده فرودگاه تو االن دادممي  مرور ذھنم تو رو سپھر اسم دوباره داد بھشون خوبي يھدیھ چھ سپھر واقعا

ً  چرا دونستمنمي کردم  کردن کلکل و برممي رنج نگاھش غم و سکوت از چرا فھمیدمنمي شده مھم واسم جدیدا

یارهمي حالم سر باھاش .  

چیھ؟ سرخ ھايچشم اون يمعن بست نقش چشمم جلو خون دریاي تو ورغوطھ سیاه چشم دو تصویر   

 میگرن یکي شھمي دیده بیماران در عمده حالت یھ خاطر بھ شقیقھ فشار و چشم سرخي اوردم فشار ذھنم بھ کم یھ

 ھامھموني از بعد بیشتر حالت این کھاین و سپھر حال بھ توجھ با مغزي تومورھاي سومي و باال خون فشار دومي

 چرا پزشکھ خودش کھ اون بودم عجب در اما برهمي رنج میگرن از مزدمي حدس میشھ ایجاد ھاشلوغي و

 چیز ھمھ نبود خودم دست کنممي فکر بھش دارم دلیلبي بازم فھمیدم اومدم خودم بھ. کنھنمي کنترل رو بیماریش

 پیدا رو ھامسؤال جواب تا کشوندمي سمتي بھ منو وجودم تو حسي یھ و بود بزرگ سؤال عالمت یھ ذھنم تو سپھر

ھم شاید. کنم فکر بھش کردمي مجبورم خاصش شخصیت ھم شاید بودم شده کنجکاو فقط شاید کنم  ...  

اومده خوشت ازش ھم شاید: گفتمي ذھنم ھايکوچھپس تو چیزي یھ ولي نداشت امکان .  

ً  صداي با و کردم باز رو ھامچشم وحشت با نداره امکان این نھ: گفتم بلندي نسبتا .  

بود؟ چي واسھ کلکل ھمھ اون کنجکاوي ھمھ اون دل، ھايتپیدن اون پس: گفتمي سرم تو موذي صداي یھ اما   
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 ھمھ کنم ثابت خواستممي بشونم جاش سر رو خودخواه مغرور پسر یھ خواستممي فقط من: دادم جواب خودم بھ

ھمین نیستند، ھم مثل دخترا  ...  

کي؟ من؟: پرسیدم تعجب با کردي؟ تحساد چرا پس: گفت و زد پوزخندي موذي صداي   

نامزدش شمیم کردي فکر وقتي کردند نزدیک سپھر بھ رو خودشون کرمي و فراھان کھ وقتي   

 فلش مثل اتفاقات و دیدارھا يلحظھ بھ لحظھ اما بشن خارج ازش مزاحم افکار این تا دادم تکون شدت بھ رو سرم

پروندم جا از موبایلم زنگ صداي کھ ودمب کلنجار تو خودم با شدمي ظاھر چشمم جلوي بک  

 يشماره یھ کردم نگاه اشصفحھ بھ بودم افتاده نفسنفس بھ واقعیت از وحشت و فکر ھمھاین فشار از کھحالي در

الو: گفت ايمردونھ صداي ارتباط وصل با کنھ بیدار رو ھابچھ صداش ترسیدم اما ندم جواب خواستم بود ناشناس  

...  

 اون يمردونھ و بم صداي دیدم مي کردممي فکر کھ حاال اصالً  بشناسم رو صداش تا بود کافي کوتاه يکلمھ ھمین

مھر؟ایران خانم: گفت دوباره کھ شد طوالني خیلي مکثم انگار. شناسممي ھم صدا تا صد بین رو   

سالم: گفتم و کشیدم عمیقي نفس .  

سالم علیک: داد جواب .  

گرفتم اشتباه کردم فکر دادي جواب دیر چقدر .  

  اشتباه؟

 حس دونمنمي شدم متوجھ غلط رو دلم حرف من شاید. بود رفتھ اشتباه رو راه دلم شاید بودم گرفتھ اشتباه من شاید

نیست اشتباه نھ: دادم جواب کوتاه شده قفل زبونم کردممي .  

خوبھ؟ حالت: پرسید   
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نھ: گفتم صادقانھ .  

دکتر ببرمت بیام خوايمي .  

نھ خواستم؟مي .  

ھستن ھابچھ نھ: گفتم سختي بھ کرد کاري شدنمي دیگھ اومدبرنمي کاري دکتر دست از .  

داشتي؟ کاري باھام   

منو شماره ھم تو گرفتم حاجي از رو اتشماره: گفت save کن خبرم داشتي کاري وقت ھر کن .  

 محبتي این باید کردممي فراموشش باید من گرفتممي ازش سراغي نباید نھ اما نھ شاید آره شاید کردم؟مي خبرش

 سر حرص با. شدمي تنگ واسش دلم اما. کردممي خفھ نطفھ تو رو کرده خونھ دلم تو کجا و کي از دونمنمي کھ

فھمیدينمي تو و شدممي: داد جواب مظلومانھ بشي؟ حاال کھ شديمي تنگش حاال تا مگھ زدم فریاد دلم .  

 قطع رو تلفن کوتاه باشھ یھ گفتن از بعد و کردم جمع رو توانم تمام ناتواني از پر عجزم از پر کردممي حس

چرا؟ اما فھمیدمنمي وقت ھیچ کاش رسیدمنمي شب این یھ وقت ھیچ کاش کردم پرت تخت روي رو خودم. کردم   

 رؤیاھام تو مرد یھ دیگھ ھايخیلي یا نگین، نگار، مثل خواستمنمي مگھ بشم عاشق خواستنمي دلم خودم مگھ

 و رامین و ویس و دریایي پري ھايداستان غالب تو واسم سیمین مامان کھ عشقي خواستنمي دلم مگھ باشم داشتھ

 من رؤیاھاي مرد یعني: پرسیدم خودم از. کنم احساس گوشتم و پوست با رو کردمي تعریف دیگھ داستان عالمھ یھ

 سپھره؟

بدم؟ اسشو رو جونم بشم حاضر روز یھ کھ ھموني   

شھ؟ وصل ھاشنفس بھ ھامنفس کھ ھموني   
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 کي با رو ھاششب نیست معلوم کھ بشھ کسي گرو من ايشیشھ دل نیست انصاف. نیست انصاف این نداره امکان

. بشھ لھ دونھنمي ھیچي عشق از کھ کسي پاي و دست زیر من يبستھ پا و دست دل نیست انصاف. کنھمي سحر

 کرد خطابم جان فراھان پیش وقتي چرا بخشیدمش؟ ساده عذرخواھي یھ بھ شب اون چرا افتادم ھامماھي یاد

 دورادورش ھايمراقبت و ھاحمایت از چرا شدم؟ تنگشدل نیومد ھفتھ دو یکي و رفت وقتي چرا نشدم؟ ناراحت

بودم؟ خوشحال سینا مھموني تو   

 واسھ خیر امر مورد در گفت بابا وقتي چرا شد کقلقل دلم شده عصباني بھم پیروز نزدیکي از فھمیدم وقتي چرا

رفتم؟ وا بزنھ حرف خوادمي سپھر   

 سپھر پیش غلط راه بھ اونم رهمي داره دلم نفھمیدم نفھمیدم و بودم احمق چقدر من خدایا دیگھ چراي تا ھزار و

 جایياین بھ رسیدم جااین ھب شد چي دونمنمي بودم زدهبھت. خندید بھم و کرد گلي رو سرتاپام اول روز کھ ھموني

 کنار دلم و خودم با باید مھم تصمیم یھ گرفتممي تصمیم باید است بستھ اطرافم ھايراه تمام کردممي حس کھ

 چھ بودم مطمئن انگار کنم فکر اشبقیھ بھ خواستنمي دلم...  یا رفتمي دلم يخونھ از مھرش باید یا اومدممي

بده فرصت بھم کم یھ الاقل: زدمي فریاد کھ بود لمد میون این اما دارم تصمیمي .  

 مختلف فکرھاي انقدر. بگیره بازي بھ رو عقلم ترسیدممي بده دستم کار و بدم فرصت ترسیدممي ترسیدممي اما

: گفت و زد در بھ امید کھ بود نگذشتھ بیشتر ساعت سھ دو شدم ھوشبي خستگي از صبح ھاينزدیکي کھ کردم

 لباس یھ از بعد و شدم بلند جا از بود بھتر کردن فکر و نشستن از اما نداشتم حوصلھ اصالً . حاضره ھصبحان پاشو

 دیده روش قوري اما بود روشن سماور نبود قوري و کتري از خبري رفتم آشپزخونھ سمت بھ سرسري پوشیدن

 نگار موقع ھمین تو بود میز وير پنیر فلزي ظرف با شده فریز سنگک تیکھ دو انداختم میز روي نگاه یھ شدنمي

کو؟: پرسید و انداخت اطراف بھ نگاه یھ نگار رسیدند ھم امید و   

دیگھ صبحونھ: داد جواب چي؟: پرسید تعجب با امید .  
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 رو شون تا سھ ايکیسھ چاي جعبھ یھ با و ریخت جوش آب استکان تا سھ رفت سماور سمت بھ و گفت آھاني امید

 روي گذاشت رو ھالیوان کھ کردیممي نگاش تعجب با داشتیم ھم نگار و من روشن، زرد رنگ یھ انداخت رنگ

شھمي سرد بفرمایید: گفت ریختمي توشون شکر کھ حالي در میز .  

 از کھ حالي در کردمي کجيدھن بھم ھم رو و رنگبي چاي و فریزري ھاينون و نداشتم اشتھایي اصالً 

خورمنمي من: گفتم رفتممي بیرون آشپزخونھ .  

شد؟ چش این: پرسید نگار بھ رو امید   

نداشت؟ دوست شیرین چایي  

 ماشین توي رفتم بود انفجار درحال دیشب فشار از ذھنم و درگیر فکرم ھنوز بشنوم رو نگار جواب نموندم منتظر

ھم موقع اون یعني کردم پنچر رو سپھر ماشین کھ افتادم روزي یاد بیاد نگار تا نشستم  ...  

دارم دوستش حتي شاید یا میاد خوشم ازش کنم اعتراف خودم پیش تونستمنمي وزھن .  

 و گوشتي ھايلب خورده گره ھمیشھ ابروھاي برنزه پوست کشیده، صورت. چشمم جلوي اومد اشقیافھ

 خودم بھ وقتي. داد مي شرقي زیبایي بھش و بود اشچھره تو عطفي ينقطھ کھ سیاھش ھايچشم و حالتخوش

کوبید ھم بھ رو در خندي؟مي چھ بھ گفتن با و نشست ماشین توي نگار کھ ومدما .  

 یھ بود صورتم روي محو لبخند یھ آثار ھنوز گفتمي راست کردم نگاه خودم بھ آینھ تو خندیدممي داشتم من مگھ

چیھ؟ اون: پرسیدم جواب جاي بھ و انداختم بود نگار دست تو کھ ايلقمھ بھ نگاه   

پنیر و نون لقمھ یھ: گفت و گرفتش سمتم بھ .  

کرده؟ یخ ھاينون ھمون با: پرسیدم   
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 چاي کردم مجبورش وقتي اما بره در کار زیر از جورياین خواستمي زرنگ جناب نخیر: گفت و زد لبخند یھ

 حسابي درست و موقع بھ فردا از گرفت یاد شد دیرش ھم ربع یک و کنھ گرم تستر با رو ھانون و کنھ دم تازه

کنھ آماده رو صبحانھ .   

 تمرکز ياجازه امریختگي بھم انگار داشتم سختي روز افتاد راه بھ و گرفتم ازش رو لقمھ و زدم جونبي لبخند یھ

 کھ بود یازده حدود ساعت بپرسم بیمارم از بار سھ حتي یا دو رو ھاسؤال از بعضي بودم مجبور و دادنمي بھم

 تعجب با شد ظاھر جلوم من گفتن با شمیم و شد باز در کي؟: پرسیدم تعجب با داري مھمون: گفت و زد در نگار

داشت؟ چیکار من با اون اصالٌ  دارم مطب نگفتم بھش بودم مطمئن کردم نگاھش   

 و شدم بلند جا از اومدم خودم بھ. تو بیام بشھ اگھ ولي نداشتي رو دیدنم انتظار دونم مي: گفت و اومد سمتم بھ

 روش بھ رو ھم اون و کردم تشکر ازش تو اومد. تو بفرما شدم خوشحال ھم خیي اتفاقا حرفیھ؟ چھ نای: گفتم

 بود ساکت ھنوز شمیم اما رفت ھم اون و کردم تشکر ازش تو اومد نسکافھ لیوان دو با نگار بعد دقیقھ چند نشستم

 و کرد باز دھن بالخره بفھمم رو اشدفعھ یھ زدن سر این دلیل تا بودم منتظر کنجکاوانھ ومن زدنمي حرفي و

 ارتباط نتونستم کس ھیچ با سپھر و سینا جز کھ ھاستسال من راستش گرفتم سپھر از رو جااین آدرس: گفت

کنم برقرار . 

 سینا بودم منزوي حدودي تا و ساکت خیلي بینيمي حاال کھ چیزي برخالف شدیم آشنا ھم با دانشگاه تو سینا و من

 کنجکاوي یھ فقط اول خودش قول بھ بیارم دست بھ رو نفسماعتمادبھ و نفسعزت تونستم تا ردک کمک بھم خیلي

 امشده ھم اشبستھدل وابستگي بر عالوه فھمیدم شد ھلند يبورسیھ سینا وقتي شدیم وابستھ ھم بھ کمکم ولي بود

 من اما دیگھ چیز نھ باشیم ھم دوست طفق گذاشتیم قرار ھم با ما بود یادم قرارمون اما شدم تنھا خیلي رفت وقتي

 قطع اوایل کردممي سکوت و زدممي زنگ بھش نھ ساعت سر شب ھر شدم عاشق و کردم نقض رو رفاقت قانون

 اما نشھ باورت شاید منم دیوونھ اون دونستنمي اما ایرانھ از شماره یھ دونستمي شد عصباني ھم بعد و کردمي

 مدت یھ از بعد من اما کنم گیريپي خواست ازم و داد بھم رو شماره ایران از نماو مزاحمشھ شماره یھ گفت بھم

 تعجب زد زنگ اتاقم خط بھ ھلند از شماره یھ کھ بودم زده غمبرک ھمیشھ مثل روز یھ کھاین تا کلره خط گفتم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 romantops  برترین رمان ھا

t.me/romantops 
 

 بر گفتم خودم اب اما کلره بودم گفتھ بھش کھ بود خطي ھمون این و نداشت رو اتاقم يشماره سینا آخھ کردم

 بھم بود سپھر اون نبود سینا صداي صدا اون اما شنوممي رو صداش فقط و زنمنمي حرف بازم فوقش دارممي

 آخر در و بزنم زنگ ساعت سر شب ھر بود محال وگرنھ عاشقم کھ دونھمي گفت دخترم یھ من دونھمي گفت

 ایران تو رفیق یھ گھمي ھمیشھ اون گفت کنھمين رفاقت کسي با من جز و خوبھ حالش سینا راحت خیالت: گفت

ارزهمي رو دنیا کھ داره .  

 سینا رفاقت تو وفاداري و موفقیت و سالمتي خبر و زدمي زنگ بار یھ ايھفتھ سپھر کار شد این روز اون از و

 تونستممين کس ھیچ با بازم اما بود شده بھتر روحیم اوضاع کردممي گوش سکوت تو فقط من دادمي بھم رو

 خبر بھم سینا از بار یک ايھفتھ کھ پسري و کردمي کوتاه تلفن یھ بار یک ماھي کھ سینا جز بھ باشم دوست

: پرسیدم و اومدم حرف بھ یھو کھ شدم نگران انقدر. بیمارستانھ و شده مسموم سینا: گفت بار یھ کھاین تا دادمي

بود سینا اون نبود سپھر صداي این اما خوبھ حالش دیگھ ناال: گفت و کرد سکوت لحظھ چند خوبھ؟ حالش االن  

خواستمنمي من...  من: گفتم دستپاچگي و شرمندگي با .  

 سپھر براي من از سینا فھمیدم بعدھا گردمبرمي زود بمون منتظرم فقط نگو ھیچي: گفت و پرید حرفم میون بھ

 سینا بھ نقشھ یھ با است طرفھ دو پیمان نقض این کردهمي حس کھ سپھر و کرده نقضش کھ قراري و من از گفتھ

 االن شاید و من نھ و زدمي حرفي قولیش بي از سینا نھ نبود اگھ چون موندم سپھر مدیون ھمیشھ من کرد ثابت

 کھ زماني درست اونم گھمي من بھ چرا رو ھاحرف این فھمیدمنمي. شدیممي یکي اون ازدواج شاھد باید کدوم ھر

 خودت از دونممي: گفت خودش کھ دوختم بھش رو پرسؤالم ھايچشم ھست سپھر گرو کافي ياندازه بھ من ذھن

 سینا و سپھر با جز نتونستم من و نشد حل وقت ھیچ من مشکل راستش گفتم تو براي رو ھااین چرا پرسيمي

ً  ترقبل شاید حتي یا دیدم رو تو کھاین تا بذارم کس ھیچ با دوستانھ يرابطھ  ھم با خیلي سینا و سپھر دونيمي حتما

 تو ذات تو کمھ وجودم تو کھ چیزي کردممي حس گفتمي حاجي دختر ھايشیطنت از سپھر وقتي اندصمیمي

 اگھ ھم حاال کردم راحتي احساس باھات عجیبي و خاص شکل بھ و نشست دلم بھ محبتت دیدمت وقتي و ھست

. باشي داشتھ دوست اگھ البتھ کنم تکمیل بودن تو کنار با رو وجودم يھنداشت ينیمھ خوادمي دلم چون ھستم جااین
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 روز یھ امیدوارم: گفتم و نشست لبم رو واقعي لبخند یھ مزخرف روز این تو اونم مھربونیش و سادگي ھمھ این از

کردي قبول کھ ممنون شمنمي کھ مطمئنم: گفت و خندید اونم نشي پشیمون پشنھادت از .  

 سر نامنظمم افکار اما بودم شده ترآروم. رفت و کرد ترک رو مطب گرم خداحافظي یک از بعد بعد، يدقیقھ چند

 ترکم شاید تا کردم مشغول خودمو کردن درست شام با برگشتیم خونھ بھ ساعت سر وقتي بود نگرفتھ سامان و

 دارم دوست شاتوت. شد واک ذھنم تو جملھ یھ میز روي گذاشت رو دسر نگار وقتي میز چیدن موقع کنم فکر

  ....خوب

ژلھ؟ بھ زدي زل جورياون چرا: گفت کھ اومدم خودم بھ امید صداي با   

ندیدي؟ حاال تا   

بخوابم رممي امخستھ من: گفتم بود درونم فشار و استرس از گرفتھ نشئت کھ لرزوني صداي با .  

 اما کردم مکث لحظھ چند آکواریوم کنار از گذشتن موقع شدم اتاقم راھي نگار و امید يزدهبھت نگاه مقابل در و

 کھ ھم باریک دادنمي آنتن اما گرفتم رو اششماره بود شده تنگ بابا واسھ دلم گذاشتم گذاشتم و بستم رو ھامچشم

 کردم سعي و اتاقم سفید سقف بھ زدم زل و تخت روي انداختم رو گوشي کالفھ نبود خط پشت گویيجوا داد آنتن

 پریدم بابا يشماره زدن چشمک با خورد زنگ گوشیم کھ بودم نرسیده نتیجھ بھ ھنوز باختم کي از بیارم یاد بھ

بابا الو دادم جواب سریع رو روش   

بابا جان: پیچید گوشم تو اشھمیشگي مھربوني با بابا يمردونھ و گرم صداي  

 

ایممسجدالنبي تو ھم االن خوبیم ما: داد جواب تأخیر کمي با  .  

بابا کن دعا برام: گفتم چکیدمي امگونھ روي آروم آروم ھاماشک کھحالي در .  
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 شدمي کاش. شده تنگدل لوستون دختر: گفتم و کنم نگرانش خواستنمي دلم شده؟ چي: پرسید و شد نگران با با

بودم کنارتون منم .  

 کھاین ھم خوندممي نماز داشتم زدي زنگ يوقت بگم ھم زدم زنگ ھم حاال بعد يدفعھ شاءهللان: گفت مھربوني با

بگو خوادمي دلت ھرچي پیامبر حرم سمت بگیرم رو گوشي .  

 کوچیک و بزرگ آرزوي عالمھ یھ بابا بگو گفتن از بعد بالیدم خودم بھ بود یادم ھم موقع این تو حتي کھاین از

 کمکم: گفتم وارزمزمھ و اومد ذھنم بھ ودآگاهناخ اما بزنم حرف کدوم از دونستمنمي کھ زیاد انقدر ذھنم تو اومد

خدا دست بسپرم رو چیز ھمھ پاکت وجود گرميدل بھ تا کن .  

. کنم واگذار زمان بھ رو چیز ھمھ گرفتم تصمیم و بودم آرامش از پر کردم قطع رو تلفن وقتي بعد يدقیقھ چند

 بلند جا از ؟ بریم بود چیده برنامھ امید و بود تعطیل روز شدم بیدار خوابي از قبل روز از ترآروم بعد روز صبح

 آماده خوب يصبحانھ یھ رفتم سرزنده و حال سر مختصر دوش یھ از بعد و کردم نرمش کمي ھامدت از بعد شدم

 باال رفتم بشم پشیمون خوردن صبحانھ از زرد چاي و یخي نون دیدن با بازم خواستنمي دلم اصالً  واقعیتش کردم

رو دستگیره نگرفتم جوابي ھم باز کردم امتحان دوباره ندادند جواب زدم اتاقشون در ھب ضربھ چند و   

 تخت کنار رفتم آروم بودند خواب غرق خودش تخت روي کدوم ھر کردم باز رو در آرومي بھ و کشیدم پایین

 رفتیممي یدھاع کھ ھایيوقت افتادم ھامونبچگي یاد کشیدم لختش و نرم موھاي بین رو دستم و نشستم نگار

 دو ما نوازش و ناز کلي با و اومدمي نگین روز ھر یادمھ بودیم اتاق یھ تو نگین و نگار و من و جون آقا يخونھ

نگاري...  نگار: زدم صدا آروم ھاموقع اون یاد بھ کردمي بیدار رو تا  ...  

دیگھ پاشو .  

نگینھ کردم فکر حظھل یھ: گفت آلودخواب صدایي با و کرد باز رو چشمش يگوشھ .  

است آماده صبحانھ بشور رو صورتت برو: گفتم و زدم لبخند روش بھ .  
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 تو اشقیافھ امید سمت رفتم رفت راھرو تو شویيدست سمت بھ و شد بلند جا از و داد خودش بھ وقوسيکش

 باز با زمان مھ و گرفت رو دستم مچ یھو کھ بوسیدم رو زبرش يگونھ و شدم خم بود شده معصومانھ خواب

گرفتمش: زد داد ھاشچشم کردن .  

لوس بابا پاشو: گفت کھ پریدم جا از و ترسیدم لحظھ یھ .  

کیھ؟ دیگھ این: پرسیدم زدند زنگ کھ بودیم آماده و حاضر ھمگي بعد ساعت نیم کرد ول رو دستم و خندید   

سپھره: گفت و رفت آیفون سمت بھ امید . 

 من باشم عادي کردم سعي شد دود بودم کرده دیکتھ دلم بھ کھ چیزھایي يھمھ ديزو ھمین بھ شد تند قلبم ضربان

 نگین فقط: گفت و انداخت باال ايشونھ میاد؟ کي دیگھ: گفتم نگار بھ رو زمان بھ بسپرم چیزو ھمھ بودم داده قول

 بودند رسیده سپھر با نزما ھم انگار. تو اومد نگین و شد باز در کھ دادم تکون فھمیدن ينشونھ بھ سري. علي و

 بود تنش مشکي سفید کاله کاپ یھ با مشکي جین یھ رسیدند ھم علي و سپھر کھ کردیممي صحبت ھم با داشتیم

 بدم رو جوابش عادي خیلي کردم سعي کھ کرد سالم باشند اشعالقھ مورد ھايرنگ رنگ دو این زدممي حدس

 و رینھ ھايتپھ بھ رسیدن با شدند ھمراه سپھر با زنش و امید و ليع ماشین تو رفتم من بیفتیم راه میخواستیم وقتي

 سپھر و ایستادیم مرتفع يتپھ یھ روي کھاین تا شد فراموشم چیز ھمھ ھاسبزه و شقایق ھايگل ھايمونده باقي دیدن

 پانزده سانت 517 قد وجود با من کنم فکر بود قد بلند خیلي کردم نگاه بھش دقت با شد پیاده جلویي ماشین از

 تا خواستمي دلش آدم کھ محکم قدراین محکم و ورزیده داشت ايالعادهفوق اندام ولي بودم ترکوتاه ازش سانتي

 بھ رو نگاھم و پریدم جا از خورد کنارم يشیشھ بھ کھ ايضربھ صداي با برسھ آرامش بھ و بزنھ تکیھ بھش ابد

ھپروتي؟ تو شده چي: گفت و کرد نگام لبخند با سپھر کشیدم طرفش   

کردممي نگاه ھاگل بھ داشتم ھیچي: گفتم شدن پیاده حین و کردم باز رو در باشم عادي کردم سعي اما خوردم جا .  

ً : گفت سرم پشت از خنده با زدن جوونھ من ماشین سقف رو ھم ھاگل اون حتما .  
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 جواب فرصت دیگھ و بودیم رسیده بقیھ بھ. دهش پارک ھاگل میون عاليجناب ماشین نخیر: گفتم نفساعتمادبھ با

 شدند منقل کردن درست مشغول امید و علي و نشستیم بود کرده پھن نگین کھ زیراندازي روي. نکرد پیدا دادن

 اوردمي ماشین پشت از رو وسایل ھم سپھر کردم کمک نگار بھ ھاجوجھ کشیدن سیخ بھ تو و شستم رو ھامدست

 حتي کھ احساسي خواستنمي دلم بود بھتر واسم جورياین نگنم نگاش زیاد کردممي سعي چیدمي ھم کنار و

 یھ روي و کردند آماده رو غذاھا شوخي و خنده با پسرھا. بره لو زودي این بھ نمیارم در سر ازش ھم خودم

 نگین کھ نیمک بازي والیبال خواستیم بعد کردیم استراحت ساعتي نیم خوردیم اونو و شدیم جمع کوچیک يسفره

 خالي کنم درکشون تونستممي تازه کھ ھایيشقایق بین رفتن راه پذیرفتند ھمھ و داد زنيقدم پیشنھاد و کرد مخالفت

 زمان گرمدست تو ھم امید و نگار کمکم اما رفتیممي راه ھم با تا چھار ما و جلو علي و نگین نبود لطف از

رفتند ھاتپھ از یکي سمت بھ آرومآروم  

 بذارم تنھاش تونستمنمي کھ یھو نبود ايچاره اما بودم معذب کمي سپھر و موندم من فقط کنند صحبت ترراحت ات

سکوت تو چند ھر باشم کنارش خواستمي دلم ھم خودم بود بھونھ حرف این شاید .  

 جااون زیاد یدنو با قبالً  کردم کج داشت نخوردهدست ھايشقایق ھمش کھ کوچیک يدره یھ سمت بھ رو مسیرم

 شدم خوشحال چقدر جااین کشوند منو و اومد سمتم بھ شوقي چھ با کرد پیداشون نوید کھ روزي یادمھ بودم رفتھ

 بمونھ خودش و خودم بین فقط دره این راز گرفت قول ازم عجیبش نگاه با وقتي اما گل ھمھ اون دیدن از

 بھ خوشگل ھايگلاین خوادنمي دلش مھربونیش ھمھ ونا با نوید چرا دونستمنمي شد بدل تعجب بھ خوشحالیم

ً  بده نشون کسي میاد دنبالم داره ھم سپھر کھ رسید ذھنم بھ لحظھ یھ نگار و امید بھ مخصوصا   

 کج رو راھت یھو چرا: پرسید و فھمید سپھر اما کنم عوض راھمو شد باعث نوید یاد بوم داده قول من 241

  کردي؟

افتادم قولي یھ یاد: گفتم و انداختم پایین رو سرم .  

کي؟ بھ بپرسم تونم مي: گفت و نشست تپھ يدامنھ تو   
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نوید: گفتم قاطع و محکم بنابراین چیھ العملشعکس بفھمم اومدنمي بدم چرخیدم سمتش بھ .  

ً  کرد دستش زیر ھايشقایق کندن بھ شروع توجھبي و داد تکون سري  ئنمطم میومد خوشم پسر این از من واقعا

کنیشونمي مریضي مگھ گوسفند اوي: زدممي داد بود اون جاي بھ ايدیگھ کس ھر بودم .  

 خوب تونستم نمي و زدمي چشمم تو نور آورد باال رو سرش نکنشون: گفتم فقط کردممي نگاھش کھحالي در اما

اینھ ھم ما يھمھ سرنوشت: گفت بعد کرد مکث ثانیھ چند لبشھ رو پوزخند کردم حس اما ببینمش .  

دیممي مرگ بھ تن تنفر با ھا آدم ما گاھي اما میرنمي عاشق ھااون ما يھمھ نھ: گفتم جسورانھ .  

عشق؟: کرد تکرار تمسخر با   

عشق آره: گفتم قاطع و محکم .  

چیھ؟ عشق دونيمي اصالً  تو: گفت تکوند مي رو لباسش پشت خاک کھ حالي در و شد بلند جا از   

دلت؟ تو ناخونده مھمون یھ اومدن یعني عشق گفتممي گفتم؟مي چي   

چیز؟ھمھ بشھ نبود ھیچي واست کھ یکي روز یک عرض در کھاین گفتممي   

ھستي؟ عصباني قدراین وقتي حتي حضورت آرامش یعني عشق گفتممي   

ھاشقایق این یعني عشق گفتم و کردم اشاره ھاگل بھ دستم با جاش بھ گفتمنمي نھ .  

 عاشقیھ ذاتشون کھ ھانشقایق این یعني عشق آره: غرید و کشید شدت بھ رو امشونھ اما کنم حرکت تا افتادم راه بھ

 ھاست شقایق بازي عشق گر نظاره داشت چشم بي کھ خاکھ این عشق میده ھوس گند بوي عشقمون کھ ھاآدم ما نھ

 این تا وقت ھیچ بود زده بیرون گردنش گر بره در مبادا بکشي دیوار دلت جلوي میکنھ مجبورت کھ دنیایي نھ

برسھ بقیھ بھ صداش شدم نگران کھ زدمي فریاد دل تھ از چنان بودمش ندیده عصبي حد  
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 شدم نگران کھ زدمي فریاد دل تھ از چنان بودمش ندیده عصبي حد این تا وقت ھیچ بود زده بیرون گردنش رگ

 عشق سپھر کنيمي اشتباه: گفتم آرومي صداي با و باشم اشتھد ايجویانھدل لحن کردم سعي برسھ بقیھ بھ صداش

چشمھ یھ عین پاکھ .  

دنیا این از نھ تو از نھ گیرهنمي اجازه کس ھیچ از بیاد بخواد کھ ھم وقتي .  

 باشھ تنھا کم یھ بود بھتر کشیدم بیرون دستش از رو دستم آرومي بھ شده آروم کردم حس انداخت پایین رو سرش

 اما لرزید تنم بزنھ جوش جورياین نفر یھ خاطر بھ کھاین فکر از لحظھ یھ داغونھ بود معلوم ولي راچ دونم نمي

 سرت متأسفم: گفت و رسوند بھم رو خودش کھ بودم نشده دور ازش خیلي ھنوز نیست عاشق کھ گفت خودش نھ

زدم داد .  

 سمت رفتم افتادم راه بھ حرفي ھیچبي و تمگرف ازش نگامو بود غمگین باشھ متأسف کھاین از بیشتر کردم نگاھش

 سر صداش با برگردم رو اومده راه خواستم کردم تعجب بود نشستھ من بھ پشت کھ پسر یھ دیدن با ھاشقایق يدره

 شد بلند جا از کھ بودم بھت تو. کني دفاع عشق از جورياین روز یھ کردمنمي فکر وقت ھیچ: شدم کوبمیخ جام

 دلت تو: پرسید بود شده نقاشي لبش رو لبخند یھ اما کشیدمي زبونھ حسرت و ناراحتي نگاھش تو اومد سمتم بھ و

کني؟مي چکار جااین تو: پرسیدم و کردم باز زبون باالخره آرزو؟ خبره چھ   

 زدم زنگ امید بھ ببینمتون خواستم پیش ساعت یک اومدم صبح بودم نرگس تنگدل: گفت و زد مھربوني لبخند

 بود ھاماشین فقط نکردم پیداتون ھم بعد نیستید ھم کنار گفت کھ بزنم حرف باھات خواسم رینھ اومدین: گفت

جااین اومدم فریاد و داد صداي با کھ بمونم منتظرتون ماشین کنار خواستممي دادنمي آنتن موبایالتونم .  

ندیدمت من چرا پس: گفتم تعجب با .  

دیديمي چیزي لحظھ اون تو سپھر جز کنمنمي فکر: گفت و زد لبخند یھ .  
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 سرم و گذاشت امچونھ زیر رو دستش اومد جلوتر انداختم پایین رو سرم گرفت رو وجودم تمام شرم شد داغ بدنم

بگیر باال سرتو ھمیشھ: گفت و گرفت باال رو .  

 دربھ آب از اي الیھ زیر خوشرنگش چشمھاي میلرزید ھاش مردمک کردم نگاه مھربونش ھمیشھ ھايچشم تو

زلزلھ مبارک شدنت عاشق: گفت و زد زل چشمھام بھ کرد کج رو سرش میرسید نظر  

 انتظار شناسمنمي رو عشق گفتيمي یادتھ: گفت و پرید حرفم میون بھ.. من..  کنيمي اشتباه: گفتم دستپاچگي با

گفتم رو نظرم فقط اما :گفتم منومن با کنيمي دفاع ازش جورياین و شناسیشنمي کنم فکر نداري کھ .  

بودي پایبند قولت بھ کھ ممنون: گفت و داد تکون سري .   

قولي؟ چھ: پرسیدم   

گفت و انداخت اطراف بھ نگاه یھ خنده با :  

نیاوردیش ھاشقایق يدره بھ کھ خوشحالم 243 .  

 و خودم بین زهرا یھ جااین: گفتم و زدم واقعي لبخند یھ کرد عوض رو صحبت مسیر کھ بودم ممنون ازش

  .خودت

ھست؟ چیزي ھنوزم ما بین یعني: پرسید رنجیده لحني با و داد تکون سري    

مني خوب داداش تو ابد، تا: گفتم و رفتم سمتش بھ .  

نیستم دیگھ اتفاق اون از بعد اما بودم: گفت و برگردوند ازم رو روش .   

کني؟مي رو فکر این چرا: پرسیدم تعجب با   

 نداشتي ھاش با ھم مگو حرف. گفتينمي دروغ نویدت داداش بھ وقت ھیچ تو: گفت و کرد نگاه ھامچشم نيني تو

کشید دیوار یھ بینمون اتفاقات اون انگار اما .  
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 پرده دلش و دلم بین دیگھ گرفتممي کناره ازش ناخودآگاه بودم فھمیده خودم بھ رو حسش وقتي از بود نوید با حق

 روز یھ ھم نوید کردم فکر این بھ لحظھ یھ بودم؟ گیج توش ھنوز کھ احساسي از گفتممي باید چي بود شده کشیده

 منم خواستمي دلم.  شکنھنمي چطور بزنھ؟ حرف رقیبش مورد در راحت قدراین تونھمي چطور بوده عاشق

 راه خواست دهشکنن و ظریف من محکم و قوي اون آرزو من و بود نوید اون شھنمي دونستممي اما باشم محکم

 کھ نوید از بھتر کي و ھمدم یھ بھ داشتم احتیاج بریزم رو دیوارھا بزنم کنار رو ھاپرده گرفتم تصمیم کھ بیفتھ

 واسھ راھي یھ باشھ داشتھ دوست منو اگھ کردممي فکر اما بود خودخواھي شاید خواستمي رو صالحم ھمیشھ

کردي؟ نفرینم تو نوید: پرسیدم تردید با ھمین اسھو بده نشون بھم مھرش کردن ابدي یا کردن فراموش   

 اما کنھ عاشقت خواستم خدا از فقط من نخواستم رو تو بد وقت ھیچ من: گفت و زد لبخند یھ برگشت سمتم بھ

 و انداختم پایین رو سرم برگشت سمتم بھ نوید زدم صدا کھ گرفت فاصلھ ازم قدم چند نزنھ پست وقت ھیچ عشقت

 راه بھ ھم بعد باشھ داشتھ رو لیاقتت امیدوارم آرزو، بھتریني تو: گفت و کرد بھم مھربون نگاه یھ ببخش منو: گفتم

 رسیدیم ماشین کنار وقتي شدم گامشھم زد پس رو مھربوني ھھ این کھ سنگم دلم و خودم از کشیدم خجالت افتاد

 ما بود ھم تو ھاشاخم انداختم سپھر ھب نگاه یھ محکم و باشي تفاوتبي کن سعي: گفت آروم بودند شده جمع ھمھ

کنم گوش نوید يتوصیھ بھ کردم سعي بود چایش خوردن مشغول تفاوتبي  

کردي؟ دودر منو داداش باز تو: گفت و کرد مصلحتي اخم مون دیدن با نگار   

 نلح با نگار کرد اعتراضي کسي زدي غر منو دادش عاليجناب وقتي گفتم و گرفتم خودم بھ سرخوشي لحن

داشت؟ اعتراض قدرت کي: گفت ايبامزه   

ً  جان نگار: گفت نگین کھ سراغش برم اومدم میکنھ ناقصمون زنھمي میاد االن. خفھ لطفا .  

شیر عین پیشتم خودم بگھ؟ تو بھ ترنازک گل از داره جرأت کسي: گفت و زد نگار يشونھ رو یکي امید .  

اشپاکتي نوع از البتھ: گفت و برداشت رو دستش آروم کھ کردم نگاھش چپچپ یھ .   
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 کور يگره ھنوز داشت لب بھ کھ مصنوعي لبخند وجود با کردم نگاه سپھر بھ افتادند خنده بھ ھمھ حرف این با

ً  کنم امید ھايشیطنت جمع رو حواسم بگیرم ازش نگاھمو کردم سعي بود ھم تو ھاشاخم  بمب پسر این کھ واقعا

 ھاياخم کھ کرد شیطنت و گفت جک انقدر کنھ لونھ کسي دل تو غم تونستنمي ودب بقیھ کنار تا و بود انرژي

نوید ولي شد باز ھم سپھر  ...  

ً  کنم نگاه ھاشچشم تو شدنمي روم  کي؟ پیش اونم دادم لو رو خودم اول روزاي ھمین تو کھ بود مفتضحانھ واقعا

 اما داشت غم رنگ نگاھش نکردم باز من و زد رو دلم يخونھ در لرز و ترس ھزار با روز یھ کھ نویدي پیش

اصالً  سرزنش .  

 من واسھ و کرد تکیھ بھش شدمي کھ مرد یھ صبر و استقامت جنس از مرد یھ بود مرد کلمھ واقعي معناي بھ نوید

امید از بھتر شاید حتي برادر بھترین آره برادر بھترین .  

 آرومم و بود کنارم شدممي تنگدل و خستھ وقتي بود بخو چھ و آرامش منبع نوید اما بود انرژي منبع امید

 روش تو کھاین از اومد بدم خودم از...  حاال اما بیفتھ بینمون فاصلھ خط یھ نذاشت ھاجاده وقت ھیچ کردمي

 غرورم بت شکستم منم اما شکستم رو امیدش و غرور دیوار دیگھ بار یھ کھاین از باختم دل کردم اعتراف

 بابا کاش. بشھ لھ فشار زیر پناه بي قلب این بودم اشنگران حاال و ریخت فرو قلبم دور سنگي دیوار شکست

 کنم بلند احساسم جلوي رو سرم بود نشستھ روش پیري گرد کھ ايچھره بھ کردن نگاه با تا بود کنارم کاش... بود

این یعني عشق بگم غرور با و .  

 بود راھم تنھا نداشتم ايدیگھ يچاره سپردم؟مي باید. بسپر من بھ رو تخود: بزنھ فریاد دلم بازم ترسیدممي اما

 کردم نگاھش ترسیدممي شدن نوید عاقبت گرفتار از من خوردن زمین از...خوردن شکست از ترسیدممي من اما

 دکرمي فرو من قلب بھ رو خنجر این یکي انگار و بود کشیده خنجر سیاھش ھايچشم بھ سرخ ھايرگھ بازم

 سعي فقط اما بدم نشون شاد رو خودم و بخندم بقیھ مثل کردم سعي. بشھ عصباني شدم باعث من بود من تقصیر

بود سخت نابازیگر من صورت روي تفاوتي بي نقاب این تحمل اما نفھمید چیزي درونم از کسي کردم  
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 از و کردن ریسک جرأت اما یدمترسمي موندن جااون از افتادم گیر فرسوده و قدیمي گودال یھ تو کردممي حس

 کوچیکمون و صمیمي جمع بین گیجم ونگاه بود جوراجور فکرھاي از پر سرم. نداشتم ھم رو کشیدن باال دیواره

گم در سر .  

بزنیم حرف ھم با باید: کرد زمزمھ و آورد گوشم کنار رو سرش نوید .  

کي؟: رسیدمپ و دادم تکون موافقت ينشونھ بھ سري اونھ با حق کردممي حس   

مطبت نزدیک رستوران دو ساعت گردمبرمي عصر فردا من: گفت آروم .  

ً  روز بردارم خیال و فکر از دست و شم جماعت رنگھم کردم سعي و گفتم ايباشھ  دست یھ بود خوبي نسبتا

 تنھا تا نوید پیش رفتم من ھم برگشتن وقت داد انرژي بھم حسابي کھ کردیم بازي علي و امید و نگار با. والیبال

 حرف اال گفت چیز ھمھ از چون نداشت قصدي ھمچین انگار اون اما بزنھ االن رو ھاشحرف داشتم انتظار نباشھ

  .اصلیش

 سؤال یھ نوید: گفتم سردرگمي و خجالت با ھمین واسھ خوندممي ھاشحرف و رفتار تمام از اینو بود ناراحت

گي؟مي راستشو بپرسم   

خوري؟دل ازم: پرسیدم ومنمن کمي از بعد داد تکون رو سرش نھک نگام کھاین بدون   

دونم نمي: گفت روبروش بھ زدن زل از بعد بعد، ثانیھ چند و دوخت کنارش يپنجره بھ رو نگاھش .  

چي؟ یعني: گفتم گیجي با نھ ھم آره ھم    

 کھ مھمھ واست و زنييم حرف سپھر واسھ عشق از داري دیدم کھ وقتي دونيمي: گفت و کشید عمیقي نفس

نظرت مورد شخص از ھم و اتتازه حس از ھم شدم گیج کنھ آرومش .  
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 يادامھ...  بود شده واست حاال باشھ تنش بھ سر نبودي حاضر و زدي مي تیر با اشوسایھ کھ سپھري سپھر

 دلیل این: پرسیدم ھمین واسھ کشھمي عذاب داره کردم حس کشید موھاش تو دستي کالفھ و خورد رو حرفش

بدونم رو گفتي کھ اينھ ھم دلیل شھمي حاال بود خوریتدل .  

 ادامھ غم با و. شد رام ھم تو دل باالخره اماخوشحالم نشھ باورت شاید: گفت و چرخید طرفم بھ قشنگ لبخند یھ با

 ھامونحرف جاھمین بھتره: گفتم ھمین واسھ بزنیم جاھمین ھامونوحرف دادم ترجیح. نشد من رام کھ چند ھر: داد

 اون واسھ وقت شھنمي: گفت و داد تکون مخالفت ينشونھ بھ سري بذارم تنھا رو نگار نتونم فردا ممکنھ بزنیم رو

 رو اشپي و شو خفھ محترمانھ طور بھ یعني حرف این بانو؟ چطوره احواالتتون ببینم بگو حاال بسیاره ھاحرف

 شدم جویا ھم رو نیره و نرگس حال ازش تعریف و شیطنت بھ ردمک شروع. کن گوش حرف يبچھ کھ منم نگیر

پارک بریشمي جمعھ ھر گفتمي نرگس خوبھ خوب خدا شکر گفت کھ . 

کرده رسانياطالع زود چھ: گفتم خنده با .  

خودتھ ھايبچگي عین بدونھ رو چي ھمھ باید نوید بابا خودش قول بھ دیگھ بلھ: گفت و خندید .  

 لبخند تا داره رو ترهمعصوم و مھربوني کوه کھ نرگسي جاش بھ نداره منو نوید کھ حاال بودم لخوشحا خندیدم منم

 پریشون حال و سرخ ھايچشم مقابل در آخر يلحظھ داشتم تفاوتيبي در سعي ھم چقدر ھر. بنشونھ لبش بھ رو

خوبھ؟ حالت: پرسیدم و آوردم کم سپھر   

خوبم: گفت و زد جونيبي لبخندي .  

 از خونھ برگشتیم ھم دارتفنگ سھ ما ببینھ رو مادرش و پدر تا رفت ھم نوید و رفتن اشونخونھ بھ علي و نگین

 با دادنمي اجازه گرما اما کردم ولو تخت روي رو خودم و اتاقم تو رفتن نداشتم رو ایستادن پا روي ناي خستگي

 نخي لباس بھ تا کشوم سر رفتم اوردم در رو ھامسلبا و شدم بلند جا از کرختي با برم خواب بھ شال و مانتو اون

ً  کردم نگاھش لبخند با و داشتم برش افتاد پالتیني انگشتر بھ چشمم کھ بکشم بیرون خنک و  تو بود شیک واقعا

 تختم بھ دوباره و کردم عوض رو لباسم گذشت چشمم جلوي از فیلم یھ عین روز اون ھايلحظھ انداختمش انگشتم
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 رسوندیممي ھم بھ کھ آزارھایي و ھاکلکل تمام بود پریده سرم از خواب و بود شده ترکم خیلي خستگي برگشتم

ً  یعني گذروندم ذھنم از رو ؟باشھ داشتن دوست سر از ھااین يھمھ داشت احتمال واقعا   

 کھ بود ھاتشیطن ھمین شاید ببرم لذت خوردنش حرص از و کنم اذیتش اومدنمي بدم ھنوزم کردم نگاه درونم بھ

 و ذھنم تمام حاال بکشمش داشتم آرزو بارھا کھ رو کسي بود جالب واسم کردمي متفاوت رو دیدارھامون ھمیشھ

 ھوس خوابن االن بودم مطمئن و بودند خستھ ھمھ بود غروب شش انداختم ساعت بھ نگاه یھ کرده پر رو قلبم شاید

 نداشت رو اششماره بابا جز کس ھیچ کھ اینترنتم بھ ختصم خط پریز بھ رو تلفن گوشي. زد سرم بھ اذیت آزار

 دلم نداد فاز بھم بفرمایید: گفت سرحالي صداي با و برداشت بوق دومین با روگرفتم نوید يشماره اول کردم وصل

 ربا کردم امتحان دوباره دادنمي جواب گرفتم رو اششماره و افتادم سپھر یاد کنم زده خواب رو نفر یھ خواستمي

ھا؟: گفت آلوديخواب شدت بھ صداي با و داد جواب کھ بردارم رو گوشي ناامیدي با خواستممي کھ بود سوم   

نیومد در صدام اما مملکت پزشک یھ دادن جواب تلفن طرز این بھ گرفت امخنده .  

زني؟نمي حرف چرا: گفت حرص با   

اللي؟ الحمد�   

نچ: گفتم نباشھ دار صدا امخنده کردممي سعي کھحالي در .  

داري مرض حتم طور بھ پس: گفت و کشید پوفي .  

نچنچ: گفتم دوباره .  

 وگرنھ بزن حرف خوايمي اگھ تنھام حسابي من ببین: گفت چون پریده سرش از خواب کالً  دیگھ بود معلوم

سال 18+ فاز تو برم مجبورم . 

 

دختري؟: فتگ کھ کردم فوت تا دو سریع نکنھ بارم مزخرف کھاین ترس از   
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کن فوت تا دو گرنھ و فوت یھ آره اگھ .  

شناسمت؟مي: گفت کھ کردم فوت یھ   

کن معرفي خودتو آشنایي اگھ ندارم حوصلھ ھم اصالً  ترکھمي داره سرم من ببین: گفت کھ کردم فوت یھ .  

 ثانیھ چند از بعد اونم کھ کردم سکوت شدم پشیمون شدم مزاحمش کھاین از و نبود خوب حالش افتاد یادم تازه

ً  فھمیدم: گفت مکث برنداشتي؟ بازيالل از دست ھنوز تو دختر آخھ شمیمي حتما   

رینھ رفتیم بقیھ و حاجي دختر با امروز: گفت کھ ندادم جواب .  

بخوابم بذار خدا رو تو شمیم داغونم .  

 روي رو تلفن میليبي با منم ردک قطع رو تلفن اون اما داغونھ چي از بفھمم خواستممي بزنھ حرف خواستمي دلم

 انگار. زنھمي صدا حاجي دختر بیشتر سینا و شمیم پیش کھ بود جالب واسم جام سر برگشتم و گذاشتم دستگاه

 و گذاشتم بالش روي رو سرم بود کرده فروکش زدن تلفن این با بودم آورده دست بھ یھو کھ کاذبي و زیاد انرژي

 ً  کم یھ پریدم خواب از صدایي و سر با یھو. برد خوابم کھ نکشید ثانیھ بھ بکشیش قبر از کھ تلویزیوني مثل دقیقا

 فھمیدم راه میون اما برسونم اتاقشون بھ رو خودم و شدم بلند جا از بود نگار و امید بحث و جر صداي کردم دقت

 تخمھ حال در امید و خوردن حرص حال در وجود تمام با نگار دیدم کھ رسوندم بھشون رو خودم پایینھ از صدا

کنھمي تماشا کمدي فیلم داره کھ انگار. خندیدنھ و خوردن .  

خبره؟ چھ باز: پرسیدم و رفتم جلو کرده جوشي انقدر رو نگار کھ داده آب بھ گليدستھ یھ باز فھمیدم   

 تمیز خونھ شب تا صبح بنده انگار نھ انگار کنھمي چکار ببین: گفت و داد نشون رو امید اطراف دست با نگار

تخمھ پوست از پر افتضاح انداختم امید اطرف بھ نگاه یھ کنممي .  

 زن دیگھ صباح دو سرت خیر کھ تو نھ کنھ کارا این از باید اتبچھ کشي؟نمي خجالت: گفتم و کردم امید بھ رو

گیريمي .  
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 دستھ شینممي ھامبچھ با قعمو اون بھتر چھ: گفت و بیرون کرد فوت دھنش تو از رو دیگھ يتخمھ پوست یھ امید

 یورش امید سمت بھ حرص با بود وسواس کم یھ کالً  کرد قاطي دیگھ نگار کنیممي تف و خوریممي تخمھ جمعي

 یھ جوري چھ اینا کردم فکر این بھ و کردم نگاھشون خنده با ھاتبچھ ھم کنيمي جابي خودت ھم گفت و برد

کنن زندگي ھم کنار خوانمي عمر  

 نگار خود باالخره بیاره در رو حرصش بیشتر کھ زد مي ھایيحرف و خندیدمي ھم باز امید جاستینا جالب

مھرنوش عمھ چارهبي: گفت و نشست مبل روي قھر با و شد خستھ .  

خودم چارهبي بگي بھتره: گفتم و خندیدم .  

شدنم اشقع این با بمیرم بذارم رو سرم باید گذشتھ چارگيبي از من کار: گفت حرص با .  

 بھ رو دلش کرد سعي خنده و شوخي با و رفت نگار سمت بھ شد بلند جا از شکفت گلش از گل امید حرف این با

 بھ رو رفت وقتي بیارم جاروبرقي رممي: گفت و شد بلند جا از خنده با نیاورد طاقت بالخره ھم نگار بیاره دست

کني؟مي اذیتش انقدر مریضي: گفتم امید   

کنممي عشقي چھ شھمي سرخ صورتش پوست حرص از و کنممي اذیتش وقتي دونينمي تو: فتگ خنده با .  

ً : گفتم لب زیر و کردم نگاھش  اون فرداي بگیره نگار از رو جارو بود رفتھ چون نشنید اون اما... دونممي اتفاقا

 غذا انتخاب از بعد نشستم نارشک بود نشستھ میز پشت ھمیشھ از ترتیپخوش نوید رستوران رفتم قرار طبق روز

 بھت چیزارواین وقت ھیچ خواستنمي دلم: وگفت داد تکون سري ناراحتي با بزني حرف باھام خواستيمي گفتم

 از پر راھت بدوني باید چیز ھر از قبل: گفت کھ بگھ رو ناراحتیش دلیل تا بھش بودم زده زل مجبورم اما بگم

 نترسید باید بود محکم باید راه این تو شکستن حتي باش چیزي ھر يآماده سپ منطقي غیر عشق یھ نشیبھ و فراز

 واسھ بلکھ کسي واسھ نھ جلو برو بعد برسون اثبات بھ رو عشقت بگیري کم دست رو خودت وقت ھیچ نباید اما

 احتیاج ھاشحرف بھ چقدر من و بود مھربون چقدر کردم نگاش بخور تو غذا: گفت مکث کمي بعداز خودت

...  حرف آخرین و: گفت آروم کھ شم بلند جا از خواستم راھنماییش خاطر بھ تشکر و غذا صرف از بعد اشتمد
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 آورد باال رو سرش آرزو نکن اعتراف وقت ھیچ:داد وادامھ کشید موھاش تو دست دزدید نگاه کردم نگاھش

وقت ھیچ:کرد تکرار مصرانھ و کرد نگاھم   

برگشتم مطب سمت بھ و زدم لبخندي اطمینانش واسھ بود خورده کھ ايضربھ از شکست دلم چقدر .  

 اما کردن دعوت ھم سپھر از کردن دعوتمون ھم سر پشت شب دو عمو و عمھ گذشتمي بابا رفتن از روز چھار

 بودمش ندیده بعد بھ جمعھ روز از بیاد تونھنمي و برداشتھ شب شیفت تمام ماھو این: گفت و کرد عذرخواھي

 کھ بود نگین حاملگي خبر شنیدن کنھ خوشحالم تونستمي مدت این تو کھ خبري بھترین نزدم زنگ بھش ھم دیگھ

کردم کشفش خودم البتھ  

 حواسم بود نشستھ نگین مخالف طرف علي و ھم کنار نگین منو بودیم جمع جااون ھمھ و بود عمھ مھموني روز

 خورينمي غذا چرا پرسیدم ازش کھ ھم وقتي و ردخو ساالد فقط علي اصرارھاي تمام خالف بر نگین کھ بود

 فریاد خوشحالي و تردید و شک با بعد کنھ بازي والیبال نشد حاضر کھ افتادم جمعھ یاد یھو شھمي بد حالم: گفت

 تعجب با جون نسیم پایین انداخت رو سرش و شد سرخ نگین شد کشیده ما سمت بھ ھانگاه يھمھ دفعھ یھ نھ: زدم

جان؟ آرزو شد چي: پرسید   

شيمي بزرگمامان داري جون نسیم واي: گفتم نگین ھاياشاره و ایما بھ توجھ بدون .  

 بعد نگین بھ بود دوختھ رو مھربونش و متعجب نگاه اون اما کردم نگاھش تعجب با علي گلوي تو پرید غذا یھو

آره؟: پرسید لب زیر آروم   

 شوکھ خیلي حرکت این از لحظھ اون بگیره رو جوابش شد باعث ھمین و انداخت پایین رو سرش خجالت با نگین

 این تو داشتھ قصد نگین و نداشتھ خبر ھم علي فھمیدم تازه کند بازومو گوشت نگین شام از بعد وقتي اما شدم

نشده بازي بھ حاضر خستگي يبھونھ بھ بوده بارداریش بھ مشکوک چون ھم جمعھ روز بده خبر بھش روزھا .  

 بھ کوچولو بچھ یھ ھاسال از بعد بود قرار آخھ بودم خوشحال بازم اما بودم ریختھ بھم رو ھانامھبر چند ھر

 پنج بعدھم بده شیریني بھمون کردیم مجبور رو علي شب اون بود خوشایند ھم تصورش حتي بشھ اضافھ جمعمون
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 داد بھش رو دوبل بستني یھ علي يوقت نگین يقیافھ خوردیم بستني رفتیم نگین پیشنھاد بھ و بیرون رفتیم تایي

 ً عاشقشھ االن از باباش بود معلوم کھ راھش تو کوچولوي واسھ ھم یکي اون و خودش واسھ یکي بود دیدني واقعا .  

بود ھمراھمون ھم سپھر کاش فقط بود خوبي العادهفوق شب   

 نگارو و امید و من فقط البتھ نشخو بریم کرد دعوتمون و زد زنگ خودش شنبھپنج کھاین تا ببینمش نتونستم اما

 بھ نوید قول بھ یا کنم کنترل رو احساسم حدودي تا ھفتھ یک این توي بودم تونستھ اما داشتم خاصي خوشحالي یھ

 با و کردم تن بھ رو نشد و بپوشم بود قرار قبل يدفعھ کھ رو ھایيلباس ھمون جمعھ روز. کنم ثابتش خودم

شدیم فرشتھ راھي امید و نگار ھمراه شده کنترل ھیجاني   

کرد ھدایتمون نشستن براي ھا مبل سمت بھ و کرد استقبال گرمي بھ رسیدیم وقتي  

 

 اون و بشینم بود سخت واسم نیست ناھار از خبري میاد بوش کھ جورياین: گفت و کشید بو شیطنت با امید شدیم

 پي احساسم از کھ جوري نگار بھ رو راینبناب غرور از پر داشتم دوست اوج تو رو سپھر کنھ پذیرایي ازمون

نمیریم گشنگي از حداقل کنیم کمکش پاشو پس: گفتم نبره .  

 دلم تھ کھحالي در خورهنمي تکون جاش از من زن بذار مایھ خودت از: گفت و چسبید سفت رو نگار دست امید

 کردم سعي ولي گرفتم استرس کم ھی آشپزخونھ بھ رسیدن با شدم بلند جا از و کردم ایشي شد خوشحال کوچولو یھ

خواي؟نمي کمک: گفتم گشتمي چیزي دنبال کابینت توي داشت و بود من بھ پشتش باشم مسلط خودم بھ   

باشي راحت بھتره نھ: گفت و زد لبخند یھ بعد ذره یھ اما برگشت سمتم بھ یھو .  

مریضم بشینم جا یھ اگھ شناسيمي کھ منو: گفتم و جلو رفتم قدم یھ .  

بچین رو ھامیوه ھم تو کنممي درست قھوه من تا پس: گفت و آورد بیرون کابینت از رو قھوه يشیشھ .  

کنم؟ چیکار من: گفت بود شده وارد لحظھ ھمین کھ نگار    
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امید پیش برین شما: گفت شرمندگي با سپھر .  

ً  ما خان سپھر: گفت و من سمت اومد نگار  بقیھ امید پیش برین شما بھتره ریمندا نشیني جایک بھ عادت خانوادتا

آرزو و من با چیزا .  

خوریمنمي کھ اتوآشپزخونھ دیگھ برو کنيمي تعارف چقدر واي: گفتم کھ بزنھ حرفي سپھرخواست .  

 حراجي از تعریف حین ھم نگار کردم آماده رو قھوه سپھر خروج با. اجازه با پس: گفت و انداخت باال ايشونھ

 خانم کنم حس کھاین از داشتم خوبي حس یھ چید ظرف توي رو ھامیوه داره خوبي ھايجنس ھک پاساژھا از یکي

 کندش جا از بشھ کھ بود این از دارترریشھ سپھر مھر بودم صادق خودم با دیگھ اومدمي خوشم شدم خونھ یھ

 امید جلوي اول رو سیني بیرون رفتیم بود شده تموم کارش کھ نگار ھمراه و ریختم فنجون تا سھ تو رو ھاقھوه

گیره پات دنیا این تو نترس: گفتم و کردم اشاره نگار بھ ابرو با نکشتمون: گفت خنده با کھ گرفتم .  

ً : گفت و خندید اونم  سعي کھ حالي در نگار و خندیدیم سپھر و من. پام بھ کیلیویي سیصد وزنھ یھ انگار...  واقعا

پات؟ يوزنھ شدم من حاال رویي و چشمبي چقدر کھ ايو: گفت اخم با بده نشون خوردل کردمي   

 کھ باز تو آي آي: گفت امید. بود جورياین ھم اولش از این نباش ناراحت: گفتم و گرفتم نگار طرف بھ رو سیني

 یھ گرفتم سپھر جلوي کھ رو سیني گفتم رو حقیقت فقط نھ،: وگفتم برگشتم سمتش یھ دوندي؟ موش تا دو ما وسط

 نرمي بھ ھم اون و کردم جمع رو انگشتام خجالت با کرد تعجب کردم حس انداخت دستم تو انگشتر بھ نگاه

برداشت رو اون و برد فنجون سمت رو نگاھش  

 خودم واسھ ھمین واسھ اومدنمي خوشم قھوه از وقت ھیچ گذاشتم میز روي رو سیني و نشستم نگار کنار ھم خودم

خودت؟ پس: پرسید و کرد سیني بھ نگاه یھ سپھر نریختم   

خوايمي اگر البتھ...  ھست ھم چاي کابینت ھمون تو: گفت و داد تکون سري ندارم دوست قھوه: دادم جواب .  

ندارم میل گفتم و کردم تشکر .  
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ً  کھ ھم نگار امید با کردن صحبت بھ کرد شروع و شد خیالبي اونم  ساعت بھ نگاه یھ بود موبایلش تو سرش عمیقا

 ھمین تو نبود غذا از خبري بود امید با حق انگار رفتمي مالش کم یھ دلم تھ راستش بود دو دیکنز انداختم

 کھ ھرچي بنابراین نیستم بلد آشپزي اصالً  من شرمندگي عرض با: گفت و شد بلند جا از سپھر کھ بودم فکرھا

بیارن بزنم زنگ تا بگین دارین دوست .  

 تلفن سمت رفت کھ بگم چیزي خواستم دادن سفارش جوجھ نگار و برگ دامی کردن پاره تیکھ تعارف کمي از بعد

کمکم؟ بیاي شھمي: گفت کھ سپھر خواھش بھ رسید غذاھا بعد ساعت نیم حدود بوقم من کھ انگار داد سفارش و   

 متعجب نگاه تا بود داده سفارش شویدپلو خودش و خودم واسھ کنم کمک بھش میز چیدن تو تا آشپزخونھ تو رفتم

 شویدپلو نتونستم روز اون از... نخوردي تو غذا جااین اومدي کھ بار اون: گفت ومنمن کلي با دید غر روي منو

نظرم جلو میومد ات زده ذوق چشمھاي ھمش بخورم    

 کردممي بافيخیال داشتم ھم شاید دونمنمي زدم کوچولو لبخند یھ بود مھم واسش حتي و بود یادش کھ اومد خوشم

 رو کار این وجدان عذاب شر از شدن خالص واسھ پس: پرسیدم شیطنت با بود شیرین ھم خیالش ینھم اما

  .کردي

 حرص حسابي بود گذشتھ االن اگھ باش مطمئن: گفت و شد یخي نگاھش دوباره رفت چشمھاش از گرما

 آزار از ھم ھنوز ولي کردمي متمایز بقیھ از اونو شدم غرروي ھمین يدلبستھ من نھ دیگھ حاال اما خوردممي

 یھ مگھ: کردم اضافھ پوزخند با. بیرون زدي خونھ از چرا روز اون راستي: گفتم ھمین واسھ بردممي لذت دادنش

 و اومد خودش بھ زود خیلي اما فھمیدم ھاشچشم شدن گشاد از اینو بود کرده تعجب ؟ ترس خوشگل خانم

شگليخو چھ اونم آره: گفت و آورد دست بھ رو خونسردیش  ... 

 بگھ خواد مي مثالً  ندي حرص منو جورياین کوروکودیل بمیري الھي. بزنھ صدا رو بقیھ تا بیرون رفت ھم بعد

 داشتم جوري ھمین کنيمي نگاه چاھو تھ داري انگار چشماش؟ اون با زیباییھ يالھھ خودش کھ نیستم زشت منم

شدي؟ سرخ قدراین چرا: گفت و سمتم بھ آمد نگار دشدن وارد سپھر ھمراه امید و نگار کھ زدممي غر لب زیر   
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 نگراني با کردم اشاره سپھر بھ سر با شدممي سرخ و گرفتممي گر شدممي عصباني وقتي بود جورياین ھمیشھ

شد؟ دعواتون: پرسید و کرد نگاه بھم   

ساده بحث یھ نھ: گفتم و بزنم لبخند کردم سعي .  

 کھ کرد حس نگاھمو سنگیني انگار انداخت بھش نگاه یھ شدم ترآروم گذشت کھ کم یھ میز پشت نشستم ھم بعد

 ادامھ خوردنم غذا بھ و پایین انداختم رو سرم کرد گیرغافل نگاھمو سیاھش ھايچشم اون با و باال آورد رو سرش

ً  دادم ً . چاھھ تھ مثل ھاشچشم بگم اومد دلم جوري پھ من واقعا  از ايشونھ اشتد گیرایي و براق ھايچشم واقعا

نکنھ عصبانیم میخواست: گفتم و انداختم باال قیديبي روي .  

 حسابي تاغروب برگشت شطرنج با و اتاقش تو رفت و کنیم جمع رو میز نداد اجازه سپھر شد تموم کھ غذامون

ً  و بود خوبي روز. بودیم سرگرم  نسیمبدج رگ دوباره تا بود کافي سپھر يتیکھ ھمون ولي گذشت خوش نسبتا

 دوست اگھ و میره نرگس دیدن بھ فردا گفت سپھر رفتن موقع بود خودش تقصیر صد در صد البتھ کھ بشھ قلنبھ

 دلم ھم پذیرفتم شادي با من اما کردن عذرخواھي بودند رفتھ پیش روز چند چون امید و نگار بریم ھمراھش داریم

 ھم سپھر کنم شیطوني کم یھ تونستممي و شدمي جور موقعیت شاید اینکھ ھم بود شده تنگ نیره و نرگس واسھ

 و بیاد کارم محل بھ سپھر بود قرار کھ بود باري اولین این. دنبالم مطب میاد گفت و گذاشت قرار 10 ساعت فردا

 بود اتاقم تو مریض داد رو اومدنش خبر نگار و خورد زنگ اتاقم گوشي وقتي داشتم استرس کم یھ ھمین واسھ

 کھ مریضي واسھ رو بیمارستان بھ نامھمعرفي سریع خیلي. تو بفرستش مریض اون از بعد ستمخوا نگار از ولي

 بھ تقھ چند بیمارم خروج با بود خواھد موفقي اما سخت عمل دادم اطمینان بھش و نوشتم داشت عمل یھ بھ احتیاج

تو اومد و شد باز در موندن اجازه منتظر بیرون بعد و شد زده در  

 چرا دونمنمي و کردمي نگام لبخند با بود تنش ترروشن درجھ یھ بلوز یھ با سوختھ ايقھوه کبریتي میل شلوار یھ

 بھ بیني؟مي داريخنده چیزه: پرسیدم و شدمنمي عصباني ھمین واسھ تمسخره روي از اشخنده کردم حس اما

 تعریف ازم شیطنت یا منظور ونبد بود بار اولین. میاد بھت گفت لبخند ھمون با و کرد اشاره سفیدم روپوش
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 زود منتظرم پایین من نھ: گفت و کرد جمع لبخندشو. تو بیا: گفتم و کشیدم خجالت ورودم بدو عصبانیت از کردند

 فکرھا ھمین با باال؟ اومدي چرا باشي منتظر پایین بود قرار اگھ خوب. رواني. رفت ھم بعد. بیا شود آماده

 دیگھ توام: گفتم و گرفتم نگار سمت بھ رو سوییچ بیرون اومدم اتاق از رداشتمب رو کیفم و درآوردم رو روپوشم

 امشب شام نباش، نگران: گفت سوییچ گرفتن از بعد و زد لبخندي. بیام زود کنممي سعي نباشي خستھ خونھ، برو

 اون کنار ایشقھوه تیپ بود داده تکیھ خوشگلش ماشین بھ رسیدم وقتي افتادم راه بھ و بوسیدمش منم. من با

 قربون کنھ باز درو الاقل نکرد شخصیتبي. شد سوار رفت من دیدن با اومدمي چشم بھ تربیش سفید عروسک

 نشستممي عقب وگرنھ جلو بدم روصندلي نبودم بلد ھنوز کھ حیف. کنممي باز خودم چالغم مگھ خودم، ھايدست

 مشکل من ھايماشین با کامالً  تو: گفت کھ ھم بھ کوبیدم محکم رو در و شدم سوار. دراد حرصش حسابي تا

 خوردنش حرص از. خدا بھ پوکوندیش:گفت و کرد اشاره در بھ ابرو با چطور؟: پرسیدم خونسردي با نھ؟ داري،

 کرد ھنگ من پررویي اینھمھ از کنم فکر نگفت ھیچي دیگھ. موھام تارتار فداي: گفتم ھمین واسھ بردممي لذت

 مغازه تو رفت و شد پیاده بزنھ حرفي اینکھ بدون و وایستاد فروشي بازياسباب مغازه یھ جلوي ساعت نیم بعد

ً  عروسکھ برگشت ايقھوه پشمالوي گنده خرس یھ با بعد دقیقھ چند  اینکھ از گرفت امخنده بود خودش قد ھم تقریبا

 رد عقب صندلي روي رو خرس کھ حالي در و نشست اومد بود شده پنھون عروسک پشت غولي اون بھ سپھر

 عاقل نگاه یھ. تو بازيعروسک: گفتم بدم حرصش تربیش اینکھ واسھ داره؟ خنده چي: پرسید حرص با کردمي

 بازيعروسک خودش کردم فکر جدي جدي من بود شده باورش انگار. نرگسھ مال: گفت و انداخت بھم سفیھ اندر

 باز درو رسیدیم وقتي ندادم رو جوابش بده شفات خدا کرد زمزمھ لب زیر کھ بخندم بلندتر شد باعث ھمین کنھمي

 دلم تھ کیھ گفتمي کھ نرگس صداي با فشردم رو زنگ رسوندم نیره کوچولوي يخونھ بھ رو خودم تند و کردم

افتادم دیدمش کھ اولي بار یاد صورتیش خوشگل پیرھن و موشي دم موھاي دیدن با کرد باز درو وقتي رفت غنج      

 

 در و فشردمش خودم بھ و کردم بغلش بود معصوم ايقھوه يتیلھ دوتا ذھني تصویر دو این مشترک نقطھ تنھا

 انگار بعد. خوب خوب: گفت امگونھ بوسیدن از بعد و خندید نرگسم؟ گل چطوري: گفتم بوسیدمشمي کھ حالي
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 مھموني یادآوري پارک؟ ببریم ينیومد چرا دیروز: گفت قھر با و کرد ھم تو رو ھاشاخم چون افتاد یادش چیزي

آوردیم واست اینو امروز بجاش: گفت سپھر کھ بزنم حرفي خواستم نشوند لبم رو لبخند یھ دیروز .  

 بوسیدنش از بعد و بغلش تو انداخت رو خودش و دوید سپھر سمت بھ شادي با پشمالوش عروسک دیدن با نرگس

 من برعکس. کنھ بازي باھاش اونھم شدي داربچھ وقتي تا دارم نگھش خوب خوب دممي قول عمو، مرسي: گفت

 یھ با و رفت ھم تو سپھر ھاياخم بود شده باز نیشم سپھر عین سیاه چشم دوتا با ناز يبچھ یھ دیدن تفکر از کھ

 چش این وا: کردم زمزمھ لب زیر بودم کرده تعجب کھ حالي در. من يبچھ نھ...  خودتھ مال این گفت گرفتھ لحن

 دیدن با شدم وارد و انداختم باال ايشونھ. گرفتھ گازش چیزي سگي یا خورده جایي بھ سرش یا نکنم غلط ھو؟ی شد

 روش و رنگ و شده چاق پره یھ شدم متوجھ بود عروسک بابت سپھر با تشکر و پرسياحوال حال در کھ نیره

 گرمي بھ نیره رفتم جلو و کردم آمرزش طلب واسش ھم باز افتادم جوون پسر اون یاد ناخودآگاه اومده جا حسابي

 فوق آزمون کي: پرسید و شد اتاق وارد شربت سیني با نیره کھ بودم نرگس با بازي سرگرم کرد استقبال ازمون

: گفت و زد لبخندي مھربوني با نمونده زیاد: گفتم و کردم اخمي نخوندم درس زیادي چیز اینکھ یادآوري با داري؟

 نرگس بھ رو بشم خالي یأس ھمھ اون از اینکھ واسھ. خدا امید بھ: گفتم ناامیدي با. شيمی موفق کھ شاءهللان

 از پر ویترین بھ دست با ببین خبر عالمھ یھ: گفت و شکفت گلش از گل خبر؟ چھ نویدت بابا از: پرسیدم

 بھ خوش واي واي: دادم جواب پرھیجان خودش مثل. خریده واسم اونارو ھمھ: گفت و کرد اشاره بازياسباب

 بھ اونو برگشت خوشگل سفید خرگوش یھ با دقیقھ چند از بعد رفت شد بلند. ندارم عروسک ھیچي من. حالت

ً  شناختممي خوب رو خرگوشھ. تو مال این گفت و گرفت سمتم  این بود عشق روز کھ پیش يھفتھ دو تقریبا

 مردممي فضولي از داشتم کھ من نگاه ابلمق در و خرید رو عروسک این) سپھر از استعاره( زده جلبک يصخره

فرستاد واسم پستالکارت یھ کھ نوید معرفت بھ بازم. نرگس دست داد اونو جمع تو  

 داده لم زمین روي محو لبخند یھ با چرخید بود نشستھ سپھر کھ جایي بعد و نرگس منتظر دست سمت بھ نگاھم

 ناراحت تنھا نھ بشھ بخشیده من بھ عروسک این اینکھ زا کردم حس اما بود توھم شاید کردمي نگامون و. بود

 بھ گرفتم ازش رو عروسک بوسیدنش از بعد و بغلم تو کشیدم رو نرگس. اومد ھم خوشش جورایي یھ بلکھ نبود
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 اصرار خیلي نیره کردیم رفتن عزم ساعت نیم از بعد شد خوشحال ھم کلي کھ دادم بھش شکالت بسھ یھ جاش

 بھ یکي من راستش. نپذیرفتیم و کردیم عذرخواھي واھي ھايمشغلھ دلیل بھ دو ھر اما اشیمب ھم با رو شام کرد

 بخور حقوق با زندگي و بچھ یھ با تنھاست زن یھ کھ نیره واسھ خواستنمي دلم اما نداشتم چنداني کار شخصھ

 قبول کھ کمکي ھیچ مخریدیمي نرگس واسھ کھ چیزھایي جز کھ داشت نفس عزت ھم انقدر باشم سربار یھ نمیر

 محض بھ شدیم سوار و شدیم رد چرخیدندمي ماشین دور تعجب با کھ ھایيبچھ بین از شدیم کوچھ وارد. کردنمي

. نکرده مجبورت کسي بیایي نداري دوست اگھ: گفتم. کشید راحت نفس یھ سپھر ھابچھ از شدن دور و افتادن راه

 نگاه رو بیرون و گرفتم پنجره طرف بھ رو صورتم کرده؟ جبورمم کسي گفتم من: پرسید و کرد نگام تعجب با

 نفس و ھم تو ھاياخم نیست گفتن بھ الزم: گفتم و بشھ دخیل منطقم تو احساساتم دیدنش با خواستنمي دلم کردم

 بره داشتم انتظار ندم ادامھ دادم ترجیح منم نگفت ھیچي دیگھ و. دیوانھ: غرید لب زیر. حقیقتھ گویاي عمیقت

 يدفعھ کھ رستوراني جلوي کھ ريمي کجا بپرسم اومدم بود امر این مخالف گرفت پیش در کھ راھي اما مطب

ً  منم بست دررو و نکرد توجھي اون اما چي؟ واسھ: پرسیدم. شو پیاده گفت و ایستاد کرد مھمونم اول  از اجبارا

 یھ پشت شدم وارد سرش پشت جوجھ یھ عین منم شد وارد و کرد قفل رو ماشین ریموت با.  شدم خارج ماشین

 نگاه یھ چیکار؟ اینجا اومدي پس نھ: داد جواب کوتاه ببیني؟ سینارو اومدي: پرسیدم و شد طاق طاقتم نشست میز

 تا کھ ھمونیھ این الخالقجل. بخورم غذا اومدم امگشنھ چیکار؟ رستوران میان: گفت و انداخت بھم سفیھ اندر عاقل

: گفت کھ رفتممي کلنجار خودم با داشتم خورم؟مي تأخیر نباشم اگھ و شده شروع شیفتم فتگمي پیش ساعت نیم

دیگھ بشین خوب وایستادي؟ چرا . 

 اون از دونھ یھ سعید: گفت آشناست بود معلوم کھ گارسون بھ رو و انداخت منو بھ نگاه یھ نشستم صندلي روي

 واسھ و رسید شعورش اینکھ از شما؟ و پرسید من بھ رو و زد لبخندي سعید. بیار واسم مخصوصت غذاھاي

 ترجیح: گفتم و گذاشتم احترام نظرش بھ خوشدست عنوان بھ و شدم خوشحال نکرد انتخاب من جاي بھ بار اولین

 پیش رو بشقاب وقتي. دادمنمي ترجیح ھرگز و شدممي الل کاش اي کھ. کنم امتحان رو مخصوص غذاي دممي

 ماھي: گفت کنممي نگاه غذا بھ دارم دید کھ سپھر اومد سراغم بھ تھوع حالت اھيم دیدن با گذاشتن روم
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 و برشتھ ھايچشم سمت بھ نگاھم. شده دارطعم ھندي ھايادویھ بھترین از نوع چند با اینجاست مخصوص

 کھ چنگالي ندید با کھ شیم بلند جا از اومدم بگیرم رو خودم جلوي نتونستم کردم کاري ھر افتاد خشکش ھايبالھ

 ثانیھ از کسري در و شد جمع اممعده. بود بستھ زبون حیوون اون از تیکھ یھ روش و رفت سپھر دھن طرف بھ

 بھ سرعت تمام با و دادم انجام رو اومدبرمي دستم از کھ کاري تنھا فرستاد باال بھ رو محتویاتش ھمھ کردم حس

 آینھ تو نگاه یھ کشیدممي خجالت اما بیرون برم خواستم مزد آب رو صورتم بعد دقیقھ چند دویدم دستشویي سمت

 از ھامچشم و بود شده ترروحبي امچسبیده پیشوني بھ و خیس موھاي چھارچوب تو امپریده رنگ صورت انداختم

 دیدن با میز بھ رسیدم وقتي افتادم راه بھ و پاشیدم صورتم بھ آب دیگھ مشت یھ. زدمي خماري بھ حاليبي زور

ً  شد دود امحاليبي تموم اشنگران ورتص  کھ زدم روش بھ لبخندي افتاد خالي میز بھ نگاھم وقتي مخصوصا

 میاد بدت ماھي از دونستمنمي: گفت و انداخت بھم نگاه یھ. ممنون آره: گفتم و نشستم میز پشت بھتري؟: پرسید

 انگار شد گرد چشماش یھو شدم؟ مھم قدراین اچر: پرسیدم کنم فکر حرفم بھ اینکھ از قبل. دادمنمي سفارش وگرنھ

 چون فقط: گفت پوزخند یھ با و کرد عادي رو نگاھش حالت سریع خیلي اما شد، متعجب امپردهبي سؤال این از

 چھ داداشي گفتممي نوید بھ وقتي فھمیدم بار اولین واسھ کرد ضایع داشتم کھ رو خوبي حس تمام لعنتي اَه،. امانتي

 اما نخورم ھیچي روزھا بودم حاضر. بود ترساده غذاي یھ بار این شد چیده دوباره میز بعد دقیقھ چند شدمي حالي

 بھ روز اون بھ تا کھ بود حدي در تنفر این نبود خودم دست شھ دور چشمام جلوي از برشتھ ماھي اون يقیافھ

 سرگرم رو خودم کردم سعي من ودب خوردنش غذا مشغول حسابي کردم نگاه سپھر بھ بودم نزده ھم لب گوشتش

کردیم ترک رو اونجا سینا براي پیغام گذاشتن از بعد و کرد حساب رو میز سپھر بعد ساعت نیم حدود کنم  

. بدم گوش شدمي پخش ضبط از کھ کالميبي موسیقي بھ دادممي ترجیح من و بود ھم توي ھاشاخم راه توي

 از یکي شدمي کشیده ویلن روي کھ ايآرشھ ھر انگار کاشتيم وجودم تو ذره ذره رو آرامش موسیقي صداي

: گفت ھم تو ھاياخم ھمون با داري؟ خبر جون مریم از: پرسیدم و برگشتم سپھر سمت بھ. زدمي خط رو ھامغم

 یکي حاجي قراره نھ: گفت گردن؟برمي کي دونينمي: پرسیدم. بودن خوب دو ھر زدم حرف باھاشون دیشب آره

 سکوت دادنمي رو اجازه این کوتاھش ھايجواب اما بزنم حرف باھاش خواستمي دلم. کنھ خبرمون بلق روز دو
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 اگھ گفتم: گفت کنھ نگام اینکھ بدون مگھ؟ چطور. نھ: گفتم تعجب با داري؟ خاصي کار: پرسید کھ بودم کرده

 با و کرد نگام کرد باز رو ھاشاخم باالخره دعوتھ؟ یھ این: پرسیدم شیطنت با. تھران بام بریم باشي داشتھ دوست

 پاشو. بریم: گفتم و زدم لبخند اشگونھ روي کوچولوي چال دیدن با دعوتھ؟ کن فکر تو: گفت کوچولو يخنده یھ

 بود سرشب اینکھ با. پایین پرید و کرد پارک رو ماشین رسیدیم وقتي داد تغییر رو مسیرش و داد فشار گاز روي

 نگاھم نبود کسي بودند ایستاده ھم دوشادوش ما از زیادي يفاصلھ تو کھ جوون پسر دختر یھ بجز و بود خلوت

 و انداختم بیرون سرم از رو فکرش...  ھم سپھر و من شدمي کاش. شد قفل دوتا اون يشده گره ھايدست روي

 بود رفتھ فرو خودش تو دراینق ایستادم دوتر قدم چند ارتفاعم از ترس خاطر بھ بود ایستاده پرتگاه يلبھ شدم پیاده

 دلم کھ ھایيوقت: گفت برگرده سمت بھ اینکھ بدون بعد دقیقھ چند نشده حضورم متوجھ اصالً  کردممي حس کھ

 بھ صدام کنممي حس ترم،نزدیک خدا بھ کنممي حس اینجا: داد جواب. اینجا چرا: پرسیدم. اینجا میام گیرهمي

 جایي بھ نھ خودم، بھ نھ کنممي قدرت احساس پامھ زیر شھر کل و ایستممي ھاکوه این روي وقتي. رسھمي گوش

 ھمین از یکي زیر شھر این ھايگوشھ تو میره یادم اینجا. باالتره دنیا يھمھ از کھ خدایي اون بھ بلکھ وایستادم کھ

 از.  اونھاست خیال آرامش من رؤیاي و من ماشین دیدن آرزوشون کھ کننمي زندگي ھایيبچھ روشن ھايچراغ

 دوست زدمي حرف عقایدش از واسم داشت بود بار اولین این شدم، پشیمون کردم اون مورد در کھ قضاوتي

: گفت و چرخید سمتم بھ. باشي داشتھ محکمي اعتقادات چنین کردمنمي فکر: گفتم صادقانھ بنابراین بده ادامھ داشتم

 ... نداشتم

 اینکھ تا مسیحیت پي برم گرفتم تصمیم دوران یھ حتي قلب از نھ بودم لمونمس پدر از من. نداشتم پیش سال دو تا

 کنممي قبولش یا دینمو، بفھمم بذار پس باشھ آخرم روز امروز شاید گفتم خودم با. کرد عوض چیزو ھمھ اتفاق یھ

 این بھ تا مکشید چالش بھ رو دینم کردم، صحبت روحاني با کردم، تحقیق رفتم،. بودم کھ کسي ھمون شممي یا

 خیلي خودم واسھ کھ دارم عقاید سري یھ الاقل اما معنا تمام بھ مسلمون یھ گمنمي ندارم ادعایي. رسیدم اعتقاد

نشست دلم بھ ھاشحرف. محترمھ .   
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 بود داشتن دوست يمعجزه شاید دونمنمي. کردم باور رو ھمھ اما بودم دیده زیاد ازش وقاحت و گستاخي اینکھ با

 رو بیمارستان: گفتم بنابراین ببینمش پکر اونجوري خواستنمي دلم کردممي ھاشصحبت قبول بھ ادارو منو کھ

 زدم فراھان بھ زنگ یھ بشي پیاده اینکھ از قبل: گفت و زد کوچولو چشمک یھ. شیفتھ منظورم کني؟مي چیکار

 ھامدندون حرص با خرکیش ھايعشوه یادآوري و فراھان اسم شنیدن با. داره نگھ تربیش کم یھ رو دکتر شد قرار

 من بھ خیلي فراھان خانم نباش نگران: گفت و زد شیطون لبخند یھ. برگردیم بھتره: گفتم و ساییدم ھم روي رو

ً  و داره ارادت  تو نگران: گفتم داشتمبرمي قدم ماشین طرف بھ حرص با کھ حالي در. نمیاد پیش مشکلي مطمئنا

 بار این افتاد راه بھ و زد لبخند ھم باز کوبیدم ھم بھ رو در و شدم سوار. منتظرند کھ نگارم و امید نگران نیستم

 ماشین از کوتاه خداحافظي یھ با تشکر بدون وایستاد وقتي گرفت پیش در رو خونھ راه ايبھونھ و حرف ھیچ بي

: گفت و کشید پایین رو یشھش. برگشتم سمتش بھ بوق صداي با کھ بودم برنداشتھ تربیش قدم چند ھنوز شدم پیاده

 متعجب نگاه بھ توجھ بدون بعد. خونھ تو بشینم تنھا سرشب از نداشتم حوصلھ کردي قبول رو دعوتم کھ ممنون

 منو میاد خوشش انگار فراھان؟ بھ زده زنگ و داره شیفت گفت دروغ یعني افتاد راه بھ و گفت خداحافظ یھ من

برمنمي لذت اون کردن ولز و جلز از اصالً  من کھ بمیرم: گفتم خودم بھ و زدم لبخند یھ. بده حرص   

 فکر کھ سالن آباژور جز بود خاموش ھابرق ھمھ نشم مزاحمشون خوابن اگھ تا شدم خونھ وارد صدا و سر بي

رفت سمتش بھ کنن خاموشش رفتھ یادشون کردم  

 نگار شدند جدا ھمھ از سریع و کردن جبتع من دیدن با ھم اونھا شد چھارتا ھامچشم روبروم يصحنھ دیدن با اما

 آرومي بھ درحالیکھ اومد خودش بھ تا کشید طول دقیقھ چند پررویي ھمھ اون با ھمھ امید بود شده لبو عین کھ

 تازه...  من: گفتم من و من با بودم شک تو ھنوز اومدي؟ کي سالم: گفت گفت مینداخت خودش روي رو لباسش

پیش دقیقھ چند یعني...  .   

 امید بھ سرزنش با. دوید اتاقش سمت بھ میپیچید خودش بھ رو مالفھ حالیکھ در شد بلند نیاورد طاقت دیگھ نگار

 پایین ھم شام واسھ اتاقم تو باال رفتم ھم من انداخت پایین رو سرش. نداشتم انتظار تو از: گفتم فقط و کردم نگاه
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 ببره خوابم بلکھ زدم غلت کلي. کنم معذب ھم اونارو بودنم با خواستنمي دلم و بودم خورده قبالًشام چون نرفتم

نمیگنجید باورھام تو بودم دیده پیش دقیقھ چند کھ رو چیزي خواب دقیقھ یھ از دریغ اما    

بود زیادي واقعا این ولي نبودم خبر بي امید ھاي شیطنت از    

شدم بلند جا از گاهناخودآ میکرد ام کالفھ نگار شرم و ھیجان از شده سرخ صورت یادواري    

 کردنش پیدا محض بھ و گشتم اسمش بین ھا مخاطب توي میخواست آرامش دلم رفتم موبایلم گوشي سمت بھ

میکردم دعات داشتم االن ھمین بابا عمر:میچید گوشم تو مھربونش صداي گرفتم رو اش شماره    

 آروم میگفت ھاش دلتنگي از برام کھ مردي آروم ھاي زمزمھ بھ دادم گوش ساکت و ریختم اشک صدا بي من و

کن دعا ھا بچھ تک تک و من براي....  بابا کن دعا: گفتم فقط شد کھ ساکت شدم کھ    

عروسک تکتونھ تک راه بدرقھ ابد تا من دعاي: گفت بعد و کرد سکوت اما بود نگران    

کردم قطع رو گوشي خالي از تر خالي... آروم من و    

 بود امید چرخیدم سمتش بھ در يتقھ صداي با کردم پلي رو آروم موسیقي یھ و گذاشتم مگوش تو رو امفري ھندز

 بخشیدمنمي رو خودم ھرگز من اومدمي نگار سر بالیي اگھ بکنھ رو کار این نداشت حق اون بودم دلخور ازش

 واسھ دلخورم ازش چقدر فھمید خودش ندادم رو جوابش خواھري؟ چطوري: گفت و نشست تخت روي اومد

 رگ بھ رگ گردنم کھ چرخیدم سمتش بھ ھمچین شده گرد ھايچشم با. آرزو ایمصیغھ ما: گفت مقدمھبي ھم ھمین

. زنمھ نگار. ایمصیغھ کھ گفتم: گفت و انداخت پایین رو سرش ؟!چي؟: گفتم ناباورانھ و دادم ماساژش دست با شد

 تا فرانسھ فرستادنم بود سالم 16 وقتي: گفت و ھامچشم تو زد زل اورد باال رو سرش چرا؟: پرسیدم بھت با

 کشور یھ تو سال 11 کھ مني واسھ آرزو. دیگھ چیزھاي خیلي ھمراه اما گرفتم بگیرم یادم رو موندن خودم رؤیاي

 تصمیم اینکھ تا کردمي اذیت رو نگار ھاشدن نزدیک این اما. نزنم ھم دست امقانوني زن بھ کھ سختھ بودم آزاد

مونھمي پاک خوادمي نگار کھ ھمونجوري مونرابطھ جوري این کنیم صیغھ گرفتیم . 
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نبود راھش این اما: گفتم قبل از تر متعجب .  

: پرسیدم و کردم نگاه گریزونش چشمھاي تو چرخوندم خودم سمت بھ رو صورتش دست با برگردوند رو روش

   بود؟

ً  منم، مقصرش دیدي چیزي اگر بدوني تا گفتم بھت اینارو: گفت و شد بلند جا از کالفگي با  نگار چشم از خواھشا

 ھم دارم حسي چھ دونمنمي. است فایدهبي دیدم اما دنبالش برم خواستم. رفت ھم بعد و در سمت افتاد راه. نبین

 این تند تب از خواستنمي دلم رو دوشون ھر داشتم، دوستشون من بودم دلخور ازش ھم و دادممي حق بھش

 حق تونستمنمي بازم اما کردم تصور اونھا جاي رو خودم اومدبرنمي دستم از کاري اما بخورند ايھضرب احساس

. زندگیشون سر برن و کنند تموم رو بازي این زودتر ھرچھ تا بخوام ازشون گرفتم تصمیم بدم بھشون رو

 بیدار خواب از بحث و جر صداي یھ با زود صبح. شدم خواب تسلیم تفکر ساعت چند از بعد و بستم رو ھامچشم

 و. امید برم خواممي: گفتمي بغض با نگار بود ھابچھ اتاق از صدا شدم بلند جا از و کشیدم موھام بھ دستي شدم

 تورو ھم درصد یک حتي اون باش مطمئن گفتم آرزو بھ چیزو ھمھ من خانمم؟ چرا داد، جواب کھ امید صداي

 بود فرصت بھترین االن کنم؟ نگاه توروش جوري چھ حاال. رفت آبروم: گفت دوباره کھ نگار و. دونھنمي مقصر

 بلند جا از من دیدن با اما کردمي گریھ داشت امید بغل تو نگار. کردم باز رو در بعد ثانیھ چند و زدم در بھ تقھ یھ

 اشک زدم لبخند زور بھ بود امنداشتھ خواھر عین اون داشتم دوستش چقدر دونستمي خدا فقط رفتم سمتش بھ شد

 امید، خاطر بھ نھ من خاطر بھ نھ. رو صیغھ این کن دایمي ترسریع ھرچھ: گفتم و کردم پاک رو اشگونھ روي

 از امید کھ بودم موھاش نوازش مشغول. کرد گریھ بھ شروع اونم و گرفتم بغلم تو رو سرش بعد. خودت خاطر بھ

 دیگھ کھ نگار يگونھ رفت اون و کردیم نگاھش نگار و من. مبزن حرف محمود دایي با رممي: گفت و شد بلند جا

 سر شرمندگي با خواد؟مي خاطرتو اینقدر کھ داداشمو کردي کار چي: گفتم و بوسیدم رو بود اومده بند اشگریھ

: گفتم و گرفتم باال رو سرش دست با افتادم نوید حرف یاد. بشھ اینجوري خواستمنمي من: گفت و انداخت پایین

 ھم عاشق گفتم قدیم از: گفتم شیطنت با و زدم لبخند بعد. نداره خجالت کھ عشق ننداز پایین رو سرت وقت یچھ

 زمزمھ گوشم زیر کشیدم آغوشش بھ محبتم و وجود تمام با من و خندید باالخره دیگھ عاشقي ھم تو خر ھم کوره
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 تعجب یھ با شدم پشیمون اما من از ترشبی نھ بگم و ببوسم رو بورش موھاي خواستم. آرزو دارم دوستت: کرد

خنده زیر زد روشن؟ روز تو اونم نامحرم؟ یھ بھ عالقھ ابراز...  ھي: گفتم ساختگي  

 یک يعاشقانھ يجملھ این خاطر بھ کنیم ثبت گینس کتاب تو رو اسممون بریم باید شود آماده پاشو ببینم، نخند

خواھرشوھر بھ عروس .  

 بیچاره ھايمریض اون وقت سر بریم تا شد بلند و شد آب ھاشیخ کھ کردم شوخي و طنتشی اینقدر ترتیب این بھ

 سھ دادممي احتمال کھ داشتم بیمارستان تو ھم سنگین عمل یھ روز اون کردن انتخاب پزشکشون عنوان بھ منو کھ

 نذاشت خدا شکر کھ هنذار کارم روي تأثیري ھااسترس و خوابيکم این بودم امیدوار و بکشھ طول ساعتي چھار

 بود روم ذھني فشار ھم اینھمھ و بودم نخونده درس اینکھ وجود با و داشتم تخصص فوق آزمون دیگھ روز چند

 نکنم فکر چیزي بھ کردم سعي و انداختم باال ايشونھ. کردمنمي ھم شرکت اصالً  شاید و نداشتم بھش امیدي چندان

 سالمتي؟ بھ کجا: پرسیدم سرعت بھ منند منتظر و بستن رو مدونشچ کھ دیدم نگارو و امید خونھ رسیدم وقتي

 بزنیم ھم بھ رو قرارمدارھا رفتنمي بار زیر زدم حرف دایي با امروز: گفت محکم امید اما کرد بغض نگار

 گذاشت شرظ یھ ھم ھمین واسھ شد ایجاد بینمون واھي وابستگي یا خاصي اتفاق ھفتھ یک این تو زدمي حدس

 ھم از دور دوماه ما خوادمي بابا: گفت نگار بار این شرطي؟ چھ: پرسیدم تعجب با. عقدمون کردن لقبو واسھ

 پرسیدم ناراحتي با. وابستگي نھ دلبستگیھ یھ این کھ بشم مطمئن باید میگھ تلفني تماس یک حتي بدون کنیم زندگي

 بریم بھتره: گفت نگار بھ رو ھم بعد. کھ نيبیمي: گفت و کرد اشاره ھاساک بھ امید کنین؟ چیکار خواینمي حاال

. سختھ خیلي آرزو کن دعا واسم: گفت گریھ با و کرد بغلم نگار رفتن موقع. باشي خونھ ده از قبل تا گفت دایي

 نخواھم خوشي حال دونممي اما ذارممي تنھات کھ متأسفم: گفت و اومد جلو امید. کنممي دعا: گفتم و بوسیدمش

. ترمراحت جاھمین نھ: گفتم ھمین واسھ دادممي ترجیح چیز ھر بھ رو خودم استقالل. اونجا بیاي تو بھتره داشت

 ً ً  نھ: گفت و گذاشت لبم روي رو دستش...  کردم مجبورت کھ متأسفم واقعا  تکلیف کھ من بھتره اینجوري اتفاقا

 از بعد ھم اون بوسیدم رو اشونھگ خوامنمي جسمش واسھ اونو من شھمي ثابت ھم نگار بھ اما دونممي خودمو

 رفتم اتاقم سمت بھ تعللي ھیچ بي کھ بودم خستھ انقدر ولي شدم تنھا ھم باز و رفت نگار ھمراه امپیشوني بوسیدن
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 محلي بي خروس کدوم: غریدم حرص با شدم بیدار خواب از ممتد زنگ صداي با بعد روز. خوابیدم صبح تا و

 بلند جا از حرص و حاليبي با نداشت رو زنگ روي از دستش برداشتن صدق در پشت شخص انگار اما ھستي؟

 سپھر عصبي و نگران يچھره در کردن باز محض بھ رفتم در سمت بھ بزنم رو آیفون اینکھ جاي بھ و شدم

انداختم ھاملباس بھ نگاه یھ سریع: بپره سرم از خواب شد باعث  

 لبخند یھ چون شد حرکتم متوجھ انگار اونم کشیدم راحتي نفس مبیار درشون نکردم وقت کھ ھایيلباس دیدن با

: گفتم و کردم اخم. میريمي جونت از دور یا خوابيمي تو دونمنمي من: گفت و گرفت رو عصبانیت اونھمھ جاي

 نیم این و گرفتم باھات کھ تماسي اونھمھ از: گفت پوزخند یھ با. سبکھ خوابم ھم خیلي من بگیر گاز رو زبونت

 دیشب ھیچي: گفت بعد و شد ساکت لحظھ چند. داشتي چیکار حاال خوب: پرسیدم. پیداست موندم در پشت ساعت

 باشي داشتھ دوست اگھ نھ: گفت من و من با ھمین؟ پرسیدم، تعجب با. بزنم سر بھت اومدم تنھایي گفت بھم امید

 طرف اون: گفت و رفت ماشینش سمت ھب. خورهنمي طرف اون بھ کھ مسیرت اما: گفتم. مطب برسونمت تونممي

 نداشتم لجبازي يحوصلھ چون و نیومد بدم اما بود دستوري اشجملھ ھرچند. باش آماده دیگھ ربع یک تا دارم کار

 یھ و آوردم بیرون رو بود شده چروک تنم تو کھ مانتوم بخوابھ پفش تا زدم صورتم بھ آب یھ باال رفتم نگفتم ھیچي

 و کردم عوض مشکي ساتن روسري یھ با رو شالم بود خوب بود مشکي جین کھ ھم شلوارم پوشیدم یشمي مانتوي

 محو لبخند یھ دیدنم با نشستھ ماشین توي دیدم بیرون اومدم وقتي افتادم راه در سمت بھ ھامکفش پوشیدن از بعد

: گفت کنھ نگام اینکھ ونبد وایسادي؟ چرا: پرسیدم تعجب با و وایستاد جگرکي یھ جلوي شدم سوار رفتم منم. زد

 شد پیاده ماشین از جیگر؟ و دل صبحانھ: گفت بھت با. بخوریم چیزي یھ شود پیاده نخوردي صبحانھ مطمئنم چون

 بخوره رو لبخندش کرد سعي کوبیدم ھم بھ رو درش و شدم پیاده ماشین از حرص با. امانتي من دست تو: گفت و

 خارج سپھر، و من نگفتم دروغ بود عمرم ي صبحانھ بھترین بگم اگھ مرفتی مغازه سمت بھ ھم با فھمیدم من اما

 خوشحالم ھاشتوجھ خوردیم رو امونصبحانھ و نشستیم ھم کنار بالغ آدم دو عین شیطنت و لجبازي اونھمھ از

 داشت ھوامو اینھمھ مسئولیت احساس خاطر بھ اون نبود مھم. بودم امانت یھ فقط واسش من نبود مھم کردممي

: گفتم شدن پیاده موقع مطب رسوند منو صبحانھ شدن تموم از بعد اشتوجھ ھمھ با شاید بود کنارم کھ بود این مھم
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 اشگونھ چال کھ نادرش و عمیق لبخندھاي اون از یکي. بود خوبي يصبحانھ ضمن در رسوندي منو کھ ممنون

 آژانس با نکش زحمت نھ: گفتم سرعت بھ. دنبالت میام شب طورھمین ھم من واسھ: گفت و زد دادمي نشون رو

رفت و داد گاز ھم بعد اینجام 8 ساعت: گفت و کرد نگام جدي خیلي. رممي  

 بود نیومده نگار بودم پرانرژي و سرحال بود خوبي خیلي روز اونروز بود زورکي ھم کردنش محبت دیوونھ

 اما دونستمنمي رو کارش دلیل ببینھ امیدرو ربا یھ نکنھ تا بود کرده ممنوع رو خونھ از خروجش عمومحمود یعني

 و عمو. نکنم دخالتي گرفتم تصمیم بنابراین دوشونھ ھر صالح بھ بکنھ کاري ھر بودم مطمئن و داشتم ایمان بھش

 و زد زنگ نگین حتي ترمراحت خودم يخونھ کردم اعالم تشکر ضمن اما خونشون برم خواستن ازم دو ھر عمھ

 بود غمگین نگار و حوصلھبي امید زدم زنگ ھم نگار و امید بھ کردم رد بارداریش طرخا بھ کھ کرد دعوتم

 و زد زنگ سپھر بعد يدقیقھ چند شدم رفتن آماده و شدم بلند جا از کردم ویزیت رو بیمارم آخرین کھ 8 ساعت

 سردردھاي ھمون از فھمید شدمي نگاه یھ با باریدمي سروروش از خستگي پایین رفتم منتظرمھ پایین گفت

 روزه دو چطور پس گرفتي شب شیفت رو ماده این نگفتي مگھ: پرسیدم پرسياحوال و سالم از بعد داره عجیبش

 قرار شھرستان بره ماه یک بود مجبور کھ داشت مشکلي دوستام از یکي: گفت و کرد عوض رو دنده ري؟نمي

: پرسیدم و دادم جرأت خودم بھ. خودم يبرنامھ رس برگشتم منم و برگشت ھفتھ یھ سر اما وایستم جاش من بود

 فقط ھیچي: گفت آروم و دوخت ھم بھ رو چشماش کرد نگام چیھ؟ دایمي سردردھاي و سرخ ھايچشم این دلیل

 من پاي صبحانھ امروز و شام دیشب: گفت سریع کھ بگم چیزي خواستم بود غم از پر نگاھش. امخستھ کم یک

ً : گفتم و زدم لبخند کني؟ دعوتم خونگي شام یھ بھ خواينمي حاال بود  لباس تعویض از بعد خونھ رسیدیم وقتي حتما

 بود پیش ماه یک االن اگھ شاید ترسمنمي باھاش موندن تنھا از کھ واسم بود عجیب رفتم آشپزخونھ سمت بھ

 سمت بھ ردمکمي آرامش احساس بودنش از جورایي یھ االن کھ حالي در کردممي رد پرخاش با رو دعوتش

 يتھیھ سراغ رفتم بشھ آماده اون تا داشتیم رو خوشمزه و مخصوص بندري یھ واسھ الزم مواد تمامي رفتم یخچال

ً  وگرنھ نداشتیم ژلھ پودر کھ حیف ساالد  کھ میکنھ چیکار ببینم رفتم شد تموم کھ کارم کردممي درست واسش حتما

. کردمي درد سرش ھم بود خستھ خیلي ھم کنم بیدارش اومدنمي دلم رفتم سمتش بھ برده خوابش کاناپھ روي دیدم
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 اینکھ از قبل اما بردم جلو رو دستم ناخودآگاه بریزه بھمشون کردمي وسوسھ رو آدم حالتشخوش و مشکي موھاي

 دستمو سریع کرد باز رو ھاشچشم و زد غلتي چون شد کسي حضور متوجھ انگار کردم مشتش موھاش الي بره

 کردم سعي اما باشھ شده حرکم متوجھ نکنھ ترسیدم داشتي؟ کاري: گفت و زد محو لبخند یھ دیدنم با انداختم

 خودمو خدایا: گفت شیطنت با و شد بلند جا از. خوابي دیدم کھ کنم صدات شام واسھ اومدم: گفتم و باشم خونسرد

افتاد راه بھ خنده با کھ رفتم بھش غره چشم یھ. سپارممي تو بھ  

 نگاش برق اما نکرد تعریف پختمدست از کرد خوردن بھ شروع و نشست بودم کرده مھیا قبل از کھ یزيم پشت

ً  بود کافي واسم خورد رو غذاش از قاشق اولین وقتي کھ محوي لبخند و  رفتار ھمین جذب من کردممي حس جدیدا

 غذا از دو ھر اینکھ از بعد شد صرف آروم فضاي یھ تو مونساده و نفره دو شام. امشده محکمش و مغرورانھ

 آب پر رو کتري و چیدم ماشین تو رو ھاظرف کنیم جمع رو میز تا کرد کمک حرفي ھیچ بدون کشیدیم دست

 چون نداشت رفتن خیال اونم انگار بمونھ کنارم تربیش کمي تلخ چاي یھ بھانھ بھ شده اگھ حتي داشتم دوست. کردم

 بھ ھمین واسھ بود کرده معذبم و کالفھ اشخیره نگاه داشت نظر زیر رو رکاتمح سکوت تو و بود داده تکیھ اپن بھ

 دنبالش و من بھ زده زل ربع یک کھ اوني: گفتم رو؟ چي: پرسید گیجي با کردي؟ پیدا: پرسیدم و چرخیدم سمتش

 حرص با. منکرد پیدا...  نھ کھ گشتممي خانمي جو یھ دنبال داشتم: گفت شیطنت با و زد لبخند یھ گرديمي

 آشپزخونھ از و داد جاخالي خنده با کھ کردم پرت سمتش بھ رو کردممي پاک رو میز باھاش داشتم کھ دستمالي

 بھش خیلي کھ صندلي یھ روي برداشت رو یکي لبخند با رفتم سالن بھ چاي دوتا با بعد دقیقھ چند. کرد فرار

 فردا از: گفت بود کرده حلقھ فنجونش دور رو دستش کھ حالي در نشستم بود مسلط بھش کامالً  اما نبود نزدیک

 ھمون »امانتي چون« بگھ اگھ بستم عھد خودم با زد نیشخند یھ چرا؟: پرسیدم تعجب با. مطب برمتمي خودم

: گفتم تند. باشم ھمراھت خودم دممي ترجیح نیستن خانم نگار و امید کھ حاال: گفت اما روش کنم خالي رو فنجون

: گفت چون خورد جا تندم لحن از انگار. کردممي آمد و رفت تنھایي بھ من بود ھم بابا کھ وقتي تنیس الزم اما

 اونم. راحتم جوريھمین من: گفتم و کردم کوتاھي اخم. باشي راحت خواستم فقط میاري جوش چرا خوب خیلي

ً  کنھ دخالت مخصوصی مسائل تو دادمي اجازه خودش بھ کسي وقتي نبود خودم دست نگفت چیزي دیگھ  شدیدا
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 براي ھم من شد بلند جا از خورد کھ رو چاییش باشھ کي نظر مورد شخص نداشت فرقي اصالً  و شدممي عصبي

 بھ و ایستاد لحظھ چند ھال کنار از گذشتن حین کردم ھمراھیش و گذاشتم میز روي رو امخوردهنیم چاي اشبدرقھ

 بھ وقتي داشتم برش و رفتم سمت ھمون بھ رسیدم سفید خرگوش بھ تا پیمودم رو دیدش مسیر شد خیره اينقطھ

 گرفتھ سمتش بھ رو ناز خرگوش کھ طورھمون. کنم چکارش پرسید تعجب با. گرفتم سمتش بھ اونو رسیدم سپھر

 و چشم بین رو نگاھش. نشکنھ دلش خواستم فقط گرفتمش نرگس از اگھ من توئھ مال این بگیرش،: گفتم بودم

 بعد...  تو يواسھ باشھ گذشتھ، کھ ھاستسال من بازيعروسک سن از: گفت مکث کمي از بعد و چرخوند دستم

افتاد راه بھ آروم ھم . 

دومیش اینم: کردم زمزمھ و شد کشیده انگشتر سمت نگاھم افتاد پایین دستم    

 سالن بھ رفتھ در جلوي ات تنھایي بھ رو مسیر بقیھ مھمانم و نبودم خوبي میزبان دادمي نشون در شدن بستھ صداي

. گرفت دلم بود مونده جا سینک کنار کھ امید ساعت دیدن با بردم شویيظرف سمت بھ رو ھافنجون و برگشتم

ً  فردا  راه بھ مھرنوش عمھ يخونھ سمت بھ کاریم ساعت شدن تموم محض بھ بعد روز. زدممي سر بھش باید حتما

 داداش بده خیر خدا: گفت ناراحتي با گرفتم رو امید سراغ وقتي فتگر آغوشم تو محکم عمھ رسیدنم، با افتادم

 اون شھمي آب و کنھمي خودخوري ور این از این وقتي باشھ کار این تو تونھمي صالحي چھ دونمنمي رو محمود

ً  جون عمھ بیار طاقت: گفتم و بوسیدم رو نرمش يگونھ. ور اون از دختر  من و من با عمھ. توشھ خیري حتما

 خواستنمي دلم اصالً  اما دونستممي کنھ؟ بپا رو عقد مراسم زودتر خواستھ امید چرا دونيمي تو...  آرزو: پرسید

 وارد و زدم در بھ ايتقھ رفتم امید اتاق سمت بھ بعد. صالحھ بھ باشین مطمئن: گفتم فقط ھمین واسھ بزنم حرفي

 شدنم وارد بھ اصالً  و خوندمي رو اصلیش زبان صصيتخ ھايکتاب از یکي و بود شده دراز دم تخت روي شدم

 تو نرمي بھ رو دستم کردنھ فکر مشغول فھمیدم اشبستھ ھايچشم دیدن با نشستم تخت روي کنارش نداد اھمیت

 بھ کرد نگاه بھم و کرد باز رو ھاشچشم سریع چون شد حضورم متوجھ تازه انگار کشیدم رنگش خرمایي موھاي

 پیشنھادم دادن از گھمي دروغ دونستممي. عالي: گفت و چرخید شونھ بھ چطوري؟ سالم،: گفتم و زدم لبخند روش

 فضاحت این باعث کھ باشھ متأسف باید اوني متأسفي؟ چرا تو: گفت حرص با. امید متأسفم: گفتم و شدم شرمنده
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 ما مگھ بیاد بیرون خونھ از نداره حق گرفتھ، ازش رو گوشیش. بشنوم صداشو ذارهنمي حتي روزه دو شده

ً  امید شدم مطمئن امروز داشتم شک امروز تا اگھ گرفت بغضم ناراحتیش اینھمھ از آرزو؟ کردیم چیکار  واقعا

 منشأ ھوس یھ از تونستنمي خندیدمي ھمیشھ کھ امیدي واسھ کالفگي و ناراحتي اینھمھ. داره دوست رو نگار

 تموم چیز ھمھ کن اذیت خودتو کم امید، بسھ: گفتم و سیدمبو رو موھاش روي گرفتم آغوشم تو رو سرش بگیره

 بعد کمي. نبود سختي کار بودم خواھرش عمر یھ کھ مني واسھ گلوش تو مردونھ بغض یھ درک نزد حرفي. میشھ

 آرزو، پیشش برو: گفت و گرفت رو دستم داشت قرمز ھايرگھ شکستھ بغض یھ از ھاشچشم کرد بلند رو سرش

. بشھ ترسخت واسش سخت روزھاي این نذار نذار، تنھاش دممي قسمت کردم حقت در کھ ھایيبرادري تموم بھ

 محض بھ ندادم اھمیتي شام موندن واسھ عمھ عمھ اصرار بھ حتي دادممي گوش حرفش بھ باید شدم بلند جا از

بود مشغول گرفتم رو نوید شماره مھرنوش عمھ يخونھ از خروج  

: گفتم پرسياحوال و سالم از بعد داد جواب کوتاه بوق چند از بعد کردم امتحان دوباره بعد دقیقھ چند بود مشغول

 بھ. کردممي صحبت نگار با داشتم االن آره متأسفانھ: گفت و کشید آھي کرده؟ چیکار محمود عمو داري خبر نوید

 عمو نمیاد کوتاه جوره چھی بابا دونم،نمي: گفت و کشید یوفي چیھ؟ کارھا این دلیل نظرت بھ: پرسیدم سرعت

 شده قاطي چیز ھمھ بود نوید با حق. آرزو شده قاطي ھم با چیز ھمھ کنھ، آرومش جوري یھ نیست کھ ھم مرتضي

 دلبستگي و ھمبستگي نگار، و امید محکم ولي نوپا يرابطھ سپھر، بھ من احساس نبود جاش سر چیز ھیچ و بود

 با دیگھ چیز تا ھزار و مھرنوش عمھ سکوت محمود، عمو غریب و عجیب رفتارھاي بابا، نبود نرگس، و نوید

 باید حال ھر بھ: داد ادامھ اون و آره گفتم دروغ بھ و اومدم خودم بھ ھست حواست: پرسیدمي کھ نوید صداي

مرتضي عمو اومدن تا حداقل کرد صبر .  

 بھ شاید. روندم محمود عمو يخونھ سمت بھ ناخودآگاه کردم قطع رو تلفن خداحافظي از بعد و گفتم اوھومي

 و گرم ھايتخت خیالبي نگین و نگار با کھ کردم رو ھایيوقت ھواي شایدم. دادم امید بھ کھ بود قولي خاطر

 کھ ھم محمود عمو نبود تعریفي چندان نگار وضع. خوابیدیممي ھم کنار سفت زمین روي و شدیممي نرممون

 سفید ھايرختخواب ھم کنار رفتم اتاقش بھ نگار ھمراه. شدنمي رابطھ این در حرفي ھیچ شنیدن بھ حاضر اصالً 
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 سخت قدراین کشیدن دوري روز دو کردمنمي فکر. نخوابیدیم صبح تا کدوم ھیچ اما کردیم پھن زمین روي رو

 »دونمنمي« یھ فقط دلم بھ جوابم و چیھ؟ من احساس اسم عاشقن اینھا اگھ: پرسید و شد بلند درونم صداي. باشھ

 کدومھیچ صبح ھايدم دم تا کاشتم نگار صورت روي نرم يبوسھ یھ شدم بیدار خواب از کھ صبح. بود ساده

 از امروز رفتم بیمارستان سمت بھ خداحافظي یھ از بعد و شدم آماده کنم بیدارش اینکھ بدون ھمین واسھ نخوابیدیم

 آدم من کردممي فکر گاھي کردممي شروع خون عالمھ یھ و عمل یھ با رو صبحم باید کھ بود کاري روزھاي اون

 لبخند یھ و شدمي خارج ریکاوري از اومدن ھوش بھ از بعد بیمارم اینکھ از بعد بار ھر اما نیستم کار این

 تو کارم ظھر ت.  تنبلیمھ از ناشي ھادلزدگي اون کھ رسیدممي نتیجھ این بھ نشستمي ھاملب رو رضایت

 دیشب بیچاره این کھ افتاد یادم تازه شده خاموش گوشیم دیدم کھ بزنم زنگ بابا بھ خواستم یدکش طول بیمارستان

 بھ و برگردوندم جیبم بھ رو گوشي ندادم اھمیتي نداشتم شارژر چون منم و کنید شارژ خدا تورو داد پیام بار ھزار

گرفتم ارناھ براي ساندویچي راه سر رفتم بودم گذاشتھ رو ھاملباس کھ اتاقي سمت  

 الاقل تا دارم نیاز کبریت چوب دوتا یھ کردممي حس. رسوندم آسانسور بھ رو خودم سختي بھ مطب بھ رسیدن با

 با بود مطبم در پشت کھ دیدم رو سمانھ آسانسور از خروج محض بھ نیفتھ ھمھ روي ھامپلک اونھا واسطھي بھ

 نداشتھ خبر ھم باید: گفتم و رفتم سمتش بھ بودي؟ بیرون اِ  :گفت و چرخید سمت بھ پیدا کم خانم بھ،بھ: گفتم لبخند

 با شلوغھ سرم کھ دونيمي شرمنده: گفت و بوسید رو امگونھ جلو اومد. اونھ واسھ دوره راھمون کھ نیست باشي

 ناز با و انداخت پایین رو سرش. کردیمنمي یاد رو رفقا دیگھ داشتیم فرید آقا یھ ھم ما اگھ داري حقم: گفتم شیطنت

 ازش ازدواجش از قبل کھ بود سمانھ ناتني پسرخالھ فرید گرفت امخنده حالتش این بھ. آرزو نشو لوس اِ : گفت

 ازدواج سمانھ. بود شده منتفي چیز ھمھ بودند وصلت این مخالف خواھر دو ھر چون اما بود کرده خواستگاري

 درخواست بھ بوده خبرنگاري کھ شغلش يواسطھ بھ میشھ ناامید وصلت این از کھ ھم اشخالھ پسر بود کرده

 رو جووني عشق ھواي باز شده جدا سمانھ فھمید و برگشت کھ پیش ماھھ چند حاال و لبنان میشھ اعزام خودش

 ھمھ دیگري و بود شده خستھ دخترش تلخ يتجربھ از یکي کھ ھم مادرھاشون کرد خواستگاري ازش و بود کرده

 واسھ دل تھ از افتممي کھ کالفگیش روزھاي یاد. پذیرفتند کنھ ازدواج ايدیگھ يکس با پسرش محالھ دونستمي
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 نپذیره رو سام فرید اینکھ از ترس گذروند سر پشت رو سختي روزھاي کنممي تداوم آرزوي روزھاش این شادي

 وسط این کھ اونھ فقط و ندارند مشکلي ھم با اونھا دید زمان مرور با وقتي اما کردمي اشدیوونھ داشت بالعکس یا

: گفت. جاھمین: گفتم و اومدم خودم بھ کجایي؟: گفتمي کھ صداش با. داد بلھ جواب و شد راضي بالتکلیفھ

ً  چرا - اینجام؟ چرا بپرسي خواينمي  اومدم: گفت لبخند با کردي؟ ما از یادي کھ شده چي بپرسم خواستممي اتفاقا

 با. لبنان ریممي فردا: گفت و انداخت پایین رو سرش خداحافظي؟: پرسیدم تعجب با خداحافظي؟ و تشکر واسھ

 چي؟ واسھ تشکر و: گفتم ھمین واسھ نیست راضي عجلھ ھمھ این از ھم خودش کردم حس. زود چھ: گفتم تعجب

. توام مدیون رو سام جون من: گفت بود زده زل چشمام بھ یکھ حال در و گرفت دستش تو رو ھامدست اومد جلو

: گفت و کشید عمیق نفس یھ. باشي اون شاکر باید خدایي مدیون رو پسرت جون تو دیوونھ،: گفتم و مشبوسید

داد ھدیھ بھم بستھ یھ دلگیرکننده و پرشور خداحافظي یھ از بعد. لحظھ بھ لحظھ. ھستم  

 رو شيگو و رسوندم بھش رو خودم سرعت بھ شم وارد و بچرخونم قفل توي رو کلید شد باعث تلفن زنگ صداي

 یھ کردي؟ خاموشي رو گوشیت چرا حاال؟ تا دیشب از بودي گوري کدوم: کشید فریاد نفر یھ الو گفتم تا و برداشتم

 ترآروم و آره؟ شناسينمي منو کھ: گفت چون شده ترحرصي بود معلوم شما؟: پرسیدم بدجنسي با و زدم لبخند

 روي رو گوشي ھم من کرد قطع رو تلفن کھ بگم یزيچ خواستم بود گرفتھ امخنده. دممي نشونت: داد ادامھ

 گذاشتمش ھمونجوري و کنم باز رو کادو رفت یادم مراجعم اولین ورود با. دیوونھ: کردم زمزمھ و گذاشتم دستگاه

 سر پشت از بعد و شدم بلند جا از نداشتم نا خستگي زور از اما بود شده تموم کارم بود 7 ساعت حدود. میز رو

 یھ کردم سعي ھامچشم بستن با و گذاشتم میز روي رو سرم ھمین واسھ برسم خونھ بھ سنگین ترافیک یھ گذاشتن

 اما شم بلند خواستم اومدم خودم بھ در يدستگیره چرخیدن صداي با کھ گذشت کمي بدم مغزم بھ کوتاه استراحت

 یادآوري با بزنم توھم بود شده باعث زیاد خوابيبي انگار بستم رو ھامچشم دوباره تنبلي با نشنیدم صدایي وقتي

 نفر یھ کردم حس کھ شدمي گرم داشت ھامچشم کرد خوش جا لبم رو محو لبخند یھ دادم سپھر بھ کھ توھمي لقي

 دیدم کھ کردم باز چشم ترس کمي و عجلھ با کردممي حس راحتي بھ رو نگاھش سنگیني ایستاده، سرم باالي

 داشتم انتظار اوردم سرش غروب کھ بالیي بھ توجھ با شد چھارتا ھامچشم دیدنش با سرمھ باالي درست سپھر
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 صوف و صاف رو خودم خوابیدي؟ اینجا چرا: پرسید فقط اشھمیشگي اخم با اما پایین بیاره رو دکورم بزنھ

 خندپوز با و افتاد میز روي يشده کادوپیچ يبستھ بھ نگاھش کھ بگھ چیزي خواست. بودم خستھ: گفتم و کردم

 آره،: گفتم و فھمیدم رو منظورش کھ نیوردم خودم روي بھ. داشتي پیش در رو سختي روز معلومھ کامالً : گفت

 واسھ: گفت و چرخید سمتم بھ بعد ثانیھ چند اما بود دودل انگار انداخت نگاھي تعارفیم صندلي بھ. بشین واقعاً،

 نگاش اخم با گردهمي صاحاببي از بھتر کلمھ یھ دنبال و عصبانیھ بود معلوم...  اون بگم اومدم نیومدم مھموني

 سمت بھ سرعت بھ. دينمي جواب صبح از چرا کھ نگرانھ حاجي کن روشن رو گوشیت. داد ادامھ کھ کردممي

 عزیز سالم: گفتم بزنھ حرفي اینکھ از قبل داد جواب بوق دو از ترکم تو گرفتم رو شماره و رفتم میز روي تلفن

 ناشي کھ بغضي شدم؟ سر بھ جون صبح از کجایي بابا؟ خوبي تو خوبم من: گفت و کشید عمیقي نفس خوبي؟ دلم

بابا حاج سر بھ جون دشمنات: گفتم و دادم فرو رو بود دلتنگي از  

 خواستنمي دلم اصالً . محمود عمو کار منھاي البتھ کردم تعریف واسش رو صبح و دیشب موضوع ھم بعد

ً  دادممي شرح رو دالیلم داشتم وقتي پھرس يقیافھ کنم نگرانش  قایق با بده نشون کردمي سعي بود دیدني واقعا

. بودند فعال فعال رادارھاش نوعي بھ و بود من ھايحرف بھ حواسش تمام اما مشغولھ میزم روي تزییني چوبي

 جلوي سختي بھ کردم طعق رو تماس دلگیر خداحافظي یھ با و زدم حرف جون مریم ھم بعد و بابا با دیگھ کم یھ

 رو خاصش ھاياخالق اما بود عزیز واسم جورایي یھ درستھ نکنم گریھ سپھر جلوي تا گرفتممي رو خودم

 راھھ بھ سر و آروم اون باشم نداشتھ باھاش کاري من تا بود شده ثابت بھم جورایي یھ البتھ بودم نکرده فراموش

 فقط گرفت امخنده. برم دیگھ من: گفت و شد بلند جا از کردم قطع کھ رو تلفن. ھامشیطنت تمام و منم کنم چھ اما

 کرده گره ھاياخم با. حاال داشتین تشریف: گفتم کنایھ با بشنوه مارو ھايحرف تا بود نشستھ فضولي زور از

ً  بلھ: دادم جواب و زدم لبخند یھ. طالست وقت ممنون،: گفت و کرد نگاھم  ارند سر یھ کھ کسایي واسھ مخصوصا

ً : گفت پوزخند با. سودا ھزار و  بنازم سرم فداي گفتم خودم با برسونھ منو نکرد ھم تعارف یھ حتي رفت و. دقیقا

 نفھمیده رو آخرش حرف معني درست راستش بیفتم راه بھ تا کردم جمع ذره ذره رو وسایلم. جونو مریم ماشین

 این مشکلش پس افتادم پوزخندش یاد رسید سمانھ دیھھ برداشتن بھ نوبت وقتي کردمي مشغول رو ذھنم این و بودم
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 بود ايشیشھ گوي یھ تو کلبھ یھ کردم بازش سرخوشي با گرفتم درنظر خوب ينشونھ یھ عنوان بھ اینو. بود ھدیھ

ً  کرد نواختن بھ شروع آروم خیلي موسیقي یھ و خورد زیرش بھ دستم معلق ھاي ستاره و اکلیل کلي با  یھ واقعا

 دوباره ذوق با بود درخت تک یھ کنار درخشان ریز ھايالمپ و ستاره عالمھ یھ میون قشنگ و یایيرو يخونھ

 با افتادم راه بھ و کردم جمع رو وسایلم عجلھ با بود 9 بھ ربع یک کھ ساعت دیدن با بود العادهفوق. کردم روشنش

 سر رفتم کردم عوض رو ھاملباس اینکھ از بعد نبود ايچاره اما سرم تو خورد سکوتش و سردي خونھ بھ رسیدن

 کردم درست ساده نیمروي یھ و برداشتم مرغتخم دوتا نداشتم ھم رو آشپزي يحوصلھ نبود توش ھیچي یخچال

 زنگ بار صد صبح از بودم مطمئن بود امید انداختم بھش نگاھي خورد زنگ شارژ بھ بودم زده تازه کھ گوشیم

 خونھ از داشتم کھ آخري لحظھ محمود عمو اما نگاره نگران دونستممي نھ یا دمب جواب باید دونستمنمي اما زده

 دلم اما شم خیالبي خواستم نشکنم رو تحریم این و نبرم خبر بینشون داد قسم بابا جون بھ منو اومدممي بیرون

خجستھ امید داش کوچک مرد بزرگ بر سالمي: گفتم و کردم وصل رو تماس نیومد  

 خبر؟ چھ زلزلھ، سالم: گفت انرژي کمي با چون نیست بدي خبر شد مطمئن من سرحال صداي از انگار

 اشجسمي حال وگرنھ است افسرده کم یھ فقط سالمتي: گفتم. راه اون بھ زدم رو خودم اما فھمیدم رو منظورش

 و زد داريصدا پوزخند. محمود عمو...  راستش: گفتم من و من با نداد؟ پیغامي نگفت، چیزي: پرسید. خوبھ

: گفت دادشت مھارش در سعي کھ عصبانیتي با. داد قسمم: گفتم شرمندگي با نگي؟ چیزي سپرده ھم تو بھ: گفت

 عیدش روز ھايحرف پس نداشت اعتماد من بھ اگھ کرد، قبول چرا بده دختر خواستنمي اگھ آرزو، فھممشنمي

 مگھ: گفت حرص با امید؟ شدي دیوونھ: گفتم تعجب با. بگیرش ازم بخواد ترسممي آرزو، ترسممي بود؟ چي

 گم و گور غریب کشور یھ تو سال 12 کھ کسي بھ بدم رو دخترم چرا کرده حساب خودش با نشستھ گم؟مي دروغ

 يھمھ دونستممي. پرسودتر ھم تره مطمئن ھم پروپاقرصش و پولدار خواستگارھاي از یکي بھ دمشمي بوده

: گفتم دلیل ھمین بھ کنھ قضاوت مغرضانھ انقدر نداشتم انتظار ازش اما میاد وشر کھ فشاریھ از ناشي ھاشحرف

 تو از خواستگار تاده نگار ھم باشھ مبارکت گفت بھت کھ روزي باشھ یادت اما عجیبھ کم یھ کارش دارم قبول

 مودمح عمو اگر ضمن در. کنيمي زندگي جوري چھ داري سالھ 12 دونستمي ھم روز ھمون و داشت سرتر
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 تونستھ تازه وام و قرض زور با کھ علي بھ دادنمي رو نگین بود ھاشبچھ ازدواج مقابل در ضررش و سود فکر

 دور ھاماه من نیست ندیدنش روز دو روز یک از دردم: گفت چون شد آروم انگار. بزنھ روانشناسي مرکز یھ

 رو لحنم منم کردم سعي. کنن پشیمونش یا یمونپش کھ اینھ از دردم. واسم بودن عزیز کھ رو کسایي ندیدم و بودم

 چند نھ بیفتھ امروز اتفاق این کھ بھتر چھ شھ پشیمون باشھ قرار ھمھ اگر. داداشم شھنمي پشیمون گفتم و کنم آروم

 نیمروم سراغ و کرد قطع وقتي کنم آرومش تونستم کھ شکر رو خدا و زدم حرف باھاش دیگھ کلي. دیگھ سال

 یھ الاقل تا رفتم اتاقم سمت بھ و شویيظرف روي گذاشتمش دادم دست از رو اشتھام تمام بود دهز یخ حسابي رفتم

 سر بھ جون داشتم دلتنگي زور از دیگھ و بود مونده باقي بابا اومدن تا روز سھ فقط. بخوابم کم یھ و کنم مفید کار

 يخانواده تو جوئش و جنب کم یھ. تنش از پر یکسال ھم اون بود گذشتھ سال یک ياندازه روز 12 این شدممي

 باشھ کنارمون رو روزي دو یکي بتونھ تا بود کارھاش کردن ریست و راست حال در نوید بود افتاده ایرانمھر

 باشھ بھتر کارھا روال کھ گشتمي خدمھ دوتا یکي پي مھرنوش عمھ بود شیریني و میوه تھیھ دنبال محمود عمو

 ایجاد ظاھرش تو تغییري ھیچ ھنوز آخھ انداختمي خنده بھ منو این کھ بود شیک و راحت لباس یھ فکر تو نگین

بود نشده  

 و زدندمي پا و دست خودشون سکوت يپیلھ تو ھنوز کھ نگار و امید جز بود سرگرم نحوي بھ ھرکس باالخره .

ً  داد روز دو بھ رو جاش زود خیلي روز سھ بود شده غیب انگار کالً  کھ سپھر  یھ بود شده انجام ارھاک تقریبا

 حیاط سمت بھ و گفتم نباشید خستھ بودند ھامیوه شستن مشغول کھ مستخدمیني بھ بود ھمھ وجود تو خاص جنبش

 و بود اومده ھادرخت دادن کود واستھ دیروز کھ افتادم قربون مش یاد بھ و شد کشیده ھادرخت بھ نگاھم رفتم

 و برگشتم ایستاده کنارم یکي کردم حس. بعد يھفتھ تا بره فرستادمش و داشتم قبول قابل يبھونھ یھ خدا شکر

 و زد عمیقي لبخند چطوره؟ ما نيني پرسیدم، گونھبچھ لحن با و کشیدم صافش شکم روي رو دستم دیدم رو نگین

 کشیده ھم تو ھاشاخم نمیاد؟ نگار راستي...  جوريھمین: گفتم و کشیدم عمیقي نفس اینجایي؟ چرا تو. خوبھ: گفت

: داد ادامھ بغض با و بیاد نیست الزم گفت بابا اما شد آماده ذوقي چھ با صبح براش بمیرم: گفت ناراحتي با و شد

 لبخند ھمین واسھ نبود خوب نگین واسھ ناراحتي و غصھ شدم پشیمون سؤالم از. آرزو شد حالي چھ دونينمي
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 واسھ باید نگار نخواد یا بخواد محمود عمو باالخره ،خورهمي غصھ نيني نباش ناراحت: گفتم و زدم کوچیکي

بیاد بابا دیدن .  

 کذایي تیپ اون با سپھر. شدیم روبرو زندگیمون يصحنھ ترینکمدي با و برگشتیم در سمت بھ بوقي صداي با

 دوتا دیدن و وانت شدن نزدیک با پارکینگ تو بیارش داشت سعي و بود نشستھ داغون و درب وانت یھ پشت

 اما بگیره رو اشخنده جلوي داشت سعي پایینش لب گزیدن با ھم نگین گرفت شدت امخنده ايقھوه و سفید وسفندگ

 بھ رو خودش سریع و خنده زیر زد شھ باز شاید تا زدمي بھش سپھر کھ ھایيتنھ درو کردن گیر دیدن با ھم اون

 پیاده زادهخان و شد باز در باالخره کردم حفظ رو لبخندم و وایستادم سرجام بدجنسانھ من اما رسوند خونھ داخل

. کجا داغون و درب وانت این و کجا و ام بي داشت ھم حق. کرد راست رو کمرش سختي بھ کاري ھر از قبل شد

 بھ برخورد محض بھ کھ کوبیدش ھم بھ محکم و کرد خالي در روي رو حرصش تمام من لب رو لبخند دیدن با

 ترآروم: گفتم و رفتم سمتش بھ شد پیدا ھاشلپ چال باز و خنده زیر زد ھم خودش بار نای شد باز دوباره بدنھ

ً : گفت و انداخت ماشین بھ نگاه یھ. پاشھمي ھم از قطعاتش االن  چھ واي: گفتم و رفتم وانت عقب سمت بھ. واقعا

نازي؟ چیزاي چھ :گفت کھ کردم نگاش غرهچشم با خنده زیر زد ھادیوونھ مثل یھو. نازي ھايبعبعي  

 بشر این جلوي باز من واي نازي؟ چیزاي چھ: گفت کھ کردم نگاش غرهچشم با خنده زیر زد ھادیوونھ مثل یھو

 ھرچي، حاال: گفتم و نیاوردم خودم روي بھ دلیل ھمین بھ کرده عادت دیگھ نداره عیب گفتم خودم پیش دادم سوتي

 ساختمون سمت بھ قدم یھ. من پس نھ من؟: گفت وافري تعجب با. مکن بازي باھاشون خواممي پایین بیارشون بیا

ً : گفت و برداشت  سریع جوري؟ چھ آخھ: گفت و داد تکون سري. کنممي خواھش: گفتم و جلوش دویدم. عمرا

 یاد تازه کردم؟ سوارشون من مگھ بابا اي گفت کالفگي با چرخید سمتم بھ. کردي سوارش کھ جوريھمون: گفتم

کرد؟ سوارشون کي پس پرسیدم، کنجکاوي با پس کیھ مال وانت اون کھ مافتاد این    

 ساعت یک تا داره کار گفت گرفت ھم آدرس من بھ داد رو ابوقراضھ این ھم بعد خریدم ازش اینارو کھ ھموني

 من قصد اصالً  راستش کرد؟ کاریش شھنمي حاال: گفتم و ریختم ھامچشم تو رو خواھشم تمام گربھ مثل. میاد دیگھ

 انگار. کنھمي پیدا حلي راه چھ ببینم خواستمي دلم خیلي ھم باشم تنھا باھاش کم یھ ھم خواستممي نبودند گوسفندھا
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 و کرد نگاه گوسفندھا بھ استیصال با و کرد باز رو عقب حفاظ برگشت رو رفتھ ھايقدم چون داد جواب نگاھم

 اومده بیرون از تازه کھ علي سمت بھ دو ھر خنده صداي یھ با. پایین بیاید دیگھ خوب: گفت بھشون جدي خیلي

 علي افتاد خنده بھ ھم سپھر خود بود کم کنمشمي خواھش سپھرخان يجملھ چون داد جواب علي چرخیدیم بود

 از ترکم تو صورت این غیر در چون بشین خیالشبي بھتره نظرم بھ: گفت و گرفت سمتم بھ رو دستش يبستھ

 باغچھ سر بالیي اگھ دونستممي و بود منطقي حرفش. مونھنمي باقي گل و سبزه اسم بھ چیزي اینجا از دقیقھ چند

ً  بابا بیاد  سفارش: گفت لبخند با چیھ؟ این: گفتم بستھ بھ اشاره با و نکردم مخالفتي بنابراین کنھمي رو پوستم حتما

 و شدیم وارد ھم با سھ ھر و کردم ازش حسابي شکرت یھ. فرستاده انگلیس از دوستم کھ جامع يمقالھ یھ جنابعالي

 خانم یھ بھ خواستمي انگار سپھرخان: گفت کھ جایي کرد تعریف بقیھ واسھ شیطنت با رو گوسفندھا قضیھ علي

 زیر زدیم ھم سپھر و من کردم ھنگ لحظھ یھ کھ پایین بیاد دیگھ خوب: گفت مؤدبانھ ھمچین بده، رقص پیشنھاد

 اتفاق اون از قبل فقط ترقبل کم یھ امروز اگھ اما کردمي ھمراھیمون لبخند با فقط شد کشیده یدام بھ نگاھم خنده

ً  شدمي تکرار  جا از صدا و سربي کرد جلب رو امتوجھ امید خالي جاي شام میز سر کردمي شیطوني کلي حتما

 زنگ بھش تا رفتممي خونھ سمت بھ نگراني و ناامیدي با د نبو گشتم جارو ھمھ رفتم حیاط سمت بھ و شدم بلند

 غذا حال در کھ امید دیدن با اما رفتم جلو لرزون ھایيقدم با گوسفندھاست پیش یکي کردم حس لحظھ یھ کھ بزنم

بود گوسفندھا بھ دادن  

 کمي با و ندارم رو تو يحوصلھ: گفت و انداخت بھم نگاھي نیم نشستي؟ اینجا چرا: پرسیدم و کشیدم راحتي نفس

 دونمنمي: گفت کھ گذاشتم اششونھ روي درديھم ينشونھ بھ رو دستم. کنھمي اذیتم خالیش جاي: داد ادامھ مکث

 ذھنم تو چیزي یھ. گذاشتن تنھا اونو چرا اومدمنمي من گفتمي بھم بود الزم اگھ اما چیھ ھابازيمسخره این دلیل

 چند و نشد خوشحال اصالً  انتظارم برعکس. ببینیش يبر تونيمي تنھاست کھ حاال بھتر خوب: گفتم و زد جرقھ

 گفت کھ پرسیدم نگین از نکرد باز رو در وقتي رفتم ھم اونجا تا حتي کردم رو فکر ھمین منم: گفت بعد لحظھ

 فردا حال ھر بھ: گفتم باشھ قاطیش ھم شیطنت کمي کردممي سعي کھ لحني با. خالش يخونھ بردش محمود عمو

 وارد ھم ھمراه و شد بلند جا از نامطمئن لبخند یھ با. گرفت گوسفند بوي سرتاپامون کھ پاشو مھ حاال بینیشمي
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 خود تا شد باعث بود رسیده حد سر بھ دیگھ کھ امدلتنگي و استرس و بابا دیدن ذوق و شوق بود سختي شب شدیم

 راھي ھرکدم سپھر بجز و نذارند نھامت رو شب دادند ترجیح دیدند رو حالم این کھ ھم بقیھ بزنم قدم و نخوابم صبح

 راھي بقیھ اصرار برخالف سپھر اما شند بیدار صبح 4 ساعت بتونند استراحت و چرت یھ با تا شدند اتاق یھ

 انگار کنم اصراري نتونستم اما بمونھ خواستمي دلم خیلي برسونھ رو خودش ساعت سر داد قول و شد اشخونھ

 بود شده باعث ھمین و فھمندمي رو رازم ھمھ بکنم بھش کھ توجھي ترینکوچک با کردممي حس بودم شده دیوونھ

 با رفتم پایین ھاپلھ از وقتي شدم آماده و گرفتم دوش یھ کھ بود نیم و سھ ساعت. بگیرم کناره کمي بھش نسبت

 بھ شد واھندخ بیدار ھم بقیھ دیگھ دقایقي تا کھ شد راحت خیالم بود کردن نرمش مشغول کھ محمود عمو دیدن

 بوسیدم رو ریزش يگونھ. نازدونھ بخیر ھم تو صبح: گفت و زد مھربوني لبخند. بخیر صبح: گفتم و رفتم سمتش

. نھ ھم آره ھم: گفتم بدجنسي با شده؟ طاق طاقتت گفت و کرد نگام خنده با افتیم؟مي راه کي ممنون،: گفتم و

 يستاره کھ شما تغاري تھ واسھ ھم شده تنگ بابا واسھ دلم مھ اینکھ یعني: دادم ادامھ چھ؟ یعني: پرسید متعجب

. پدرسوختھ زنيمي سینھ بھ رو داداشت سنگ یا شده تنگ دلت: گفت و کشید ھم تو کمي رو ھاشاخم.  شده سھیل

 حاال: گفتم و گرفتم رو مھربونش ھايدست. دونممي: گفت و کشید آھي. پریشونھ خیلي امید دو، ھر: گفتم صادقانھ

 کھ بره خواست و. خوادمي چھ خدا ببینم تا: گفت و کوبید امبیني نوک بھ آرومي بھ. کنید تمومش دونیدمي کھ

بمونن جدا ھم از شوھر و زن خواھدنمي ھم خدا...  محمود عمو: گفتم و گرفتم رو دستش  

 رفتھ یادت وماد؟د فامیل شدي جنابعالي ھست حواست اصالً : گفت کنھ عوض رو بحث داشت سعي کھ حالي ر

 تو جدي. خوشانشھ خوش االن نگار کھ نگید ضمن در دوطرفم فامیل من نخیر: گفتم مصرانھ ھستیم؟ ھم مایي

شھمي دیر کھ شو آماده برو ھم حاال الزمھ واسش اما نیست: گفت و زد زل ھامچشم .  

 صبح خلوتي خاطر بھ. رفتم البا ھاپلھ از و گفتم چشمي باشھ خودت کار تو سرت و نزن حرف دیگھ یعني این

 ھايصندلي روي ھمگي و کرد پرسياحوال ھمھ با بود رسیده ما از قبل سپھر رسیدیم فرودگاه بھ زود خیلي

 ناخودآگاه اومدن اوناھاشون،: گفت شادي با نگین کھ وقتي شد اعالم تأخیر بدون پرواز خدا شکر نشستیم انتظار

: پرسید. کرد پر رو مشامم تلخش عطر بوي گرفت رو بغلم زیر یکي بیفتم زمین بھ اینکھ از قبل شد سست پاھام
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 قلبم و بود رفتھ باال بدنم حرارت اما افتادم فشارم کنم فکر: گفتم و دادم تکون آرومي بھ رو سرم خوبھ؟ حالت

 خودم نرمي بھ دلیل ھمین بھ کنھمي حسش راحتي بھ سپھر کردممي فکر کھ طوري کوبیدمي سینھ بھ واردیوانھ

 با و شد تزریق پاھام تو ايتازه جون گرفتمي رو سراغم کھ بابا صداي شنیدن با کردم تشکر و کشیدم کنار رو

 رو صورتم اشک ارادهبي جوگندمیش موھاي و مھربون ھمیشھ يچھره دیدن با جلو رفتم و پریدم جا از توان تمام

 ھايعقده تمام انگار فشرد خودش بھ منو محبتش تمام با ھم اون و دادم جا بغلش تو رو خودم وجود تمام با کرد پر

 من و بوسید رو امپیشوني بابا شدم آروم کمي وقتي بود کرده باز سر امنیتش از پر و گرم آغوش تو امروزه 12

 خواست بابا وقتي فقط و داد دست محکم و مردونھ بابا با اومد جلو سپھر من از بعد رفتم جون مریم سمت بھ

 کردم حس لحظھ یھ بوسید و گرفت بغلش تو جوجھ یھ عین رو مادرش ھم بعد شد خم کمي ببوسھ رو اشپیشونھ

 گوسفندھاي قصاب رسیدن محض بھ افتادیم راه بھ خونھ سمت بھ ھم ھمراه ھمگي اوردم در بازيکولي زیادي

 نگار از خبري بازم اما شدند ونھخ وارد خونش روي از شدن رد با جون مریم و بابا و کرد قربوني رو زبونبي

 دیدن با و کردم باز رو در بودم حیاط تو کھ من در زنگ اومدن در صدا یھ با بعد ساعت نیم حدود نبود نوید و

 چشم ھم شب تا اما کردم ذوق کلي بود ایستاده نیره فاصلھ قدم چند با و داشت بغلش تو رو نرگس کھ نوید

 و شده پشیمون محمود عمو کردمي حس بود شدن دیوونھ حال در امید و کرد پیدا ادامھ نگار راه تو انتظاري

ً  کنھ ابراز خوادمي جورياین  بازدید براي خالش خانواده ھمراه نگار باالخره کھ بود شب 9:30 ساعت حدودا

  .اومدند

 دیدن با بعد ثانیھ چند از ترکم اما نشد ورودشون متوجھ اول بود نشستھ نوید کنار کشیدم امید سمت بھ رو نگاھم

شد بلند جا از ناخودآگاه نگار  

 تکون جا از خواست. نگراني و سؤال از پر نگاه یھ بود دوختھ نگار لرزان ھايچشم تو مستقیم رو نگاھش

 نگار سمت بھ و کشید بیرون رو دستش امید ولي گفت چیزي گوشش زیر و گرفت رو دستش نوید کھ بخوره

 حرکت بھ با کرد عوض خروجي در سمت بھ رو راھش و شد پشیمون رسید بھش اینکھ محض بھ اما رفت

 اصالً  و بود دوستانش جمع تو چرخوندم محمود عمو سمت بھ رو نگاھم مسیر ھمون بھ رفتن و نگار دراومدن
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 مھ نوید برگردند ترسریع ھرچھ تا بودمش دوختھ در بھ نگراني با و چشم بود شده وجودم تمام نشد قضیھ متوجھ

 داغون رو خودس وگرنھ باال طبقھ بود رفتھ استراحت واستھ نگین کھ کردم شکر رو خدا نداشت بھتري حال

ً  شد مانع سپھر کھ دنبالشون بره خواستمي حتي نداشت بھتري حال ھم نوید کردمي  کھ دقیقھ 10 از بعد حدودا

 بھ کھ بود پریده ورود بدو در نگار نگر انقدر شدند وارد امید بعد کمي و نگار اول گذشت ساعت 10 ما واسھ

 آب خیالبي کھ محمود عمو بھ نگاھي. فھمید بابا: پرسید نگراني با دیدنم با رسوندم بھش رو خودم سرعت

نکنم گمون: گفتم و انداختم نوشیدمي رو پرتقالش .  

 بابا بابا، پیش رفت مداد خوردش بھ زور بھ من کھ غلیظ شربت یھ خوردن از بعد و کشید آسودگي روي از نفسي

 داداش، خونھمي درس داره: داد جواب جاش محمود عمو کھ پرسید رو تأخیرش دلیل و کشید آغوشش بھ پدرانھ

 برخورد مھموني طي. شاهللان: گفت و کرد نگاھش افتخار با بابا. ارشد واسھ کنھ شرکت دانشگاه شاهللان قرار

 کنارم محمود عمو کھ رسیدممي ھامونمھمون بھ راحت خیال با منم دبو شده ترآروم امید نیومد پیش ايدیگھ

 اضافھ تحریمتون بھ روز یھ دقیقھ ھر ازاي بھ کردي نقض رو قانون دقیقھ ده بگو زرنگ آقاي بھ: گفت و ایستاد

: گفت خندلب با و انداخت باال ايشونھ...  عمو: غریدم و کردم نگاه بھش بغض با. روز ده و ماه دو یعني شھمي

 کردم تکرار واسش رو عمو ھايحرف. گفتمي چي: پرسید و نزدیک اومد امید شدنش دور با. خواستن خودشون

 تونستھ نگار کھ شدم خوشحال.  منھ مال کھ زنمھ مھم روز ده و سال دو بکنش بگو بھش: گفت خیاليبي با

 شد سپھر جمع حواسم شد راحت امید از یالمخ وقتي اومدیمبرنمي پسش از ما از کدوم ھیچ کھ کاري کنھ آرومش

 بھ نوید پرغم نگاه سرم چرخوندن با کردم حس خودم روي رو نگاھي سنگیني بود کردن صحبت مشغول علي با

 وقتي اومدیمبرنمي پسش از ما از کدوم ھیچ کھ کاري کنھ آرومش تونستھ نگار کھ شدم خوشحال.  کشید خنجر دلم

 خودم روي رو نگاھي سنگیني بود کردن صحبت مشغول علي با شد سپھر جمع اسمحو شد راحت امید از خیالم

کشید خنجر دلم بھ نوید پرغم نگاه سرم چرخوندن با کردم حس  

 کردم سعي و گرفتم ازش رو نگاھم شرمندگي با زد رو دلم اشتلخي اما بزنھ لبخند یھ کرد سعي توان تمام با

 مسافراي يخستھ ھايچشم بھ توجھ با شام خوردن از بعد ھمھ بعد عتسا دو یکي کنم سرگرم نگار با رو خودم
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 آشپزخونھ سمت بھ ھمھ رفتن با بمونھ خواست ازش بابا کھ سپھر جز بھ شدن ھاشونخونھ راھي کمکم رسیده تازه

 تمام با مھ اون کھ نشستم بابا کنار کاناپھ روي سیني چرخوندن از بعد برگشتم سالن بھ و ریختم چاي تا 4 و رفتم

 کمي از بعد بابا زد زودگذر لبخند یھ و انداخت بھمون نگاه یھ سپھر فشرد خودش بھ منو و کرد بغلم وجود

 اشالعادهفوق ھدیھ ھمھ از ترمھم و مھموني تدارکات و من بابت مدت این تو کھ زحماتي خاطر بھ چینيمقدمھ

 چي؟ من پس: گفتم و شد طاق طاقتم شده کادوپیچ بستھ ھھم اون دیدن با داد بھش رو ھاشسوغاتي ھمھ بعد و کرد

تو مال ھم این: گفت و اومد بیرون اتاق از جون مریم موقع ھمین .  

 بود کرده گل فضولیم بدجور اما بره خواست سپھر. گرفتم دستش از رو ھابستھ و طرفش رفتم خوشحالي با

 راحت بذار: گفت بابا کھ کرد نگاھم مردد. کنينمي بازشون: گفتم پررویي با ھمین واسھ ببینم رو ھاشسوغاتي

 با و زد محو لبخند یھ. باشیم گرنظاره فقط دیممي قول. خودتھ مال ھمش نترس: گفتم طعنھ بھ و کردم نگاش. باشھ

ً  کھ بود آورده فشار بھم فضولي انقدر. کنید باز رو ھاتونھدیھ ھم شما اینکھ شرط بھ: گفت شیطنت  قبول سریعا

 با انقدر کرد ھاشبستھ کردن باز بھ شروع نشھ پاره کادوھا کاغذ کھ طوري آروم خیلي و نشست اونم. مکرد

 چون خورممي حرص دونستمي کنم فکر کنم خفش خواستمي دلم کھ کردمي رو کار این طمأنینھ و حوصلھ

 باال برد رو عملش سرعت و دش من دادن حرص خیالبي باالخره بود شده سرخ فروخورده يهخند یھ از اشچھره

 خیلي سفید پیرھن یھ سومي یک، درجھ شلواري پارچھ یھ دومي بود سفید ايسرمھ ورزشي گرمکن سمت یھ اولي

 چشمم حسابي و اومدمي چشم بھ قشنگ خیلي بود رنگ طالیي کھ سرآستینش ھايدکمھ با کھ بود دوخت خوش

 رنگ بھ بود قشنگ العادهفوق چادري پارچھ یھ موند باز ترم سھ دھنم کرد باز کھ رو رومي چھارمي گرفت رو

 من مثل کھ ھم سپھر کردمي خیره رو چشم ھاشکاريزري آخر دست و بود شده کار توش حسابي کھ نباتي

 مال این مادر نھ: گفت و زد لبخند جون مریم.... شده اشتباه انگار: گفت جون مریم بھ رو بود کرده تعجب

 من قرار گفتھ کي حاال: گفت بزنھ لبخند زور بھ کردمي سعي کھ حالي در سپھر. اوردم تبرک عنوان بھ عروسمھ

 نگفت ھیچي سپھر روز اون تا مونھمي امانت تو پیش ھم این گیريمي روز یھ باالخره: داد جواب بابا. بگیرم زن

کشید پر ھاشلب روي از ھم مصنوعي لبخند ھمون اما  
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 رو کادوھام شدم کسل کسلیش از ھم من. کنم عمل شرطمون بھ نکر صبر حتي رفت و شد بلند جا از ھم بعد کمي

 اگھ تا کردم باز رو ھامبستھ میليبي با و نشستم تخت روي اتاقم تو رفتم خیر بھ شب و تشکر از بعد و برداشتم

 جالب. بودند صخا و قشنگ اشونھمھ. نشم موند گل تو خر مثل پرسیدند رو نظرم جون مریم یا بابا فردا

 احتماالً  سپھر زن مال عین چادر بھ و امآینده شوھر واسھ احتماالً  کھ سپھر مال عین شواري يپارچھ ترینشون

 ھم بھ ما رسیدن بود ممنوعھ کھ زدممي پا و دست عشقي تو داشتم من گرفت دلم ناخودآگاه بود عروسیم واسھ

 گذاشتم و کردم جمع رو ھمھ کشوندمي من رخ بھ رو واقعیت این شکل یھ ھايپارچھ و چادرھا این و بود محال

 نیاز حس این بھ من برادرم ھم اون و سپھرم خواھر من ھمھ نظر از نیارن یادم تا نباشن چشمم جلوي تا کمد تو

 از رو خودم احمقانھ شاید مسائل سري یھ خاطر بھ نبودم حاضر دیگھ کردممي آرامش احساس باھاش داشتم

 پرسید تعجب با نشستم تحت روي کھ من دیدن با شد وارد آروم بابا بودکھ خودم افکار تو کن روممح حالوتش

 فکر تو: گفتم و لبم رو اومد واقعي و عمیق لبخند یھ دیدنش با. دينمي جواب زنممي در ھرچھ چرا پس بیداري؟

 آقایي یھ: گفتم صادقانھ و کردم حفظ رو لبخندم بودي؟ چي یا کي فکر تو بپرسم شھمي: گفت و نشست کنارم. بودم

 چون: گفتم و کشیدم نامحسوسس و کوتاه آه غمگیني؟ چرا و –. ما عشق شده قضا از کھ خاص و تیپخوش

 تنھات مدت یھ کھ شرمنده زندگیشي، يھمھ تو: گفت مھربوني با و گرفت آغوش تو منو. زندگیشم کجاي دونمنمي

 من گرفت، رو قلبم دیگھ یکي و نبودي کھ بابایي شرمنده من بگم ھشب خواستمي دلم گرفت بغضم. گذاشتمم

 دیگھ عشق یھ از خودت عشق جاي بھ بار این کھ شرمنده من کشیدم، بطالن خط یھ اعتمادت رو کھ شرمنده

 آخر چیھ نظرت: گفت و بوسید رو روشون نمناکم ھايچشم دیدن با و گرفت باال رو سرم بابا. زدم حرف واست

 زود خیلي. . کردم قبول کنم خوشحالش اینکھ واسھ. درمیاي ھم تنھایي این از بیرون؟ بریم جمعي دستھ رو ھفتھ

 عضالنیش بدن تو بود گرفتھ ھدیھ کھ پیرھني زیبایي گرفت نفسم آن یھ دیدم رو سپھر وقتي رسید ھفتھ آخر

 با اشطالیي دور مارک ینکع دادمي نشونش قدتر بلند رنگش سفید کتان شوار و اومدمي چشم بھ تربیش

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 romantops  برترین رمان ھا

t.me/romantops 
 

 روي از رو عینک رفتم کھ جلو اومدمي اشبرنزه پوست بھ حسابي و داشت قشنگي ھارموني پیرھنش ھايدکمھ

داد جواب آرومي ھمون بھ اونم کھ کردم سالم یھ آرومي بھ و برداشت ھاشچشم   

 تو درس يبھونھ بھ ھم باز کھ نگار جز بودیم شده جمع ھمھ کنھ کمکش وسایل آوردن تو تا رفت بابا سمت بھ و

گذشتمي رسیدنمون از ساعتي یک بود نشده حاضر جمع  

 در داشتند انگار بودند کرده ھم تو رو شون ھاکلھ انقدر کھ سپھر و امید کردندمي پچپچ دو بھ دو جوونترھا و

 علي کھ پرتقالي ولع با چینھم گرفت امخنده افتاد نگین بھ کھ نگاھم. کردندمي صحبت ايھستھ مسائل مورد

 زمزمھ گوشم کنار نوید. نیست جھان تو ترمزهخوش میوه اون از کردمي فکر آدم کھ خوردمي رو بود کنده پوست

: گفت بعد کمي و زد روش بھ پرمھر و عریض لبخند یھ اونم کردم اشاره نگین بھ ابرو با خندي؟مي چي بھ: کرد

 يتپھ یھ کوه از منظورش. نورديکوه بریم شو پا بخندي من يخواھرزاده و اھرخو بھ اینجا بشیني اینکھ جاي بھ

ً  سنگالخي  ھستي؟...  ھرچي: گفت و گرفت اشخنده ھم خودش! کوه؟ کردم تکرار گريموذي با بود بلند نسبتا

 روبرو تپھ ھب ھستي؟ رو چي: پرسید و کرد قطع رو صحبتش امید. ھستم کھ معلومھ: گفتم و شدم بلند جا از سریع

 سپھر چي؟ تو: داد ادامھ سپھر بھ رو و میام منم: گفت و شد بلند جا از...  روبرویي يقلھ فتح: گفتم و کردم اشاره

 بھ بسپره رو زنش شد حاضر باالخره ھم علي افتادیم راه بھ نفري 5 بنابراین. نمیاد بدم: گفت و شد بلند جا از ھم

 ما از ترآروم بودند کرده دعوت کنفرانسشون تو ھم رو علي کھ حالي در میدا و سپھر بیاد ھمراھون و جون نسیم

 رو فوق آزمون راستي: پرسید کھ گفتیممي سخني دري ھر از و کردیممي حرکت جلوتر نوید و من و اومدندمي

 دیدم ھوی. دنبالش رممي فردا بگیرم رو امجلسھ بھ ورود کارت نرفتم ھنوز: گفتم خیاليبي با دادي؟ چطور

 با. پانزدھمھ آزمون شدي دیوونھ: گفتم و کردم اخمي ندادي؟ آزمون دیروز تو یعني: گفت و ایستاد سرجاش

 اما بودم نخونده خیلي بود درست شدم خشک جام سر. بود پانزدھم دیروز آرزو: غرید و کرد نگاھم ناباوري

 بلغزه پام شده باعث کھ بود مسائل ھمین شاید دادم دست از الکي رو فرصتم سال یک. بود ھم شدنم قبول احتمال

 دیگھ خوردم قل پایین سمت بھ توپ یھ مثل و زمین خوردم تعادلم دادن دست از با بخورم سر و پایین سمت بھ

 تنم داشت بزرگش و کوچیک ھايسنگ و داشت تندي شیب تپھ اما نبود ارتفاع خیلي درستھ نداشتم امیدي دیگھ
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 محکم دستم یھ دیدم کردم باز کھ چشم اما رسیدم پایین بھ کردم حس ایستادم حرکت از عھدف یک کھ کردمي لھ رو

 نوید رسیدند بھمون لحظھ ھمون تو ھم نوید و امید بود سپھر برگشتم دست صاحب سمت بھ داشتھ نگھ رو بازوم

 بلند جا از و نکرد اعتراضي ھم اون کشیدم بیرون رو دستم خجالت با انداخت سپھر يشده قفل دست بھ نگاھي

آرزو؟ خوبي پرسید نگراني با و گرفت رو جاش سریع امید شد   

 شھ مطمئن تا بود حرکت یھ ھمین منتظر فقط انگار دادم تکون »آره« معني بھ سري چرخیدمي دھنم تو زبونم

کشید آغوش تو منو شدت بھ چون سالمم  

 گرفتم امخنده احساسش ابراز این بھ. مردي کردم فکر وایستاد قلبم دیوونھ: گفت فشردمي خودش بھ کھ حالي در و

 از بود شده دردناک و زخمي ھاسنگ با برخورد تو بدنم تمام نداشتم ھم رو زدن کوچولو لبخند یھ ناي حتي اما

 گس و خشک دھنم. شيمي بھتر بخور کم یھ: گفت و گرفت سمتم بھ آب بطري یھ علي اومدم بیرون کھ امید بغل

 شستم رو صورتم و دست ھم اشبقیھ با و شدم بلند جا از آروم و کشیدم سر رو آب و گرفتم ازش ور بطري بود

 سال یھ نوید: گفتم اختیار بي و شد باز زبونم باالخره. افتھمي اتفاق این دونستمنمي ببخش: گفتم شرمندگي با نوید

 اما بود اون با حق. خونديمي درس زروشبانھ کھ نیست: گفت و زد بخشآرامش لبخند یھ. دادم دست از رو

 و کرد کوچولویي اخم...  اما: گفتم دادم دست از رو شانس این کھ درصد یک حتي بود ھم شدنم قبول امکان

کنھ؟نمي درد جاییت...  نداریم اگر و اما: گفت   

 حاال تا کھ سپھر. خوبم: گفتم و دادم تکون سري ھمین واسھ. نشکستھ جاییم بودم مطمئن اما کردمي درد تنم تموم

 رو برگشت راه و کردن تأیید ھم بقیھ پایین بریم بھتره اوضاع این با: گفت و برگشت سمتمون بھ بود ما بھ پشتش

 علي و سپھر. نیارم خودم سر بالیي یھ باز کھ بود گرفتھ محکم رو دستم و بود ایستاده کنارم امید گرفتیم پیش در

 کالفھ و نذاشتم جیگر رو دندون.... اومدمي تنھا ما از فاصلھ قدم چند با دنوی و کردندمي حرکت جلوتر ھم

 دلت خیلي بدبخت؟ این بھ بدي گیر خوايمي باز چیھ: گفت و کرد نگاھم چپ چپ گرفت؟ منو سپھر چرا: پرسیدم

ھر؟سپ چرا اینھ منظورم نھ: کردم توجیھ. شده متوجھ بد رو منظوم فھمیدم باشي؟ مرده االن خواستمي   
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 و سپھر ولي کرد قفل پام و دست پایین شدي شوت چلفتي پا و دست توي دیدم تا کھ من:داد ادامھ و گفت آھاني

 کردم نگاھش. کردین پیدا نجات وارژان ژان دست بھ جنابعالي آخر دست کھ طرفت دویدند سریع علي و نوید

 و خاکي حسابي کھ ھم سفیدش سرتاپا ھايلباس لنگھمي راستش پاي فھمید شدمي دقت کمي با و رفتمي راه جلوم

 گیر پاش بگیرت اینکھ از قبل: گفت و انداخت بھم مشکوکي نگاه شد؟ چي پاش: پرسیدم ارادهبي بود شده کثیف

 موضع تغییر سریع کردم کنجکاوي زیادي فھمیدم شده؟ مھم واست اینقدر چرا. زمین خورد سنگ تیکھ یھ بھ کرد

 ھاخانواده پیش رسیدن محض بھ انداخت سپھر بھ دقیق نگاه یھ و گفت اوھومي. داد نجاتم باالخره: گفتم و دادم

 دیدن با چرخید سمتمون بھ بابا نگاه حرف این با و. دوتا شما شدین چي: گفت و صورتش تو کوبید جون مریم

شده؟ چي پرسید و دوید سمتمون بھ »حسین امام یا« گفتن با سپھر کثیف ھايلباس و من زخمي صورت  

 بھ رو نگرانش نگاه بابا. نباش نگران خوبم ھم االن زمین خوردم کوچولو یھ: گفتم و بوسیدم رو اشگونھ نرمي بھ

 بابا کرد تعریف رو چیز ھمھ نوید وقتي بعد کمي. راحت خیالت حاجي خوبم: گفت لبخند با کھ دوخت سپھر سمت

 کشتن بھ رو خودت کھ داشت رو ارزشش انقدر آزمون یھ فتگمي آخھ لرزید تنم کھ انداخت بھم غضبناک نگاه یھ

 و سپھر توجھ ارزش خطر این آزمون نھ اما داشت آره گفتمي دلم تھ حسي یھ اما نھ یا داشت دونستمنمي بدي؟

 ھر بدن نشون دکتر یھ بھ منو تا برگردند گرفت تصمیم بابا. داشت رو توسطش کردن پیدا نجات دیگھ بار یھ

 نیمھ دوتا و پزشک دوتا نفره دوازده ده جمع این تو انگار نھ انگار نشد منصرف وجھ ھیچ بھ دمکر ھم کاري

 نداره آفت بم بادمجون گفتمي کھ امید برخالف ھم محمود عمو نوید و سپھر بود اینجا جالب ھست پزشک

 نگاه برابر در بابا بود کوفتگي تشخیصش ھم بیمارستان پزشک وقتي حتي کنم ھمراھي بابارو داشتن اصرار

 بود سپھر لنگون پاي بھ حواسم تمام و نبود راحت خیالم من ولي. ترهراحت خیالم اینجوري: گفت فقط من دلخور

 سرگرم بابا تا کرد راھي خونھ سمت بھ رو بقیھ زور بھ و نذاشت تنھا بابارو و منو وضعش این با حتي کھ

 - گفت؟ چي دکتر: پرسید و داد تکون آره ينشونھ بھ سري ؟خوبي: پرسیدم و رفتم سمتش بھ بود دکتر با صحبت

 دکتر بھ رو پات بھتر. کردي کمکم کھ ممنون. است ساده کوفتگي یھ گفت نیست الزم دکتر گفتم کھ من ھیچي

: پرسید سپھر بھ رو و شنید رو آخر يجملھ بابا. نیست الزم: گفت فقط و انداخت بھم کوتاه نگاه یھ بدي نشون
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 اخم با بابا. بده نشونش دکتر بھ نیست حاضر اما دیده آسیب سپھر پاي: دادم جواب جاش بھ من کھ افتاده؟ اتفاقي

 کھ دونممي پزشکم خودم من حاجي نیست الزم: گفت سپھر. ببینم پاشو چرا؟ دیگھ تو: گفت و کرد نگاه سپھر بھ

 خیال ھم تا پاشو آرزوئھ با حق داد، ادامھ بابا. دلیل نشد کھ این پزشکم منم خوب: گفتم سریع خیلي نیست چیزي

 سپھر کھ ببنده آتلش خواست دکتر بود دیده ضرب پاش شد بلند جا از میليبي با سپھر. مادرت ھم شھ راحت من

 رو تالشش تمام اومدیم بیرون بیمارستان از وقتي نداد اجازه و کنھ مراقبت ازش تونھمي خودش گفت و شد مانع

 بنابر دهمي انجام رو سختي کار فھمیدممي اششده مشت ھايدست از اما برداره عادي رو ھاشقدم تا کردمي

 صدا بھ بود ساکت لحظھ اون بھ تا کھ سپھر روند خونھ سمت بھ و نشست فرمون پشت خودش بابا سپھر وضعیت

 کرد نگاھش دلخوري با بابا. خودم خونھ رممي من. دارین نگھ آژانس یھ جلوي زحمتبي حاجي: گفت و دراومد

: داد ادامھ سپھر. مایي مھمون روزي سھ دو برگردي تو تا مونھمي جاش سر اتخونھ نباش نگران: گفت و

شم مزاحم خوامنمي . 

ً  بابا بار این  داري رو امنداشتھ پسر حکم واسم تو اما داري من بھ حسي چھ تو دونمنمي: گفت و شد دلخور واقعا

 متوجھ کھ سپھر. بگذروني بد ما با رو روزي سھ دو بھتره. ترهراحت مادرت و من خیال جورياین ضمن در

 داد ادامھ مسیر بقیھ بھ و کرد باز رو ھاشاخم ھم بابا. بگین شما ھرچھ: گفت بود شده بابا ناراحتي عمق

 خونھ بھ یدنرس با باشھ من واسھ اتفاق بھترین تونستمي این بود شده تزریق پوستم زیر بھ نامحسوسي خوشحالي

 کتابخونھ کنار اتاق یعني ھمیشگي اتاق بھ استراحت براي خواست سپھر از بابا جون مریم بھ جامع توضیح یھ و

 سپھر یعني این و ریختھ ھم بھ رو اتاق حسابي کردن گردگیري خاطر بھ گفت و کرد مخالفت جون مریم کھ بره

 بھش پلھ از اومدن باال تو بابا کرد پیدا انتقال بود من اتاق واردی بھ دیوار کھ اتاقي یعني ماندهباقي اتاق تنھا بھ

 بگیرم رو ھامزخم احتمالي عفونت جلوي تا گرفتم گرم آب دوش یھ رفتیم خودمون اتاق بھ ھرکدوم و کرد کمک

 شدنم خارج اتاق از و پوشیدم مشکي ساده شلوار یھ و بنفش بلوز یھ و کردم خشک حوصلھ با رو موھام بعد وب

 یھ با جون مریم چي؟ خان سپھر پس: پرسیدم تعجب با شدیم جمع میز دور ھمھ وقتي کردم کمکش میز چیدن تو

 سرعت بھ. اتاقش برممي غذاشو نکنھ پایین باال زیاد پاش اون با بھتره: گفت و اومد بیرون آشپزخونھ از سیني
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 رضایتش لبخند بابا کنار از عبور حال در و فتمگر دستش از رو سیني برم،مي من: گفتن با و شدم بلند جا از نور

 عین درست کھ حرکاتم بھ کشیدم عمیقي نفس و کردم مکث اتاقش در پشت رفتم باال ھاپلھ از عجلھ با دیدم رو

ً  اما گرفت امخنده بود شده دبیرستاني دخترھاي  زدم در بھ ايضربھ نبود خودم دست کارا این از کدوم ھیچ واقعا

 از اومدن از قبل کھ رو ھایيلباس از دست یھ شدم وارد و کردم باز رو در آرومي بھ. تو بیا: گفت بالفاصلھ کھ

 من دیدن با بود سبزرنگ يساده شرتتي یھ و راحت گرمکن یھ شامل کھ بود پوشیده رو بودیم آورده خونش

 سمتش بھ غذا سیني با شینھبن بود کشیده روش رو خودش يملحفھ کھ تختي روي تا کرد جاجابھ را خودش کمي

 اون یادآوري با. نریختي توش کھ چیزي: گفت شیطنت با و انداخت بو و رنگ خوش قیمھ بھ نگاھي رفتم

 کھ حالي در. کني تستش باید اول نیست اعتمادي تو بھ نھ: گفت و خندید اونم خنده زیر زدم موندني بیاد فسنجون

 دیگھ یکي میري فوقش نداري اشکالي: گفت و انداخت باال اينھشو. ھست قاشق یھ فقط اما: گفتم خندیدممي

: گفت و انداخت باال ايشونھ اونم. ھاشدم پرت کوه از صبح من مثالً  چھ؟ من بھ: گفتم و انداختم باال شونھ. میاري

خورمنمي نکني تستش تا نداري خوبي يسابقھ خودتھ تقصیر . 

 وضعش این با نیومد دلم اما بیرون زدممي و داشتمبرمي رو غذا ینيس »جھنم بھ« گفتن با بود ايدیگھ کس اگھ

 تمام خوردم قاشق یھ و کردم خالي برنج يگوشھ رو خورشت از کم یھ برداشتم رو قاشق رفتم جلو نخوره چیزي

 بھ ايبامزه يقیافھ شد؟ راحت خیالت حاال: گفتم غذا دادن قورت با داشت نظر زیر رو حرکاتم دقت با مدت

 گفتم با و زدم لبخند پرروییش ھمھ این بھ. کرد تحمل شھمي خوب اما نھ کھ راحت راحت: گفت و گرفت خودش

 مریم رفتم آشپزخونھ سمت بھ و گفتم »ايآره« بھش؟ دادي: پرسید بابا بیرون زدم اتاق از »بیارم قاشق میرم«

: گفتم و دادم نشونش رو قاشق مادر؟ کجا گھدی پرسید تعجب با گرفتم پیش در رو باال راه دوباره دید کھ جون

 این از امان« شنیدم خوبي بھ رو جون مریم جملھ این اما دادم ادامھ راھم بھ و برممي اینو دارم زمین افتاد قاشقش

 با رو غذاش نیمھ تا سپھر روبروم يصحنھ دیدن از کردم باز رو در معطلي بدون و زدم در بھ ايتقھ »وسواس

 قاشق یھ کنممي نگاھش مات دید کھ سپھر گذشت ذھنم از جون مریم يجملھ دیگھ بار یھ بود وردهخ قاشق ھمون

 بودم نداده طولش اصالً  بودم مطمئن من اما. نیاوردم طاقت دیگھ دادي طولش خیلي: گفت و گذاشت دھنش دیگھ
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 چھ در: پرسیدم گیجي با تي؟گف چي مامان بھ: گفت کھ بیرون بیام خواستم و دادم تکون فھمیدن نشونھ بھ سري

 بمونھ بذارش پس: گفت و داد تکون سري. زمین افتاد گفتم بھش: گفتم کھ کرد قاشق بھ اياشاره ابرو با مورد؟

 از پر ذھنم خوردم میليبي کمال در رو شام بیرون زدم اتاق از سیني يگوشھ قاشق گذاشتن از بعد و گفتم ايباشھ

 دادم ترجیح من و شدمي مانع عقلم اما کنھ تعبیر شکل ترینقشنگ بھ رو کارش تخواسمي دلم بود سؤال عالمت

 با کھ بود گذشتھ خوابیدنم از ساعت چند دونمنمي. برم خواب بھ بخشآرام یھ خوردن با دو ھر از فرار براي

 کردمي درد نمبد تمام و بود خشک دھنم شدم بیدار خواب از بود پیچیده تنم تمام بھ کھ عجیبي گرماي احساس

 کھ مرد یھ يوسایھ پیچیدمي گوشم تو کھ غریبي عجیب صداھاي اما بخورم آب لیوان یھ تا شم بلند جا از خواستم

 درست. . ببندم رو ھامچشم و بشم جمع خودم توي ترس با شد باعث بود افتاده دیوار روي بالکن باز نیمھ در از

 از بودم مطمئن و نداشتم ورزشي ھیچ صبحگاھي ھاينرمش جز شديم سالي ده حدود اما بودم کاررزمي کھ بود

 صدا شد تربیش قلبم ضربان تختم بھ مرد ھايقدم شدن نزدیک احساس با اومد برنخواھم ھیکل اون با فردي پس

نمیاد پایین تبش لعنتي: غرید و گذاشت صورتم روي رو دستش مرد بود مرگ سمفوني مثل گوشم تو باد . 

 یھ آب: نالیدم و برداشتم ھم از رو ھامپلک آرومي بھ بود وحشتم و ترس ھايآتش يھمھ روي آبي مثل صداش .

. شم بلند جام از تونمنمي: دادم ادامھ سختي بھ ھست تريبیش توضیح بھ نیاز کردم حس کرد نگاھم خاصي جور

 یھ رو توش آب و گرفتم رو لیوان برگشت خنک آب لیوان یھ با بعد دقیقھ چند رفت و گرفت ازم رو اشخیره نگاه

 برتب یھ وسایلت تو: پرسید و سنجید رو بدنم دماي دست پشت با دوباره و کردم کوتاھي تشکر. کشیدم سر نفس

 پر سرنگ یک با بعد يدقیقھ چند از ترکم و رفت سمتش بھ دادم نشونش رو لوازمم کیف سر اشاره با شھ؟مي پیدا

 این پایین بیارمش خواممي خوردي کھ ھایيضربھ مال احتماالً  باالست خیلي تبت :گفت شمرده و اروم و برگشت

 خالي از بعد اون و برگشتم آرومي بھ بود بخشآرامش ھاشحرف چقد. برگردي آروم بھتره برهتب ھم آمپول

 بدنم ويت عجیبي درد کنار بھ تبم نبود خوب اصالً  حالم بکشم دراز اول حالت بھ تا کرد کمکم سرنگ کردن

 کاریش اما دونممي: گفت و داد تکون فھمیدن ينشونھ بھ سري. دارم درد خیلي: گفتم و کردم باز لب بود پیچیده

 خوردن با. کنھ اتپاشویھ کنممي بیدار رو مامان نشد قطع تبت و نشدي بھتر اگھ دممي بھت مسکن یھ کرد نمیشھ
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 درد و بود شده قطع تبم اما نبود سپھر از خبري شدم بیدار ھک صبح. افتاد ھم روي و شد سنگین ھامپلک مسکن

 بھ رو خودم کھ رسید ذھنم بھ بودم خونده کامیون یھ پشت پیش وقت چند کھ جملھ یھ بود کرده پیدا تخفیف بدنم

 با وایساد قلبم خندي؟مي چي بھ: گفتمي کھ سپھر صداي با »باشي تو پرستارم شاید کنم تب الھي« انداخت خنده

 بھ بخور: گفت و گرفتم سمتم بھ رو شیر لیوان اینجایي؟: پرسیدم و کردم نگاه خیسش صورت و سر بھ تعجب

 یھ با شماییم مثل ما مگھ بلھ: گفت و زد شیطوني لبخند پایین؟ رفتي پات این با: گفتم تعجب با. دیشب شام تالفي

 در. باشي نریختھ توش چیزي تو حاال: گفتم و گرفتم دستش از رو لیوان.  کنیم لرز و تب ساده خوردن زمین

 و شد خارج اتاق از و. کردي حروم رو شبم یھ چون نیست معلوم: گفت رفتمي اتاق در سمت بھ کھ حالي

ً  خوردم جرعھ جرعھ رو گرم شیر. کرد گیر اتاق يبستھ در پشت من »ممنون چي ھمھ واسھ« يجملھ  واقعا

 شب یک شدنمي باورم ھرگز داشتم دوست پیش روز از تربیش روز ھر مکرد اعتراف خودم با. بودم بھتر خیلي

 ھمیشھ دیدممي گذشتھ بھ مرور با کنھ پذیرایي ازم گرم شیر با صبح و بمونھ بیدار تختم کنار سپھر صبح تا

پسندیدمشمي صورت و ھر در من ولي کردمي تالفي فقط اون و بودم من کنندهشروع  

 

 بھ. بودند عزیز اندازه یھ بھ واسم دو ھر کھ دلسوز و مھربون سپھر این چھ و شق لھک و مغرور سپھر اون چھ

 بیدار تا و بشینم دادم، ترجیح کھ بودم خوابیده انقدر نبود کسي شدم سرازیر ھاپلھ از و رفتم در سمت بھ آرومي

 تو: گفت و کرد اخمي من دندی با اومد بیرون اتاق از جون مریم شدنش روشن محض بھ ببینم تلویزیون بقیھ شدن

 اونم. راحت خیالتون خوبم خوب: گفتم و زدم پھني و پت لبخند کني؟ استراحت نباید مگھ کني؟مي چیکار اینجا

 جمعي دست صبحانھ یھ کنم بیدار رو سپھر منم تا آشپزخونھ تو برو پاشو خوبي اگھ گفت و زد مھربوني لبخند

 مغزم حساس مواقع تو معمول طبق نھ؟ چرا: گفت و چرخید سمتم بھ تعجب با نھ: زدم فریاد ناخودآگاه. بخوریم

 چیزي: پرسید و گرفت نگراني رنگ متعجبش نگاه نکید بیدارش بھتره...  چیزه: گفتم من و من با و کرد قفل

 داشت درد کم یھ دیشب: دادم جواب ھمین واسھ کردم خواببي رو اتدردونھ عزیز صبح تا بگم نشد روم شده؟

 حالي چھ ببینم برم است خیره پسر این بس از. بده مرگم خدا: گفت و کوبید صورتش بھ جون مریم. نخوابید وبخ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 romantops  برترین رمان ھا

t.me/romantops 
 

 بذارین بھتره خوابھ، االن دادم مسکن بھش صبح دمايدم نھ: گفتم سرعت بھ. نبود کنول کالً  انگار. داره

 لنگون باال بره نذاشتم اینکھ از سرخوش مھ من داد تغییر آشپزخونھ سمت بھ رو مسیرش خدا بنده. کنھ استراحت

: گفت دید منو پرسشگر نگاه وقتي و اومد بیرون عسل شیر لیوان یھ با دیدم کھ رفتممي آشپزخونھ سمت بھ لنگون

ً  کشیده اون کھ دردي ھمھ اون با  چشمم کھ بگم چیزي باز خواستم. بخوره بدم اینو رممي کرده ضعف حسابي حتما

 توي دستي. ماسید دھنم تو حرف خورد اومدمي پایین ھاپلھ از خوابيبي از ناشي سرخ ھايشمچ با کھ سپھر روي

 سپھر نداري؟ درد دیگھ مادر؟ خویب: گفت دیدنش با جون مریم اومد سمتمون بھ و کشید اشریختھ ھم بھ موھاي

 بھم ھم آمپول و قرص چندتایي و بود سرم باال صبح تا آرزو داشتم تب کم یھ دیشب نھ: گفت و زد شیطوني لبخند

 بخورم رو شیرعسل لیوان این مونده فقط حاال خوابیدم راحت راحت کھ بود آروم انقدر ھم صبح شدم، بھتر تا داد

 داد سپھر بھ رو لیوان بود شده راحت خیالش کھ جون مریم انداختم پایین رو سرم خجالت با. شم اولم روز مثل تا

 خیره لبخند یھ با و بود زده تکیھ سرش پشت کابینت بھ سپھر. کنھ بیدار صبحانھ خوردن واسھ بابارو تا رفت و

 حرف گرفتم تصمیم کنم فرار اشهخیر نگاه از اینکھ براي. خوردمي رو شیرش جرعھ جرعھ و کردمي نگاھم

 پیشش ھم باز دمفھمی من و شد ترپھن لبخندش است؟ خوشمزه: پرسیدم رو اومد زبوم بھ کھ ايجملھ اولین و بزنم

دادم سوتي  

 این خاطر بھ شاید البتھ زنممي غریب عجیب ھايحرف و کنممي گم رو پام و دست جلوش ھمیشھ چرا دونستمنمي

 در نگاھش شالق زیر از تا بکنم کاري ھر بودم حاضر و بیارم تاب رو اشخیره نگاه تونستمنمي اصالً  کھ بود

 اومد سمتم بھ گفتي؟ چیزي: پرسیدم و کردم نگاش بعد تا بکشم سد یھ ھامخیال و فکر جلوي شد باعث صداش برم

ً  است خوشمزه خیلي گفتم: گفت و  تخت مسکن یھ خوردن با بعد و باشي داشتھ درد صبح تا دیشب اگھ مخصوصا

 بابا اصرار بھ رفت بیرون آشپزخونھ از و داد دستم بھ رو خالي لیوان و کشید سر رو اشجرعھ آخرین. بخوابي

 سپھر پذیرفتیم مشتاقانھ دو ھر کھ کنیم استراحت کمي تا رفتیم ھاموناتاق بھ سپھر و من صبحانھ خوردن از بعد

 رفتم تختم سمت بھ اتاق بھ ورود با. خودم قراربي قلب و اون شیطون نگاه از فرار براي من و خستگي خاطر بھ

 از پاسخبي تماس 25 دیدن با کھ کنم بازي کمي الاقل تا نمتلف سر رفتم بردنمي خوابم اما انداختم روش رو خودم و
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 عوض نظرم بودم نشنیده گوشي بودن سایلنت خاطر بھ من و بود پیش دقیقھ 5 ھمین تا شدن جدا لحظھ از کھ نوید

 بلھ: داد جواب نوید؟ داشتي کاري: پرسیدم و کردم سالم داد جواب بوق دومین با گرفتم رو اششماره سریع و شد

 گوشیم شرمنده خدا بھ: گفتم سریع. دادي جواب ھم چقدر شاهللا ما کھ بپرسم رو سوپرمن و خانم حال خواستميم

 پایین بیاد تبم تا بمونھ سرم باالي صبح تا شد مجبور پاش اون با سپھر شد بد حالم دیشب ھم بعد بود سایلنت

 زنگ زودتر وگرنھ دیدم رو گوشیم االن مینھ ھم من حاال، خود تا بخوابھ ذره بھ نذاشت جون مریم کھ صبحم

 خوب زودتر ھرچھ امیدوارم: گفت حوصلگيبي با و نداشت رو سابق حالي سر دیگھ و شد گرفتھ صداش. زدممي

 فھمیدم تازه کرد قطع و. . خوايمي تو چون رو سپھر و باشي سرحال ھمیشھ خواممي خودم جون رو تو بشین

 بھ و کوبیدم تخت روي رو امشده گره مشت شکستم رو دلش و گفتم واسش دلم از ھمیشھ مثل ناخواستھ احمق من

 شناختممي خوب رو صداش شدم بیدار مانند ویز ویز صداي با اما برد خوابم کي دونمنمي. فرستادم لعنت خودم

 صدا بخوابم دوباره و پتو زیر ببرم رو سرم تا شد مانع کنجکاوي زدمي حرف کسي با آروم داشت کھ بود سپھر

 و شدم بلند جا از اومدمي بود شده جدا ھم از دیوار یھ توسط کھ ھااتاق ھايبالکن طرف یعني اتاق چپ سمت از

بالکن روي رفتم . 

 و سربي اونجاست کردمي ثابت بھم تلخش عطر بوي و بود گرفتھ محافظ ينرده بھ کھ دستي بود درست حدسم

 پس بخوابم نتونستم صبح تا میگم گم؟مي چي فھميمي: گفت عصبانیت با و دراومد صدا بھ دوباره ایستادم صدا

 ً  رو شھر ھمھ باید حاال بردمي رو آبروم داشت جوري چھ ببین. نیست من يمؤاخذه واسھ خوبي وقتي االن مسلما

 تم؟خواس من مگھ منھ؟ دست مگھ داد، ادامھ بعد و کرد سکوت کمي بوده من سر باالي صبح تا کردمي خبر

 دوباره بود عصبي و عمیق ھاشنفس اما کرد سکوت دوباره. کنھمي فکر اون کھ نیستم اوني من. سینا فھممنمي

 فکر سینا اما کنھ کاري خواستمي انگار. برممي رو رشتھ این باش مطمئن برمش،مي: گفت و دراومد صدا بھ

 رو تلفن بعد و. کنممي رو سعیم تمام اما نھ یا بتونم کھ دونمنمي: گفت بعد ثانیھ چند چون برنمیاد پسش از کردمي

ً . شدم شوکھ دماغم تو سیگار بوي پیچیدن با بعد دقیقھ چند کرد قطع  رو سپھر داشت کھ بود چي مسئلھ این واقعا

 آروم واسھ بود بیزار سیگاري آدماي از کھ ھموني مملکت، یھ پزشک سپھر، کھ حد این تا ھم اون کردمي داغون

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 romantops  برترین رمان ھا

t.me/romantops 
 

 سمت بھ و شدم بلند جا از بیارم طاقت نتونستم دیگھ اما شد چي دونمنمي بگیره دستش رو ھمونا از یکي شدنش

 سیگار اون جز قیمتي ھر بھ کنم آرومش خواستمي دلم بزنم در رفت یادم کھ داشتم عجلھ اینقدر رفتم اتاقش

 مگھ کني؟مي چیکار اینجا: گفت و کرد مياخ دیدنم با و چرخید داخل سمت بھ بالکن از اتاق بھ ورودم با. لعنتي

 چیزي تا کردم باز رو دھنم بود شده گم صبح گرم و مھربون سپھر انگار کردم تعجب ندادن؟ یاد زدن در تو بھ

 یادم آھا: گفت پوزخند با و انداخت بھم نگاھي شدم میخکوب جام سر. حاال ھمین...  بیرون: گفت زودتر کھ بگم

 رسیدن تا گرفت رو گلوم راه بغض. میري بخواد دلت کھ ھرجاش و خونتونھ اینجا بودي ھگفت قبالً  بار یک رفت

 بھ سپھر کردممي حس اما کنھ صحبت تندي این بھ باھام تا بودم نداده اياجازه چنین کسي بھ وقت ھیچ سن این بھ

 شد قفل ھاشانگشت الي ارسیگ روي چشمم نخوردم تکون جام از پس بشھ آروم تا داره احتیاج ھازدن فریاد این

 جیزه صداي کرد پیدا تماس سیگار نوک با دستش وقتي کرد مچالھ دستش تو اونو چون گرفت رو نگاھم رد انگار

 غم خواستمي دلم بود سردرگمي و غم از پر چشماش کردم نگاھش زد آتیش رو قلبم کھ شنیدم رو مانندي

 اششده بستھ مشت و گرفتم رو دستش بار اولین براي رفتم جلو غلیظش اخم بھ توجھبي بگیرم ازش رو چشماش

 و کشیدم بیرون دستش تو از رو شده مچالھ سیگار بود شده ترآروم انگار بود کرده سکوت ھم اون کردم باز رو

زدمي تاول رسیدمنمي دادش بھ زودتر اگھ اما نبود عمیق چندان کردم نگاه سوختگي رد بھ  

 از بعد دیدم رو دندونش خمیر کنارش میز روي پال و پخش وسایل تو کھ بیارم زمینيبسی پایین از برم خواستم

 خمیردندون از کمي و آوردم باال رو دستس بود ایستاده حرکتبي جا ھمون ھنوز برگشتم سمتش بھ برداشتنش

 شد خروجم ناظر سکوت در ھم سپھر و اومدم بیرون اتاق از آروم خیلي کارم اتمام با مالیدم سوختیگ محل روي

 خاطر بھ سپھر، ھايچشم تو غم خاطر بھ شد، خرد کھ غروري خاطر بھ گریھ زیر زدم و برگشتم خودم اتاق بھ

 با برخورد از نھ کردمي درد وجودم تمام. دیگھ چیزھاي خیلي خاطر بھ و بود کرده ضعیفم اینقدر کھ عشقي

 دلم ھم باز. خودم گلوي تو کرده لونھ بغض از نگاھش قراريبي از سپھر ھايدست سردي از بلکھ ھاسنگ

 قراريبي و شده عاشق کھ دلي از گفتممي و پایش روي ذاشتممي رو سرم بود اگھ نداشتنم مادر براي سوخت،

 خوردم غمش اما بشکنم خوامنمي گفتممي بگو، بھم رو العالج درد این درمون بودي عاشق کھ تو گفتممي کنھمي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 romantops  برترین رمان ھا

t.me/romantops 
 

 از امروز من و نداشتم رو گرمش آغوش مھربونش، ھايدست نگاھش، بود سال 11 درست تمشنداش اما کنھمي

 زدم خواب بھ رو خودم و کشیدم دراز نداشتم رو کسي يحوصلھ اومد در يتقھ صداي بودم ترمحتاج بھش ھمیشھ

 بھ سالگیم دوازده تو کھ دمافتا قولي یاد گرفت دلم بزنھ سر بھم اومده تا باباست داشتم حتم عطرش بوي استشمام با

 کسھیچ ابد تا دممي قول من«. شد اکو ذھنم تو کردیم تکرار ھم بھ خطاب فریاد و خنده میون کھ ايجملھ دادیم ھم

 خلوت تو بود ھامدت شکستم من رو کودکي ریايبي و پاک قول اون...  حاال ولي »نگیره قلبم تو تورو جاي

 من يقصھ مجنون بود ھامدت. بستمي نقش ذھنم تو سیاه و سرخ نگاه یھ بابا گرم ھايدست جاي بھ ھامتنھایي

ً  بدونم خواستمي دلم بود کرده عوض رو جاش  ھم گذشت دنیا از خاطرش بھ کھ سیمیني مامان از منو بابا واقعا

 این ناقض واستخنمي دلم اصالً  بود طوراین کاش اي. بود پایھبي ھم اول از قرار این یا داره دوست تربیش

 انگشتاي نوک با بابا خورد سر چشمم گوشھ از دردانھ اشک قطره یھ خیال و فکر این از باشم بوده من قرارداد

 کابوسھ واست کھ ھرچي دهمي قول بھت بابا دخترکم نکن گریھ: کرد زمزمھ و زدود رو اشک مھربونش اما پیر

 دلم. پردرد دل یھ با تنھا. شدم تنھا من ھم باز و رفت و بوسید ور امپیشوني شد خم. کنھ زیبا رؤیاھاي بھ تبدیل رو

 کھ رو چیزي خوامنمي و بلرزونھ رو دلم کھ عشقي اون از شدم خستھ خستھ کنم اعتراف خودم با خواستمي

 خستھ ازش ھرگز ھم و خواممي ھم رو عشق این دونستمنمي ھم خودم تونستمنمي اما خواستم خودم روزي

 بودم تونستھ من خوب نشونھ یھ یعني این و نرسید مشامم بھ سیگار بوي دیگھ بودم خودم اتاق توي شب ات. شمنمي

چیز ھمھ بھ ارزیدمي این و کنم آرومش  

 چند. بخورم شام اتاقم تو دادم ترجیح درد بدن يبھونھ با و نرفتم پایین ھم زد صدام شام واسھ جون مریم وقتي

 با جون مریم و شد باز در وقتي شدم دستپاچھ کم یھ اما چرا دونمنمي شد کوبیده در ذاغ سیني رسیدن از بعد دقیقھ

 دیدم: گفت چون دید نگاھم توي رو سؤال انگار داد تعجب بھ رو خودش جاي دستپاچگي شد وارد دیگھ سیني یھ

 شکل لبھام روي جونيبي ندلبخ. بدي اجازه تو اگھ البتھ بخورید غذا ھم کنار الاقل بھتره یایدنمي پایین کھ شما

 بیاره رو سپھر تا رفت و گذاشت کامپیوتر میز روي رو سیني جون مریم. شماست دست مام اجازه: گفتم و گرفت

 اتاقش در شدن بستھ و باز صداي وقتي. بود دلخور ازش پیش يدقیقھ چند تا انگار نھ انگار زدمي تند قلبم ھم باز
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 منم میاد دیگھ دقیقھ چند تا: گفت و کرد باز درو الي جون مریم باشم مسلط خودم بھ تا کشیدم عمیق نفس یھ اومد

 یھ کھ بود نگذشتھ تربیش دقیقھ چند ھنوز رفت اون و دادم تکون تأیید عالمت بھ رو سرم. بدم رو حاجي شم برم

 دادمي نشون ذارشع موھاي شد پیدا بلندش قامت و شد باز در »تو بیا« گفتن با دراومد صدا بھ در دیگھ بار

 اومد جلو حرفي ھیچ بدون بود شده تعویض ايقھوه شلوار یھ و خاکي شرتتي یھ با ھم ھاشلباس گرفتھ دوش

 برداشت رو غذاش سیني بود گرفتھ حوصلگيبي یا پشیموني یھ رو جاش انگار نبود عصبانیت ھمھ اون از خبري

 اگھ: گفت کردمي بازي بشقابش محتویات با کھ اليح در بودم حرکتبي ھمچنان من ولي نشست زمین روي و

 دلم وقت ھیچ شدم پشیمون اما بردارم رو سیني تا رفتم تخت سمت بھ. پایین بیار رو غذات ھم تو داري دوست

 و انداخت بھم کوتاه نگاه یھ نشستم جام سر گرفتممي رو جلوش کمي باید ھم حاال باشم دلم رام برده خواستنمي

 رو چیزي ظاھرم کردم سعي اما نداشتم اون از کمي دست ھم من قبل از ترحوصلھبي اما شد لمشغو دوباره

 نگاھم رفت در سمت بھ و شد بلند جا از باشھ خورده غذاش از زیادي چیز اینکھ بدون بعد دقیقھ چند. نده نشون

 بود مردد انگار بود زده بیرون دستش فشار زور از کھ رگھایي پي...  کرد لمس رو دستگیره کھ بود دستش پي

 رحمي بي با اون و زخمیھ میدونستم کھ بود دستي پي حواسم تمام بود مونده من بھ پشت و بود شده خشک دستش

 اما شدمي نباید کھ چیزھایي اون يھمھ بابت متأسفم لرزوند؛ رو وجودم صداش کھ میداد فشارش دستگیره روي

  .شد

رفت و ندید سپھر اما چکید چشمم از درشت اشک يقطره یھ . 

 در ھم بعد و پاشید آلودگل آب من رو زیبا و خاص صبح یھ کھ بود سپھري ھمون اون شده چمون دونستمنمي

 لجبازي یھ بھ تبدیل رو اتفاق یھ کھ بودم ھموني من و خندید بھم خونسردي با من عصبانیت و حصر تمام جواب

 بود شده عوض چیز ھمھ انگار اما شیطنت از پر دو ھر پرصالبت، ھردو پرغرور، دو ھر. کردم نظیرکم

 سپھر اما بودم شده دلم رھرو من بود افول بھ رو ھاشیطنت و بود شکستھ ھاصالبت بود، شده رنگکم غرورھا

 بودم بچھ من محالھ آرزوي یھ این دونستممي اما تپھمي من براي کھ شدمي دلي رھرو ھم اون کاش دونمنمي... 

 از ترخوشگل حتي بود خوشگلي دختر بست نقش جلوم فراھان يچھره لحظھ یھ داشت فرق سپھر اما مکرد بچگي
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 یھ اینکھ از لرزیدمي بازم اما گرفت آروم کمي دلم بود جلف اون اما دادم دلداري خودم بھ زد پسش سپھر اما من

 رفتمي اگھ اما نمیگھ نھ بھش ختريد ھیچ بودم مطمئن بود جذاب سپھر. تنھا دل یھ و منم ببینم کھ برسھ روز

 افتادمي نباید اتفاقي چھ بود چي آخرش حرف از منظورش دونستمنمي شکستممي حتم طور بھ ايدیگھ کسي دنبال

 شرمنده بدش برخورد خاطر بھ شاید کردم فکر خودم با. بشھ عوض چیز ھمھ انقدر بود شده باعث چي افتاد؟ و

 باشھ کرده عذرخواھي ندارم یاد اکواریوم قضیھ جز بھ اوردیممي ھم سر مختلف ايبالھ کھ مدتي تمام طي اما شد

 مشغول خودش بھ رو فکرم سپھر غریب عجیب تغییرات این حاال کھ بود کم خودم ھايسردرگمي و ھاناراحتي

 مامان با صحبت بھ شروع ھمیشھ مثل بود رفتھ فرو شب تو خنجر یھ مثل ماه رفتم پنجره سمت بھ بود کرده

 اشک و بغض میون دلھام و درد کي دونمنمي شنوهمي رو ھامحرف بودم مطمئن اما نبود کنارم شاید کردم سیمین

 بھ قوسي و کش بودم زمین روي پنجره روبروي ھمونجا شدم بیدار خواب از کھ صبح دونممي فقط شد تموم

 برم روز سھ دو از بعد بود وقتش دیگھ پایین رفتم و ندادم اھمیتي اما کشید تیر فقراتم ستون و گردنم دادم خودم

 رو کتش يیقھ کھ حالي در راھرو تو اتاقم در بستن از بعد چون داشت رو قصد ھمین ھم سپھر انگار سرکارم

 انصراف واستھ جون مریم و بابا تالش رغمعلي رفتیم پایین سمت بھ و کردم کوتاھي سالم دیدمش کردمي مرتب

 و رفت و کرد تشکر جون مریم و بابا از سپھر. کنیم کوتاه رو استراحت این دادیم ترجیح دو ھر تصمیمون از ما

 کردن غرق با تا کردممي سعیمو تمام بود شده تکراري دوباره روزھا. برگشتم اتاقم بھ لباس تعویض براي ھم من

 و مھم العادهفوق عمل یھ فردا شدنمي اما شده عاصي امدیوونھ دل و ندیدمش کھ روزه ده بره یادم کار توي خودم

موفقم پزشک یھ بگم سربلندي با تونستممي توش موفقیت صورت در کھ داشتم سازسرنوشت  

 ھايچشم یادآوردن یھ با و بود سالھ 25 پسر یھ مغز حساس و مھم قسمت یھ تو دارریشھ يغده یھ برداشتن عمل

 درگیر حسابي کھ ذھني و بود پسر این خانواده پدر فوت زا بعد پناھشون تنھا کھ مادرش و خواھر خیس ھمیشھ

 میون در باھاش عمل این از انصراف بر مبني رو تصمیمم تا رفتم استاد سراغ کردممي وحشت انجامش از بود

 ھر تحت بدم انجام احسنت نحو بھ رو کارم خواست ازم جبر آخر دست حتي و توضیح و دلیل ھزارتا با اما بذارم

 دانشجوي بھترین داشت اعتقاد و جوونم خیلي کار این واسھ ھنوز من شدمنمي راضي ھم جوره یچھ شرایطي،
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 ايمسئلھ ھر از و کنم آماده رو ذھنم فردا تا خواست ازم آخر دست. برمیاد کاري ھر پس از تدریسش دوره

 با حق کردممي دلتنگي ساحسا غریبي شکل بھ بود سپھر ھم اون و بود مسئلھ یھ درگیر فقط من فکر. کنم خالیش

 این تو و کرد کمکم خدا اگھ بستم عھد خودم با بره شمار بھ اسم و پرتاب يپلھ یھ تونستمي عمل این بود استاد

 يقیافھ سپھر پریدهرنگ يچھره تو اما چرا دونمنمي نگیرم اشخانواده از عمل بابت پولي ھیچ شدم موفق کار

 مریم ماشین سوار و شدم بلند جا از گرفتم رو تصمیمم بکنم براش کاري خواستمي دلم و دیدممي رو نیره ناجي

 رو اون و داشتم احتیاج آروم ذھن یھ بھ من رسوندم کردمي کار توش سپھر کھ بیمارستاني بھ رو خودم شدم جون

 اما پاییدم رو رکنا و گوشھ چشم با کنھ پیجش برام خواستم پیجینگ از. اوردمنمي دست بھ امدلتنگي رفع بدون

 کمي ایستادم بود شده نصبت پرستاري ایستگاه از دورتر کمي کھ سکوت تابلوي روبروي نبود فراھان از خبري

 دیدن با چرخیدم سمتش بھ اومدم خودم بھ داره کار باھاش کي پرسیدمي پذیرش مسئول از کھ سپھر صداي با بعد

 بخشآرامش لبخند یھ افتاده؟ اتفاقي کني؟مي چیکار اینجا وت: گفت و شد نزدیک بھم نگراني کمي و تعجب با من

 سر با بود بھت تو ھنوز کھ حالي در. کنیم صحبت ھم با بشھ اگھ اومدم فقط اصالً، نھ: گفتم و نشوندم لبم روي

 از کھ رؤیاھام يکلبھ روي رو دستم آروم افتادم راه بھ سرش پشت کرد اشاره اتاقش سمت بھ و گفت »ايباشھ«

 کنم گوش دلم حرف بھ رو امروز یھ خواستمي دلم اما نھ یا بود درست کارم دونمنمي کشیدم بودم گرفتھ سمانھ

 گذاشتم اشرسمي و ساده اتاق بھ پا کوتاھي تشکر با شم وارد من اول تا کشید کنار اتاقش بھ رسیدن با امروز فقط

 جاي بھ یعني خوب این خوب؟: گفت سکوت دقیقھ ندچ از بعد نشستم منم و کرد تعارف بھم رو اتاقش مبل تنھا

بزن رو حرفت من بھ بزني زل گوسفند مثل اینکھ  

.... کل کل و لجبازي بھ ھمش البتھ میگذره مون آشنایي از یکسال حدود میدوني کھ طورھمون:گفتم من من با

 باشیم برادر خواھر بگم نخواستم و نتونستم باشیم دوست ھم با بعد بھ این از باشھ بھتر شاید کردم فکر.... اوممم

 کنار وقت ھر کھ اینھ حسنش حداقل: دادم ادامھ و من واسھ الاقل بود ترمناسب واسمون دوست دوتا لفظ نظرم بھ

 بود کرده بیان شیطنت و لبخند با کھ ايجملھ بھ »بخوریم چیزي دیگھ ھم دست از ترسیمنمي و«. نداریم اخم ھمیم

 از بعد بردم کیفم تو رو دستم. دوستیم: گفت و گرد نگاه بھم خاص لبخند یھ با دوستیم؟ پس :پرسیدم و زدم لبخند
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 سمتش بھ و اوردم بیرون توش از رو رؤیاھام يخونھ یعني داشتم کھ چیزي عزیزترین خرگوش و حلقھ اون

 کوچیھ يھدیھ یھ: گفتم خندلب با چیھ؟ این: پرسید باال بود داده رو ابروش یھ کھ حالي در بامزه ژست یھ با گرفتم

 خیلي: گفت مھربوني با و کشید بیرون رو گوي کرد باز رو جعبھ و گرفتش ازم لبخند با. دستیمون شروع واسھ

 مواظبش رؤیاھامھ، يخونھ: گفتم وارزمزمھ کشیدمي گوي بلورین سطح روي رو دستش نوازشوار... قشنگھ

 برم باید اما: گفتم و کردم نچي نخوردي؟ کھ ناھار. ھستم: گفت خندلب با و شنید اما بشنوه کردمنمي فکر. باش

: گفت پوشیدمي رو کتش کھ حالي در و درآورد رو روپوشش شد بلند جا از. میشھ دلخور جون مریم وگرنھ خونھ

 با. دوستیمون شروع مناسب بھ: کرد اضافھ کوتاھي مکث از بعد و. بخوریم چیزي یھ ھم با بریم پاشو من با اون

 از فارغ. زدممي حرف باھاش و بودم کنارش شدنمي این از بھتر ھیچي کردم ھمراھیش و شدم بلند جا از لبخند

 دوره رو شدمي ختم خودش بھ ھمش کھ آرزوھایي بار ھزار قشنگش ھايخنده با بار ھر و لجبازي و لج ھمھ اون

 کسالت تونست کھ بود معجزه یھ بودن کنارش در انگار. خوردیم ايصمیمي فضاي تو رو خوبي ناھار. کردممي

 کردم جراحي ساعتھ ھشت عمل یک طي رو سالھ 25 پسر ھمون یعني پیمان بعد روز ببره بین از رو امروزه ده

 و سیمین مامان ھمیشگي دعاھاي خدا، مدیون رو خودم ھمیشھ مثل و اومدم بیرون سربلند ھم باز خدا شکر و

 شدند بیمارستان ھايھزینھ متقبل فقط پیمان يخانواده و کردم وفا ھم عھدم بھ بھ ستمدونمي استاد ھايراھنمایي

 شد خوشي از پر قلبم »کنممي افتخار بھت« گفت جدیش ھمیشھ و محکم صداي اون با و ایستاد جلوم استاد وقتي

ندم دست از شرایطي ھیچ تحت رو بعد سال فوق آزمون گرفتم تصمیم و  

 شانس از افتادم راه خونھ سمت بھ و گرفتم شیریني جعبھ یھ اما بودم نگفتھ کسي بھ عمل این تباب چیزي اینکھ با

 از پر ھاشچشم بابا کردم اعالم رو موفقیتم و شدم وارد صدا و سر با بود اونجا روز یازده از بعد ھم سپھر خوبم

 یاد دونستممي رفت اتاقش بھ تاهکو تبریک یھ با نشکنھ ما جلوي رو اشمردونھ غرور اینکھ براي و شد اشک

 و گفت تبریک امگونھ بوسیدن از بعد و اومد جلو مھربوني با جون مریم اما گرفت بغضم خودمم افتاده مامان

 رو بقیھ رممي: گفت و بوسیدم دوباره. زدم موافقت ينشونھ بھ لبخندي بدیم؟ مھموني یھ امشب چطوره: پرسید

کنم خبر .  
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ً  بود معلوم سپھر و موندم من قطف جون مریم رفتن با  کردمي ثابت اینو ھاشچشم تو ھايستاره خوشحالھ واقعا

 بھ. بدي کشتن بھ خودتو بود نزدیک آزمون یک دادن دست از واسھ چرا فھمیدم حاال: گفت و زد قشنگي لبخند

...  بگم بھت رو حقیقت یھ دوستیم کھ حاال: گفتم شیطنت با بودم آورده پایین رو صدام کھ حالي در و رفتم سمتش

 چال باز زد قھقھھ و داد عقب طرف بھ رو سرش. بودم نخونده درس آزمون اون واسھ ھم کلمھ یک حتي من

 نخیر: گفتم و کردم اخمي بود؟ فیلم ھمش اونا پس: گفت شد ترآروم کھ کمي خندیدم منم شد پیدا لپش روي بانمک

 ً  تولد ھفتھ آخر: گفت و کنھ عوض رو بحث نشدم عصباني تا کرد سعي و گفت »اوھومي«. خورد لیز پام واقعا

 من بھ غلط شماره نامرد بگو بھش گفت و کرد سفارش خیلي شمیم. بیا ھمراھم داري دوست اگھ شمیمھ و سینا

 گمنمي کسي بھ چیزي من: گفت شیطنت با. کردم عوضش سوخت قبلیم کارت سیم نھ: گفتم سرعت بھ دي؟مي

 کدومشونھ؟ تولد گفتي پرسیدم، باشم افتاده چیزي یاد انگار دفعھ یھ. بدي توضیح رو دلیلت ايبی خودت تونيمي

: گفت و کرد خیارش کندن پوست بھ شروع. شھمي مگھ: گفتم تعجب با. دو ھر: گفت و شد جابجا مبل روي کمي

 یھ تولد بودم ندیده حاال تا بود جالب واسم خیلي. اومدن دنیا بھ روز یھ توي ما ياعجوبھ دوتا این و شده کھ حاال

 گفتن بھ سپھر و. میام ھم من پس: گفتم شادي با بودمي جذابي مھموني باید باشھ روز یھ تو شوھر و زن

 بذارم میون در بابا با رو نگار و امید مشکل ھامھمون رسیدن از قبل تا رفتم ھم من. کرد قناعت »خوشحالم«

 عمو دست از بعد و کرد تعجب اول ما مثل ھم اون کذایي شب اون و صیغھ جریان اال گفتم بھش رو ھچیز ھمھ

ً  رو نگار کرد سفارش و زد زنگ قدم اولین عنوان بھ و شد ناراحت محمود  وقتي بیارن خودشون ھمراه حتما

بود قبل يدفعھ با متفاوت کامالً  نگار و امید برخورد رسیدند ھامھمون يھمھ  

 کھ حالي در نگار و شھ برطرف اشدلتنگي تا زدمي زل بھش بگم شاید یا کرديم نگاه بھش راحت خیلي امید

 بھ و بود برگشتھ سابق حالت بھ باز امید. نبینھ رو ھازدن دید این کسي تا بود اطراف مواظب کردمي عرق مدام

 سرحال رو خودش کردمي سعي و کردمي شوخي نگار حتي ھمھ با بود سرسنگین باھاش کھ محمود عمو جز

 بعد کھ شد قضیھ این متوجھ ھم بابا من جز انگار فایدهبي تالش یھ تالشھ ھمھ اینھا دونستممي نبود اما بده نشون

 امید بخوریم؟ کي شمارو عروسي شیریني شازده خوب: پرسید امید بھ رو بودیم نشستھ ھم دور ھمھ وقتي شام از
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 تاریخ تا بودیم شما منتظر دایي بھتر زودتر ھرچھ: گفت و انداخت محمود عمو اخمالوي يچھره بھ گذرایي نگاه

کنید معلوم رو .   

 جور و جمع خودمون ھم ما کھ قدراین بود جدي خیلي خودش اما کردند تعجب امید حرف این از آشکارا ھمھ

 ھیچي کسھیچ. بینممي مناسب رو اعیاده از یکي با مصادف کھ ماه آخر من طورهاین اگھ: گفت ھم بابا کردیم

 ھم شاید بود شده سرخ عصبانیت و ناراحتي از محمود عمو بود شده قفل پدرش روي نگار لرزان نگاه گفتنمي

 رو »مبارکھ« کلمھ تا داشت جنگ سر خودش با انگار بود نزده حرف باببا حرف رو وقت ھیچ اینکھ خاطر بھ

 نگاھش محمود عمو بگو خوب: گفت بابا. بزنیم فحر ھم با شھمي داداش: گفت و کرد باز دھن باالخره نھ یا بگھ

 بھ امید. رفت ھمراھش ھم محمود عمو و شد بلند جا از حرفي ھیچ بي بابا تنھا: گفت و چرخوند جمع روي رو

 بوسید رو اشپیشوني ھاشدست گرفتن حین جمع تو حضور بھ توجھبي و نشست نگار کنار شد بلند جا از سرعت

 رو خودش جور یھ ھرکس شکست رو گلوش بغض و کرد پنھان امید يمردونھ يینھس تو رو سرش ھم نگار و

 رو نگار شونھ کھ حالي در داداشم رفتم سمتشون بھ نیاوردم طاقت من اما باشند راحت تا داد نشون سرگرم

 يچیز نگار. زنھنمي حرفي مرتضي دایي حرف رو بابات...  نگاري شھنمي چیزي ھیس: کرد زمزمھ مالیدمي

 بس: گفتم و بیرون کشیدمش امید بغل تو از آرومي بھ نداشتم رو ریختنش اشک طاقت. کردمي گریھ فقط گفتنمي

 جداتون ھم از تونھنمي ھم کسھیچ ھمید مال شما رو امید ھم و کنيمي داغون رو خودت ھم کارا این با نگار کن

 عصبانیت از شده سرخ بابا و شد باز کتابخونھ رد کھ بود نکرده پاک رو ھاشاشک ھنوز شد آروم انگار. کنھ

 نگاه بھشون زدهبھت ھمھ نکشیدي؟ خجالت: پرسید لبي زیر و اخم با و اومد امید سمت بھ مستقیم اومد بیرون

 از: گفت و رفت امید بھ ايغره چشم بابا ؟ داداش؟ شده چي: پرسید و دراومد صدا بھ مھرنوش عمھ کردیممي

 زده زل نگار و امید بھ شده گرد ھايچشم با ھمھ. کرده صیغھ رو مردم امانت خبربي ھک بپرس پسرت شازده

دروغھ بگھ یکیشون تا بودن  

 تا مامان مرگ از نشستم اشکھنھ نیمکت تک روي بود شده قایم ھاپیچک و ھادرخت بین کھ ساکت جاي یھ باغ تھ

 دل تھ از و گذاشتم زانو روي رو سرم بودند شده لندب حسابي ھرزش ھايعلف بودم نذاشتھ اینجا رو پام حال بھ
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 امید غیرت و خشم افتاد اتفاق این دنیاست روز بھترین کردممي حس کھ روزي تو درست شدنمي باورم زدم زار

 کردم حس دقیقھ چند گذشت از بعد کنم درک تربیش رو کارم حالوت شدمي باعث امخوردهسیلي صورت روي

 اعتراضي ھیچ بي کشید آغوشش تو منو آرومي بھ جونھ مریم دادمي نشون گالبش خوب بوي نشت کنارم یکي

 کن گریھ: گفت و بوسید رو روسریم از زده بیرون موھاي روي ریختم اشک و گذاشتم اششونھ روي رو سرم

 ماھري دروغگوي: گفت و زد مادرانھ لبخند یھ کھ کردم نگاھش تعجب با. نداره گریھ کھ خودگذشتگي از مادر

ً  نیستي  و کشید ھم تو چھره...  بابا اما: نالیدم بغض با. کردي داداشت دونھ یھ بالي سپر خودتو فھمیدند ھمھ تقریبا

 بلند جا از نگراني با. دهنمي ھم کسھیچ جواب قدیمشون اتاق تو رفتھ بدتره تو از خودش نباش دلخور ازش: گفت

 تنھا اون. کنھ حبس اشگذشتھ خاطرات تو رو خودش بابا دادممي اجازه نباید نبود، خوبي ينشونھ اصالً  این شدم

 بھ توجھ بدون رفتم خونھ سمت بھ سرعت بھ بخشیدمنمي رو خودم وقتھیچ اومدمي سرش بالیي اگھ بود پناھم

 بابا: زدم صداش نشنیدم جوابي زدم در رسوندم سیمین مامان و بابا سابق اتاق در پشت رو خودم بقیھ مات نگاه

 چرا دونمنمي برگشتم سالن سمت بھ بود رسیده خودش اوج بھ امنگراني اومد در اشکم دیگھ بابا حاج...  بابایي... 

 ھمین منتظر ھمھ انگار: کنھنمي باز درو کن، کاري یھ خدا تورو: نالیدم و رفتم سپھر سمت بھ آدم ھمھ اون بین

 قدم چند داشت نگھش امید. کرد زدن تنھ بھ شروع و رسوند در بھ رو خودش ھمھ از جلوتر سپھر بودند تلنگر

 افتاده اتاق وسط کھ بابا ھوشبي جسم دیدن با کرد باز رو در کیوتو يضربھ یھ با قدرت تمام با بعد و رفت عقب

 رو دستش رسوند بھش رو خودش سرعت با سپھر افتادم زمین روي و و شد تار و تیره چشمم جلوي دنیا بود

 دستش توي عکس بھ ناباوري با. اورژانس بزنید زنگ زودتر: گفت محمود عمو بھ رو و گذاشت نبضش روي

 گفتھ بابا بھ کھ ھایيعکس تصادف روز صبح درست سیمین مامان و بابا و من از نفره سھ تصویر یھ کردم نگاه

بود پنھان انبار تو قدیمي چمدون یھ تو بود سالھا و سوختھ فیلمشون بودم   

طرفم دو مامان و بابا و بودم وسط من خندیدیميم سھ ھر    

ايواقعي لبخندھاي وچھ  
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 روي از رو نگاھش مونھ؟مي زنده: زدم لب کندن جون ھزار بھ. دوختم سپھر بھ و گرفتم عکس از رو نگاھم

قول...مونھمي: کرد زمزمھ و داد سر ھامچشم روي ھاملب   

 بھ شدم بیدار وقتي. شدم ھوشبي جون نسیم ھايدست روي چون یدمنفھم چیزي بابا بردن و آمبوالنس رسیدن از

 خوبي يخاطره صحنھ تکرار این از ریختمي فرو اجازهبي اشکام بیمارستانم تو فھمیدم فضا و سرم دیدن محض

 و مرگ بین روز سھ تا بابام و سردخونھ تو رفت سیمینم مامان کھ بود ھاصحنھ ھمین از بعد آخر يدفعھ نداشتم

 ھم نباید البتھ و نیفتاد راه خون پیش سال ده برعکس کشیدم بیرون رو سرم آرومي بھ زدمي پا و دست زندگي

 سمت بھ من ھايقدم نبود قرار و بود گذشتھ روزھا اون از سال ده حاال بودم شده دکتر دیگھ من افتادمي

 یادم کردم سعي دیدم قرمز و کرده پف ھايشمچ با نگارو کھ دادممي دلداري رو خودم داشتم بشھ کشیده سردخونھ

 با تا گرفتم رو گوشھام شدي بلند جا از چرا: پرسید و جلو اومد وضع ھمین با جون نسیم ھم پیش سال ده نیاد

ً  کھ ايجملھ یا نگار صداي  ده برعکس افتادم راه نشینھ دلم تو گذشت کھ روزھایي از وحشت بازم پرسیدمي احیانا

 اورژانسھ تو ھنوز گفت وقتي گفتم رو بابا اسم و رسوندم رزیوشن بھ رو خودم برم باید کجا نستمدومي پیش سال

 سمت بھ رو راھم میومد ھمراھم و بود گرفتھ رو دستم کھ نگار بھ توجھبي بود زنده پس کشیدم راحت نفس یھ

 ھیچ شدمي چیزیش بابا اگھ بودن مھم واسم اصالً  اما بودند کرده تجمع انتظار سالن تو ھمھ کردم کج اورژانس

 بود ھموني امید ناراحیت با بغض با کردم نگاھش بود امید شد مانعم دستي رفتم جلوتر بخشیدمنمي رو خودم وقت

اینجا گفت بھم و گرفت بغلم تو تلخ روز اون کھ  ICU یادآوري بھم دیگھ بار یھ داشتم احتیاج انگار سردخونھ نھ 

 پیش دقیقھ چند ھمین خوبھ حاشل دایي خواھري، نکن گریھ: گفت و کشید بغلش تو منو نیست سردخونھ اینجا کنھ

 مامانم يسوختھ جسد جھنمي روز یھ کھ بودم جایي وحشت تو ھنوزم فھمیدمنمي رو ھاشحرف. اومد ھوش بھ

 بھ تربیش نوم. نیست سردخونھ اینجا کھ بگو: گفتم و زدم زل بھش باروني ھايچشم با گرفتم تحویل توش از رو

 انگار. نیست سردخونھ اینجا نفسم، نیست: کرد زمزمھ مردونھ بغض یھ با و بوسید رو سرم روي فشرد خودش

. داده قول سیمین مامان بھ اون ذارهنمي تنھا مارو بابات: گفت کھ بود افتاده سخت و تلخ روزھاي اون یاد بھ اونم
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 قولش سر ھمیشھ اون بود داده قول بابا: گفتمي راست آرامش و اطمینان از پر لبخند یھ زدم لبخند اشک میون

ٌ : گفت و بوسید رو امگونھ. ببینمش خواممي: گفتم مونھمي ببینمت خوادمي ھم دایي...حتما . 

 روش اخم با بعد و انداخت صورتم بھ دقیق نگاه یھ بود زده تکیھ دیوار بھ در کنار سپھر رسوندم در بھ رو خودم

 روي بابا شدم وارد نداشتم اونو رفتار مورد در فکرکردن توان دیگھ کھ بودم حوصلھبي اونقدر برگردوند رو

 روي نگاھش ورودم با بود شده دراز شدندمي جدا ھم از پرده وسیلھ بھ کھ اورژانش بخش ھايتخت از یکي

 فراموش رو دلخوریم مکرد سعي. گلت روي تو خوابید کھ دستي بشکنھ الھي: گفت وارزمزمھ و شد قفل صورتم

 پس بود حقم: گفتم بغض با و بوسیدم رو اشگونھ رفتم سمتش بھ باشم شکرگذار بودنش خاطر بھ خدا از و کنم

 گردن بھ رو کسي گناه اگھ بگیري یاد خواستم اما نبود کھ دونممي: گفت پشیموني و ناراحتي با. نباش ناراحت

 امید: گفت و زد جونيبي لبخند رو؟ کي گناه: گفتم و زدم گیجي بھ رو خودم. واستي چیش ھمھ پاي باید گیريمي

 ناراحتش یا عصبي خواستنمي دلم. باشھ اینجوري موارد ھمھ تو کردمنمي فکر اما بود شیطون کم یھ ھم اول از

 اون بکنند رو کارھا ھمین تونستندمي اونھا داد حق بھشون باید: گفتم رفتممي چارتش سمت بھ کھ حالي در اما کنم

 از دور خیلي دلشھ رام کھ نگاري و آزاده کشور یھ يشده بزرگ کھ امید از اتفاق این کھ محرمیت بدون ھم

 ھامحرف بھ داره بود معلوم داشت اخم برگشتم سمتش بھ و کردم آویزان تخت يلبھ بھ رو چارت. نبود دسترس

 بعد محمود عمو اما کنند رسمي رو چیز ھمھ زودتر تا خواست محمود عمو از رفت اون: دادم ادامھ کنھمي فکر

 تأیید. داشت حق: گفت تلخي بھ بابا. کرد جدا ھم از رو اونھا و است قضیھ این مخالف کرد اعالم ساعت چند از

 دستش از خونھ دیوارھاي کھ امیدي شده آب دیدین؟ نگارو کنھ عمل بھتر تونستمي اما داشت حق: گفتم و کردم

: گفتم و بوسیدم رو اشپیشوني رفتم سمتش بھ کافیھ دیگھ کردم حس نگفت چیزي. شده رام بره ثلم بودند عاصي

 دستم بابا. برمتمي اینجا از شھمي تموم سرمت دیگھ ساعت یک تا شدي ھوشبي پایین فشار دلیل بھ نباش نگران

 نھ اومد دردم خیلي نتونستم اما ھیچي بگم خواستم خواي؟مي ازم چي ناحق سیلي اون عوض: گفت و گرفت رو

. کن کمک داداشم بھ: گفتم و زدم زل مھربونش ھمیشھ ھايچشم تو خورد شالق ضربھ اون زیر قلبم بلکھ صورتم

ً  و تأیید رو نظرم کردم صحبت دکترش با شدم خارج و بوسیدم رو دستش بعد  کھ بود صبح سھ ساعت حدودا
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 گرفتم رو دستم نگار آخر يلحظھ رفتند موند بابا حال خاطر بھ ھک سپھر بجز ھمھ و برگردوندیم خونھ بھ بابارو

 تا کنھ کمک بابا بھ تا رفت ھم جون مریم رفت و.  نمیره یادم وقت ھیچ کارت این: گفت ايقدرشناسانھ نگاه با و

 صبح سنگین عمل وجود با خودم اما کنھ استراحت کمي ھم خودش خواستم ازش بخوابھ لباس تعویض از بعد

اومدنمي خوابم الً اص  

 ھمون با کردم باز رو ھامچشم خوابي؟: گفت سپھر کھ کردممي فکر بودم گذاشتھ سر پشت کھ شیریني و تلح روز

 نشست کناریم صندلي روي بشین نھ: گفتم و نشستم جام سر داشت دست تو ھم یخ کیسھ یھ بود سرشبش ھايلباس

 امگونھ بھ رو دستم. کنھمي جمعش اما شده کبود کھ ھرچند تتصور روي بذار: گفت و گرفت سمتم بھ رو کیسھ و

 کبود ايضربھ ترینکوچک بھ ھمینھ سفید پوست بدي: گفتم و گرفتم دستش از رو کیسھ کردممي درد کشیدم

 کشید دستم از رو کیسھ. نیست مھم: گفتم و زدم تلخندي ضربھ؟؟؟ ترینکوچک: کرد تکرار حرص با. شھمي

 غرق و شنیدممي من اما کردمي غرغر لب زیر. گذاشت دردناکم يگونھ روي رو یخ و نشست روبروم خودش

 روز ھر اینکھ داره؟ خنده چي: گفت و کرد کوچیکي اخم من لبخند دیدن با اشتوجھ و نگراني از شدممي خوشي

 و شد ترغلیظ لبخندم. بدم رو تو ھايشقي کلھ جور باید شب ھر من اینکھ یا کنيمي داغون رو خودت زنيمي

ً  بودم تقصیربي من بارو این اوالً : گفتم  و شد شوخ کم یھ لحنش کني؟ مراقبت ازم کھ کردم مجبورت من مگھ دوما

 از ھنوز. رفاقتیم خراب ما ھم بعد خوردي رو اشسیلي تو برده حالشو دیگھ یکي نبودي تقصیربي ھم اصالً : گفت

 کھ من بھ توجھبي اونم دونستمي خدا فقط بود حیابي آدم این چقدر بودم نیمومده بیرون اولش يجملھ شرمندگي

 تو زنيمي حرف چرا بگي نیستي بلد دروغ خوب مادرت خوب پدرت بگو آخھ: داد ادامھ بودم شده لبو عین

 نم داداش مورد در: گفتم و کردم نگاھش غیض با. بگیرند تصمیم نداشتند عقل خودشون اونا گفتي تو خواستي،

 حرص با میکني؟ رو داریمطرف قدراین بگند بد منم سر پشت: گفت و کشید آھي شیطنت با. کن صحبت درست

 کیسھ حال ھر بھ اما دو ھر ھم شاید یا امجملھ از یا بود لحنم از دونمنمي خورد جا. نیستي من داداش تو: غریدم

 از شد ناراحت کردم حس. شمنمي ھم وقت ھیچ: کرد زمزمھ رفتن حین شد، بلند جا از و داد خودم دست بھ رو

ً  اون یعني دونمنمي چي  چي احساسم و دل با من تکلیف پس شدمي طوراین اگھ باشھ؟ من برادر خواستمي واقعا
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 کھ بود دارریشھ قدراین و بود شده دلم مھمون ناخواستھ کھ حسي برابر در ھم اون کردم عجز احساس ھم باز بود

 سردرگم کالف و خودم بھ صبح تا و بشینم خواستمي دلم بودم بدي دوراھي و تردید توي شنمي کنده جا از

 دیدن با بعد روز صبح. زدم زانو خواب مقابل من باالخره و نداد رو اجازه این بھم خستگي اما کنم فکر احساسم

 استتار ھاروکبودي و رداشتمب رو کرم سریع بود شده کبود و پاره کمي لبم يگوشھ خوردم جا کمي آینھ تو خودم

بودند جمع صبحانھ میز دور ھمھ رفتم پایین ھاپلھ از. بشھ شرمنده یا نگران دیدنشون با بابا خواستنمي دلم کردم  

 سمت بھ بخیز صبح و سالم از بعد ببینند رو پوستیم ھايسلول توننمي حتي کردممي حس کھ دقیق قدراین ند

 ازم رو غمگینش نگاه نرفتھ؟ یادت کھ قولت: گفتم بابا بھ رو و دادم جا پشتش رو دمخو و رفتم بابا کنار صندلي

 بود محال میشھ حل چیز ھمھ بودم مطمئن زدم واقعي لبخند یھ. محمود سراغ رممي امروز نھ: گفت و گرفت

 ھنوز کنم فکر بود ھم تو سپھر ھاياخم خوردم رو امصبحانھ خوشحالي با. بیاره نھ بابا حرف رو محمود عمود

 زدم براش کوچولو چشمک یھ کرد نگاھم زدم پاش بھ میز زیر از شیطنت با بود دلخور دیشب ماجراي از

 سمت بھ بعد کمي و دادم ادامھ خوردن بھ تربیش اشتھاي با آشتي یعني این و شد باز محو يخنده یھ بھ ھاشلب

 وارد. بودم مطمئن بود خوبي روز امروز سونمبر مطب بھ رو خودم تا شدم آماده سرعت بھ و رفتم اتاقم

 سوار و زدم ھاگذشتھ یادآوري از لبخندي. بود سپھر عروسک بھ چسبیده درست جون مریم ماشین شدم پارکینگ

 فیلم ماشین نیست خوبي روز ھم ھمچنین امروز رسیدم نتیجھ این بھ زدن استارت ربع یک از بعد اما شدم

 بود سپھر برگشتم زنھمي شیشھ بھ یکي دیدم کھ فرمون روي کوبیدم حرص با شدنمي روشن و بود درآورده

: گفت کردمي باز رو در کھ حالي در و زد لبخندي. درآورده بازي امروز: گفتم ناراحتي با شده؟ چیزي: پرسید

 وقت ھیچ من :گفت کھ...  اما: گفتم بنابراین میشھ طوالني راھش من رسوندن با دونستممي. رسونمتمي شو پیاده

 خدا از ھم من. شو پیاده حرفي ھیچبي پس کنمنمي ھالطف این از ھم ھمیشھ ضمن در گمنمي رو چیزي بار دو

 یاد کرد خارج پارکینگ از ثانیھ چند عرض تو رو ماشین مھارت با شدم سوار و پایین پریدم ماشین از خواستھ

 چي بھ: پرسیدمي کھ صداش با. رفتمي کلنجار بدبخت ماشین با چقدر کار این واسھ بار ھر کھ افتادم خودم

 جواب بود صورتم تو خنده تھ یھ ھنوز ایمحرفھ رانندگي یادآوري از بود اون با حق برگشتم سمتش بھ خنديمي
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 ختم من بدبخت ماشین بھ اکثرشون کھ: گفت و انداخت ماشینش بر دورو بھ نگاھي یھ. افتادم ھاممھارت یاد: دادم

 من پارکینگ از خروج نوع مورد در تا بدیم ادامھ اونو بحث دادم ترجیح اما بود شده متوجھ اشتباه انگار .شدمي

 تالفي يوسیلھ تریندست دم ماشینم و کرديمي اذیت منو ھمش بود خودت تقصیر: گفتم شیطنت با بزنیم حرف

 باالخره پس: گفت فروخورده ايخنده اب و کرد جور و جمع رو خودش کھ کردم نگاھش اخم با خنده زیر زد. بود

 محض حقیقت حرفش چون خوب. وسایلم سروقت رفتيمي ھمین واسھ و رسیدنمي خودم بھ زورت کردي اعتماد

قانع سکوت ھمین بھ و بودیم ساکت دو ھر مطب تا شد ترپررنگ لبخندش اونم و نگفتم چیزي بود . 

 یھ با رو فرامرزي آقاي و گرفتم رو نگاھش رد زده زل جایي بھ اخم با دیدم کھ برگشتم سمتش بھ ایستاد وقتي .

: پرسید اخم ھمون با و چرخید سمتم بھ کردم صاف گلویي مصلحتي. دیدم مطب جلوي دستش تو گل دستھ

 آقاي بھ نامحسوسي ياشاره ابرو با رو؟ کي: پرسیدم بنابراین بگیرم وقت کمي دادم ترجیح شناسیش؟مي

 اینکھ خاطر بھ شاید شناسمشمي بگم بھش ترسیدم چرا دونمنمي. رو گلش دستھ با ازدهش اون: گفت فرامرزي

ً  جوون یھ فرامرزي ً  بود منتظرم ھم گل دستھ یھ با قضا از کھ بود تیپخوش سالھ 30 حدودا  خواستنمي دلم واقعا

 داشتھ کار ھرکسي با تونھمي اون واحده ده اینجا: گفتم و زدم کوچیک لبخند یھ پس کنھ فکر بد بھم راجع ھرگز

 و رسوندیم کھ ممنون: گفتم و دیدم مناسب رو موقعیت ھم من کرد خم تأیید ينشونھ بھ سري. من تنھا نھ باشھ

 تا ایستادم نبینھ رو صورتم فرامرزي کھ جوري پررویي کمال در شدم پیاده من و کرد خداحافظي اخم با خداحافظ

 افتادم راه بھ ھم من گذشت فرامرزي کنار از اینکھ محض بھ افتاد راه و ردک روشن رو ماشین نارضایتي با سپھر

 خوبھ خیلي گفت کھ پرسیدم رو بیمارم حال سالم از بعد جلو اومد و زد شیک خیلي لبخند یھ دیدنم با جوون پسر

. بود دھنم تو مقلب مطب بھ شدن وارد تا پذیرفت کردم راھنماییش مطب بھ نکنھ بدي فکر و نبینھ کسي اینکھ براي

 سالن تو دادمي راه دلم بھ رو تشویش ھمین و شد ما برخورد متوجھ آینھ از آخر يلحظھ سپھر کردممي حس

 لعنت خودم ھمھ از تربیش و نگار و امید بھ ھم باز کنم آماده قھوه دوتا تا رفتم و کردم دعوتش نشستن بھ انتظار

 رو بود دستش ھنوز کھ ھایيگل برگشتم سالن بھ قھوه فنجون دوتا اب کنمنمي مستخدم یھ واسھ فکري کھ فرستادم

 بدھکار شما بھ رو تشکر این من بھتره خیلي حالش مادربزرگ ممنون چي ھمھ بابت: گفت و گرفت سمتم بھ
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 دستش از رو ھاگل داشتم. شغلم ھمچنین و منھ يوظیفھ فقط این دارین اختیار: گفتم و رفتم سمتش بھ. بودم

 و تند نگاه یھ انداخت پسره بھ بعد من بھ اول متعجب نگاه یھ شد وارد سپھر و شد باز اصلي در یھو کھ فتمگرمي

 کمي ھاگل گرفتم براي ھم من بود ننشستھ صندلي روي کامل ھنوز فرامرزي چون نبود خوبي يصحنھ. رحمبي

دبو ھاگل يساقھ روي فاصلھ کمي با دومون ھر دست و بودم شده خم روش  

 رو مرد این گفتم پیش يدقیقھ چند ھمین کھ نیارم خودم روي بھ کردم سعي ایستادم صاف و اومدم در بھت از

 نگھش پایین کنھمي سعي بود معلوم کھ صدایي با و کرد جدا در دستگیره از رو دستش رفت سمتش بھ شناسمنمي

ً  شدم خیره بود دستش توي کھ وشیمگ بھ. اوردم اینو فقط. شدم محفلتون مزاحم کھ ببخشید: گفت داره  روي حتما

ً  من و گرفتش سمت بھ کنمنمي حرکتي دید وقتي بود مونده جا صندلي  تازه رفت ھم بعد کشیدمش دستش از ناچارا

 يھمھ. برد خودش با رو سپھر و شد بستھ آسانسور در اما...  سپھر زدم صدا و دودیم دنبالش و اومدم خودم بھ

: گفت و اومد سمتم بھ و شد بلند جاش از بیچاره شدم خیره فرامرزي بھ و ریختم ھامچشم تو رو غضبم و غیض

ً  شد الزم کھ وقت ھر حاضرم بنده شدند متوجھ بد ایشون کنم فکر دکتر خانم متأسفم . بدم توضیح براشون شخصا

 فھمید کنم فکر ستمبمي رو دھنش ضربھ یھ با زدمي حرف دیگھ کالم یھ اگھ کھ بودم ناراحت و عصبي انقدر

 کردم نگاه دستم توي گوشي بھ رفت عذرخواھي یھ با و شد خفھ خودش بیارم سرش بالیي اینکھ از قبل چون

 زنگ بار چندین از بعد آخر دست و ریجیت کردم امتحان دوباره نداد جواب گرفتم رو اششماره درنگ بدون

ً  و شد وارد ظھلح بدترین تو اون بود ریختھ ھم بھ ذھنم کرد خاموش زدن  سھم این کھ کرد فکر ھابدترین بھ سریعا

 واسش باید من نداشت ايفایده کردم امتحان دیگھ بار چند عصر تا بود ايکنندهخستھ روز نبود حقم نبود، من

 اون باور گفت صدایي یھ دلم تھ شدممي سبک کھ بودم خودم مھم نھ یا کنھ باور نبود مھم واسم دادممي توضیح

 غیبش دوباره گذشت منوال ھمین بھ روز سھ دو. دلمھ با حق فھمیدم مأیوسانھ چقدر من و توئھ راحتي از ترمھم

 متوجھ ھم جون مریم و بابا بودم ازش کوچیک ھرچند خبر یھ منتظر بار ھر از تر قراربي بار این من و بود زده

 دو و بود چھارشنبھ امروز بکشند حرف زبونم رزی از نتونستند جوره ھیچ اما بودند شده ھامقراريبي و کالفگي

 ھر بھ زدممي حرف باھاش و دیدمشمي باید شدم بلند جا از بود شده طاق طاقتم دیگھ سینا و شمیم تولد دیگھ روز
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 از برسونم بیمارستان بھ رو خودم زودتر ھرچھ کردم سعي و زدم دوست صفت بھ پوزخندي بودیم دوست ما حال

 راه تنھا داد خبر بھم انداخت بھم کھ وحشتناکي نگاه با ھمراه فراھان رو خبر این و نبود ستانبیمار سپھر شانسم

 فکر با. مجرد پسر یھ يخونھ...  تنھا...  من.... نھ یا بود درست کارم دونستمنمي اما بود خونش بھ رفتن امچاره

 احتمال نھ یا بزنم زنگ دونستمنمي رسیدم وقتي افتادم راه بھ و زدم پس رو دیگھ فکرھاي امھچاره راه تنھا اینکھ

فشردم رو زنگ نیست نامرد سپھر اینکھ بھ علم با بود نامردي کمال این اما نکنھ باز رو در دیدنم با داشت  

 صورتي با فشردم رو واحدش زنگ باال رفتم کرد باز رو در دیدنم با بزنھ حرفي اینکھ بدون بود درست حدسم

 اشخونھ دیدن با شنیدم کوتاھي ھمون بھ جوابي و کردم کوتاھي سالم کرد باز رو در رنگکم اخم یھ و خستھ

 و کثیفي از پر اشخونھ کردمي یاد ازش بودن وسواس بھ ھمیشھ جون مریم کھ سپھري وایستادم جام سر متعجب

 مست اگھ. ترسیدم ھلحظ یھ زدمي ذوق تو میز روي کھ پري نیمھ و رنگسبز بطري ھمھ از بدتر و بود شلختگي

 آوردم باال رو لرزونم نگاه خوري؟مي چي. نیستم مست نترس: گفت کالفھ و نداد پیشروي اجازه ذھنم بھ...  بود

 بود ولو روش تابشلب و کیف کھ مبلي روي تعارفبي. ھیچي: کردم زمزمھ و داشتم نگھ صورتش روي و

 واسھ یعني: گفت و داد بیرون محکم رو نفسش چي؟ خوب: : پرسیدم گیجي با خوب؟: گفت پرسشگرانھ و نشست

 بھ الزم نکنم فکر: گفت و زد پوزخندي. بدم توضیح اومدم: گفتم و گرفتم خودم بھ جدي ژست یھ اینجایي؟ چي

ً : گفتم قبل از ترجدي. باشھ توضیح  شدم بلند حرص با. ندارم شنیدن بھ تمایلي: گفت و شد بلند جا از. ھست اتفاقا

 چرخید سمت بھ. کنھ قضاوتم کسي نمیاد خوشم اصالً  بشنوي باید اما: گفتم و شدم آشپزخونھ اردو سرش پشت

 اشسینھ سر تا قدم بودم ایستاده روبروش درست. کنمنمي قضاوت رو کسي من: گفت و دلخور شاید و عصبي

 متوجھ اشتباه: گفتم و بگیرم باال رو سرم صورتش بھ کردن نگاه واسھ نباشم مجبور تا رفتم عقب کمي رسیدمي

 باید چي دونستمنمي. شناسیشنمي گفتي کنممي فکر: گفت و زد داري صدا پورخند. بود بیمارم ينوه اون شدي

 نشناختمش اول يوھلھ تو: گفتم پس باشم زده رو حرف اون خریت روي از کنھنمي باور بودم مطمئن بدم جواب

ً  صداي با و شد عصبي کم یھ بود اومده تشکر اسھو...  گذشتمي مادربزرگش عمل از ماه چند : گفت بلندي نسبتا
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 با ؟ داري توضیحي دیدم کھ ايصحنھ واسھ بوده طوراین کھ فرض بر است احمقانھ ماه؟ چند از بعد اونم تشکر؟

بگیرم ازش رو لعنتي گل اون خواستممي فقط: کشیدم فریاد بلند و تند خودش عین و کردم نگاش دلخوري .....  

 رو اعتمادش بھ احتیاج تمام شھ خارج آشپزخونھ از دوباره تا افتاد راه بھ ھدفبي گرفت ازم رو نگاھش... ھمین

 تونستممي کاش: غرید برگردونھ رو سرش اینکھ بدون. سپھر کن باور: کردم زمزمھ آروم و ریختم صدام تو

خوشبختي و آرامش حس از پر لبخند یھ زدم لبخند. نکنم . 

 باشھ پایدار چندان لبخندم نذاشت شدمي شامل لیوان و استکان رو ترشبیش کھ سینک روي ينشستھ يھاظرف

 آشپزخونھ از کھ وقتي از رو سپھر شد تمام کارم بعد ساعت یک حدود. کردم کار بھ شروع و بستم رو پیشبند

 کھ طورھمون اتاقش يکاناپھ رو کردم باز رو در الي آرومي بھ بود اتاقش تو کنم فکر ندیدم دیگھ رفت بیرون

 نیمھ صورت بھ ھم از فاصلھ با رو پاھاش و بود داده تکیھ کاناپھ تاج بھ رو سرش بود برده خوابش بود نشستھ

 بود کرده شیطون و تخس ھايبچھ شبیھ رو اشچھره بود ریختھ اشپیشوني روي کھ موھایي بود گذاشتھ باز قائمھ

 سپھر...  سپھر: زدم صدا و شدم نزدیک بھش لبخند با بود رفتن وقت اما کن رشبیدا خواستنمي دلم اینکھ با

 یک بھ نزدیک: دادم جواب بودم؟ خواب: پرسید تعجب با و کرد باز رو ھاشچشم الي. صدر دکتر...  خان

 ھايخیالبافي. نخوابیدم خوب روز دو یکي این ببخشید: گفت و کشید پریشونش موھاي تو دستي. ساعت

 اینو دوستي یھ فقط تو زدمي نھیب عقلم و رفتھ ھاشچشم از خواب دیده کھ ايصحنھ خاطر بھ گفتمي امونھدختر

 حال ھر بھ خوب: گفتم و دادم گوش اون بھ بود ترمنطقي عقلم حرف چون بوده شیفت شب دو این شاید.نره یادت

 دوش یھ باش منتظر سالن تو دقیقھ چند: گفت و شد بلند جا از. کنم بیدارت اول دادم ترجیح رفتممي داشتم من

 و انداخت ساعتش بھ نگاھي. نزدم سر مطب بھ اصالً  امروز برم بھتره دیگھ نھ گفتم سریع. گردمبرمي گیرممي

 دلم خیلي. مطب رسونمتمي خودم ھم بعد بیرون میریم ھم با باش منتظرم یازدھھ نزدیک ساعت: گفت

 با. برم دممي ترجیح ممنون: گفتم پس ترسیدم شدمي تردیوونھ روز ھر کھ لمد از اما باشم ھمراھش خواستمي

 مثبت ينشونھ بھ سري گرفت دلم ناراحتیش از میاي؟ شمیم مھموني. راحتي طور ھر: گفت و کرد نگاه بھم اخم

 با و زد محوي لبخند خونھ وضع و سر دیدن با شد خارج اتاق از ھمراھم بدرقھ براي افتادم راه بھ و دادم تکون
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 نگاه شیطونش ھايچشم بھ لبخند با بکنم؟ اعتراف یھ: گفت نبود توش قلبي دلخوري از اثري کھ لحني و شیطنت

 اما نداشتم خاصي حس ھیچ وصلھ بھش جونش کھ داره دختر یھ حاجي فھمیدم وقتي: گفت چي؟: گفتم و کردم

ھستي چلفتي پا و دست و لوس دختر یھ کردم فکر دیدمت بار اولین واسھ وقتي   

 اماولیھ نظر ولي متأسفم: گفت و برد باال رو ھاشدست خندیدمي کھ حالي در کردم نگاش شد گرد ھايچشم با .

 تعجب با. ورزش و درس کنار در اونم چرخوندممي رو زندگي یھ سالگي 15 از من ولي: گفتم حرص با. بود این

ً مطمئ. فوکونگ: دادم جواب ورزشي؟ چھ: پرسید گريمربي پي رفتممي شدمنمي پزشک اگھ نا  

 باشھ پایدار چندان لبخندم نذاشت شدمي شامل لیوان و استکان رو ترشبیش کھ سینک روي ينشستھ ھايظرف

 آشپزخونھ از کھ وقتي از رو سپھر شد تمام کارم بعد ساعت یک حدود. کردم کار بھ شروع و بستم رو پیشبند

 کھ طورھمون اتاقش يکاناپھ رو کردم باز رو در الي آرومي بھ بود اتاقش تو کنم رفک ندیدم دیگھ رفت بیرون

 نیمھ صورت بھ ھم از فاصلھ با رو پاھاش و بود داده تکیھ کاناپھ تاج بھ رو سرش بود برده خوابش بود نشستھ

 بود کرده شیطون و خست ھايبچھ شبیھ رو اشچھره بود ریختھ اشپیشوني روي کھ موھایي بود گذاشتھ باز قائمھ

 سپھر...  سپھر: زدم صدا و شدم نزدیک بھش لبخند با بود رفتن وقت اما کن بیدارش خواستنمي دلم اینکھ با

 یک بھ نزدیک: دادم جواب بودم؟ خواب: پرسید تعجب با و کرد باز رو ھاشچشم الي. صدر دکتر...  خان

 ھايخیالبافي. نخوابیدم خوب روز دو یکي این ببخشید: گفت و کشید پریشونش موھاي تو دستي. ساعت

 اینو دوستي یھ فقط تو زدمي نھیب عقلم و رفتھ ھاشچشم از خواب دیده کھ ايصحنھ خاطر بھ گفتمي امدخترونھ

 حال ھر بھ خوب: گفتم و دادم گوش اون بھ بود ترمنطقي عقلم حرف چون بوده شیفت شب دو این شاید.نره یادت

 دوش یھ باش منتظر سالن تو دقیقھ چند: گفت و شد بلند جا از. کنم بیدارت اول دادم ترجیح فتمرمي داشتم من

 و انداخت ساعتش بھ نگاھي. نزدم سر مطب بھ اصالً  امروز برم بھتره دیگھ نھ گفتم سریع. گردمبرمي گیرممي

 دلم خیلي. مطب نمترسومي خودم ھم بعد بیرون میریم ھم با باش منتظرم یازدھھ نزدیک ساعت: گفت

 با. برم دممي ترجیح ممنون: گفتم پس ترسیدم شدمي تردیوونھ روز ھر کھ دلم از اما باشم ھمراھش خواستمي

 مثبت ينشونھ بھ سري گرفت دلم ناراحتیش از میاي؟ شمیم مھموني. راحتي طور ھر: گفت و کرد نگاه بھم اخم
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 با و زد محوي لبخند خونھ وضع و سر دیدن با شد خارج اتاق از ھمھمرا بدرقھ براي افتادم راه بھ و دادم تکون

 نگاه شیطونش ھايچشم بھ لبخند با بکنم؟ اعتراف یھ: گفت نبود توش قلبي دلخوري از اثري کھ لحني و شیطنت

 اما نداشتم خاصي حس ھیچ وصلھ بھش جونش کھ داره دختر یھ حاجي فھمیدم وقتي: گفت چي؟: گفتم و کردم

ھستي چلفتي پا و دست و لوس دختر یھ کردم فکر دیدمت بار اولین اسھو وقتي   

 اماولیھ نظر ولي متأسفم: گفت و برد باال رو ھاشدست خندیدمي کھ حالي در کردم نگاش شد گرد ھايچشم با .

 تعجب با. ورزش و درس کنار در اونم چرخوندممي رو زندگي یھ سالگي 15 از من ولي: گفتم حرص با. بود این

ً . فوکونگ: دادم جواب ورزشي؟ چھ: پرسید گريمربي پي رفتممي شدمنمي پزشک اگھ مطمئنا  

 

 مدتي این تو اوردم شانس چقدر من فقط ھستي قابلي دختر بابا نھ: گفت بعد و دیدم رو تحسین درخشش نگاھش تو

 با مبارزه یھ از بعد مامان مرگ از قبل روز: گفتم و زدم تلخندي. ندادي قرار الطفات مورد رو بنده گذشتھ کھ

 بھ بده اجازه تا کنم راحت رو خیالش اینکھ واسھ کنم مبارزه نیست راضي گفت بھم و اتاق تو کشیدم مامان امید

 تمام تو ھمین خاطر بھ و وایستادم روش قول یھ عنوان بھ مرد وقتي اما کردم قبول دروغ بھ بدم ادامھ ھایمکالس

 ضربات اینکھ و بدنم موندن فرم رو واسھ پیش سال سھ دو تا دارم رو مشکي کمربند ونھم ھنوزم ھاسال این

 غم صورت بھ شد تموم کھ حرفم. نداد بھم ھم اونو اجازه دیگھ زندگي و دروس فشار اما رفتممي نشھ فراموشم

 کشیدم صورتم بھ يدست تعجب با گرفت سمتم بھ و برداشت کناریش میز روي از رو دستمالي کردم نگاه اشگرفتھ

 کھ صدایي با کھ گرفتم دستش از رو دستمال گفتممي سیمین مامان از کھ ھایيوقت يھمھ مثل بود خیس ھم باز

 برگردم تا بشین دقیقھ چند بري بذارم محالھ دیگھ کشیدي کھ زحمتي ھمھ این با: گفت باشھ پرانرژي کردمي سعي

 بعد دقیقھ بیست نشستم مبل روي و گفتم »ايباشھ« نداشتم رفتن طبم يحوصلھ ھم خودم نکردم مخالفت دیگھ... 

 با. گفتم احسنت خودم يسلیقھ بھ ھم باز دیدمش اشالعادهفوق تیپ و شده اصالح صورت با رفتھ حموم کھ وقتي

ً  منم شدم بلند جا از بریم؟. شدي معطل ببخش: گفت و اومد سمتم بھ لبخند  دو ھر. یمبر: گفتم و زدم لبخند متعاقبا

 خوايمي خاصي جاي: پرسیدم بود معتبر و معروف ھايفروشگاه از یکي سمت بھ مسیرش شدیم ماشین سوار
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 از اومدیم بیرون ھم با کھ حاال گفتم نگرفتم ھدیھ ھابچھ واسھ ھنوز من: گفت و انداخت بھم نگاھي نیم بري؟

نداره اشکالي اگھ البتھ کنم استفاده شمیم واسھ اتزنانھ يسلیقھ   

 دو حدود. شممي خوشحال نھ: گفتم و زدم لبخندي بنابراین بود مناسبي فرصت این و بودم نگرفتھ چیزي ھم خودم

ً  سپھر رسیدم نتیجھ این بھ پاساژ ھايطبقھ کردن رو و زیر از بعد بعد، ساعت  ھر روي گیرهسخت خرید تو واقعا

 و زنونھ مدل دو مارکدار و خوشبو عطر یھ از اول يامغازه ھمون تو کھ من برعکس ذاشتمي عیبي یھ چیز

 یا دادممي نشون بھش ھرچھ گرفتنمي رو چشمش چیز ھیچ کردم راحت رو خودم خیال و خریدم رو اشمردونھ

 اینکھ تا دراورد رو پدرم باالخره خورهنمي مناسبت این بھ ولي قشنگھ زشتھ، داره، خودش جلفھ، زیادي گفتمي

 ماشاره مسیر. ببین اونارو: گفتم سپھر بھ رو گرفت رو شیک خیلي ست یھ چشمم فروشيساعت يمغازه یھ جلوي

کردم دستيپیش من کھ بگھ چیزي کرد باز ذھن شد خیره ھاساعت بھ متفکرانھ و پیمود رو  

 رفتم ور اون بھ ور این از قدراین ترکید پاھام بابا شینممي وسط ھمین بذاري روش عیب اگھ خدا بھ: گفتم و

 نگاھم بود پھن و پت لبخند یھ ردپاش کھ فروخورده يخنده یھ با. دیگھ بکن رو شرش بخر قشنگي این بھ ساعت

. سنگینھ زیادي: گفت شیطنت با چي؟ فقط: پرسیدم بالفاصلھ...  فقط خوبھ ھمین بگھ خواستممي: گفت و کرد

ً  دیگھ کشیدم پوفي و گذاشتم ھمھ روي رو چشمام  کھ کاري ھمھ اون ھم گرسنگي ھم میومد در اشکم داشت واقعا

: گفت لبخند با دید کھ اموقیافھ اوردمي درم پا از داشت و بود خورده جمع رفتن راه ھمھ این بھ بودم کرده صبح

 خیاليبي با سپھر اما کشید سوت سرم گفت رو قیمت فروشنده وقتي شدیم وارد ھم ھمراه. تو برو کردم شوخي

 کنم انتخاب چیزي یھ اشتباھش برداشت و ھمراھیش خاطر بھ کرد اصرار خیلي خرید رو اعتس و کشید کارت

ً  اینکھ ھم نباشم دینش زیر این از تربیش اینکھ خاطر بھ ھم نکردم قبول اما  رو برداشتن اضافھ قدم یک توان واقعا

. رستوران ھم باز. ببره مطب ھم بعد و غذاخوري یھ بھ منو چیز ھر جاي بھ خواستم ازش بنابراین. نداشتم ھم

 فودفست اھل: گفتم و اوردم زبون بھ رو سؤالم نداره فودفست بھ ايعالقھ ھاجوون اکثر برعکس بود عجیب واسم

: گفت و داد تکون سري: کردي انتخاب رو ھارستوران بودم باھات وقت ھر: دادم جواب چطور؟: پرسید نیستي؟

 شده باعث تکراري غذاھاي و مجردي زندگي سال 15 بھ نزدیک فودتفس ھمھ اون از شدم زدهدل فقط نھ
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 این از یکي توي اگھ اما نیستم اھلش زیاد: گفتم و زدم لبخند چي؟ تو بدم ارجحیت چیز ھمھ بھ رو ایراني غذاھاي

 زیر زد لندب. دممي خودم بھ حالي یھ و میشم خودبي خود از بخوره بھم فالفل یا بندري بوي چرکا فروشيساندویچ

. بردي آبرومونو تر،یواش: گفتم و کردم کوچیکي اخم برگردند سمتمون بھ اطراف میز دو یکي شد باعث کھ خنده

 از براشون رستوران کالس و پرستیژ دخترھا اصوالً  متفاوتي خیلي: گفت و کرد جورتر و جمع رو اشخنده

 و امید و من ايافاده ھايآدم از خورهمي ھم بھ حالم: گفتم و رفتم کالمش وسط بھ...  تو اما ترهمھم غذا کیفیت

: پرسید خنده با.  کنیممي خفھ رو خودمون و جاھا ھمون از یکي ریممي ھم با یواشکي گاھي چند از ھر نگار

 و خندید ھم اون. زنندمي دار رو امید بفھمند محمود عمو و بابام اگھ آخھ: گفتم و خندیدم منم یواشکي؟ چرا حاال

 ادامھ و دادم تکون وارتھدید رو اماشاره انگشت »باشھ«: گفتم. کردي ھواییم ببري منو ھم بار یھ شد واجب: گفت

 انداختم خودم بھ رو آخر نگاه آیینھ تو.شد پیدا لپش چال ھم باز کرد قبول و خندید. نفھمھ کسي اینکھ شرط بھ دادم

 کمک با رو موھام و داشتم تن بھ پوشوندمي رو پاھام کامالً  کھ مشکي کلفت ساپورت با مشکي سفید کوتاه پیرھن

 روي قشنگي ولي مالیم آرایش بود پوشونده رو صورتم اطراف درشتش ھايقاب و بودم کرده ویو جون مریم

 سفید باکس. بودند زیورآالتم تنھا سپھر اھدایي رینگ البتھ صد و مرواریدم سرویس و بود کرده خوش جا صورتم

ً  مانتوي انداختم کیفم تو لبم برق ھمراه بھ شدمي ھاھدیھ شامل ھک رو مشکي  تن بھ رو رنگم ايقھوه و بلند نسبتا

 ھمھ این از استفاده بقبولونم خودم بھ کردم سعي کردم پا بھ رو بود مشکي سفید از مخلوطي کھ ھامکفش و کردم

 پوزخند دلم اما نداره رنگ دو این ترکیب بھ ھرسپ حدبي يعالقھ بھ ربطي ھیچ و اتفاقیھ طور بھ مشکي و سفید

 خودم. اومد سپھر...  بابا آرزو،: زد صدا پایین از بابا رفتم ھاپلھ سمت بھ و اومدم خودم بھ زنگ صداي با زدمي

: گفت و بوسید رو امپیشوني روي کشیدممي خجالت ازش چرا دونمنمي بوسیدم رو اشگونھ و رسوندم بھش رو

 رسوندم در بھ رو خودم سرعت بھ دوشون ھر با خداحافظي یھ از بعد و ھستم: گفتم لبخند با. باش خودت مواظب

 بھ مشکي سفید بلوز و مشکلي جین اومد لبم بھ لبخند ھاشلباس رنگ ترکیب دیدن با بود نشستھ ماشین توي سپھر

ً  سنگین ترافیک وجود با شدم سوار و رفتم در سمت  مھموني. رسیدیم شونخونھ بھ دبع نیم و ساعت یک حدودا

 ً  ھم رو قضیھ تھ و سر عذرخواھي یھ با منم کرد گلھ نبودنم از و گرفت آغوشم در صمیمانھ شمیم بود خلوتي نسبتا

 بودم شمیم مھمون تنھا من و بودند سینا آشنایان و دوستان از ھامھمون يھمھ بگم بھتره یا ھامھمون تربیش اوردم
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 کردمي صحبت ھمھ با البتھ باشھ دوست دیگران با تونستنمي مھربوني این بھ دختري داشت تعجب جاي واسم

 تربیش اینکھ با بود خوبي و گرم مھموني باشھ صمیمي کسي با شدمي مانع وحشت مثل گنگ حس جور یھ ولي

 خوشي رقغ توجھش این از من و ذاشتنمي تنھام ھم لحظھ یک سپھر داشتند ھمراه یا بودند زوج ھامھمون

 پر سیني یھ با مرد یھ کھ بود مھموني اواسط نبود خبري ھم پیروز مثل ھایيمزاحم از قبل يدفعھ برعکس شدممي

 باید خورمنمي: گفت و انداخت من بھ نگاھينیم رسید کھ سپھر بھ چرخیدمي ھامھمون بین مختلف ھاينوشیدني از

 بجاش: گفت شیطنت با و نموند پنھون چشمش از کھ بود یادش ھنوز پس نشست لبم روي لبخند یھ.  کنم رانندگي

 شکل بھترین بھ دقیقھ 5 از ترکم تو و برداشتم پرتقال یھ و موز یھ میل کمال با. بگیري پوست میوه واسم باید

کردم تشکر. بخور ھم خودت: گفت و زد قشنگي لبخند گرفتم جلوش رو بشقاب رفتم سمتش بھ و کردم تزیینش  

 جا از رو چشمام خواستيمي قبل دفعھ نرفتھ یادم ھنوز: گفت و گرفت سمتم بھ و خورد کوچیک تیکھ یھ

 بھ شمیم. نشنوم تشکر کنممي کھ لطفي خاطر بھ ندارم عادت: گفتم شیطنت با و خوردم رو موز. دربیاري

 جا یک چرا: گفت مھربوني با شھ بیان بود اومده سپھر زبون نوک تا کھ حرفي نداد اجازه و اومد سمتمون

ً  باشھ: گفتم و زدم لبخند دیگھ پاشین نشستین  تکون جام از نخورم اینو تا من: گفت رودربایستيبي سپھر. حتما

 جدیت با سپھر. کنھمي پیدا بھتر رقص شریک یھ ھم آرزو بھتر چھ: گفت و گرفت رو دستم شمیم. خورمنمي

 خوب خیلي: گفت و زد مرموزي لبخند شمیم. رقصھمين کسي با من جز آرزو: گفت و گرفت رو امدیگھ دست

 سمتش بھ شمیم رفتن با »کرد اشاره سپھر بشقاب بھ سر با و« کني تمومش زودتر تا ذارممي تنھات من پس

 من: داد جواب خونسردي با و خیالبي رقصم؟نمي کسي با تو جز من گفتھ کي: پرسیدم جانب بھ حق و برگشتم

 نیستن خودشون حال تو اینجا آدماي اکثر: گفت محکم و کرد نگاھم کھ بگم چیزي ستمخوا و شدم حرصي. گفتم

 نکردم لجبازي بنابراین بود منطقي حرفش امانتي تو حال ھر بھ...  کنن نزدیک بھت رو خودشون نمیاد خوشم

 شمیم نمیاد رنظ بھ: گفتم پس »امانتي تو« گفت بھم ھم باز کھ کنم فکر این بھ و کنم عوض رو بحث کردم سعي

 یھ ایيکشیده سختي دختر شمیم: گفت و کشید کوتاھي آه. گیرهمي فاصلھ دیگران از چرا پس باشھ داشتھ مشکلي

 کنجکاوانھ. باشھ داشتھ مزمن ترس یا فوبیا جور یھ اطرافیان ھمھ از شماري معدود جز اون شده باعث اتفاق
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: گفت گرفتمي سمتم بھ رو دستش کھ حالي در و ذاشتگ کنار رو اشخورده نیم ظرف اتفاق؟ اون و: پرسیدم

 چون فقط: گفتم و زدم لبخندي افتادم گوسفندھا کردن پیاده مورد در حرفش و علي یاد لحظھ یھ میدي؟ افتخار

 از شمیم مادر و پدر فھمیدم بعدھا. گرفت ھاشدست تو ترمحکم رو دستم و زد لبخند اونم. نخوردي چیزي امشب

 چون و مونھمي مادرش حضانت تحت طرفین رضایت با داشتھ سال 9 فقط موقع اون کھ شمیم و شدند جدا ھم

 اینکھ از غافل مونھمي خبربي طوالني مدت یھ طي حالش از بود سفر حال در دایم و بود تجارت شغلش پدرش

 تو و بوده مست کامالً  کھ روزھایي از یکي تو و میاره مشروب بھ رو الابالي مرد یھ با ازدواج از بعد شمیم مادر

 بھ کار این انگار و دھندمي قرار جسمي و روحي شکنجھ مورد رو شمیم شوھرش با ھمراه نبوده خودش حال

 اشکرده از گشتبرمي عادي حال بھ مادرش وقتي با ھر گفتمي گریھ با شمیم شھنمي ختم بار یک ھمون

بستمي رو ھاشزخم تمام و شدمي پشیمون   

 

 

 بار یک اینکھ تا میشده قفل زبونش بیشتر شکنجھ ترس از بگھ چیزي پدرش بھ میگرفتھ تصمیم وقت ھر میگفت

 با و شھمي ببندش کنھمي فراموش مستي زور از شمیم ناپدري کھ ساختمان باز در متوجھ میاد دیدنش براي پدرش

 بھ تھدید با پدرش روز اون از شھمي روبرو اشسالھ 11 دختر شکنجھ يصحنھ با و ذارهمي قدم خونھ بھ نگراني

 خود يگفتھ بھ. میاره خودش پیش ھمیشھ واسھ رو دخترش دهمي لوشون شھ پیداشون شمیم بر و دور اگھ اینکھ

ً  شمیم  فوبیا اما کنھمي پیدا رو خودش دوباره تا بوده روانپزشک و روانشناس چندین نظر تحت سال 5 حدودا

 پزشکش نظر بھ کھ مونھمي وجودش تو ھمیشھ دیگران بھ نزدیکي از شتوح جور یھ و اطرافیان بھ نسبت

 گرفتھ قرار اذیت و آزار مورد بودهمي پشتیبانش باید کھ مادرش یعني کسش تریننزدیک توسط کھ اینھ بھ مربوط

 و رسپھ پدرش، سینا، بھ جز حاال حتي و باشھ داشتھ وحشت ھم پدرش از حتي ھامدت تا بود شده باعث ھمین و

 ً  فھمیدم شد باز ھاھدیھ يھمھ وقتي و بود خوبي شب شب، اون. کردنمي امنیت احساس کسھیچ کنار در من اخیرا

 کادو ترینجالب اما باشھ باالتر ھمھ از گردن و سر یھ اشھدیھ کھ ارزیدمي این بھ سپھر ھايگیريسخت اون ھمھ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 romantops  برترین رمان ھا

t.me/romantops 
 

 مھموني کیک خوردن با. داد ھدیھ بھشون مت و پت سکعرو یک کھ بود سینا دوستان از یکي فرزاد بھ متعلق

 روز چھار. داشت رو اون کنار در خوب زندگي یھ لیاقت شمیم نظرم بھ و بود خوبي پسر سینا کردیم ترک رو

 و شد طاق طاقتم باالخره نبود خبري ھیچ اما بود گذشتھ زنھمي حرف محمود عمو با بود گفتھ بابا کھ روزي از

 رو بودم آورده واسش کھ چاي لیوان رفتم خوندمي روزنامھ و بود نشستھ اشننویي صندلي روي کھ بابا سمت بھ

 رو روزنامھ کھ حالي در و زد روم بھ جونبي لبخند چطوره؟ ما مرتضي حاج: گفتم انرژي با و گرفتم سمتش بھ

 ثانیھ چند از ترکم تو رفت ملب طرف بھ دستم ناخودآگاه. بذاره تو لب زخم این اگھ خوبم: گفت گذاشتمي کنار

زدین؟ حرف محمود عمو با: پرسیدم و کردم پیدا رو خودم    

: گفت و کرد نگاھم خوب؟: گفتم قراريبي با کشید سر رو چایش از ايجرعھ و داد تکون مثبت ينشونھ بھ سري

 تعجب با. ھوس یا عشقھ عشقشون ببینند تا کنند تحمل رو دوري مدت یھ باید میگھ داره ھم حق دلخوره، محمود

 نیست اینجوري مطمئنم: گفت و داد تکان سري نگاره؟ کنار ھوس سر از امید کنیدمي فکر ھم شما یعني: گفتم

 اینکھ: گفت اخم با اونم فھمید؟ کجا از محمود عمو اصالً : غریدم اخم با. بردارم واسش قدم یک بود محال وگرنھ

 ھمھ نشستمي پیمانھ پاي وقتي بدونماما خواستممي فقط: گفتم مظلومانھ. هندار قضیھ اصل تو تأثیري فھمید کجا از

بوده شکنجھ تحت سال 2 درست شمیم نو از روز دوباره و کردمي فراموش رو چیز  

 

 

.  بار یک اینکھ تا میشده قفل زبونش بیشتر شکنجھ ترس از بگھ چیزي پدرش بھ میگرفتھ تصمیم وقت ھر میگفت

 با و شھمي ببندش کنھمي فراموش مستي زور از شمیم ناپدري کھ ساختمان باز در متوجھ ادمی دیدنش براي پدرش

 بھ تھدید با پدرش روز اون از شھمي روبرو اشسالھ 11 دختر شکنجھ يصحنھ با و ذارهمي قدم خونھ بھ نگراني

 خود يگفتھ بھ. میاره دشخو پیش ھمیشھ واسھ رو دخترش دهمي لوشون شھ پیداشون شمیم بر و دور اگھ اینکھ

ً  شمیم  فوبیا اما کنھمي پیدا رو خودش دوباره تا بوده روانپزشک و روانشناس چندین نظر تحت سال 5 حدودا
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 پزشکش نظر بھ کھ مونھمي وجودش تو ھمیشھ دیگران بھ نزدیکي از وحشت جور یھ و اطرافیان بھ نسبت

 گرفتھ قرار اذیت و آزار مورد بودهمي پشتیبانش باید کھ رشماد یعني کسش تریننزدیک توسط کھ اینھ بھ مربوط

 و سپھر پدرش، سینا، بھ جز حاال حتي و باشھ داشتھ وحشت ھم پدرش از حتي ھامدت تا بود شده باعث ھمین و

 ً  فھمیدم شد باز ھاھدیھ يھمھ وقتي و بود خوبي شب شب، اون. کردنمي امنیت احساس کسھیچ کنار در من اخیرا

 کادو ترینجالب اما باشھ باالتر ھمھ از گردن و سر یھ اشھدیھ کھ ارزیدمي این بھ سپھر ھايگیريسخت اون ھھم

 مھموني کیک خوردن با. داد ھدیھ بھشون مت و پت عروسک یک کھ بود سینا دوستان از یکي فرزاد بھ متعلق

 روز چھار. داشت رو اون کنار در خوب زندگي یھ لیاقت شمیم نظرم بھ و بود خوبي پسر سینا کردیم ترک رو

 و شد طاق طاقتم باالخره نبود خبري ھیچ اما بود گذشتھ زنھمي حرف محمود عمو با بود گفتھ بابا کھ روزي از

 رو بودم آورده واسش کھ چاي لیوان رفتم خوندمي روزنامھ و بود نشستھ اشننویي صندلي روي کھ بابا سمت بھ

 رو روزنامھ کھ حالي در و زد روم بھ جونبي لبخند چطوره؟ ما مرتضي حاج: گفتم ژيانر با و گرفتم سمتش بھ

 ثانیھ چند از ترکم تو رفت لبم طرف بھ دستم ناخودآگاه. بذاره تو لب زخم این اگھ خوبم: گفت گذاشتمي کنار

زدین؟ حرف محمود عمو با: پرسیدم و کردم پیدا رو خودم    

: گفت و کرد نگاھم خوب؟: گفتم قراريبي با کشید سر رو چایش از ايجرعھ و ادد تکون مثبت ينشونھ بھ سري

 تعجب با. ھوس یا عشقھ عشقشون ببینند تا کنند تحمل رو دوري مدت یھ باید میگھ داره ھم حق دلخوره، محمود

 نیست نجوريای مطمئنم: گفت و داد تکان سري نگاره؟ کنار ھوس سر از امید کنیدمي فکر ھم شما یعني: گفتم

 اینکھ: گفت اخم با اونم فھمید؟ کجا از محمود عمو اصالً : غریدم اخم با. بردارم واسش قدم یک بود محال وگرنھ

بدونم خواستممي فقط: گفتم مظلومانھ. نداره قضیھ اصل تو تأثیري فھمید کجا از  

 

 اما من برگشتن بھ کنھمي واگذارش و دهنمي قطعي جواب بھش زنھمي حرف باھاش کھ امید: گفت و شد ترنرم. م

 بھشون عروسي ھدیھ عنوان بھ داشتھ قصد کھ رو زمیني تیکھ اششناسنامھ برداشتن از بعد تا نگار اتاق تو رهمي

 اون آرزو...  امید بھ زنھمي زنگ ھم بعد شھمي روبرو گلش دستھ و شازده ينامھصیغھ با کھ کنھ نامش بھ بده
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 رو ذھنم بود وقت خیلي کھ سؤالي. داره رو حق این من نظر بھ و بشھ مطمئن دخترش آینده از خوادمي فقط

 »استغفرهللا« گفتن از بعد و شد عصباني بابا یھو. کردن صیغھ عمو اجازه بدون چطوري پرسیدم بود کرده درگیر

. کرده اشونھصیغ محمود و من حساب رو اونم نیست خوب حالش داییم گفتھ رحیمي پیش رفتھ پدرسوختھ: گفت

 از لبخندي کردمي باز ايویژه حساب محمود عمو و بابا روي کھ بود بابا نزدیک دوستان از یکي رحیمي آقاي

 قول من بھ باشھ یادتون اما: گفتم ساختگي ناراحتي یھ با و زدم پسش سریع اما اومد لبم بھ امید سیاست و ھوش

   .دادین

 موھاي بوسیدن از بعد و زدم ايموزیانھ لبخند. کنممي چیکار ینمبب تا: گفت و کشید ناچاري سر از پوفي

 گفتھ محمود عمود بھ بود شده خبردار قضیھ از وقتي افتادم نوید یاد برگشتم اتاقم بھ و شدم بلند جا از جوگندمیش

 تيوق کرد متھمش خیاليبي بھ و خورد حرص عمو چقدر و شدي؟مي خوشحال بودمي دخترت با حروم اگھ بود

 آدم این بودن منطقي ھمھ این از ھمیشھ: رفت پیش سکتھ مرز تا بوده نوید خود ھم اشونصیغھ شاھد تنھا فھمید

 واسھ باشھ نفعشون بھ تونھنمي حصارھا این کردن تنگ دونستمي بود شناختھ رو ھابچھ ھم اون بردممي لذت

 سعي کھ تلفني ھايتماس و گاهبي گاه ھايسا ام اس با کردمي من بھ کھ طورھمون کرد کمک بھشون ھمین

 عشق مقدس حریم تو پا کردنمي سعي وقت ھیچ خودش قول بھ. گھ دیگ چیز نھ باشھ نوید داداش فقط کردمي

 دختر از عشقي چنان با بود شده ھم تربیش شاید حتي بود باقي خودش قوت با ھمچنان نرگس با اشرابطھ بذاره

 و بودم پابرجا عھدم سر ھنوزم بردمي حظ آدم کھ زدمي حرف مدرسھ رفتمي دیگھ ماه چند تا کھ کوچولوش

 پا و سر داشتم گفتن واسھ حرفي اگھ اما بمیرم خواستمي دلم پرسیدمي رو دلم حال وقتي زدمنمي صداش داداش

 رفتن از بعد من داشتیم احتیاج ھم بھ دو ھر بود شده تربیش شمیم با امرابطھ.  رو حرفھام شنیدمي و شدمي گوش

 شد حاضر حتي ھم ھمدم شدیم. خواھر یھ یا ھمدم یھ شمیم و کنھ پر رو ھامتنھایي تا خواستممي رو کسي نگار

 توضیح واسم سپھر بعدھا اما شد تعجبم موجب کھ کرد استقبال باوري غیر طرز بھ سینا کھ باشھ منشي مطب بیاد

شده غریبھ محیط یھ تو حضور انخواھ شمیم خود کھ باریھ اولین این داد  
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 کردن دل دل کمي از بعد و رسوند مطب بھ رو شمیم خودش سینا. شمیم کاري روز اولین و بود شنبھ روز اون

 لبخند یھ با آوردم زبون بھ رو ذھنیتم وقتي و سختھ واسش ازش کندن دل کردممي حس رفت و گذاشت تنھاش

 شانس از. کردم جوونا يھمھ و اونا واسھ مادام خوشبختي آرزوي ھلحظ ھمون من و. بھترینھ سینا: داد جواب

 بیاد فشار بھش ترکم اینکھ براي ھم من بشھ خستھ حسابي شد باعث ھمین و بود پرکاري روز روز اون شمیم

 شمیم وحشت بنابر ھم من و دنبالش میاد گفت و زد زنگ سینا کنم تعطیل رو مطب زودتر ساعتي گرفتم تصمیم

 ماشین جلوي صندلي روي کھ سپھر دیدن با رسید کھ وقتي موندم منتظر سینا اومدن تا غریبھ محیط و ایيتنھ از

 لبخند. دیگھ شو سوار وایستادي؟ چرا: گفت و کرد نگاھم ریلکس خیلي اون اما کردم تعجب بود نشستھ سینا

ً : گفت. آوردم ماشین ممنون: گفتم و زدم بندينیم  مھموني یھ: کرد اضافھ محترمانھ ناسی بریمشمي میایم بعدا

ً  شمیمھ کار شروع مناسبت بھ نفره چھار و کوچیک  رو دستم شمیم کھ بیارم بھوونھ خواستم بازم. کنید قبول لطفا

 حرفي ھیچ بي و کردم باز رو عقب در بگم نھ بازم نیومد دلم...  خواھش: گفت و گرفت ظریفش ھايدست تو

 با سپھر. بشینم شوھرم پیش خوابممي پایین بپر: گفت سپھر بھ رو و رفت جلو در سمت بھ شمیم کھ شدم سوار

 ايشونھ شیطنت با شمیم. خورمنمي رو اتتحفھ شوھر نترس: گفت بخوره تکون جایش از اینکھ بدون خیاليبي

 و دجنسيب با شمیم اما کرد نگاھش چپ چپ یھ سپھر. ندارم اطمیناني بھت نیست ھم بعید: گفت و انداخت باال

 شمیم بھ چي دونمنمي شد پیاده و اورد کم سپھر باالخره بود داشتھ نگھ باز خروجش براي رو در محو لبخندي

 این بھ من و نشست کنارم و عقب اومد سپھر.  بشنوه دلت از خدا: داد جواب بلند خنده یھ از بعد شمیم کھ گفت

 و سینا با سپھر صمیمیت اینکھ و بیماره یھ اون بفھمھ ونھتنمي ببینھ رو ما با شمیم يرابطھ کھ ھرکس کردم فکر

 از یکي جلوي رو ماشینش سینا شمیم پدر رستوران بھ رفتن جاي بھ تصورم برعکس. منھ تصور از فراتر شمیم

ً  غذاخوري شدیم سالن وارد و شدیم پیاده ھم با ھمگي.  داشت نگھ فودھافست ترینفمعرو  سپھر بود شلوغي نسبتا

 خودشون موافقت میز پشت نشستن با ھم بقیھ و کرد انتخاب رو داشت تريکم دید بقیھ بھ نسبت کھ میزھا زا یکي

: گفت و کرد سپھر بھ اياشاره سینا بابا؟ رستوران نرفتي چرا حاال: پرسید سینا بھ رو شمیم کردند اعالم رو

بودند کرده فودفست ھوس واالزاده. باالست مقامات از دستور  
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 نشد باعث این اما کرم خیس رو خودم سینا جاي بھ من کھ کرد نگاھش چپ چپ یھ و کرد بلند رو سرش رسپھ .

 واسھ شمرده و لب زیر و زدم پس رو کردمي پیدا راه ذھنم بھ داشت کھ افکاري بالفاصلھ نشینھ لبم رو لبخندم

 تعجب با بود کنارم کھ شمیم. ھدیگ چیزي نھ کرده ھوس فودفست خودش چون اینجاست اون: کردم تکرار خودم

 فکر اول بود ھم تو سپھر ھاياخم ممنون آره: گفتم و زدم بندينیم لبخند جان؟ آرزو خوبي: پرسید و کرد نگاھم

 حال در ھاشسردرد فھمیدم فشردمي رو ھاششقیقھ میانیش انگشت دو با وقتي اما سیناست حرف خاطر بھ کردم

 در سؤال بھ شروع جو کردن عوض خاطر بھ رسید سپھر بھ وقتي و کرد طي رو نگاھم مسیر سینا شدنھ شروع

 با من و کرد غیره و کشورھا دیگر مقابل در پزشکي زمینھ در ایران علمي پیشرفت و استادھا و امرشتھ مورد

 بھ قھعال با ھم شمیم دادممي علمي حدودي تا و جامع رو ھاشسؤال جواب ادب بنابر اما بودم حوصلھبي اینکھ

 پزشکان جمع حاضرمون جمع و خونده پزشکيچشم ترم چند ھم اون بیوفتھ یادم شد باعث کھ بود زده زل دھنم

 اسم داشت سینا وقتي کنم درک طب مورد در ما بحث يادامھ از رو سپھر ناراحتي تونستمنمي فقط. جوانھ

 و درمانش يشیوه بودم نادمي استاد تعلیم تحت من اینکھ فھمیدن از بعد اینکھ یا پرسید مي رو استادھا ترینبزرگ

 ساییدمي ھم روي رو ھاشدندون حالي در فروخورده خشم یھ با سپھر پرسید رو ھاشجراحي توي مھارت درصد

 چرا داري عالقھ طب بھ اینقدر کھ تو: گفت سینا بھ رو حرص با و نیاورد طاقت ھم آخر دست کردمي نگاھش

ً : گفت و کرد نگاھش خونسردي با ھم سینا بودن؟ آشپزباشي پي رفتي  تو بزن سق پیتزاتو ھمین بشین خفھ، تو لطفا

 و زمین بذار رو سرت جنابعالي پنیر و نون گفتن وقت ھر معروف قول بھ یا نکن دخالت ھم ترھابزرگ کار

ً « گفتن با و شد بلند جا از و کرد غلیظي اخم سپھر. بمیر  شمیم شد خارج تورانرس از ھم بعد و جدا ما از »حتما

 کالفگي با کھ حالي در و کرد پرت ظرف توي پیتزاشو تیکھ سینا. رفتي تند خیلي: گفت سینا بھ رو غیظ با

 از ھیچي گردوندممي رو نگاھم سینا و شمیم بین ھاگیج مثل. خودشھ خاطر بھ: گفت کشیدمي رو موھاش

 خودش تا: گفت و دوخت بھم رو اشزدهغم نگاه سینا برمیاد؟ دستم از کمکي: پرسیدم فھمیدمنمي ھاشونحرف

 غذاھاي پول سینا نداد اجازه سینا و شمیم شدن بلند اما بپرسم تربیش خواستم. برنمیاد کمکي کسھیچ از نخواد

افتادي راه ماشین سمت بھ و کرد حساب رو خوردهنیم  
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 وقتي نگفتم ھیچي. باشھ تنھا کم یھ بھتره: گفت و اومد سمتم بھ شمیم سپھر؟ پس:  پرسیدم. نبود سپھر از خبري م

ً  بھتره اینجوري گفتمي شمیم  ناگھانیش عصبانیت براي دلیلي کردممي فکر ھرچي بودم نگرانش. بود بھتر حتما

 و رفتم اتاقم بھ خونھ بھ رسیدن محض بھ شدیم جدا ھم از اونجا و رسوند ماشین پاي تا منو سینا کردمنمي پیدا

 صدایي کھ شنیدم رو بوق صداي چندمین دونمنمي بوق شش بوق، سھ بوق، دو بوق، یک گرفتم رو اششماره

ً  انگار اما زنيمي زنگ الکي مریضي مگھ بده جواب خوادنمي وقتي: گفت  رو شماره دوباره بودم مریض واقعا

 بھ منظمش و آروم يھانفس صداي جز صدایي ھیچ اما شد وصل ارتباط کھ شدممي ناامید داشتم ھم باز گرفتم

 خط اونور اون بود مسخره کردمي آرومم ھاشنفس صداي بگم جوري چھ یا بگم چي دونستمنمي رسیدنمي گوش

 تو کردم حس. خوبي کھ بشم مطمئن خواستممي: گفتم و کردم جمع رو خودم باالخره اینور من و بود کرده سکوت

 بھ کنم عذرخواھي کردم ناراحتت ناخواستھ اگھ خواستم قطف...  فقط نفھمیدم رو دلیلش شدي عصباني رستوران

ً  من و نگفت ھیچي ھم باز. دوستیم ما حال ھر  و خونھ بري بھتره ھم تو شمنمي مزاحمت دیگھ: دادم ادامھ اجبارا

 از نھ اما بودم عصبي: فرستاد واسم متن این با پیام یھ بعد لحظھ چند کردم قطع و. خداحافظ. کني استراحت

آروم...  آرومھ آرومم، ھم حاال... ..تو .  

کنممي افتخار تو با دوستي بھ.... راستي .   

باش خودت مراقب    

خوش شب .  

 حاال داشت رو کشتنم قصد روز یھ کھ سپھري شدنمي باورم خوندم رو متنش آخر تا اول از بار 50 از تربیش

 کنممي خوش دل آبي بھ دارم کردممي حس نشست امچھره رو غمگین لبخند یھ باشم خودم مراقب خواستمي ازم

 کردم سعي بشم غرق توش خواستمي دلم گاھي کھ بود شیرین سراب این اینقدر اما سرابھ دونممي خودم کھ

 زدم پا و دست شدن نخواستھ ھم شاید و نخواستن و خواستن میون صبح خود تا شدنمي اما بزنم پس رو افکارم

 بھ وقتي شدم خواب اسیر من و ربود رو ھامچشم ھاشب دزد کي خیال و فکر ھمھ اون میون کھ نفھمیدم حتي
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 نوازش واسھ دلم کردم باز رو ھامچشم لرزیدمي موھام میون مھربون دست یھ و بود شده صبح کھ اومد خودم

 رو امگونھ و کشید بیرون موھام میون از رو دستش بود کرده مستم پیرھنش خوب بوي بود شده تنگ ھاشدست

 بھ روز کسم ھمھ و گذشت کھ داشت ھایيسال از نشون ھرکدوم پیرش دست ھايزبري و ھاچروک داد نوازش

 ايبوسھ وجود تمام با کردم باز رو ھامچشم گذاشتم دستش روي رو دستم نیاوردم طاقت دیگھ شد پیرتر روز

نشوندم اشچروکیده دست روي  

 

 و کرد بغض مامان مورد در صحبت محض بھ ھمیشھ مثل. کنممي رو ھواش خیلي گاھي: گفتم و زدم تلخندي

 مریم وجود با: گفتم و زدم لبخند بیارم درش ھوا و حال اون از اینکھ واسھ. کنممي رو ھواش ھمیشھ من اما: گفت

 پایین ساعتھ یک آقاجون کھ بدجنسیھ اینم: گفت و خندید شیطنتم بھ. باشي یادش ھمیشھ کھ ایيبدجنسي کم یھ جون

...  اومده؟ آقاجون پرسیدم و شدم بلند جا از تعجب کمي و خوشحالي با. رختخوابي تو ھنوز تو اما توئھ منتظر

 وارد سرعت بھ. بشم آقاجون دامن بھ دست شدم مجبور نشدم محمود حریف: گفت و کرد رنگيکم اخم چطوري؟

 رو ھاملباس سرعت تمام با منم نبود بابا بیرون اومدم وقتي بزنم صورتم و دست بھ آبي تا شدم اتاقم تو سرویس

 جون مریم رسید زمین بھ پام تا رسوندم پایین بھ رو خودم حسابي سوارينرده یھ با ھامدت از بعد و کردم عوض

 بعد و رفتم سمتش بھ لبخند با. گذاشتن تو واسھ رو ھاپلھ این خدا بھ نیا؟ نرده رو از بگم بار چند: گفت ناراحتي با

 بھ کجاست؟ جون آقا حاال نیفتم کھ پایین بیام جوري چھ بلدم من جون مریم راحت خیالت: گفتم اشگونھ بوسیدن زا

 روي بھ رو چرخدارش صندلي روي آقاجون رفتم سالن سمت بھ. نشستھ سالن تو: گفت و کرد اشاره چپم سمت

 ھايدست گذاشتم ھاشچشم روي رو ھامستد رفتم سمتش بھ آروم آروم کردمي نگاه رو حیاط و بود نشستھ پنجره

کرد زمزمھ لب زیر و گذاشت ھامدست روي و اورد باال سختي بھ رو ناتوانش :  

امشب کھ جمع این در میارید شمع گو    

است تمام دوست رخ ماه ما محفل در   
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 بھ سالم: گفت و زد يلبخند سالم راستي. گرفتین اشتباه آبیتون چشم عروس با منو: گفتم و برداشتم رو ھامدست

 کھ فعالً  نیست اینجوري ھم اصالً : گفتم جانب بھ حق. ریختند بھم رو شھر داماد و عروس شنیدم. بابا ماھت روي

 جدید گند باالآوردن از قبل تا رو دوتا این ھم اومدم من کھ فعالً : گفت خودم مثل. ریختھ بھم رو شھر شما پسر آقا

 و کشید رو لپم. اومدي زود ماه شش آقاجون: گفتم شیطنت با. ببینم رو امتازه هنو ھم زندگیشون خونھ سر بفرستم

 ھستیم ھم سرھنگ جناب چاکر: گفتم و دادم بھش نظامي احترام یھ کني؟ تحملون ماه 6 نیستي حاضر یعني: گفت

 اسم بھ ھمھ کھ روزھایي یاد افتاده، گذشتھ روزھاي یاد دونستممي نگفت ھیچي و زد روم بھ غمگین لبخند یھ. 

 بود مخدر مواد با مبارزه بخش ھايپلیس ترینموفق و ترینبزرگ از یکي کھ ایرانمھر جلیل سرھنگ جناب

شناختندشمي  

 

 بازنشستھ شغلش از شد دوستش بھترین شھادت و خودش نخاع قطع باعث کھ مھم خیلي عملیات یک از بعد اما

 نظام وارد پسرھاش از کدامھیچ نداد اجازه ھرگز بود ھمین خاطر ھب شاید شد پاک اطرافیان خاطر از کمکم و شد

 بردندشمي یاد از نباید کھ کساني بود خوشحال اما اومد سرش کھ ترسیدمي شدن فراموش از ترسید،مي شھ

 دستي. گذاشت ھاشونجوون و خودشون واسھ رو جونش آقاجون کھ ايساده ھايآدم ھمین اونم یادشند بھ ھمیشھ

: گفت کھ امفکري چھ تو بود فھمیده انگار زد روم بھ لبخندي آقاجون اورد خودم بھ منو نشست امشونھ روي کھ

 انرژي یعني آقاجون اومدن دونستممي زدم واقعي و آروم لبخند یھ. خدا رضاي بھ باش راضي بابا، راضیم من

 بھ شروع ھابچگي مثل اونم گذاشتم شحسبي زانوھاي روي رو سرم ھامشکل يھمھ حل یعني آرامش یعني مثبت

 مناسبت بھ مھموني جون مریم بعد روز. باشي ھمیشھ کاش: کرد زمزمھ ناخودآگاه کرد بلندم موھاي نوازش

 بدون نداشت جرأت محمود عمود بود راحت نگار بابت از خیالم کرد دعوت ھمھ از و داد ترتیب آقاجون اومدن

 و عمھ ھامھمون اولین نپرسیدم چیزي اما نھ یا شده دعوت ھم سپھر ونمبد خواستمي دلم خیلي فقط بیاد اون

 بھ سر ھم کلي. بود مطمئن نگار اومدن از من مثل ھم اون آخھ بود رسیده خودش بھ حسابي امید بودند اشخانواده

 بھ دل و جون با ھمیشھ عین و داره خبر چیزي از کھ نیاورد خودش روي بھ اصالً  ھم آقاجون گذاشت آقاجون سر
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 پالک زنجیر یھ و گفت تبریک بھشون صمیمانھ آقاجون بودند نگین و علي بعدي گروه زدمي لبخند ھاششیطنت

 کھ بودند جون نسیم و نگار محمود، عمو شامل ھم ھامھمون آخرین. داد ھدیھ نگین بھ شیریني عنوان بھ یکاد وان

 شنیدم رو ماشینش صداي کھ شدممي ناامید سپھر اومدن از تمداش کمکم شدند مواجھ آقاجون گرم استقبال با ھم باز

 کار در اشتباھي ھیچ داد نشون قلبم ضربان باالرفتن و زنگ دراومدن صدا بھ اما کنممي اشتباه کردم فکر اول

 جذاب و تیپخوش ھمیشھ مثل سپھر بعد يدقیقھ چند از ترکم کردم باز رو در و رفتم آیفون سمت بھ خودم نیست

 اومدي شده چي: گفت شیطنت با و داد رو سالمم جواب کردم سالم و رفتم استقبالش بھ لبخند با.  شد خونھ اردو

 شد تنگ موقع اون واسھ دلت اگھ اما نھ: گفتم و خندیدم نیاوردي؟ خودت با چیزي کفشي لنگھ چوبي ببینم استقبال

 و انداختم باال ابرویي. گفتم دروغ شھنمي تنگ موقع ناو واسھ دلم گاھي بگم اگھ: گفت و خندید ھم اون. بیارم برم

 من آبجي با: گفت مآبانھ جاھل لحني با و کوبید سپھر يشونھ بھ دستي امید بیارم؟ رو دمپایي لنگھ برم یعني: گفتم

نفلھ؟ داري چیکار  

 

 اخم یھ با امید. ردهک شاقھ اعمال با استقبال ھوس کھ شماست آبجي این فعالً  ھیچي کھ ما: گفت و خندید سپھر

 سپھر بھ رو کھ کردم نگاھش چپ چپ یھ! ؟!ضعیفھ؟ شنفتم چھ گفت ساختگي غضبي با و کرد نگاھم پررنگ

کشید سالن سمت بھ و گرفت رو سپھر دست و. درریم بدو شدم الزم تنبیھ ھم خودم انگار: گفت .  

 با و رفت آقاجون سمت بھ کلي سالم یک از دبع سپھر گرفتیم خود بھ محجوبانھ ايقیافھ سھ ھر سالن بھ ورود با

 بود آویزان بدنش کنار کھ سپھر دست زد مھربون لبخند یھ آقاجون. ایرانمھر آقاي بودم دیدار مشتاق: گفت متانت

 ھامنوه يبقیھ با فرقي ھم تو پس من عروس خانم مریم و خانمي مریم پسر وقتي: گفت و گرفت دست بھ رو

 يقضیھ ترسیدمي شاید دوخت ھم بھ رو مرددش نگاه سپھر. بزني صدام آقاجون ھابچھ لمث خوادمي دلم نداري

 زد لبخند ھم اون. شدنش ما از بھ راضیم کھ فھموندم بھش ھامچشم بستن و لبخند زدن با شھ تکرار امید مھموني

 زمزمھ سرش بوسیدن از بعد و شد مانع آقاجون اما کنھ اعالم رو موافقتش آقاجون دست بوسیدن با تا شد خم و

 شد کمکم و شد زندگیمون وارد نرم اینقدر غریبھ یھ اینکھ از بردممي لذت و کردممي نگاه. بابا باشي زنده: کرد
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 تريرسمي شکل آقاجون دستور بھ مجلس بعد کمي. وجودم از عضوي من براي شاید و مونخانواده از عضوي

 تا اومده کھ کرد اعالم رسا و بلند صداي با بعد و بشینند کنارش خواست نگار و امید از اول گرفت خودش بھ

 دو دید طوراین کھ ھم آقاجون نگفت ھیچي اما شد رنگ بھ رنگ محمود عمو کنھ مشخص رو عروسي تاریخ

 اما ناراحت و بود برافروختھ انداختند محمود عمو بھ منتظر و نگران نگاه یھ اول ھمھ کرد انتخاب رو بعد ھفتھ

 زدمي دست داشت غلیظ لبخند یھ با امید کشوند صدا سمت بھ رو ھمھ زدن دست صداي دفعھ یھ گفتنمي چیزي

 دست با و کردم نگاھش عشق با. آقاجونم و خانمم و خودم افتخار بھ: گفت شیطنت با دید کھ رو بقیھ متعجب نگاه

 ھمھ کھ بودم فکر این تو کرد پر روجا ھمھ دست صداي و کردند پیدا جرأت ھم بقیھ کمکم کردم ھمراھیش زدن

 کھ ھست چیزایي یھ: گفتمي آقاجون بھ رو کھ محمود عمو صداي با کھ شده خیر بھ ختم راحتي ھمین بھ چیز

 لب بھ لبخند دیگھ کھ امیدي و بود پریده رنگش کھ نگار بھ نگاه یھ آقاجون. کردند سکوت ھمھ. دونیننمي شما

ً : گفت و انداخت نداشت  شرمنده دو ھر انداخت زیر بھ سر امید و شد سرخ نگار بار این. دونممي چیزو ھمھ اتفاقا

 نگران اگھ نداره اگر و اما: گفت و کرد رنگيکم اخم آقاجون...  آقاجون اما: گفت دلخوري با محمود عمو بودند

 کمي عمو آخر، کالم یعني حرف این انداخت پایین رو سرش محمود عمو. ھست حرفي بازم ضامن، من دخترتي

مبارکھ: کرد زمزمھ آخر دست و شد سفید و سرخ . 

 بجاش و نذاشت عمو ببوسھ رو دستش تا رفت محمود عمو سمت بھ بابا اشاره با امید و زدیم دست دوباره ھمھ

 پشیمونم کردم بھت کھ اعتمادي از دیگھ دفعھ این: گفت پدرانھ نگراني یھ با و گذاشت اششونھ روي رو دستش

 لبخند محمود عمو ھامدت از بعد. دممي قول بھتون: گفت اطمینان با و زد زل محمود عمو ھايچشم تو میدا. نکن

 من اما کردمي پاک سرعت بھ رو چکیدمي چشمش از کھ اشکي قطره چرخوندم نگار سمت بھ رو نگاھم. زد

 راھشون درستھ. نھ رو رعش و قانون اما بودند شکستھ رو عرف شاید ھااون بودم خوشحال واسشون دیدمش

 رو مھربون لبخند یھ نشست کنارش اومد امید نداشت بود ھاشوندل کھ قضیھ اصل تو تأثیري این اما نبود درست

 تا بدم رو دنیا بودم حاضر شاید بود شاد دلم داداشم شادي از چقدر و بود شده شیطون نگاھش دوباره بود لبش

 کردممي حس اما بود خودخواھي شاید شدم پشیمون حرفم از رسید سپھر روي کھ نگاھم باشھ شاده ھمیشھ امیدم
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 تمام یھو. بخور منو بیا: گفت زدن لب با دید کھ رو ماتم نگاه. صورت ھیچ تو اونم بگذرم سپھر از تونمنمي

 لمث و کردم جور و جمع رو خودم برگشتند سمتم بھ تعجب با ھمھ خنده زیر زدم و پرید سرم از خلسھ و احساس

 و ترحم با ھمراه نگاھاشون بار این. افتادم جوک یھ یاد ببخشید: پروندم کردن فکر بدون بحراني مواقع تو ھمیشھ

 ً  ورمش از شده گرد صورت افتاد نگین بھ نگاھم انداخت باال ابرویي شیطنت با سپھر اما. شد آمیزاستفھام بعضا

 متورم و گرد بارداري اول يماھھ چند ھمین تو يعجیب طرز بھ کردم نگاه ھیکلش بھ بود خیس شادي اشک از

ً  کھ بمونھ یادم کردم سعي بودم نگران واسش بود شده  چاقي چون کنھ اقدام وضعیتش کنترل براي بگم بھش حتما

 نگار کناري صندلي امید ھم باز کرد دعوت شام میز بھ رو ھمھ جون مریم بود طبیعي غیر کم یھ وزنش اضافھ و

 بار این اما نبود سختي کار صورتش تو پدرونھ دلنگروني یک درک نگفت چیزي ھم حمودم عمو کرد پر رو

 خرید بود افتاده تند دور رو چیز ھمھ روز اون فرداي از. شھنمي پشیمون اطمینانش از کھ بودم مطمئن

ً  مدعیون از دعوت عروسي، خرید و تاالر گرفتن جھیزیھ، يموندهباقي  برگزاري واسھ دبو کم خیلي ھفتھ دو واقعا

شد حل چیز ھمھ کار تقسیم با اما عروسي یک  

 جھیزیھ، يبقیھ کردن جمع حال در دایم ھم جون نسیم و من و خرید پي نگار و امید بود مشغول کاري بھ ھرکس

 خاصش شرایط خاطر بھ نگین و دیگھ تدارکات دنبال ھم سعید عمو و محمود عمو و تاالر رزرو پي بابا و عمھ

 امید و نگار و کرد انتخاب علي رو دعوتشون کارت بگم کھ باشھ دارخنده شاید بود ھامھمون کردن وتدع کارش

 کندن جون درحال عروسي از قبل شب تا درست. نباتي رنگ بھ ساده و شیک کارت یھ دیدنش تازه چاپ از بعد

ً  چیدیممي کوچولوشون و جدید يخونھ تو رو جھیزیھ داشتیم و بودیم  شد تموم کارھا کھ بود شب 10 عتسا حدودا

 انجام رو کارھا ترھابزرگ کمک بدون خواستیم کھ بود خودمون تقصیر ھم ھمش بود شده ولو گوشھ یھ ھرکس

 ستي کھ آشپزخونھ علي و نگین. بود قسمت یک چیدمان مسئول ھرکس چون بود شده جالب اشونخونھ اما بدیم

 بود شده باعث این و داشت داريخانھ تجربھ سالي دو نگین باالخره دبودن چیده احسن نحو بھ رو بود مشکي قرمز

 بھ رو دیزاینش خودم کھ داشت سفید و گلبھي ست کھ بود خوابشون اتاق مکان دومین باشھ، ترباتجربھ ما از خیلي

 مقابل در و کردم قفل رو اتاق در کارم اتمام از بعد حتي بشھ اتاق وارد کسھیچ ندادم اجازه و گرفتم عھده
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 شیکي خیلي چیدمان با رو خونھ سالن ھم نگار و امید. میدم کادوم با رو اتاق کلید شب فردا گفتم امید اصرارھاي

 و سفید دیواري کاغذ با اتاق یھ دیدن محض بھ کھ بود سپھر بود سرگرم ھنوز کھ کسي تنھا و بودند داده انجام

 اما بیرون بیاد تا بودم اتاق در بھ چشم. گرفت عھده بھ انمھم اتاق عنوان بھ رو چیدمانش و شد واردش مشکي

 در بدون شدم بلند جا از و کرد غلبھ بھم کنجکاوي کھ گذشت چقدر دونمنمي نداشتم ھم خوردن تکون ناي حتي

 با. نزني در نخواد دلت کھ نیست خودتون خونھ جااین کھ شاهللان :گفت و چرخید سمتم بھ شدم اتاق وارد زدن

 یادم تازه چطوره؟ :پرسید و چرخوند اتاق دور رو نگاھش ھست کھ داداشم يخونھ اما نھ :گفتم و خندیدم حاليبي

 و سفید ھايبالشک و سفید روتختي با مشکي نفرهیک تخت یھ گردوندم رو نگاھم اینجام فضولي خاطر بھ افتاد

ً  مشکي رسیدنمي خودش اتاق پاي گرد بھ قشنگي از ماا قشنگ و ساده اتاق یھ کردم دقت خودش تخت مثل تقریبا  

 

 

 کھ کردنم نگاه. داشت خودش اتاق با رو رنگ تشابھ ھمین فقط کنم فکر کھ مشکي سفید بنديرنگ با ساده اتاق یھ

 کردم کمکش و موندیم جاھمون کمي. دیگھ دیگھ: گفت فقط و خندید دیگست چیز یھ خودت اتاق اما: گفتم شد تموم

 اومدیم بیرون اتاق از ھم ھمراه. آزادي يمجسمھ از سفید سیاه عکس یھ چسبوند دیوار بھ ھم رو سترپو آخرین تا

 ھفتھ دو کني باور بود محال دیدیشمي اگھ کھ بود پرانرژي انقدر چیدمي رو میز داشت و بود گرفتھ شام امید

 چھ بھبھ: گفت و زد لبخندي امید دیدن با بود اومده بیرون دستشویي از تازه کھ علي نداشتھ کافي خواب یھ است

 میگن کھ محضھ حقیقت یھ این کن گوشت يآویزه اینو سپھرجون: گفت و انداخت سپھر بھ نگاھي امید. کدبانویي

. کن صحبت درست من شوھر با: گفت و کرد پرت امید سمت بھ رو مبل روي کوسن نگین. شھنمي فامیل باجناق

 فعالً  قلنبھ و گرد خانم چشم: گفت بدجنسي با و زد لبخندي امید. نگین نریز ھم بھ رو خونھ: غرید خستگي با نگار

 رفت نگار سمت بھ ما بھ توجھبي. نکنھ خدا: گفتیم صدایک و ھم با ھمھ یھو. نشده تلف اتبچھ تا شام بفرما شما

 غذا ذره یھ الاقل پاشو... پاشو. سیندرال تا کوزتھ شبیھ تربیش رو ما شب فردا عروس ببینید توروخدا: گفت و

 خوايمي کھ گممي این واسھ: گفت کھ کرد نگاھش چپ چپ نگار. شب فردا واسھ باشي داشتھ جون بخور
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 مھمان اتاق تو ما خوابیدیم جاھمون ھمھ ھم بعد و خوردیم رو شام و شدیم بلند شوخي و خنده با باالخره. برقصي

 بودند خواب نگین و کوچولو عروس شدم بیدار خواب از امید ایلموب زنگ صداي با صبح پذیرایي تو پسرھا و

 دوباره و پتو زیر کرد رو سرش کرد قطع رو تلفن امید بیرون رسیدم تا بیرون رفتم و شدم بلند بینشون از آروم

: گفتمي چي –. بابا: گفت کنھ باز رو چشماش کھاین بدون بود؟ کي... امید: پرسیدم و رفتم سمتش بھ. خوابید

 گفتمي پرت و چرت داشت. نره یادت خریھ چھ عروسي شب گفت دونمنمي: گفت و زد کنار رو پتو کالفھ

 ذھنش تا شھ بیدار نتونستھ اصالً  خستگي از بمیرم الھي. بود خواب دادم تکون صورتش جلو رو دستم شدم نگران

خودتي خره اون بگھ بھش نیست یکي: گفت و خندید بود شده بیدار تلفن زنگ از اونم انگار کھ علي بده آالرم . 

ً  شد کشیده ساعت سمت بھ نگاھم  امید سر باالي چون... واي: گفتم بلندي صداي با ارادهبي یھو بود 10 حدودا

 تا کردم نگاه ساعت بھ دوباره شده؟ چي: پرسید و پرید جا از نداشت چنداني يفاصلھ گوشش با سرم و بودم

 جواب کجاست؟ نگار: پرسید سریع. دھھ ساعت گفتم ھاعقربھ دیدن با بودیم خواب تموم ساعت 11 بشم مطمئن

 بھ نبود جایز تعلل دیگھ شدم بلند جا از زود. داشت آرایشگاه نوبت 9: گفت و کوبید اشپیشوني بھ. خوابھ: دادم

 پرید جا از مچینھ نگین بیچاره. دھھ ساعت پاشو نگار :گفتم بلندي صداي با و کردم باز رو در رفتم اتاق سمت

 بده رو ماشین تا رفت امید کردیم کمک کارھا تسریع تو نحوي یھ بھ ھرکدوم خالصھ ترسیدم لحظھ یھ کھ

 شده دیر بود نگران انقدر و سوپرایزه یھ عروسشون ماشین گفتمي کھ خودش آرایشگاه بره ھم بعد و گلفروشي

 خونھ یھ و سپھر و موندم من فقط برسونند آرایشگاه بھ رو نگار کنھ خواھش نگین و علي از شد مجبور کھ باشھ

 خونھ تا خواستم سپھر از. نرسم بھش ترسیدممي کھ آرایشگاھي نوبت و شلختھ آدم تا نھ رختخواب و شام ظرف با

 و بود شده جور و جمع خونع بیاد تا بگیرع دادم سفارش خواب اتاق واسھ کھ ھایيگل و بره کنممي جمع رو

 ً  محو لبخند یھ و چشماش تو تحسین برق یھ اتاق دیدن با شھ اتاق وارد سپھر دادم اجازه وقت ذیق اطرخ بھ اجبارا

 دیگھھم با کرد قناعت خالي و خشک »يقشنگھ« یھ گفتن بھ فقط خست با اما کرد جلب رو نظرم ھاشلب رو

 روي کردیم درست خوشگل و کوتاه يجاده یھ تخت بھ رسیدن تا و ریختیم زمین روي رو سرخ ھايگل تموم

ً  زدیم طرح بزرگ خیلي قلب یھ سفید رز ھايغنچھ با ھم تخت  بھ رو شد تموم کھ کارمون بود شده عالي واقعا
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 جند و زد بھم تلخند یھ »خودمون« گذاشتم خودت جايبھ دلم تو و خودت عروسي شاهللان ممنون، :گفتم سپھر

 داداشم تنھا عروسي باالخره نکنم خراب رو امشبم کردم سعي شدم بلند جا از منم شد خارج اتاق از بعد لحطھ

: پرسیدم ازش کھ جایي تا نزد حرفي ھم راه طول تو. رفت خودش و نگار پیش آرایشگاه رسوند منو سپھر. بود

 اما نفھمیدم چیزي منظورش از کھ ھرچند. زده دلمو زمونھ جبر نھ :گفت ناراحتي با و کرد نگاھم کردم؟ ناراحتت

نبود سخت ناراحتھ خیلي کھاین کردن درک  

 رو ھاشچشم رنگ صورتش آرایش بود شده ھافرشتھ عین سفید داردنبالھ لباس اون تو نگار بعد ساعت چند. ود

 بدجنسانھ انقدر کھ سوخت دلم و بیاد دیدنش براي بار چھار حاال تا صبح از دادم حق امید بھ زدمي ذوق تو

 شیطون و شوخ امید از کردم باز رو در دراومد صدا بھ در زنگ باالخره ندادم بھش رو عروسش دیدن ياجازه

 شده عجین مردونگي با اشچھره و بود شده عوض کالً  مارکدار و شیک شلوار کت اون تو داداشم نبود، خبري

 و زد لبخند بوسیدم رو اشگونھ نیاوردم طاقت. شدمي دیده ھم اضطراب کم یھ پرشورش ھمیشھ ھايچشم تو بود

 اونو: گفت باپررویي رونما؟: گفتم و انداختم باال ابرویي. اونور برو بیا کردي آب رو دلم کافي ياندازه بھ :گفت

 شد ثابت نگاھش کھ خندیدمي داشت. حیایيبي خیلي: گفتم و کوبیدم بازوش بھ. داد عروس بھ شب آخر باید کھ

 نگار سمت بھ بقیھ بھ توجھبي و شد وارد امید رفتم کنار آروم دنبو سختي کار سرمھ پشت کسي چھ کھاین حدس

 بود زنش دیگھ اون. وحشتبي ترس،بي بوسید رو ھمسرش و کرد خم رو سرش بھش رسیدن محض بھ رفت

 ھاپلھ از ھم ھمراه. کنن فسخش عقد از قبل بود قرار نکردند فسخ رو صیغھ ھنوز دونستممي عرفي و قانوني

ً  نداشت دوست نگار نداشت فیلمبردار روسیشونع رفتیم پایین  یھ توي کلیپ یھ عنوان بھ بعدھا رو فیلمش احیانا

 من ماشین دیدن و پایین بھ رسیدن محض بھ بودم تاببي امید خاص عروس ماشین دیدن واسھ ببینھ پیتدره سایت

 عوض رو اسمم من نشد مد رداف از اگھ: گفت و خندید خیالبي امیددددددد: غریدیم حرص با زمانھم نگار و

ً . شھمي تأمین امونخونھ يمیوه وقت چند تا ھست ھم جویيصرفھ تازه کنممي  تمام بود دیوونھ پسر این کھ واقعا

 کھ میوه اقسام و انواع از بود پر صندوق در روي و بود مانند درخت حالت باال بھ پاییني ھايزه از عقب صندوق

 روي بود سفید و صورتي ریز ھايشکوفھ از پر میونشون و بودند شده چیده ھم روي جالبي و عجیب شکل بھ
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 من طرف بھ نگار. خاص و ابتکاري طرح یھ بود قشنگي اما عجیب شکل داشت حالتي ھمچین یھ ھم جلو کاپوت

 یھ نمم: گفت پشت از صدایي یھ. نھ یا دیوونھ خل دونھ یھ یکي بگم بھش دارم حق ببین توروخدا :گفت و برگشت

: گفت و زد لبخند نوید. بیاي دیشب بود قرار بدي خیلي: گفت و بغلش پرید نگار بود نوید برگشتیم سھ ھر. امدونھ

 قبل تره؟مھم من از کارت یعني: گفت و کرد بغض نگار. بیام صبح پرواز با شدم مجبور اومد پیش کار یھ ببخشید

گفت و تگرف رو نگار دست امید بگھ چیزي نوید کھاین از  

 

 صافکاري رو ماشینم دور دوتا اگھ خدا بھ بریزي ھم بھ رو صورتت روغن و رنگ نزدي تا بریم بیفت راه

 ھم ما و زدمي غر جوريھمین. برد تو صورت انگشت چھار این کھ بردنمي خرج اینقدر کردممي نقاشي

 خدا از بریم؟: گفت نوید کھ بودم فکر وت نیاوردم ماشین من کھ فھمیدم تازه نگار و امید رفتن با خندیدیممي

 ھامشاخک بودند منتظر ماشین تو ھم نیره و نرگس نبود تنھا نوید تصورم برعکس بریم، گفتم سریع خواستھ

 دیدن و تاالر بھ رسیدن با. گرفتم بغلم تو تنگ رو نرگس و کردم احوالپرسي گرمي بھ نیره با شدمي فعال داشت

ً  گرفت امدهخن رنگي رنگي ھايبادکنک  کردمي فکر دیدنمي رو داماد و عروس و شدمي وارد کسي اگھ واقعا

 دقیقھ چند از ترکم رفتیم بقیھ و بابا و آقاجون سمت بھ نرگس و نیره و نوید ھمراه شده سالھ 5-4 بچھ یھ تولد وارد

 موندن منتظر بدون رنگا ھاعروس ھمھ برعکس رسیدند شونمیوه متحرک يجعبھ بر سوار نگار و امید بعد

 »شدي خوشگل چقدر شعوربي« گفت خواھرش دیدن با کھ نگین بلند صداي با شد پیاده و کرد باز رو در خودش

ً  بود شاد و گرم مھموني کرد قایم علي پشت رو تپلش ھیکل اون و شد سرخ بیچاره کرد جلب رو ھمھ توجھ  تقریبا

 کھ امید برعکس بود گریبانگیر عجیبش سردردھاي اون از یکي با کھ سپھر جزبھ رقصیدند ھامھمون يھمھ

 نگار انقدر کردمي برخورد ترسنگین رو امشبھ یھ باید و بود داماد انگار نھ انگار دادنمي مھلت کسھیچ بھ اصالً 

 امدلنگروني اگھ و بودم خوشحال پاشونپابھ منم. بمونھ طوريھمون ھاشچشم ترسیدم کھ رفت غرهچشم بھش

ً  نبود سپھر ايبر  کرده خونھ کوچولو غم یھ دلم تھ چرا دروغ اما شدمي عمرم ھايشب بھترین جزو شب اون حتما

 عاشق ھااون دادم دست از رو ھردوشون ازدواج این با کردممي حس اما نگار ھم و بود عزیز واسم امید ھم. بود
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. دارم نگھ خودم براي رو ھردو خواستمي دلم خیلي اما بود خودخواھي شاید کردن گذشتھ از تنھاتر منو و شدن

 صورت کردم نگاھش وجود تمام با دیگھ بار یھ میشد تر سنگین منم بغض میشدیم نزدیک شب آخر بھ چي ھر

 ھیکل بود واقعي لبخند یھ بھ متبسم فرمشخوش ھايلب زدمي فریاد رو شادي ھاشچشم و زدمي برق تیغش شش

 کھاین از قبل تا رفت ضعف براش دلم بود شده گرفتھ قاب پوشخوش شلوار تک اون تو اشمردونھ و قشنگ

 و ناز يدختربچھ یھ سفیدپوش يفرشتھ یھ جايبھ اما دوختم نگار روي رو نگاھم بشم ارادهبي ھاماشک جلوي

 رو کوچولوش عروسک بود نشستھ کھنھ گلیم روي جونخان قدیمي خونھ حیاط يگوشھ تو کھ دیدم رو مظلوم

چکید اشکم و شد شدمي نباید کھ چیزي اون بستم رو ھامچشم خوابوندمي پاش روي  

 اما ذارمنمي تنھات نباش نگران بگھ خواستمي انگار پرمعنا، و مطمئن لبخند یھ با کرد نگاھم لبخند با نگار د

 خالي داداشم و من واسھ رو میدون و کشید بیرون رقص پیست از رو خودش آروم خیلي جاشبھ نشد اینجوري

 نگار چي، یعني لبخند و نگاه اون فھمیدم حاال داشتم احتیاج چیز ھر از تربیش لحظھ اون تو شاید کھ چیزي کرد

 یھ و شد عوض آھنگ کشید سمتم بھ رو خودش امید نگیرم ازت خوبتو بازيھم میدم قول: گفت بھم کوچولو

 بھترین تو رو اشدونفره رقص اولین داداشم کرد حلقھ مکمر تو رو دستش و اومد جلو شد پخش مالیم موزیک

 اون بشکنھ بغضم و کنم باز دھن ترسیدممي گفتمنمي ھیچي. صورت ترینقشنگ بھ اونم کرد من با زندگیش شب

 آھنگ شدن تموم با نمیدم دستش از وقتھیچ بودم مطمئن دیگھ حاال آروم و امن بودم بغلش تو طورھمین ھم

 حساب برادریم رو مونيمي خواھرم ھمیشھ :گفت و بوسید رو امگونھ شد خم کشیدم بیرون غلشب از رو خودم

 نگار بھ وقتي شدم خارج پیست از و. کردممي حساب ھمیشھ: گفتم بود اطمینان از پر حاال کھ وجودم تمام با. کن

 بود کم انگار اما کردم نگاه بھش و تمریخ ھامچشم توي رو قدردانیم و تشکر تمام رسیدم بود ایستاده نوید کنار کھ

 ب چشمم. نمیره یادم وقتھیچ کارت این: کردم زمزمھ گوشش زیر و گرفتمش بغلم تو محکم نکرد ارضاعم و

 دادم رو لبخندش جواب محبت با ھم من کردمي نگاه بھم عمیق لبخند با و بود زده تکیھ دیواري بھ کھ افتاد سپھر

: گفت گوشم کنار آروم و کشید سمتم بھ رو خودش نوید انداختم پایین رو سرم سریع نوید حضور بھ توجھ با اما

 گھمي بھم رو چیزا این چرا بپرسم خواستمي دلم کشیدم خجالت تربیش. کرددمي نگاھت لبخند ھمین با مدت تمام
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: گفت بعد ثانیھ چند ادند جواب و زد تلخند یھ کني؟مي کمکم چرا: گفتم و کردم باز لب کنھنمي سرزنشم چرا و

 با. . باشھ کنارم ھمیشھ خوادمي دلم. کنم پدري نرگس واسھ دورادور تونممي کي تا کنممي فکر این بھ ھاستمدت

 با غم، با کرد نگاھم. کني جدا مادرش از رو نرگس کھاین نھ کني ول رو کارت تونيمي تو نھ اما :گفتم گیجي

 دیگھ دیدم رو سپھر بازم آخر يلحظھ افتادم راه دنبالش. ترخلوت جاي یھ یمبر: گفت آروم و حسرت با تردید،

برگردوند رو روش اخم با نگاھم دیدن با حتي نداشت لب بھ لبخند  

 

 صورتش رو غلیظ اخم یھ. بزنھ حرف تا شدم منتظر حرفي ھیچ بدون شدیم رختکن قسمت وارد نوید ھمراه

 دلم گاھي بازم بودنت عاشق دونستن با کاین از: گفت و ریخت ھم بھ رو حالتشخوش موھاي کالفھ بود نشستھ

 رو، دلم بند ببرم خواممي دوریم خیلي ھم از دیگھ تو و من کنممي حس اینھ ما تقدیر اما متنفرم لرزهمي واست

... امخومي پدره، یھ داشتن آرزوش تمام کھ کوچولو دختر یھ دل بھ بزنم دل آورد کم دلم کھ حاال خواممي

 با کردم نگاھش من بار این. کوچولوم نرگس واقعي باباي بشم و نیره از کنم خواستگاري خواممي... خواممي

 شمنمي زنم واسھ کامل کرد یک وقتھیچ من: گفت و داد تکون سري... حامد: گفتم فقط و گیجي با تعجب با بھت،

 رو اشبچھ پدر و اولش عشق ھم اون اگھ نیست ممھ واسم خورهمي خاک دلم يگوشھ کھنھ عشق یھ ھمیشھ چون

ً : داد جواب. بقیھ... محمود عمو... جون نسیم: گفتم مقطع. داره نگھ دلش تو ھمیشھ  من میدن ترجیح ھااون مطمئنا

: گفت قاطع و محکم ترحمھ؟ یھ این و: پرسیدم شک با. کنم زندگي دخترم و زن یھ با موندن مجرد ابد تا جايبھ

 شد عصبي ھم اون. خودخواھي خیلي: گفتم و شدم عصبي بار این. ھمین. باشم دخترم کنار خوادمي دلم فقط... نھ

 سمتم بھ اشبستھ موشي دم موھاي با کھ دیگھ کوچولوي آرزو یھ تونمنمي دیگھ اما. خودخواھم من آره: گفت و

 و قائلم براش خاصي احترام اما باشم نداشتھ نیره بھ ايعالقھ شاید. بدم دست از رو ببره پناه بھم بقیھ از تا میاد

 تھیھ واسشون مرفھ و خوب زندگي یھ تونممي الاقل اما کنم فرش رو دلم پاش زیر نمیدم قول بھش نرگسم عاشق

 پایین رو سرش. بیرون میره صدا ھیس،: گفتم و شدم بلند جا از نگراني با. رفتمي باالتر لحظھ ھر صداش. کنم

 ترخودخواه کم یھ کاش: گفت تا موندم منتظر کمي داشت شرم گفتنش از کھ بگھ خواستمي يچیز انگار انداخت
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 یھ با. نبود ھاتبچگي شبیھ اینقدر نرگس کاش کنمت، خودم مال و بذارم دلت روي پا تونستممي کاش. آرزو بودم

 نوید، باشي خودخواه قدراین تونينمي تو: گفتم و کردم نگاه بھش بود امدلنگروني از ناشي کھ کمرنگ اخم

 حاضر تو دونممي ھم قدرھمین بمونم باھات و نگم نھ بھت میدم قول بتوني اگھ کھ بذاري دلم روي پا تونينمي

 زندگیت وارد ايعالقھ ھیچ بي دخترت شده حاال کھ دختري و خودت خاطربھ رو نیره مثل انسان یھ شينمي

 سر ھمون با. تدریجي مرگ یھ شھمي بگم بھت من بذاز دونينمي گھاچي؟ یعني عشق بي زندگي دونيمي. کني

 وقتي بگیره باال رو سرش شد مجبور کھ طوالني انقدر زدم زل بھش کنم؟ چیکار بگو تو: گفت اشافتاده زیر بھ

رو؟ تو عشق: زد لب شو عاشقش: گفتم اطمینان با شدم چشم تو چشم باھاش !... 

 خیلي نوید نکن حساب من دل رو: گفتم و بزنم رو دلم حرف بتونم تا انداختم یینپا رو سرم کھ بودم من باز این

. نمیدم جا دلم تو رو کسي بازم بزنھ ھم پسم اگھ حتي کھ بالتکلیفم عشق این عاشق انقدر. نمونده واسم دلي وقتھ

 و نرگس ھم تو، واسھ ھم فرصتھ یھ این :گفتم و کردم نگاه داشت غم برق کھ ھاشچشم تو و گرفتم باال رو سرم

 دید منو تا اما بودم رفتھ کھ بود سمتي بھ سپھر نگاه افتادم راه بھ و نایستادم دیگھ. بره دست از نذار. نیره ھم

 نفس خورهمي آلبالو شربت شدم متوجھ دقت کمي با اما مشروبھ کردم فکر اول کرد گرم دستش لیوان با رو سرش

 چھار بابا يعالقھ طبق کھ شامي از حتي نفھمیدم زیادي چیز مھموني قیھب از برگشتم جمع بھ و کشیدم راحتي

 دیگھ چیزھاي خیلي و نگار و امید خاص و دونفره رقص و سپھر ھيمحليکم و خوردیم میز یک دور نفري

 ختم دلش بھ راه دو ھر بورد جااین مشکلش و بود گرفتھ قرار سرش کھ بود دوراھي و نوید مشغول فکرم تربیش

 مراسم کردممي فکر کھ چیزي از زودتر خیلي بگیره رابطھ این در درستي تصمیم بتونھ بودم امیدوار شدمي

 و رفتند جلو یکي یکي شدیم پیاده ماشین از ھمھ رسیدیم اشونخونھ در جلوي وقتي شد تموم ھم کشونعروس

 رو بغضم رفتم جلو نکنم ھرز خودم بھ رو شب آخر این حداقل کردم سعي کردند خوشبختي آرزوي براشون

 من اوالً : گفتم بدجنسي با منم. داریم کار کلي کن زحمت رفع زودتر دیگھ خوب: گفت شیطنت با امید خوردم

ً  زحمت نھ رحمتم  تو: گفت و گرفت رو بازوم نگار. اممبستھ ریشتون بیخ ھفتھ یھ تا امشب از من برم کجا دوما

 آسایش دستت از عمر یھ کھ بختکي خواھرشوھراي این از کنممي باور دارم کمکم. ھفتھ یھ نھ ساعت یھ بگو
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 بھ کھ افتادم نگین عروسي یاد آخھ کنممي ثواب دارم کردم فکر: گفتم و کردم نگاھش شده گرد ھايچشم با. ندارم

ً  گفتم نذارن تنھاش رو شب اون کرد التماس نفر ھزار  با و برید ور حرفم... دونستمنمي دیگھ اوني مثل توام حتما

 دوتا. بده رو اصلیھ کادو اون: کرد اضافھ امید. برو ھم بعد و بده رو ما کادوي برو فھمیدي کھ حاال: گفت خنده

 خواستم کردند تشکر و شدند خوشحال کلي ھردو. گرفتم سمتشون بھ رو بود شب فردا پروازش کھ رو مشھد بلیط

 خدا، بھ پررویي خیلي: گفتم و کردم اخم. رفت یادت صليا کادوي کجا؟... ھوي: گفت امید کھ کنم خداحافظي

 ماه کھ ندي رو اصلي کادو اون تا: گفت نشنوند بقیھ کھ طوري آروم و زد پلیدي لبخند. دستتھ تو ھنوز ھابلیط

خورهنمي دردمون بھ عسل   

شعوريبي خیلي: گفتم و بازوش تو کوبیدم محکم افتادم خواب اتاق کلید یاد تازه . . 

 

 نیشت ھم فردا ببینم. ھاکشیديمي خجالتي یھ قبالًھا: گفتم و برگشتم کردمي نگاھم باز نیش با کھ نگار بھ رو بعد و

 آرزو: گفت استرس با و شد جمع نیشش خودش چون برد پي فاجعھ عمق بھ یھو انگار. ھست باز بناگوش تا

 کردم غلط خوب: گفت تند. نمیدم راھت ساعتم یھ گفتي کھ تو: گفتم و زدم ماھش روي بھ لبخندي. بمون رو امشب

 طرف بھ رو کلید بعد. بیرون کنھمي پرتم پنجره از امید بذاري توام: گفتم و بوسیدمش رفتم جلو موني؟مي حاال

 و باشید دیگھھم مواظب: گفتم و برگشتم سمتشون بھ سختي بھ گرفت رو گلوم بغض برم خواستم و گرفتم امید

 خودت مگھ: گفت و کرد بغلم ھمیشھ مثل مھربوني و آرامش منبع بھ رسوندم بابا بھ رو دمخو سریع چکید اشکم

 تا دل تھ از بود گفتھ بابا کھ طورھمون کردم دعا من و. دل تھ از. کن دعا واسشون حاال پس خواستي؟نمي ھمینو

 بھ رسیدن محض بھ. دمدا خونش جلوي رسیدیم کھ وقتي رو سپھر خداحافظي جواب فقط نزدم حرفي ھیچ خونھ

 آلبوم کمد سر رفتم بود شده تنگ واسش دلم زودي ھمین بھ اما بود احمقانھ اتاقم تو انداختم رو خودم خونھ

 ھا،بچگي کردم خالي رو بود زده چنبره گلوم تو کھ بغضي و زدم ورق یکي یکي آوردم بیرون رو ھاعکس

 عاشق برگشتنش، ھام،دلتنگي ھاش،دوري شدنم، تنھا نسھ،فرا بھ رفتنش سیمین، مامان ھايبودن ھا،نوجواني

 اومدم خودم بھ وقتي شدنم تنھاتر شدنش، خونھ آقاي موندنم، بالتکلیفي تو رسیدنش، دل بھ شدنم، عاشق شدنش،
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 یھ کھ ببندم رو آلبوم خواستم. کنممي نقاشي رو ھالحظھ ذھنم تو و زنممي ورق رو آلبوم خالي ھايصفحھ دیدم

 یھ نگار و امید من، از نفره سھ عکس یھ نشست ھاملب روي لبخند دیدنش با داشتم برش افتاد الش از عکس

 نگار کھ وقتي اونم بود گرفتھ اشعالقھ مورد يرشتھ تو نگار قبولي مناسبت بھ محمود عمو کھ جشني از عکس

 اما فھمیدمنمي رو بندازه عقب رو نجش کردمي سعي طریقي ھر بھ نگار کھاین دلیل موقع اون بود 3 ترم دیگھ

ً  گذشت وجود با اونم امید اومدن با درست وقتي  گرفت اشافتاده عقب مھموني گرفتن بھ تصمیم سال یک حدودا

 عشق کردممي درکش. بودن عشقش کنار از بو شاد چقدر خواھرم نگارم، کردم نگاه تردقیق. فھمیدم رو دلش راز

 کردم عوض رو ھاملباس محو لبخند یھ با و گذاشتم تخت کنار میز روي رو کسع بود زندگي زھر ترین شیرین

 چشمم توي پا نرم نرم خواب کھ شد ھمین و نبود بود گرفتھ رو گلوم راه کھ بغضي اون از خبري شدم خالي

 و تعجب با بود دست یھ شدم بیدار خواب از گرفتھ رو گردنم دور سنگین چیز یھ کھاین حس با صبح. گذاشت

پایین شھ پرت تخت از شد باعث کھ چرخیدم سمتش بھ وحشت کمي  

 

 جااین: پرسیدم و کردم نگاه بھش بھت با شناختمش »کني؟مي چیکار دیوونھ آخ? :گفتمي کھ صداش با پایین

 حرص با جا؟این: پرسیدم. بودم خواب مرگم خبر :گفت دادمي ماساژ رو کمرش کھ حالي در کني؟مي چیکار

 شده گرد ھايچشم با. خونھ: گفت و کرد صوف و صاف رو خودش کو؟ امید پس: پرسیدم ھم باز کجا؟ پس :گفت

 کمي درمیاري؟ بازي کولي چرا دیوونھ شو ساکت: گفت و گرفت رو دھنم جلوي پرید سریع چي؟؟؟: زدم فریاد

 کھ حالي در و شد بلند جا از کجاست؟ امید کني؟مي چیکار جااین بگو آدم مثل: گفتم و شدم مسلط خودم بھ

 رفت ھم خودش جااین آورد منو گفتم بھش بعد شد تنگ برات دلم یھو دیشب: گفت کردمي مرتب رو ھاشلباس

 چل و خل کردم شوخي: گفت خنده با کھ بگم چیزي یھ تا کردم باز رو دھنم گھمي چي فھمیدمنمي اصالً . خونھ

 و شد سفید و سرخ کم یھ خوري؟نمي چرا تو: گفتم. خورهمي صبحونھ داره پایینھ ھم امید خداحافظي واسھ اومدیم

 اون. دومشھ يصبحانھ ھم امید ببندم شرط حاضرم: گفتم و خنده زیر زدم پقي. آورد واسم مامان صبح: گفت آروم

 یھ پشت امید یمشد پایین يطبقھ راھي خنده با. پایین بریم پاشو نترکیده تا داري دوستش اگھ پس: گفت و خندید ھم
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 بھ رو دلخوري لحن با و جلو رفتم بود نشستھ غیره و مربا دنت، پنیر، عسلي، مرغتخم عسل، خامھ، از پر میز

 قورت زور بھ رو اشجویدهنیم يلقمھ امید جون؟ مریم ذارينمي من واسھ ھاسفره این از چرا: گفتم جون مریم

ً  سفره، نھ میزه این اوالً : گفت و داد ً  درآد، چشمات تا دوما  نگاھش اخم با ندادن؟ یاد کردن سالم تو بھ سوما

 ھم تو کھ نداره حسودي ھم بعد مشترکشھ زندگي اول روز امروز بفرست صلوات: گفت جون مریم کھ کردممي

 رو پرتقالش آب لیوان و گرفتم نگار طرف بھ رو شیرکاکائوش لیوان و نشستم میز پشت رفتم بخور باھاش بشین

 این توي رو شراکتتون اولین بشین. مظلومي قدراین کھ واست بمیرم: گفتم نگار بھ رو و برداشتم دمخو ھم

 و گرفت ازم رو شیر لیوان نگار. شھ شریک کسي با ھیچي تو ما داداش این نکنم فکر کھ کن تجربھ صبحانھ

 شبھ نیمھ پروازشون چون داد توضیح امید کشید طول ساعتي نیم کھ صبحانھ شدن تموم با نوشید جرعھ جرعھ

 از ھردو نشستند کنارمون دیگر دقیقھ چند نشھ فرودگاه بھ رفتن بھ مجبور کسي تا اومده خداحافظي براي خودش

 چیزي گفتن تو نگار کردممي حس کردم اشونبدرقھ در پشت تا شدند راھي خداحافظي از بعد و شدند بلند جا

 با و ایستاد گرفتم رو نگار دست کنھ روشن رو ماشین تا رفت و کرد خداحافظي امید وقتي ھمین خاطر بھ مردده

کرده گیر زبونت نوک کھ رو چیزي اون بگو: گفتم و زدم رو بھ لبخند یھ کرد نگاھم تعجب . 

 

 

: داد جواب مطمئني؟: پرسیدم و انداختم بھش اندرسفیھ عاقل نگاه یھ. نیست چیزي: گفت و انداخت پایین رو سرش

 رو رسیدن ھم بھ این از نیمي کنممي تشکر ازت چي ھمھ بابت خواستممي راستش... راستش... نھ یعني آره

. ھستین راضي بینممي کھ خوشحالم ھم حاال و شماھاست خوشبختي من آرزوي: گفتم و بوسیدمش. توایم مدیون

 تک با باالخره بیاد حرف بھ خودش دادم اجازه بار این بگھ چیزي خواستمي انگار بود مردد رفتن تو ھنوز

ً  ممنون، ھم دیشب اتاق بابت: گفت و زد ايدستپاچھ لبخند زد عجلھ ينشونھ بھ امید کھ بوقي  بعد. بود عالي واقعا

 خالي سرشون پشت رو آب يکاسھ و دادم تکون واسشون دستي کنم خداحافظي باھاش نداد اجازه حتي رفت ھم

پناھتون و پشت خدا: گفتم وارزمزه و کردم .  
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 جم مقنعھ زیر رو نسیم موھاي و گرفتم کوتاه دوش عجلھ با و تند بشم آماده نصب بھ رفتن براي تا تو برگشتم

 جا سپھر ماشین دیدن و مطب در جلوي رسیدن با افتادم راه بھ سوییچ برداشتن از بعد و زدم ساده تیپ یھ کردم

 بدون شدم پیاده فرمون قفل زدن از بعد و کردم پارک رو ماشین آروم نیاوردم خودم روي بھ اصالً  اما خوردم

 چرخیدم سمتش بھ ایستاد جام سر... آرزو :گفتمي کار صداش با اما رفتممي مطب سمت بھ حضورش بھ توجھ

 سمتم بھ پاکت یھ اومد سمتم بھ بعد و کرد مکث ثانیھ چند کردم نگاھش نداشتم کردنش پنھان در سعي کھ تعجبي با

 مشغولم توش کھ بیمارستاني رئیس طرف از ھمکاري پیشنھاد یھ: گفت جدي و محکم چیھ؟ نای: پرسیدم گرفت

 خاطر بھ: گفت بعد و کرد من و من کمي شناسند؟مي کجا از منو ایشون :پرسیدم و پرید باال تعجب از ھم ابرو

 ازم رو نگاھش کالفھ ھمین؟ فقط: گفتم و کردم تعجب تربیش. بود شده پرت ساختمون از کھ دختره اون قضیھ

 جوري؟ چھ: گفتم و شد گرد تربیش ھامچشم ناخودآگاه نکني؟ اونجوري چشماتو کنم خواھش شھمي: گفت و گرفت

 و کشیدم خجالت. شھمي ھم بدتر کنيمي کھ گردش ھست درشت کافي اندازه بھ ھاچشم: گفت و زد کوتاھي لبخند

: داد جواب کجا؟: پرسیدم میاي؟ کني؟مي چیکار: پرسید کھ ماومد خودم بھ صداش با انداختم پایین رو سرم

 کشید ھم تو رو ھاشاخم. کنم مشورت ھم نفر دو یکي با و کنم فکر باید: دادم ادامھ و گفتم آھاني. دیگھ بیمارستان

 بشھ تربیش حرصش شد باعث ھم ھمین کنم جور و جمع رو لبخندم نتونستم ؟ نوید آقا مثالً : پرسید بدخلقي با و

بیاد؟ خوشم نباید چرا: گفت و گرفت خودش بھ ايمغرورانھ يقیافھ نھ؟ نمیاد خوشت نوید از: پرسیدم  

 

 رو اولش سؤال جواب کنھ خراب رو آرزوھام کاخ ھمیشھ مثل و بیارم روش بھ چیزي کھاین جايبھ دادم ترجیح

 میرم من باشھ: گفت و زد صداداري پوزخند. رهدا گردنم بھ برادري حق کھ نوید و جون مریم بابا، با: گفتم و بدم

 ً  شدن رد از قبل اما افتاد راه بھ ھم بعد زد استارت و نشست توش رفت ماشینش سمت بھ. بده بھم رو جوابش بعدا

 تو عجیبي شوق و شور یھ رفت اون و زدم بھش کوتاھي لبخند. کني قبول شممي خوشحال: گفت و ایستاد ازم

 با جوري چھ دونستمنمي فقط نباشھ کار در حقوقي اگھ حتي کنممي قبول کھ دونستممي بود کرده پیدا راه وجودم

 مخالفت خورهمي بھم کھ اياحتمالي شب ھايشیفت خاطر بھ بابا بودم مطمئن بذارم درمیون جون مریم و بابا
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 بابا کردن راضي گفتمي بھم کردممي احساس قلبم تو کھ رضایتي و شادي و لبم روي غلیظ لبخند اما کنھمي

 بودم دیگھ ھواي و حال یھ تو کالً . کردممي رسیدگي بیمارھام بھ حوصلھ و وجود تمام با روز اون نداره کاري

 شده چیزي: پرسید و نیاورد طاقت کھ جایي تا کردمي نگاھم تعجب با مدام و بود شده حالم متوجھ ھم شمیم حتي

 سینا غروب. نگفت چیزي دیگھ ھم خدا بنده اون. کردم بسنده العادیھفوق زرو امروز: گفتن بھ فقط من اما آرزو؟

 جدید کار از ھم حسابي حاال بود اتفاق یھ منتظر لرز و ترس با مدام کھ قبالً  برعکس شمیم دنبال اومد ھمیشھ مثل

 اولي روز یاد شدمي ترراحت اطرافیان با برخوردش و کردمي پیدا رو خودش داشت شمیم بود راضي ھمسرش

 ازش رو دلیلش وقتي و نمیام دیگھ: گفت و اومد اتاقم بھ خجالت با کاري ساعت شدن تموم از بعد کھ افتادم

 میز روز اون فرداي از درست و. نیستم راحت تنھام وقتي ھم اون دیگران با برخورد تو: گفت کوتاه پرسیدم

 من مدیون رو خودش سینا کھ بود ھمین خاطر بھ شاید. گرفت قرار من اتاق باز ھمیشھ در رويروبھ منشي

 حرکاتش تکتک تو خستگي این بود اطرافیانش از وحشت از شمیم خستگي مدیون اون نظرم بھ اما دونستمي

 محرک يقوه یھ فقط اون بود شده تنگ اجتماع واسھ دلش دیگران از فرار از بود شده خستھ بود نمایان

 اما برسونھ ھم رو من کھ داد پیشنھاد سینا کردم کمکش وجود تمام با منم و کرد انتخاب منو خودش کھ خواستمي

 رو گوشیم سریع شدم تنھا باالخره من و رفتند خداحافظي از بعد ھم ھااون و ھمراھمھ ماشین گفتم و کردم تشکر

 یھ درحال وتاھيک علیک و سالم از بعد داد جواب بوق چند از بعد گرفتم رو نوید شماره و برداشتم میز روي از

بودم ذھنم تو خوب چینيمقدمھ  

 

 خوشحال. شده کار پیشنھاد بھم خوب بیمارستان یھ تو آره: گفتم و شدم مقدمھ خیالبي شده؟ خبري: پرسید نوید کھ

 با. مھرفر بیمارستان: گفتم بعد و کردم من و من کمي ھست؟ بیمارستان کدوم حاال خوبھ خیلي این: گفت و شد

: گفت بعد و کرد مکث کمي گفتم کوتاھي »اوھوم« کنھ؟مي کار توش سپھر کھ بیمارستان ھمون :پرسید تعجب

 تربیش آزادم وقت بھتره اینجوري نظرم بھ: گفتم و کردم آوردن دلیل بھ شروع دستپاچگي با کني؟ قبول خوايمي

 و گیرممي قرار دیگھ استادھاي کنار ھم بعد کنم آماده بعد سال فوق آزمون واسھ رو خودم کنممي وقت و شھمي
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 سپھر کنار یعني جااون بھ رفتن: گفت و بدم ادامھ حرفم بھ نداد اجازه... درضمن بگیرم یاد چیز کلي تونممي

 شدي ترعاشق اگھ داري طاقت داري؟ رو ظرفیتش. شدن ترعاشق یعني شدن تردلبستھ یعني بودن کنارش بودن،

ً  اما نھ یا دارم دونستمنمي برد فکرم تو ھاشحرف آرزو؟ داري نشکني؟ زد پست و  سپھر کردممي احساس جدیدا

 بزنھ پسم محالھ کردممي حس. بیرون زنھمي واسم گردنش رگ گاھي فھمیدممي نیست توجھبي من بھ نسبت ھم

 جامان بھ تصمیم وقتي دونستمي خودش کشید ناچاري سر از پوفي. نوید خورمنمي شکست من: گفتم بنابراین

 داد اجازه و نگفت چیزي نگران و غلیظ »امیدوارم« یھ جزبھ دیگھ دلیل ھمین بھ نمیام کوتاه دیگھ بگیرم کاري

 بودم رسیده ماجرا سخت قسمت بھ تازه رسوندم خونھ بھ رو خودم و شدم ماشین سوار کنم انتخاب رو راھم خودم

 کم یھ دلم تھ راستش نزنم حرفي بود حوصلھبي بابا اگھ گرفتم تصمیم و بود بسیار وقت البتھ بابا کردن راضي

 شدم متوجھ بابا دیدن و خونھ بھ ورود با ببنده روم رو نزدیکي راه این مخالفتش با بابا خواستنمي دلم ترسیدممي

. سالم: گفتم و بپوشونم رو اضطرابم لبخند یھ زدن با کردم سعي سرحالھ ھم حسابي بلکھ نیست حوصلھبي تنھا نھ

 نرم رو اشچروکیده صورت. نباشي خستھ اومدي، خوش: گفت و کرد استقبال ازم لبخند با جون مریم. اومدم نم

 قدراین کھ شده خبر چھ باز: گفتمي کھ اومد بابا صداي. جون مریم نباشي خستھ ھم شما: گفتم و بوسیدم

 ھاشچشم بھ مظلومانھ و کردم جمع کمي رو سرم کردم حلقھ گردنش دور رو ھامدست و رفتم سمتش بھ سرحالي؟

 امگونھ بوسیدن و شدن خم از بعد و زد کوچیکي لبخند نیاورد طاقت باشم؟ سرحال روز یھ کھ بده: گفتم و زدم زل

 لم راحتي ھايصندلي روي و رفتیم ھال سمت بھ ھرسھ. ببینھ رو دخترم گل شادي نتونھ ھرکي شھ کور: گفت

 دوختھ چشم من بھ بابا. بدم حالت بھشون موھام تو کشیدن دست با کردم سعي و کشیدم سرم از رو روسري دادیم

بابا بھ جون مریم و بود  

 

 نظرم بھ کردم من و من کمي کشیدم عمیقي نفس انداختمي دردسرم بھ گاھي من از اشالعادهفوق شناخت این

 رو صحبت خودش کھ حاال دادم جیحتر حال ھر بھ نداشتم خبر من و بود ھم شاید البتھ نبود مناسبي وقت االن

 براي جانانھ بحث یھ واسھ رو خودم و کشیدم عمیق اما کوتاه نفس یھ ھم باز ندم دست از رو فرصت کشیده پیش
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 منتظر بابا. شده کار پیشنھاد بھم مھرفر بیمارستان طرف از راستش بلھ،: گفتم و کردم آماده بابا کردن راضي

 کھ ايمسخره دالیل تکرار بھ شروع بنابراین بدونھ رو نظرم خوادمي دونستممي!...! خوب: گفت و کرد نگاھم

: پرسید آخر دست کردمي نگاھم مسکوت و متفکر يچھره یھ با مدت این طول ھم بابا و کردم آوردم نوید واسھ

 این با کنم قبول وادخمي دلم دونستممي انداختم پایین رو سرم کني؟ قبول رو پیشنھادشون خوايمي کھاین یعني این

 احترام تو يخواستھ بھ من: گفت و اومد کش لبخند يواسطھ بھ قشنگش ھايلب. بدین اجازه شما اگھ: گفتم وجود

. شرط سھ بھ: گفت و گرفت جلوم ایست حالت بھ رو دستش کھ ببوسمش تا شدم بلند جا از خوشحالي با. ذارممي

 باشي، شیفت باشھ سپھر کھ ھایيشب فقط: داد جواب شرطي؟ چھ: رسیدمپ مردد و کشید پر لبخندم ایستادم جام سر

ً  کھاین ترمھم و آخر شرط و کني تعطیل رو مطب نداري حق  فکر کمي. بشي قبول رو امسال فوق آزمون حتما

 و شدمي فشرده کار بود سخت کم یھ سوم و دوم شرط اما بود ھم خدام از تازه ھیچ نداشتم کھ مشکل اولي با کردم

 بھ رفتن حال اون در نداشت اھمیتي چندان اما باشم نداشتھ خوندن درس براي کافي وقت و بشم اذیت بود ممکن

 شد بلند جا از جون مریم. قبولھ: گفتم و زدم لبخندي بنابراین بود مھمات اھم از بودن سپھر کنار و بیمارستان اون

 تو کردم ھمراھیش کردن کمک براي و شدم بلند جا از .کنم آماده رو شام میز برم من پس سالمتي، بھ: گفت و

 وحشت نوید، ھايحرف تو نھفتھ حقیقت از وحشت. ترس بھ آمیختھ ھیجاني ھیجان؛ یھ بود خاص حس یھ دلم

. جدید رقباي از وحشت: گممي لب زیر و بندهمي نقش چشمام جلوي فراھان يچھره ناخودآگاه جدید محیط پذیرش

 نھ: گفتم و نشوندم لبم روي ايدستپاچھ لبخند گفتي؟ چیزي: پرسید مشکوک و چرخید سمتم بھ تعجب با جون مریم

 و خوردم غذا کمي میل با. شدم خارج نگاھش تیررس و آشپزخونھ از برنج دیس برداشتن با و نگفتم چیزي. نھ

 اجازه پلوغم شلوغ ذھن اام بودم خستھ شدم اتاقم راھي »بخیرشب« یھ گفتن با میز کردن جمع براي کمک از بعد

 تو رو ده نیم ماه پرده يگوشھ از دادم تکیھ اشپشتي بھ رو سرم و شدم پھن تخت روي. دادنمي بھم خوابیدن

زدم کنار کامل رو پرده و شدم بلند جا از آروم دیدممي آسمون  
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 کردم باز رو پنجره بود یدبع تھران يدودگرفتھ ھمیشھ و خفھ آسمون از کھ چیزي ھاستاره از چراغوني شب یھ

 خنجر و شب سیاھي روي بھ لبخندي بودند گرفتھ جشن ھم ھاستاره امشب انگار دوختم چشم آسمون چراغوني بھ

 شد تموم ھاستاره بزم کي نفھمیدم. برگشتم تختم بھ باز بکشم رو پرده کھاین بدون و زدم ھاستاره چشمک و ماه

 پرده و کردم تنبلي دیشب کھ فرستادم لعنت خودم بھ صورتم و بدن روي دخورشی ھاياشعھ تابیدن با صبح فقط

 بود صبح نیم و ھفت تازه انداختم ساعت بھ نگاھي حوصلھبي نداشت ايفایده زدم غلت جام توي کمي نکشیدم رو

 رغرغ با و شدم بلند جا از بشھ خالي صبحگاھیم خواب دادن دست از از ناشي حرص تا کوبیدم بالشم بھ مشتي

 حموم سمت بھ بود فایدهبي دیگھ اما بیرون کشید من اتاق از پاشو باالخره خانم خورشید کشیدم محکم رو پرده

 کردممي فکر این بھ و بودم بستھ حاليبي زور از رو ھامچشم بیام سرحال کمي خنک و کوتاه دوش یھ با تا رفتم

 رو تعادلم بتونم کھاین از قبل و کرد گیر تخت يپایھ بھ پام کھ دادم دست از رو امجمعھ صبح خواب ساده چھ

 بود شده بستھ درد از بار این کھ ھامچشم ترکید دماغم کردم فکر اوف. رومروبھ دیوار بھ خوردم محکم کنم حفظ

 و بود شده متورم ھم کمي و سرخ دیوار با برخورد تو امبیچاره بیني رفتم آیینھ سمت بھ و کردم باز سختي بھ رو

 با. بود کرده باردار ھايزن دیگر و نگین شبیھ درست رو امقیافھ آویزونم ھايلب و امکرده پف ھايچشم با

 کردن حموم خیالبي بره متخصص یھ پیش بگم کردم فراموش ھم باز کوبیدم امپیشوني بھ ايضربھ نگین یادآوري

 ھم رو زیرش و کردم عوض رو آبش بود گاز روي کتري رفتم پایین ھاپلھ از و کردم باز رو اتاق در و شدم

 وسایل کردن خالي مشغول کھ باغبون دیدن با اما بخوره بھم تازه ھواي کم یھ تا کردم باز رو پنجره کردم روشن

 دوباره بگیرم رو کودخونھ بوي کھاین از قبل. منھ شانس روز امروز رسیدم نتیجھ این بھ کالً  بود کوددھیش

 ھام کلک این افتاد یادم اما کنم سر بھ دست رو صفر مش برم گرفتم تصمیم اول برگشتم جام سر و بستم رو پنجره

 کود رو طبیعي کود فقط کھ بابا بھ داشتم دلم تو رهنمي جاھیچ ایرانمھر آقاي امر بجز و شده قدیمي واسش دیگھ

 سالم،: گفتم سریع دیدم رو ونج مریم و برگشتم ترس کمي با خورد امشونھ رو دستي کھ کردممي غرغر بینھمي

 زد دیگھ لبخند یھ. جاھمین: گفتم گیجي با. خانم کجایي بخیر، ھم تو صبح: گفت و زد روم بھ لبخندي. بخیرصبح

کنھ دم چاي تا رفتمي بود اومده جوش دیگھ کھ کتري سمت بھ کھ حالي در و  
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 فکر این بھ داشتم: گفتم و شد باز دلم و درد سر. گممي رو فکرت بینممي کھ رو خودت: گفت کنھ دم چاي تا ت

 زندگي از روز سھ دو تا بار ھر خدابھ کنم منحل رو کوددھي این يماھھ ھر ھايبرنامھ جوري چھ کردممي

 این بھ ھم رو دادن غذا بار یک ماھي تو: دد جواب مردونھ صداي یھ جون مریم جايبھ. شممي فراري

 ايمسخره حالت ھاملب فقط کھ بودم حرصي اینقدر اما بزنم لبخند روش بھ ردمک سعي نداري؟ بیچاره ھايدرخت

ً  سالم، کھ اوالً : گفتم و شدم لبخند خیالبي گرفت خودشون بھ ً  شیمیایي و جدید کودھاي ھمھ این دوما  نباید کھ حتما

 ماه یک مدت بھ فردا از اما نیست مشکلي: گفت و نشست میز پشت بابا. باشھ دماغمون زیر پھن بوي روز سھ تا

ً  کنیممي تغذیھ سرم با ھم رو تو  دادم بیرون رو نفسم حرص با طوره؟چھ. بخوري غذا ھمیشھ نباید کھ حتما

 بلند جا از و خوردم مختصر يصبحونھ یھ انگیزدل يرایحھ شروع از قبل تا بود فایدهبي بابا با کردن صحبت

 کھ ھاپلھ از کنم فرار زئدتر باید دونستممي فقط دونستمنمي رو مقصد پوشیدم رو ھاملباس نور سرعت بھ شدم

 در. داده کود باغ این و تویي باز وقت اون خونھ گرديبرمي کھ باالخره: گفت و خندید دیدنم با بابا اومدم پایین

 صفر مش دیدن و باغ تو رسیدن با. خداحافظ. استدقیقھ یھ ھم دقیقھ یھ: گفتم بستممي رو ھامکتوني بند کھ حالي

 رو ما نکنھ رفتین؟ کردین ول شما و اومدیم ما باز کوچیک خانم: گفت کھ شم رد خواستم و گفتم سریعي سالم

 و برگشتم سمتش بھ زدم کوتاھي لبخند زدمي صدا باھاش منو ھمیشھ کھ کوچیک خانم لفظ از نداري؟ دوست

 تنھا ماه ھر کھ »بود زمین روي کھ کودھایي بھ اشاره« ھااون از فقط مونیدمي پدرم مثل شما صفر مش نھ: گفتم

 شھرید ھايبچھ شماھا داري حق بابا آره: گفت و کشید کوتاھي آه. ندارم خوشي دل کننمي خراب رو تعطیلم روز

 قوت. بگیره بار و بشھ قوي درخت شھمي باعث درخت پاي میاد کھ کود این ولي چیھ گوسفند و گاو دونیدمي چھ

 رو امجمعھ روزھاي فقط و دارم عھده بھ باغو یھ باغبوني ھفتھ کل من شمام يشرمنده درضمن. خاک این ھب میده

 دلم تو من و بود شده بلند پھن بوي گفتم؟مي چي داشتم: پرسید و کرد فکر کمي. شما خدمت رسممي کھ بیکارم

 شانس از اما کنھ تموم رو خاکش تقویت بحث صفر مش بیارم باال وسط ھمین کھاین از قبل تا کردممي خداخدا

 بھ رسونشمي خاک خاک، تو ندازعمي قوت کھ کوده این گفتممي داشتم... آھان: گفت و شد باز ھاشاخم خوبم

ً  شد تموم طاقتم دیگھ. برگ و شاخ و محصول میکنش ھم درخت و رخت  از موندممي تربیش دقیقھ پنج مطمئنا

برم من بدین اجازه اگھ. . شماست با حق کامالً  ام،متوجھ بلھ: فتمگ سریع بنابراین رفتممي حال . 
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 انداختم ماشین تو رو خودم سریع. ھمراھت بھ خدا بابا، برو: گفت کردمي بیلش با رفتن ور بھ شروع کھ حالي در

 بود من بھ دندا اندرز محو قدراین گرفت امخنده و افتادم صفر مش ھايحرف یاد لحظھ یھ بیرون ردم حیاط از و

ً . محصولندبي و تزئیني تربیش ما حیاط ھايدرخت رفت یادش کالً  خدا بنده کھ  تو دلیلبي ساعت یک تقریبا

 درست قرارش و قول برعکس آخھ بود شده تنگ آقاجون واسھ دلم برم کجا بگیرم تصمیم تا چرخیدم ھاخیابون

 يلھچھ یادآوري با نداشت ايفایده کردیم راراص ھم ھرچقدر. اصفھان برگشت نگار و امید عروسي فرداي

 و گالب شیشھ یک راه سر زھرام بھش ھاينزدیکي فھمیدم اومدم خودم بھ وقتي. نشست لبم رو لبخند یھ قشنگش

 بھ ھمیشگي حس ھم باز روندم مامان قطعھ سمت بھ دید شدمي رو ماشین بیش و کم خریدم ھم گل شاخھ چند

 و سپرد خاک بھ رو مادرش کھ سالھ 15 دختر یھ تنھایي. تنھایي و غم و ترس از آمیختھ حس یھ اومد سراغم

 بود عمرم روزھاي ترینسخت و بدترین روزھا اون بگم تونممي جرأت بھ. بود پدرش اومدن ھوش بھ منتظر

 شستم البگ با رو سنگ رفتم جلو شدمي جاري مھابابي اشکم قطرات یادآوریش با بار ھر کھ سخت و تلخ قدراین

 بلند جا از اومد سراغم بھ سبکي حس وقتي و کردم دل و درد باھاش کم یھ چیدم، »مادر« واژه دور رو ھاگل و

 شده خستھ حال ھر بھ شده کودافشاني باغ و بودم من باز چون بردم پي خودم عجز بھ ماشین تو نشستن با شدم

 در جلوي درست کردم انتخاب خونھ سمت بھ رو یرممس بنابراین. نداشتم تربیش وگذارگشت يحوصلھ و بودم

 گوشي و شدم پشیمون اما ندم جواب خواستم اول باشھ بابا دادممي احتمال خورد زنگ گوشیم کھ بودم پارکینگ

: گفتم و زدم رو مربوطھ کلید بالفاصلھ ولي خوردم جا کمي کردم نگاه شمیم شماره بھ تعجب با آوردم بیرون رو

 سعي کھ زیاد خیلي تعجب با. سینام خانم، آرزو سالم: داد جواب شمیم جايبھ مردونھ صداي یھ .جان شمیم سالم

 و بود مشوش کمي صداش خوبین؟. سینا آقا سالم: گفتم مکث کمي با باشھ نداشتھ صدام لحن تو تأثیري کردممي

 بھ نگرانیم.  ببینمتون باید: گفت عمیق نفس یھ کشیدن از بعد اما کرد من و من کمي ریختمي بھمم تربیش این

 این بھ بیاید فقط نپرسید چیزي: گفت و برید رو حرفم کالفھ خوبھ؟ شمیم افتاده؟ اتفاقي: پرسیدم و رسید اوج

بسپارم پریشونم و داغون ذھن تو رو گفتمي کھ آدرسي کردم سعي و گفتم ايباشھ. گممي کھ آدرسي  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 romantops  برترین رمان ھا

t.me/romantops 
 

 

 بد گواھي دلم رسیدم موردنظر آدرس بھ ساعت نیم از ترکم فتادما راه بھ سرعت با و کردم روشن رو ماشین

 بود زده رو شریفي سینا دکتر اسم کھ ساختمون در سر دیدن با کھ رفت یادم اصالً  کھ بودم نگران قدراین دادمي

 این باشم مآرو کردم سعي و کشیدم عمیق نفس یھ رسیدم دوم يطبقھ بھ تا کردم یکي تا دو رو ھاپلھ کنم تعجب باید

ً  منشي میز پشت شمیم دیدن و مطب بھ ورود با بار  و اومد سمتم بھ ساختگي لبخند یھ با دیدنم با خوردم جا واقعا

 اما خندید کني؟مي چیکار حااین تو خبره؟ چھ جااین: پرسیدم و زدم صورتکي خودش مثل ھم من کشید آغوشم بھ

 خواممي تو ياجازه با ھم بعد بھ این از کردیم اشاجاره شھمي روزي چند باشھ سینا مطب قراره: گفت بعد تلخ

 صاحاب رو ما منشي نیومده ھنوز کھ دکتر آقاي این کجاست: گفتم تصنعي طلبکاري و اخم با. کنم کار جااین بیام

 تو برگشتم سمتش بھ گرفت رو دستم کھ بیفتم راه خواستم کرد اشاره شکالتي و بزرگ در یھ بھ نگراني با شد؟

 بھ بزنم حرفي کھاین بدون بودم شده گیج کامالً . توئھ با انتخاب حق... نره یادت اینو: گفت و شد خیره ھامچشم

 و کردم ساده عذرخواھي یھ نزدم در فھمیدم تازه من و گرفت باال رو سرش سینا یھم کردم بازش و رفتم در سمت

 از احوالپرسي بھ شروع وقتي ریختمي ھم بھ تربیش منو این و بود پریشون نشستم راحتیش تنھا صندلي روي

 بگین کنممي خواھش نکردین دعوت منو ساده احوالپرسي یھ واسھ مطمئنم سینا آقا: گفتم طاقتيبي با کرد بقیھ

 گذاشت میز روي رو ھاشآرنج و شد خم جلو سمت بھ کمي کشید کوتاھش موھاي توي رو دستش چیھ؟ موضوع

 شده؟ مشکلي دچار شمیم ھمکاري مدت این تو افتاده؟ اتفاقي چھ بگید خوایدنمي: پرسیدم ازب نزد حرفي بازم اما

 بھ نگرانیم خودخودبھ »سپھر« يکلمھ تک گفتن و نگاھش ناگھاني اومدن باال با... چي بدونم الاقل تا بگید خوب

پریده ھم رنگ بودم مطمئن و بود کرده یخ بدنم رسید خودش سرحد  

 

 رفتم کھ اولي سال: گفت حرفش دادن ادامھ جايبھ چون زده رو حرفش مقدمھبي خیلي فھمید خودش انگار پریده

 جلو سنگ ھاوقت خیلي خوردندمي رو حقم جاھا خیلي رفتمي کاله سرم جاھا خیلي کسبي و بودم غریب ھلند

 تا کتک باد بھ گرفتنم پولم کیف نزد از بعد پسر دوتا دانشگاه پشت يکوچھ تو روز یھ کھاین تا انداختندمي پام
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 جون دیگھ و بود آخر ھايلحظھ بگیرن ازم رو بود شمیم اسم بھ دوست یھ از یادگاري تنھا کھ گردنم نقره زنجیر

 نداشتم مردن قصد اصالً  گرفتم رو تصمیم باالخره بدم دست از رو زنجیر نمیومد ھم دلم اما نداشتم خوردن کتک

 و دور دونستممي و بودمش دیده زیاد دانشگاه تو کھ ھیکلي و بلند قد پسر یھ شم تسلیم خواستممي کھ وقتي درست

 بعد ھم ھااون و گفت اونا بھ جملھ چند زبوني چھ بھ دونمنمي و اومد سمتم بھ دیدنم با شد کوچھ وارد شلوغھ برش

 ھست مردنم امکان لحظھ ھر مکردمي حس کھ بود بد حالم انقدر. رفتن صورتم تو کردن پرت پوالمو کھاین از

 اوایل. شد شروع ما دوستي رابطھ جاھمون از و اومد جا حالم تا موند پیشم روز دو خونھ بھ رسوندم و کرد کمکم

 شمیم و زندگي من بھترینھ اون داشتم دوستش واقعي عزیز یھ مثل بعدش اما باشم امان در تا داشتم احتیاج بھش

 در و گردنش دور بذارم رو ھامدست خواستمي دلم. شمیمو شدن بھتر و دنش خوب حتي. بدھکارم اون بھ رو

 اھل توداریھ آدم سپھر: داد ادامھ من بھ توجھبي اون اما. نرو طفره توروخدا: بزنم فریاد میدم فشار کھ حالي

 ستنی دادشم عین اون. دردش فھمیدن نیست سخت کنارشم ھاستسال کھ مني واسھ اما نیست شکایت و شکوه

 باھات خوادمي دلم کھ افتاده اتفاقي یھ راستش نزنم دم و بیارم طاقت این از تربیش تونمنمي دیگھ داداشمھ خود

 امسینھ يدیواره بھ رو خودش توان تمام با قرارمبي قلب بود سخت حرفش گفتن انگار... سپھر بذارم درمیون

 سپھر راستش: گفت و کرد باز لب دوباره سینا میاد محبوبش و خودش سر داره بالیي چھ بفھمھ تا کوبیدمي

 دستھ یھ با سپھر دیدن با کھ برده ماتش چي بھ سینا ببینم تا برگشتم برید رو حرفش در ناگھاني شدن باز صداي

 کمي عصبانیت از بار این اما بود سرخ ھم باز کرد ثابت سینا روي رو ھاشچشم خوردم جا تند نگاه و بزرگ گل

 جااین کھ ایني: گفت و کرد اشاره سپھر بھ دست با اومد خودش بھ وقتي اما اومد در بھت از سینا ات کشید طول

چون درگیره دنیاش و خودش با ھاستمدت بینيمي ... 

 

 رفتم کھ اولي سال: گفت حرفش دادن ادامھ جايبھ چون زده رو حرفش مقدمھبي خیلي فھمید خودش انگار پریده

 جلو سنگ ھاوقت خیلي خوردندمي رو حقم جاھا خیلي رفتمي کاله سرم جاھا خیلي کسبي و بودم غریب ھلند

 تا کتک باد بھ گرفتنم پولم کیف زدن از بعد پسر دوتا دانشگاه پشت يکوچھ تو روز یھ کھاین تا انداختندمي پام
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 جون دیگھ و بود آخر ھايحظھل بگیرن ازم رو بود شمیم اسم بھ دوست یھ از یادگاري تنھا کھ گردنم نقره زنجیر

 نداشتم مردن قصد اصالً  گرفتم رو تصمیم باالخره بدم دست از رو زنجیر نمیومد ھم دلم اما نداشتم خوردن کتک

 و دور دونستممي و بودمش دیده زیاد دانشگاه تو کھ ھیکلي و بلند قد پسر یھ شم تسلیم خواستممي کھ وقتي درست

 بعد ھم ھااون و گفت اونا بھ جملھ چند زبوني چھ بھ دونمنمي و اومد سمتم بھ دیدنم با شد کوچھ وارد شلوغھ برش

 ھست مردنم امکان لحظھ ھر کردممي حس کھ بود بد حالم انقدر. رفتن صورتم تو کردن پرت پوالمو کھاین از

 اوایل. شد شروع ما ستيدو رابطھ جاھمون از و اومد جا حالم تا موند پیشم روز دو خونھ بھ رسوندم و کرد کمکم

 شمیم و زندگي من بھترینھ اون داشتم دوستش واقعي عزیز یھ مثل بعدش اما باشم امان در تا داشتم احتیاج بھش

 در و گردنش دور بذارم رو ھامدست خواستمي دلم. شمیمو شدن بھتر و شدن خوب حتي. بدھکارم اون بھ رو

 اھل توداریھ آدم سپھر: داد ادامھ من بھ توجھبي اون اما. نرو رهطف توروخدا: بزنم فریاد میدم فشار کھ حالي

 نیست دادشم عین اون. دردش فھمیدن نیست سخت کنارشم ھاستسال کھ مني واسھ اما نیست شکایت و شکوه

 تباھا خوادمي دلم کھ افتاده اتفاقي یھ راستش نزنم دم و بیارم طاقت این از تربیش تونمنمي دیگھ داداشمھ خود

 امسینھ يدیواره بھ رو خودش توان تمام با قرارمبي قلب بود سخت حرفش گفتن انگار... سپھر بذارم درمیون

 سپھر راستش: گفت و کرد باز لب دوباره سینا میاد محبوبش و خودش سر داره بالیي چھ بفھمھ تا کوبیدمي

 دستھ یھ با سپھر دیدن با کھ برده ماتش چي بھ سینا ببینم تا برگشتم برید رو حرفش در ناگھاني شدن باز صداي

 کمي عصبانیت از بار این اما بود سرخ ھم باز کرد ثابت سینا روي رو ھاشچشم خوردم جا تند نگاه و بزرگ گل

 جااین کھ ایني: گفت و کرد اشاره سپھر بھ دست با اومد خودش بھ وقتي اما اومد در بھت از سینا تا کشید طول

چون درگیره دنیاش و خودش با تھاسمدت بینيمي ... 

 

 

 ھرچي بزني حرف دیگھ يکلمھ یھ اگھ خدابھ: گفت جدیت و حرص با و انداخت زمین روي رو گل سپھر

 و رفت سمتش بھ شد بلند جا از کرد نگاھش کالفھ سینا. میرم و کشممي زنجیر بھ جاھمین رفاقتھ و برادري
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 وقت ھیچ شدم جمع جام تو ناخودآگاه دوخت من بھ و کند سینا از رو غضبش با ھمراه نگاه سپھر کي؟ تا: پرسید

 تونستمنمي بود شده تند ھامنفس اومد سمتم بھ داشتم رو مجرم یھ حس بودمش ندیده عصباني و ناراحت قدراین

 سوییچ غلیظش اخم ھمون با کنم ایجاد بود کرده پر رو وجودم کھ حضورش خوب حس و ترس بین ايرابطھ

 انقدر. باش منتظر ماشین تو: گفت بھم داره نگھش اروم کردمي سعي کھ صدایي با و گرفت سمتم بھ رو نشماشی

 رو سینا ناامید نگاه آخر يلحظھ رفتم بیرون اتاق از و گرفتم دستش از رو سوییچ حرفي ھیچ بي کھ بودم گیج

 نشستھ ماشین تو قراربي و کالفھ. وندهنم فرصتي دیگھ: زندهمي فریاد کردممي حس کھ نگاھي دیدم خودم روي

 فھمید وقتي دستش تو چایي سیني با شمیم يزدهبھت يچھره. بود تو اون سپھر شدمي ساعتي یک حدود بودم

ً  گرفت جون چشمم جلوي اومده سپھر  االن اما خندیدممي اشقیافھ بھ ھاساعت بودم بھتري موقعیت تو اگھ حتما

 کنجکاوي از داشتم بچینم ھم کنار رو پازل این نامرتب ھايتیکھ تونستمنمي حتي کھ دمبو سردرگم و نگران انقدر

ً  رسیدمي دیرتر دقیقھ چند فقط سپھر اگھ شدممي دیوونھ فضولي بگم بھتر یا . قراره چھ از موضوع فھمیدممي قطعا

 سپھر بودم نگرانش شھ حل من دست بھ فقط کھ باشھ داشتھ مشکلي چھ ممکنھ فھمیدمنمي کردممي فکر ھرچقدر

 قدرتي اما رفتم ساختمون ورودي در سمت بھ و شدم پیاده ماشین از. عزیز یھ از عزیزتر شاید بود عزیز واسم

 حاال نفر ھزار دل تو رفتمي کلھ با کھ مرتضي حاج نترس دختر بود جالب واسم. ترس جور یھ شد حرکتم مانع

 بھ نخواد دلم شدنمي باعث این اما مسببش و ترس این بھ بود راضي ودب این ترجالب و بردمي حساب نفر یھ از

 با بود چي سینا تموم نیمھ حرف اون فھمیدممي باید من بگذرم راحتي بھ مسئلھ این کنار از و نکنم تالفي موقعش

 عادي کردم يسع و توش انداختم رو خودم برگشتم ماشین سمت بھ دویدمي رو ھاپلھ تند تند کھ پایي صداي شنیدن

 اخم ھم اون ھم تو کشیدم رو ھاماخم شد خارج ساختمون در از سپھر بعد لحظھ چند بود درست حدسم. کنم رفتار

 با اخم ھمون با افتاد راه بندازه بھم نگاھينیم حتي کھاین بدون ھم بعد شد سوار اومد نبود عصبي دیگھ اما داشت

ً : گفتم منداشت دلخوریم کردن پنھان در سعي کھ لحني ھمراھمھ ماشین دارین نگھ لطفا . 
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 با بار این البتھ و دوباره زدم حرف این با لنگار نھ انگار داد ادامھ راھش بھ و کرد اضافھ گازش بھ توجھبي

 لحظھ چند. دنبالش گردیمبرمي: گفت و کرد نگاھم چشم يگوشھ از. دارین نگھ گفتم شنیدین؟: گفتم بلندتري صداي

 لبخند یھ چي؟: پرسیدم... ریممي: داد جواب رین؟مي کجا بپرسم شھمي: گفتم و نیاوردم طاقت اام کردم سکوت

 روي بھ اصالً  افتاد؟. دوتا ما ھم با ریممي گفتم: گفت بعد فھمیدم ھاشچشم کنار شدن چروک از کھ زد محو

 ما تو و من نگفتي عجب چھ :گفت و زد تلخندي ریم؟مي کجا. حاال خوب: گفتم و دادم سوتي نیاوردم مبارک

 دلم... حاال اما بالپینت زمین تو شب اون درست بودم زده بھش رو حرف این ھاقبل گفتمي راست. شیمنمي

 از وقت یھ تا کردم کلید ھم روي رو ھامدندون اما شدیم ما وقتھ خیلي من دل تو بگم و کنم باز دھن خواستمي

 خواممي فقط ریمنمي خاصي جاي: گفت بعد کمي کنھ زخمي رو غرورم يدیواره و نره در حرفي الشونالبھ

: گفت و برگشت سمتم بھ کرد پارک گوشھ یھ رو ماشین. شنوممي: گفتم و شدم گوش پا و سر. بزنم حرف باھات

 و مغرور. تونمنمي اما: دادم جواب. نگیري رو اشپي دیگھ کني، فراموش رو شنیدي کھ ھرچي خواممي

 خواممي وقتي روز یھ کنم فراموش تونستمنمي من: گفتم و کشیدم ھم تو رو ھاماخم. تونيمي چرا: تگف سرسخت

 آدرسي بھ رو خودم بگھ اون جايبھ شوھرش بعدش و ببینم گوشیم صفحھ روي رو دوستم شماره شم امخونھ وارد

 پس بگم شوھرش ھم و باشھ روم جلوي مدوست ھم اما جااون برم نگراني و دلھره ھزارتا با منم برسونم گممي کھ

 و سینا برادري و رفاقت از نھ برمیاد تو از فقط کھ کمکي اونم خواد،مي کمک بگن سپھر، بگن کلمھ یھ چیھ قصھ

 حرفي کھ برادري ھمون بھ بدي قسمش و بیاي تو بعد من فقط... سپھر من فقط شمیم اعتماد و مھربوني از نھ

 کھ بودم عصباني انقدر لرزیدمي غضب و حرص از بدنم شھ؟مي ختم من بھ کالف سر کھ چیھ قصھ. نزنھ

 قصد دیدم وقتي. نقیض و ضد و مختلف ھايحس از پر بود گنگ روم نگاھش زنممي فریاد دارم کي از نفھمیدم

 الفک این: گفت و کرد نگاه کھ بودم نشده دور ماشین از ھنوز شدم پیاده و گرفتم رو دستگیره نداره زدن حرف

 این سردرگمي تو ذارمنمي: گفتم گذشتممي ماشینش کنار از کھ حالي در. نگرد دنبالش گمھ سرش وقتھ خیلي

بشم گم کالف .   

کردم بلند تاکسي اولین براي رو دستم  
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 و رفتم ماشینم سمت بھ بود بستھ مطب برگشتم سینا مطب سمت بھ و کردم بلند تاکسي اولین واسھ رو دستم

 رو گوشي حرص با نداشتم ھم رو سینا شماره بود خاموش گرفتم رو شمیم شماره افتادم راه بھ کردم روشنش

 جدا ازشون کوتاه سالم یھ با و شدم وارد کرد بدتر رو حالم کود بوي روندم خونھ سمت بھ و داشبورد رو انداختم

 بدجنس لبخند یھ با باغھ ددھيکو خاطر بھ درھمم يقیافھ کردمي فکر چون ھم بابا رفتم اتاقم سمت بھ و شدم

 بھ لحظھ تخت رو انداختم رو خودم و کردم عوض ممکن ھايلباس تریندست دم با رو ھاملباس. کردمي نگاھم

 شدمي مانع سپھر و بزنھ بھم رو حرفي داشت قصد سینا بود چندم بار این کردم مرور رو گذشتھ و امروز لحظھ

 بستھ عھد خودم با من زیاده عصبي فشار از دونستممي بودم گرفتھ تھوع تحال و خوردمي تاب و پیچ ھم بھ دلم

 سپھر زنندنمي حرفي دیگھ شمیم و سینا بودم مطمئن نبود بند جا ھیچ بھ دستم اما ببرم بین از چشماشو تو غم بودم

 رو گوشیم درمیاوردم کارش از سر باید خودم گرفتم رو تصمیمم زدنھ حرف مخالف بود معلوم اول از کھ ھم

 رو شماره بودم داده تغییر »نفسھم« بھ رو »رواني یھ« بود وقت خیلي کردم مکث اششماره روي برداشتم

 چقدر من؟ سراغ اومدي ندادن رو جوابت ھابچھ چي: گفت و داد جواب تا خورد بوق چندتا دونمنمي گرفتم

 ببندم بیراه و بد ھم دوتا و آره بگھ خواستم نمیدن رو جوابم مطمئنھ کھ کرده تھدید جوريچھ ببین بود بدجنس

ً  سالم، اوالً : گفتم و کردم صاف گلویي بنابراین ریزهمي بھم امنقشھ دیدم تنگش  موضوع اون بابت اصالً  دوما

 واسھ نکنھ داشتي؟ چیکارم گيمي حاال سالم خوب: گفت بود توش خنده تھ کھ صدایي با. نگرفتم تماس

 پیش ساعت چند اتفاق از رو ذھنم خوادمي دونستممي بود شده شیطون ھامدت از بعد گرفتي؟ تماس احوالپرسي

 روزي ھم باید ايتحفھ خیلي کھ نیست: گفتم شیطنت با بدم ادامھ رو چیزي نداشتم قصد چون منم ما ا کنھ منحرف

 جا زود قدراین قبالًھا :گفتم و خندیدم ھم من. تسلیم من: گفت و شد صدادار کمي اشخنده. بپرسم حالتو بار سھ

 حاال. سوزهمي ماشینم واسھ دلم فقط آدمم ھمون ھنوز: داد جواب شدي؟ عوض شده چي دکتر آقاي زدينمي

 صحبت باھات پیشنھادت بابت خواستممي: گفتم تريجدي لحن با و شد جمع امخنده داشتي؟ چیکار بگي خواينمي

 کنم
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 تو کار: گفتم و نگرفتم خرده بھش بنابراین خودم مثل نامنظمھ افکارش ودب مشخص کامالً  پیشنھاد؟ کدوم: پرسید

ً  کارم خورهمي بھم شیفت چقدر کھاین - بدوني؟ خوابمي چي خوب: داد ادامھ و گفت »آھاني« بیمارستان  دقیقا

 جواب. ماھانھ حقوق و: کرد اضافھ خودش. کار این براي من انتخاب دلیل و بیمارستان کادر بود، خواھد چھ

ً  ندارم کارم پول بھ چنداني نیاز من: دادم  این راستش یعني کنم تعطیل ھم رو مطب ندارم قصد کھ مخصوصا

ً . باباست خواست  ھم رو اشبقیھ و بیمارستاني تو رو روزت ساعات تربیش تو دیوونگیھ کار این ولي: گفت سریعا

. گذاره تأثیر العادهفوق ايآینده تو کھ داري یشپ در ھم رو بعد فوق آزمون درضمن داري احتیاج استراحت بھ

 ھم بعد کنھ صحبت بابا با داد قول گفتم بھش رو ھمین وقتي بود بابا شرط این ولي داشتم قبول رو ھاشحرف

 کار بھ مشغول بیمارستان تو جراح و متخصص پزشک عنوان بھ بود قرار داد توضیح شرایطش و کار درمورد

 بھ بود خودم استاد زماني یھ کھ فردمنش دکتر و بود ھمکارم ھم پاشایي دکتر نام بھ دیگھ دکتر یھ من جزبھ بشم

 ھم کارش بھ نسبت نبودم شب شیفت داشتن بھ مجبور مواقع معدود جزبھ کردمي نظارت پاشایي دکتر و من کار

 بعد. بودیم طبقھ یک مبگ بھتر یا بخش یک توي سپھر با بود این مزیتش بھترین و داشت خوبي مزایاي و حقوق

 از سپھر بیمارستان برم قرارداد بستن براي بعد روز شد قرار و کردم ھمکاري قبول باالخره توضیح ھمھ این از

 بھ دلھره دوباره کردم قطع کھ رو تلفن گفت تبریک بھم پیشاپیش و شد خوشحال محسوسي طرز بھ تصمیمم

 خودم بودم روروبھ بزرگ تغییر یھ با حاال ولي گرفتميم خو مطبم و کارم بھ داشتم تازه من اومد سراغم

 ھم شاید بود قفل مغزم انگار لحظھ اون تو اما غلط بھ شاید حتي میرم رو راه این کھ دلمھ خاطر بھ دونستممي

 داد تغییر حدودي تا رو زندگیم مسیر تصمیم اون کھ بود این مھم بود کھ ھرچي بود داده دلم دست بھ رو افسارش

 بھ لبخندي فکر این از. دادممي دستش از نباید. بود فرصت یھ این نظرم بھ بخوابم کردم سعي و بستم رو ھاممچش

 مایمي آرایش گرفتم کوتاه دوش یھ شدم بیدار خواب از ھمیشھ از زودتر صبح شد خواب گرم ھامچشم و اومد لبم

ً  ھايلباس و کردم  خارج اتاق از وقتي پوشیدم تن بھ رو بود مناسب اول برخورد واسھ نظرم بھ کھ رسمي نسبتا
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 آرزوي برام متفکر لبخند یھ با بابا و دادم توضیح واسشون بودند خوردن صبحانھ حال در جون مریم و بابا شدم

کرد موفقیت  

 

 سرکوبش در سعي کھ ھایيدلشوره ایستادم بیمارستان جلوي وقتي افتادم راه بھ و خوردم مختصري يصبحانھ

 در جلوي بیاد تا بزنم زنگ بھش بودم داده سپھر بھ کھ قولي طبق تا آوردم بیرون رو گوشیم کرد فوران داشتم

 با شد تقسیم نامساوي ھايتکھ بھ و افتاد زمین روي دستم از گوشي خورد بھم کھ محکمي يتنھ با موقع ھمین

ً  مرد یھ کھ اتفاق مسبب سمت بھ حرص : گفت سرعت بھ عصبانیم نگاه دیدن با برگشتم بود سالھ 33 یا 32 حدودا

ً  خوام،مي معذرت  بھتره نیست الزم تأسف: گفتم و کردم ايقروچھ دندون حرص با. نشدم حضورتون متوجھ واقعا

 جمع رو گوشیم يشده پخش قطعات و بود شده خم کھ حالي در. شد نابود گوشیم کنید جمع تربیش رو حواستون

 کھ طورھمون گرفت سمتم بھ رو شي.گ. بشم متقبل رو خسارتي ھرگونھ رمحاض. شماست با حق: گفت کردمي

 و کردم نگاھش تعجب کمي و عصبانیت با کردمي تماشا منو بروبر و بود ایستاده اونم نشد روشن زدممي حدس

 آھان،: گفت و زد کوچیکي لبخند یھو... راستش... نھ: گفت و شد دستپاچھ کمي ھستین؟ چیزي منتظر: گفتم

 وارد و گذشتم کنارش از ھم بعد. نیست الزم: گفتم و انداختم کیفم توي رو گوشي ناراحتي با خسارتم مبلغ نتظرم

 اتاق سمت بھ رو راھم اتاقشھ تو گفت کھ گرفتم رو سپھر سراغ و رفتم پرستاري ایستگاه سمت بھ شدم بیمارستان

. شدم وارد »بفرمایید« شنیدن با و زدم رد بھ ضربھ چند کردم مکث لحظھ چند در پشت کردم کج صدر دکتر

 بخشزینت لبخندي ھم من. اومدین خوش. دکتر خانم سالم: گفت و زد لبخندي من دیدن با و آورد باال رو سرش

 و شد ترپھن لبخندش. رسیدم خدمت ھمکاري قرارداد اخذ براي روزبخیر. صدر دکتر سالم: گفتم و کردم صورتم

 در سمت بھ کھ حالي در و شدم بلند جا از. مھرفر دکتر خدمت باال يطبقھ ببرید تشریف باید اومدین اشتباه: گفت

 سمتش بھ. بریم ھم با کن صبر آرزو؟ کجا: گفت کھ کنم باز رو در خواستم. راھنماییتون از ممنون: گفتم رفتممي

 با. ترکم نھ تربیش نھ یمھمکار فقط شما و من بیمارستان توي امروز از. صدر آقاي ایرانمھر: گفتم و برگشتم

 و زدم پوزخندي فراھان یادآوري با. داریم نسبت ھم با ما دوننمي کھ ھستند کساني االنم ھمین اما: گفت تعجب
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 اون کھ ھم بقیھ. نکنھ آشکار رو ھاشدونستھ از چیزي میده ترجیح مطمئنم کھ فراھانھ خانم منظورتون اگھ: گفتم

ً  ندیدند ھم با رو ما روز گذرهمي جریان اون از سال یک حدود نرفتھ کھ یادتون کردند فراموش حال بھ تا حتما . 

 

 ھم و شدیممي توجھ مرکز ترکم ھم طورياین اما. ایھعجیبي يخواستھ دونستممي ھم خودم کرد نگاھم تعجب با

 ریاست اتاق سمت بھ و کنم خداحافظي بھتھ تو ھنوز تا دادم ترجیح. دربیارم کارش از سر تونستممي ترراحت

 راحت و چرم صندلي چندین با بزرگ اتاق یھ شدم وارد نموندم منتظر چندان بود شده ھماھنگ قبل از چون برم

 اتاق کھ بود خاطر ھمین بھ شاید کردمي جلب رو آدم توجھ چیز ھر از تربیش سفید رنگ ورود بدو در سفید

ً  مرد بود پرنور نھایتبي و بزرگ  گرمي بھ و د بلند جا از دیدنم با باشھ مھرفر دکتر زدممي حدس کھ مسني نسبتا

 ھايحرف يدوباره تکرار ھمچنین و کارم يسابقھ و تحصیلي مدارک دیدن از بعد بعد، کمي کرد استقبال ازم

 پزشکان يخانواده بھ رو ورودم و کرد امضا باھام رو قرارداد بیمارستان مسائل دیگر و قوانین درمورد سپھر

 رسمي طوربھ بعد روز دو از کارم شد راهروبھ کردممي فکر چھاون از بھتر چیز ھمھ. گفت تبریک مھرفر

 خودش ھم بعد کنھ آماده واسم رو بیمارستان خالي ھاياتاق از یکي روز دو این تو داد قول دکتر و شدمي شروع

 بھ. گذاشت خودم يعھده بھ رو ھمکارھا با نایيآش اما کنم بازدید بیمارستان مختلف ھايقسمت از تا کرد ھمراھیم

 بھ خواستم شد شروع واسم مھرفر بیمارستان تو کاري بھ مشغول پرونده و تموم روزم اون کار سادگي ھمین

 از بعد کھ پرسنل از برخي کنجکاوي و دقیق ھاينگاه با اما باشم کرده خداحافظي تشکر ضمن تا برم سپھر سراغ

 از. کنم موکول بھتري موقعیت بھ رو کار این دادم ترجیح بود شده شروع مھرفر دکتر و من ھمراھي دیدن

 خواستم خدا از روز اون. فرستادم ھامریھ بھ وجود تمام با رو تھران دودآلود ھواي و زدم بیرون بیمارستان

 اون تونستم و شد رستد رفتم تعمیرگاه یھ با گوشیم گذشت باد و برق عین روز دو. بزنھ رقم واسم رو ھابھترین

 با روز یھ راھھ در بزرگ تحول یھ کردممي حس بود کرده تغییر امروحیھ بدم انجام رو بودم بدھکار کھ تشکري

 من براي اما کرد ترک ھمیشھ براي سینا مطب قصد بھ رو جااون و کرد جمع رو وسایلش اون مطب رفتیم شمیم

 تعطیلي بھ راضي رو بابا سپھر کھ حاال شدمي محسوب من صعود يپلھ اولین مطب اون بود سخت کندن دل
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 کھ جایي ھمون داد رو سام عمل جرأت من بھ کھ بود جایي ھمون جااین نداشتم رو کار این دل بود کرده موقتش

 تنگ واسش دلم بودم مطمئن برسم بھترین بھ تونستم اشسایھ زیر کھ جایي ھمون و داد بھم خودشناسي قدرت

شھمي  

 

 

 سایلنتش بعد و قطع اول کنم نگاه اشصفحھ بھ کھاین بدون منتظرمھ، خونھ تو بابا دادمي نشون تلفن زنگ ايصد

 نارنجي دکور و دیوارھا بھ دیگھ بار یھ بگذره آرامش و سکوت تو آخر ھايلحظھ این خواستمي دلم کردم

ً  و سفید يبرگھ دیدن و در شدن ھبست با شدم خارج ازش و قطع رو واحد مرکزي برق کردم نگاه اشطالیي  نسبتا

 دکتر ھرچند زد چنگ گلوم تو بغض »باشدمي تعطیل ثانوي اطالع تا مطب« بود شده نوشتھ روش کھ بزرگي

 بھ پوزخندي. شدمي تنگ دلم ھم باز اما کنم ویزیت بیمارستان تو رو حادم و مھم بیمارھاي بود داده اجازه مھرفر

 اومدم پایین ھاپلھ از و کردم قفل رو در »کني؟مي قراريبي چرا دیگھ توئھ خاطر بھ شھم اینا« گفتم و زدم دلم

 از دلم شدمنمي خوشحال انقدر دادندمي بھم رو دنیا لحظھ اون تو اگھ شاید خوردم یکھ امید ماشین دیدن با

 بھ رو دستش. برگشتند سفر از دیروز کردم فراموش کالً  کھ بودم کارھام و خودم درگیر انقدر گرفت اموفایيبي

 و رفتم سمتش بھ آروم نشد من متوجھ اصالً  کھ طوريبھ بود گوشیش با رفتن ور مشغول و بود داده تکیھ ماشینش

 وجود تمام با کرد حلقھ کمرم دور نرم رو ھاشدست و چرخید دیدنم با بعد خورد جا اول کردم بغلش پشت از

 یھ با کشیدم عقب بھ کمي و کرد باز رو ھاشدست کھ بودم نشده سیر ھنوز کشیدم مشام بھ رو حضورش عطر

 پریدي کوچھ وسط حیا؟بي يدختره دارم آبرو من گينمي ھیچي، خودت حاال: گفت و کرد نگاھم ساختگي اخم

 بھ دلم کردممي نگاھش فقط گفتمنمي ھیچي کنھ؟مي آویزونم لنگھ یھ برسھ زنم گوش بھ اگھ دونينمي من بغل

 يدختره کنيمي نگاه اونجوري چرا: داد ادامھ دید کھ امخیره نگاه بود شده تنگ نبودنش لحظھ بھ لحظھ زهاندا

 اما گفتمنمي چیزي ھنوز ھا؟ کني؟مي قطع داداشت رو اتووامونده اون حقي چھ بھ ببینم کن صبر اصالً  سرخیره

 کردمنمي فکر اصالً  برگشتم نگار سمت بھ. زنيمي حرف چقدر امید اَه: گفت حرص با کھ نگار صداي شنیدن با
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 شوھر کردي فکر کردي؟ فکر چي پس: داد جواب نگار جايبھ امید جایي؟این ھم تو: گفتم تعجب با باشھ ھم اون

 امید کھ ورھایي و شر بھ توجھبي بیفتھ؟ تو مثل گرگي گیر تا کنھمي ول درندشت شھر این تو رو ماھش مثل

 زنونھ لحني با امید کھ کاشت امگونھ روي ايبوسھ متقابالً  ھم اون بوسیدمش و گرفتم آغوش بھ رو نگار گفتمي

 کھ الھي نبیني جوونیت از خیر کردن، در بھ راه از زنمو روشن روز تو برسید دادم بھ مردم آي: گفت گریھ با و

 باز روم تو رو ضعیفھ این روي نیومده ھنوز کھ بگیري ساعتھ یھ حناق الھي بزني، جزجیگر الھي کردي، بدبختم

 .کردي

 

 

 الھي: گفت آسمون بھ رو و کوبید اشسینھ بھ مشت با دید رو ما ھايخنده وقتي خندیدیممي حرکاتش بھ نگار و من

 تعجب با بودن غبور حال در کھ نفري دو یکي. بگیرم ترشیت خودم بموني شوھربي سیاھا کالغ این تمام حق بھ

 سمتش بھ نیست ماجرا کن ول باشم نداشتھ العمليعکس اگھ دیدم کردندمي تماشا رو یوونھد این و گشتندبرمي

 ھم اون کردم ماشینش سوار زور بھ ھم بعد. نذاشتي برام آبرو دیوونھ، ھي: گفتم کشیدمشمي کھ حالي در و رفتم

 و کنن آبروبي منو خوانمي اینا دزدنم،مي دارن روشن روز تو کمک بیاید مدم آي: کھ کردمي صدا و سر مدام

 نشست جاش سر آروم و ساکت امید حرکت محض بھ کرد روشن رو ماشین و شد سوار سریع ھم نگار. غیره

 ھمچین چرا گممي توام، با: گفتم و کوبیدم اششونھ بھ: نگفت ھیچي انداختي؟ راه بود بازيکولي چھ این: گفتم

 اول از: گفت و زد لبخندي! عمتم با نھ: گفتم حرص با مني؟ اب: پرسید و کرد بلند رو سرش تعجب با کردي؟

 نگاه نگار بھ دلسوزي با. ندارم عمھ اصالً  من بده، حوالھ دیگھ جاي روزیتو خدا برو گرفتي اشتباه بود معلوم

 ولي خورد رو حرفش... کھ حیف: گفت و زد قشنگ لبخند یھ کني؟مي سر دیوونھ این با جوري چھ: گفتم و کردم

 شد سرخ نگار. عاشقشم بگي نشد روت چي؟ حیف: گفت شیطنت با امید. کندممي رو کلش وگرنھ: گفت ادامھ در

 رو اشگونھ و اومدم جلو کنم کنترل رو خودم نتونستم بودم بودنش خجالتي این عاشق کرد امید بھ ریزي اخم و

: گفت و عقب زد پسم حرص با میدا. شدي تباه خدابھ شدي چل و خل این عاشق کھ تو حیف: گفتم و بوسیدم
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 بازوش بھ مشتي. نشو من يمحدوده وارد و باش خوبي دختر. شدي خارج حدت از کھ بود بار دومین این امروز

 یادم اصالً  کھ بودم خوشحال دیدنشون از قدراین نگار و من ھايخنده و امید ھايشیطنت شروع شد این و کوبیدم

 اومدیم چرا: پرسیدم تعجب با اپارتمانشون جلوي ایستادن با ولي بپرسم رو مطب جلوي اومدنشون دلیل رفت

 از رو سرش واقعاً؟: پرسیدم تعجب با. مھموني روز چند آوردیمت: گفت شدمي پیاده کھ حالي در امید جا؟این

 بیارمت دگیھزن اول ايتحفھ مگھ کردي، باور زودم چھ بابا، نھ: گفت بدجنس لبخند یھ با آورد داخل باز يپنجره

مزاحم بشي . 

 

 

 با امید بھ رو و داري؟ چیکارش آرزو اِ : غرید نگار امید، گفتن آخ از بعد بالفاصلھ کوبدم سرش تو محکم کیفم با

 نباش نگران آره: گفت بود گرفتھ رو سرش دستش با کھ حالي در طلبيفرصت با ھم امید خوبي؟: پرسید نگراني

 مغزي ضربھ اگھ نباش نگران تو ولي میره سیاھي چشمم ھم کم یھ چرخھ،مي سرم دور کوچھ چرا دونمنمي فقط

 بھ و بود زده زل بھش نگراني و نرس با نگار. شم بیھوش نذاري کن سعي فقط شھمي خوب باشم نشده

 از رو دستش رفت عقب متري سھ دو ضربھ شدت از کردم باز رو ماشین در محکم کھ دادمي گوش مزخرفاتش

 و کردم نگاھش بدجنسي لبخند با بھم؟ کوبيمي رو در اینجوري مریضم بینينمي کوري: گفت و برداشت سرش

 نگار کھ بده رویھ تغییر خواست اومده کوتاه کردن ناز و نالھ و آه موضع از فھمید تازه! مریضي؟: کردم تکرار

 نگار دنبال کھ حالي در. زوآر باال بریم بیا: گفت من بھ رو بعد و. شدم تو نگران کھ من حیف: گفت حرص با

 قبل برداشت زمین رو از کوچیک سنگ یھ و شد خم عصبانیت با دادم تکون دست امید واسھ شیطنت با رفتممي

 و عروسي روز یاد بھ شونخونھ بھ ورود با. رفت خطا تیرش و شدم ساختمون ورودي وارد کنھ پرتش کھاین از

 بیا واستادي؟ جااون چرا: گفت و گذاشن اپن روي رو سوییچ نگار اومد لبم بھ لبخندي خواب اتاق يآخریھ چیدمان

 محض بھ دیروز: گفت شربت کردن درست حین در دنبالم؟ اومدین چرا نگفتین: گفتم و رفتم سمتش بھ. تو

 نکرده دعوت عروسي تو رو دوستاش از سري یھ آخھ تبریک واسھ زد زنگ امید دوستاي از یکي رسیدنمون
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 پسر گلھ یھ بین تنھا و تک دیدم منم جااین کردن باز رو چترشون امشب واسھ برگشتیم عسل ماه از یدنفھم تا بود

 امید صداي بعد در صدا اول بگم چیزي کھاین از قبل. . کنیم خبر ھم رو اینا نگین و تو گفتم امید بھ نیستم راحت

ً  نیست خودم مھندس خانم اشم شأن در چترشون مثل ايکلمھ از استفاده اوالً : گفت کھ اومد  گلھ یھ گفتھ کي دوما

ً  پسرن )کرد اشاره من بھ بعد( خداست خلق بھ خدمت واسھ کھ مجردند چندتاشون فقط متاھلن اکثرا   

 فال: گفت و خندید شیطون. نایستي گوش فال نگرفتي یاد ھنوز اما سالتھ 27 کھ متأسفم واست: گفتم حرص با

رفت خواب اتاق سمت بھ و برداشت یخچال از سیب یھ ھم بعد. شد الھام بھم نبودم گوش .  

نیست مھوني مناسب ھم ھاملباس اصالً  ندادم خبر بابا بھ من بگي؟ باید حاال: گفتم و چرخیدم نگار بھ رو  

 

 

 واسھ دادیم خبر ھم مرتضي عمو بھ خونتون رفتیم مطب بیام کھاین از قبل: گفت و داد دستم بھ رو شربت لیوان

 کردي رو جا ھمھ فکر کھ حاال خوب: گفتم. مناسبھ امشب واسھ کھ آوردم واست سوغاتي یھ جا ھمون از مھ لباس

 دادیم سفارش بیرون از رو شام: گفت و کشید مھمان اتاق سمت بھ خودش با و گرفت رو دستم. کارھا سراغ بریم

 دستم ترآروم میري؟ کجا حاال: غریدم و کشیدم بیرون بود شدن کنده حال در کھ رو دستم. آمادست ھم چیزھا بقیھ

 خونتون از بریم ھست وقت تا نیومد خوشت اگھ کن امتحان رو لباست بریم: گفت و کرد ول رو دستم. شد کنده

 برگھ: گفت و گرفت سمتم بھ شده پیچ کادو يبستھ دوتا شدم ھمراھش و گفتم ايباشھ... بیاریم خواستي ھرچي

 ازش بود اي قھوه کرم شلوار کت اول يبستھ کردم بازش تشکر از بعد و شبوسیدم. درویش تحفھ سبزیست

 بود شده تربیش خیلي نماش تن تو کنم امتحانشون تا رفت بیرون نگار کردم تشکر دیگھ بار یھ اومد خوشم

 ً  و نبیرو پریدم یھو و کشیدم پایین رو دستگیره دختربچھ یھ ذوق با اومدمي خیلي پوستم بھ کھ رنگش مخصوصا

 بھ داشتم دلم تو و برگشتم اتاق سمت بھ آروم و زدهخجالت رومروبھ يصحنھ دیدن با طوره؟چھ: گفتم زمانھم

 خنده با امید کھ بیرون نپرم کلھ با ھست تازه زوج یھ کھ ايخونھ تو ندارم شعور کھ گفتممي بیراه و بد خودم
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 پس: پرسیدم. نبود نگار برگشتم سمتشون بھ خنده با. دیدي دیديمي نباید کھ رو چیزي میري؟ کجا حاال: گفت

ً  البتھ: گفتم و خنده زیر زدم منم. رفت در... کھ شناسیشمي: گفت خندیدمي کھ حالي در کو؟ نگار  لبو از بعد حتما

دختر؟ بزني در بگیري یاد میخواي کي تو دوبار شد این:گفت و کرد تأیید سرش دادن تکون با. شدن   

 باید بار این واسھ اما کنیم ولش کالً  کھ رو اول يدفعھ... اول يدفعھ:  گفتم جانب ب حق و کردم دگر رو چشمھام

 تموم ھنوز شما عسل ماه فھمیدممي باید کجا از من بعد. اتاق از خروج نھ اتاقھ بھ ورود واسھ زدن در کنم عرض

 آشپزخونھ سمت بھ و شدم رد کنارش از آروم گرفتم رو حالش خوب اومد خوشم شد سرخ کم یھ بار این ؟ نشده

 ھم اون تا کردم کار بھ مشغول رو خودم جاشبھ کنم اذیتش نیومد دلم بود سرخ ھنوز نگار خدا بنده رفتیم

باشھ ترراحت . 

 

 

 و کشید طول آشپزخونھ تو کارمون شب 8 ساعت تا نبود چشم جلوي دیگھ اما رفت کجا نفھمیدم اصالً  کھ ھم امید

ً  وگرنھ نمونده کاري دیگھ کردمي فکر نگار کھ بود خوب چھ کردممي فکر این بھ تمد تمام منم  آبروریزي حتما

ً  دوم و اول ھايگروه. شدمي  کھ بودند مجرد تربیش بعد ھايگروه اما بودند ھمراھانشون یا ھمسران با اکثرا

 با کھ ود زیاد صداھا و سر و بودیم دنکر تعارف مشغول قدراین رسیدند ھم علي و نگین ھااون از بعد و رسیدند

ً  جمع یھ نکردیم ھم حسابي درست احوالپرسي یھ حتي نگین  ھايمھمون سرزنده و جوون ھمگي و نفره 20 حدودا

 سعید اومدن انتظار کدومھیچ بود مشخص سعید و شاھین و پیروز شد امید و نگار تعجب باعث ورودشون آخر

 رو موقعیت کھ شاھین فشردمي رو نگین دست ھم نگار شد میخکوب جاش سر امید کھ طوريبھ نداشتند رو

 رفیقین، شما: گفت نشد متوجھ دیگھ ھايمھمون کھ طوري آروم تبریک و روبوسي از بعد جلو اومد دید طوراین

 بھش و داد دست باھاش و رفت سعید سمت بھ بعد اما کرد مکث کمي اول امید. کنین تمومش جاھمین بوده ھرچي

 با خیلي سعید اما پرید رنگش درجا کھ اومد نگار سمت بھ بعد و بوسید رو امید يگونھ ھم سعید گفت آمدخوش
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 مثل منو ھم شما اگھ شممي خوشحال دارید رو خواھرم حکم شما امروز از: کرد اضافھ و گفت تبریک احترام

 نگار نھ و امید نھ دونستممي گفت تنھا »ممنونم« یھ فقط نگار. کنین حساب کمکم رو ھمیشھ و بدونید داداشتون

 داشت حرمت و بود مھمونشون اون حاضر حال در حال ھر بھ اما کنند رفتار قبل مثل سعید با تونننمي وقتھیچ

 اواسط بودند کرده پا بھ خوبي مجلس و بودند صمیمي و گرم خودش مثل امید رفقاي بود شده ترگرم کمي مھموني

 از بعضي کردندمي بحث مرد و زن حقوق تساوي سر و شدند تقسیم آقایان و ھاخانم گروه دو بھ ھابچھ مھموني

 صداي متوجھ کسي کھ بود زیاد صدا و سر انقدر بود دارخنده حتي یا مضحک بعضي و واقعاًجالب ھاشونحرف

 در شدن باز با رفتم در سمت بھ و شدم بلند خودم دیدم دوستانش محاصره تو رو امید کھ ھم من نشد زنگ

 شدمي ھم اون ثابت مردمک از کردم نگاھش کرد پر رو مشامم ھمیشگیش عطر بوي رفت باال قلبم ضربان

 و تیره سبز رنگ خوش بلوز یھ پایین بھ دادم سر چشماش از رو نگاھم باشھ نداشتھ منو دیدن انتظار زد حدس

ً  نبود حواسم اصالً  داشت لب بھ شیطون لبخند یھ بار این گرفتم باال رو سرم دوباره ترتیره درجھ چند جین  دقیقا

کنممي اسکنش دارم چشمش جلوي  

 

 

 لبخندش. خب نداشتم رو دیدنت انتظار چیھ؟ مگھ: گفتم پررویي با و گرفت حرصم اشخیره و شیطون نگاه از

 و داشتي نگھم در لويج است دقیقھ پنج کھاین واسھ باشھ خوبي دلیل این نکنم فکر اما ھمچنین،: گفت و شد ترپھن

 خدا بنده انگار نھ انگار رفتم کنار در جلوي از» نفس بھ اعتماد بابا برو« گفتن با. میدي قورتم چشمات با داري

ً  چون اما معرفیشکرد بقیھ بھ ھم بعد گفت آمدخوش بھش و شد بلند دیدنش با امید گھمي رو حقیقت داره  آدم ذاتا

ً  و دیرجوش  رو بحث ھم ھابچھ بعد کمي نشست کنارش و رفت علي سمت بھ بقیھ با آشنایي زا بعد بود غدي نسبتا

 صبا کردمي نگاه بود گرفتھ صورت آقایون و ھاخانم بین کھ جنجالي بھ ساکت و تفاوتبي سپھر گرفتن سر از

 بودن، رھمس بودن، مادر بودن، شاغل مثل پررنگي ھاينقش جامعھ تو ھازن ما: گفت امید دوست سروش نامزد

 شما اما ادعایي ھیچ بي اونم برمیایم پسش از ھم راحتي بھ و کنیممي ایفا زمانھم طوربھ رو... و بودن کدبانو
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ً  گردینبرمي کھ کار سر از آقایون  یکي محمد. کنینمي روزانتون خستگي فداي رو پدري و ھمسري نقش اکثرا

 نقش و وظیفھ شرایطي ھیچ تحت آقایون ما خانم صبا رسیننت: گفت شیطنت با بود اومده تنھا کھ پسرھا از دیگھ

 دستور و نشستن ھمون منظورتون: داد جواب بود کي نفھمیدم کھ دخترھا از یکي. شھنمي فراموش ھمسریمون

 رو کنجکاویم نتونستم بود سپھر روي نگاھم. باشھ تونھمي ھم اون: گفت و زد مرموزي لبخند محمد دیگھ؟ دادنھ

 این نظرم بھ: گفت و انداخت جمع بھ نگاھي یھ گرفت باال رو سرش سپھرخان؟ چیھ شما نظر: پرسیدم و کنم مھار

 پررنگ جامعھ تو رو خودشون حضور چون دارند برابري انتظار ھا خانم چون است نتیجھبي بحث یھ بحث

 جنس انداختن جا ونسرم تو بودیم کوچیک خیلي کھ وقتي از مردھا ما اما دارند حق ھم حدودي تا و دوننمي

 کردن بھگریھ گاھي و انسانِ  یھ ھم مرد کھ حالي در »کنھنمي گریھ کھ مرد« معروف يجملھ ھمون مثل برتریم

 و خودش بین فاصلھ خط یھ اول از و کنھ منع کار این از رو خودش ھمیشھ شده باعث تفکر این اما داره احتیاج

ً  اگھ حتي چون رسیمنمي جایي بھ بزنیم فحر مورد این در چقدر ھر ما ببینھ مخالف جنس  رو ھمدیگھ ھم ظاھرا

 بھ گاھي ھاخانم این خود حتي کھ جاستاین جالب و بینیممي ترضعیف جنس رو ھاخانم ذھنمون تھ تھ کنیم قانع

.  .شکنھمي دلشون یھجورایي نبینند ما از رو حمایت و توجھ این اگھ و کنندمي نیاز احساس ما توجھ و حمایت

 ما: گفت و زد خوشگل لبخند یھ جواب در سپھر نبودیم؟ رشتھ ھم مطمئني داداش: گفت و کوبید اششونھ بھ علي

گفتم رو امایده فقط رسیمنمي شماھا پاي بھ کھ . 

 

 

 زن حیث از من تأیید نداره روانشناسي بحث بھ ربطي تأیید این البتھ. درست کامالً  يایده یھ: داد ادامھ نگین .

ً  کرد پیدا خاتمھ بحث کمکم. نمھبود  بھ ظاھر بھ من مثل کھ ھایياون حتي پذیرفتند رو سپھر يایده ھمھ تقریبا

 باھاش ھمین واسھ و بھترینھ چیز ھمھ تو اون کردممي حس کھ اوایل کردم نگاه بھش افتخار با. نیاوردند زبون

 افتخار بودنش بھترین ھمین بھ حاال اما باشھ التربا من از پرتوقع يغریبھ یھ خواستمنمي چون کردممي لجبازي

 داد رو جوابم کوچیک لبخند یھ با کھ زدم بھش لبخندي کرد نگاھم. برگزید رو ھابھترین کھ دلم بھ و کردممي
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ً  نفرات تعداد چون رسید شام وقت  تو بشقاب با معمول طبق و کردیم سرو سرویس سلف رو غذا بود زیاد تقریبا

 خالي جاي امید و نگار و نگین منو براي اما بودند نشستھ ھامھمون يھمھ البتھ شدیم جا کردن اپید اسیر دست

 بشقابم. شھ خالي صندلي تا بمونم منتظر نتونستم کھ بودم گرسنھ انقدر داد نگین بھ رو خودش صندلي علي نموند

 راه تنھا بودند برده بیرون ھم رو اشوندونفره ناھارخوري ھايصندلي رفتم آشپزخونھ سمت بھ و برداشتم رو

 غذامو داشتم جلوم گذاشتم ھم رو بشقابم و نشستم آشپزخونھ کف و درآوردم رو ھامدمپایي کردم انتخاب رو امچاره

 پیروز واااي. سمتم بھ برگردوند رو سرش چون دید منو ھم اون انگار شد آشپزخونھ وارد نفر یھ کھ خوردممي

 آورد گیرم وضعیت این تو اونم تنھا شانسم از حاال نباشم چشمش جلوي تا کردممي کاري دائم شب سر از بود

 با خنده زیر زد. نبود جا بیرون: دادم جواب نشستي؟ جااین چرا: گفت اومدمي سمتم بھ کھ حالي در و زد لبخندي

ً : گفت و جمعکرد اشوخنده کردم نگاھش اخم  سرما سرده زمین بخو دختر پاشو ھایي،دختربچھ عین کھ واقعا

 مھمونھ حال ھر بھ نیست درست دیدم اما »شدي پسرخالھ کھ دادم رو بھت کي من« بگم خواستممي. خوريمي

 پیروز بھ رو و شد آشپزخونھ وارد سپھر موقع ھمین. بفرمایید شما. راحتم: گفتم و کردم غذام گرم رو سرم

 آشپزخونھ تو گفت نگارخانم بردارم لیوان بودم اومده نھ: گفت من و من کمي از بعد پیروز شده؟ چیزي: پرسید

 آشپزخونھ تو رو نگاھش پیروز. کمکتون بیام گفتم کشید طول خیلي آخھ: گفت و زد پوزخندي سپھر. ھست

 چرا: پرسید و تو اومد امید کردم پیدا ممنون: گفت و برداشت رو یکي میز روي ھايلیوان دیدن با و چرخوند

: گفت بعد و گفت آھاني امید کردند پیدا کھ گشتندمي لیوان دنبال پیروزخان: داد جواب سپھر شدید؟ جمع جااین

 رو بودم نشستھ پیروز سر پشت کھ مني حاال تا کھ امید و شد خارج پیروز شد سرد غذا دیگھ بیرون بیاید خوب

نشستي جااین چرا: گفت تعجب با بود ندیده  
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ً  کھ کنم کوفت غذا لقمھ چھارتا جمع از دور اومدم: گفتم حرص با  شو بلند: گفت و اومد جلو. کردین کوفتم واقعا

 سپھر. ترمراحت جااین خدابھ نیست جا امید: گفتم و کشیدم رو دستم زني؟مي یخ گينمي دیوونھ دختره ببینم،

 کرد نگاھم طوري ھم بعد. من جاي سر بشین خوردم غذامو دیگھ من: گفت و کرد بلند زمین روي از رو بشقابم

 سکوي روي ھم نگار نشستم سپھر خالي صندلي روي و برگشتیم سالن بھ امید ھمراه نکنم پیدا گفتن نھ جرأت کھ

ً  بشقاب بھ نگاھم. نیست مکان و جا بي ھم امید دادمي نشون ھم کنارش بشقاب و بود نشستھ شومینھ کوتاه  تقریبا

 اپن بھ داده تکیھ دیدم نھ یا است آشپزخونھ تو ھنوز ببینم کردم بلند سر شد کباب دلم و افتاد سپھر ينخورده دست

 از اما گذاشتم دھنم بھ و کردم فرو کبابم تو رو چنگال. بخور: زد لب دید کھ رو نگاھم کنھمي نگاھم لبخند با و

 بشقاب اومد سمتم بھ و برداشت اپن از رو اشتکیھ آروم. بیا: گفتم اشاره با و کردم نگاھش رفتنمي پایین گلوم

. شدم سیر کن باور: داد جواب. بخور غذاتو الاقل کردم غصب کھ رو جات: گفتم و دادم دستش بھ رو غذاش

 چي دونمنمي اما زد لبخند اول. نمیره پایین گلوم از غذا وگرنھ بخور: گفتم و دادم ھل بغلش تو تربیش رو بشقاب

 بھش چشمم مدت طول تمام شد دور ام ھم بعد »ممنون« گفت و گرفت دستم از رو بشقاب کرد اخم کمکم کھ شد

 دیگھ بودم نزده بدي حرف کھ خودم نظر بھ شد ناراحت چرا دونمنمي نخورد غذاش از ھم قاشق یک حتي بود

 سپھر ازجملھ ھابعضي مثل رو خودم کنند مشاعره افتاد یادشون تازه شام از بعد اما نداشتم رو مھموني يحوصلھ

 نفري چند فقط و باختند بازي طي ھم اکثراً  باشم شنونده گرفتم تصمیم و کشیدم کنار بود ھم تو ھاشاخم ھنوز کھ

 سرم از خستگي و کسالت کمکم شد باعث کھ شدمي خونده بزرگ شعراي از قشنگي شعرھاي بودند مونده باقي

شنیدم و دادم گوش تردقیق بود من دل حرف انگار نشست دلم بھ خیلي شعرھا از یکي بپره :  

کرد نھان من از روي و برد من از دل   

کرد توان بازي این کھ با را خدا   

بود جان قصد در تنھاییم شب   

کرد کرانبي ھايلطف خیالش   
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نباشم دل خونین اللھ چون چرا    

کرد سرگران او نرگس ما با کھ    

جانسوز درد این با کھ گویم را کھ   

کرد ناتوان جان قصد طبیبم   

من بر کھ شمعم چون سوخت سانبدان   

کرد فغان بربط و گریھ صراحي   

است وقت وقت داري چاره گر صبا   

کرد جان قصد اشتیاقم درد کھ   

گفت توان کي مھربانان میان   

کرد چنان و گفت چنین ما یار کھ   

نکردي آن حافظ جان با عدو   

کرد کمان ابرو آن چشم تیر کھ   

 مقاومتم کھ دونستممي اشکي قطره اون مدیون رو ھمش کھ داد دست بھم خاصي کيسب احساس شعر شدن تموم با

نشست امگونھ روي آرومي بھ و شکست رو  

 

 بود زمین روي نگاھش کردم نگاه سپھر بھ و زدم پسش صورتم روي از آروم نشست امگونھ روي آرومي بھ

 بقیھ و شاد جمع دست بھ رو خودم کردم عيس و گرفتم رو ازش. اومدمي غمگین نظر بھ اما نداشت اخم دیگھ

 علي رفتند و کردند خداحافظي جوان زوج واسھ خوشبختي آرزوي با ھامھمون کھ بود گذشتھ نیمھ از شب بسپارم
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 ھااون با کھ کرد اصرار نگین منتظرشھ پایین گفت نگین بھ و کرد خداحافظي نبود بند پا رو خستگي از کھ ھم

 سپردم بھش اما نکنم قبول پافشاري با تا شد مازاد ھم علي خستگي و نبود یکي اصالً  مسیرھامون اما برگردم

 ھمھ این با خواستنمي دلم اما بزنم رو حرفم موقع ھمون کرد اصرار کمي بگم بھش رو ايمسئلھ یھ باشھ یادش

 تعجب با بریم؟: تگف و شد بلند جا از ھم سپھر رفت باالخره. شھ خواببي صبح تا مبادا کنم نگرانش خستگي

 ادامھ امید. شمنمي مزاحم: گفتم حال ھر بھ. محبتش و لطف این بھ نھ شبش سر از اخم اون بھ نھ کردم نگاھش

 آرزو، اِ : گفت نگار. دارم کار کلي فردا تونمنمي امید نھ: گفتم سریع. مونھمي روزي چند آرزو سپھرجان آره: داد

ً  اما خوادمي دلم :گفتم و بوسیدمش. دیگھ بمون نکن ناز  آماده باید کاریمھ روز اولین فردا ندارم رو شرایطش واقعا

 نباید نظرم بھ اما دونيمي صالح ھرجور: گفت بود گرفتھ قرار جریان تو ھامھمون اومدن از قبل کھ امید. باشم

 سپھر کنار من آزادي دفھمینمي کھ اون گفتممي باید چي اصالً  نگفتم ھیچي. کرديمي بیمارستان فداي آزادیتو

 شما: دادم جواب. بریم پس: گفت دوباره سپھر. زدم کوچیک و ساده لبخند یھ فقط کشیدنھ نفس ھواش تو و بودن

 روي بعد. بري آژانس با بخواي شب موقع این کنيمي بیخود: گفت و کرد نگاھم چپ امید. گیرممي آژانس برین،

تو با ما يزلزلھ این زحمت سپھرجان: گفت و زد سپھر يشونھ .  

 رسمي باھام ھابچھ جلوي چرا: پرسید مقدمھبي کھ بودیم ماشین تو شدم سپھر ھمراه رو برگشت راه کھ شد این و

 ببرند پي دلم راز بھ ترسممي چون بگم نباید بودم مطمئن اما بدم جواب چي دونستمنمي جاخوردم زني؟مي حرف

ً  کھاین مگھ شد نخواھم ميصمی کسھیچ با من دونستندمي ھمھ چون . باشم متنفر ازش یا باشم داشتھ دوستش واقعا

 از پوفي. ندادي جواب: گفت مصرانھ ھمھ؟ تو اخمات شب سر از چرا: پرسیدم و دادم جواب سؤال با رو سؤالش

ً : گفت و داد تکون سري. بده منو جواب تو حاال. عادتھ جور یھ: گفتم و کشیدم ناچاري سر . کن ترکش لطفا

 و شدم حرصي شیطونش لبخند دیدن با چرخیدم سمتش بھ. داد نباید کھ رو ھابچھ ھايسؤال ھمھ جواب درضمن

سپھر: غریدم ناز با بخوام کھآنبي ... 
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 جواب فقط نزد حرفي خونھ خود تا داد پایین رو شیشھ و کشید گردنش پشت رو دستش کالفھ شد جمع لبخندش

 شدم اتاقم وارد آروم بودند خواب جون مریم و بابا شدم خونھ وارد خستگي با. رفت و داد لبي زیر رو خداحافظیم

 صورتم و دست شدم بیدار خواب از مامان زنگدار ساعت صداي با صبح. خوابیدم ھاملباس کردن عوض از بعد

 و شدن آماده از بعد و خوردم کاملي يصبحانھ بودند منتظرم میز پشت جون مریم و بابا رفتم پایین و شستم رو

 اون و کردم معرفي سرپرستار بھ رو خودم شدم بخش وارد. بیرون زدم خونھ از مادرم شاید و پدرم خیر دعاي

 ھمرنگش گردان صندلي و ايقھوه میز یھ با ساده اتاق یھ کرد راھنماییم اتاقم بھ و کرد استقبال ازم باز روي با ھم

 اتاق از شدن آماده از بعد و کردم تشکر ازش. مراجعین رايب صندلي چند و معاینھ تخت یھ لباسي چوب یھ

 اول ھمون از شد باعث و بودند صمیمي و گرم ھمکاري گروه شدم آشنا بخش کارکنان و پرستارھا با رفتم بیرون

 اول دقایق تو ھمون اینو کردیممي برخورد باید مدام و بود ھابخش رابط فراھان بدم شانس از بیاد خوشم ازشون

 تو ھفتھ یک تا شنیدم و نبود رو اون کھ ھرچند فھمیدم شدممي معرفي بقیھ بھ بخش سوپروایزر فھیمھ توسط کھ

 ھم دوتا این: گفت شیطنت با فھیمھ کھ کنم پیدا آشنایي کار با تا کردم سرگرم رو خودم کمکم برهمي سر مرخصي

 بخش تو یکیشون فقط اما پشتشونھ ھاخیلي شمچ کھ مجرد يتیکھ دوتا بیمارستانن این دکترھاي ترینجوون از

 برخورد ھمون تو شد باعث ھمین و بود ايسرزنده و شاد دختر کردممي نگاه فھیمھ ھايشیطنت بھ لبخند با ماست

 چرخیدم سمتشون بھ کریمي خانم روزبخیر: گفت فھیمھ بھ خطاب کھ یکیشون صداي با بیاد خوشم ازش اول

 با کھ دوم امامرد بود سپھر یکیشون زدممي حدس کھ طورھمون انداخت امخنده بھ انجو دکتر يشده گرد چشماي

 کنھ تعجب داشت ھم حق کرد داغون رو گوشیم پیش روز دو کھ ھموني بود پاشایي دکتر کردمي نگاھم تعجب

 محترمانھ ؟!اجاین... شما: پرسید من و من و تعجب با نھ اون ولي شدم آشنا باھاش دورادور من اول روز چون

 ھمو شما: پرسید غیض ھم کمي و بھت با سپھر. جدیدتون ھمکار پاشایي جناب ھستم ایرانمھر: گفتم و زدم لبخند

 لبخند سپھر. بشکنھ گوشیشون شدم باعث من کھ ھستند خانمي ھمون ایشون: داد جواب پاشایي شناسید؟مي

 اما ھمچنین: پرسیدم پررویي با و کردم تشکر بختمخوش آشناییتون از شمایید خانم اون پس: گفت و زد مرموزي

: گفت دید منو شیطوني يخنده وقتي اما شد گرد ھاشچشم اول دارم؟ رو کسي چھ با آشنایي افتخار بپرسم تونممي

داخلي جراح و پزشک صدر، سپھر ھستم، صدر . 
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 باز ھاشاخم صدر دکتر این عجب چھ: گفت و کرد آزاد رو نفسش فھیمھ گذشتند کنارمون از پاشایي با ھم بعد

 نکن نگاه اشقیافھ بھ بابا آره: گفت و کرد ایش ھمھ؟ تو ھاشاخم ھمیشھ مگھ: گفتم خندیدممي کھ حالي در. بود

 دست و سر واسش دخترھا کھ داره چي قیافھ و تیپ جزبھ موندم من پاشایي دکتر برعکس مونھمي سگ عین

 بود دراومده زنگش صداي کھ مریضي بھ تا رفت ھم بعد کمي و کرد نگاھم تعجب با خنده زیر زدم. شکننمي

ً  برسھ ً  بود خوبي روز. است دیوونھ ھم وارد تازه دکتر این: گفتمي خودش با حتما  من و بود خلوت سرم تقریبا

 ھمین طي داد بھم رو ھرکس از کلي بیوگرافي اونم و نشستم فھیمھ کنار و کردم استفاده موقعیت از ھم

 و دوستانھ يرابطھ باھاش سپھر کھ کسیھ تنھا پاشایي کیوان دکتر بگم بھتر یا پاشایي دکتر فھمیدم رسانياطالع

 ً  داشت ھم حق البتھ زدمي برق ھاشچشم زدمي حرف موردش در فھیمھ وقتي کھاین ترجالب و داره نزدیکي نسبتا

 دکتر نخ تو اوایل :گفت و داد بینیش بھ چیني پرسیدم زشا فراھان مورد در بود تیپخوش و آلایده پسر یھ کیوان

 تا کردم نثارش »ايکرده غلط« یھ دلم تو. صدر دکتر سراغ رفت رسھنمي جایي بھ دید وقتي اما بود پاشایي

 حس بشم آماده رفتن براي تا شدم اتاقم وارد وقتي نداشتم سپھر با برخوردي ھیچ دیگھ و بودم بیمارستان 7 ساعت

 ھم رو فکرش عادي حالت تو کھ رسیدم اطالعات از خیلي بھ روزه یک بودم راضي انتخابم از داشتم خوبي

 دیدم رو ماشینش پارکینگ تو. صدر دکتر درمیارم کارت از سر: گفتم و زدم ايبدجنسانھ لبخند آینھ تو کردمنمي

 رو سرم سنجاق رفتم سمتش بھ ومآر نبود کسھیچ کردم نگاه رو اطرافم بود شده تنگ کلکل واسھ دلم چقدر

 مطمئن کھاین از بعد شدم بلند جا از آروم و شدم پشیمون آخر يلحظھ اما گذاشتم الستیک روي و آوردم بیرون

 بودم شده آشناتر کار محیط با گذشت بھتر بعد روز. رفتم ماشینم سمت بھ و افتادم راه بھ نشده اممتوجھ کسي شدم
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 شیفت ھم پاشایي دکتر و بود شده زیادتر کارم کم یھ بودم ندیده صبح از رو سپھر ودمب افتاده جا اصطالح بھ و

 معلومھ: گفت مھربوني با دادم تحویل بھش رو شیفت کھاین از بعد بودم تنھا دست حسابي و بود من مخالف

 لبخند. ندارم تعاد چندان ھم من زیاده بیمارھا تعداد: گفتم و زدم روسري زیر رو موھام. شدید خستھ حسابي

 رفتم وا ماشین دیدن با رفتم پارکینگ سمت بھ و کردم تشکر. کنینمي عادت شاهللان: گفت و زد ايکنندهدلگرم

 کرد جلب رو نظرم کنپابرف زیر کاغذ ايتیکھ بود سالم صبح بودم مطمئن کوبیدم سقف روي مشت با بود پنچر

 ھم بعد دیروزت کار تالفي بھ ممنوع شیطوني نره یادت: ودب شده نوشتھ روش داشتم برش و رفتم سمتش بھ

خندون آدمک یھ نقاشي . 

 

 پنچر رو ماشینش نیومد دلم کھ من حیف نشد کم عصبانیتم از اما گذشت کمي. لعنتي... اَه: گفتم بلند صداي با .

 باید رفتم ھاھپل سمت بھ حرص با نبود ماشینش از خبري اما گشتم رو پارکینگ زد سرم بھ فکري یھو کنم

 در نرفتین؟ ھنوز ایرانمھر خانم: گفت و شد سبز جلوم متعجب يقیافھ با پاشایي شدم بیمارستان وارد دیدمشمي

 و »چھ تو بھ« بگم مؤدبانھ کردم سعي افتاده؟ اتفاقي: پرسید شک با. نھ: گفتم باشم آروم کردممي سعي کھ حالي

 زدم دریا بھ رو دل چي؟ فقط: پرسید کھ شم خیالبي خواستم. داشتم کش پرسیدنش تو... فقط. نیست مھم نھ: گفتم

ً  پرید باال ابروش ھستن؟ صدر دکتر: گفتم و  حس بیارن مھرفر دکتر از برام امانتي یھ بود قرار: دادم ادامھ سریعا

 تماس اھاشب تونممي واجبھ کارتون اگھ رفتن پیش ساعت نیم ایشون نھ: گفت حال ھر بھ اما نکرده باور کردم

 با و کردم تشکر بدم رو جوابش کھاین بدون گفتین؟ چیزي: پرسید. تونممي خودمم کھ اونو: گفتم لب زیر. بگیرم

 خواھش ازش و کردم پیدا رو نگھبان بدبختي چھ با دیگھ. ماشینم پیش برگشتم و شدم جدا ازش خداحافظي یھ

ً  کنم اشخفھ خواستمي دلم رسیدم خونھ بھ وقتي ولي بماند کنھ کمک بھم الستیک تعوي تو کردم  کھاین مخصوصا

: گفت و کرد نگاھم موذي لبخند با سپھر دادم ايخستھ و کوتاه سالم و شدم وارد. دیدم حیاط توي رو ماشینش

 بابا؟ رسیدي دیر اینقدر چرا بود شده تموم شیفتتون زمانھم کھ شما: داد ادامھ ھم بابا. شدین خستھ حسابي معلومھ

 بود شده پنچر ماشینم آخھ: گفتم و زدم لبخند ھم من بنابراین بگیرم رو حالش خواستمي دلم داشتنم دوست تمام اب
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 رو سپھر کردن اخم. رسوندمشون خونھ تا محبتشون بابت ھم من کردن کمک و کردن لطف دوستان از چندتا

 کمکت کي: پرسید و نیاورد طاقت خرهباال. کردي کاري خوب نکنھ درد دستشون: گفت بابا خندیدم دلم و دیدم

 تمام آخھ شد سرخ جا در. بشناسین نکنم فکر بودند اورولوژي ھايبچھ از: گفتم و زدم ايموذیانھ لبخند کرد؟

 سیر دل یھ و رفتم اتاقم بھ لباس تعویض يبھانھ بھ و شدم بلند جا از طمأنینھ با بودند آقا اورولوژي بخش کارکنان

 رو سپھر و شد باز در »بلھ« گفتن با اومد در يتقھ صداي کھ کردممي مرتب سرم روي رو المش داشتم. خندیدم

. بودند اورولوژي ھايبچھ از گفتي کھ: گفت بزنھ لبخند کردمي سعي کھ حالي در. گرفت امخنده ناخودآگاه دیدم

 کش لبخندم. شدي آشنا رستانبیما کل با روزه یھ خوب: گفت و شد ترنزدیک »اوھوم« گفتم و دادم تکون سري

 با نداشتم؟ خبر من و بوده جنتلمن انقدر ھابچھ از یکي کدوم: گفت و کرد ریزي اخم. اوھوم: گفتم باز و اومد

کننمي پنچر رو دیگران ماشین کھ نفراتي معدود جزبھ جنتلمنن جااون کارکنان يھمھ: گفتم پررویي  

 

 

 اون از. نیستم جنتلمن من گفتي کھ: گفت و زد زل ھامچشم تو بود قدم یک ياندازه مونفاصلھ حاال شد ترنزدیک

 با داشتم بود کرده مسخم عطرش بوي فھمیدمنمي حرفاش ادامھ از زیادي چیز نداشتم خوبي حس نزدیکي ھمھ

 شدم طمسل خودم بھ سریع بودم؟ آورده کم آوردنمي کم وقتھیچ کھ ھموني... آرزو... من کردم؟مي چیکار خودم

 درک رو حالم انگار. دادي لو خودتو خودت بوده تو کار نگفتم کھ من: گفتم نلرزه کردمي سعي کھ صدایي با و

 ساختگي دلخوري با و کشیدم ھم تو رو ھاماخم. بود تالفي بھ فقط کھ، گفتم: گفت و گرفت فاصلھ کمي چون کرد

 غرق حساسیتش از خندیدم شیطون کرد؟ کمکت يک بگو رو راستش: گفت حرفي ھر جايبھ ناحق بھ اما: گفتم

 خودم لحن با و زد محوي لبخند داشتم؟ قصدي چھ دیروز من فھمیدي کجا از تو اصالً . حاال: گفتم و بودم لذت

 سراغ رفتم: گفتم بشھ خارج کھاین از قبل بنابراین بفھمم کھ بود مھم واسم کرد حرکت در سمت بھ و! حاال: گفت

 در شدن بستھ با شد خارج حرفي ھیچ بي و زد پھن و پت لبخند یھ چرخید سمتم بھ... کرد کمکم اون نگھبان،

 تمام با گفتي؟ چیزي: پرسید خنده با و آورد داخل در الي از رو سرش کرد باز رو در. بدجنس لعنتي: غریدم
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 و شنیدم رو اشقھقھھ صداي بار اولین براي و بست رو در کردم پرت سمتش بھ رو تخت روي بالشت حرصم

 از سرخ ھايگونھ بھ کردم نگاه خودم بھ روروبھ يآینھ توي نشستم تخت روي ناخودآگاه لرزید دلم ھم باز

. شد قفل لبخندم روي نگاھم بود گرفتگیم گر از نمادي تنھا کھ امپیشوني روي عرق ھايدونھ بھ ھیجانم،

 یا و ھامدیوونگي شاید حضورش، خوب حس شاید ادگیم،دلد بھ شاید. خندممي چي براي حتي یا چي بھ دونستمنمي

 و بپره گونھ سرخي شھ ھم در ھاماخم شد باعث و ننشست دلم بھ آخر شاید. »محال عشق« این بھ ھم شاید

... سخت شدم بلند جا از کردمي دعوتم شام بھ کھ جون مریم صداي با بزنھ یخ امپیشوني رو عرق ھايدونھ

اجباري... سنگین .  

 محض بھ کرد نگاھم اخم با بعد و تعجب با اول برگشت فراھان کھ بود کارم ھفتم روز گذشت ھم پي از وزھار

میگرفت امخنده رفتارش از رفت موفقیت آرزوي بدون و داد بینیش بھ چیني ھستم جدید ھمکار فھمید کھاین   

 بگم بھتره دیدممي ھم رو سپھر یشب و کم نگفت چیزي سپھر و من آشنایي از کسھیچ بھ حدسم طبق خداروشکر

... معنا تمام بھ آقاي یھ. شیطون و مھربون سپھر اون با بود متفاوت کامالً  آدم این چون دیدممي رو صدر دکتر

 شخصیت یھ داشتیم دوست فراھان جملھ از دیگھ ھايخیلي متأسفانھ و من کھ طورھمون. کارآمد و جدي

 .....خاص

 

 

 

 یا ھمھ اما داشت رو خودش ھايخاطرخواه ھم اون ھرچند بود مھربون و خونگرم ردم یھ کھ پاشایي برعکس

 کسھیچ بودم نیاورده دست بھ چنداني اطالعات مدت این طول تو. استدیگھ چیز یھ سپھر دونستیممي من الاقل

 حتي دونستينم جذاب البتھ و مرموز و اخمو صدر دکتر از چیزي افتاده پا پیش اطالعات سري یھ از تربیش

 و گاهبھگاه دیدارھاي کھ بود این ھمھ از بھتر و محیطش ھم و بود خوب کارم ھم بودم راضي ھم باز ولي. فھیمھ
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 اتاق در بھ ايتقھ کھ برم تا کردممي جمع رو وسایلم داشتم گذاشتنمي کالفگي و دلتنگي واسھ جایي کوتاه حتي

 تعجب کیوان دیدن با کردم صادر ورود ياجازه »بفرمایید« نگفت با و کشیدم کردن جمع از دست خورد کارم

 و اومد سمتم بھ اشھمیشگي لبخند با بست نیمھ تا سرش پشت رو در و شد وارد افتاده؟ اتفاقي: پرسیدم و کردم

 رو جعبھ ھست؟ چي اون: پرسیدم و کردم نگاه دستش توي يجعبھ بھ. بدم بھتون اینو اومدم فقط نھ کھ اتفاق: گفت

 دونستمنمي چون کردم معطل حاال تا ھم اگر بیاد خوشتون ازش امیدوارم گوشیھ، یھ: گفت و گذاشت میز روي

 لطف خیلي شما: گفتم و زدم لبخند محترمانھ. رسیدم خدمت خسارتھ جبران کھ فکر این با اما نھ یا درستیھ کار

 تعمیر یھ با: گفتم و آوردم بیرون جیبم از رو گوشي چرا؟: پزسید تعجب با. کنم قبولش تونمنمي متأسفانھ اما دارید

 قبولش تونمنمي بنابراین ندیدم خسارتي من: گفتم. کنید قبول کنممي خواھش: گفت مصرانھ. شد حل مشکلش جزئي

: گفتم و زدم لبخند پلکیدمي اتاق در بر و دور کھ فھیمھ دیدن با کنم؟ چیکارش من پس: گفت ايبامزه لحن با. کنم

 یکي تا. رفت و کرد تشکر ھم بعد زد لبخند حرفي ھیچ بي. دیگھ مناسبت یھ با البتھ دیگھ، یکي بھ بدینش رهبھت

 چند چرا فھیمھ: پرسیدم شیطنت و بدجنسي با روز یھ کھاین تا بود سرسنگین باھام جالبي شکل بھ فھیمھ روز دو

 بقیھ مثل کردممي فکر اول روز چرا دونممين فقط نھ: گفت و کرد ظریفي اخم شده؟ چیزي ھستي جوري یھ روزه

ً : گفت و انداخت باال ايشونھ اینھ؟ غیر مگھ: پرسیدم تعجب با. جااین اومدي کار واسھ و نیستي  اومد. نھ ظاھرا

 باید. دونيمي بھتر خودت: گفت کنھ نگاھم کھاین بدون باطناً؟ و: گفتم مصرانھ و گرفتم رو دستش کھ شھ رد

 طورياین اتاقم بھ پاشایي دکتر اومدن خاطر بھ اگھ: گفتم بنابراین کردممي درکش نشدم اما مشدمي ناراحت

 ھست روزي چند گفت و کرد عذرخواھي بعدش ھم اون. کردم تعریف واسش رو قضیھ... بگم باید کنيمي

 برق اما بوده پاشایي دکتر و من خصوصي دیدار بھ مربوط حوصلگیشبي کھ کرد انکار و است حوصلھبي

 خوب دوست یھ فھیمھ درآوردم دلش از کھ بودم خوشحال. بپوشونھ نتونست رو واقعیت شنیدن از بعد ھاشچشم

 بود

 منم نشد روشن کردم کاري ھر صبح کشیدم بیچارگي سر از پوفي ندارم ماشین کھاین فکر از بود شده تموم کارم

 ً  دوتا صبح از برسونمت بیا بگھ و کنھ لطف کسي کردممي خداخدا اومدم تاکسي و مترو با رو راه تمام اجبارا
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 با زدم رو پارکینگ دکمھ بفھمم کھاینبي روزه ھر عادت بھ شدم آسانسور وارد بودم خستھ حسابي و داشتم عمل

 مسافت ھمین دادم ترجیح و شدم پشیمون اما بزنم رو باال يدکمھ دوباره خواستم پارکینگ دیدن و در شدن باز

 سوار کردم ذوق کلي رفتمي ماشینش سمت بھ کھ سپھر دیدن با کھ داشتمبرمي قدم حاليبي با. کنم طي ور کوتاه

 از زد کھ استارت بدشانسي آخر یعني رفتمي و دیدمنمي اگھ کردم تند رو ھامقدم بیفتھ راه خواست شد ماشین

 با و چرخوند رو سرش شنید رو صدام اشپنجره بودن باز خاطر بھ... صدر دکتر زدم صدا و شدم خود بي خود

 کسي تا گرفتممي فاصلھ ازش مدت این تمام آخھ کرد نگاھم تعجب با رفتممي سمتش بھ سرعت با کھ من دیدن

 رسیدم کھ ماشین بھ کرده اشتباه کنھ فکر مونده خاطرش گذشتھ از چیزي ھم کسي اگھ یا ارتباطموننشھ متوجھ

 گشتممي راه یھ دنبال افتاده؟ اتفاقي: پرسید و داد رو سالمم جواب تعجب با. سالم :گفتم ناشیانھ و کردم تازه نفسي

 نشد روشن صبح: گفتم و زدم پھني و پت لبخند کو؟ ماشینت: پرسید کھ برسونم کنم خواھش ازش غیرمستقیم تا

 کھ دونيمي... سونمتبر تونمنمي کھ متأسفم بد چھ: گفت و شد ماشینش سوار دوباره حرفم بھ توجھبي. استخونھ

. رفت و گذاشت گاز روي پاشو »خداحافظ« گفتن با و زد لبخند بدجنسي با ھم بعد. بشیم دیده ھم با نیست خوب

 رو گرفتنام فاصلھ تالفي رفتمو سمتش بھ چرا فھمیده بودم مطمئن سابیدم ھم روي حرص از رو ھامدندون

 جیبم از غرغر با شد بلند گوشیم صداي کھ دادم دستش آتو کھ گفتممي بیراه و بد خودم بھ داشتم ھنوز. درآورد

بیا بدو... منتظرتم بیمارستان از ترپایین کوچھ یھ« بود نوشتھ کردم بازش »نفسھم« از پیام یھ آوردم درش  

 

 

»  بي و رسیدم ماشینش بھ افتادم راه و سوخت خستگیم و خودم واسھ دلم بعد اما کنم ضایعش نرم خواستم اول

 ترعریض لبخندش داشتي؟ باھام کاري... منتظرمي گفتي: گفتم پررویي با لبخندش دیدن با شدم سوار حرفي چھی

 و اخم با. جنابعالي دروغ خاطر بھ البتھ... نبود درست زمانمونھم خروج کن قبول: گفت و افتاد راه و شد

 ھفتھ یھ این تالفي اومدنمي ھم بدم خوب :گفت مظلومیت با. ھمین فقط: پرسیدم و کردم نگاھش شده ریز ھايچشم

 اخم. صدر دکتر از... نھ تو از: دادم جواب. شيمي جیم بینيمي منو تا هللابسم تو و جّنم من انگار بیارم در رو
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 رو بود اومده زبونم نوک تا کھ حرفي. کیوان مثالً . کنينمي فرار دکترھا يبقیھ از چرا: گفت و کرد کوچیکي

 ادب و عقل پس بینیمنمي ھمو ھم زیاد مختلف ھايشیفت خاطر بھ بخشیم یھ تو ما حال ھر بھ: گفتم و برگردوندم

 جملھ اگھ کردم فکر این بھ من و نگفت ھیچي دیگھ. کنم برخورد محترمانھ کوتاه دیدارھاي ھمین تو کنھمي حکم

 خواستنمي دلم بود ھمین ھم واقعیت. داشتم حالي چھ االن پریدمي بیرون زبونم از »ندارم حسي اون بھ چون«

 با خورد زنگ گوشیم کھ بودم خیال و فکر تو کردممي دوري ازش ھمین واسھ بده لوم سپھر دیدن وقت چشمام

 دادم بھ آرزو: گفت تشویش از پر و نگران صداي یھ دادم جواب کھاین محض بھ خوردم جا علي شماره دیدن

 دیدم برگشتم کار سر از پیش ساعت نیم: داد جواب شده؟ چي: پرسیدم ریعس و شدم ھول. میرهمي داره نگین برس

 سرم تو خاکي چھ: گفت نگراني از پر علي. نیست وقتش کھ االن: گفتم لب زیر. پیچھمي خودش بھ مار عین

 علي تا کشید طول ثانیھ چند طوره؟چھ نبضش: گفتم بنابراین باشھ حاملگي دوران دردھاي از دادم احتمال بریزم؟

 بالفاصلھ گرفتي؟ رو فشارش: پرسیدم ھم باز. برس دادم بھ خدایا داد ادامھ وارزمزمھ و ضعیفھ: گفت پریشوني با

 نده تکونش وجھ ھیچ بھ: گفتم بنابراین محکم و باشم آروم کردم سعي داشت بغض ھم باز. پایینھ اونم آره: گفت

 با سپھر کرد قطع رو تلفن حرفي بدون.  رسونممي دموخو منم بیمارستان تریننزدیک ببرش اورژانس بزن زنگ

 نگین: گفتم کردمي امخفھ داشت کھ نگراني با شده؟ چیزي: پرسید و کرد نگاه امپریده روي و رنگ بھ تعجب

 کجا حاال: پرسید دوباره. ماه 6: گفتم و دادم تکون سري مستأصل ماھشھ؟ چند مگھ: پرسید. نیست خوب حالش

 برم؟

 و درنگ ايلحظھ بدون. ھستن خودمون بیمارستان راه تو گفت و زد زنگ علي ندادم رو جوابش برم؟ کجا

ً : کردم تکرار کالفھ چي؟: پرسید تعجب با. بزن دور: گفتم سپھر بھ رو دروغمون شدن برمال از وحشت  دور لطفا

 خیلي و وجدان عذاب نگراني، استرس،. گرفت پیش در رو برگشت راه و زد دور ايدیگھ حرف ھیچ بي. بزن

 کنم نگاھش کھاینبي. جااون چرا: پرسید شدم ترآروم کرد حس کھ سپھر بود آورده ھجوم بھم دیگھ چیزھاي

 با رسیدیم بیمارستان جلوي وقتي نگفت چیزي دیگھ. خونشونھ بھ خصوصي بیمارستان تریننزدیک دادم جواب

 بھش شاید بود ترقدیمي من از چون کھاین ھم باشھ نارمک خواستمي دلم ھم نیام؟ من خوايمي: پرسید تردید
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 جواب باید فردا از تو بریم. گممي خودت خاطر بھ: گفت بالفاصلھ کردم نگاه ھاشچشم تو کردممي پیدا احتیاج

. کنم جلوه دروغگو کاري اول خواستنمي دلم کرد بیان کھ رفت حقیقتي سمت بھ ذھنم سوي یک. بدي پس سؤال

 شد پیاده سریع و زد محو اما قشنگ لبخند یھ. بیا باھام: گفتم و دریا بھ زدم رو دل کردم نگاھش یگھد بار یک

 ھايقدم صداي کردم دویدن بھ شروع و زد چنگ وجودم بھ نگراني دوباره بودم شده مطمئن اومدنش از کھ حاال

 شد ریش دلم روز و حال اون تو علي دیدن با شدم بخش وارد میاد دنبالم سپھر بود این از حاکي شنیدممي کھ تندي

 تکیھ سرش پشت دیوار بھ رو سرش بود کرده گره ھم تو رو ھاشدست کھ حالي در و بود نشستھ صندلي روي

 و رفتم جلو نگراني با. شکستھ استقامتش سد دادمي نشون ھاشمژه تري و بود بستھ ھاشچشم حتي بود داده

 اومدي، دیر: گفت غمگیني صداي با و ایستاد جوم کرد باز رو ھاشچشم مصدا شنیدن با علي؟ شد چي: پرسیدم

ً  شنیدمنمي رو بعدیش يجملھ اگھ مطمئنم کردم نگاھش شده گرد ھايچشم با. مرد  اون اما شدممي بیھوش حتما

 انداخت البا رو ھاششونھ کجاست؟ نگین: گفتم و کشیدم راحت نفس یھ اما بود دلسنگي شاید. مرد بچم: داد ادامھ

 ھرچھ شاهللان اما متأسفم بچھ بابت: گفت و گذاشت اششونھ روي دستي سپھر. عملھ اتاق تو ھنوز: گفت و

 با نشست صندلي روي دوباره حاليبي و ناتواني زور از فقط نگفت ھیچي علي. شھمي خوب خانم نگین زودتر

 سپھر و من دیدن با بیات دکتر رسیدند سر راننگ ھايچھره با ھم نگار و جون نسیم عمل اتاق از دکتر خروج

 سقط متوجھ ھنوز جون نسیم و نگار کھاین بھ توجھ با کھ بده توضیح رو مسئلھ خواست و کرد گرمي برخورد

 با افتاد دوران بھ سرم دکتر ھايحرف شنیدن با. م کني صحبت ھم با اتاقش تو خواستم اجازه بودند نشده جنین

 امکان: گفت و داد تکون سري تأسف با شھ؟ داربچھ تونھنمي دیگھ نگین یعني: فتمگ و کردم نگاھش تعجب

شد خواھد سقط جنین بار این مثل بار ھر اما داره وجود باروري . 

 

 

 ھیچي اما فھمیدم. نیست طبیعي وضعش فھمیدم من: گفتم خودم بھ وارسرزنش لب زیر چکید گونھ روي اشکم

 این کنھنمي دوا رو دردي ھیچ ھم تو گفتن اما گممي اینو کھ متأسفم: گفت و کرد نگاھم دلسوزي با دکتر. نگفتم
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 ماه چھ و االن چھ پیش ماه چند چھ افتادمي بچھ اون حال ھر بھ خاصھ بیماري یھ دچار اون کنترلھ غیرقابل اتفاق

 باردار دیگھ بھتر نظرم بھ :گفت کھ کردم نگاھش امید با. پیشنھادي و مھم نکتھ یھ اما و آخر روزھاي حتي یا و

ً  نشھ  شد ناامید امیدم. داشت خواھد منفي تأثیر سالمتیش ھم و روحیھ روي ھم درپيپي ھايسقط و بارداري مسلما

 برگشتم سمتش بھ. ایرانمھر خانم: گفت کھ بشم خارج در از خواستم شدم بلند جا از و کردم ازش لبي زیر تشکر

 حوصلھبي دارین؟ صدر دکتر با نسبتي چھ بپرسم تونممي: گفت آخر دست و دکر من و من کمي بلھ؟: پرسیدم و

 شدم خارج و ندادم اھمیتي اما نکرده ارضا رو کنجکاویش جوابم بود معلوم اشچھره از. ھستن اقوام از: گفتم فقط

 این تو بودم راننگ واسش شھنمي مادر دیگھ نگین کنم باور تونستمنمي ھم ھنوز بود آشوب و ریختھ ھم بھ ذھنم

 دختر اگھ گفتمي داره دوست بچھ چقدر بود مشخص خریدمي مدام کھ مختلفي ھايلباس و ھاعروسک از مدت

. دادمنمي بھش بارش اجازه اما سوختمي اشک ھجوم از چشمم. ماھان بود ھم پسر اگھ ماھک ذارمشمي باشھ

 تصویر انقدر چون شاید نموند ذھنم تو دیگران ملالععکس بقیھ بھ حقیقت گفتن بود سخت چقدر دونھمي خدا

 نمیره یادم وقت ھیچ گرفت ھرکس تصویر از رو خودنمایي ياجازه کھ شد حک یادم تو واضح علي صورت

 کني؟مي گریھ علي: پرسیدم تعجب با دیدم صورتش رو اشک قطره یھ کردم نگاھش و شد تموم حرفم وقتي

 ھیچ نیست قرار کھ بود این واسھ حسرت و غم اشک آخرین و اولین: گفت لبخند یھ با و داد قورت رو بغضش

 ستایشھ قابل علي لحظھ اون کردم حس بگم اگھ. نچکھ نگین جلو وقت یھ تا چکید االن بابا بگھ بھم کسي وقت

 بھ رو نگین بھ حقیقت گفتن مسئولیت خودش علي اومدن نگین دیدن بھ ھمھ و پیچید جا ھمھ خبر نگفتم دروغ

 ریخت، اشک. رو دوباره فرصت امید ھم و بده دست از رو اشبچھ ھم بود سخت مادر یھ واسھ اما گرفت ھدهع

 سھ از بعد اشک بدون غم از پر سکوت یھ کرد سکوت نرسید جایي بھ وقتي اما کرد گالیھ زد فریاد کرد، گریھ

 رو اشروزه چند سکوت برادرش بغل تو نگین و رسوند رو خودش ترخیص روز ھم نوید شد مرخص روز

بود دختر بچم نوید: گفت و شکست بغض ھمراه ... 
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 بنده محمود عمو يخونھ شدیم جمع ھمھ اول روز. شد آروم تا کرد نوازشش برادرانھ و مھربانانھ چھ نوید و .

 و نداومد دیدنش بھ خوشرویي با ھم علي مادر و پدر برید سر گوسفند دخترش جلوي اما بود ناراحت خیلي خدا

 نیومد نگین دیدن بھ دیگھ بیمارستان تو اول برخورد ھمون از بعد شیرین اما زدند امیدوارکننده ھايحرف کمي

 وجود سنگ جنس از ھایيانسان ھنوز کردمنمي فکر ھرگز بودند خوشحال بابت این از علي جملھ از ھمھ کھ

 اون تا کردمنمي پیدا دلیلي اما پرسیدممي رو يعل خواھر بھ نسبت نگار تنفر دلیل خودم از ھمیشھ باشند داشتھ

 نفھمیدم رو بود نیومده مادرش ھمراه کھاین دلیل اومد عیادت براي شیرین کھ بود شده آروم کمي تازه نگین روز،

 کرد احوالپرسي باھاش و رفت نگین طرف بھ مشمئزکننده نیشخند یھ با بردم پي چیز ھمھ بھ کھ نکشید طولي اما

 تو شھنمي معجزه بچینید اطرافتون ھم رو اینا از تا ده میدم قول: گفت و زد پوزخندي خالي نوزاد تخت دیدن با

 ھايدندون ساییدن ھم روي صداي نگفت ھیچي اما شد اشک از پر نگین قشنگ ھايچشم. شھ سبز بچھ یکیشون

 و سالم آوردم دنیا بھ دولتي ارستانبیم تو رو بچھ دوتا خودم من: داد ادامھ شیرین شنیدممي راحتي بھ رو نگار

 موقعیت ھمھ این خوادنمي خصوصي اتاق و تخت کھ کشیدن بیرون یکي شکم از رو مرده يبچھ دیگھ سالمت

ً  کشید دام بھ داداشمو کھ بود چي از جون نگین تور جنس دونمنمي فقط کردم معرفي عالي  ھمھ این از واقعا

 رو ھابھترین منھ زن نگین: گفت و کرد دستي پیش علي کھ بگھ یزيچ خواست نگار بودم شده عصبي بدجنسي

 انتخاب کردي حمل وضع دولتي بیمارستان یھ تو ھم تو اگھ. نداره ربطي ھم کسي بھ کنممي مھیا واسش ھم

 زبون زخم الکي و کنید واسش دیگھ فکري یھ بھتره خواھرشوھرتید ترشیدگي نگران شوھرتم و تو اگھ شوھرتھ

 با زمانھم. نازاست يزنیکھ ھمین تو لیاقت: گفت رسید کھ علي جلوي برداشت قدم چند حرص با شیرین. نزنید

 و ما از کلي قضیھ فھمیدن از بعد مادرش ھرچند برنگشت دیگھ و شد خارج اتاق در از علي شوي خفھ فریاد

 بار اولین براي شد باعث شیرین رفتن از بعد نگین ھايضجھ صداي اما کرد عذرخواھي نگین ھمھ از تربیش

 اما بود بھبود بھ رو نگین جسمي حال گذشتمي نحس اتفاق اون از روز ده. کنھ باز جا قلبم تو نفرت يریشھ

 و نداشت ھم رو چرخیدمي دورش پروانھ مثل کھ علي حتي اطرافیان يحوصلھ نداشت خوبي روحي وضعیت

 بیمارستان پرسنل جورواجور ھايسؤال و نگین واسھ امرونينگدل دادمي ترجیح چیز ھر بھ رو تنھایي و سکوت

باشم حوصلھبي و تندخو کمي بود شده باعث و بود آورده فشار بھم سپھر و من ارتباط درمورد  
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 و آوردم کم فھیمھ کنجکاوي جلوي اما کردم سر بھ دست »ھستن اقوام از« گفتن با رو ھمکارھا تمام ھرچند

 با بعد اما کرد تعجب کلي اول گفتم بھش رو نسبتمون واقعیت گرفتم ازش ازدارير بر مبني کھ قولي عوض

 چپيچپ. گوشتھ بزرگت تیکھ داري صدر دکتر با نسبتي چھ تو بفھمھ فراھان اگھ واي: گفت بدجنسي و شیطنت

 با شما ھمیدهف کھ ھمین بود دیدني اشقیافھ گفتممي اگھ ولي بگم خوامنمي کھ من خوب: گفت کھ کردم نگاه بھش

 گیرت تنھا منتظره انگار کنھمي نگاھت ھمچین نکرده وا رو ھاشاخم روزه ده بیمارستان آوردین رو بیمار یھ ھم

 شدمنمي اشروزه ده ھم تو ھمیشھ ھاياخم و مشکوک ھاينگاه متوجھ اصالً  و زدم لبخند یھ فقط. کنھ خفت بیاره

 حالي در فھیمھ و دراومد صدا بھ 218 شماره اتاق زنگ. برده پي قتحقی این بھ تازه انگار کردمي رفتار طوري

 باش خودت مواظب 218 اتاق میرم دارم من: گفت کردمي جور و جمع رو بود خورده یواشکي کھ ھایيپفک کھ

 رو مانتوش رو ھايپفک خورده کھ حالي در ھم بعد. آورد دست بھ رو دلخواھش فرصت فراھان کنم فکر کھ

 شده فارغ بیمارھا وضعیت کردن چک از کھ ھم) پرستارھا( ھابچھ يبقیھ. رفت بیمار اتاق سمت بھ تکوندمي

 انگار و نبودم راحت فھیمھ ياندازه بھ کدومھیچ با اما بودند خوبي دخترھاي اومدندمي جایگاھشون سمت بھ بودند

 سپھر و من بین قومي يرابطھ فھمیدن زا بعد بود جالب واسم رفتارھاشون داشتن من بھ رو حس ھمین ھم ھااون

 نزدیک بھم رو خودشون کردندمي سعي چاپلوسي با عده یھ گذشتندمي کنارم از تخم و اخم با عده یھ کھ قدرھمون

 دیدنم با. گذروندمي رو اشانترني يدوره کھ جوون پرستار یھ بود طناز ھاھمین از یکي. شھ فرجي شاید تا کنن

 تنھا: گفتم و زدم بھش لبخندي نشستید؟ تنھا چرا دکتر، خانم سالم: گفت و اومد سمتم بھ گشاد و گل لبخند یھ با

 خانم این دونستممي کاش: گفت و انداخت ابروش بھ چیني فھیمھ اسم شنیدن با. رفت االن ھمین کریمي خانم نبودم

 رو صندلي کھ حالي در بود کرده دواجاز تازه کھ مھسا. خوایندمي خاطرشو قدراین شما کھ کرده کار چھ کریمي

 جمع رو خودم زور بھ خنده زیر زدند ھمھ حرف این با. صداقت: گفت رک خیلي کشیدمي عقب نشستن واسھ

 واضحھ: گفت و داد صندلي بھ رو اشتکیھ مھسا. فھممنمي رو منظورت: گفت عصبانیت با طناز نخندم تا کردم
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 صورت وقتي اما خوردم جا صراحتش ھمھ این از لحظھ یھ. . تو عکسبر نیست دورویي و چاپلوسي اھل فھیمھ

ندوزه چشم من سپھر بھ باشھ این تا شد خنک دلم کردم حس دیدم رو طناز خشم از سرخ . 

 

 تلنگرھا این... کردممي کاري باید شدم لذت غرق و کردم مرور ذھنم تو رو »من سپھر« يکلمھ دیگھ بار یک

 دونستممي و بودم شده روراست خودم با دیگھ میدم دست از رو سپھر نجنبم اگھ کھ بود نيمب این بر اينشونھ ھمھ

 ً  چیزا این ھرچند خوبھ ظاھري و مالي موقعیت با مجرد پسر یھ سپھر دونستممي خوب خودم شدم عاشق واقعا

ً  اما نبود مھم من واسھ چندان  يروحیھ دلخوشیم تنھا داشت ارزش خیلي فراھان یا طناز مثل افرادي براي مطمئنا

 شدن پچپچ با بذاره بیشتر حدش از پاشو دادنمي اجازه کسھیچ بھ کھ بود کارش محیط تو سپھر غرور و محکم

 کھ بودم نرسیده اتاقم بھ ھنوز افتادم راه بھ آرومي بھ و شدم بلند از برگردم اتاقم بھ دادم ترجیح ھابچھ ھايحرف

 دادم جواب سرعت بھ رو گوشي انداخت چنگ دلم بھ نگراني عمومحمود خونھ شماره دیدن با خورد زنگ گوشیم

 در و شدم اتاقم وارد کردم؛ قبول بزنھ حرف باھام خوادمي سکوت مدت اینھمھ از بعد نگین گفت بود جون نسیم

 دچن بزرگھ؟ آبجي بھتري: پرسیدم دل تھ از شد دلم خنجر نگین يگرفتھ و غمگین صداي بستم سرم پشت رو

 گذشت بچگي از کھ ھاسال از بعد شده چي: گفت بغض با اومد حرف بھ وقتي نگفت چیزي و کرد مکث لحظھ

 زبون بھ کھاین: گفتم و بدم رو پاسخش فقط و نیارم خودم روي بھ کردم سعي اما گرفت دلم. بزرگھ آبجي شدم باز

 نشست گوشم بھ بغضش شکستن صداي. کردي حقم در ھمیشھ کھ بشھ ھایيخواھري منکر تونستنمي آوردمنمي

. بگو واسم رو شنیدي دکتر زبون از روز اون کھ ھایيکلمھ تکتک آرزو، بگو نرفتھ یادت اگھ پس: گفت و

 اشکالفھ سکوتم انگار کرده باز واسش رو مسئلھ حدي چھ تا علي دونستمنمي حتي کنم چیکار باید دونستمنمي

 قطره بھ قطره اون و گفتنمي کلمھ بھ کلمھ گفتم و کردم باز لب من و. تيلعن بگو دِ : غرید بغض میون کھ کرد

 کردممي ھمراھیش نشستمي امگونھ روي کھ آروم ھایياشک با منم و کردمي ھقھق ریزریز و ریختمي اشک

 کنھ؟ ھتجرب رو پدري تونھمي ایمدیگھ کس ھر با علي یعني: پرسید سرگشتگي و مکث با شد تموم ھامحرف وقتي

 این: گفتم و بشم وارد دلداري در از ترشبیش آزار و واقعیت گفتن بجاي دادم ترجیح و بودم بدش موقعیت متوجھ
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 خوشبختین يخانواده یک ھم کنار شما طورھمین ھم تو داره دوست رو تو علي سرت؟ بھ زده نگین؟ چیھ حرفا

 ندیده ازش حال بھ تا کھ عصبانیتي با و پرید حرفم ونمی بھ... ھاخیلي کن باور. ندارین نیاز ھم سومي نفر بھ

 با داشت منفي تأثیر خیلي اشروحیھ تو مسئلھ این کردممي درکش نھ یا آره بگو فقط کن، بس: زد فریاد بودم

تونھمي آره: گفتم برسھ گوشش بھ کردمنمي فکر کھ آرومي صداي ... 

 

. نکن ریسک زندگیت رو نشو، احمق. ھست توام عاشق اون اما: گفتم ھم سر پشت و تند ايمزبوحانھ تالش با

 بود نگذشتھ تربیش لحظھ چند ھنوز کوبیدم میز روي رو گوشي حرص با بود شده قطع تاس اما... نگین الو... الو

 پرسیدم عجلھ با است کالفھ بود معلوم داد جواب سوم بوق با گرفتم رو نوید شماره بردم ھجوم سمتش بھ کھ

 کمي رو صداش شده؟ چش نگین نوید،: گفتم و کردم بغض. خونھ: گفت غمگیني و ناراحت لحن با کجایي؟

 حرص با. خوامنمي رو علي گھمي زد؟مي کھ بود چي ھاحرف این. شده دیوونھ داغونھ: گفت و آورد ترپایین

 حتي نمیده راھش وزهر دو: گفت و کشید بالتکلیفي سر از پوفي کجاست؟ علي این اصال خودشھ؟ دست مگھ: گفتم

. داره روانشناس ھم شاید مشاور یک بھ احتیاج اون: گفتم و کشیدم صورتم روي دستي. نمیده ھاشمتلفن جواب

 کسي بھ کھ شھنمي دلیل این: غریدم معمول حد از بلندتر کمي و حرص با. ھاروانشناسھ انگار خودش: داد جواب

 اضافھ ملتمسانھ و. حاد افسردگي با کم يفاصلھ با بیمار یھ... رهبیما یھ االن اون نکن فراموش نکنھ مراجعھ

 نگین باالخره ترهنگران ھم من از دونستممي کنھ کمکش داد قول و گفت »ايباشھ«. نوید برس دادش بھ: کردم

 در بھ ياتقھ کنم ترکم رو دردش کردممي سعي ھامشقیقھ بھ فشار با و گرفتم ھامدست بین رو سرم. بود خواھرش

 رفتارش بودنمون فامیل مورد در دیگران فھمیدن از بعد دیدم رو سپھر و شد باز در حالمبي يبلھ گفتن با خورد

 کھ بود دردناک سرم و مشغول فکرم انقدر بیاد اتاقم بھ کاري براي بود سابقھبي ھم باز ولي بود شده ترراحت

 ھمین شده؟ چیزي: پرسیدم حوصلگيبي با بود ایستاده در نمیو کردم نگاھش دوباره ذاشتنمي تعجب واسھ جایي

 کامال وقتي پیچید امبیني تو عطرش غلیظ و تلخ بوي اومد میزم نزدیک شھ وارد اخم با تا بود کافي کلمھ یک

ً : گفت آرومي صداي با شد نزدیک  متوجھ فھمید کردم نگاھش تعجب با. بپرسم ھمینو تا جااین اومدم من دقیقا
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 اما زدممي حرف بلند داشتم قبول اومد؟مي راھرو توي تا فریادت صداي کھ شده چي: داد ادامھ نشدم منظورش

 کنم باور خوايمي یعني: پرسیدم بنابراین بود غیرممکن تقریبا این بسھ ھم داخلي بخش تا صدام کردمنمي فکر

 خودش شنیدي؟ طورچھ پس: پرسیدم ارهدوب. نھ: گفت و کرد ریزي اخم اومد؟مي ھم اونورتر متر سیصد تا صدام

بزنم سر نجفي خانم بھ رفتممي داشتم: داد جواب و کشید عقب کمي رو  

 

 

 شد تأیید اشمغزي مرگ دیروز کھ ايسالھ 48 خانم اومد یادم تا کردم تکرار رو نجفي خانم اسم دوباره ذھنم تو

 و باز روي با عضو اھداي بر مبني پیشنھاد اولین اب اشخانواده بودم خودم ھاتأییدکننده از یکي متأسفانھ کھ

 با و بره کار بھ اعضاش دیگر سالمت آوردن بدست براي مختلف ھايآزمایش بود قرار و کردند قبول بخشندگي

 اشخانواده و نجفي خانم از رو فکرم و برگشتم حال بھ »بگي؟ چیزي خواينمي«: پرسیدمي کھ سپھر صداي

 ھاشچشم سیاھي تو فھمیدم بود زده زل ھامچشم بھ کھ مصممش ھايچشم از رو این بود دنشنی منتظر کردم، دور

 نکردم نگاھش بزنیم؟ حرف جایي یھ بریم شھمي:گفتم بخوام کھآنبي و گرفتم ازش رو نگاھم سریع شدم تاببي

ً  مکث با کرد تعجب چقدر پیشنھادم از ببینم  اصالً  بودم گیج. منتظرم ارکینگپ تو دیگھ دقیقھ ده: گفت طوالني نسبتا

 شدم بلند جا از داشتم نیاز باھاش زدن حرف بھ حضورش آرامش بھ اما کردم رو درخواست این چرا دونستمنمي

 بھ بود بیمارستان فردمنش دکتر کردم تعویض رنگي یشمي شال با رو اممشکي يمقنعھ آوردم بیرون رو روپوشم

 و کرد امضا رو اممرخصي يبرگھ بخش رییس عنوان بھ کردم مرخصي تساع چند تقاضاي ازش و رفتم اتاقش

داري آرامش و استراحت بھ نیاز روزھا این کنممي حس: گفت بھم پدرونھ مھربوني با .  

 قلب صمیم از و واقعي تشکر یھ. کني حساب من رو تونيمي خواستي کمک: داد ادامھ کردم، نگاھش لبخند با

 بھتر دونفره اما کوتاه گردش و صحبت این با بودم مطمئن امآشفتھ و خستھ کردممي حس ھم خودم کردم ازش

 افتاد راه بھ حرفي ھیچ بي شدم سوار بود منتظرم ماشین توي سپھر. رسوندم پارکینگ بھ رو خودم شد خواھم
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 براي بود کرده پر رو ماشین کوچیک فضاي پیانو کالمبي موسیقي صداي کردمي رانندگي آروم و مسلط خیلي

 بود ھامدت کھ پالتیني انگشتر بھ و گرفتم رو نگاھش خط دیدم ھامدست متوجھ رو سپھر يخیره نگاه لحظھ یک

 ھايانگشت و انگشتر روي رو امدیگھ دست غیرارادي صورت بھ. رسیدم بود دستم) جدانشدني( الینفک عضو

 سکوت ھمھ این از کالفھ کرد نگاه صورتم بھ جلو ھب نگاھينیم از بعد و گرفت دستم از رو نگاھش گذاشتم بلندم

 گرفت ازم رو نگاھش ھم اون دادم نشون بیرون تماشاي مشغول رو خودم و کشیدم پایین رو شیشھ سنگین نگاه و

 تلخ بوي آرومش رانندگي ماشینش، گرم فضاي بود کنارم کھ بود خوب چقدر. داد اشرانندگي بھ رو حواسش و

 ھم روي رو ھامچشم شد باعث کھ زیاد انقدر بود بخشآرامش ھمھ و ھمھ قدمیش چند ھاينفس ھرم عطرش،

بودیم رسیده کردم باز کھ چشم کنند تغذیھ آرامش این از بدنم ھايسلول يذره ذره بدم اجازه و بذارم  

 

 

. جااین میاد خوادمي آرامش دلش خواد،مي فریاد دلش وقتي بود گفتھ بھم کھ جایي ھمون سپھر، آرامش کوه بھ

 دلم خواست،نمي فریاد دلم من جاییماین چرا دونستمنمي شد پیاده حرفي ھیچ بي شدم پیاده. تھران بام بودم برده

 با تا جایي یھ بریم بودم خواستھ ازش منتظره، فھمیدم نگاھش سنگیني با. خواستنمي رو این از تربیش آرامشي

 شده کھ چیزھایي ھمھ از... بگم تا کردم باز زبون بود گرفتھ دلم بزنم حرف تا بود منتظر اون و بزنیم حرف ھم

 اون بدتر ھم شاید پیش سال یازده عین ریختھ ھم بھ چیز ھمھ: گفتم و کردم شروع بغض بود شده... عقده بود

 تنھام تمدوس اولین... سمانھ شده ترسخت واسم حاال اما تنھا من و شد افسرده بابا مرد، سیمین مامان فقط موقع

 پر واسھ کسي دنبال دیگھ و شده عاشق نگار نیست پناھم و پشت قبل مثل دیگھ و کرده ازدواج داداشم رفتھ گذاشتھ

 بودن اومدنش دنیا بھ منتظر ھمھ کھ ايبچھ شده اشدوباره زندگي سرگرم بابا گردهنمي ھاشتنھایي وقت کردن

 تیشھ با خوادمي و نشدن مادر از شده داغون شده داغدن نگین :دادم ادامھ و گرفت رو گلوم بغض... نگین و مرده

 و ایستاده جلوم کھ کیھ این نبود مھم واسم گممي چي فھمیدمنمي دیگھ علي شدن پدر واسھ زندگیش يریشھ بھ بزنھ

 تونھنمي باشھ داداشم تونھنمي... گرفتھ فاصلھ نوید: گفتم و دادم قورت رو بغضم زنممي حرف واسش دارم من
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 تنھا و نداره بھش حسي ھیچ کھ کنھ ازدواج نیره با فکريبي با خوادمي باشھ ھمدم باشھ دردھم باشھ پناه قدیما مثل

 ھمھ از بدتر و: گفتم و گرفت عجز رنگ صدام. بینھمي نرگس نام بھ دختري تو رو اون با خودش اتصال ينقطھ

 کجاي از دونستمنمي کردمي نگاھم تعجب با کردم نگاھش. یرگنفس و گیج احساس این تو زنممي پا و دست دارم

 تو فقط گفتنمي ھیچي. شدن شنیده بھ... زدن حرف بھ... داشتم احتیاج من اما کرده پیدا رو قیافھ این ھامحرف

 بلند جا از بدم نجات آخر درگیري این از رو خودم حداقل تا کرد ترغیبم امر ھمین شاید کردمي نگاھم سکوت

 رو خدا بھ نزدیکي و قدرت احساس انقدر لحظھ اون. ترسیدمنمي کردم، نگاه پام زیر بھ رفتم پرتگاه سمت بھ دمش

 شنوهمي تربیش رو ھاشبنده صداي خدا جااین بود گفتھ ترسیدمنمي ھم کنندهدیوانھ ارتفاع این از حتي کھ داشتم

 با. بزنم بھش رو ھانحرف خدا نزدیکي تو خواستمي مدل. قبلي کردن فکر بدون و آني خیلي گرفتم رو تصمیمم

 فریادھاي کردممي سعي ذھنم تو جملھ این تکرار با و نداره معنا غرور عشق تو کردممي حس وجود تمام

بگیرم نادیده رو غرورم يعاجزانھ  

 

 

 دلم تو کشسر اما موذي احساس یھ کردم حس وقتي بود سختي روزھاي: گفتم بود بھش پشتم کھ طورھمون

 شدن تند بود عجیب بشھ، مالک رو قلبم از تريبیش سھم داشت سعي کھ کسي باور بود سخت میده، جولون

 یک مثل اومده پیش اتفاقات با کھ رو نرمي حرکت واسم بود غریب بدنم، ناگھاني گرفتن گر و قلبم ھايضربان

 تونست و لرزوند رو دلم یکي باالخره کھاین رباو شدنم عاشق باور بود سخت. گذشتمي دلم از خنک و نرم نسیم

 دلم با کمکم اما کنھ کمرنگ داسم رو اشچروکیده ھايدست و بابا لبخندھاي نقش و کنھ پیدا راه ھامشب خلوت تو

 فھمیدم کھ خاص شب یھ شد عوض چیز ھمھ شبھ یھ بود سرسخت دلم نداشتم این جز راھي چون شاید اومدم راه

 چرخیدم سمتش بھ شدم گرفتار: گفتم زمزمھ از بلندتر کمي و اومد ترپایین صدام. اومده دلم و مخود سر بالیي چھ

 یا کردممي حس طوراین من دونمنمي کردم نگاھش ببینم آخرم حرف درمورد رو العملشعکس خواستمي دلم

 ً  انقدر بود سرخش کمي رتصو و شده قفل ھم روي فک داشتم رو احساس این کھاین دلیل شاید بود عصبي واقعا
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 و سخت و چرخوندم دھنم تو رو زبونم باشم داشتھ باور ھامدیده بھ تونستمنمي حتي کھ بود زیاد سرم درد فشار

 کھ دیدم وضوح بھ. شدم چشمات غروب سرخي و شب سیاھي تلفیق درگیر دونممي اما... کي دونمنمي: گفتم آروم

 يھمھ بود پرتنشي و سخت ھايلحظھ کردمي نگاھم کردممي نگاھش هشد ترکم فکش انقباض کردم حس خورد جا

 سیاھش ھايچشم تو اومد کش نرم خیلي ھاشلب اما بود مات ھنوز بودم گذاشتھ بینذره زیر رو ھاشالعملعکس

 رو آزاردھنده فکر یھ خواستمي انگار داد محکمي تکون رو سرش شد چي دونمنمي زدم لبخند شد روشن ستاره

 متعجب گرفت خودش بھ پوزخند یھ شکل لبخندش شد خاموش ھاشچشم يستاره زود خیلي بندازه بیرون توش از

 دور ازم قدم چند زد ھم بھ رو نظمشون و کشید مرتبش موھاي میون رو دستش. ناگھاني تغییر ھمھ این از بودم

 اما بود عصبي انگار ایستاد رومروبھ درست رسوند بھم رو خودش بلند و سریع ھایيقدم با سریع خیلي اما شد

 از شاید کھ صدایي با نذاشت منتظرم زیاد بگھ بھم رو دلیلش و بزنھ حرف تا بودم منتظر. چرا فھمیدمنمي

 چیکار مني؟ حد در کني فکر شده باعث چي ھندیھ؟ فیلم کردي فکر کردي؟ فکر چي: گفت لرزیدمي عصبانیت

 حاجیش دختر دیدمي و بود مامان کاش بگي؟ رو مزخرفات این و ایستيب جلوم داي اجازه خودت بھ کھ کردم

 دم عاشقي و عشق از پسر یھ واسھ داره جوري چھ خوردمي قسم نجابتش و اسم رو بار ده روزي کھ ھموني

زنھمي . 

 

 رد باعث شدن عاشق کردمنمي فکر وقت ھیچ مزخرفات گفتمي عشق از من تعریف بھ کردم بغض... مزخرفات

 ریختنشون جلوي شدت با ھم باز اما سوختمي ھامچشم. بشنوم رو ھاحرف این کردمنمي فکر بشھ جابتن

 بود داده دست از رو بلندیش صداش کھ حالي در شده دورگھ صدایي با و کرد بھم رو پشتش کردممي مقاومت

 کردم طي رو فاصلھ بلند گام دچن با نیاوردم طاقت دیگھ شیم؟مي ھم مال ما کني فکر شد باعث چي: داد ادامھ

 با... اما بشھ اینجوري خواستمنمي وقت ھیچ: گفتم گلوگیر بغضي و برزون صدایي با و ایستادم روشروبھ درست

کرد مجبورم این: گفتم و کردم اشاره قلبم بھ اشاره انگشت .  
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 راه بھ و کردم بھش رو شتمپ کنھ رسوام و برسھ گونھ بھ کھاین از قبل اما چکید اشکم و شکست مقاومتم سد

 دوباره بغض نیستم حدش در بود گفتھ مزخرفات بود گفتھ ھامحرف بھ اون نداشتم ھم انتظاري نیومد دنبالم. افتادم

 ھدفبي ریختمي ھمم بھ امشده خرد غرور ينالھ صداي کرد متھمم نانجیبي بھ افتاد یادم وقتي زد چنگ گلوم بھ

 دونمنمي گرفتم رو نوید يشماره درنگبي آوردم بیرون جیبم از رو امگوشي کردممي طي رو روم پیش سراشیبي

 رو ھاماشک جلوي بتونم یا بخوام کھاونبي بیرونھ دادمي نشون ھمھمھ و بوق صداي داد جواب تا خورد بوق چند

 رو گلوم راه گبزر سیب یھ مثل بغض... گرفت نفرینت گم،مي تبریک بھت: گفتم فقط سالمي ھیچ بي بگیرم

 بھ کردم قطع رو گوشي زد فریاد کھ اسمم حتي یا گفتنش الو الو بھ توجھبي. زد پسم: دادم ادامھ سختي بھ گرفت

 چقدر دونستمنمي انداختمش جیبم توي کردنش سایلنت از بعد و کردم بودقطع نوید خورد زنگ شدن قطع محض

 جا سپھر ماشین توي رو کیفم افتاد یادم بگیرم تاکسي خواستم و کردمي ذوق ذوق درد از پاھام وقتي فقط رقتم راه

 کھاین بدون پیام سھ و نوید از ناموفق تماس بار 37 آوردم بیرون رو گوشیم ساعت بھ کردن نگاه براي گذاشتم

 من و بود گذشتھ اممرخصي پایان از ساعت دو بود غروب نیم و ھفت انداختم ساعت بھ نگاھي کنم توجھ بھشون

 رو شیفت کیوان پیش ساعت نیم کھ دونستممي نبود بیمارستان بھ رفتن بھ لزومي دیگھ بودم ھاخیابون توي نوزھ

 تنھایي بھ حسابي اما شھمي نگران حسابي بابا نرسم خونھ بھ دیگھ ساعت نیم تا اگھ بودم مطمئن. گرفتھ تحویل

 خونھ امشب براي بھانھ یھ کني ثابت رو پشتیبانیت يخوامي اگھ« متن با پیام یک گرفتم رو تصمیمم داشتم احتیاج

کنھمي راضي رو بابا بودم مطمئن فرستادم نوید واسھ »دارم احتیاج تنھایي بھ... مطب میرم من کن، مھیا نرفتنم  

 

 

 رسوندم چھارم يطبقھ بھ رو خودم آسانسور با کرد باز روم بھ نگھبان رو ورودي در رفتم پیاده مطب خود تا

 کلید این گذاشتن سر نگار با چقدر کھ افتادم روزي یاد و برداشتم در پشت بزرگ گلدون زیر از رو زاپاس کلید

 حرف لجبازي با کھ بودم خوشحال االن اما بود ايفایدهبي کار نظرم بھ چون بودم مخالف کار این با کردم کلکل

 برق کلید زدن از بعد ورودم و در شدن زبا با برگردم خونھ بھ بودم مجبور امشب وگرنھ برد پیش رو خودش
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 پیدا بھتري احساس خنک ھايسرامیک با پام کف برخورد از بود کفش از پام کردن خارج کردم کھ کاري اولین

 کرده ورم حسابي پاھام کردم ولو داشت تعلق شمیم بھ زماني و نگار بھ زماني کھ ايصندلي روي رو خودم کردم

 بھ لحظھ مصرانھ ذھنم... ذھنم و کردمي بیداد تنم تو خستگي بود شده درشت و ریز ھايتاول از پر و بود

 تھ از ھاشحرف دادممي دلداري خودم بھ احمقانھ کردمي مرور رو غرورم سالخي و پیش ساعت چند يلحظھ

 دل نکن، باور زدمي نھیب عقلم اما کنم باور رو قشنگش لبخند و روشن ھايستاره اون خواستمي دلم نبود دل

 با و برداشتم رو میز روي تقویم. رو نخواستنش رو، اخمش رو، فریادش کن باور بیجاش محو لبخند یھ بھ نبند

 نشدم متوجھ اصالً  شد بلند اساماس زنگ صداي شدند جاري اجازهبي ھااشک کوبیدم روروبھ دیوار بھ حرص

 کردم راضیش سختي بھ« خوندم و کردم بازش دبو نوید ھم باز کردم نگاھش کردم خارجش سکوت حالت از کي

 تنھا خواممي دادم جواب فقط »پیشت؟ بیام خواينمي مطمئني. بیمارستاني صبح تا و خورده بھت فوري عمل گفتم

 ھرگز: بود نوشتھ جملھ یک فقط درید ھم در رو اطرافم بخشآرام سکوت پیام زنگ ھم باز بعد لحظھ چند. باشم

 گوشي بار این. شد اما: گفتم شنیدنمي و نداشت حضور کھ نویدي بھ خطاب و کردم بغض. ھش طورياین نخواستم

 از خستگي و فروخورده ھايبغض کوتاه ھايگریھ خاطر بھ سردردم کشیدم سرم از رو شال و کردم خاموش رو

 روي از رو لختم تن سختي بھ تپیدمي نبض مثل درست ھامشقیقھ کھ شکلي بھ بود شده شدیدتر زیاد رويپیاده

 و زدم لبخند مسکن قرص دیدن با رفتم خالي و خاموش یخچال ھم بعد و آبدارخونھ سمت بھ و کردم بلند صندلي

 در و کشیدم دراز نارنجي ھايصندلي روي برگشتم انتظار سالن سمت و خوردم رو دوتاش گرم آب لیوان یھ با

 خواب بھ نکرد کم آشفتگیم و خستگي از ھیچي ونفرهد صحبت و گردش این کھ کردممي فکر این بھ کھ حالي

 نگاھم بود شب ھنوز کردم نگاه آسمون بھ پرده يگوشھ از شدم بیدار خواب از بدنم شدید خشکي حس با. رفتم

دادم خودم بھ قوسي و کش. دادمي نشون رو بامداد دقیقھ 23 و 3 چرخید ساعت روي  
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ً  طي از بعد و شم بلند جا از تونستممي راحت خیلي  تخت تا دیگھ قدم 6 ھم باز و برسم اتاقم بھ قدم 18 حدودا

 افتاده یادم تازه انگار بود تنبیھ یھ نخواستم تونستممي نھ و خواستممي نھ اما بخوابم آسوده و راحت ھم بعد معاینھ

 دونممي بودم راننگ. امجسماني نامناسب وضعیت خاطربھ نتونستم و بپذیرم نباید رو خواست دلم ھرچي بود

 بھ دست عجیبش سردردھاي اون از یکي با بودم مطمئن و بودم کرده اشعصبي من بودم نگرانش اما بود احمقانھ

 کنم قلبم و وجدان نثار جانانھ ي»چھ تو بھ« یھ و کنم گوش منطقم و عقل حرف بھ خواستمي دلم خیلي گریبانھ

 شد متوقف »نفسھم« روي دستم گشتممي اسامي فھرست توي کردم روشنش برداشتم رو گوشي تونستمنمي اما

 باتعجب خورد زنگ گوشیم لحظھ ھمون بکشم کنار روش از رو دستم شد باعث امزخمي غرور فریاد صداي اما

 و عصبي صداي با گذاشتم گوشم روي رو گوشي و کردم وصل رو ارتباط اياراده ھیچبي بود نوید کردم نگاھش

 ھاشحرف بھ کھاین بدون بود خاموش زدم زنگ بار صد از تربیش... دادي جواب عجب ھچ: گفت ايکالفھ

 سر از گممي آرزو؟ شنويمي: داد ادامھ نوید. کالفھ ھم شاید و بود عصبي ھم سپھر کردم فکر این بھ کنم توجھي

 منو گفت: گفتم پربغض و تیاراخبي و شد باز زبونم قفل. بزنیم حرف ھم با باید باال بیام بذار مطبم در جلوي شب

 نکوبوندم کلمو تا درو این کن باز... عوضي يمرتیکھ خوادنمي کھ جھنم بھ: زد فریاد و شد دیوونھ یھو. خوادنمي

 و شد ترمالیم لحنش. نیست عوضي اون: گفتم امشده کلید ھايدندون بین از و شدم عصباني ھم من. دیوار تو

 آیفون سمت بھ کھ قدمي ھر با شدم بلند جا از سختي بھ. رو وامونده این کن باز داتوروخ امعوضي من: زد فریاد

 کھ جایي سمت بھ گذاشتم باز ھم رو مطب در و زدم کوچیک يدکمھ روي رو دستم سوختمي پام زیر رفتممي

 خودم. شانداختم سرم روي ھاشچروک بھ توجھبي و داشتم برش زمین روي از رفتم بودم کرده پرت رو شالم

 کشید طول خیلي نوید اومدن باال کردممي فکر داشتم بود سردم و کردممي خأل احساس انداختم صندلي اولین روي

 ھاشقدم سرعت بھ شد گرد ھاشچشم دیدنم با کھ بودم وضعیتي چھ تو دونمنمي شد وارد و شد باز کامل در کھ

 و بانگراني کشیدم عقب رو خودم کھ امپیشوني ور بذاره رو دستش خواست رسوند بھم رو خودش کرد اضافھ

. نیستي من حد در تو گفت بھم: گفتم وارھذیون زدم لبخند دیوونھ؟ خودت با کردي چیکار: غرید حرص ھم کمي

 نداشت حق کشیدم ھم تو رو ھاماخم شنیدم رو لبش زیر گفتن »لیاقتبي« ھم بعد و دیدم رو متورمش پیشوني
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ً  وگرنھ نداشتم تواني کنھ توھین بھش  دور ازم بلند ھايگام با. کردممي یادآوري بھش بلند صداي با رو این حتما

برگشت وقتي شدم  

 

 

 

ً  کردمي درد سرم» !مسکن؟« کردم تکرار لب زیر. کنھمي آرومت بخور یکي مسکنھ: گفت و  ھم سپھر سر حتما

 از یکي ندید ازم العمليعکس وقتي نبود یشپ دقیقھ چند سرماي از خبري و بودم گرفتھ گر حسابي کردمي درد

 و شدم خیره ھاشچشم بھ ھم بعد و ھاشدست تو قرص بھ اول گرفت سمتم بھ و آورد بیرون کاور از رو ھاقرص

ً : گفتم  کردم بغض گرفتم ازش رو نگاھم زد داد... کردم عصبانیش من آخھ... آخھ کنھ،مي درد ھم سپھر سر حتما

. کرد پنھان اشکرده مشت دست توي رو قرص و شد منقبض فکش. بردارم سرش از تدس گفت بھم: گفتم و

باشھ؟ مواظبش ھست کسي شھ؟مي پیدا قرص اشخونھ تو نظرت بھ: گفتم و زدم زل ھاشچشم بھ دوباره   

: یدپرس و کرد نگاھم تعجب و باافسوس نوید کردممي کمکش باید رفتممي باید پریدم جا از ھادیوونھ مثل یھو

سپھر پیش میرم: گفتم و بستم رو مانتوام ھايدکمھ شده؟ چیزي .  

 برگشتم سمتش بھ شد محاصره اشمردونھ دستاي توي بازوم کھ برداشتم قدم یک نکردم توجھي شد عصبي

 شل بازوم دور از ھاشانگشت. نزن دست من بھ: غریدم و کردم نگاھش دلخوري ھم کمي و عصبانیت باحرص،

 خوب حالت االن تو اما بزنم آسیبي بھت خوامنمي من: گفت و برد باال تسلیم ينشونھ بھ رو شدست دو ھر شد

ً  نیست  باخشم... اون... اون دیدن براي حالت این با بدم اجازه تونمنمي کني استراحت باید و داري تب شدیدا

 شل ھامدست. نیست صالح بھ اصالً  وضعیت این توي دیدارتون. بري: گفت و برگردوند رو روش کردم نگاھش

 تمام و بودم شکستھ بشم ناراحتیش باعث خودم تحمیل با نداشتم حق خواستنمي رو من سپھر بود نوید با حق شد

 بھ کھ دیدم مسیر یا بخورم تکون جام از کھاین بدون رسید ذھنم بھ سؤال یھ کردمي درد شکست این زیر وجودم
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 نگاھم حاال چرخید سمتم بھ داشت؟ درد اینقدر توام شکستن: پرسیدم کنم عوض رو رسیدمي نوید موھاي پشت

 و خستگي کردمي نگاھم غبار عالمھ یھ پشت از انگار بود کدر ھاشچشم بود ھاشچشم بھ موھاش پشت جايبھ

 مداو یادم آره، بود؟ گفتھ. بودم گفتھ بھت آرزو داره درد شکستن: گفت و کرد باز لب باریدمي روش و سر از غم

... شدم زده پس نوید، مثل... شکستم نوید، مثل... کردم اعتراف من ولي »نکن اعتراف وقتھیچ« گفت بھم کھ

 خم جونمبي پاھاي. داشت درد شکستن چون فھمیدم... عسلویھ برگشت شبونھ چرا فھمیدممي حاال. نوید مثل بازم

 کنھ کم ھم رو بدنم گرماي از درجھ یک حتي تونستنمي ولي بود خنک نشستم کف ھايسرامیک روي و شد

 نشستن واسھ جایي اگھ نگفت سرده، زمین نگفت نگفت، ھیچي نوید کنھ خاموش رو درونم آتیش تونستنمي

نشست زمین روي رومروبھ اومد سمتم بھ آروم فقط من جاي سر بشین بیا بینينمي  

 

 

 حرف زدن، حرف بھ کرد ترغیبم سکوتش. گرفتم بغلم تو رو زانوھام کردنمي ھم نگاھم حتي گفتنمي ھیچي .

 دلم. ترسیدممي تنھایي و شب سیاھي از بذاره تنھام ھم نوید ترسیدممي ترسیدممي اما شدن خالي و زدن

 اسمش و زدم چنگ بازوش تو رو دستم لعنتي ترن اون توي ترس زور از کھ روزي از بگم واسش خواستمي

 آرومم شد حلقھ امشونھ دور کھ حمایتگرش ھايدست لحظھ ھمون بگم رسیدمت اما زدم فریاد وجود تمام با رو

 از بگم ترسیدم اما بود کرده پر رو اتاقم عطرش بوي و برگشتم سفر از کھ وقتي از بگم خواستمي دلم کرد،

 درچق برام کوچولو خرگوش اون و حلقھ این بگم خواستمي دلم بود، گذاشتھ جا آکواریوم جلوي کھ کلیدھایي

 تو لحظھ ھر از بگم خواستمي دلم دارن، قرار من دلتنگي ھايبوسھ آماج مورد روز ھر بگم ترسیدم اما عزیزن

 سکوت مھر ھاتناقض ھمین شاید و بود تناقض از پر وجودم. رفتنش ترس از بگم خواستنمي دلم و بودنش یادم

 شده زده پس تو مثل منم بودم، داغون اندازه ھمین منم شب اون: گفت و اومد حرف بھ اون من جايبھ بود لبم

 دنیاي تو پاشو نیست حاضر بود گفتھ بھم کردممي سر باھاش خیال و خواب تو حتي بود ھامدت کھ کسي بودم،

 ھر شکستم منم کردم نالھ منم گفتم ھذیون منم کردم تب منم بودم، ریختھ ھم بھ تو امشب مثل درست. بذاره من
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 بھ باالخره اما بودم ھوا و حال ھمین تو روز سھ دو تا کشیدممي زجر تربیش و کردممي فکر ھاتحرف بھ لحظھ

 و خودم زندگي نداشتم حق اما بخورم افسوس داشتم حق باشم، غمگین و ناراحت داشتم حق من اومدم خودم

 سرش وقتي نگار ھايچشم توي کھ اشکي بھ یا پدرم، مادر نگراني بھ نداشتم حق کنم تزلزل دچار رو اطرافیانم

 اما کردممي جبران و گشتمبرمي باید باشم نگین ھايچشم بھت و ترس باعث نداشتم حق حتي نکنم فکر زدم داد

 بلرزه نباید بتپھ واست نباید فھموندم دلم بھ تا کشید طول ماه چند سخت خیلي... بود سخت بودن کنارت و اومدن

 تو روز اون. لرزید و کرد طاقتيبي دلم ھم باز دیدمت... جبران واسھ مبرگشت کھ وقتي تا شدم موفق کردممي فکر

 خاطربھ حسرت و غم مخفیگاھمون بھ ندادنش راه از لذت و آرامش. کردم تجربھ ھم با رو مختلف حس دو لحظھ

 خوشي تصویر اما بودم ندیده بدي ازش کھاین وجود با کھ کسي عاشق بود شده عاشق تو. ھاتحرف شنیدن

 رنگ و دستپاچھ با و مبارک شدنت عاشق گفتم وقتي زديمي حرف ازش وقتي چشمات برق از! ! ترسیدم اشتند

 ازت زدم حرف باھات قبل يدفعھ از تردردناک و بدتر خیلي شکستم فکرام رو گذاشتي صحھ شدنت رنگ بھ

نکني اعتراف گفتم نیاري، کم خواستم باشي، محکم خواستم  

 

 بھ تا نکني اعتراف خواستم: گفت و گرفت ازم رو نگاھش کردم نگاھش و کرد نگاھم و باال آورد رو سرش

 تنھا تو کني باور تا بگم واست رو آورعذاب روزھاي اون يلحظھ لحظھ بخوام کھ نرسم جااین بھ... نرسي جااین

 اما بخوري غصھ و کني تب االن مثل وقت یھ مبادا تا نکن اعتراف گفتم. خوردي ضربھ راه این توي کھ نیستي

 ھرچند. شو بلند جا از باشي خوردهزمین نذار بده جرأت خودت بھ بگم خواممي بگم، دیگھ چیز یھ خواممي االن

 باشھ حواست. ما يھمھ خاطربھ خانم مریم خاطربھ مرتضي، عمو خاطربھ شو بلند اما دردناکِ  ھرچند... سخت

 آدم یھ نھ خودشھ دختر منتظر مرتضي عمو فردا. ببینھ رو شکستت کسي نذار نیفتاده تنھا تو واسھ فقط اتفاق این

 دلخور کرد فکر چرخوندم رو صورتم. نکن ناامید رو امیدش امیدشي، ترینبزرگ کھ دونيمي افسرده، و خستھ

 چیزي یھ میرم :گفت رفتمي در سمت بھ کھ حالي در شد بلند جا از. ببینھ رو اشکم خواستمنمي فقط من اما شدم

 بھ تردید با رسید دستگیره بھ کھ دستش شدم خیره رفتنش بھ سکوت تو. شھنمي پیدا ھیچي جااین بخوري بخرم
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 بود دقیقھ 45 و 4 شد کشیده ساعت سمت بھ نگاھم رفت و. کن گوش حرفم بھ رو باراین: گفت و چرخید سمتم

 خیلي کردم فکر. کنم فکر حرفاش بھ تنھایي توي و باشم تنھا تا رفت نوید نیست باز االن ايمغازه ھیچ دونستممي

 اون ببینمش دیگھ یکي دست بھ دست روز یھ اگھ بودم مطمئن محالھ سپھر کردن فراموش کھ دونستممي زیاد

 دلم گرفتم رو خودم تصمیم... اما باشم شدن زده پس این عزادار ھامدت دادممي حق خودم بھ شھمرگ روز

 رو بابا خواسنمي دلم بفھمھ، رو غرورم شدن خورد کسي خواستنمي دلم بسوزونھ، دل واسم کسي خواستنمي

 بھ رو ضعفم خواستمنمي بفھمھ چیزي کسي نبود قرار اما بود مرده دلم. برنجونم رو جون مریم و بشکنم ھم تو

 7 نزدیک ساعت. ریزهمي اشک واسش و آگاھھ غم این از کھ باشم کسي تنھا خودم گرفتم تصمیم پس ببینن چشم

 نبود خوب چندان حالم شد وارد و کرد باز درو بود مونده در روي کھ کلیدام با برگشت پر دست با نوید کھ بود

 کرد ریزي اخم دیدنم با کردمي درد قبل از بدتر مراتب بھ سرم و بود شده سرخ و متورم گریھ زور از چشمام

 بھش توخالي و سرد لبخند گرفت سمتم بھ کوچولو کیک یھ و راني یھ خرید يکیسھ از و اومد جلو حرفي ھیچبي

 رو امآبمیوه حرفي ھیچبي. زنیممي حرف ھم با بعد بخوري چیز یھ بھتره فعالً : گفت کھ بزنم حرفي خواستم زدم

دادم تکون »آره« ينشونھ بھ سريبھتري؟: پرسید و کرد نگاھم محوي بالبخند شد کھ تموم خوردم کیک نصف با  

 

. کني استراحت اتاق تو کم یھ بري بھتره :گفت و گرفت دستم از رو کیک جلد و خالي قوطي اومد سمتم بھ کھ

 :گفت کنھ نگاھم کھاین بدون... بابام: گفتم و برسونم بھش رو منظورم کلمھ یھ تو شد باعث نگراني اما بودم خستھ

 بیمارستان خود تو ھاتعمل از بعد داره احتمال گفتم بھش کردممي رو حالت این فکر زدم حرف باھات کھ دیروز

 چیز ھمھ: گفت و فشرد ھم روي رو ھاشدندون. بیمارستان: گفتم ايکلمھتک. بیاد جا حالت تا کني استراحت

 کھاین بدون اومد طرفم بھ رفتمي گیج سرم اما شدم بلند جا از. نداري صورت بھ رنگ بخواب برو پاشو مرتبھ

 کرد مرتب روم رو نازک يمالفھ نوید شدم دراز تخت روي و رسیدم اتاق بھ نیفتم بود اظبمو بزنھ دست بھم

 و بزنم لبخند کردم سعي توان تمام با شد خیره بھم سؤالي و برگشت سمتم بھ زدم صداش کھ بره بیرون خواست

: گفت و واقعي، مدتش نای لبخندھاي تمام برعکس زد لبخند کني؟مي فراموش رو ساعت چند این ھاياتفاق: گفتم
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 خیلي بودم خستھ رفت بیرون اتاق از نوید و چکید چشمم از اشک قطره یھ لبخند میون افتاده؟ ھم اتفاقي مگھ

 اینقدر کھ بود ھمین شاید. بد اتفاق ھمھ این فشار از روحم رويپیاده و خوابيبي ھمھ این فشار از جسمم خستھ

 روحم اما بود رفتھ بیرون جسمم از خستگي بود پھن آسمون وسط ابآفت کھ شدم بیدار وقتي برد خوابم زود

 چندان نھ ھايصندلي ھمون روي نوید رفتم بیرون اتاق از آروم و شدم بلند جا از بود دارتب و زخمي چنانھم

 با قح. بابا از ناموفق؟ تماس پنج انداختم بود میز روي کھ گوشیم بھ نگاھي بود رفتھ خواب بھ رنگ نارنجي نرم

 اولین با گرفتم رو اششماره بسوزونم خودم تقدیر بگم بھتره یا اشتباه گناه بھ رو اطرافیانم نداشتم حق من بود نوید

. سالم: گفتم و کردم باز دھن نشست وجودم تو آرامش از موجي نگرونش و گرم صداي شنیدن با داد جواب بوق

 جواب زنممي زنگ ھرچي دیشب از چرا سالم :گفت و شد ترنگران بابا خوردم جا صدام گرفتگي از خودم

 گفت بھم نوید: گفت و کشید عمیقي نفس. بابا امخستھ :گفتم و دادم قورت رو زد چنگ گلوم تو کھ بغضي دي؟نمي

 کھ وقتھ خیلي من اما: گفتم و زدم پوزخندي. نکني غرقش رو خودت دادي قول تو نره یادت اما شلوغھ سرت

... اینھ غیر اگھ اما غریقھ بھترین خودش خدا نترس کھ خدایي غرق اگھ: داد جواب و ردک مکثي. شدم غرق

 کھ کسي... دوستھ تریننزدیک و بھترین اون بیاد یادم شد باعث شد آرامشم باعث اشکلمھ چند ھمین کرد سکوت

 کوتاه سکوتي ھم باز. گردممي نجات دست یھ دنبال کھ شدم خدا غیر غرق: گفتم آرومي بھ کردم فراموشش مدتیھ

 نجات سکوت غرق يخونھ از منو تونستي توام شاید بیا دیدیش اگھ درازه سمتت پیرمرد من دست :گفت بعد و

 .بدي

 

 

 گشتممي آرامش دنبال: نوشتم یادداشت برگھ روي کنم بیدارش نیومد دلم بود خواب خواب انداختم نوید بھ نگاه یھ

 افتادم راه و خروجي در بھ چسبوندم رو برگھ و بابا پیش میرم نذاشتي تنھام کھ نممنو منبعش دنبال رفتممي باید

 اما کرد نگاھم باال گرفت رو سرش کردم سالم بود جوشقھوه با رفتن ور مشغول آشپزخونھ تو بابا رسیدم وقتي

 ھاتلباس تو تا جاشھب. نتونستم اما کنم درست قھوه یھ اومدنت تا خواستم: گفت و پایین انداخت رو سرش دوباره

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 romantops  برترین رمان ھا

t.me/romantops 
 

 دستش دادمي عذابم این و کردنمي نگاھم دلخوره ازم کردممي حس. کنممي حاضر دمتازه چاي یھ کني عوض رو

 بھ تا کشید باال مچش دور شده گره دست از رو نگاھش دلخوري؟ ازم: پرسیدم آورد باال رو سرش گرفتم رو

 کھ شبي بابت: گفت و زد زل ھامچشم تو بابت؟: پرسیدم جبمتع. دلخورم خودم از نھ، :گفت و رسید صورتم

 بودي، بیمارستان کھ نگو: گفت و کرد غلیظي اخم... من: گفتم کردم باز لب. رسوندش صبح کجا دخترم دونمنمي

 ھاتلباس برو: گفت و گرفت ازم رو نگاھش پرید رنگم. خونھ آوردنمي رو کیفت شب ينیمھ سپھر بودي اگھ کھ

ً . بریزم رو ھاچایي خواممي کن عوض رو  ھاملباس بھش توجھبي بود تخت روي کبفم رفتم اتاقم سمت بھ اجبارا

 بود بخارھایي محو و بود نشستھ راحتي ھايمبل روي بابا برگشتم پایین بھ اضطراب کمي با و کردم عوض رو

 سرعت بھ منتظره کردم حس آورد باال رو نگاھش نشستم روشروبھ و رفتم سمتش بھ شدمي خارج چایي از کھ

 شد خشمگین نگاھش... از تونيمي نداري باور اگھ حتي گذروندم مطب تو رو دیشب بابا، نبودم بدي جاي: گفتم

. . خوابت جاي واسھ بگیري شاھد نخواستم میدي، توضیح داري کھ بودي کجا نپرسیدم: گفت و برید رو حرفم

 خونھ این اینقدر کھاین از: گفت و کوبید میز روي رو چایش یوانل دلخوري؟ چي از پس: پرسیدم باناراحتي

 اینقدر کھاین از. جااین از غیر جایي یھ بھ بردي پناه مشکل و ناراحتي و دلتنگي وقت تو کھ بود تنگ واست

ھاشحرف پاي بشینھ بخواد غیر از دخترم حاال کھ نبودم شنوا گوش .  

 انگار: گفت و نشست کنارم شد بلند جا از زدم؟ حرف کي واسھ و بودم حتنارا دونيمي کجا از: پرسیدم بھت با

 اما بشي فراري ھم خونت و من از حتي کھ کنھ داغونت انقدر تونستھ چي دونمنمي کردم بزرگت خودم رفتھ یادت

آرومي انقدر االن کھ نشستھ ھاتحرف پاي کسي مطمئنم  .  

 بابا، نیستم: گفتم و کردم بغض گذاشتم زانوھاش روي رو سرم زدم زانو پاش جلوي اومدم پایین مبل روي از

 با شد دویده وجودم سراسر تو خاصي آرامش و کرد موھام نوازش بھ شروع سکوت در بامکث. نیستم آروم

رو؟ سیمین مامان یا داشتي دوست تربیش رو من زندگیت تو: پرسیدم بغض ھمون  
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 کردم بلند رو سرم شده؟ چي بگي خواينمي :گفت بده رو سؤالم وابج کھاین بدون بعد و کرد طوالني سکوت یھ

 خیلي مامان واسھ دلم: دادم ادامھ و کردم بغض. ریختھ ھم بھ چیز ھمھ انگار بابا گیجم دونم،نمي ھم خودم :گفتم و

 بھم يخیل شد تنھا آرزو گفت بھم مھرنوش و رفت سیمین کھ روزي: گفت و کرد نگاھم باناراحتي. شده تنگ

 داشت بغض. داري نیاز مادر یھ بھ من از تربیش تو کنممي حس امروز اما مادرش ھم پدرشم ھم گفتم برخورد

 تا شدم بلند جا از زد دامن امدیگھ دردھاي بھ لیاقتیمبي و بابا محبت ھمھ این از وجدان عذاب حس کردمي امخفھ

 و میوه تو و بود عشقم سیمین: گفت بااخم چرخیدم سمتش بھ زد صدام شدم دور ازش کھ قدم چند نگفت ھیچي برم

 بغضم. نکردم خرج دیگھ کسھیچ واسھ رو داشتم سیمین واسھ کھ ھایيعاشقانھ صداقت وقتھیچ. عشقم يثمره

 کودکي عھد کھاون بود راحت خیالم دیگھ حاال کردممي آرامش احساس زدم، لبخند اشک ھمھ اون میون شکست

 و گذاشت ھم رو آروم رو ھاشچشم. ممنون: گفتم و ریختم کلمھ یک توي رو امقدرداني تمام ودمنب من شکست رو

 وقتي کھ بماند کارم سر برگشتم روز اون فرداي از. دوخت بود کرده یخ حاال کھ ھایيچایي بھ رو نگاھش بعد

 کھ بماند نپرسم، ازش رو سپھر حال و بگیرم رو خودم جلوي نتونستم کردم کاري ھر رسید جون مریم روز اون

 و کار سر برگردم بود سخت چقدر بماند نشست قلبم تو درست صاعقھ مثل درد یھ نداره خوشي حال گفت وقتي

 یک مرخصي شنیدم روزھا اون کھ خبري بھترین. کارم محل تغییر خاطربھ کردم سرزنش رو خودم چقدر بماند

 و بودم شرمگین و دلخور اما نگران و دلتنگ نیستم دیدنش بھ مجبور کھ شدم خوشحال چقدر بود سپھر ايھفتھ

 فکرش انقدر جون مریم و رو امناراحتي دلیل حتي نپرسید چیزي بابا. باشیم نداشتھ برخوردي دادممي ترجیح

 حس رو حضورش يلحظھ بھ لحظھ اما برگشت کھ نویدي نوید و نشد ھم حالم متوجھ حتي کھ بود سپھر مشغول

 نشده تموم دنیا کنھمي یادآوري بھم ھاشعصبانیت ھم گاھي و امیدبخشش ھايحرف با و زنھمي زنگ مدام کنممي

 و آرامش فکر بھ لحظھ ھر عاشق کھ کنھمي پیدا معنا وقتي عشق گھمي میده یادم رو عاشقیت رسم داره

باشھ معشوقش خوشبختي . 
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 بود نمایان حرکاتم تک تک تو پریشوني انقدر برگرده سپھر قراره و شده تموم ھفتھ یک کھ امروز تا بودم ترآروم

 ایستگاه توي یا نشدن خارج و اتاقم تو رفتن بودم کرده گیر متضاد حس دو بین بود کرده کنجکاو رو پرستارھا کھ

ً  ساعت. دیدنش و موندن پرستاري  شدم بلند کھ جا از برم اتاقم بھ تا گرفتم رو تصمیمم کھ بود صبح 9 حدودا

 چرخیدم اياراده ھیچبي کرد یخ بدنم ایستاد قلبم. برگشت سفر از یار روشن، فراھان چشم: گفت شوخي ھب فھیمھ

 سنگیني انگار بود شده ترخواستني صورتش کم ریشتھ اون با جذاب و پوشخوش بود ھمیشھ مثل دیدمش و

 گرمي... وقفھبي و تند افتاد تپش بھ قلبم موند ثابت روم نگاھش و چرخوند اطراف بھ سري کرد حس رو نگاھم

 کردم خم سالم ينشونھ بھ رو سرم آرومي بھ و کردم پیدا رو خودم تا کشید طول کردممي حس بدنم تو رو خون

 گره نفس رفتنش با. داد ادامھ داخلي بخش سمت بھ رو مسیرش زود خیلي من حرکت تکرار با بعد و کرد مکث

 عمل اتاق بھ رفتم واسھ تا رفتم اتاقم بھ متعجبش نگاه و فھیمھ بھ توجھبي و دادم بیرون راحت و گرم رو امشده

 کشیممي نفس مکان یھ تو دونستممي کھ ھمین کردمنمي حس رو سختیش اما بود سختي کاري روز. بشم حاضر

 دلش بود بھتر روحیش حال زدم نگین بھ زنگ یھ کردممي مزه مزه رو داغم چاي کھ حیني در بود کافي واسم

 زندگي خوردممي غبطھ حالشون بھ کرد آشتي زود خیلي و نیاورد رو علي از جدایي طاقت روز پنج از تربیش

 امید صبر بزرگي بھ طاقتي داشت طاقت باید ايزندگي چنین بھ رسیدن براي دونستممي داشتند ايعاشقانھ و آروم

 رو بھتریني اون قدر بدونم قدر تا دادممي پس ونآزم یھ باید منم شاید علي و نگین امیدواري و گذشت یا نگار و

 با پرستارھا از یکي شد باز در یھو کھ بودم خودم خیال و فکر تو کنھمي مھیا واسم صبرم پاداش بھ خدا کھ

: گفت و داد قورت رو دھنش آب شده؟ چیزي: پرسیدم و شدم بلند جا از ترسیدم کرد نگاه بھم زدهوحشت يقیافھ

 دور رو میز سرعت بھ پایینھ حیاتیش عالئم و کرده تشنج نیست خوب حالش اصالً  شده عمل صبح کھ بیماري

 افت دچار لرزیدمي ھم ھنوز بود کندتر نبضش و کند قلبش ضربان ریتم رسوندم ریکاوري بھ رو خودم و زدم

 سمتش بھ میره استراحت براي ساعت این فردمنش دکتر دونستممي نداشت رو بھ رنگي و بود شده شدید فشار

200 روي پرستاري رفتم شوک دستگاه سمت بھ شد قلبي ایست دچار بیمار لحظھ چند از ترکم تو رفتم J تنظیمش 

 معکوس شمارش با مالیدم دھيشوک کاتدھاي اليالبھ رو مخصوص ژل کرد پاره رو لباسش دیگھ یکي و کرد

پرید درجا بیمار فشردم رو انرژي يتخلیھ يدکمھ و گذاشتم اشسینھ روي رو دستگاه 1...2...3  
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250 روي رو دستگاه باراین نکرد تغییري ضربان اما J کھ کنم نزدیک اشسینھ قفسھ بھ خواستم و کردم تنظیم 

 و بردم باال رو دستم کشیدم راحتي نفس حرف این شنیدن با برگشت بیمار دکتر: زد فریاد پرستارھا از یکي

 نفس تند کمي و آروم اکسیژن ماسک کمک بھ حاال کھ بیمار بھ کردم پاک ور امپیشوني رو جاري ھايعرق

 چک از بعد کرد پیدا نجات کھ کردم شکر رو خدا آقاجون، سال و سن بھ بود مرد یھ کردم نگاه کشیدمي

 گرفتند رو اطرافم بیمار يخانواده خروج محض بھ بیرون زدم اتاق از بودنش راه بھ رو از اطمینان و وضعیتش

 و بود کشیده صورتش تو رو چادرش کھ حالي در و بود نشستھ اونورتر صندلي روي کھ مسني خانم روي نگاھم

 بود گرفتھ رو دورم کھ افرادي از یکي بھ رو موند ثابت کنھمي گریھ داره بود پیدا ھاششونھ شدید لرزش از

 وضعیت بگید دکتر خانم خدا رو تو حاال ھ،مادرم بلھ :گفت و داد تکون سري مرد ھستند؟ شما با ایشون: پرسیدم

 با آورد باال رو سرش گذاشتم اششونھ روي رو دستم رفتم خانم اون سمت بھ سؤالش بھ توجھبي طوره؟چھ پدرم

 کرد عمل قولش بھ: گفتم و دادم فشار کمي رو اششونھ. نذاره تنھام بود داده قول حاجي: گفت و کرد بغض دیدنم

 کرد باز جا بزرگ لبخند یھ اشکش پر صورت میون. میاد ھوش بھ دیگھ ساعت دو یکي تا خوبھ حالش ھم االن

 این از تربیش بود کرده ضعف بدنم شکرت خدایا: کرد زمزمھ دل تھ از و برد آسمون سمت بھ رو ھاشدست

 و ھايخواببي خاطربھ دونستممي رفتمي گیج حسابي سرم گذشتم کنارشون از آروم نداشتم موندن طاقت

 رو دستم و بستم رو ھامچشم. خورد ھم بھ تعادلم لحظھ یک و رفت سیاھي چشمام است وقتھ چند این ھايناراحتي

 دیدم جلوم رو قند آب لیوان یھ با پرستارھا از یکي کردم باز کھ رو ھامچشم بشم افتادنم مانع تا گرفتم دیوار بھ

 توي کھ پاشایي دیدن با کھ دکتر کدوم بپرسم خواستم. بود تردک آقاي سفارش: گفت کھ کردم تشکر و زدم لبخند

 اون زدم لبخند و کردم نگاه بھش قدرداني با شده تموم شیفتم ساعت اومد یادم کردمي نگاھم و بود ایستاده راھرو

 رو ھرسپ ببینم دیگھ بار یک رو بیمارم يخانواده تا برگشتم وقتي رفت اتاقش سمت بھ و داد رو لبخندم جواب ھم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 romantops  برترین رمان ھا

t.me/romantops 
 

 کشیدن سر با و دزدیدم رو نگاھم سریع شده رو دستش کھ مجرمي مثل کنھمي نگاھم داره ریز اخم یھ با کھ دیدم

شدم دور ازش بلند ھایيقدم با قند آب . 

 

 

 بیرون بیمارستان از شیفت تحویل و زدن کارت از بعد و کردم جمع رو وسایلم رسوندم، اتاقم بھ رو خودم باعجلھ

ً  بیمارم درمورد مشکلي اومدن وجود بھ درصورت سپردم فھیمھ بھ رفتن از قبل البتھ زدم  ورود با کنھ خبرم حتما

 کسي کشیدم مشام بھ رو شده سرخ مرغ عطر و کشیدم عمیقي نفس آورد ھجوم وجودم بھ آرامش احساس خونھ بھ

 سالم: گفتم و زدم لبخندي دبو زعفرون کردن آب مشغول جون مریم رسوندم آشپزخونھ بھ رو خودم نبود ھال تو

 و بستم رو سماور شیر سرعت بھ کھ بسوزونھ رو خودش بود نزدیک و ترسید صدام شنیدن با. جونم مریم

 ببخشید :گفتم باشرمندگي. گذشت خیر بھ مادر، نھ: گفت و کشید راحتي نفس نشد؟ چیزیتون: پرسیدم بانگراني

 نبود جااین فکرم اصالً  بود خودم تقصیر: گفت و پاشید روم بھ مھربوني لبخند. نبود ترسوندنتون قصدم خدابھ

 و من اومدن متوجھ حتي کھ کنھ مشغول رو ذھنتون انقدر تونستھ چي: پرسیدم باکنجکاوي. ترسیدم ھمین واسھ

. نیست مھمي چیز :گفت و کرد جور و جمع رو خودش زود اما رفت ھم تو ھاشاخم نشدین؟ ھم ماشین صداي

 و خندید مھربون. دونمنمي :گفتم و انداختم باال ايشونھ جا؟این بیاد امشب قراره کي بپرسي خوايينم راستي

 رو شام تا بیارن ھم رو علي و نگین خواستم ازشون منم اینجا میان نگار با شب گفت زد زنگ امید غروب :گفت

 رو اشگونھ باخوشحالي. باشن تنھا کم یھ بھتره و شونخونھ برگشتھ دیروز تازه نگین گفت منتھا بخوریم ھم با

 یھ کھ بشم خارج آشپزخونھ در از خواستم زد لبخند فقط و نگفت ھیچي. جون مریم خوبي خیلي: گفتم و بوسیدم

 میوه کم یھ رفت: گفت بود چایي کردم دم مشغول کھ حالي در کجاست؟ بابا راستي :پرسیدم و افتاد یادم چیز

 امید، اومدن ھم و نگین اومدن عقل سر واسھ ھم بودم خوشحال رسوندم اتاقم بھ رو خودم و گفتم »آھاني«. بگیره

 پنھان دلم توي کوتاھي ھرچند مدت براي رو شدن زده پس غم و درد مقطعي ھايخوشي این زیر تونستممي شاید
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 بودنشون شاد خاطربھ نھ گرفت دلم باریدمي خوشبختي روشون و سر از اومدند ھمسرش و امید و رسید شب کنم

بیاره سرحالش تونستنمي ھم داداشم دیدن حتي کھ خودم غمگین دل خاطربھ  

 

 و ھاشوخي کھ بود حدي بھ کالفگیم و دلتنگي بود زده سنگش راحت خیلي کھ خواستمي رو کسي دلم ه

 پیچید امبیني زیر دیگھ باریک غذا عطر شام میز سر وقتي حتي نیاورد سرحالم ھم نگار و امید ھايشیطنت

 باال رو سرم کردم حس رو نگاھي سنگیني کردمي امخفھ داشت بغض. کنھ چاره رو اماشتھایيبي درد نتونست

 و نگار بھ میز کردن جمع تو خواستم شام صرف از بعد خورد گره امید نگران و پراخم نگاه تو نگاھم و آوردم

 اومدیم ما وقتي از خوب ورپریده ببینم بیا: گفت تباشیطن و کشید رو دستم امید کھ کنم کمک جون مریم

 جنع میزو بذار برو ھم حاال. امخستھ کم یھ فقط دیوونھ حرفیھ چھ این: گفتم و کشیدم رو دستم. کردیا محلمونکم

 باید کھ بدو... کنيمي کار ھم خیلي نیست: گفت لحن ھمون با و کرد باز رو ھاشاخم زود خیلي اما کرد اخم. کنم

 گرفتھ رو مچم محکم اما دربیارم دستش از رو دستم کردممي سعي. کني جبران رو شب سر از ھايحرفيکم امتم

 حیاط بھ کھاین تا کردممي غرغر چنانھم من و خندیدندمي رفتن در واسھ من تالش و امید پافشاري بھ بقیھ بود

 منو اصالً  شکستي رو دستم دیوونھ، پسره زدم غر دادممي مالش رو مچم کھ حالي در کردم ول رو دستم و رسیدم

 صورت و وحشتناک ھاياخم دیدن با» ...انگار« گفتم و برگشتم نمیده جواب دیدم وقتي چیکار؟ جااین آوردي

 گردنت تونستممي اگھ: غرید ھاشدندون الي از امید؟ شده چیزي: پرسیدم باتعجب ماسید دھنم تو حرف سرخش

 تعجب از دھنم و شدم خشک جام سر کھ بود کاري انقدر اشضربھ. نشي عاشق رخودس دیگھ تا شکستممي رو

 این بھ اونم دادي؟ رو دلت بشنوم نوید از باید کھ شدم غریبھ انقدر حاال :داد ادامھ عصبانیت ھمون با موند باز

 افتادن بیرون پرده از مکردنمي فکر وقتھیچ شد وارد دوم ضربھ. نکني اياحمقانھ کار بود نگران کھ گفت خاطر

 ندارم؟ خبر خودم کھ رسیدم نامحرمي درجھ این بھ وقتھ چند :گفت و گذاشت جلوتر قدم یھ. باشھ نوید کار راز این

 بھ شروع اجازهبي ھاماشک. برادریھ خواھر ھرچي از بکن و سرت بنداز ھم روسري یھ پس: زد فریاد یھو

 لجن بھ کھ احساس یھ از گفتم؟مي بھت باید رو چي: گفتم نکرد اھمنگ گرفتم رو بازوش رفتم جلو کرد چکیدن
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 شده متوجھ بد رو منظورم فھمیدم آرزو؟ گيمي چي: پرسید و چرخید سمتم بھ نگراني و بابھت شد؟ کشیده

 زدن پس و خودم بااعتراف کھ سوزممي آتیشي تو دارم است ھفتھ یک نگفتھ بھت نوید کھ نگو: گفتم بنابراین

 بھم دونينمي کھ نگو: گفتم وارنالھ و انداختم بغلش تو رو خودم گرفت تعجب رنگ نگاھش. شده روشن سپھر

 عالقھبي بھم کردممي استنباط ھاشحرف و حرکات تمام از کھ زماني درست اونم ندارم زندگیش تو جایي گفت

 .نیست

 

 

 خشمگینش و عصبي نگاه کشید بیرون ششآغو از منو بعد و شد ترتنگ بود شده حلقھ کمرم دور کھ ھایيدست

 در سمت بھ و ذارمنمي اشزنده: گفت کینھ از پر اما آروم صداي با و چرخوند صورتم اجزاي جزء جزء تو رو

 اون نبود اون تقصیر: گفتم و کردم زدن حرف بھ شروع سریع کرد خونھ دلم تو وحشت. افتاد راه بھ خروجي

 ھامحرف بھ توجھبي دیدم وقتي. باشم سربار عمر یھ خوامنمي خوامنمي اینو نم اصالً  کنھ قبول منو نیست مجبور

 دیدن با کنھ نگاه صورتم تو و بایستھ کردم مجبورش و کشیدم رو بازوش کنھمي اضافھ ھاشقدم سرعت بھ

 حق اون: گفت کشیدمي دستم تو از رئ بازوش کھ حالي در. باشم تحمیل یھ خوامنمي: گفتم سرخش ھايچشم

 التماس اشک از خیس صورتي با افتاده پا از من و شد بستھ در: سوم يضربھ. بده قرار بازیچھ رو تو نداشت

نرو توروخدا: کردم .  

 از داشتم میودند سراغمون کدومھیچ صحبتیم مشغول ھنوز ما کھ خیال این بھ بقیھ و بودم حیاط تو ساعتي یک

 نفرشون سھ يخنده صداي ورودم محض بھ شدم وارد و نیاوردم طاقت باالخره افتادممي پس نگراني و دلشوره

 نگاه با و آرزو؟ خوبھ حالت: پرسید و شد بلند جا از بانگراني نگار داد آورعذاب سکوت یھ بھ رو جاش و قطع

 امید :پرسید بابا کرد ترشوننگران ھمین و شد روون دوباره ھاماشک کجاست؟ امید: پرسید ترينگران و تردقیق

 :گفتم و کردم باز زبون جاشبھ نزنم واقعیت از حرفي دادم ترجیح پریدشون رنگ ھايچھره دیدن با بابا؟ کجاست
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 نگار باالخره کردندمي نگاھم شده گرد ھايچشم با نگار و شک با جون مریم و بابا. رفت... شد دعوامون ھم با

 رو خودم تا برند کنار راھم سر از بود این خواھشم تنھا بودم تھریخ ھم بھ تنھایي؟ رفت؟ :پرسید و نیاورد طاقت

. کردمي نگران منو این و بود عصبي امید رفتمي خونھ از باید اون زدممي زنگ سپھر بھ باید برسونم اتاقم بھ

 از رو خودم سریع و... تنھایي رفت، آره: دادم جواب سرسري و کوتاه بنابراین بشکنند ھاحرمت خواستنمي دلم

 اعالم کھ زني صداي اما شھ برقرار ارتباط تا کردم لمس رو نفسھم رسیدم اتاقم بھ کردم خارج حصارشون

 کلي گرفتم رو امید يشماره باراین و کرد قطع زد زنگ گوشم تو »باشدمي خاموش نظر مورد دستگاه« کردمي

 يجملھ و زدم زنگ سوم بار براي وقتي دکر ریجکت باراین کردم امتحان دوباره نداد جواب اما خورد زنگ

 روي رو خودم »لعنتي« يخفھ فریاد با پیچید گوشم تو مرگ ناقوس مثل »باشدمي خاموش نظر مورد دستگاه«

انداختم تخت  

 

 باشھ برگشتھ خونھ بھ امید دادمي احتمال بود اشون خونھ بھ برگشتن براي نگار اصرار از نشون بیرون صداھاي

 و نکرد قبول بابا اما برگرده آژانس با گرفت تصمیم جون مریم و بابا اصرارھاي تمام وجود با لیلد ھمین بھ و

 رفت باالتر ھم من يگریھ نواي در، شدن بستھ صداي شنیدن با. برسونش خودش تا کنھ صبر لحظھ چند خواست

 بینمون دلخوري و دعوا کرد شتال خیلي شد اتاقم وارد و کرد باز رو در جون مریم کھ کردممي تنھایي احساس

 یھ مثل. کنھ دعا واسم خواستم ازش و ریختممي اشک بودم برده پناه آغوشش بھ کھ حالي در فقط من اما بفھمھ رو

 یعني این بود برنگشتھ ھنوز بابا و بود صبح 3 نزدیک ساعت شدم آروم تا داد نوازش رو موھام مھربون مادر

 اوج در و برداشتم رو تلفن. مرگ سرحد تا کالفگي یعني تر،بیش نگراني نيیع نرفتھ، اشخونھ بھ ھنوز امید

 راحتي نفس داد جواب آخر ھايبوق با بود روشن کردم تعجب گرفتم دیگھ باریک رو امید يشماره ناامیدي

 امتھخس خیلي بگو نگار بھ امخونھ راه تو: داد جواب نذار و خستھ امید؟ کجایي: پرسیدم بالفاصلھ و کشیدم

دنبالش میام فردا بمونھ جاھمون .  
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 رفتن دلیل منظورش دونستممي گفتي؟ چي بھشون: پرسید کوتاه. خونھ رفت بابا با موقع ھمون نگار: گفتم سریع

 حرف تونستمنمي اما زدمي شور دلم. خوبھ: گفت قبل از ترکوتاه. شده دعوامون گفتم :گفتم باخجالت ھنگامشھبي

 ھم بعد. زدیم حرف ھم با کم یھ فقط خوبھ، حالش نباش نگران: گفت و اومد حرف بھ خودش رسمبپ چیزي و بزنم

 کھ حالي در گذاشتم متکا روي رو سرم گھنمي دروغ بودم مطمئن کشیدم راحتي و عمیق نفس کرد قطع رو تلفن

کنھ ھدیھ مشآرا بھم و بگیره آغوشم در قراربي کودکي چون خواب دادم اجازه بودم زده زل سقف بھ . 

 

 نوازش رو بود افتاده کنارم تخت روي کھ کوچولویي خرگوش شدم بیدار 6 ساعت رأس معمول طبق بعد روز

 امجمعھ روز نیستم مجبور قبل مثل کھ بودم خوشحال و است جمعھ امروز دونستممي زدم لبخند روش بھ و کردم

 آب دوش یھ گرفتن از بعد و شدم بلند جا از ببینم یکنزد از رو سپھر تونممي جاشبھ بلکھ بگذرونم خونھ تو رو

 تند و تلخ بوي برعکس پاشیدم خودم بھ عطرم از پوشیدم رو بودم کرده انتخاب قبل از کھ مناسبي ھايلباس گرم

 اطراف نوازيشامھ و خاص بوي گرفتیممي قرار ھم کنار وقتي کھ داشت مطبوعي خنکي و شریني سپھر عطر

 زدم بیرون اتاق از و برداشتم تخت کنار میز از رو سوییچ شدم آماده مرتب اما ساده ھمیشھ لمث کردمي پر رو

 بود منتظرم شده چیده صبح اذان از دونستممي کھ ايصبحانھ میز و بودند خواب جون مریم و بابا معمول طبق

 گرفتم پیش رو پلھ راه ماشین ارکپ از بعد و رسیدم بیمارستان بھ افتادم راه بھ و خوردم تلخ چاي فنجاني میلبي

ً  نفس رسیدم کھ سوم يطبقھ بھ کردم پوشيچشم داشت اموسوسھ در سعي کھ آسانسور چراغ از و  عمیقي نسبتا

 از باید اعصاب و مغز بخش بھ رسیدن براي کھ بود شده طراحي طوري پلھ راه. دادم ادامھ راھم بھ و کشیدم

 ھاپلھ بھ متصل در ھمیشھ چرا دونمنمي کھ داشت اظطراري يپلھ راه ھم ما بخش ھرچند گذشتممي داخلي بخش

 براي سرگردوني از رو مشتاقم ھايچشم کردممي سعي و بودم عبور حال در معمولي خیلي ھرحال بھ بود قفل

 بھ اول لیظغ اخم یھ با کھ افتاد فراھان يگرفتھ يچھره بھ نگاھم کھ بودم گیرودار ھمین تو کنم منع محبوبش دیدن

 وجودم عجیبي شیطنت نبود سختي کار چندان باشھ کي دوم نفر کھاین حدس کردمي نگاه جلوتر کمي بھ بعد و من

 بود شده ھم متعجب طلبکارش و اخمو نگاه حاال بست نقش صورتم رو لبخند یھ مثل اثرش و کرد پر رو
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ً  بگذرم خیرش از خواستنمي دلم اصالً  اما سختیھ کار دونستممي  باھاش صحبتيھم واسھ دلم کھ مخصوصا

 مشغول من بھ پشت کھ سپھر سمت بھ مستقیم و کردم بلندتر کمي و ترمحکم رو ھامقدم بود شده تنگ حسابي

 شدم پشیمون کارم از شد حبس سینھ تو نفسم و رسیدم بھش وقتي کردم حرکت بود ھمراھان از یکي با صحبت

 رو راھم خواستم بشم رودررو باھاش اتفاق اون از بعد بخوام کھ دیدمنمي مخود در رو نفس بھ اعتماد این ھنوز

ً  کھ جایي سرش پشت بھ و کرد قطع رو حرفش دلیل چھ بھ دونمنمي کھ بگذرم کنارش از و کنم کج  من دقیقا

 شده بنامرت دیدنش با کھ قلبم ضربان و دیدم رو ھاشچشم شدن گرد و ابروھاش رفتن باال برگشت بودم ایستاده

اومد سمتم بھ قدم یک خانم اون بھ توجھ بدون رسید جنون بھ بود  

 

 

 و گرفت رو وجودم نفرت حس آن یک موند ثابت فراھان پوزخند روي نگاھم کھ گشتممي فرار راه دنبال

 با نیھثا چند. باشي داشتھ وقت اگھ البتھ :کردم اضافھ بادستپاچگي و بزنم حرف باھات خواستممي: گفتم بادیوونگي

 نھ :گفتم و کردم جود و جمع رو خودم سرعت بھ! بازم؟: گفت کوتاه بعد کمي و شد خیره بھم متعجب نگاه ھمون

 زمزمھ لب زیر کھ حالي در و گرفت امشده گرد ھايچشم از رو نگاھش آرومي بھ. نبود این منظورم اصالً  نھ

 لب زیر کھ ايلعنتي ھم و بود شده کالفھ بودنم با ھکاین از ھم شکست دلم. رفت اتاقش سمت بھ »لعنتي« کردمي

 تو رفتم دنبالش خانم اون طلبکار نگاه فراھان کنجکاو و مستقیم نگاه زیر شده گره بغض یھ با شنیدم و کرد نثارم

 روي سرکش و ریختھ ھم بھ بود مرتب پیش دقیقھ چند ھمین تا کھ موھایي و بود نشستھ میز پشت اتاقش

 امید بھ ھیچي من متأسفم دیشب بابت: گفتم وارطوطي و تند بیاد حرف بھ کھاین از قبل بود شده پخش اشپیشوني

 و دونممي البتھ: دادم ادامھ باشرمندگي بنابراین نبود خوب این و گفتممي دروغ داشتم. فھمید کجا از دونمنمي نگفتم

 بھ کھ لبش روي کوچیک لبخند خواممي عذر ترنجوند کھ کرده کاري یا زد حرفي اگھ: کردم اضافھ من و من با

 اونا کھ شد چي دونمنمي پشیمونم روزم اون ھايحرف از ھم خودم من :بگم شد باعث اومدمي تمسخرآمیز نظرم

 و باتحکم. خرابم روحي وضع پاي بذارش تو :دادم ادامھ و زیر انداختم رو سرم گرفت رو گلوم بغض. گفتم رو
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 کور گره یھ مثل ھاشاخم آوردم باال رو سرم. باشم تنھا خواممي :گفت نره باال کنھمي سعي بود معلوم کھ صدایي

ً  :غرید دید کھ رو ماتم و خیره نگاه درخشیدمي عصبانیت برق ھاشچشم تو و بود شده  از حرفي ھیچبي. لطفا

 رو دلم روي ھايغصھ زا ذره یک حتي نتونست ھم فراھان حرص از پر و عصبي يچھره اومدم بیرون اتاقش

 بغض یھ ھمراه بھ کنندهخستھ و طوالني روز یھ کردم شروع رو دیگھ کاري روز یک و رفتم بخش بھ کنھ کم

. قلبم و غرور و بغض شکست بود بس شکستم، خاطرشبھ کھ ھرچي بود بس بشکنھ نذاشتم باراین کھ سنگین

 کنھ گمون بذار شده، پشیمون امدیوونھ قلب کھ کنھ فکر نماو خواستمي دلم نبودم پشیمون ھامحرف گفتن از دیگھ

 التماسم صدايبي فریادھاي کنممي فراموش کنھ فکر بذار. احساسمرو و قلب دست بھ غرور بردگي این بریدم

 شکستن ھمھ این از نیستم پشیمون کھ من بھ لعنت امدیوونھ عشق این عاشق کھ مني بھ لعنت... من بھ لعنت. رو

 کشید بیرون افکارم از منو نشست امشونھ روي کھ دستي لرزهمي دلم ھم فکرش با حتي کھ مني بھ لعنت و

 بھم شدمي دیده نگراني از ھایيرگھ حتي و مھربوني و صداقت توش کھ ھایيچشم با کھ بود فھیمھ کردم نگاھش

زدم جونيبي لبخند کردمي نگاه  

 

 

 اومدن با. کنھمي درستش خودش خدا دست بسپر رو چیز ھمھ میشھھ: گفت و گذاشت ھم روي آروم رو ھاشچشم

 ھیچ بھ نیاز و داشتم رو خدا من بود فھیمھ با حق کرد پر رو وجودم اطمینان احساس شد ترواقعي لبخندم خدا نام

 گذشت اما گذشت پربغض گذشت طوالني گذشت، سخت گذشت ھم روز اون باالخره نداشتم دیگھ کسھیچ و چیز

 ساعت تغییر نظرم بھ اما کردممي حس طوراین من ھم شاید کردمي دوري ازم سپھر بعد بھ روز ناو از

 حاضر و خونھ بھ نزدن سر باریک حتي باشیم، داشتھ ھم با رو مشترک ساعت ترینکم کھ صورتي بھ ھاششیفت

ً  لدالی بود داده ترتیب جمعھ صبح واسھ امید کھ کوھي يبرنامھ تو شرکت براي نشدن  باور بودتا محکمي نسبتا

ً  کنم  و شیطنت بھ حتي بودن ھم کنار واسھ ساده، دوستي ھمون واسھ کشیدمي پر دلم ببینھ منو خوادنمي دلش واقعا

 بدم. شدنشون تکراري از... ھالحظھ سکون و سکوت از خوردمي ھم بھ حالم حضورش گرم عطر براي نگراني،
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 تعجب مسبب نوید، ناراحتي مسبب سپھر، ھاينبودن مسبب بودم چیز ھمھ سببم کھاین خاطربھ خودم از اومدمي

 بابا غم از پر و نگران ھايچشم مسبب ھمھ از بدتر و پسرش و من جدید رفتارھاي از جون مریم سردرگمي و

 نوازش نرم رو موھام دارغصھ و دلتنگم کھ ھایيوقت تمام مثل تا بذارم زانوش رو سر و برم جلو خواستمي دلم

 رو خودم و بودم ساختھ محکم سد یھ مثل حاال بودمش چیده آجر آجر بود ھامدت کھ دیواري شدنمي روم اما بده

 نشھ کھ نبود محکم ھم اونقدرا دیوار این ھم شاید... دونمنمي بودم کرده محروم دنیا آرامش ترینبخشآرامش از

 باراین دادمي نشون رفتارش اما بشکنمش خوادمي ازم کھ مخوندمي بابا نگاه تو گاھي کرد عبور ازش و شکستش

 جنس از دیوار یھ شکستن طاقت امخورهزخم غرور ترسیدممي... ترسیدممي من و بشینم اون کمک امید بھ نباید

 نفس نفس و بابا محبت جنس از تنگ یھ بودم شده تنگ از افتاده بیرون ماھي یھ عین. باشھ نداشتھ رو فاصلھ

 دلتنگ.  قلبم دور پیچیدمي مدور و محکم پیچک یھ عین درد یادش با تنگ آب از دوري از بودم تاببي و دمزمي

 مرادش بھ شاید تا کوبھمي زمین بھ رو خودش کھ کوچولو سرخ ماھي اون عین درست بریده نفس و بودم

 و تب تو ھم من حاال نمونده تيوق دیگھ فھمھمي زود خیلي کوچولو ماھي کھ افسوس اما حیاتش آب بھ... برسھ

 پس تلخ طعم از نگھ دلتنگي، از نگھ تا کنم آروم رو امدیوونھ قلب تا کوبیدممي دیوار و در بھ رو خودم بودم تاب

 تو اتفاقي کامالً  طوربھ کھ بار سھ دو جزبھ گذشت ماه یک. نیومدن چشم بھ و بودن کم از نگھ شدن زده

بودم افسرده... بودم داغون... بودم خستھ نداشتیم يبرخورد ھیچ دیدمش بیمارستان  

 شاید... دور جاي یھ شاید کجا دونستمنمي باشھ امآزرده خاطر تسالبخش کمي شاید تا افتادم سفر یھ فکر بھ کمکم و

 نمک پیدا رو جا یھ ھمکارھا حتي بقیھ، و بابا پرسشگر ھاينگاه از فارغ روز چند خواستممي فقط نزدیک خیلي ھم

 آرامش دلم خواستمي رو خلخال بھ و اسلم يجاده تاب و پیچ دلم خواست،مي ھاشقایق يدره دلم. کنم فکر کمي و

 صورتکي ھاخواستن این يھمھ چون شاید خواستنمي ھیچي اما خواستمي چیز ھمھ دلم خواستمي رو کویر

 جلب رو رضایتش و بذارم درمیونش بابا با شب خواستممي گرفتم رو تصمیمم باالخره. شدنم نخواستھ براي بود

 با رسیدم خونھ بھ وقتي. مشھد واسھ کشیدمي پر دلم... خواستممي دل تھ از کھ جایيھمون برم خواستممي کنم

 پر رو وجودم عجیبي يدلشوده شدن خوشحال جايبھ ناخودآگاه و دلیلبي اما شدم تعجب از پر سپھر ماشین دیدن
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 وارد ببرم تو رو ماشین کھاین بدون و انداختم کلید شد خیس سرم عرق از کمرم يتیره و تند قلبم ضربان کرد

 بقبولونھ بھم داشت سعي کھ حسي اون بھ و شدم مطمئن حضورش بھ صداش شنیدن بعد و ھاکفش دیدن با شدم

 با بود کرده پر رو ونھخ اشخنده صداي کردم باز رو در و کشیدم عمیقي نفس زد پوزخند نیست سپھر ماشین اون

 سالم و شدم وارد بود کرده کم کمي امدلشوره از و کرد پر رو صورتم اياجازهبي لبخند اشخنده صداي شنیدن

 مریم فھمیدمنمي رو دلیلش کھ غمي با بابا چرخید سمتم بھ سرھا پرانرژي و بلند مدت این تمام برعکس کردم

 بھ رو جاش و رفت ھامغصھ تمام زد پر ھامدلتنگي تمام دیدنش با. نسردخو و عادي کامالً  سپھر و لبخند با جون

 رفتممي اتاقم بھ لباس تعویض براي کھ حالي در و بوسیدم رو جون مریم يگونھ انرژي با داد پھن و پت لبخند یھ

 با سفید شلوار یھ باشم بھتر ھمیشھ از خواستمي دلم کردم باز رو کمدم در فرستادم لعنت بیخودم يدلشوره بھ

 کھ پایین بود مناسب ھمي دور شام یھ واسھ نظرم بھ سفید يزمینھپس و یاسي ھايطراحي با شالي و یاسي تونیک

 رومروبھ کھ سپھر تلخ عطر توي عطرش بوي کشیدم برنج کفگیر یک بودند منتظرم بقیھ و شده چیده میز رفتم

ً  قاشق و ریختم برنجم روي رو ادمجونب خورش از پر قاشق لذت با بود شده گم بود نشستھ  سمت بھ رو پرم نسبتا

 با کھ بود نرسیده دھنم بھ دوم قاشق ھنوز شده برابر چند اشتھام کردممي حس مدت این تموم برعکس بردم دھنم

شد خشک دستم تو »کنم ازدواج خواممي« گفتمي کھ سپھر يجملھ  

 

 

 

 بھ رو شکم جون مریم و بابا متعجب چھره اما باشم شنیده اشتباه کھاین یدام بھ آوردم باال رو امناباوري از پر نگاه

 زیر بھ سر با دادم سوق طرفش بھ رو نگاھم بودم شده خشک انگار بود مونده ھوا تو ھنوز قاشق کرد مبدل یقین

 انقدر ین،سنگ از ترسنگین بود، سنگین جو بود گرفتھ بازي بھ رو بشقابش توي گوشت تیکھ چنگال با افتاده

 یک واسھ کردممي تالش گلي ماھي اون مثل درست نمونده کشیدن نفس براي اکسیژني کردممي حس کھ سنگین
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 تو ناامیدي با آورد باال رو سرش باالخره است کالفھ بود معلوم کردممي نگاھش تازه ھواي و اکسیژن ذره

: گفت آروم برگردوند بھم دوباره رو نفس کھ بود سپھر صداي شاید اومد حرف بھ و کرد گذرایي نگاه ھامچشم

 و اومد خودش بھ باالخره بابا. شنیدنش با بشید خوشحال کردممي فکر اما گفتم مقدمھبي انقدر کھ خواممي معذرت

 عروس این ھست کي حاال بدیم نشون نتونستیم و شدیم شوکھ کمي فقط »پسرم« شدیم خوشحال کھ معلومھ: گفت

 این ھست کي« »شدیم شوکھ« »پسرم« »شدیم خوشحال« شد اکو سرم تو دیگھ باریک بابا صداي خوشبخت؟

 خواستمي دلم »خوشبخت؟ عروس این ھست کي« »خوشبخت؟ عروس این ھست کي« »خوشبخت؟ عروس

 داشتم عجیبي ضعف و کرختي احساس بکنم امشده اکو مغز نثار بلند »شو خفھ« یھ و ھامگوش رو بذارم دست

 خوش جا ھاشلب روي بابا »پسرم« کلمھ از بعد درست کھ پوزخندي انداخت بھم پوزخندي با ھمراه نگاه سپھر(

 تک داخلي بیماراي و اعصاب و مغز بخش دارویي رابط فراھان تینا... فراھانھ اسمش: گفت و) بود کرده

 بھ کوتاھي نگاه شد رھا اببشق تو و اومد پایین دستم تو شده خشک قاشق شنیدمنمي دیگھ....  يخانواده فرزنده،

 سوزشش از و سوخت قلبم وسط درست جایي انداختم بود مشتاق دیگري و متفکر یکي کھ جون مریم و بابا

 سرم تو صداھا بود شده گم مغزم يھمھمھ تو آواش اما زدمي حرف ھم ھنوز سپھر شد اشک از لبالب ھامچشم

 کھ پیچید سرم تو نوید صداي دیدممي ھم رو تصاویر حاال تمبس رو ھامچشم کردمي امکالفھ و شدمي جلو عقب

 از ترکم تو برگشت امید کھ شبي مھموني، شب اون تصویر و »تا سھ شب یھ تو خوشبحالت« گفتمي باشیطنت

کردمي نگاش گستاخي با سپھر کھ داد امگلي ھايلباس بھ رو جاش و شد عوض تصویر ثانیھ چند  

 

 

 داريخنده چیز گفتممي کھ بود صداش حرصم از پر سؤال جواب در و کردمي اشنگ گستاخي با سپھر کھ

 داشتم... صداھا اما موندنمي خاطرم کھ گذشتمي سریع انقدر تصویرھا »تو يقیافھ آره« داد جواب و بینيمي

 از ترظریف یليخ« »شیممي ما روز یھ تو و من باالخره« »محرمند؟ ھم نویدخان«: شنیدممي اما شدممي دیوونھ

 »بسوزي بود نزدیک« »رازه یھ اون« »باش آروم رسیم،مي االن نترس« »کردممي فکر کھ ھستي اوني
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 بھ دست جوري یھ باید پلکیدمي برم و دور زیادي بود مدت یھ« »اعصابن و مغز متخصص ھم آرزوجان«

 بھ این« »عزیزم افتاده اتفاقي« »میاد بھت خیلي قرمز رنگ راستي« »صدر دکتر بگو فقط« »کردممي سرش

 آره« »چیھ؟ عشق دونيمي اصالً  تو« »خوب دارم دوست شاتوت« »اینجایي کھ خوبھ چقدر« »در فراھان

 »میده ھوس بوي عشقمون بشیم ھم اگر یا شیمنمي عاشق یا کھ ما نھ عاشقیھ ذاتشون کھ ھاشقایق این یعني عشق

 متأسفم« »بگیرم زن قراره من گفتھ کي حاال« »چشمم جلو میومد اتھقیاف بخورم شویدپلو نتونستم روز اون از«

 دلیل« »کني؟مي طرفداري انقدر بگند بد منم پشت« »دوستیم« »شد اما شدمي نباید کھ چیزھایي اون تمام بابت

 جبر« »رقصھنمي کسي با من جز آرزو« »نکنم باورت تونستممي کاش« »داري؟ دیدم کھ ايصحنھ واسھ

 درشت کافي ياندازه بھ چشمات« »نکني؟ اونجوري رو ھاتچشم کنم خواھش شھمي« »زده رو دلم زمونھ

 سر بشین خوردم غذامو من« »نگرد دنبالش گمھ سرش وقتھ خیلي کالف این« »شھمي بدتر کنيمي گردش ھست

ً « »زني؟مي حرف رسمي ھابچھ جلوي چرا« »من جاي  صداي با ايوقفھ »کرد؟ کمکت کي« »کن ترکش لطفا

 شد باعث چي« »مني؟ حد در کني فکر شد باعث چي« سپھر صداي ھم باز و »نکن اعتراف وقتھیچ« نوید

ً ...  بیرون برو« »لعنتي« »شیم؟مي ھم مال ما کني فکر  کھ بود بلند انقدر ھاھمھمھ و صداھا اومد بند نفسم »لطفا

 دادمي توضیح جون مریم واسھ رو چیزي داشت پھرس برسھ دیگران گوش بھ و بکشھ سرک ذھنم از ترسیدممي

 بھ نگاھش... بابا اما دادمي تکون سر ھرازگاھي کردمي نگاه بھش بود دقتش ينشانھ کھ اخمي با جون مریم و

 شدم بلند جا از نیاوردم طاقت دیگھ نداشت چکیدن ياجازه اما سوختمي اشک فشار زیر کھ ھایيچشم بھ بود من

 نداشت ايفایده اما بود »متأسفم« معني بھ نگاھي مثل سپھر آخر يلحظھ نگاه برگشتم اتاقم بھ »شیدببخ« یھ با و

عشق فقط... خواستممي عشق من خواستمنمي ترحم من . 

 

 

 برم شم بلند جا از خواستمي دلم. ترھمھمھ کم اما بود کرده صداھا يدوره بھ شروع وقفھبي و تند ذھنم قطار

 ھم تو عشق میده؟ ھوس گند روي آدمي عشق کنيمي فکر ھنوزم چیھ؟ عشق دونيمي حاال بپرسم و بایستم جلوش
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 تو دیدي نشدیم؟ ما دیدي مزاحمھ؟ یھ فراھان نگفتي مگھ بگیري؟ زن نیست قرار نگفتي مگھ میده؟ رو بو این

 امیدوارم چرا نبودم حدت در اگھ لعنتي؟ زدس پسم چرا پس داري باورم نگفتي مگھ موندیم؟ تو و من ھمون

 دادند،نمي بھم رو اجازه این بودند کرده پیدا راھشونو کھ ھایياشک اما چرا؟ کردي؟ اموابستھ چرا کردي؟

 برم و شم بلند جا از ذاشتنمي و بود شده سنگین و لخت کھ تني گرفتمي رو جلوم بود شده پارهتیکھ کھ غروري

 بھ ھقمھق صداي تا دادم فشار بالشتم توي رو سرم ساعت چند یا دقیقھ چند دونمنمي بپرسم ازش رو ھااین ھمھ

 تا بود کسي لحظھ اون کھ کردم آرزو چقدر دونمنمي چکید ھامچشم از اشک قطره چند دونمنمي نرسھ گوششون

 نھامت کھ مامان از... آدما از... دنیا از داشتم گلھ »پیشتم من نترس« کنھ زمزمھ و بگیره آغوش بھ رو سرم

 و بابغض کردم نگاه دستم تو انگشتر بھ بود شده غریب انقدر کھ سپھر از... رفت راھھبي کھ دلم از... گذاشت

 دونمنمي کھ لبي زیر لعنتي و روروبھ دیوار بھ کوبیدنش با رو عصبانیتم تمام و کشیدم بیرونش دستم از حرص

 رو شکستنم ايدیگھ کس خواستنمي دلم کوبید ھم بھ ور تنھاییم خلوت اتاق در صداي. کردم مھار کردم کي نثار

 خبر شده خشک لوالھاي يزوزه صداي زدم خواب بھ رو خودم و کشیدم باال صورتم ھاينزدیکي تا رو پتو ببینھ

 رفتن فرو با بشھ ترنرمال بغضم از شده تند ھاينفس صداي تا کردم رو تالشم تمام دادمي شخص ورود از

 تو کھ چیزي اون بود وقت خیلي: گفت و کشید پریشونم موھاي تو رو دستش نشستھ کنارم یدمفھم تخت يگوشھ

 اون مثل ھم شدنت عاشق سیمینِ  عین کھ صورتت بر عالوه تو آخھ بودم کرده حس رو بودي کرده پنھون دلت

 صورتش جوريینھم دیدنش نظر یھ امید بھ خونشون رفتممي مختلف ھايبھانھ بھ کھ وقتایي یادمھ خوب. بود

 سر بھ سر براي راھي ھر از و کردمي شیطوني خودت مثل شد ترنرم باھام وقتي شدمي دستپاچھ و شدمي سرخ

وایستم جلوت دادنمي اجازه کھ بود ھاھمین شاید کردمي استفاده گذاشتنم ... 

 

 

 اما کني انتخاب خودت خواستيم دلم. شھ ساختھ دیگھ »مادرم پدرِ « عبدهللا حاج یھ ھم من از خواستنمي دلم

 تا نکنھ رو کار این دیگھ کسي تا احساست يریشھ بھ زدممي تیشھ باید اوایل ھمون شاید کردم اشتباه انگار
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 بغض و شرم با بود شده مھتابي مھربونش صورت برگردوندم سمتش بھ رو سرم. نشم مادرت روي يشرمنده

 کمي کردم حس وقتي داد رو ھاماشک کردن خالي مجال بھم و گرفت اشسینھ تو بھ رو سرم بغلش تو خزیدم

ً  دونستممي. آقاجون پیش بري روز چند بھتره کنم فکر: گفت و کرد جدا اشسینھ از رو سرم شدم ترآروم  حتما

 با مساوي بودنم دونستمي کھ دونممي باشم داشتھ حضور مراسم تو خوادنمي بابا و گذاشتن رو خواستگاري قرار

 زنگ خانم حاج: گفت و انداخت زیر بھ سر کي؟: پرسیدم بابغض و کردم نگاھش قدرداني با. ایھتدریجي گمر

 گریھ از کارم« يجملھ مصداق درست... دنیا يخنده ترینتلخ اومد، لبم بھ خنده یھ. گذاشت رو شنبھپنج قرار زد

 دلش تلخیش انگار گرفت رو لبخندم از بابا. بود) »تلخ تلخ اند،شده شکالتي ھایمخنده(« یا »خندممي بدان گذشتھ

 میرم: گفتم و دادم فرو رو امسنگي بغض. بابا جونم: داد جواب. زدم صداش کھ بره تا شد بلند جا از زد رو

گذاشت تنھام »دعا التماس« گفتن با و کرد مکث لحظھ چند. مشھد .  

 داشتم فرصت رو فردا من کھ بود معنا این بھ این و دبو شنبھسھ امروز شد کشیده میز روي تقویم سمت بھ نگاھم

 سپھر خرگوش کھ تیکھ آخرین وقتي کردم جمع رو وسایلم و کشیدم بیرون تخت زیر از رو ساکم شدم بلند جا از

 بودم ریختھ اشک رو شب تمام بود انفجار درحال درد شدت از سرم بود صبح اذان دادم جا چمدون تو ھم رو بود

 من سھم کردممي حس بره باید بازم اما نیست جاش سر ھیچي برگرده وقتي دونھمي کھ داشتم رو مسافري حس

 ا. است خاطره کلي و عروسک یھ و عکس چندتا و لباس دست چند شامل کھ ساک ھمین ساکھ ھمین دنیا این از

 کاغذ یھ روي مشد آماده و خوندم رو صبحم نماز کردم پاکشون صورتم از بابغض شد جاري دوباره ھاماشک

 و معنابي کوتاه، جملھ این ايدیگھ کس واسھ شاید. گذاشتم پاتختي روي رو اون و »رفتم من« نوشتم فقط کوچیک

 معلوم و مشھد میرم دونھمي کھ دونستممي خونشمي خودش برداشت با بابا بودم مطمئن اما بود گستاخانھ حتي

ً  و باباست دوست صاحبش کھ سایھ ھتل برم مستقیم باید دونممي کھ دونستمي و برگردم کي نیست  دیشب حتما

ممکنھ کار تریناحمقانھ من خراب حال این با ماشین بردن دونستیممي خوب ھم ھردومون و شده ھماھنگ باھاش . 
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 یھ تا برگشتم و رسیدم در پشت وقتي اما باشند خواب بقیھ زدممي حدس افتادم راه کھ بود صبح 6 حدود ساعت

 مامان قدیمي اتاق يپنجره پشت از رو بود مرد زیادي کھ مرد یھ يسایھ بگذرونم نظر از رو خونھ دیگھ بار

 شکستن و آسفالت کف با ساک ھايچرخ برخورد کرکر صداي افتادم راه بھ و زدم واقعي لبخند یھ و دیدم سیمین

 یھ. برم پیاده فرودگاه تا بشم حاضر کھ اونقدر نھ اما دادمي بھم خوبي حس صبح اول خیابون خلوت و سکوت

 کدومھ مشھد بھ پرواز تریننزدیک پرسیدم و رفتم رزیشون سمت بھ رسوندم فرودگاه بھ رو خودم و گرفتم تاکسي

 و باخستگي بود شنبھ روز براي خالي جاي با پرواز تریننزدیک بود بدنم روي بھ سردي آب جوابش کھ

 سفر این بھ شده ھرطور بودم مطمئن... ھرگز مردد اما بودم ناراحت دمش خارج فرودگاه از افتاده ھايشونھ

 نیم حرکتش کھ بود خالي سھ درجھ اتوبوسي قطار یھ تو خالي صندلي دو فقط رسوندم آھنراه بھ رو خودم. میرم

 پس برسونم زودتر رو خودم دادم ترجیح. شب 9 ساعت براي السیرسریع قطار يکوپھ سر و بود دیگھ ساعت

 ساعت نیم تا قطارم نکردم پیدا ھواپیما بلیط« نوشتم بابا براي پیام یک طي کوتاه و گرفتم رو اتوبوسي قطار بلیط

 ياندازه بھ بودم مدیونش کنم خلوت خودم با رو مدت این تمام میده اجازه دونستممي نداد جوابي »افتھمي راه دیگھ

 گوشي يصفحھ روي ھامدست نبود ھمیشھ از جداي ھم بارینا و بود کرده درکم ھمیشھ بودم مدیونش عمر تموم

 دارم، دوستت منم« داد جواب کھ بود نکشیده طول چیزي »بابا دارم دوستت خیلي« نوشتم و دراومد حرکت بھ

 بودم مطمئن کھ ھمین نشست صورتم روي لبخند یھ »برگرد زود... راھتم بھ چشم بدون و باش خودت مواظب

 طي گوشي کردن خاموش از قبل بود کافي برام برگردم تا مونھمي در بھ چشمش شھر نای تو کھ ھست یکي

. . زد خواھم حرف مھرفر دکتر با ھم خودم کردم تأکید و بگیره واسم مرخصي روز چند خواستم فھیمھ از پیامي

 بھتر چھ حتي کردنمي رقيف دیگھ اما کنھ اخراجم اماجازهبي کار این خاطربھ حتي یا و نکنھ قبول دادممي احتمال

 من بشم فراھان و سپھر ھايخلوت و ھابودن ھم کنار و نامزدي دوران شاھد شدنمي الزم و شدممي اخراج کھ

 ثانوي اطالع تا« شد نوشتھ رنگ سفید يبرگھ یھ روي درست درش روي کھ مطبي خلوت داشتم رو خودم خلوت

باشدمي تعطیل » 
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 نشستھ امرویيروبھ صندلي روي کھ خانمي متعجب نگاه با. نامزدش و سپھر مال نبیمارستا اون بزرگي و خلوت

 شکایت لبي زیر غیره و غیره و خدمھ و ھاصندلي و قطار اسفبار وضعیت از پیش دقیقھ چند ھمین تا و بود

 تا داشت هاجاز ھامچشم سفر این توي نکردم توجھي بھش شدم اماجازهبي و ارادهبي ھاياشک متوجھ کردمي

... شد فراھان نصیب بودم گذاشتھ اسمش تھ کھ مالکیتي »میم« کھ سپھري یاد بھ بباره خوادمي کھ ھروقت

 باختھ بھش رو بازي این ساده خیلي کھ ھموني فراھان تینا »فراھان تینا... فراھانھ اسمش« پیچید سرم تو صداش

 غم من استفادگيبي ھمین جرم بھ و استفادهبي يساده خطِ  یھ من و شد شیر اون زندگي بازي تو کھ ھموني بودم

 سھم اگھ حتي شدمي خوشبخت کاش. لذت اون و شدم حسرت من خنده، اون و شدم اشک من شادي، اون و شدم

 بگیره یاد تا کنھ، مزه مزه رو خوشبختي ھم سپھر تا شدمي خوشبخت کاش باز بود ھم حسرت و اشک و غم من

 و شھ خفھ ھقمھق تا کردم رو امسعي تمام. بود شقایق شھمي بفھمھ نمیده، ھوس تعفن بوي ھاآدم يھمھ عشق

 12 از بعد وقتي نکنھ جلب کنھ متوفق رو غرغرھاش بود تونستھ سختي بھ دخترش کھ خانم اون توجھ این ازبیش

 رو کوچیکم ساک و بود پایین سرم کھ حالي در کردممي کرختي احساس و بود شده خشک بدنم کل رسیدیم ساعت

 دوباره بابا بھ رسیدنم خبر دادن از بعد و کردم روشن رو گوشیم زدم بیرون آھنراه از کشیدممي خودم دنبال

ً  رو راه کردم زدن قدم بھ شروع ھاتاکسي بوق تک بھ توجھبي افتاده زیر بھ سر با کردم خاموشش  بودم بلد نسبتا

 االنم خراب حال و کجا بارماون حال و حس اما بودم اومده سفر این بھ قطار با دانشگاه طرف از ھم دیگھ باریک

 کھ ايمغازه از تا گرفتم باال سر بود شده ھم سردتر کمي و رفتمي تاریکي بھ رو ھوا رفتم راه ساعتي یک. کجا

 اشک و شد تسس پام خورد رنگ طالیي گنبد بھ چشمم کھ شم گرم تا بگیرم داغ شیرکاکائو یھ بود ھانزدیکي اون

 انگار التماس نھ دعا نھ شکایت نھ گلھ نھ گفتمنمي ھیچي مشھد نگین روي بود شده قفل نگاھم زد حلقھ چشمم تو

 از توان کھ بودم دلتنگ انقدر کردممي حس ریختمي ھاماشک و کردممي نگاھش فقط شده قفل زبونم و ذھنم

: پرسید و شد نزدیک مردي کھ بودم خودم ھواي و حال تو تمنیف زانو بھ تا دیوار بھ گرفتم رو دستم و دادم دست

 السالم« کنم زمزمھ لب زیر و بشکنھ بغضم و بھت تا بود کافي تلنگر ھمین و نداري؟ ھمراه خواھرم؟ خوبي

 تنھام »شي رواحاجت شاهللان« گفتن با بلند آه یھ کشیدن از بعد و داد تکون سري مرد »آھو ضامن یا علیک

 .گذاشت
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 نرفتم داخل. رسوندم حرم حیاط بھ رو خودم کردم اضافھ ھامقدم سرعت بھ شدم ھوا سرماي و داغ شیر خیاليب

 رويروبھ نشستم حیاط يگوشھ و خوندم رو نمازم بذارم حرم تو پا زیارت غسل از قبل تا دادمنمي اجازه خودم بھ

 و حول ساعت نزدم حرفي ھم کلمھ یک اما خوندم دعا خوندم نامھزیارت ریختم اشک طال ایوون و فوالد يپنجره

 غفاري آقاي رسیدنم محض بھ افتادم راه بھ سایھ ھتل طرف بھ و شد چیره بھم خستگي کھ بود شب 12 حوش

ً  بودم بھتري روز و حال تو اگھ. کرد سکتھ پیرمرد این دختر کجایي پس: گفت و دوید جلو بابا دوست  حتما

 فقط حال اون تو اما دورازجونش بگیر گاز رو زبونت درضمن و جوونھ ھم يخیل من باباي کردممي گوشزد

 یھ فقط باباجان باشھ قبول: گفت و انداخت امشده سرخ ھايچشم بھ نگاھي. عمو حرم رفتم: گفت و زدم خنديتلخ

 وارد مشد سوم يطبقھ راھي اتاقم کلید گرفتن از بعد و گفتم چشمي. کن راحت رو خیالش بزن مرتضي بھ زنگ

 ببخشید« مضمون با دیگھ پیام یھ و کردم روشن رو گوشیم شدم بود زیاد ھم سرم از کھ ايساده و کوچیک اتاق

 خاموش رو گوشي دیگھ اما فرستادم بابا واسھ »راحت خیالتون ھتل رسیدم ھم االن بودم حرم کردم، نگرانتون

 اول يوھلھ در دادم جواب باتردید بود ناآشنا شماره یھ خورد زنگ گوشیم کھ بودم لباس تعویض درحال نکردم

 شب فردا سپھر داري خبر تو: گفت کوتاه احوالپرسي و سالم از بعد داشت استرس انگار شناختم رو سینا صداي

 لب زیر طور؟چھ بلھ،: دادم جواب نلرزه کردممي سعي کھ صدایي با گرفت رو گلوم بغض خواستگاري؟ میره

: گفتم و بریدم رو حرفش... اصالً  اون درمیاره بازيدیوونھ داره نذار توروخدا: گفت و کرد کسي نثار »احمقي«

 کوتاه و لرزوند صدامو گلوم تو خوردهگره بغض بکنم؟ کاري یھ میگین من بھ چرا اصالً  نذارم؟ کھ امچکاره من

 تخت روي رو خودم و کردم عقط رو تلفن... رو تو اون اما: گفت سرعت بھ. امکارهھیچ اون زندگي تو من: گفتم

 سپھر وقتي کردم خاموشش زد زنگ دوباره سینا نداشتم رو کسھیچ يحوصلھ گریھ زیر زدم و انداختم

 کنم خورد رو خودم این از تربیش تونستمنمي من نبود زورکي عشق. بشم مانعش تونستمنمي من بره خواستمي

 وضع اون تو وگرنھ برد خوابم ھقھق میون کھ بودم خستھ درانق شب اون کھاین بابت کردم شکر ھمیشھ رو خدا

اومدبرمي ازم کاري ھر خراب روحي  
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ً  و صبح بھ رو جاش شب کھ گردونھ این بھ باتنفر شدم بیدار خورشید نور تابش با  شب بھ رو جاش صبح حتما

 نقش سپھر ذھنم تو. شھ شب خواستنمي دلم رو امروز یھ الاقل شھ شب خواستنمي دلم موندم خیره دادمي

ً  شبھ تدارکات کردن مھیا مشغول کھ بستمي  کنھ کوتاه رو شده نامرتب کمي کھ موھاش تا رفتمي آرایشگاه حتما

ً  قشنگھ خیلي مستبدت يچھره با شلختھ موي این نکن کوتاه بزنم فریاد خواستمي دلم  با رو کوتاھش ریشتھ حتما

ً  ترهخواستني صورتت اینجوري دارنگھ دست کنم نالھ داشتم دوست تراشھمي تیغ  رو اشذغالي شلوار کت حتما

 روز واسھ داره یمن سفید دامادي تو باالخره نره یادت اتسفیده پیرھن بگم تا بشنوه خواستممي شویيخشک دادمي

 بپاش تخود بھ خاصت و تلخ عطر اون از ترکم گفتممي تا رسیدمي گوشش بھ صدام کاش. عزیزم خواستگاري

 باشھ حواست محبت و عشق یعني آخھ بردار مریم رز از رو گلت دستھ بشھ دلزده و نیاد خوشش تینا نکنھ

 خوادمي دلم باشھ نشده فراموش ھاتکفش واکس زاستي توجھيبي بھ نشي محکوم وقت یھ تا باشھ تازه ھاشیریني

 خودم بھ ارزوندي رو تینا دل کھ طورھمون لرزونيمي منو دل کھ طورھمون آراستھ و شیک باشي ھمیشھ مثل

 تموم چیز ھمھ امشب بود لبم رو تلخ خیلي زھرخند یھ و ریختمي پایین ھم سر پشت و تندتند ھاماشک اومدم

 بلند جا از نبود ساختھ من از کاري ھیچ و رفتمي اشزندگي سمت بھ داشت اون نبود من مال دیگھ سپھرم شدمي

 خیره آلودمغم نگاه ایستادم طال ایوون رويروبھ درست رسیدم حیاط بھ شدم حرم راھي زیارت غسل از بعد شدم

 دونستممي زدمي پرسھ بودم شنیده یا دیده ازش کھ ھایيکرامت تمام حوش و حول فکرم و بود مردم وآمدرفت بھ

 کلي کھ باشم شده بد نقدرا ترسیدممي ترسیدم،مي خودم لیاقت از اما نیست سخت خیلي واسش ناچیز من دستگیري

 بھ رو پاھام بزنم پسش کھاین براي کوتاه فکر این از شد رو و زیر دلم. باشھ شده ایجاد ھاموندست بین فاصلھ

 رو ھامکفش و برداشتم رنگبي يشده استفاده چندبار مشماي یھ رنگ سبز بلند سبدھاي از کردم وادار حرکت

 صداي اما ضریحش بھ بزنم زل عمر یھ و بشینم خواستمي دلم افتادم راه بھ کفشداري بھ توجھبي انداختم توش

 رو خودم کمکم دلم يخواستھ روي کشیدمي بطالن خط »نایست راه میون خواھرم«: گفتمي مدام کھ خانمي

 رسیدن براي اصراري خوندم رو زیارتنامھ و رسوندم ممکن جاي ترینايگوشھ تو رو خودم کردم جمعیت ھمراه
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 ضریح بھ فشار بدون کھ شد چي دونمنمي کنم صحبت آقا با فاصلھ ترینکم تو خواستممي نداشتم ضریح بھ دستم

زدم زانو زمین روي »کننمي لھت نشین« گفتمي کھ خانمي ھشدار بھ توجھبي شکست بغضم رسیدم  

 

 

 دادم بھ« گفتم فقط نالیدم ختریمي فرو پرجوش و صدابي ھاماشک چسبوندم فلزي و سرد ھايمشبک بھ رو سرم

 ھمراه و بود ایستاده کنارم کھ زني و رو اشبچھ شفاي خدا از کھ مادري يضجھ صداي »تنھام خیلي آقا، برس

 رو خودم کمکم بزنم تريبیش حرف نداد اجازه خواستمي رو زندان از شوھرش آزادي اشمظلومانھ يگریھ

 کھ وقتي درست اذان میون بودم شده آروم غریبي عجیب شکل بھ ندبرس زیارتشون بھ ھم بقیھ تا کشیدم عقب

 دممي قسمت وحدانیت بھ: کردم زمزمھ گلوگیر بغض یھ با »هللا اال الھ ال« زنھمي فریاد باورش تمام با مؤذن

 بھ ھروقت بودم کالفھ و بود اومده سراغم دوباره نگراني بیرون زدم حرم از ظھر نماز از بعد. کن خوشبختش

 يصفحھ بھ نگاھي دممي قرارتربي گذشتمي کھ ايثانیھ بھ ثانیھ شدمي بغض از پر گلوم کردممي فکر سپھر

 غم یھ شد بودنش خالي انداختم بودم کرده روشنش کوتاه ھرچند پیغام یھ امید بھ شدمي ساعتي یک انداختم گوشیم

 روپیاده يگوشھ از کھ طورھمون گرفتم رو امید شماره گرفت دلم. نبود من فکر بھ کسھیچ ھامغصھ يھمھ رو

 خستھ انگار بود گرفتھ صداش داد جواب کھ خورد رو بوق چندمین نفھمیدم اما شمردممي رو ھابوق رفتممي راه

. گذاشتین تنھاترم اما تنھام چقدر دونیدمي معرفتیدبي ھمتون... امید معرفتيبي خیلي: گفتم بابغض سالم بدون بود

 سکوت گرفت ازم رو زدن حرف ياجازه اشکام وقتي. نگرفتید ازم سراغي جھنمي روزھاي این تو کدومتونھیچ

 انگار کنم خالي رو خودم داشتم نیاز و بود خراب کلي بھ امروحیھ اما است ناعادالنھ قضاوتم دونستممي کردم

 نھ اومدممي باھات دنیا تھ تا گفتيمي نبودم داداشت مگھ رفتي تنھا کھ معرفتيبي تو: گفت آروم کھ کرد درک

... باشھ باید کھ جاھمون گھمي کجاست پرسممي مرتضي دایي از ھم ھرچي. کني خاموش گوشیتم و بري کھاین

 دیوونھ: گفت بابھت میري؟ توام شب: پرسیدم باغصھ نگفت چیزي. مشھدم: گفتم کوتاه آرزو؟ کجاست اونجا

 تا بیان ھم بھ تو نظر بھ شاید برو بگو، بھم شد ھرچي برو امید، برو: گفتم و شد عاصي اممھارشده اشک شدي؟
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 انتظارم برعکس اما نشست گوشم بھ آلوديبغض شاید و تند ھاينفس صداي برو آرزو جون بخورم، غصھ ترکم

 اگھ امید: یدمپرس و زدم تلخي پوزخند. نده عذاب خودتو انقدر میرم باشھ: گفت بود غمگین فقط کھ صدایي با امید

 واسش باش نداشتھ انتظار پس: گفتم کرد، سکوت کردي؟مي چیکار گرفتمي ازت رو نگار جدي جدي عمو

 خوشبختي خدا از کھ... کھ بود این فقط من توان تمام: گفتم سختي بھ و گرفت رو گلوم دوباره بغض. کنم شادي

 ھتل بھ کھ بود خوب چقدر. پیچید گوشم تو ممتد بوق ھم بعد و در یھ شدن کوبیده صداي. بخوام رو محضش

نداشتند یاري توانایي پاھام دیگھ بودم رسیده . 

 

 ھیمن تو رو مغرب نماز بودم خیره روش ترک دوتا و سقف بھ و بودم کشیده دراز رنم چندان نھ تخت روي .

 گوشي پیام صداي. نبینم رو ھاثانیھ تند گذر کردممي سعي دیوار سقف ھايترک تو بادقت و خوندم کوچیک اتاق

 کرده تصادف تینا عموي باشھ راحت خیالت« بود نوشتھ بود امید ببرم ھجوم بھش قراريبي با شد باعث

 کرد خوش جا لبم روي پھن و پت لبخند یھ و کشیدم راحتي نفس بدجنسي با »برگرد زود شد کنسل خواستگاري

 حس تازه رفتنمي کسي خواستگاري بھ سپھر امشب کھ بود این مھم موقتیھ فقط خوردن ھم بھ این نبود مھم واسم

 خداحافظي و تشکر از بعد و رفتم حرم بھ اول موقع ھمون و کردم جمع رو وسایلم امھمھ دلتنگ چقدر کردممي

ً  ساعت کردم تھیھ بلیط آینده ساعت یک براي خوشبختانھ شدم فرودگاه راھي رضا امام از  کھ بود یک حدودا

 رفتھ فرو محض سکوت تو خونھ شدم وارد و چرخوندم قفل توي رو کلید بودم ایستاده خونھ رنگ سفید در جلوي

 داشتم بند از شدن رھا حس کشیدم عمیقي نفس شدم اتاقم وارد آرومي بھ و گذاشتم ورودي در کنار رو ساک بود

 و بابا دیدن با رفتم صبحانھ خوردن براي 7 ساعت رأس برد خوابم زود خیلي. حسرت و نگراني جنس از بندي

 کھ کوچیکي ھايسوغات کردند استقبالم گالیھ با جون مریم و بالبخند بابا شد شروع خوبم روز جون مریم

 بھ. باشم نشده اخراج ھنوز کھاین امید بھ البتھ شدم بیمارستان راھي و دادم بھشون رو بودم خریده آخر ھايلحظھ

 و دوم دلیل و نباشم پرسنل جزو دیگھ بودم نگران کھاین اول دلیل شدم دلھره دچار رسیدم کھ بیمارستان پارکینگ

 رو نوپاشون يرابطھ تا نیست خوبي دلیل خواستگاري قرار خوردن ھم بھ فراھان براي بودم مطمئن کھاین ترمھم
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ً  این و بپوشونھ دیگران از  و شدم پیاده شینما از باشم محکم کردم سعي توان تمام با کشیدممي جنون مرز بھ واقعا

 استیشن میز پشت فھیمھ نکردم خرج رویيروبھ بخش بھ کردن نگاه براي تالشي ھیچ رسوندم بخش بھ رو خودم

 جا ھاملب رو لبخند یھ ناخودآگاه باشھ موبایلش با بازي زدممي حدس کھ بود کاري مشغول حسابي بود نشستھ

 با یھو دادمي تکون رو گوشي ھیجان اوج با کردم افص گلویي رسیدم کھ سرش باالي رفتم سمتش بھ کرد خوش

دختر؟ بودي کجا تویي؟: گفت لبخند و باتعجب دید منو و باال آورد رو سرش »لعنتي« ينالھ  

 

 

 

 البتھ شدیم نگرانت ھمھ: گفت و گرفت رو دستم مھربانانھ. بودم سفر خودمم،: گفتم و زدم صمیمیتش بھ لبخندي

 لحنش بھ. کرد اضافھ نمایيدندون و بدجنس لبخند و. نگفتم بقیھ بھ ولي خواييم مرخصي دونستممي کھ من

 دکتر« بشماریم بذار: گفت و گرفت باال رو دستش »ھاخیلي« گفتن با شھ؟؟مي من نگران کي آخھ: گفتم و خندیدم

 دست و کشیدمي مھ رو جنابعالي جور کھ بیچاره پاشایي دکتر« »تاشون سھ دو جزبھ استیشن ھايبچھ« »مھرفر

 تا برم بسھ غیبت: گفت و پرید پایین صندلي از سرعت بھ شد بلند ھدار زنگ صداي... دکتر ھمھ از بدتر و آخر

 براي تنھا کردممي حس کھ ھاشحرف بھ توجھبي. شد دور ازم دو شبیھ ھایيقدم با و نشده تلف مردم مریض

 رو جدیدم ھايشیفت روز چند این بابت عذرخواھي و تشکر رب غالوه تا رفتم مھرفر دکتر اتاق بھ منھ دلخوشي

 کردم فکر. داغونند و خستھ ھمھ کھ خبره چھ دونمنمي: گفت کھ شنیدم اتاق از خروج ز ا قبل آخر يلحظھ. بگیرم

 دکتر اتاق از خروجم محض بھ کھ بودم فکر تو زنھمي فریاد رو بودنم داغون ھم امچھره کھ امبیچاره چقدر

 نگاه رفت بند زبونم سپھر دیدن با کھ کنم عذرخواھي دستپاچھ تا کردم بلند سر خورد محکم چیز یھ بھ تمصور

 رو نگاھش باالخره... اون دقصان و سیاه ھايمردمک ثابت من نگاه اما بود گردش تو صورتم روي ھم اون

 ناکجاآباد از خانم بھ،بھ: گفت ندپوزخ با شد طوفاني و یاغي نگاھش ثانیھ چند عرض در کرد ثابت ھامچشم روي
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 با کردممي رویابافي داشتم باز کھ بودم احمق چقدر من و ود شیرین صداش توي يگالیھ چقدر. آوردند تشریف

 رو نگاھم بگم چیزي کھاین بدون... طوراین کھ: گفت و شد چفت ھم روي فکش جور و جمع رو خودم تلنگر این

 کھ: گفت و شد چفت ھم روي فکش. بینمنمي ھاغریبھ بھ توضیح براي لیليد: گفتم و کردم اخم گرفتم ازش

 لحظھ ھمین. نداشتم رو شبش سیاھي تاب دیگھ راستش گرفتم ازش رو نگاھم بگم چیزي کھاین بدون... طوراین

 اون برگشتم سمتش بھ گرفت گلوم و شد ریش دلم جایي؟این سپھر: پیچید گوشم تو مرگ ناقوس مثل صدایي

 من دیدن با بود تینا مختص ناز از پر صداي ھمھ از ترمھم و فرمخوش ھايلب و عروسکي بیني و سبز ھايشمچ

کرد نگاه سپھر بھ باغیض و کشید ھم تو اخم سپھر کنار  

 

 

 با. عزیزم میام باش جاھمین دقیقھ چند: گفت من حضور و تینا اخم بھ توجھبي و برد دستگیره بھ رو دستش سپھر

 اما شد بستھ منم ھايچشم تینا نیش شدن باز با زمانھم درست شد خارج سپھر دھان از کھ »عزیزم« نشنید

 ویرونم رقیب جلوي و نچکند تا بودم جنگ تو ھامچشم با ھنوز. بست رو در و شد دکتر اتاق وارد خیالبي سپھر

 اون نبود دھندهدلداري نبود، واھرانھخ نبود، حمایتگرانھ دست کردم باز چشم نشست امشونھ روي دستي کھ نکند

 بپلکي، سپھر بر و دور نمیاد خوشم: گفت و کرد نگاھم غلیظي پوزخند با صاحبش کھ بود فاتحانھ دست یھ فقط

 تو باغیض برداشت امشونھ از دست... آخر حرف و نباشي خوشحال خیلي دیشب قرار خوردن ھم بھ از بھتره

 بود شده قفل زبونم انگار... ھیچي... نگفتم ھیچي. بردار من شوھر سر از دست: گفت و شد خیره ھامچشم

 بازي این ممتد خط تو من. بشھ ھمراھش... بشھ ھمسرش... بشھ شوھرش بود قرار سپھر بود حقیقت ھاشحرف

 کھ تلخي عطر بوي و تینا از شدم دور ازش. رسیدمنمي کجا ھیچ بھ بگم بھتره رسیدمنمي انتھا بھ ھرگز بودم

 تلخ عطر بوي کھ کردم فکر این بھ فکرم مسیر کردن عوض براي ناشیانھ بود، پیچیده کریدور فضاي تو ھنوز

نیست نوازشامھ... فراھان تند بابوي اصالً  سپھر ...  
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ً . ریختم ھم بھ  ساعت اتمام از بعد سپھر و تینا روتایي رفتن بیرون ھم بعد و کذایي روز اون اتفاق از بعد علنا

 و متأسف ھاينگاه از بود سخت نداشتن مرھم و غرور و دل شکست بود سخت شکست. ریختم ھم بھ کاري

 داره سپھر بقبولونند بھم داشتند سعي کھ شمیم و سینا ھايتلفن ندادن جواب بود، سخت کردن فرار بابا بارغم

 بود، سخت سپھر و من روابط سردي از ھمکارھا غریب عجیب ھاينگاه بھ توجھيبي بود، سخت کنھمي اشتباه

 گره ساعت بھ نگاھم. بود سخت از ترسخت بودن عاشق بود سخت نداشتن مادر بود، سخت سپھر نبودن و بودن

 ازش وقتي داشت رو طالیي قفس یھ حکم واسم بیمارستان برم بتونم و شھ تموم زودتر دقیقھ پنج این تا بود خورده

 با. شدمي امدلزدگي باعث اشیکنواختي و کسالت بودم نزدیک يوقت و کردمي تحریکم وجودش تأللو بودم دور

 زدم کارت رو خروجم و دادم تحویل رو شیفت اومدم بیرون اتاق از و شدم بلند جا از ھم بھ ھاعقربھ رسیدن

 مشغول گرفتھ دست بھ رو سپھر دست کھ حیالي در دیدم رو امید داخلي بخش باز در از کھ بردارم قدم خواستم

... امیدم... داداشم کردندنمي نگاه ھم بھ جویانھکینھ و عصبي اما بودند خستھ و ناراحت ھردو بود باھاش صحبت

 چند ردوبدل از بعد و زد سپھر يشونھ بھ ھمدردي ينشونھ بھ رو دستش پناھمھ ھمیشھ کردممي فکر کھ ھموني

برگشت ھابخش سمت بھ کلمھ  

 

 

 

 بھ تا شد تندتر و تند ھاشقدم. افتادم راه بھ و دادم تکون براش تأسف روي از سري برداره قدم سمتم بھ خواست تا

 باید آرزوھام و اعتماد کوه یکي یکي انگار شد اومدنش جلوتر براي حصاري آسانسور يبستھ در اما رسید دو

 بھم نداشتم انتظار دبو داداشم نبود تنھا يپسرعمھ یھ امید. امید کھ ھم حاال نوید، ھم بعد سپھر، اول شکستمي

 رو پشتم نداشتم انتظار بزنھ، لبخند بھش و بده دست شکونده رو اشزلزلھ دل کھ کسي با نداشتم انتظار بزنھ، نارو

 راه پایین بریده نفس رو امید زدم استارت وقتي رسوندم ماشین بھ رو خودم دو با رسیدم پارکینگ بھ. کنھ خالي
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 اینھ از پارکینگ از خروج از قبل و افتاد راه بھ ھاالستیک جیغ با ماشین و ادمد فشار رو گاز پدال دیدم ھاپلھ

 نفس تا کرد حفظ رو تعادلش زانوش رو گذاشتن دست با و شد خم ایستاد ماشین پشت دویدن از کردم نگاھش

 این تمام لمث درست بود گرفتھ دلم ھم باز. شد آینھ تو از حتي دیدنش مانع فرمون چرخش و چکید اشکم. بگیره

 نگراني سپھر، انتخاب حق کھ شده زیاد خیلي دنیا از من توقع کھاین یا برگشتھ امزندگي ورق فھمیدمنمي مدت

 سر نمیومد دلم اما دونستممي ھم شاید کجاست از مشکل دونستمنمي. شھمي تموم گرون واسم امید معاشرت و نوید

 بھ عقلم فریاد دیگھ بود سوختھ... بود شکستھ کافي اندازه بھ »توئھ تقصیر ھمش« بگم بزنم فریاد دیوونھ دل

 ذکر یا بود فکر تو مدام یا جون مریم نبود سابق يخونھ اون ھم خونھ ھرچند خونھ برگشتم. بود زیاد سرش

 یا بودم اتاقم تو یا ھم حوصلھبي من و بود من مواظب ھمش نگرانش ھايچشم با سکوت تو ھم بابا و گفتمي

 نتونست و نکرد اموسوسھ ھم سبزيقورمھ بوي حتي کھ بود زیاد انقدر شبم اون يغصھ. نبودم اما بودم پیششون

 جون مریم ھاياخم وضوح بھ »خوردم شام ممنون« گفتن با بگیره ازم رو اتاقم از نیومدن بیرون و رفتن جلوي

... من اشتباه با فقط ھم اون ریخت ھم ھب آرومش زندگي سوختمي براش دلم رفتم باال و نکردم توجھي. شد ھم تو

من يدیوونھ دل اشتباه . 

 

 جون مریم و شد باز در بعد لحظھ چند از ترکم ندادم جوابي شنیدم رو در صداي کھ کردممي عوض رو ھاملباس

 دستم گذاشت کامپیوتر میز روي رو سیني کردم نقاشي روحمبي صورت تو لبخندي زور بھ شد وارد غذا سیني با

 صورتم تو دقیقھ چند رو کاوشگرش و دقیق نگاه نشستیم ھم کنار کشید تخت سمت بھ خودش ھمراه و گرفت رو

 کشیدم خجالت بود شده تربیش وقت چند ھمین تو کھ چشمش يگوشھ ھايچین از شاید گرفتم ازش نگاه چرخوند

 سبابھ انگشت با جون مریم شد اشک پر ھامچشم فکر این گذشتن با داد نسبت بھم پسرش کھ نانجیبي از ھم شاید

 نم از ھمیشھ شیطونت و شر ھايچشم شده باعث چي بگي خواينمي: گفت بلندي آه از بعد و گرفت رو اشکم

. نشدن شنیده و شدن صدا از بودم خستھ نگفتم چیزي اما لرزید بغض از امچونھ کردم نگاھش باشھ؟ خیس اشک

 باھام اینقدر کھ سپھر از اون نیستم مادر وقتھیچ بینممي وقتي شھيم امغصھ: گفت و گرفت غم رنگ نگاھش
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 کھ کنھمي نگاھم جوري غم ھمھ این بھ چھ رو وصال بھ نزدیک عاشق یھ پرسممي ازش وقتي کھ است غریبھ

 زیر سنگ و کنم مادري ندادم فرصت ندادم شناخت فرصت خودش و خودم بھ وقتھیچ کھاین از شھمي شرمم

 ازت انقدر اما کنيمي پر رو سپھر جاي شيمي دخترم گفتم کھ تویي از اینم بزنھ حرف برام و کنھ رزنديف باشم

 شده چي... خستگي بارکولھ یھ با گرديبرمي خبربي بازم میري خبربي روز یھ و شيمي غم پر روز یھ کھ دورم

 اماضافھ کنممي فکر گاھي گھنمي ھیچي مرموز و ساکت کھ حاجي بزن حرف باھام و بدون توالیقم الاقل آرزو

 رو اشخوردهچین دست روي شدم خم آروم نشدم خالي دادم فشار رو ھاشدست. خونواده و خونھ این بار رو

 تموم سال ده برگشتھ خونھ این بھ روح اومدي شما وقتي از بگم تونممي فقط بگم چي دونمنمي: گفتم و بوسیدم

 نکرده خدایي کھاین واسھ نھ جون مریم شده چي نپرس اما کردي روشن رو چراغش اشم بود ماتمکده ما يخونھ

 یھ شاید: گفتم کوتاه و انداختم پایین سر. نیست گفتني ھامحرف کھاین واسھ... کھاین واسھ فقط خدابھ نھ نامحرمي

 توام میرم من ھم حاال مادر، راحتي ھرطور: گفت و داد بیرون مانندي آه نفس. گفتم براتون چیزو ھمھ روز

 شد ثابت سیني کنار قاشق روي و افتاد آب لیوان یک و خورش و برنج ظرف یھ با سیني بھ نگاھم. بخور غذاتو

 رو سرم »باشھ بذار« »قاشق؟ بابت گفتي چي مامان بھ« »نیاوردم طاقت دادي طولش خیلي« »کني تستش باید«

 موبایلي بھ توجھبي کردم خوردن غذا بھ شروع برداشتم رو قاشق بریزم دور رو مزاحم افکار تا دادم تکون محکم

میزد چشمک روش امید اسم بود ساعت یک حدود کھ  

 

 شد باز تھ تا ھانچشم و پریدم خواب از خورد ھم بھ بدي صداي با اتاق در کھ بودم نکرده باز رو ھامچشم ھنوز

 رو سرم و بستم رو ھامچشم دوباره خیالبي قراره چھ از موضوع فھمیدم کشیدمي نفس باحرص کھ امید دیدن با و

 شناختمشمي ندادم اھمیتي کشید روم از محکم رو پتو شد نزدیک بھم و کشید بلندي نفس گذاشتم بالش روي

 و کشیدم ھم تو رو ھاماخم چرخوندم خودش سمت بھ و کشید رو امشونھ محکم حین ھمین تو شده کالفھ دونستممي

: گفت و داد فشار رو بازوم باعصبانیت صبحي؟ اول خبرتھ چھ: گفتم باحرص و دوختم ھاشچشم تو رو ھامچشم

 حق تو بزن حرف درست اوالً : گفتم و شدم ترحرصي دي؟نمي جواب رو صاحابتبي اون حاال تا دیروز از چرا
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ً  کني توھین من بھ نداري  و بود کرده بھم پشت دش بلند جا از و کرد رھا رو بازوم حرفیھ؟ نخواست دلم دوما

 در تسلطي فھمیدم اشچھره دیدن با برگشت سمتم بھ و شد مسلط خودش بھ باالخره کشدمي موھاش تو دست تندتند

 و مقاوم آبجي اون تو آرزو، خورهمي ھم بھ ازت حالم داره دیگھ: گفت و اومد سمتم بھ زدهطوفان نیست کار

 دادي انتظار ھیچ، وادادي چیزو ھمھ تلنگري ترینکوچک با کھ ايدهنازپرور و لوس دختر یھ تو نیستي من محکم

 دنبال اگھ کنيمي فکر تو کھ نیست ایني زندگي بفھمي باید اما کنن نگاه دنیا بھ تو دید کوچک يدریچھ از ھم بقیھ

 شدن ورترد و دور بھ و نشستي گوشھ یھ کھ گممي تویي واسھ دارم اینو کنھمي فرار دستت از ندویي زندگي

 ھم بھ مراسم تا افتھنمي اتفاقي ھیچ دیگھ ھم باراین خواستگاري میره آینده شنبھپنج سپھر کنيمي نگاه زندگیت

 پر کاغذي دنیاي با بمون ھم تو: گفت آلودماشک صورت بھ اشاره با و زد پوزخندي بیفتھ ذارمنمي یعني... بخوره

 دل تھ از و بلند لعنتي یھ تونستم فقط و رفت عصباني و خبربي بود اومده کھ طورھمون ھم بعد. آھت و اشک از

 دادمي رخ لحظھ بھ لحظھ کھ بدي اتفاقات تمام نثار نبود من دست بھ کھ چیزھایي يھمھ و اون نثار کنم نثارش

 کنم؟ کوچیک رو خودم و برم دوباره خواستمي خواد؟مي چي ازم دونستمنمي. امبستھ پاي و دست و اون نثار

 لوسو خودش قول بھ دختر... آرزو... من دونستنمي مگھ بشکنم؟ دوباره خواستمي کنم؟ التماس خواستمي

 از خوردمي ھم بھ حالم قبلي؟ شکست از مونده خم کمرم ھنوز دیدنمي مگھ نیستم؟ شکستن دوباره آدم نازپرورده

 کمکم« فریاد از سکوت ھمھ این فھمیدنمي کسھیچ و بود پوشونده رو دورم کھ سکوتي از برم، و دور دنیاي

منھ »کن  

 

 حال ھمون با عشقمھ عمر معکوس روزشمار عین لعنتي خواستگاري این قرارھاي فھمیدنمي کسھیچ کھاین از

 رو سوییچ بگیره رو جلوم داشت سعي نگران و زدهوحشت کھ جون مریم بھ توجھبي شدم بلند جا از خراب

 بودم گذاشتھ توش رو آرامشم يمایھ قبل سال یازده کھ اينقطھ بھ درست بعد ساعت یک بیرون زدم و برداشتم

 خواستم، کمک و دادم قسمش کردم شکوه زدم، زار زدم، زانو. رسیدم مادرم سخت و سرد قبر بھ... رسیدم

 کنھ رحم مادریمبي بھ کنھ رحم بگھ خدا بھ خواستم فاصلمونھ دنیا یھ انگار کھ خدایي و من بین شھ واسطھ خواستم
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 ھم زجرم برسونم مراد بھ نیست قرار اگھ برداره پام جلو از چاه نمیده نشونم راه اگھ نکنھ ترمکسبي و کسیمبي بھ

 زندگي ھايویرونھ این تو بشم گم مبادا تا بگیره رو دستم دور راه ھمون از... بگیره رو دستم دادم قسمش نده

ً  و شد شب کھ زیاد انقدر ردمک التماس ریختم اشک... زدم حرف  بابا ورودم با ھمزمان. شدم خونھ راھي اجبارا

 بحث و جر يحوصلھ دیگھ من اما بودند عصباني ھمھ روزھا این بود عصباني اومد سمتم بھ شد بلند جا از

 و رفتگ ترحم رنگ ھاشچشم خشم دیدم وضوح بھ. بودم مامان پیش: گفتم بپرسھ چیزي کھاین از قبل پس نداشتم

 جنس از محبت یھ خواستمي محبت دلم. بودم زده زل زدهترحم نگاه این بھ محتاجانھ کھ شدم بیزار خودم از

 کھ زیاد انقدر کشیدمي پر سادمون رفاقت واسھ دلم. ھمدمي جنس از رفاقت یھ و برادري جنس از لبخند یھ پدري

 رو ھامچشم بود شده امتنھایي مبحس بھ تبدیل کھ شدمي وقتي چند کھ جایي شدم اتاقم وارد و گرفتم بابا از نگاه

 وجود بھ ھامانگشت زیر لطیفي قلقلک حس روش ھايکاريکنده و بود سرد چرخوندم رو دستم تو يحلقھ و بستم

 گذاشتم تختم کنار میز روي و درآوردم دستم از رو انگشتر نبود حقم اما دادممي عذاب رو خودم داشتم آوردمي

 اما بود سخت کردم فکر مسئلھ این بھ و شدم دراز زمین روي نشھ عذابم باعث انقدر تا دادممي پسش باید شاید

 ھم تصورش حتي اما بکنمش ھمسرش دست بھ خودم عروسیش روز تو خواستمي دلم بود ترسخت بودنش کنارم

 لب بھ بخشرضایت لبخند یھ اب رویایي عروس یھ دست بھ دست دامادي لباس تو دیدنش تصور کردمي امدیوونھ

 بودم گرفتھ رو تصمیمم کھ حالي در و دادم فشار ھم روي رو سوختمي کھ ھامچشم کشیدممي جنون مرز بھ

 تو رو انگشتر بود نیومده ھنوز سپھر رفتم بیمارستان بھ نذار حالي با صبح فردا کردم خواب بھ مجبور رو خودم

 دالیل تمام کردممي رو کار این باید من اما شدم پشیمون تصمیم این از بارچند دونستمي خدا فقط فشردممي جیبم

نداره چنداني فرق ھم دلیلش زدنھ حرف باھاش و دیدن دقیقھ چند تنگ دلم کھاین اال بود احمقانھ و پوچ ذھنم  

 

 

 اول دادم رجیحت کھ برم اتاقش سمت بھ خواستم بود آراستھ و مرتب ھمیشھ مثل رسید کھ بود 10 ساعت باالخره

 ظاھر بھ ھایيقدم با و گذاشتم جیبم تو رو خودکار بیمار آخرین ویزیت از بعد برم بعد و بزنم بیمارھا بھ سري
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 راحتي نفس فراھان ندیدن با و انداختم استیشن بھ نگاھي رفتم داخلي بخش سمت بھ لرزان درواقع و معمولي

: گفت کھ شنیدم رو صداش بزنم در خواستم کھ ھمین بود دهش تربیش قلبم ضربان رسیدم اتاقش در پشت کشیدم

 دارم رو وقتش نھ اھلشم نھ یعني نیستم خزعبالت اینجور و مھموني اھل بودم گفتھ اول از من... نبود این ما قرار

 ھی این اما بودیم زده حرف دارم قبول: داد جواب کھ تینا طناز و ظریف صداي و یادتھ؟ بودیم زده حرف ھم با ما

 چند از بعد. بودیم زده حرف ھم با ھم رابطھ این در قبالً  یادمھ شاھینِ  تولد بابت مھموني نیست ساده مھموني

: گفت کھ تینا شاد صداي و. شھ تموم دوازده از قبل تا کھاین شرط بھ میام باشھ: گفت کالفھ سپھر سکوت لحظھ

 ھایيقدم با تینا شدن خارج از قبل و کشیدم نپایی رو بود شده خشک ھوا تو کھ دستي. مرسي... سپھر مرسي

 من تا بود شده نازل روزھا اون انگار بود شده پر دیدنش شوق تمام کردم دور بخش از رو خودم سریع

 اومدمي فرود جونمنیمھ تن بھ خنجرھا ھم سر پشت و لحظھ ھر ظالمانھ چھ و بچشم درد و غم طعم نازپرورده

 و قوي ھایيدست انگار کشیدمي شدن تنھاتر قعر بھ منو ثانیھ ھر و کردمي پر رو وجودم تمام ضعف احساس

 پردرده و دائمي خوردن زمین یھ تاوانم کھ کردم چھ زمونھ بھ دونستمنمي شدمي شدنم بلند جا از مانع قدرتمند

 کھ رو مني و ردنک شرکت بود شده داده ترتیب کھ خانوادگي مھموني دوتا یکي تو شد دورتر بود دور ازم سپھر

 از بود شنبھسھ روز گذاشتو حسرت تو بودم رسیده دلم و خودم بھ ھاساعت ھامھموني ھمون تو حضور براي

 و بودم نشستھ فقط اومدبرنمي دستم از کاري بودم افسرده فقط من و بود مونده باقي دیگھ روز دو فقط روزشمارم

 تمام بود وآمدشرفت دیدن دور از دلخوشیم تمام. امیدھام پایان و ھالحظھ و شدن تموم انتظار کشیدممي انتظار

پي پارکینگ تو ورود موقع حواسم  z4 بھ ئاي و نھ یا ھست پارک اشھمیشگي سرجاي ببینم تا بود سفیدش 

 دلم چقدر. ببینمش سالم و بیاد تا زدممي بال و پر سرکنده مرغ عین درست موقع اون کردمنمي پیداش کھ روزي

. بود آورعذاب چقدر زدمي ندیدن بھ رو خودش و گذشتمي کنارم از نگاھينیم حتي بي وقتي ستشکمي

 و برق عین ھم روز دو اون حتي بود این مھم نبود مھم چیزھا این. دارو تحویل وقت فراھان معنادار پوزخندھاي

گذشت باد  
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 حتي بگیره تحویل موقع بھ رو یرینيش و گل میکرد سفارش و بود تماس در باھاش مدام جون مریم صبح از

 میاد 8 ساعت گفت فقط و نکرد قبول من خاطربھ کنممي فکر کھ بگذرونھ ما کنار رو امروز داشت اصرار

 ھفت ساعت. بزنھ تا بود نمونده حرفي یعني زدنمي حرفي اما بود ناراضي بود، قراربي بود، کالفھ بابا. دنبالشون

 رو ھام لباس بھترین شدم بلند جا از آني تصمیم یھ با زدمي دیگھ وقت ھر از ترنامنظم قلبم ھايتپش و بود نیم و

 عطر خودم بھ نزنھ بیرون حریرم روسري از تا کردم جمع سرم باالي و زدم شونھ مرتب رو موھام پوشیدم

 بھ آینھ تو دادم فیصلھ رو کارم قشنگ اما مالیم آرایش یھ با و شستم رو اشکم از خیس صورت آخر دست پاشیدم

 بد باید چرا بود عشقم عیش شب امشب شدممي خوب بایدم بودم شده خوب خیلي بودم شده خوب کردم نگاه خودم

 تکرار با نباشم ھم خواھریش الیق مبادا تا بودنم ھمراه از بکشھ خجالت مبادا تا بودممي بھترین باید بودممي

 نداشت شگون عشقم عاشقي شب براي نداشت شگون گریھ مزد پسش اما شد چشمام پر اشک »خواھر« يواژه

 از آروم چیز ھمھ بھ در زنگ کھ بود دقیقھ 10 و 8 ساعت کشیدم عمیق نفس یھ کنم قراريبي و بریزم اشک

 با بابا و بھت با سپھر تحسین با جون مریم شد قطع سھ ھر علیک و سالم صداي من دیدن با رفتم پایین ھاپلھ

 مریم بگند چیزي سپھر یا بابا کھاین از قبل بریم؟: گفتم و زدم لبخندي زور بھ کردندمي نگاھم بازدارنده نگاھي

 نیست دلم تو دل حاال تا ظھر از خدابھ شم فدات بریم: گفت باخوشحالي و گرفت رو بازوم اومد سمتم بھ جون

 حالي در. دامادي خواھر تو باالخره. دشنمي تو بي امشب آخھ نباشھ رضا دلت شاید گفتم اما بریم بیاي بخوام ازت

دامادم خواھر... آره: کردم زمزمھ گذشتممي سپھر و بابا کنار از کھ .  

 ھاياخم يگره اما بودند کرده اخم ھردو شدند ملحق بھمون سپھر و بابا تا موندیم منتظر ماشین کنار دقیقھ چند

 دستھ ایستاد فروشيگل یھ جلوي میرداماد نزدیکاي مکن خراب رو شبش خواستمنمي نگفتم ھیچي بود کورتر سپھر

 یھ بھ متعلق کھ رنگ ايقھوه در یھ جلوي رسیدیم باالخره افتادیم راه بھ دوباره و گرفت میخک و لیلیوم از گلي

 سپھر کھ شم وارد خواستم شدند وارد بابا و جون مریم و شد فشرده افاف يدکمھ معطليبي بود طبقھ ده آپارتمان

 ایستاد حرکت از سوم يطبقھ شدیم آسانسور وارد گذشت کنارم از و. اومديمي نباید: کرد زمزمھ گوشم رزی
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 رو سپھر. سپرد بابا بھ رو ھا اون و نشد شیریني و گل گرفتن بھ حاضر جون مریم اصرار برخالف سپھر

مستبد و پرغرور حال ھمھ در داشتم دوست اینجوري . 

 

 کرده ازدواج بھ اقدام دیر خیلي اومدمي نظر بھ کھ محترمي و مسن مرد کرد باز ونروم بھ رو در فراھان آقاي

ً  خانم یک ھمسرش چون  دوشش روي سخاوتمندانھ رو ھایالیتش موھاي کھ بود شیک العادهفوق و سالھ 40 حدودا

 و مالیم رایشآ شد بابا نگاه دزدیدن و جون مریم ھاياخم رفتن ھم توي باعث ورود بدو در و بود کرده رھا

 يچھره ھمون با رسید تینا بھ نوبت باالخره. بود بخشیده بھش تريجوون يچھره کھ داشت رنگي ايقھوه

 توسط کھ بلندي و رنگ خرمایي موھاي و زدمي ذوق تو تربیش رو ھاشچشم رنگ کھ یشمي لباس با عروسکي

ً  لبخند و بود کرده مھار ناشیانھ مشکي شالي  کھ من بھ گفت خوشامد ھمھ بھ مؤدبانھ داشت لب بھ مصنوعي نسبتا

 راھنمایي سالن سمت بھ رو ھمھ کھ فراھان آقاي صداي... بیاي کردمنمي فکر: گفت و زد ریزي پوزخند رسید

 ھم من و جون مریم و بابا کنار سپھر رفتیم سالن بھ بدم تا نداشتم جوابي درواقع بدم رو جوابش نداد اجازه کردمي

 سپھر یھ دیدي ھیچ دیگھ طرف از و بود رومبھرو درست تینا طرف یک از نداشتم خوبي جاي ستیمنش کنارشون

 تنم و فروریخت دلم »مطلب اصل سر بریم بھتره« گفت کھ بابا صداي شنیدن با انداختم پایین سر کالفھ نداشتم

 چند از بعد و گرفت قرار استقبال مورد بابا حرف کردم حفظ رو اممسخره لبخند کماکان اما کرد سرد عرق

 و شد بلند سپھر نداشت توان صبرم يدیواره دیگھ برند صحبت براي داماد و عروس تا خواستند بیخود صحبت

 قبالً  ما واقعیتش: گفت رسید کھ تینا نزدیک مبل بھ تصورم برعکس نبینم رو گذشتنش و رفتن تا افتاد زیر من سر

 بمونھ شما پیش نشون عنوان بھ انگشتر این باشند موافق ترھابزرگ اگھ میدم ترجیح کردیم رو ھامونصحبت تمام

 بارتأسف کھ بابا و عصباني جون مریم بھ سپھر از قبل و آوردم باال شدت بھ رو سرم. تررسمي ھايمراسم تا

 انگشتر يجعبھ کتش جیب از سپھر. کردند قبول سریع خیلي تینا يخانواده اما کردم نگاه دادمي تکون رو سرش

ً  انگار سخت ھم باز کشیدن نفس و شد تنگ فضا یھو آورد بیرون رو  از معذرت با بودم گرفتھ نفس تنگي جدیدا

 تو چکید ھامچشم از درشت اشک قطره چند شد بلند کھ کف صداي رسوندم دستشویي بھ رو خودم و شدم بلند جا
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 آوردم خودم بھ در صداي کھ بودم تو اون چقدر دونمنمي. رفت سپھر: کردم زمزمھ و زدم زل آینھ تو تصویرم

 سر رو امشده ریختھ آرایش ممکنھ سرعت آخرین با بود پابرجا چنانھم ھامچشم سذخي اما زدم صورتم بھ آبي تند

 دروغ بھ و زدم کجي لبخند یھو؟ شد چي مادر؟ خوبي: پرسید بانگراني جون مریم اومدم بیرون و دادم سامون و

بھترم االن اما داشتم تھوع التح کم یھ: گفتم  

 

 بھ کھاین بدون افتاده پایین سر ھمون با نداشتم رو ضعفم ھمھ این بھ زدنشون لبخند و نشستن ھم کنار طاقت

 از و بود شده سرخ صورتم گرفت جا کنارم ھم خودش و نشستم گفت جون مریم کھ صندلي روي کنم نگاه اطراف

 نگاھم کردم بلند سر باتعجب بھتري؟: پرسید بود گوشم بھ نزدیک خیلي کھ صدایي با زدمي بیرون حرارت بدنم

 بھ سري بنابراین ندیدم نگاھش و کالم تو تمسخر از اثري بود نشستھ کنارم درست خورد گره سپھر سرخ نگاه تو

 میل ممنون« گفتم تا کندم جون رسید جلوم شیریني ظرف یھ با تینا موقع ھمین دادم تکون »بھترم« ينشونھ

 بگین و بخورین باید برادرتونھ نامزدي شیریني میاد؟ دلتون: گفت درآرش حرص لبخند ھمون با مصرانھ »ندارم

 بھ رو بنشینھ اشک بھ تا رفتمي کھ نگاھي برداشتم یکي و بردم پیش دست کردم بغض ھم باز. باشھ مبارک

 تینا اما دزدید رو نگاھش کالفھ سپھر. اشھب مبارک: کردم زمزمھ و زدم شیریني از کوچیک گاز یھ دوختم سپھر

 جایگاه و مرحومش شوھر درمورد تینا پدر با صحبت مشغول حسابي کھ جون مریم سمت بھ رو شیریني بالبخند

 دلم بودم مؤذب. نشست سپھر کنار خالي صندلي روي اومد ھم بعد و گرفت بود خودش و سپھر زندگي تو بابا

 کھ نشست گوشم توي سپھر وارزمزمھ و نرم صداي »بریم توروخدا« بگم بابا بھ رو و شم بلند جا از خواستمي

 رفع بھتره دیگھ« گفتن با بابا کھ شدمي ترسنگین لحظھ ھر امسینھ روي آوار. عزیزم بخواي تو ھرجور: گفت

 پر حافظيخدا خواستمنمي اصالً  شدم بلند جا از زود خیلي و کشیدم راحتي نفس شد بلند جا از »کنیم زحمت

 بھت حواسم کھاین یعني این گرفت دست بھ رو دستم نامحسوسي طوربھ بابا در جلوي باشم شاھد رو شورشون

 شب اون تو باراولین براي کھ داد انتقال بھم مثبت انرژي انقدر دیگھ خوب معني ھزارتا و مراقبتم یعني ھست،

 جون مریم داشتیم سکوت ھمھ شدیم ماشین سوار و دیمز بیرون خونھ از زدم روش بھ واقعي لبخند یھ شدهنفرین
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 امشب درمورد ابد تا خواستنمي دلم فقط اينشونھ ھیچبي من و طرفيبي ينشونھ بھ بابا اعتراض، ينشونھ بھ

 ھايچشم خاطربھ بود سردردش خاطربھ ھم شاید بود حرفبي انگار ھم سپھر سکوت اما و بشنویم یا بزنیم حرفي

ھاششقیقھ يبرآمده ھايگر و قرمز  

 

 

 نخوردم جم کنارش از اما اومدم پایین ماشین از ھم من شدند پیاده زود خیلي جون مریم و بابا رسیدیم باالخره

 منو غمگین روي اون و کردممي نگاه رو اون يخستھ يچھره من بود ایستاده دلیلي و حرف ھیچبي ھم سپھر

 کردم پیداش وقتي کردم کیفم گشتن بھ شروع و انداختم پایین سر کھ بشینھ ھامچشم بھ تا رفتمي اشک ترنیش

 کند صورتم از رو نگاھش. کنھ آروم رو دردت کنم فکر: گفتم و گرفتم سمتش بھ رو قرص ورق آوردم بیرونش

 رو دستش. بخوابي تا کنھمي کمکت قویھ پروفن: گفتم و دادم تکون رو قرص کرد مات ورق و دستم روي بھ و

 يلبھ از رو دستم. خداحافظ: کرد زمزمھ و انداخت بھم غریب و تلخ نگاه یھ گرفت ازم رو قرص و آورد جلو

 عشق: دادم ادامھ من و افتاد راه بھ مھیبي صداي با ماشین. خداحافظ: گفتم بندينیم بابغض و کردم جدا ماشین

من سرانجامبي .  

 بھ رو فراھان يخانواده نبود حاضر جون مریم بابا، اصرار فبرخال گذشتمي تینا و سپھر نامزدي از ھفتھ یک

 ھم من حتي کھ گرفت باال کار انقدر »نیستیم ھم جنس از ما« بود زبونش ورد و کنھ دعوت ضیافت یک

 مریم حرف اما کنھ دعوتشون شب یک خواستم خواھش با و کردم پادرمیوني سپھر آبروي براي کردم پادرمیوني

 بودم قھر نوید و امید با کماکان باشم نداشتھ رو ھابحث و جر يحوصلھ دیگھ کھ بودم خستھ رانقد بود یکي جون

 گالیھ بھم جمعاشون تو نکردن شرکت از و داشت بھتري روحي حال کردم صحبت نگین با دوبار یکي اما

 ھایيشب چھ تدونسمي چھ اومد من سر بھ چي کذایي شب اون از بعد دونستمي چھ اون داشت ھم حق کردمي

 چي و خریدممي خوردن قرص بھاي بھ کھ راحتي خواب از دونستمي چھ رسوندم صبح بھ کابوس و بااشک رو
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 پراخم نگاه یا تینا تمسخر لبخند مبادا کھ ندارم رو داخلي بخش بھ انداختن نگاهنیم جرأت حتي دیگھ دونستمي

 بھ کھ دیدم رو شمیم ریز يجثھ »بفرمایید« گفتن با دزدن در کھ بودم نشستھ کارم اتاق توي. ببینم رو سپھر

 با مدام است کالفھ بود مشخص کردم نشستنش بھ دعوت محترمانھ و زدم لبخند اما کردم تعجب شد وارد سرعت

 حرف خواست ھروقت و باشھ راحت دادم اجازه بگھ چیزي خواستمي من و من با و کردمي بازي ھاشانگشت

 رو خودکار دي؟نمي تلفنامو جواب چرا: پرسید باشھ آمیزگالیھ لحنش کھاونبي و اومد حرف بھ باالخره بزنھ

 پوزخند. کنیم کمکتون خواستیممي فقط ما اما: گفت و انداخت زیر بھ سر دوني؟نمي: پرسیدم و گذاشتم میز روي

 و کنھمي ازدواج داره اون باشھ داشتھ احتیاج کسي کمک بھ سپھر کنمنمي فکر کمک؟: گفتم و زدم صداداري

راضیھ کامالً  میده نشون امر ظواھر  

 

 از کارھام تو گرفتم یاد: گفتم و گرفت دلم. عزیزي ما براي ھم تو نیست سپھر فقط موضوع: گفت سرعت بھ

 باقي مگو رازي سینا و سپھر بین دونستممي نکردم تعجب. داشتي دوستش تو اما: گفت تند. نگیرم کمک کسي

. بکشم سرک شخصیش زندگي تو بدم اجازه خودم بھ شھنمي دلیل این اما دارم و: گفتم محکم ابراینبن مونھنمي

 حقي ھیچ سپھر بھ نسبت من. شمیم نھ: گفتم آروم و رفت تحلیل صدام. توئھ حق این اما: گفت محکم اما کوتاه

 ظواھر بھ: گفت رفتن از قبل و شد ندبل جا از دلخور کمي و گرفتھ. ندید آزارم ھاتونحرف با بھتره ھم شما ندارم

 با ازدواج از سپھر دیدمنمي دلیلي بود ریختھ ھم بھ افکارم رفت و بست رو در. حاجي دختر نکن توجھ زیاد امر

 من دست از خالصي براي کھ کنم فکر این بھ خواستنمي دلم ھم درصد یک حتي باشھ ناراضي دلخواھش نامزد

ً . نکردم تکرار رو حرفم باراون جزبھ حتي ندادم آزارش نکردم رارياص کھ من داده تن کار این بھ  دلیل اگھ واقعا

 دلم داشتم شک خودم عقل سالمت بھ فقط حاضر حال در اما کردممي شک عقلش سالمت بھ باید بود این کارش

 مستقیم اطراف ھب نگاھي ھیچبي رفتم داخلي بخش سمت بھ شدم بلند جا از باشھ گردنم بھ ازش دیني خواستنمي

 بھ رو خودم اومدمي کریدورھا از یکي از سپھر آواي نشنیدم جوابي زدم در و رسوندم سپھر اتاق بھ رو خودم

 رو برنامھ نداري حق رقصیدم زدي کھ سازي ھر بھ: گفت تند تینا بود بحث و جر مشغول تینا با رسوندم جااون
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 گھمي پرت و چرت میام خورهمي ھم بھ مزخرف يپسره اون از حالم: داد جواب خشمگین سپھر. کني خراب

 تنھا دنیا تھ تا کنھ ول منو کردمي فکر اون حسادتشھ از گھمي ھرچي: گفت بادلبري تینا. کنممي لھش زنممي

گیرهمي حرصش توام با کھ حاال مونممي  

 

 

 و شد سکوت کمي. نمیاد خوشم کارا این از بودم گفتھ کن جمع خودتو: گفت سپھر کھ بودند حالي چھ در دونمنمي

 کدومھیچ بھتره پس قراره چھ از موضوع دونیممي ھم تو ھم نداره برت ھوا امیدوارم: گفت بادلخوري تینا بعد

 جواب تینا. کني دیکتھ خودت واسھ رو ھاحرف ھمین دیگھ باریک بھتره: گفت تیز و تند سپھر. نکنیم خیالبافي

 عنوان با ھم اون میاي امشب ھم تو پس بود ھمین بھ قرار ھم اول از گوشمھ تو ھمشون راحت خیالت: داد

 نخوام اگھ من کني تکلیف تعیین من واسھ نداري حق تو: گفت جدیت و باحرص سپھر. من جدید نامزد... جدیدت

 بلند ايصد. کني فرو گوشت تو اول ھمین از بھتره اینو بگیره رو جلوم تونھنمي ھم دنیا بدم انجام رو کاري

 زیادي چیز ھاشونحرف از. بشم دور جااون از سرعت بھ شد باعث ھاشکفش تقتق ھم بعد و تینا »لعنتي«

 دادمي نشون این کشیدمي آتیش بھ رو وجودم باشھ شده عصباني قدراین رقیب خاطربھ سپھر کھاین ولي نفھمیدم

ً  سپھر و مزخرفھ اطرافیان ھايحرف يھمھ  و امید روزنھ آخرین بھ خالص تیر یعني این و استتین عاشق واقعا

 جلوي اومدم خودم بھ وقتي افتادم راه و نشستم فرمون پشت حوصلھبي من و شد تموم کاري ساعت. من احساس

 دختر یھ واسھ دلتنگي شاید... کشید جااون بھ منو حسي چھ دونمنمي بودم نیره قدیمي و کوچیک يخونھ در

 کھ شکالتي يبستھ و زدم رو زنگ حال ھر بھ کوچیک يخونھ یھ آرامش ھم شاید ممعصو و پاک کوچولوي

 داد نوازش رو دلم لطیفي و نرم نسیم مثل وخیزشپرجست ھايقدم صداي برداشتم ھم رو داشتم ماشین تو ھمیشھ

 جداش خودم از باخنده بود شده نخود برات دلم آرزو خالھ سالم: گفت و بغلم پرید باخنده دیدنم با و کرد باز رو در

 نوید اسم با. گفتي نوید بابا مثل: گفت و خندید قھقھھ بھ. بود شده عدس واست دلم کھ چي من پس اِ؟: گفتم و کردم

: پرسیدم و کردم باز رو ھاماخم زود ذاشتنمي دلتنگي براي مجالي دلخوري اما بودم دلتنگش رفت ھم تو ھاماخم
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 خواي؟نمي مھمون خونھصاحب: گفتم بلند شدیم وارد ھم با کرد اشاره شپزخونھآ بھ دست با جوجھ؟ کجاست مامان

 برگشت آشپزخونھ بھ زود ھم بعد میام االن بشین تویي؟: گفت متعجب دیدنم با اومد بیرون کفي ھايدست با نیره

 گفتم کوتاه و خواستم عذر کرد گالیھ نزدنم سر از و کرد بغلم محکم اومد سمتم بھ تمیز ھايدست با بعد دقیقھ چند

 العادهفوق ماکاراني یھ و موندم کنارشون ھم رو شام و کردم بازي نرگس با کلي نداشتم مناسبي چندان حال

 براي مجالي و برد خوابش پام روي خستگي از شام از بعد کھ انقدر کردمي وورجھ ورجھ مدام نرگس خوردم

اومده خواستگار واسم: گفت نیره کھاین تا زدیم رفح ھم با دري ھر از کرد محیا نیره و من زدن حرف . 

 

 

 بھ دستشو انداخت پایین رو سرش گیرهمي سامون و سر زندگیتون خوبھ خیلي کھاین: گفتم خوشحالي و باتعجب

 نرگس دربیاري؟ رو نرگس و خودتو خرج تا کني خیاطي و بزني سوزن خوايمي کي تا: گفتم و گرفتم دست

 دستش. کني تباه رو دخترتون يآینده اون خاطربھ نیست راضي ھم مرحومت شوھر کن باور هنیر خوادمي آینده

 تو اصالً  کرده خواستگاري ازم کھ آقایي این اما... اما دونممي ھم خودم رو اینا يھمھ: گفت و کشید دستم از رو

 ھم تو نگیر کم دست خودتو: فتمگ سریع. نکرده ازدواجم... ازد سالمتھ، و سالم خوبھ، مالیش وضع نیست ما حد

 این يھمھ افتادم نوید یاد یھو... مونھمي فقط سالمتي شکرخدا کھ ھم پیوند عمل از بعد اصیلي يخانواده یھ از

 من خدابھ: گفت و انداخت پایین رو سرش! نوید؟: پرسیدم و کردم قطع رو حرفم خوردمي نوید بھ شرایط

 آسمون تا زمین ما بین گفتم خودشونم بھ نیستم شکستن نمکدون و خوردن نمک اھل من بشھ اینجوري خواستمنمي

 میدم حق کامالً  من نیست مھم میگن اما بچھ یھ با زنم بیوه یھ تازه ترمبزرگ ازشون سال نھ من استفاصلھ

 نرگس با رابطشون و نیان جااین دیگھ خواستم ازشون ھم ھمین واسھ کنن فکر بد موضوع این فھمیدن با دیگران

 تقصیري ھیچ من خدابھ: گفت و دوخت بھم رو اشکش از پر ھايچشم آورد باال رو سرش. کنن قطع کمکم ھم رو

 آدم نوید دونممي کھ ماھھ چند من فھمیدي تازه تو کھ رو چیزایي این باش آروم: گفتم و کشیدمش آغوشم بھ. نداشتم

ً  عاقلیھ و بالغ ً  گرفتھ تصمیمو این اگھ پس بزنھ گولش تونھنمي کسي قطعا  سر. کرده عمل احساسش و عقل با حتما
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ً : گفتم و زدم لبخندي... اشخانواده اما: گفت و کرد بلند  باشھ زیاد تحملتون باید شما بود نخواھد آسوني کار مطمئنا

زیاد از تربیش خیلي شایدم .  

 گفتھ بابا بھ کھاین وجود با برگشتم نھخو بھ وقتي دادم دلداري بھش و کردم صحبت نیره با دیگھ کلي شب اون

 آروم و بود امن خزیدم بغلش تو ھامدت از بعد و بوسیدمش بود منتظرم ھم باز بیام دیر ممکنھ و نرگسم پیش بودم

 رو ھاشدست آوردممي پناه بھش مامان ھايتنبیھ و امید ھايتالفي ترس از کھ بچگي روزھاي ھمون عین درست

 موھام روي و کشید سرم از روسري بود کرده ھامغم سپربالي رو خودش کھ ھایيوقت تمام عین کرد حلقھ دورم

 بابا. بستممي اسبي دم رو موھام ازش دلبري خاطربھ و نداشتم تربیش سال 6 ،5 کھ ھایيوقت مثل بوسید رو

. کنھ دارخدشھ رو نوازشش لطافت بود نتونستھ دستش زبر ھايچروک و صورت ھايچین حني بود نکرده فرقي

نھ فروغبي اما بود نورکم کردم نگاه ھاشچشم بھ . 

 

 شدم خم بودنمون ھم کنار خوب حس از ھم شاید بود قدیمي خاطرات یادآوري از قشنگش ھايچشم تري شاید

بود من دنیاي ھم ھنوز بابا. گذاشتم تنھاش حرفي ھیچ بي و بوسیدم رو دستش عاشقانھ و عمیق .  

 کردن زیاد براي و بکنم رومروبھ يپیچیده يپرونده از دل باالخره تا بود شده باعث ھوا سوز و بود شنبھ ظھر

 رو امتوجھ صدایي و سر کھ برگردم میزم پشت خواستم مقصود بھ رسیدن از بعد شم بلند جا از شوفاژ درجھ

 صندلي بھ و ببندم رو در خواستم بود روروبھ بخش از صدا کشیدم سرکي و کردم باز رو اتاق در کرد جلب

 باکنجکاوي رفتمي صدا منبع سمت بھ باعجلھ کھ افتاد مستخدمین از یکي کاظممش بھ چشمم کھ برگردم راحتم

 لب زیر. شده گالویز صدر دکتر با خبربي خدا از یھ: گفت بایستھ کھاین بدون کاظم؟مش شده خبري: پرسیدم

 بخش بھ رو خودم دو با و زدم بیرون اتاق از ناخودآگاه دوم سؤالي کلمھ با سپھر؟... صدر دکتر: کردم تکرار

 محوش بالبخند کھ اشکي ھایيچشم با تینا رسیدم جلو کامالً  شدمي بلندتر صداھا شدممي ترنزدیک ھرچھ رسوندم

ً  و قدبلند پسري دوم طرف و سپھر طرفش یک کھ درگیري تماشاي مشغول معرکھ يگوشھ بود تضاد در  نسبتا
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 پایین رو سرش سپھر ھست؟ تکرار بھ نیاز یا فھمیدي: گفت و کرد بلند رو صداش پسرک. بود بود، ايضلھع

 سپھر يیقھ پسرک. زنیممي حرف فرصت سر نکن کلفت رو گردنت و نبر باال رو صدات: گفت آروم و انداخت

 يسفره پاي نشوندي رو دیگھ یکي سھم غیرتبي توي کھ وقتي یعني کي؟ یعني فرصت سر: گفت و گرفت رو

 و دروغ چھ تو بدونم باید من: گفت و کوبید دیوار بھ رو اون ترگستاخ پسر و کرد سکوت سپھر ھم باز عقد؟

 جواب ھم باز. کني در بھ راه از دادمي من واسھ جونشم سال سھ کھ رو دختري تونستي کھ کردي ھم سر دوندگي

 فرجي دکتر پسرک. نبود آدم این اون بود مقاوم بود محکم من رسپھ ضعفش از شد بد حالم بود سکوت فقط سپھر

 انقدر من يموندهپس چي بگو: گفت سپھر بھ رو و داد ھول کناري بھ رو بود رفتھ جلو پادرمیوني براي کھ

 سپھر آني از ترکم تو و شد ناباور و گرد تینا پرھیجان اما اشکي ھايچشم حرف این با ھا؟ داشت؟ ارزش واست

 و گیج و زد بیرون اشبیني از فواره مثل خون آورد فرود پسرک صورت توي و باال آورد رو اششدهمشت دست

 ھم بعد زنیممي حرف ھم با فرصت سر گفتم بھت: گفت کرده گره مشت ھمون با سپھر نشست زمین روي منگ

کوبید ھم بھ رو در و رفت اتاقش بھ بقیھ واج و ھاج نگاه مقابل در  

 

 

 تینا و موندم من فقط شدند متفرق پچپچ حال در ھم بقیھ و بره اورژانس بھ تا کردند کمک پسرک بھ فرن دو یکي

 از ریخت ازش کھ آبرویي از کشید سپھر کھ زجري از زدممي نفس نفس و بودم عصبي بود زدهبھت ھم ھنوز کھ

 جلو نفرتم و حرص تمام با بود لوند و سبز چشم دختر ھمین ھم تکشون تک مسبب کھ خورد ترک کھ غروري

 اون اما. کشیدممي آتیشت بھ اومدمي سرش بالیي اگھ: گفتم و آوردم باال تھدید ينشونھ بھ رو اماشاره انگشت رفتم

 نیومد بیمارستان بھ دیگھ تینا روز اون فرداي از. برنداشت وحشي پسرک خالي جاي از رو اشزدهبھت نگاه حتي

 و ھاپچپچ نیود خوب اصالً  بیمارستان جو گرفتھ انتقالي دولتي بیمارستان یھ بھ فھمیدم بعد يھفتھ یک از ترکم و

 از لزوم موارد جز و زدنمي حرف کسھیچ با بود شده آروم و ساکت سپھر رسیدمي گوش بھ جا ھمھ شایعات

 نامزدي خوردن ھم بھ دلیل ھم جون مریم بھ حتي بودم نگرانش و بود شده تنگ واسش دلم شدنمي خازج اتاقش

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 romantops  برترین رمان ھا

t.me/romantops 
 

 لرز و باترس بنابراین نده جواب نرسیدم اما بزنم زنگ بھش ھامدت از بعد گرفتم تصمیم. بود نگفتھ رو کوتاھش

 ھیچ با نھ بااخم نھ بالبخند نھ کرد نگاھم شدم وارد گفت محکم اما آروم »بفرمایید« زدم در رفتم اتاقش سمت بھ

 و کشیدم نامحسوسي اما عمیق نفس بود خون تو شناور ھم باز ھاشچشم ربیما و بود خستھ فقط انگار دیگھ حالت

 اما ساده دوست دوتا باشیم دوست ھم با بود قرار ما اتفاقات این از قبل: گفتم و نشستم صندلي روي رفتم جلو

 باشم ستدو فقط خواممي کن باور کنم جبران تا جاماین االن اما کردم خرابش من زیرش زدم من دارم قبول خوب

 جون، مریم ھاينگروني خاطربھ: گفتم و ببره پي صداقتم بھ تا کردم نگاه ھاشچشم تو چرا؟: پرسید کوتاه. سپھر

 چي خوايمي: گفت و داد تکون سري. خودم تنھایي خاطربھ: کردم اضافھ من و من با... خودت ناراحتي خاطربھ

 اما دادمي قلقلک رو کنجکاویم و بود اشنا واسم شاھین سما کھاین با ھاش؟حرف و شاھین اومدن دلیل بدوني؟

 شدم بلند جا از. ھستم من بزني حرف کسي با خواستي روزي اگھ بدوني خواممي فقط من. نھ نخواي تو اگھ: گفتم

 استفھام معني بھ رو سرم حرفي ھیچبي. ھست سینا اما گفتي کھ ممنون: گفت سپھر بود نمونده باقي حرفي دیگھ

 کنارش کھ بود تینا مھم نبود مھم دیگھ اما داشت ناسازگاري سر ھنوز سپھر. زدم بیرون اتاق از و دادم ننکو

 رو کار این و گرفتم رو خودم جلوي اما بپرسم شاھین درمورد سینا از تا آوردمي فشار بھم خیلي کنجکاوي نبود

بگیرم پیش در رو روتین زندگي کردممي سعي نکردم . 

 

 

دیدن با کھ برگشتم خونھ بھ کار سر از روز ھر مثل L20 سالن تو بابا و نوید شدم وارد خوردم جا نوید اينقره 

 باال ايشونھ خیره؟: پرسیدم و بوسیدمش اومد بیرون آشپزخونھ از دیدنم با جون مریم و بودند نشستھ ھم کنار

 داد سالم کوتاه و متفکرانھ بابا کردم سالم و رفتم سالن سمت بھ. خیره کھ شاهللان واال دونمنمي: گفت و انداخت

 تمام و بوده امید شدن باخبر مسبب انگار نھ انگار کرد بیمارستان تو کار وضع پرسیدن و گالیھ بھ شروع نوید اما

 مشغول گرمي بھ قبل مثل و گذاشتم کنار رو ھاکینھ ھاشبرادري تمام عوض بھ ھم من بودم قھر باھا من مدت این

 نشستم صندلي روي مطیعانھ. دارم کارت بشین: گفت بابا کھ برم ھاملباس تعویض براي خواستم شدیم صحبت
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: گفتم و کردم نگاه نوید بھ باتعجب نگفتي؟ چیزي بودي باخبر نوید تصمیم از تو: گفت بابا کھ شدممي نگران داشتم

 اضافھ »آھا« گفتن از بعد و زدم پھني و تپ لبخند. نیره با ازدواجم: داد جواب نوید خود بابا جايبھ تصمیمي؟ چھ

ً  آره: کردم  و ذوق نگفتي؟ چیزي چرا پس: پرسید توبیخانھ بابا. شنیدم نیره خود از چیزایي یھ ھم دیروز اتفاقا

. نیست من مرام تو شکنيپیمان: گفتم و دوختم نوید بھ رو نگاھم بعد بودم داده قول من: گفتم آروم و شد کور شوقم

. است احمقانھ کار این کھ اینھ اونم رسممي نتیجھ یھ بھ فقط کنممي فکر ھرچقدر: گفت و داد تکون سري بااخم بابا

 عصبي بابا. کردین کمک نگار و امید بھ کھ وقتي عین خواممي کمک فقط شما از من: داد جواب سرعت بھ نوید

 و اومدي تو حاال اما کردم پادرمیوني منم ودب کرده لج محمود بودند نامزد ھااون کردمي فرق ھابچھ قضیھ: غرید

 ھم حمایتت داري انتظار بگیري رو سني اختالف سال نھ و سالھ ھفت بچھ یھ با زن بیوه یھ خوايمي گيمي

 »خداحافظ« ھم بعد. کنمنمي ازدواج دیگھ کسھیچ با نیره با جز من اما: گفت و شد بلند جا از مصمم نوید بکنم؟

 و بمونھ تربیش خواستمي نوید از کھ اومدمي در جلوي از جون مریم صداي. رفت و کرد زمزمھ کوتاھي

 و شد بلند جا از ھم بعد میاد خانواده این جووناي سر بھ داره چي دونمنمي: گفت بابا کھ نوید وارکالفھ ھايتعارف

 از نقطھ این تو ھممون سرنوشت رانگا بود بابا با حق رفتم اتاقم بھ ھم من در شدن بستھ صداي با رفت اتاقش بھ

بشند باز زمان ھمین دست بھ یکي یکي ھاگره کردم آرزو دل تھ از و کشیدم عمیقي نفس بود خورده گره زمان  

 

 سر سیخ بیمارستان شماره دیدن با انداختم اشصفحھ بھ نگاھي حاليبي با خورد زنگ گوشیم کھ بود شب ھاينیمھ

 سفر فردمنش دکتر چون و شده بد بیمارھام از یکي حال گفت و بود شیفت پرستار دادم جواب سریع و نشستم جام

حالت بھ ھم ما و بود on call برگھ یھ روي برسونم بیمارستان بھ رو خودم ترسریع ھرچھ تا خواست ازم بودیم 

 اتاق چراغ گپارکین در کردن باز با بیرون زدم خونھ از ممکن سرعت آخرین با و نوشتم رو جریان بابا براي

 بھ رو خودم باسرعت. ببینند رو اپن روي یادداشت بودم امیدوار و نداشتم موندن وقت اما شد روشن بابا

 و دویدم رو ھاپلھ تمام طاقتبي بود باال آسانسور کردم پارک خالي جاي اولین تو رو ماشین و رسوندم بیمارستان

 تحت بیمار چون: گفت و کرد اضافھ رو حال شرح سرعت ھب و اومد جلو پاشایي دکتر رسوندم بخش بھ رو خودم
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 یمار سر باالي رو خودم و کردم کوتاھي تشکر. کنیم خبرتون موقع این شدیم مجبور بوده خودتون جراحي

ً  کھ کردم فوري عکس تقاضاي شدمي تبدیل فریاد بھ ھاشنالھ و بود پریده رنگش رسوندم  دیدن با شد انجام سریعا

 و کردم دیگھ داروي چند و مرفین تقاضاي نداشت وجود دردھاش جز جدي مشکل چون شد راحت خیالم ھاعکس

 من با برگشتو پرستار بعد دقیقھ چند شدم بمار خون فشار کردن چک سرگرم ھم من رفت داروھا دنبال بھ پرستار

 فراھان خانم وقتي از: داد جواب ندادن؟ کھ چي یعني: پرسیدم و کردم نگاھش باتعجب ندادن مرفین: گفت من و

 باحرص. نداریم مرفین موجودي گھمي ھم االن نابلده زیادي ریختھ ھم بھ چي ھمھ اومده جدید پرستار این و رفتھ

 کارتازه پرستار سراغ رفتم و بیرون ردم اتاق از ھم بعد. گھمي مزخرف داره محاالتھ، از این: غریدم

: گفت کوتاه خودم مثل. مرفین: گفتم کلمھ تک آورد باال رو سرش ھخونسردان کوبیدم دیوار بھ رو در باعصبانیت

 شمرده شمرده و کشیدم جلو رو خودم گذاشتم، میزش طرفین رو دستم دو رفتم جلو محکم ھایي قدم با. نداریم

 کھ رو کاري و شي بلند جات از بھتره پس ندارم اضافھ وقت اصالً  ھم من میرهمي درد از داره من مریض: گفتم

 من دست مرفین کنید باور: گفت و چسبید صندلي بھ دخترک فھمیدي؟: کردم اضافھ بلندتر و. بدي انجام فتمگ

 بیرون اتاق از و چرخیدم پا يپاشنھ رو گھمي راست کردم حس. بپرسید مھرفر دکتر از تونیدمي اصالً  نیست

ً  این اما است موقعبي دونستممي گرفتم رو دکتر شماره رفتم  جواب سوم بوق با نبود ترواجب بیمارم جون از ابدا

 این اما داره مرفین بھ نیاز نیست خوب اصالً  156 اتاق بیمار حال گفتم وقتمبي تلفن بابت عذرخواھي از بعد داد

 ناگھانیش انتقالي با فراھان نداره تقصیر اون: گفت و کرد صاف صدایي. نیست ھمکاري بھ حاضر جدید پرستار

گذاشت خالي ور دستمون حسابي  

 

 

 ماه چند تا شد قرار پزشکان گروه پیشنھاد بھ شدیم سریع جایگزیني بھ مجبور ھم ما داد قرار منگنھ تو رو ما و

 بگو فقط« بزنم فریاد سرش قائلم واسش کھ احترامي ھمھ با خواست مي دلم. نباشھ ایشون دست خاص داروھاي

 توضیح براي رو خوبي وقت فھمید خودش انگار کردم رلکنت رو خودم سختي بھ اما »مرد مریض کجاست دارو
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 دست ھم کلیدش برداري صدر دکتر اتاق از رو نظرت مورد داروي تونيمي االن البتھ: گفت کھ نکرده انتخاب

 اتاق بھ رو خودم بلند ھايقدم با کردم قطع بعد و ممنون: گفتم سرعت بھ و کشیدم راحتي نفس. ھست کاظممش

 کتش جیب از رو کلید و گفتم رو جریان کھ کنند بیدارش خواستند بود خواب خدا بنده کاظمشم رسوندم خدمات

 و دست و شدمي کندتر ھامقدم رفتممي جلوتر کھ قدم ھر اما رسوندم داخلي بخش بھ رو خودم سرعت بھ دادند بھم

 تلخش عطر رقیق بوي شد باز در شتال کلي با بچرخونم قفل توي رو کلید تونستمنمي کھ زیاد انقدر لرزیدمي دلم

 کھ جایي سمت بھ و گرفتم رو نیاوردم طاقت کردم نگاه اشخالي صندلي بھ کرد سرمستم و پیچید امبیني توي

 بھ چشمم کھ کنم فرار ازش خواستم بشم اتاق پاگیر کھاین از قبل تا برداشتم رو دارو رفتم بود گفتھ دکتر

اما باشم تفاوتبي خواستم افتاد میز روي شآزمای يبرگھ چندتا و اسکنسیتي   

  در ...

 بیمار نام دیدن با کشیدمش بیرون ھابرگھ زیر از و رفتم سمتش بھ شد مانع بود دیدم توي نام قسمت در کھ

 بیرون جلدش از رو عکس »صدر سپھر« خوندمش دیگھ باریک کردم شک سالمتش بھ و شد گرد ھامچشم

 جواب سراغ ناباوري با منقطع اما تند ھامنفس و شد سست زانوھام شدم یرهخ بھشون نور توي و کشیدم

ً  کردم نگاه تاریخش بھ بود شده نوشتھ انگلیسي بھ چندتایي رفتم ھاآزمایش  آزمایش چند و پیش سال یک تقریبا

 اشک شدم لوو زمین روي و گذروندم نظر از رو ھاجواب بود شده انجام ایران آزمایشگاه مجھزترین تو کھ جدید

 ھايچشم دلیل حاال بود سخت از ترسخت اصالً  بود سخت باورش چکیدمي ھامچشم از رگبار ھم شاید بارون مثل

 در امید آرامش دلیل حاال فھمیدممي رو شدنش موندگار و برگشتن یھویي دلیل حاال فھمیدممي رو خونش غرق

 تيسي ياضافھ بھ ھابرگ تمام شدم بلند جا از فھمیدممي رو شدنم زدهپس دلیل حاال فھمیدم،مي رو کارش برابر

بیرون زدم اتاق از و برداشتم رو  
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 و کنھ تزریقش بیمار براي خواستم ازش و دادم پرستاري بھ رو مرفین رسوندم اعصاب و مغز بخش بھ رو خودم

 قلبم سوزش پاي بھ ھم درصد یک حتي اما سوختمي ھامچشم نشستم فرمون پشت بیرون زدم بیمارستان از خودم

 بود مشخص مسیرم کردم حرکت بھ شروع باحرص و انداختم بغل صندلي روي باتنفر رو چیز ھمھ رسیدنمي

 توي نگرانش صداي فشردم رو زنگ بود صبح 4 نزدیک کھ ساعت بھ توجھبي رسیدم وقتي. مشخص کامالً 

 نشونھ بھ رو سرم حرفي ھیچبي بنابراین کنھمي نگاھم داره مانیتور از دونستممي شده؟ چیزي آرزو: پیچید گوشم

 میون خودش رسوندم طبقھ آخرین بھ رو خودم و شدم واردآسانسور کرد باز رو در سرعت بھ دادم تکون »آره«

 ضعف دلم اومدمي چشم بھ ھمیشھ از ترشلختھ موھاش و بود تنش سفیدي قرمز راحتي ھايلباس بود منتظرم در

 من نگاه اما لرزونم يچونھ و گریون ھايچشم روي بود کرده گیر صورتم تو نگاھش جذابیت ھمھ این براي رفت

 نصفھ: گفت و اومد جلو دیدن تربیش لحظھ یک براي حتي بودم حریص انگار گذروندمي نظر از اونو جزءجزء

 بھشون زدهبھت ھايچشم با صورتش مقابل درست گرفتم باال رو ھاآزمایش جواب دختر؟ شده چي کردي عمرم

 پشت دست گرفت دستم از رو نگاھش. سپھر دروغھ بگو: نالیدم گلوگیر بغض از لرزون صداي با شد خیره

 بھم خواستممي فقط گھمي چي کھ نبود مھم واسم. داخل بیا: گفت و برگشت کردممي نگاھش فقط کشید گردنش

: گفتم ملتمسانھ بخورم تکون جام از مترمیلي یک يحت کھاین بدون بنابراین مزخرفھ ھابرگھ این يھمھ بگھ

 و گرفتم رو آستینش يگوشھ گذاشتم جلوتر قدم یھ دیدم رو سکوتش وقتي. جدیده بازي یھ ھمش بگو توروخدا

 داره بود مشخص گلوش سیب حرکت از اما دیدمنمي رو صورتش چرخوند رو سرش. سپھر بگو: نالیدم بابغض

 و برگردوند سمتم بھ رو صورتش. حقیقت یھ ھم شاید و بغض یھ شاید حرف، یھ ایدش دهمي قورت رو چیزي یھ

 صندلي اولین روي تمیز و مرتب ھمیشھ مثل خونھ یھ شدم خونھ وارد بیحال. زنیممي حرف ھم با تو، بیا: گفت

 کشیدم سر فسن یک و گرفتم گرفتش سمتم بھ برگشت آب لیوان یھ با و رفت آشپزخونھ بھ گذشت، کنارم از نشستم

 بھ تا گفتمي چیزي یھ باید زدمي حرف باید اون بودم منتظر بودیم کرده سکوت ھردو نشست مبل روي رومروبھ

 یادآوري با »آوردي؟ کجا از رو اینا« بود سؤال یک اشجملھ اولین انتظارم برعکس اما بده خاتمھ کابوس این

 پر دلم شدم درد پر خودم کھ مریض یھ درد آرامش واسھ مبردار مرفین تا رفتم: گفتم و شدم پربغض لحظھ اون

شد درد . 
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 انتقام دلم نبود مھم واسم پیچید امآوازه کمکم و رسید مامان گوش بھ ھامالواطي خبر اما جوريچھ دونمنمي

 امانم ھايتلفن جواب و رسوندم صفر بھ رو تعطیالتم کمکم زدن رقم واسم کھ اجباري جدایي انتقام خواستمي

 سال سھ کھاین تا نداشتم رو ھاشنفرین نالھ ھم بعد و ھانصیحت و ھادلسوزي يحوصلھ دادممي درمیون یک رو

 طبق فرانسھ رفتیم خودم عین گروه یھ با رو تمامش من کھ تعطیالتي برگشت تعطیالت ماه دو از بعد سینا پیش

 مدت یھ از بعد کردممي فکر شد شروع تازه شدیدم و عجیب سردردھاي اما شد تعطیل چي ھمھ اومدنش با معمول

 دو یکي سینا چشم از دور کھ باري دو یکي اما آورده سرم رو بال این مشروب کردن ترک یھویي حاال رويزیاده

 شب یھ تا چمھ بفھمم خواستمنمي نیاوردم خودم روي بھ استدیگھ چیز دردھا این منشأ کرد ثابت بھم زدم پیک

 ھمون میريمي گفتن... گفتن سرمھ تو غده یھ گفتن و گرفتن عکس جاھمون بیمارستان رسوندم یناس و کردم تشنج

 از بعد افتادم خدا یاد یھو دراومد آبي چشم و پیر دکتر اون دھن از مرگ اسم کھ موقع ھمون جا ھمون لحظھ

 از نھ... ترسیدم. پیشش برگردم باید مباز بکنم کھ ھم ھرکاري برم کھ ھم ھرجا من کھاین یاد افتادم خدا یاد ھاسال

 رهنمي یادم وقتھیچ ترسیدم کردم روشن خودم دست با کھ ھایيھیزم یکي یکي از ترسیدم، جھنمش از مردن،

 یادم سینا نبودم بلد گرفتن وضو مسلمون يسالھ 26 جوون یھ من بود مسخره... بخونم نماز خواستم کھ اولي دفعھ

 کاري ھايموقعیت گرفتم رو تخصصم تا کشید طول سال دو داد یادم رو بودن آدم ادد یادم خوندنو نماز داد

 شنیدم وقتي مادرم خاطربھ من و شمیم خاطربھ سینا برگشتیم ھردو اما بود مھیا ھردومون واسھ ايالعادهفوق

 سھم تنھایي دیدم شدم آروم و اومدم خودم بھ وقتي اما زدم فریاد خالي يخونھ تو شدم عصبي کرده ازدواج مامان

 اما تبریک واسھ زدم زنگ و دلم بھ بستم سنگ کھ شد این مونھمي کسبي مامان من از بعد دیدم نیست من مادر

 بود سینا شدم دودل اومدن واسھ بود پدرم بھ خیانتم آخرین مامان با موافقتم کردممي فکر شدم مریض روز دو تا

 شدم آماده تا کلنجاررفتم خودم با کلي شدم دعوت خونتون بھ درتپ طرف از کھ اولي بار کرد دلم یھ کھ

 سر رو ھواسربھ دختر یھ و افتاد چالھ تو ماشین ھوابي کھ کردممي پایین و باال آدرس دنبال رو کوچھ حوصلھبي
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 کنار عذرخواھي براي بندازم ھاپالک بھ نگاھي دوباره تا زدم دید وقتي نکردم پیدا رو آدرس کرد گلي پا تا

کرد زنده رو شیطنتم کھ دیدم اتقیافھ توي چي دونمنمي ایستادم دخترک  

 

 

ً  گلي صورت اون با تو  طلبتمبارزه ھايچشم اما خوردم جا دیدمت حاجي خونھ تو وقتي بودي شده دارخنده واقعا

 و شر حاجي دختر از اسین سراغ رفتم خونتون از رفتن از بعد روز اون کنھ پیدا ادامھ ھاشیطنت اون شد باعث

 شاد دادم ادامھ. بدم ادامھ کودکانھ بازي این بھ تا کرد تشویقم کنھمي بیدار داره رو امخفتھ روح کھ گفتم شیطوني

 نقطھ کنم تحریکت تربیش تا کنم پیاده جدید طرح یھ یا کنم بینيپیش رو ھاتنقشھ بودم این فکر تو مدام بودم شده

 تا کھ واقعي آدم نقش تو دادن حرص واسھ و میاد بدت ھیز مردھاي از دونستممي ودمب کرده پیدا رو ھاتضعف

 مرگ واسھ وقتي یا بودیم ترن تو وقتي مثل آوردم کم خودم دوبار یکي اما کردممي بازي رو بودم قبلش سال دو

 ھمھ... گفتم سینا بھ میاد بدم نوید یواشکي ھاينگاه از چرا دونستمنمي شده چم فھمیدمنمي کردي گریھ ھاتماھي

 ايآینده من فکر این از لرزید تنم. شيمي دچارش داري: گفت بھم لبخند میون شمیم اما خندید فقط اون... چیزو

 فقط من: گفتم و ایستادم شمیم جلوي محکم ھمین خاطربھ دادنمي معني حرفا این پس بمیرم بود قرار من نداشتم

 تو وقتي اما بود جونمنیمھ دل با حجت اتمام یھ آخرش »ھمینِ « انگار. ھمین شھ تموم ھابازي این خوامنمي

 باشم مراقبت تا دویدم وجود تمام با و بیفتي تپھ از بود نزدیک وقتي یا »شیممي ما روز یھ« گفتم بھت بالپینت

 انداختھ کوره توي ھم رو من انگار و سوزيمي تب تو داري دیدم و شدم بیدار اتنالھ صداي با و شد شب وقتي

 بھ ھنوز دلم فھمیدم شد خنک دلم تھ و شمنمي داداشت وقتھیچ گفتي وقتي بودم، کالفھ و قراربي بس از بودن

 برممي گفتم. بگو بھش رو چیز ھمھ... بگو بھش گفت بسھ بازيدیوونھ گفت کرد گوشزد بھم سینا. سابقھ سرکشي

 ساکمھ جیب تو وقتھ چند دونستمنمي کھ پاکتي از نخ یھ زد سرم بھ سیگار ھوس ھامدت از بعد رو بندگي بند

 عصبي شد آروم دلم اومدي تا نشدم آروم ھم باز اما کردم روشن رو سومي و دومي نکرد ارومم آوردم بیرون

 مرھم و گرفتي رو دستم اما شد بغض پر گلوت و اشک پر ھاتچشم زدم فریاد سرت و ضعف ھمھ اون از شدم
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 دلم بغلم تو افتادي وقتي نگین عروسي. زد آتیشم رفتنت صدابي نشست دستم کف شرم از کھ خميز شدي زخمم

 پي رفتي و زدي عقبم تو اما ھستي کسي محرم کنم باور تا بشي حل وجودم تو تا بدم فشارت انقدر خواستمي

 ھمون داغ ھرم از رفتنت از ھن بود گرفتھ گر بدنم کردمي نگاھمون مدت تمام نشستھ خون بھ ھايچشم با کھ نوید

بودنت لحظھ چند  

 

 با دور دو کردم قبول کیھ مقابلم طرف کھاین بھ توجھبي داد رقص پیشنھاد بھم دختر یھ کھ نبودم خودم حال تو

. حق از خالي و بودم غیرت از پر گذروندم رو بدي روزھاي اومدي باالخره تا رقصیدم پرچونھ دختر اون

 خودت ھايچشم ايقھوه بود داده تغییر رو نگاھت آبي رنگ واسم، نذاشت جابھ خوبي تخاطرا ھم امید عروسي

 دونھمي خدا. ھمیشھ مثل شدي عصباني تو و آوردم زبون بھ اینو کھ شد چي دونمنمي بود تروحشي و ترطبیعي

خیلي خندیدممي و کردممي فکر ھالحظھ اون بھ چقدر ھامتنھایي تو   

 مثل بود معجزه درحد واسم اتفاقات بعضي اما گرفتمي حرصم ھاتلجبازي و ھادسريخو از ھم ھاوقت

 بودي من کنار بودي من يخونھ توي... تو اومدي کمک واسھ مامان جاي تو و بود من يخونھ کھ ايمھموني

 کھ گفتم رو یيچیزا بود افتاده دلم دست بھ زبونم اختیار روز اون. کرديمي رسیدگي کارھا بھ خونھ خانم مثل

 شد ثابت بھم اشمسخره گل دستھ اون با پسره اون دیدن از بعد واقعیتش کرد کاري شدنمي دیگھ اما گفتممي نباید

 ترنزدیک بھت ھرچقدر نبود فرصتي ندات ايفایده اما کامل قلب یھ بزرگي بھ شاید داري دلم تو بزرگ جاي یھ

. شدمي کم من عمر روزشمار از روز یک گذشتمي ستیموندو از کھ روز ھر شدممي دورتر ازت شدممي

 خشکم زدي رو دلت حرف کوه اون روي کھ روزي. شھ خاموش من کنار چشات برق نخواستم... آرزو نخواستم

 بھ رو بودن عاشق فرصت دنیا بودم گفتھ بھت من بزني دم عشق از و بایستي کنارم تو روز یھ شدنمي باورم زد

 انگار نفھمید اما است راھھبي نیست راه این کنھ باور دلم تا گفتم و زدم فریاد گفتم بھت رینھ ويت دهنمي ھاخیلي

 دلش کھ کسي ھست ھنوز فھمیدم چون بود بھترین بود عمرم روز بدترین و بھترین روز اون نفھمید ھم تو دل

 گفتم بردار سرم از دست گفتم وبر گفتم بھت کردم لگدمال رو دل تنھا اون خودم چون بدترین و بتپھ من براي
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 زدنت پس خودم دست با از کشیدممي عذاب کشیدنت عذاب از کشیدممي عذاب... آرزو گفتم راست نده عذابم

 از ترسوندم کھ دیدم چیزي ھاتچشم تو گرفت پس ازم اینجوري رو گناھم تاوان خدا کھاین از کشیدممي عذاب

 نومده ھنوز گفت حاجي و رفتم کیفت دادن پس يبھونھ بھ و آوردم کم دلم جلوي وقتي ترسیدم نبودنت دودل

 سینا کنم ازدواج گرفتم تصمیم شد راحت خیالم دیدم مطب جلوي رو نوید وقتي گشتم رو شھر تموم شدم داغون

بشنوي حرفي نشدي حاضر تو اما بگھ چیزو ھمھ بھت و بشکنھ قسم خواست حتي بود مخالف  

 

 

 

 باقي نامزد من مرگ زمان تا نباشھ مھم واسش کھ خواستممي رو کسي من ولي بودن برم و دور زیادي ھايآدم

 آخھ اشھپسرعمھ شاھین گرو دلش ھاستسال دونستممي بود تینا کرد قبول رو شرایط این کھ کسي تنھا و بمونھ

 واسش رو کار این توجھي قابل مبلغ مقابل در بود خواستھ ازش و بود کرده صحبت درموردش کیوان با باریک

 ازش ھم من و گفت بھم رو موضوع کرد خطر احساس من درمورد وقتي و بود نرفتھ بار زیر کیوان اما بکنھ

 اگھ تا بده بھش شوک من حضور با خواستمي تینا من گذشتھ آیینھ درست بود یکي شاھین اما. کردم استفاده

 شاھین جلوي من و کنھ بازي نقش من خانواده و تو جلوي اون شد این بر قرار شھ بیدار ھست توش احساسي

 زیر وقتي دونھمي خدا اومدبرنمي ازم کاري دیگھ اومدي وقتي اما نداشتم رو اومدنت انتظار خواستگاري روز

 کھ روزي تازه اما تینا من، تو، بود ھممون نفع بھ این نظرم بھ اما شدم حالي چھ »بریم توروخدا« نالیدي لب

 شب یھ جبران خواستمي فقط اون دویدنمي عشقش دنبال تینا خوردم رکبي چھ فھمیدم ارستانبیم اومد شاھین

 فھمیدم وقتي کنھ جبران بود ھم متولي آدم کھ شاھین خود با زیرکانھ ازدواج یھ با رو بودن شاھین کنار مست

 یھ دنبال فقط اون بلکھ نیست عشق روي از کارھاش فھمیدم چون زدم ھم بھ رو چیز ھمھ نکردم کمکش دیگھ

 ذره بودي اگھ کھ نیستي آدم تو: گفت بھم سوزوند رو دلم کھ زد بھم حرف یھ رفتن وقت. گناھشھ روي سرپوش
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 آدم کھ رسیدم واقعیت این بھ ھم خودم اما کردم بیرونش گرفتم آتیش. دیديمي رو ایرانمھر دکتر دادن جون ذره

 تا گفتم رو اینا شنیدي رو چیز ھمھ جایياین تو امشب... امشب اما... بمونھ مخفي چیز ھمھ خواستمي دلم نیستم

 ازم رو نگاھش. ندارم عمري دیگھ اما دارم دل ھم شقکلھ و مغرور سپھر من بدوني کجاست جایگاھت بدوني

 شکستم رو تو اگھ تا بود این واسھ زدم ھم رو ھاحرف این اگھ... اگھ... برو... آرزو خوامتنمي: گفت و گرفت

 »نھ« خاطربھ گفت بھم امید وقتي بدوني خواستم فقط شدم خستھ بیجا غرور این از باشم شکستھ ھم خودم

 و خیس ھایيچشم با شد بلند جا از سریع خیلي... االن مثل درست. سوختم ریختي اشک من يخودخواھانھ

کردم نگاه رو رفتنش اتاق بھ متعجب اما باروني  

 

 

 بھ بود شده پخش زمین روي کھ ھاآزمایش برگھ اما کردمي آرومم ھاشحرف بودم متفاوت ھايحس از پر

 شیرین حس یھ با بودن کنارشون نداشت ارزش برام ھاسال و ھاماه نبود مھم واسم کردمي کجي دھم قلبم پایکوبي

 عطر ويب دلم خواستمي رو ھاشحرف آرامش دلم روز چند براي حتي مھم و بود باارزش برام عشق نام بھ

 کھ بود این مھم نبود مھم ھیچي. خواستمي رو مرتبش ھمیشھ و خاص يخونھ خانمي دلم خواست،مي رو تلخش

 منحوس ھايورقھ اون از پوشيچشم با اتاق اون روشن و تاریک میون صبح مؤذن صداي اليالبھ وجودم توي

 دلش تھ از فھمیدم خوب باراین اما رو گفتنش »برو« ھم باز بودم شنیده. »منھ مال دنیا« بگم جرأت بھ تونستممي

 مونده باقي روزھاي ھمین الکي ذاشتمنمي بودم قلبش مالک کھ حاال نبودم رفتن آدم من گفت ھم اگر حتي نگفت

 روي کشیدم سرکي و کردم باز رو در الي نداد جوابي زدم در رفتم اتاقش سمت بھ شدم بلند جا از کنھ سوخت رو

: گفت کنھ نگاھم کھاین بدون نشستم بزرگش تخت يگوشھ رفتم جلو بود سقف بھ نگاھش و ودب شده دراز تخت

 اومده. برم راحتي ھمین بھ کھ بودم نیومده :گفتم بالبخند و کردم بازش سریع اما رفت ھم تو ھاماخم نرفتي؟ ھنوز

َرم رو سرت بودم  شدم سرخ. بسھ بردي رو دلم تو :گفت و کرد نگاھم جدي خیلي چرخوند سمتم بھ رو سرش. ببَ

 تو اومدمي خوشم ھمیشھ :گفت خنده ھمون میون دیدم رو عمیقش لبخند چشم يگوشھ از انداختم پایین رو سرم و
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 نوک ھاتحرف يھمھ دادمي نشون این شديمي سرخ اینجوري یھو حرف یھ با درازیتزبون و پررویي اوج

 آوردم باال رو سرم شده گرد ھايچشم با بخوابي؟ خواينمي: پرسید دید کھ رو سکوتم. خالیھ خالي دلت و زبونتھ

 دادم سوتي ھم باز فھمیدم خندید قھقھھ بھ جا؟؟این :گفتم و کردم اشاره تخت بھ پرخاش آماده و متعجب لحن با

 بھ. اناپھک روي بیرون میرم من بخواب جااین تو: گفت کھ نیاوردم خودم روي بھ اما گرفت امخنده ھم خودم

 لبش از خنده خوبي؟: پرسیدم و گرفت رو گلوم بغض کردم مکث نداشت قرمزي از اثري کردم نگاه ھاشچشم

 خوابم اما انداختم تخت روي رو خودم رفت سپھر. بخواب. خوبم: گفت و برداشت تخت روي از رو بالشتش رفت

 و رفتم جلو نشستھ کاناپھ روي کھ دیدم رو سپھر اتاق از خروج با بخورم آب لیوان یک تا شدم بلند جا از بردنمي

 و کرد نگاھم آورد باال رو سرش. خونھ برگردم باید منم اتاقت تو برو نیستي راحت اگھ برهنمي خوابم من: گفتم

شد گرفتھ نگاھش. ھمیشھ واسھ نھ اما میرم: گفتم و برداشتم رو کیفم میري؟ داري: پرسید  

 

 زیادي فرصت من: گفت و داد تکون سري کالفھ. سپھر نیست کار در بایدي :گفتم و نشستم مبل روي کنارش

 کوتاه. باشم کنارت خواممي رو روز یک ھمون روز یھ بگو تو: گفتم و پریدم حرفش وسط... تونمنمي ندارم

 دستش دو. کشممي پشیموني عمر تمام نکنم رو کار این اگھ شم،نمي: گفتم پراراده و محکم. شيمي پشیمون: گفت

 خودمون از ھم رو کوتاه فرصت این صورت ھیچ در نبودم حاضر. کنم فکر باید: گفت و گذاشت سرش روي رو

 بگي چیزي کسي بھ نیست قرار: گفت و اومد دنبالم. من بھ بسپار چیزو ھمھ: گفتم و شدم بلند جا از. بگیرم

 ھم بعد و سالھ چند داماد یھ ببینھ باید بگیره یمتصم اشبچھ دونھ یھ آینده واسھ داره حق اون حاجي جزبھ... جزبھ

. مونيمي زنده تو سپھر نگو مزخرف: گفتم باحرص و شد بغض از پر گلوم. نھ یا خوادمي رو دختر بیوه یھ

 نگاھم کھ بگذرم ازش خواستم و کردم باز رو در نیاوردم طاقت دیگھ. مونمنمي کھ دونيمي: گفت و زد پوزخندي

 خودم و گذشتم ازش بدم بروز امکنجکاوي درمورد چیزي نداد اجازه گلوگیرم بغض اما افتاد ناآش جاکلیدي روي

 رژه چشمم جلوي ھاآزمایش برگھ برگھ نبود ھم حضورش آرامش و نبود کنارم کھ حاال رسوندم ماشین بھ رو

 احتماالً  کھ وقتي واسھ ونما 50-50 عمل یھ جزبھ نداره شانسي ھیچ من سپھر کردمي اثبات کھ ھایيبرگھ رفتمي
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 نگفتم چیزي رفتمي باال خیلي عمل ریسک صورت این غیر در برسونھ اغما حالت بھ رو اون بیماري

 احتمال نگفتم بھش من نیست اطمینان قابل کامالً  ھم قضیھ اضافھ بھ درصد 50 حتي کھ نھ یا دونھمي دونستمنمي

 چنین ھم ايدیگھ کس بودم مطمئن و نگفتم من بده دست از لعم این طي رو اش گانھپنج حواس از یکي داره

 خود خاطربھ رو من خواستمي سپھر بزنھ رو ھاحرف اون امشب بود غیرممکن وگرنھ نگفتھ بھش رو چیزي

 شکست رو دورش سنگي دیوار ھاحرف اون زدن تونست نمي دیگھ تونستنمي اما کنھ دور خودش از »منم«

 روم جلو اشمغزي بعدي سھ عکس اما زدم لبخند خوب اتفاق این بھ بود روم جلوي شفاف و قد تمام قلبش حاال

 خونھ بھ تا شد تموم مسیر تا چکیدند و چکیدند چکیدند، ھاماشک کرد بدل تلخ زھرخندي یھ بھ رو لبخندم و اومد

 رسیدیم

 

 در توي رو کلید سوزوند ور صورتم و ھاچشم صبح سرد نسیم شدم پیاده و کردم پارک کوچھ توي رو ماشین

 بابا رفتم اتقم سمت بھ سروصدابي حال عین در و بلند ھايقدم ا رسوندم ساختمون بھ رو خودم سریع و چرخوندم

 شدمي جاري دوباره اما کردم پاک رو ھاماشک دست با بود پنجره بھ روش و من بھ پشتش بود نشستھ تخت روي

 بھش تا کردم تند قدم شد بدل ھقھق بھ صدامبي ھاياشک. خبر چھ یمارتب از: گفت کھ بودم فایدهبي تالش در

 ھمیشھ مثل و کشید سرم از روسري نداشتم زدن حرف توان گذاشتم زانوھاش روي سر و زدم زانو جلوش رسیدم

 اشک میون و کردم جور و جمع رو خودم نداره؟ خوبي حال: پرسید شدم تراروم وقتي شد موھام نوازش مشغول

 دارم جدید بیمار یھ... یھ اما... اما خوابھ قوي مسکن یھ با االن رفتم خونھ از خاطرشبھ کھ بیماري: گفتم بغض و

 و کشید آغوش تو رو سرم بابا. ھنوز جوونھ خیلي بابا. بربیاد کسي از کاري نکنم فکر نیست خوب وضعش کھ

 حد در باید تو بابا توئھ شغل این ببازي خودتو اینجوري اتفاق ھر خاطربھ نباید تو حقھ مرگ باش آروم: گفت

 این حقم خدابھ نیست این من حق... بابا خوامنمي: نالیدم اشسینھ میون. خداست با اشبقیھ اما کني کمکشون توانت

 مریض اون: پرسید و کرد نگاه ھامچشم بھ مضطرب و مشکوکانھ کشید بیرون اشسینھ از رو سرم بابا. نیست

... بابا سپھره: زدم ضجھ و شد نالھ صدام و تند ھاماشک رفت بند نفسم آرزو؟ ریختھ بھم انقدر رو تو کھ کیھ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 romantops  برترین رمان ھا

t.me/romantops 
 

 چنانھم ھم من شد بلند جا از گویان »یاابوالفضل« رفت سرش سمت بھ دستش و شد گرد بابا ھايچشم. سپھره

 کرد بازش و رسید در بھ من از زودتر بابا آورد خودمون بھ رو ھردو چیزي افتادن صداي کھ کردممي گریھ

 اتاق توي تا کردم کمک بابا بھ باعجلھ بود افتاده فشرده دست در قلبي و زرد ايچھره با در پشت جون مریم

 نشستم کنارش و کردم وصل بھش ید سرم یھ بود پایین خیلي گرفتم رو فشارش خوابونیدمش تخت روي و آوردیم

 از خبربي کردیممي صحبت بابا با وقتي انگار ریختمي اشک و کردمي تابيبي مدام بود اومده ھوش بھ وقتي از

 چند خواستم بابا از بود شنیده رو چیز ھمھ اتفاقي کھ بود اومده صبح نماز براي من کردن بیدار براي جا ھمھ

 بھ فقط ھرسپ االن خدابھ جون مریم: گفتم و گرفتم دست بھ رو جون مریم یخ دست رفت بابا بذاره تنھامون دقیقھ

 کھ بسا چھ اصالً  شھمي داغون ببینھ رو کسي ترحم یا شما ھايتابيبي نکرده خدایي اگھ داره احتیاج روحیھ

ھلند برگرده . 

 ھم رو مونده باقي وقتھ چند این نذار توروخدا نھ،: گفت و چرخوند سمتم بھ رو سرش سرعت بھ جون مریم .

 نیست؟ گفتني حرفم گفتم اتاق ھمین تو روز یھ یادتونھ: گفتم و ندادم بارش ياجازه اما کردم بغض. باشھ دور ازم

. بدین گوش ھامحرف بھ مادرم مثل خواممي اما جون مریم گممي حاال بگم؟ چیزو ھمھ روزي یھ دادم قول یادتونھ

 از و سوزوندمي رو وجودم لحظھ ھر کھ حس یھ بودم عشق یھ يکالفھ و درگیر روزا اون تمام من... من

 نھ یا درستھ شما بھ ھاحرف این گفتن دونمنمي شدن خاکستر و سوختن واسھ گرفتممي جون دوباره خاکسترش

ً  اصالً  بودم سپھر عشق اسیر من روزا اون کھ گممي اما... اما غلط چي و درستھ چي دونمنمي جدیدا .   

 شنیدن واسھ وقتي امشب و شد تار و تیره دنیام زد پسم وقتي ھستم ھم ھنوز :دادم ادامھ و انداختم زیر بھ سر

 امید، یھ خوادمي انگیزه یک سپھر. قلبم تو انداخت نور ھاشحرف با رفتم سراغش خودش زبون از واقعیت

 نیست طرفھ یک دونممي حاال کھ عشقي نیروي با خواممي کنم امتحان رو دلم و خودم شانس خواممي... خواممي

 خواممي نشاط خوام،مي امید جون مریم خوامنمي تابيبي خوام،مي کمک فقط برم ایيدنی و علمي قوانین جنگ بھ

اجازه... صدالبتھ و .  
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 اگھ اي،فرشتھ یھ تو: گفت گریھ میون و کشید آغوشم بھ قدرت تمام با نشست تخت روز سختي بھ جون مریم

 عمرمو تمام نشھ خوب نکرده خدایي ھم اگر... ھم اگر. دلتم يآینھ تو مدیون زندگیمو تمام بشھ خوب سپھرم

 بخشياطمینان لبخند چي؟ حاجي: گفتم مطمئني چندان نھ و لرزون صداي با کردم جداش خودم از. جوونیتم مدیون

 از رفت خواب بھ جون مریم وقتي. ریخت اشک و کشید آغوشم بھ دوباره جون مریم. من با حاجي: گفت و زد

 حیف« کردم فکر خودم با انداختم تختش روي رو خودم و رفتم مھمان اتاق تسم بھ آروم نبودم پا روي خستگي

 یھ اندازه بھ و کشیدمي تیر درد از سرم خورد زنگ امگوشي کھ بود برده خوابم تازه. »پریده عطرش بوي کھ

 وربلغ سپھر بھ چي دیشب تو: گفت کالفھ و عصبي امید صداي برداشتم رو گوشي باحرص بود شده سنگین کوه

ً  امخستھ االن: گفتم بیحال و کشیدم صداداري پوف کردي؟ ... ايخستھ کھ درک بھ: زد فریاد. زنیممي حرف بعدا

ً  داره اسم پسره اون اوالً : غریدم باحرص گفتي؟ پسره این بھ چي بده منو جواب  ھم غار رفیق خوب دیروز تا دوما

ً  بودین بمونم کنارش خواممي و نیست مھم واسم یماریشب گفتم بھش اما نیست مربوط تو بھ ھرچند سوما  

 

. چاه تو بندازي خودتو کلھ با خودسر توي بذارم شھنمي دلیل این ولي رفیقشم ھنوزم من: زد فریاد حرصي

 اگھ کھ رو نرگس و نیره بینينمي کوري چي؟ یعني شدن بیوه فھميمي میره؟مي دیگھ سال چند تا فھميمي

 چون محمود حاج خونھ پاست بھ غوغایي چھ بینينمي شد؟مي یتیم ھم بچش و مردمي کردیننمي پیداش خودتون

 پیش در سختي راه دونستممي ات؟بچھ و خودت واسھ خوايمي رو آینده این بگیره؟ زن بیوه یھ قراره پسرش تک

 بینممي سپھر تو رو امآینده و حال و گذشتھ من اما کردي گوشزد کھ ممنون: دادم جواب خونسردانھ بنابراین دارم

 میموني از: گفت و زد صداداري پوزخند. مردم زودتر من شاید اصالً  کنم فکر بعدش خیلي بھ خوادنمي ھم دام

 شدم عصباني باراین. فوتشونند تاریخ فکر بھ عروسي تاریخ تعیین از قبل دوماد عروس کھ بس ھمین ازدواج این

 امروزتو زندگي نره یادت اما زندگیت پي برو نپاش زخم بھ نمک قلالا کنينمي کمکي اگھ :گفتم باحرص و

 انداختم ايگوشھ بھ و کردم قطع رو تلفن خوابید من صورت تو سال چند و بیست از بعد کھ ايکشیده یھ مدیون

 براي دارم دوستش کھاین درک کردمنمي فکر بودم کالفھ بود پابرحا ھمچنان سردردم اما بود پریده سرم از خواب
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 انقدر ھامحرف درک کردندمي عاشقي ادعاي دیروز تا کھ ھایيھمین چرا فھمیدمنمي باشھ سخت انقدر دیگران

 تخت روي دوباره رو خودم. خداست دست عمر خدابھ بگم و بزنم فریاد جوري چھ دونستمنمي شده ثقیل براشون

 فکر ايچاره راه بھ و بودم خیره سقف فیديس بھ ھدفي ھیچبي گرفتم نظر زیر رو اتاق بلند سقف کردم ولو

 درد دردم دیروز تا شم؟مي لھ دارم فشارش زیر کھ سنگینِ  انقدر گناھم کدوم تاوان کردممي فکر داشتم کردممي

 تنھاییم تو وقتي نھ اما... اما بود سخت اندازه یک بھ ھردو انگار نشدن فھمیده درد امروز و بود نشدن خواستھ

 ھايدنده چرخ بھ دوباره قوت و گرفتمي آروم دلم افتادممي ھاشحرف یاد دیگران برخورد بھ دنکر فکر میون

 و بردم گوشي سمت بھ رو دستم ھوابي مثبت ينقطھ یھ برسند نقطھ یھ بھ تا بچرخند و بچرخند تا دادمي ذھنم

 کردممي درک رو برزخش نشدم امیدنا نشنیدم جوابي اما شد پذیرام طوالني ھايبوق گرفتم بر از رو اششماره

 تمام بھ منفي حس ندم نشون خودي اگھ دونستممي اما کردممي درک رو نخواستنش و خواستن حس میون

 »نمیام کوتاه من اما نده جواب تو باشھ« مضمون با پیامي و زدم ايکنندهدلگرم لبخند شھمي غالب خوب ھايحس

 چند گذاشتم کنار رو گوشي ناامید و شدم خستھ بار شش یا پنج بعد مکرد زدن زنگ بھ شروع و فرستادم واسش

بود جااین امید پیش ساعت یک: بود نوشتھ بود نفسھم پریدم گوشي روي پیام صداي با بعد لحظھ . 

 

 برام کشید طول کھ ايدقیقھ چند »خوب« نوشتم کوتاه اما. امید بھت لعنت: غریدم و رفت گیج سرم پیام خوندن با

 »رفت فقط نگفت ھیچي گفتم بھش پیش و کم رو دیشب اتفاقات« کردم بازش سریع رسیدنش با گذشت قرن یک

 چھ تحفھ بال و بلھ: گفتم باشیطنت »بلھ« گفت تا داد جواب باالخره گرفتم رو اششماره و کشیدم راحتي نفس

 بودم جایي: گفت دلجویي کمي با اهھمر اشھمیشگي لحن بادادي؟نمي رو جوابم چرا ببینم اصالً  کنھمي ھم نازي

 تو: گفت شد ترآروم کھ کمي خنده زیر زد بودي؟ توالت واي: گفت و کشیدم »ھي« ھوابي. بدم جواب نتونستم

 سر باالي نھ :گفت و کرد کوتاھي يخنده دوباره. آره خوب: گفتم جديدي؟نمي رو ھاتتلفن جواب جااون فقط

 11 ساعت نیست الزم دیگھ –. میام االن. موندم خواب: گفتم و کشیدم بلندتر خیلي »ھي« یھ باراین. بودم مریض

 گفتي؟ امید بھ چیا ببینم بگو حاال مرسي، :گفتم و زدم پھني و پت لبخند. اومد بجات کیوان زدم زنگ ظھره نیم و
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 میون باخنده. دهنش عوض ھم تصمیمت انگار و فھمیدي و بیماریم موضوع گفتم ھیچي: داد جواب و کشید آھي

 اون عزیزم آره :گفت و شد شیطون ھم اون کرده؟ سانسور رو خوبش خوب جاھاي اِ : گفتم و پریدم حرفش

 بھ سکوت نداد جوابي بود؟ جمعي دستھ من ھايحرف وقت اون: گفتم جوابي حاضر با. بود گوشي در ھاحرف

 دلم اشگرفتھ صداي از. بگو آره: گفت احتيبانار ھستي؟ :پرسیدم شده قطع کردم فکر کھ شد طوالني قدري

 بھ اشک تربیش کرد قطع رو تلفن و میره ھدر من کنار طراوتت این: گفت کوتاه سپھر؟ شد چي :پرسیدم و گرفت

 با حاال بود رفتھ طراوتم نباشي بود قرار وقتي« فرستادم و نوشتم براش پیامي سرعت بھ نشست ھامچشم

 جا از بود فایدهبي موندن کوتاه ھرچند جواب یھ منتظر »نگیر ازم رو ھامفرصت خودخواھانھ برگشتھ، حضورت

 نزدیک بود مشغول آشپزخونھ تو جون مریم کنم آروم رو سردردم مسکن یھ با چیزي خوردن از بعد تا شدم بلند

 کھ جا یھ: گفت و بود گریھ از خیس ھاشچشم چرخید سمتم بھ شید؟ بلند تخت از گفتھ شما بھ کي: گفتم و رفتم

 پاک رو ھاشاشک. دادینا قول شما :گفتم و بوسیدمش. ترمراحت اینجوري کنھمي امکالفھ خیال و فکر شینممي

 ھرچي چشم اما... اما. خودمھ قلب تو خنجر مثل امبچھ پاي بھ خار یھ مادرم یھ باشھ ھرچي کنم چھ :گفت و کرد

نذار خبربي وضعیتش از منو و باش اظبشمو میدم قسمت حاجي جان رو تو فقط بگي تو . 

 

 زدم زنگ: گفت و کرد نگاھم بالبخند کشیدم قابلمھ تو کلي سرکي و گفتم ملتھبش دل آرامش براي باالیي بلند چشم

 پزممي فسنجون دارم منم باشھ گفت تو نھ من نھ نیاي اگھ گفتم سر آخر آورد بھونھ کلي کردم دعوتش شام واسھ

 ھمون نھ: گفتم و زدم لبخندي اول روزھاي یادآوري با بریزم؟ گوشت تو واسھ راستي. بیفتھ جا حسابي شب تا کھ

 شیفت بود وقت خیلي کھ تو: پرسید باتعجب و کشید کار از دست جون مریم. شیفتم امشب من اما. عالیھ بوقلمون

 ناراحت. برم باید رو امشب رفت من جاي پاشایي دکتر موندم خواب امروز اما آره: دادم جواب. رفتينمي شب

ً  ساعت شد کارش سرگرم »دونيمي صالح ھرجور« گفتن با و نیاورد خودش روي بھ اما شد  بھ کھ بود 7 دقیقا

 حس کردم ویژه تشکر کیوان از و رسیدم بخش بھ دراومد نھادم از آه سپھر ماشین ندیدن با رسیدم بیمارستان

 دقیقھ چند تونممي... راستش... نھ کھ اتفاق: گفت دستپاچھ و ھول ؟افتاده اتفاقي پرسیدم مردده رفتن تو کردم
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 سفیدي دستمال با منظور؟ چھ در: پرسیدم اما مورده چھ در حرفش زدممي حدس کھاین با. بگیرم رو وقتتون

 موقعیت یھ این اما نیستم ھاحرف این و شدن ھول اھل اصالً  من راستش: گفت و کرد پاک رو اشپیشوني عرق

 عمیقي نفس. باشین راحت کنممي خواھش: گفتم و زدم لبخند بدجنس. کنم بیانش باید طورچھ دونمنمي کھ اصھخ

 کنم چکار باید دونمنمي شونھحلقھ انگشتر تو انگشتر یھ مدتیھ اما شدم عالقمند کسي بھ من واقعیتش: گفت و کشید

 دونستممي شد شل بناگوش تا نیشم. نھ یا ھست خانم این زندگي تو کسي بیینم بپرسید بخوام شما از خواستممي

 بیچاره داماد نذاشتم بنابراین پوشیده حلقھ دیالیز بخش ھايبچھ از یکي سماجت خاطربھ شھمي ايھفتھ دو فھیمھ

 محل تو راحتي صرف بھ ھم دستش يحلقھ نداره نامزد فھیمھ پاشایي آقاي نھ: گفتم و شھ زجرکشي این از تربیش

ً  بلھ: گفتم و دادم تکون سري واقعاً؟: پرسید باھیجان و کرد بزرگ خنده یھ .کاره  مادر: گفت باعجلھ و تند! واقعا

 ھرگز کنید باور کنین؟ صحبت کریمي خانم با شما خواھرم اومدن تا شھمي شیرازه ساکن خواھرم و شده فوت من

ً  باشھ« و ادمافت خنده بھ اشعجلھ دیدن از. کنمنمي فراموش رو محبتتون این  کنارش از و کردم نثارش اي »حتما

شھ مرگ ذوق تنھایي تا گذشتم  

 

 بیمار پرونده کریمي خانم: گفتم بنابراین بذارم فھیمھ سرسربھ شدنمي و بود شلوغ حسابي رسیدم کھ استیشن بھ

 بھ حسابي گرفت امدهخن شد بلند دلي تھ از چندان نھ چشم با و کرد نازک چشمي پشت. اتاقم بیارین رو 156 اتاق

 با نکنھ شک من ھايحرف بھ دیگھ و شھ تنبیھ تا کنم اذیتش کمي گرفتم تصمیم بود مشکوک کیوان و من يرابطھ

: گفتم بابدجنسي باید کھ شھ خارج خواست و گذاشت میز روي رو پرونده کوتاھي سالم با شد اتاق وارد ضربھ دو

 جنتلمن و تیپخوش دکتر آقاي یھ کھاین - رو؟ چي: پرسید و چرخید مسمت بھ باتعجب بگي؟ تبریک بھم خواينمي

 پربغض و نشست چشمام تو نور سرعت بھ اشک. شیم نامزد دیگھ وقت چند تا قراره و کرده خواستگاري ازم

 اخم. بگیره رو تو بیاد کنیممي پیدا ھم رو یکي حسود بابا خوب خیلي: گفتم زود و سوخت دلم. مبارکھ: گفت

 اگھ حتي: گفتم شدنش خارج از قبل سرعت بھ. ندارم احتیاج کسھیچ بھ من ممنون: گفت رفتن حین و کرد ظيغلی

 سمتم بھ بابھت کنم؟ صحبت باھات تا بخواد من از ریزون عرق و شرم کلي با کھ باشھ پاشایي دکتر طرف اون
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 دست رفتم سمتش بھ گي؟مي راست: پرسید تردید با بود شده روشن ستاره ھزارتا خیسش ھايچشم توي چرخید

 خیلي گممي تبریک: گفتم باخنده. مرسي: گفت و کشید آغوشم بھ محکم چیھ؟ دروغم: گفتم و گذاشتم اششونھ روي

 باخنده و کردمي رو کار ھمین کشیدنمي خجالت اگھ زنممي حرف باھات گفتم ھم اون بھ وقتي چون میاین ھم بھ

 سر. بیاد شیراز از کنھ خبر رو خواھرش بگم بھش من پس: گفتم و کردم نگاھش .کردمي بیخود: گفت و زد پسم

 نامزد کي با تو راستي: گفت و چرخید سمتم بھ یھو کھ بیرون بره خواست گرفتم رو جوابم من و انداخت زیر بھ

 و تگرف رو دستم اومد سمتم بھ افتاد یادت باالخره عجب چھ: گفتم و دادم گردنم و سر بھ قري کردي؟

. کرد باھام چھ بیاري نامزدت عنوان بھ رو کیوان اسم کھاین وحشت دونينمي خدابھ معذرت،: گفت عذرخواھانھ

 اذیت اگھ ببخش: گفتم و کردم بغلش. شکستم قدرھمین ھم من غذا خوردن وقت میزي یھ سر بود آشنا برام حالش

 کردم فکر کوتاه نباشم؟ اگھ و –. گممي بھت باشي خوبي رازدار بدي قول اگھ: گفتم کھ زد مھربوني لبخند. شدي

 باال رو ھاشدست. نرسیھ پاشایي دکتر گوش بھ ھاتالعملعکس دمنمي قولي اما گممي بھت ھم باز خوب: گغتم و

 اشبیني بھ چیني صدر سپھر... سپھر: گفتم و زدم بزرگي لبخند. شازده این ھست کي حاال تسلیم،: گفت و گرفت

 تیپيخوش این بھ چشھ؟ آقامون مگھ: گفتم و کردم اخم شوخي بھ. مبارکھ اما حیفي خیلي ھرچند: گفت و انداخت

 ھم عسل من یھ با داره تشریف خودراضي از زیادي فقط ھیچي: گفت و کرد ریزي اخم. ھالکشن دھترا يھمھ

خوردش شھنمي . 

 

 چشم: گفت و بوسیدم محکم. ندادم دستت کار تا کارت سر برگرد زودتر کریمي پرستار: گفتم و افتادم خنده بھ .

 حرفي. امشب شدمي بیمارھا حال بھ واي وگرنھ خوب چھ: گفتم باشیطنت. شد تموم شیفتم خداحافظ من از راستي

 خودم مشکي مانتوي روي رو سفید مانتوي ھم من رفت اتاقم از خوشحالي دنیا یھ و »خداحافظي« یھ با و نزد

. رفتم بیرون اتاق از بیمارھا از سرکشي براي و گذاشتم باز رو ھاشدکمھ نشھ تنگ خیلي کھاین براي و پوشیدم

 کنم استراحت کمي تا بودم اتاقم راه تو رفتم نمازخونھ بھ نماز خوندن براي شد تموم کارم کھ بود 9 حدوداً  ساعت

. کیھ بپرسم نتونستم کھ ذشتگ کنارم از سریع انقدر و دارین مھمون: گفت خاصي لحن با پرستارھا از یکي کھ
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 و شدم متعجب تربیش غذا ظرف دو دیدن با و خوردم جا داده لم صندلي روي کھ سپھر دیدن با شدم اتاق وارد

 صندلي روي و رفتم جلو. فرستادم مامان: گفت و کرد اشاره غذاھا بھ سر با کني؟مي چکار جااین تو سالم،: گفتم

: گفتم باخنده فھمیدممي رو »دارین مھمون« اداي موقع پرستار خاص حنل دلیل حاال نشستم اشرویيروبھ

 روروبھ زیاد مشکل این با بعد بھ این از: گفت مغرورانھ. کنھ خفم خواستمي دارم مھمون گفت کھ پرستاري

 دکر باز رو خودش غذاي در و دزدید ازم رو نگاھش. سقف بھ اعتماد بابا: گفتم شده گرد ھايچشم با. شيمي

 کھ خوردم تند انقدر کردم حملھ غذام بھ سرعت بھ کرد تحریک رو اشتھام و پیچید اتاق توي فسنجون عطر بوي

 تھ تا رو آبم لیوان بود نرسیده ھم غذاش نیمھ بھ ھنوز سپھر کھ بود حالي در این و شد تموم غذام دقیقھ ده از ترکم

 و کرد بلند غذاش از رو سرش داري؟ رو کیوان شماره :گفتم دادممي تکیھ صندلي بھ کھ حالي در و کشیدم سر

ً  پاشایي دکتر و نھ کیوان اوالً : گفت ً  دوما  و زدم لبخند حساسیش بھ چکار؟ خوايمي باشم داشتھ کھ فرضا

 نتونستم بشھ؟ چي کھ: گفت و کرد ول ظرف تو رو قاشقش. دیگھ بزنم زنگ بھش خواممي خوب: گفتم بابدجنسي

. داد رو مثبت جواب باالخره کریمي خانم بدم خبر بھش خواممي بابا: گفتم و خندیدم مبگیر رو خودم جلوي

ً : گفتم باخنده عبوسھ؟ پرستار ھمین کریمي؟: گفت و پرید باال ابروھاش ً  تو درمورد ھم اون نظر اتفاقا . ھمینھ دقیقا

 رو شماره حاال خوب،: گفتم طاقتبي. کردم شک کیوان يسلیقھ بھ حال ھر بھ: گفت و انداخت باال ايشونھ

خداحافظ ھم فعالً . بگو بھش دیدیش کھ فردا نھ: گفت و شد بلند جا از نھ؟ یا ديمي . 

 

 مریم کھ بود جااین ترجالب و رفت ھم بعد و نشد شماره دادن بھ حاضر سپھر کردم اصرار ھرچقدر شب اون

 رو شام بوده سپھر خود پیشنھاد و نزده حرفي ھیچ اون گفت شھ مطمئن سپھر اومدن از تا بود زده زنگ کھ جون

. برداره خش غرورش دیوار مبادا تا نیاوردم خودم روي بھ اما کردم ذوق چقدر دونھمي خدا. بیمارستان بیاره

 عصباني امید کھ شبي اون از درست بودیم شده دور ھم از شدمي ھامدت اومد دیدنم بھ نگار روز اون فرداي

 افتاد اشدریایي مھربون نگاه بھ چشمم وقتي بودمش ندیده دیگھ بود کرده ترک سپھر يھخون قصد بھ رو خونھ

 پیدا افراد يبقیھ براي مجالي کھ بودم سپھر دلتنگي و غصھ درگیر انقدر مدت این بودم دلتنگش چقدر فھمیدم تازه
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 میدي نشون کھ انقدر تو اگھ. شمنمي سیاه کھ اونور برو: گفت و زد پسم باغیض محکم و سفت کردم بغلش شدنمي

 کوتاه آھي ھمراه. قھرم امید با: گفتم و کشیدم ھم تو رو ھاماخم نزدي؟ بھم سر یھ چرا شده تنگ واسم دلت

 تو کھ بمیرم: گفت اشطلبکارانھ لحن ھمون با ھم باز و کرد جور و جمع رو خودش زود اما گفت »دونميمي«

 صورت بھ لبخندي. نداري اینترنت و موبایل تلفن، مثل ھایيوريفنا از خبري و کنيمي زندگي حجر عھد

 و کشیدمي رو دستم کھ حالي در. کنينمي استنطاقم انقدر دیگھ اومده سرم بھ چي بفھمي اگھ: گفتم و زدم اخمالوش

 ختت سمت بھ رفتم ھمراھش. ندارم رو فضولي تحمل و تاب این از تربیش کھ بیا: گفت بردمي ھاپلھ سمت بھ

 ماساژ رو بود مونده زیرم افتادن حین کھ دستم کھ حالي در نشست رومروبھ چھارزانو ھم خودش و کرد پرتم

 پچپچ ھم با تو بھ راجع نوید و امید مدت این تو انقدر آرزو دیگھ بگو اِه: گفت کالفھ وحشي؟ چتھ: غریدم دادممي

 نگاه. من داداش گردن ننداز بودي کھ اونو: گفتم شوهباع و دادم گردنم و سر بھ قري. شدم دیوونھ دیگھ کردند

 خواھر: گفتم و زدم لبخند موذیانھ. قھرم باھاش گفتيمي کھ پیش دقیقھ دو ھمین تا: گفت و انداخت بھم حرصي

 بھ کوبید بھم و برداشت رو تخت روي بالشت »شعوريبي خیلي« گفتم حین. کنند باور ابلھان کنند دعوا برادر

 ھموني کودکیم دوران دوست ھمون بود نگار کردم نگاھش. دل تھ از و واقعي خنده یھ ھامدت از بعد مافتاد خنده

 بود امید از تربخشنده و ترمھربون ھمیشھ کمش سن با کھ ھموني بود مھربوني و زیبایي مظھر واسم بچگي تو کھ

 من سھم کھ ھایيپاستیل خاطربھ تا هبد ھم من بھ رنگش ھر از اما بشھ نصف ھاشپاستیل بود حاضر کھ ھموني

موشي دم موھاي با ناز و سفید يدختربچھ یھ نخورم غصھ بود رفتھ کش امید و بود  

 

 مامان از زور بھ کھ بود وقتي عین درست لبش روي لبخند کودکانھ عشق دنیا یھ با کردم نگاھش عالقھ دنیا یھ با

 روي روشروبھ اومدم پایین تخت از. خانم اقدس يروضھ برم نجوخان و اون ھمراه ھم من تا بودم گرفتھ اجازه

 رو نگین سر سنگ ھفت توپ با امید کھ افتادم روزي یاد کردمي نگاھم ساکت گفتنمي ھیچي نشستم زمین

 خواھرش سر روي آب کوچیکش دستاي با قدیمي حوض کنار آقاجون خونھ باغ تھ دخترکوچولو ھمین و شکوند

 بود خوب حس از پر کردم بغلش بزنھ سعید عمو و آقاجون بھ حرفي مبادا تا دادمي دلداریش باگریھ و ریختمي
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 خانم ھمون دستاي ظرافت بھ لطیفش و نرم دستاي آقاجون دریایي نگاه و جونخان محمدي گل عطر بوي از پر

 کھ کردم شنگاھ سؤال پر داشتم بغض کشیدم کنار رو خودم شدم سیراب ازش وقتي بود حوض لب کوچولوي

 گفتم براش رو چي ھمھ من داد تکون مثبت ينشونھ بھ سري بشنوي؟ رو چیز ھمھ خوايمي: گفتم و زدم لبخند

 ھندي فیلم مگھ: گفتم بیارم درش ھوا و حال اون از کھاین براي بود اشک از پر صورتش شد تموم کھ ھامحرف

 کي؟ واسھ: پرسیدم و زدم مھربونش دل بھ لبخندي. زهسومي دلم: گفت بابغض گرفتي؟ آبغوره انقدر کھ دیديمي

 احمق توي واسھ بود، تو منتظر پیش چندوقت ھمین تا کھ دیوونھ نوید براي: گفت و کشید باال محکم رو اش بیني

 واسھ آخر در و بیفتھ تو مثل آسموني بالي گیر قراره کھ بیچاره سپھر واسھ شدي، متحرک مرده یھ عاشق کھ

 گریھ پایان شد این و خنده زیر زدم پوقي ھاشحرف شنیدن با. اونھ دوش روي ھمھ مشکل عذاب کھ طفلک امید

 رو خونمون در بعد بخندیم بلند خوب ما تا وایستاده کوش غصھ دونستیممي کاش ولي بلندمون ھايخنده شروع و

 تو. پیشش بره نگار خواست و زد زنگ کوچھ سر ھمون از نیومد داخل البتھ نگار دنبال اومد امید غروب. بزنھ

 حاضر گرفتمي شوخي بھ چیو ھمھ کھ شیطونم و شر داداش باراین کھاین از شکست دلم اما نگفتم ھیچي ظاھر

 رو دست رفتن قبل شد حالم متوجھ نگار نداشتم عادت جدیش و خشک چھره این بھ ببینھ منو و بیاد کوتاه نشد

 اون از پشیمونھ.نیست آسون ھاخیلي واسھ بکني خوايمي تو کھ اريک درک بده حق بھش: گفت و گذاشت امشونھ

ات اینده از اس زده وحشت بیاي خودت بھ تا کرد کھ تقالیي ھمھ    

ازدواج ولي باشي کنارش میخواست فقط اون.... ارزو میبینھ مقصر رو خودش  .....  

 پیغامي: پرسید و شد خیره بھم غمگین.  .دونممي: کردم زمزمھ و بریدم رو حرفش دادم بیرون رو سنگینم نفس

 بھش: گفتم و گرفتم رو دستش رفتن از قبل کرد خداحافظي و بوسیدم دادم منفي جواب سر با برسونم؟ بھش نداري

چي؟ تو: ھستم دادم سیمین مامان بھ کھ قولي رو من بگو  
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 کھاین خاطربھ بابدجنسي امید کھ کردممي فکر روزي اون بھ و بودم خیره رفتنش مسیر بھ دفت و داد تکون سري

 بده خیلي امید: گفتم امید از شکایت حین و رفتم مامان پیش باگریھ کند رو عروسکم يکلھ ندادم بھش رو آبنباتم

 ھم منو عروسک داد بھش من مال عین آبنبات یھ و زد صدا رو امید رفت ھم تو ھاشاخم. ندارم دوستش دیگھ

 خواممي ازتون. بگیرم ازتون بزرگ قول یھ خواممي بچگي تو: گفت و گرفت رو دوتامون دست. گرفت ازم

 اون. بایستید ھم پشت محکم ھم با ولجبازيلج جايبھ و باشید داشتھ دوست رو ھمدیگھ شرایطي ھر تو و ھمیشھ

 بود وسکمعر يجداشده يکلھ و امید آبنبات پي حواسم تمام نفھمیدم سیمین مامان ھايحرف از زیادي چیز روز

 بمونم امنداده و داده قئالي پاي بستم عھد خودم با رفت مامان و شدم تربزرگ وقتي اما ندادم قولي من روز اون

 شرین چھ و شھمي اولش روز عین عروسکت فردا: گفت و داد قول من اشک پر ھايچشم دیدن با کھ مامان مثل

 اومدم خودم بھ بابا صداي با. بود رختخوابم کنار نو اسلب یھ و بدن روي سر با عروسک و رسید کھ فردایي بود

 با بچگي خوش بوي عالمھ یھ امروز نگار: گفتم و برگشتم سمتش بھ بالبخند »وایستادي؟ جااین چرا« پرسید کھ

 نزدین؟ جووني ناب عشق از حرفي کودکي خاطرات و یاد میون مطمئني: پرسید پدرانھ محبتي با. آورد خودش

. دونمنمي رو چراش اما شدم نشستن حرفت پاي آخر نفر و غریبھ وقتھ خیلي: گفت کھ انداختم زیر ھب سر شرمزده

 بھ خودش باز رفتم ھمراھش حرفبي کرد ھدایتم باغ سمت بھ و گذاشت پشتم رو دستش نگفتم ھیچي ھم باز

 بد از اما بزنھ رو حرفش پردهبي و رک تا خوادمي مادر دلش دختر ھاوقت اینجور دونممي: گفت و اومد حرف

 بکشم حرف ازت و بدم عذابت خوامنمي نیست ساختھ ازش کاري باشھ ھم اگر بشنوه تا نیست مادر روزگار

 اما. نیست جلودارش ھیچي کھ سرکش و یاغي دل یھ حرف منھ، پیش سال چند و بیست حرف تو امروز حرف

 تونستممي. آسون یا سخت بد، یا خوب سپھر و دلت و بودي تو دیروز تا... بگم بھت رو چیزي یھ خواممي بابا

 خنجر زخم از بپوشم چشم شد دلت مرھم و گذاشت پیش پا سپھر اگھ اما بخوري زخم و بشکني بار یھ بیارم طاقت

 و تویي نامعلوم، يآینده یھ دلتو و تویي سرطاني، يغده یھ و دلت و تویي امروز کنھمي فرق امروز اما امسینھ

 بندازم خودم دست با ببرم زندگیمو گل نخواه ازم بیام کوتاه و بشینم بتونم بازم کھ نخواه زبون زخم عمر یھ و دلت

گذرمنمي من چون بگذر... بابا بگذر. آتیش يکومھ تو... شیر دھن تو  
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 نیاورد اقتط دلم اما کنم حفظ رو سکوتم خواستممي زدمي چنگ امسینھ تو غصھ رفت قدم چند بره تا شد بلند

 چشم: گفتم بغض و غم از دارخش صداي یھ با کنم گریھ کھاونبي برگشت سمتم بھ »مرتضي حاج« زدم صداش

 برگردم برو بي حرف ات»آره« و منھ »چشم« تو »نھ« دنیاست دنیا تا دونيمي خودت بگي تو ھرچي حاجي

 یھ شدي توام کھ نخوري غصھ دیدي رو ائممد تنھایي روز یھ اگھ تا گذرممي نگذري تو تا گذرممي حاجي چشم

 تابوتم زیر ھاغریبھ روز یھ تا مونممي بابا باشھ. دلم چرخ الي چوب شدي کھ نخوري غصھ دیگھ عبدهللا حاج

 »دونمنمي« بگم فقط و نشھ بغض پر گلوم کجاست تو باباي مامان پرسید ازم امبچھ روز یھ اگھ تا مونممي نرن،

 شیر دھن تو سال 16 خودت باشھ یادت اما گيمي راست تو گممي شیره؟ دھن بودن ارشکن آرامش گيمي تو

 از. ابراھیم گلستان شد کرد آرزو واست عبدهللا حاج کھ آتیشي يکومھ خوندي گوشم تو خودت باشھ یادت بودي

 عشق خوندین وشمگ تو سیمین مامان و خودت چون شینھنمي سپھر جاي کسي... تنھایي و دلم و منم بعد بھ این

 توآتیش رو زندگیت گل خوامنمي ازت. تو و من یعني عشق زھر، جام و شیرین یعني عشق بیستون و فرھاد یعني

. کنم فراموش رو عاشقي رسم نخواه ازم... فراموشکنم رو شنیدم عمر یھ کھ ھایيحرف نخواه ازم ھم تو بندازي

 شد سنگین دلم. کنھ نگاھم لحظھ یھ حتي کھاین بدون بزنھ حرف مھکل یھ حتي کھاین بدون رفت و افتاد راه بھ بابا

 موندنمي راھي دیگھ »نھ« گفتبابامي اگھ بودم ندیده سودي گریھ از کنم گریھ خواستمنمي چکیدنمي اشکم اما

 من دل مکن تنھا رو دلم مجبور اما بمونم تنھا شدممي مجبور بکشم کنار شدممي مجبور نبود مثمرثمر تالشي دیگھ

ابد تا بود سپھر مال ....  
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 زدن جا ما دیوونگي رسم تو دنیا، دختر منم و بود دنیا دنیا وقتي تا داشت جریان ھاشرگ تو خونگرم کھ وقتي تا

 مرد از گذشتم بگذرم بابا از تونستمنمي من اما نداشت معنا گرفتن پس دل نداشت، معنا فراموشي نداشت، معنا

 دیوانگي خوندمي رو حرفت نگفتھ کھ بابایي از کندن دل بود غیرممکن ھاپنجره پشت مراقب ھمیشھ و مھربون

 نبودم کندن دل و گذشتن آدم نبودم آدمش من نبود ھم اگھ بود محال سالھ چند و بیست عشق یھ از شدن جدا بود

 دلم دونستمي کھاین اب کھ کسي اون از کردمي رسیدگي بھم وارمجنون و بودم لیالش دیروز تا کھ کسي از اونم

بیاد سرم بالیي مبادا تا کردمي نگاھم داشت تاریک اتاق يپنجره پشت از ھم االن ھمین شکستھ رو . 

 

 

 

 

 بارکولھ یھ با و شدم بلند جا از بود شده سردتر ھوا بودم حیاط تو ساعتي یک بکنم؟ دل تونستممي جوري چھ

 سیاھش يصفحھ بھ و بود نشستھ خاموش تلویزیون رويروبھ ھال توي تنھا جون مریم برگشتم ساختون بھ سنگین

 نھ لحن با کوتاه چرخوند سمتم بھ رو سرش گذاشتم ھاششونھ رو پشت از رو دستم دو رفتم سمتش بھ بود خیره

 گفت حاجي اماگفت و داد تکون سري. شھمي درست چي ھمھ کردم تکرار رو ایمکلیشھ يجملھ مطمئني چندان

 زانوھام. کني شروع رو کارت و کني تمیزش زودتر تا فرستھمي کارگر تا سھ دو گفت مطب بري فردا بگم بھت

 پس: زدم لب زدهبھت و متعجب بکنھ باھام رو کار این بابا شدنمي باورم بود رحميبي آخر دیگھ این شد شل

 این نشستم زمین روي. یرينم بیمارستان دیگھ تو بگم بھت گفت حاجي: گفت و تربزرگ بغضش! بیمارستان؟

 رو پالکم محکم چکیدندمي نباید اما بودند زده حلقھ چشمم گودي توي ھاماشک بود زیاد شب یھ واسھ زجر ھمھ

 9 ساعت بگید باشھ: گفتم و کردم صاف رو صدام شدم بلند جا از باشم محکم کردم سعي فشردم ھم روي

 مطب فردا از تا شھ تموم کار روزه یھ کھ بفرستھ بلد کار کارگر بگید: گفتم اما افتاد لرزه بھ صدام منتظرشونم
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 ھم بعد »ایرانمھر مرتضي حاج« بگي تو ھرچي چشم بازم بگید... بگید: گفتم و شد ترسنگین بغضم. بازکنم رو

 ھم خودم اومد مطب بھ 9 ساعت سر کارگر دوتا روز اون فرداي. رسوندم ھاپلھ بھ رو خودم تند ھايقدم با

 تھ موذي حس یھ ھم شاید بدم عذاب رو خودم خواستممي انگار فھمیدمنمي رو کارم دلیل کردممي کار اشونھمپ

 رو کار این من زدم پس رو احمقانھ افکار این شدت بھ بندازم بابا جون بھ رو وجدان عذاب خواستمي دلم

 نھ و بودم بلد نھ رو ایستادن بابا روي تو چون نداشتم این از غیر راھي چون بودم مجبور چون کردممي

 از پوشيچشم بود پر ھردو از وجودم بود فرازمیني ھردو کھ عشق دو میون بودم درگیر من بگیرم یاد خواستممي

 کارھا کھ بود 7 ساعت خودم زیاد کمک با.وجودم از قسمتي یکي اون و بود بابام یکي این نبود ممکن کدومھیچ

 صبح از آوردم بیرون رو گوشیم« محبوبم دیدن کوتاه ھرچند واسھ مانع یھ دبو شده رفتند کارگرھا شد تموم

 بیرون تنم از رو خستگي صداش شنیدن. بفرمایید: داد جواب جدي خیلي گرفتم رو اششماره نبود سپھر از خبري

مؤدب دکتر برآقاي سالم: گفتم و اومد لبم بھ لبخند. کرد  

 

 کالفھ اتفاقي؟ چھ نھ: گفت کوتاه افتاده؟ اتفاقي سپھر: پرسیدم و کردم تعجب داشتي؟ کاري: سالم: گفت سرد خیلي

 خودت براي آرزو ببین: گفت باحرص چون شد عصبي انگار. نیستي ھمیشگي سپھر کنممي حس دونمنمي: گفتم

 ھم من شھ؟مي تموم چي ھمھ بگیرم پس رو ھامحرف تمام من اگھ اصالً  نیستیم ھم سھم ما نکن رویاپردازي

 نشده ھیچي بدي نشون نکن سعي: گفت و شد ترآروم کمي نھ؟ یا شده چي گيمي: زدم داد سرش و شدم صبانيع

 باشم طفیلي رو عمرم يموندهباقي تا نیومدم من. رو اومدنت بیمارستان کردنمي منع حاجي بود نشده اگھ کھ

 بابا کار این: گفتم اما شکست اشخميز دل براي دلم. کنن قایم ازم دخترھاشونو مردم و باشم سربار نیومدم

 صداش. کنممي درست چیزو ھمھ بده فرصت بھم تو بھتره من واسھ اینجوري کنھمي حس اون سپھر بود طبیعي

دارم تو بابا حس ھم خودم کھ اینھ مشکل: گفت کھ نبود خروش و جوش اون از اثري دیگھ شد آروم .  

 و شدم بلند جا از نداشتم سپھر منفي ھايموج شنیدن بھ نیازي دیگھ بودم دناامی کافي اندازه بھ کردم قطع رو تلفن

 رو بودم میز کردن جمع مشغول ھم من و رفت ھال بھ تلویزیون دیدن براي بابا وقتي شام از بعد برگشتم خونھ بھ
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 من کمي با. ادرم بپرس: گفت کردمي دم چاي کھ حالي در بپرسم؟ سؤال یھ تونممي جون مریم: گفتم جون مریم بھ

 کاش: گفت و چرخید سمتم بھ بست رو سماور شیر. گفتین رو نرفتنم بیمارستان دلیل سپھر بھ شما: پرسیدم من و

 میري بیمارستان جايبھ بعدمن گفتھ حاجي گفتم منم نرفتي چرا پرسید زد زنگ صبح گفتمنمي و شدممي الل

: گفتم کھ بشینھ قشنگش ھايچشک بھ تا اومد اشک. خداھب امشرمنده. کرد قطع ھم بعد شد عصباني یھو مطب

 ً  دلخوشي واسھ دونممي: گفت و زد جونيکم لبخند. بگم بھش جوري چھ بودم نگران کلي شد بھتر اینجوري اتفاقا

 دلم اصالً  ببرم رو جایي خودم تا بره خواستم ازش و خندیدم روش بھ. نداشت قابلي گممي بازم اما گيمي من

 من چون دلخورم ازش یا قھرم بابا با کھ کنم القا رو حس این بودن دید تو تر کم و اتاق تو چپیدن با استخونمي

 مقابل در گرفتم بابا مقابل اول رو سیني رفتم ھال سمت بھ و ریختم چاي فنجون سھ. نبودم کارھا این درحد اصالً 

 رو خودم فنجون کرد ھدیھ بھم مھربون و بزرگ دلبخن یھ جون مریم اما نداشت العمليعکس ھیچ امتصنعي لبخند

 جاي ھزار فکرم و بود تلویزیون يصفحھ بھ نگاھم نشستم بود بابا کنار کھ امھمیشگي صندلي روي برداشتم ھم

 ...دیگھ

 

 

 

 اما نداشت »تا« کھ اياندازه بھ شاید ھمیشھ از تربیش شاید خیلي بودم دلخور بابا از بودم روراست خودم با

 رو کارھا این نبودم بلد ھم حاال بودم نکرده دعوا بودم نکرده قھر بابا با حالتابھ من نبودم بلد رو ابرازش شرو

 قند بدون نفس یک بذارمش زمین نیومد دلم اما شد سرد چاییم دلم کنج عقده یھ بود شده دلخوریم کل بنابراین بکنم

 ترراحت برابر صدھا بابا امروز ھايمخالفت يقصھ تحمل البتھ من روزگار تلخي بھ نھ اما بود تلخ کشیدمش سر

 و شد بلند جا از بابا کھ بودم خودم افکار مشغول. بود بود، دیروز رنج کھ سپھر نامزدي و شدن زده پس تحمل از

 نمک فکر: گفتم و انداختم باال ايشونھ شدم بلند جا از کرد نگاھم متعجب جون مریم گرفت پیش در رو اتاقشون راه
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ً  شد بلند جا از و داد تکون بالتکلیفي عنوان بھ سري. بخوابیم بریم ھم ما بھتره  ھمھ از سوختمي براش دلم واقعا

 دلم بود ریختھ ھمش بھ حسابي بابا ھايبدعنقي و من ھايحوصلگيبي سپھر بیماري بود فشار تحت طرف

 باشھ مقابلم سالمت و صحیح سپھر کنممي ازب چشم وقتي خواستمي دلم شھ، تموم کابوس این زودتر خواستمي

 کاش بماریھ و مریضي قسمتش اگھ الاقل نکنم فکر نبودنش بھ لحظھ یک حتي اما ببینم رو دامادیش بودم حاضر

 فائق بھم روز طول کارھاي تمام خستگي. بمونم کنارش رو کم فرصت ھمین دادمي اجازه و اومدمي کوتاه بابا

 جزبھ شد کنده »باشدمي تعطیل ثانوي اطالع تا« سفید کاغذ روز اون فرداي از. رفتم ابخو بھ باالخره و اومد

 یخچال ھنوز حتي نداشت روح مطب نداشتم مراجعي شدندمي انتقالم متوجھ بیمارستان از کھ امشخصي بیمارھاي

 بھ دادمي ارمآز مطب سکوت و آرامش قبل برعکس بودم نکرده منشي براي فکري و بودم نزده برق بھ رو

 رفتم بیمارستان بھ استعفا و خداحافظي براي کھ آخري روز یاد بودم کرده عادت بیمارستان ھیاھوي و شلوغي

 پدر و خواھر از کلي و کرد مھمونم قھوه بھ بیمارستان تریاي تو فعلیش نامزدي شیریني عنوان بھ فھیمھ افتادم

 شدن تموم با مصادف بعد سال براي کھ ايعروسي تاریخ و گفت ایشسکھ 14 يمھریھ از کرد تعریف کیوان

 دکتر چون نکشید طولي خوشحالیم اما شدم خوشحال خیلي بود شده گذاشتھ جوان پزشک سازنیمھ ساختمون

 من درمورد داشت حق اون نگفتم ھیچي کرد متھم مسئولیتيبي بھ منو و نکرد استقبال کارم از وجھھیچ بھ مھرفر

 دست و کرد قبول بادلخوري کنھ فسخ رو قرارداد کردم راضیش باالجبار نبودم خوبي ھمکار بکنھ فکري چنین

 یادم بھ آھنرباست یک مخالف قطب دو عین کھ مسؤولیتیتبي و بودن حاذق ھمیشھ تا: گفت آخر

 سپھر متأسفانھ اما بود داخلي بخش بھ حواسم تمام رفتن وقت اومدم بیرون اتاقش از و کردم مونھعذرخواھيمي

 راه آسانسور با بنابراین بشم دیگران سوءظن باعث اتاقش بھ رفتن با میرم دارم کھ حاال خواستنمي دلم ندیدم رو

 سپھر بھ رو خودم کردممي سعي ھرچقدر گذشتمي جدید شرایط از ايھفتھ دو. گرفتم پیش در رو پارکینگ

 برسونھ آسیبي من بھ خواستنمي اون بود دتضا نام بھ بد حس یھ درگیر گرفتمي فاصلھ ازم کنم نزدیک

 مناسبت بھ نگار بود شنبھپنج روز دادمي جا دلم تو غصھ تربیش کردنش دوري و گرفتن فاصلھ با کھدرصورتي

 مدعوین جزو نیره و نرگس کھ بود این ترجالب و بود داده کوچیک مھموني یھ ترتیب امید و من کنوني آشتي

 واسھ حسابي دلم بودم مایل خیلي مھموني این بھ ھم خودم. نوید تصمیم براي مثبت ئنپو یھ یعني این و بودند
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 رأس رسیدم خودم بھ باحوصلھ ھامدت از بعد. بود شده دعوت ھم سپھر از کھاین دوم دلیل و بود شده تنگ داداشم

 سرحالم و خندون چھره بابا وقتي اما چرا دونمنمي افتادیم راه خونھ از تایي سھ آماده و حاضر کھ بود 7 ساعت

ً  گذشت کنارم از و گرفت رو ازم دید رو ً  ھم گرفتنش رو و کردمي صحبت باھام کم خیلي جدیدا  امر یھ تقریبا

 تشخیص علي ماشین از رسیدیم امید يخونھ در پشت وقتي افتادم راه و نزدم حرفي اما گرفت دلم بود شده طبیعي

 بابا منتظر کھاین بدون کرد باز رو در نگار زدم رو زنگ شدم پیاده باعجلھ و ندت نیستیم ھاکنندهشرکت اولین دادم

 سفید ايسرمھ لباس یھ با نگین رسوندم باال يطبقھ بھ رو خودم بمونم بودند ماشین پارک سرگرم کھ جون مریم و

 و بوسید رو سرم يوشھگ انداختم بغلش تو رو خودم و کشیدم شادي از کوتاھي جیغ دیدنش با بود منتظر در میون

 و زدم تلخي لبخند کردم؟ ناراحتت: پرسید بانگراني شد کشیده ھم تو ناخودآگاه ھاماخم جغلھ؟ شدي عاشق تو: گفت

ً  نھ،: گفتم  رو دستم ھمدردانھ. بیارم زبون بھ رو بد اتفاقات اون يھمھ دیگھ بار یھ نیستم مجبور کھ خوشحالم اتفاقا

 بھبھ: گفت باخنده و کشید سرک آشپزخونھ تو از نگار شدیم وارد ھم با و زدم روش بھ لبخندي داد فشار محکم

 تو خاطربھ فقط: گفتم بابدجنسي بود نشستھ کاناپھ روي کھ امید بھ توجھبي. آوردن تشریف باالخره قھرقھرو خانم

گزید لب باخنده نگار. اومدم . 

 

 

 

 

 روي ریش از نازکي الیھ با بود کرده سعي البتھ کھ بود شده الغرتر نظرم بھ کردم احوالپرسي ھم علي با

 و شدند وارد جون مریم و بابا کھ نھ یا بدم سالم امید بھ کھ بودم کردن دل دل مشغول بپوشونھ رو اون صورتش

 کھ بدم ساموني و سر کارھا بھ تا شدم آشپزخونھ راھي و شدم کشيمنت خیالبي منم رفتند استقبالشون براي ھمھ

 کھ کشیدم بو بالذت و برداشتم رو کرفس خورش در بود نمونده باقي کاري ھیچ نگین حضور خاطربھ بتھصدال
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 نرگس کھ حالي در نوید چرخیدم صدا سمت بھ. بردار رو بغلیش يتابھ در داري جرأت اگھ: گفت باخنده صدایي

 این بھ هللاباریک سالم،: گفتم و زدم بزرگي لبخند. سالم: گفت آشپزخونھ در يمیونھ تو بود خواب بغلش تو

 اینیم ما: گفت نرگس بوسیدن از بعد و زد قشنگي لبخند کردم اشاره بود بغلش تو کھ نرگس بھ ابرو با و پیشرفت

 در برداشتن با چرخیدم گاز سمت بھ مشکوک برداري؟ رو تابھ در خواي نمي: گفت و زد شیطاني لبخند. دیگھ

 باحرص و بستم رو درش سرعت بھ بود شده سرخ میگوي و ماھي از پر شد يجار سمتم بھ تنفر از موجي تابھ

 حاماین ظھر از من: گفت خندیدمي کھ حالي در توشھ؟ چي دونستيمي کجا از تو اصالً ... بدجنسي خیلي: گفتم

 آوردم زبون بھ رو بود کرده مشغول رو ذھنم بود ھامدت کھ سؤالي. مادرش و نرگس دنبال رفتم ھم االن

 رو نرگس :گفت و کرد جور و جمع رو خودش تا کشید طول کمي شد محو لبخندش »داري؟ دوستش مطمئني«

 ماھي بودي ترسممي نمیاد خوشش دریایي غذاھاي از اونم شھمي باورت :گفت و زد عمیقي لبخند بیرون برممي

 شاداب حسابي کنم علیک و سالم نیره با تا رفتم دنبالش ھم من بیرون زد آشپزخونھ از سریع ھم بعد. کنھ اذیتش

 محمود عمو و جون نسیم. داده خرج بھ مھموني این براي زیادي وسواس بود پیدا تنش ھايلباس از و بوو شده

 تا خواست باشرمندگي جون مریم کھ بود 10 ساعت نشد خبري سپھر از اما اومدند ھم سعید عمو و عمھ حتي

 رو خودم و موندم آشپزخونھ تو میز روي میگوي و ماھي يبھونھ بھ شدم ھگرفت بکشیم رو شام و نباشیم منتظرش

ً  کنھ ثابت رو چي خوادمي گریزھا این با سپھر دونستمنمي کردم سرگرم غذام با بازي بھ  توي موذي فکر یھ جدیدا

ً  اون گفتمي سرم  دل آخري دم کھاین براي بود من دلخوشي براي فقط شبش اون ھايحرف و خوادنمي منو واقعا

 باعث موبایلم زنگ صداي کھ بودم غرق خودم افکار تو. حس این بود آورعذاب چقدر و باشھ نشکونده رو کسي

عمھ؟ شد چي: پرسید نگران صدایي با عمھ شکست بدي صداي با و افتاد لیوان بخوره لیوان بھ دستم و بترسم شد  
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 زنگ چنانھم گوشي. شکست لیوان بھ خورد دستم ھیچي: گفتم کردممي جمع رو ھاشیشھ خورده کھ حالي در

 شد قطع زنگ صداي رسیدند زمانھم نگار و جون مریم میاد سمتم بھ کسي داد نشون پایي صداي و خوردمي

 چیزیت: پرسید و اومد جلو ھم جون مریم میارم حارو االن بريمي رو دستت کن ولش: گفت من دیدن با نگار

 سینا صداي بلھ؟: غریدم اشصفحھ بھ کردن نگاه بدون و داشتم برش باحرص خورد نگز دوباره امگوشي نشد؟

 و افتاد دستم از موبایلم. رفت دست از سپھر برسون خودتو آرزو: گفت کھ رسید گوشم بھ نگران و ھراسون

 قوي کشو یھ سینا گفتن الو الو صداي شد ھامانگشت الي خون شدن جاري باعث بود دستم تو کھ ھایيشیشھ

 کنار رو ھردو بودند زده زل صورتم بھ متعجب نگاھي با جون مریم و دستم بھ جارو با نگار بود شدنم بلند واسھ

 نشست روش امخوني دست جاي زدم چنگ جارختي از رو مانتوم رفتم بیرون آشپزخونھ از سرعت بھ و زدم

 میز سر کسھیچ دیگھ نشدم متوجھ اصالً  کھ مبود کالفھ و گیج انقدر بودم ھاشدکمھ بستن حال در نکردم توجھي

 ھايچشم با. شکست »عمو شده چي« پرسیدن با محمود عمو رو جمع سکوت شدند جمع من دور ھمھ و نیست

 سپھر« نالیدم کوتاه و پربغض افتاده؟ اتفاقي کجا؟: پرسید مھرنوش عمھ »برم باید« گفتم و کردم نگاھش خیس

 بگو و باش آروم: گفت محکم و رسوند بھم رو خودش نوید افتاد پا از جون یممر کوتاه يکلمھ ھمین با »عمھ

 برسونم، رو خودم گفت نیست خوب سپھر حال گفت زد زنگ سینا االن: گفتم گریھ میون. شده چي سپھر

 ھايقیافھ با جون نسیم و علي محمود، عمو سعید عمو عمھ، کشید کنار رو خودش نوید. نوید کنار برو توروخدا

 سمتش بھ بابھت. رينمي جاھیچ تو: گفت باتحکم بابا کھ رفتم در سمت بھ تند ھايقدم با کردندمي نگاھم متعجب

شدنمي دیده شوخي از اثري ھیچ اشچھره تو چرخیدم  

 

 مرگ با سپھر نداشتم طاقت دیگھ بود زیاد دیگھ این... نھ. گفتم کھ ھمین: گفت قبل دفعھ از ترمحکم بابا: نالیدم

 دیگھ شدمي رفتنم مانع و بود ایستاده جلوم خودخواھانھ باراولین براي بابا جااین و کردمي نرم پنجھ و دست

 بھ میدم قول نیست خوب حالش... بابا برم بذار: گفتم ملتمسانھ و رفتم جلو کوتاه ھايقدم با بمونم ساکت تونستمنمي

 تو. گذرمنمي ازت وقتھیچ بیاد سرش بالیي و نرم اگھ... برم بذار آرزو جون... برگردم شدنش راهروبھ محض
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 روح رو تو: زدم ضجھ وجود تمام ا و افتادم زانو بھ شدم سست نگرفت شکل تغییري ھیچ بابا مصمم يچھره

 ھمیشھ: گفت کھ زدم زل بھش گریون بود امید کردم بلند سر نشست امشونھ رو دست دوتا. برم بذار سیمین مامان

 عضالت نکرد ھم نگاھم نزد حرفي بابا کرد بلندم و گرفت رو دستم. بریم پاشو. بودم سیمین مامان بھ قولم سر

 آخرین امشب: گفت کھ بگذرم در از خواستم بکشھ فریاد سرم خواستمي انگار بود شده منقبض و سفت صورتش

 و کشید رو دستم امید. تو و دونميم من دارید ھم با ارتباطي ترینکوچک بفھمم فردا از ببینیش تونيمي کھ باره

 امید دویدم پایین تا آسانسور بھ توجھبي رو ھاپلھ تمام افتادم سپھر یاد تازه فضا اون از گذشتن با کرد ردم در از

 بھ رو خودم ھم یعد بردارم رو ضروري وسایل سري یھ تا رفتیم خونھ بھ اول باعجلھ و تند اومدمي دنبالم ھم

 نگھ رو دستم امید کھ برم ھاپلھ از خواستم شد باز در گذاشتم زنگ روي وقفھبي رو دستم مرسوند سپھر خونھ

 و اومد جلو ھراسون سینا شدم وارد کفش با بود باز خونھ در اومد دھنم تا قلبم بار ده آسانسور رسیدن با تا داشت

 بود منخونھ: داد جواب امید بودم رسپھ دنبال خونھ گشتن مشغول چشم با کھ من جايبھ. کردید دیر دچقدر: گفت

 بودم اومده منم دعوتھ جااون گفت سپھر دونممي: گفت و کشید موھاش بھ دست کالفھ سینا. کشید طول برسیم تا

 اما نداشت خوبي حال بیرون اومد گرفت دوش رفت بود خوب حالش بیارم واسش مدارک سري یھ کھ جااین

 و بریدم رو حرفش. افتاد باال از یھو آشپزخونھ تو پیش ساعت یک کھاین تا موندم پیشش منم دکتر ببرمش نذاشت

اتاقش تو بردمش بدبختي با: گفت سریع چون زده حرف زیادي فھمید انگار: کجاست االن: گفتم طاقتبي  

 

 

 

 

 نبود سینا جواب بھ نیازي شد باز اتاقذ در ھوشھ؟بي ھم ھنوز: پرسیدم رفتممي اتاقش سمت بھ دو با کھ حالي در

 کردم کنترل رو حیاتیش عالئم و فشار رفتم سمتش بھ بود افتاده تخت روي رفتھ خواب بھ ھایيچشم با سپھرم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 romantops  برترین رمان ھا

t.me/romantops 
 

 و کشیدم باال اشسینھ تا رو پتو بود کرده یخ بدنش و بود شده کبود چشمش اطراف بود شدید يحملھ یھ تشخیصم

 و آروم نبود مغرور پسرک از خبري خواب تو نشستم سرش باالي کردم اضافھ سرمش توي آمپول چندتا

 اومدمي نظر بھ ھمیشھ از ترصاف اشبیني يتیغھ بود باز ھاشاخم کور گره بود بستھ رو ھاشچشم سروصدابي

 کردم نگاھش بھتره؟: پرسید امید و شد باز در الي بود دنیا صداي بھترین تنفسش ملودي بودم کرده سکوت

 فعالً : گفتم و کردم نگاه امید بھ دوباره گذرونده سر از رو سختي درد بود علومم و بود پریده رنگ صورتش

 فرو رنگش سبز رگ تو کھ سرم سوزن بھ نگاھم. زده زنگ بار دو مرتضي دایي بریم؟ خواينمي: گفت. بھتره

 مثل اونم نشست تخت يبھ شد وارد. ریممي شد راحت کھ خیالم کنھ باز ھاشوچشم بذار: گفتم و شد مات بود رفتھ

 چیزي امید؟ شھمي چي حاال: پرسیدم بود افتاده تخت روي صدابي کھ بود محکمي و مقتدر مرد بھ خیره من

 بعد شھمي درست... آره: گفت و گذاشت ھم روي رو ھاشچشم! نھ؟ مگھ شھمي درست: پرسیدم خواھشانھ نگفت

 از نگاه کھاونبي باشھ عمیق شاید کنم پانسمانش تا بشورش پاشو: گفت و دوخت آلودمخون دست بھ رو نگاھش

 قول و برگردیم کرد اصرار سینا کھ زیاد انقدر زد زنگ ھم باز بابا. نیست دلم زخم از ترعمیق: گفتم بگیرم سپھر

 سرمش دیگھ بار یھ رفتم اتاقش بھ قبلش اما شدم رفتن بھ راضي باالجبار کنھ خبرمون شدنش بیدار محض بھ داد

 خشک ھاي خون رفتن از قبل امید اصرار بھ »سپارمتمي خدا بھ«: کردم زمزمھ سرش باالي و ردمک چک رو

ً  داشت اصرار شستم رو دستم يشده  کلي با سینا حتي کردم مخالفت حوصلھبي اما بریم بیمارستان بھ حتما

ً  نظرم بھ اما کنھ بخیش تونھمي بخوام اگھ گفت شرمندگي  فقط تا کنھ کمکم کردم خواھش بنابراین نبود الزم واقعا

 بھ نیاز زخم نشد اما شھ بیدار سپھرم دقیقھ چند این توي شاید کھ بود این خواھش این از قصدم ببندمش باند یھ با

 خونھ بود گفتھ بابا شدیم برگشتن بھ مجبور و شد تموم ھم پانسمان کار شدم مغلوب من باالخره و داشت بخیھ

 بابت معذرت: گفتم باخجالت رسیدیم کھ در جلوي رفت خدمون خونھ سمت بھ قیممست امید بنابراین منتظرمھ

خورد ھم بھ کھ مھموني  
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 تا شد ھم جویيصرفھ اینجوري تازه شد انجام کھ بود تو و من آشتي مھم نبود مھموني مھم: گفت و خندید مھربون

 خوردممي رو باالش يروحیھ تحسر ھمیشھ زدم لبخندي روش بھ. کنیم مصرف گوشت و مرغ نیاز روز 5 ،4

 طوره؟چھ حالش: پرسید و پرید جلو جون مریم شدم خونھ وارد کھاین محض بھ شدیم جدا ھم از خداحافظي یھ با

 ھنوز کرد پاک رو ھاشاشک و کشید راحتي نفس. بود خواب اومدم کھ وقتي بھتره: گفتم و کردم نگاھش غمگین

ً  برم گذاشتین کھ ممنون: گفتم و رفتم جلو ناراحت و اخمو شد پیداش بابا کھ بود دستش تو دستم  خوب حالش واقعا

 تا بگردند واسش خوب پزشک یھ دنبال گفتيمي دوستش بھ: گفت و دوخت سرم پشت جایي بھ رو نگاھش. نبود

ً  بحراني مواقع تو  دیگھ من« افتادم سینا بھ آخرم حرف یاد گفتي؟ نگیرند اشتباه اورژانس با رو تو شماره احیانا

: گفت و لرزید صداش. بابا گفتم: گفتم سنگین و کوتاه »نذار خبرمبي حالش از شمیم جان اما حااین بیام تونمنمي

 محال گفتي؟. بیاد طرفت و کنھ کج راه مبادا تا کنھمي خاکش بابام باشم نکرده اگر کھ کردم خاک رو دلم گفتيمي

 ھوششبي نیمھ جسم بھ جاشبھ نگفتم نھ: گفتم محکم و دادم قورت رو بغضم بود محال من از حرف این گفتن بود

 خوايمي ھرچي ھم شما رویاھامھ مرد منھ، زندگي مرد کھ اونھ مھم وایستھ جلوم کي تا دنیا نیست مھم واسم گفتم

 يلحظھ تا کن خاکش و بکشي بیرون امسینھ از رو قلبم اگھ حتي بدون اما بکن بکني خوايمي ھرکاري بگو بگي

 کھ بودم دلخور خودم از شد جاري گونھ رو اشکام گذشتم کنارش از. زنھمي فریاد رو سپھر اسم تپیدن آخر

 انداختم ترک اشخورده بند دل بھ شاید کھاین از رفت باال ناخواستھ صدام کھاین از شدم انتخاب بھ مجبور باالخره

ً  اما ً  دو ساعت تا. نبود توانم در غصھ ھمھ این تحمل واقعا  بودم نگران زدم زنگ سینا بھ بار ھفت تقریبا

 اما کردم تزریق بھش خودم کھ قوي ھايمسکن خاطربھ بلکھ نیست ھوشيبي خاطربھ االنش خواب دونستممي

 شده نگرانیم باعث کھ کردمي عذرخواه کلي کامل گزارش از بعد ھربار ھم سینا خدا بنده نداشتم قرار و آروم بازم

 شد راحت دیگھ خیالم. خوابیده دوباره و خورده آب کمي شده بیدار گفت و زد زنگ کھ بود سھ ساعت هباالخر

 باید فعالً  اما کنم تر رو خشکش گلوي خنک آبمیوه یھ با آب جايبھ تا باشم اونجا خودم دادممي ترجیح کھ ھرچند

 آھني و سرد تاب روي کھ رفتم پنجره شتپ ھاستاره خیالبي پایکوبي دیدن براي. . ساختممي ھامحدودیت با

 شکوندیممي تخمھ و نشستیممي تاب روي دوتایي کھ افتادم روزھایي یاد بود دنیام تمام روز یھ کھ دیدم رو مردي
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 انداختھ زمین روي شوخي و خنده حین کھ بود ھایيتخمھ پوست از پر برمون و دور اومدیممي خودمون بھ وقتي

 بودیم

 

 

 دیدن از مامان عصباني يچھره دیدن از کردیممي ذوق چقدر بودیم انداختھ زمین روي شوخي و خنده حین کھ

 بھ روز یھ و رفت کھ وقتي تا شدمي عصباني »مثالً « فقط اون چرا نفھمیدیم وقتھیچ اما وپاشریخت ھمھ اون

 »مثالً « مامان دیگھ اما کردیم وپاشریخت... شکستیم تخمھ... خندیدیم... گفتیم... نشستیم ھم کنار روزھا اون یاد

خودمھ کار: گفت بابا کھ کنم جمعشون خودم خواستم گرفت دلمون نیومد عصباني .  

 جمع رو ما ھايتخمھ پوست وقتھیچ سیمین: گفت و زد خنديتلخ. منھ کار اون کاراي نیست مامان کھ حاال: گفتم

 و شد ترتلخ اشخنده شد؟مي عصباني چرا پس: پرسیدم جبباتع. بکنھ رو کار این تا نذاشتم وقتھیچ یعني نکرد

 گریھ چقدر اتاقم تو روز اون دونھمي خدا فقط. بخندي بھش شیطنت با تو تا شدمي عصباني »مثالً « اون: گفت

 بدون خنده بدون سیمین بدون من بدون بابا امروز حاال نشکستم تخمھ تاب اون روي بابا با وقتھیچ دیگھ کردم

 دلم. تاب فلزي يپایھ بھ بود داده تکیھ رو سرش و بود نشستھ زدهیخ صندلي ھمون روي وپاشریخت بدون تخمھ

 تکیھ آھني سرد يمیلھ یھ بھ من جايبھ سرم سایھ... پدرم امروز و نبودم گاهتکیھ نبودم، پشتش کھاین از گرفت

 خواستمي دلم باشم ھمدمش خواستمي دلم بود مونده دلش بھ ھامدت کھ ھمدمي حسرت از گرفت دلم بود کرده

 نازکي پتوي شدم بلند جا از بمونھ زنده تا بسوزم آورد کم نفس نکرده خدایي جایي روزي اگھ تا باشم دَمش

 کرد نگاھم انداختم زانوھاش روي رو پتو رسیدم آھني تاب بھ و کردم رد رو حیاط رفتم پایین ھاپلھ از برداشتم

 اینجوري من زندگي قصھ روز یھ: گفتم اما گرفت رو ازم کردممي رفعش باید بود خوردل ازم نزد حرفي اما

 کوه یھ انگار بود کھ بابام. نبود دنیا اگھ حتي بود دنیایي خودش بود کھ بابام نبود، ھیشکي بود یکي شدمي شروع

 غصھ و غم نبود گند دنیاي اون از یکي بشھ خواستمي نبود بابام روز یھ اما نبود و بود دنیاي از نترسم تا بود
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 ھیشکي بود یکي شد دنیام دوباره داد پسش خدا بود کھ خدایي از خواستمش و زدم فریاد بود شده پر برم و دور

 روزگاري بود، دلي بود، دنیایي ھنوز خدابھ بابا اما بود گذشتھ چیز ھمھ از خاطرمبھ کھ مردي اون شاید. نبود

 کھ پیشش رفتم وقتي رفت دلم اول خدابھ اما شدم خارج دونفره قشنگ دنیاي این از کھ بودم بد من بود عشقي بود،

 با کھ شبایي چھ دونينمي بود دوونده ریشھ تاروپودم تو سپھر مھر نبود کشیدن سد واسھ وقتي دیگھ بود دیر دیگھ

 چھ حاال تا شب سر از نيدونمي شدم بیدار دین احساس با کھ ھایيصبح چھ و گذاشتم بالش بھ سر وجدان عذاب

یادمھ چیز ھمھ من بابا باشي، رنجیده دستم از نکنھ کھ وجودمھ تو عذابي  

 

 

 

 دنیایي باباي بھترین تو نبود ما زندگي عاشقي دیدم و اومدم خودم بھ روز یھ اما ھاتمھربوني... ھاتخوبي ھمھ

 کھ عجیب حس یھ برتري خاصي تو گیرهينم رو تو مھر جاي عشقي ھیچ نداره تو مثل دنیا تو کسھیچ مطمئنم

 عاشق خودت تو نیست من سھم سپھر بفھمونم دلم بھ تا نبود خوبي دالیل ھااین بابا اما ھست ھامسلول تکتک تو

 گذشتيمي: پرسیدم ترمحکم نداد جوابيگذشتي؟مي ازش داشت رو سپھر مشکل مامان اگھ بگو آرزو جان بودي

 توي اشک بگذرم؟ من خوايمي جرا پس: پرسیدم ملتمسانھ. نھ :گفت کوتاه و موشکافانھ و دقیق کرد نگاھم بابا؟

 افتخار با :گفتم و گرفتم رو دستش بدم؟ چي رو سیمین جواب قیامت فرداي :گفت و شد جمع مھربونش ھايچشم

 از رو دستش کممح. کردي دلش يروونھ رو دخترت بگو بھش دیگھ عبدهللا حاج یھ نشدي بگو و کن بلند سر

 بشین پس :گفتم برسھ گوشش بھ کھ صدایي با کھ گذشت کنارم از. تونمنمي... نھ :گفت و شد بلند جا از کشید دستم

 سریع خیلي اما ایستاد حرکت از لحظھ یھ. بدي چي رو دلم و من جواب خوايمي قیامت فرداي کھ کن فکر

 خواب از تلفن زنگ صداي با صبح. برداشتم زمین از رو بودم انداختھ پاھاش رو کھ پتویي افتاد راه بھ دوباره

 خواب با کردممي سعي و نداشتم خوشي دل بمونم خونھ تو رو ھاجمعھ بودم مجبور ھم باز کھاین از شدم بیدار
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 باز چشم کھاونبي نبود راضي ھم حداقل ھمین بھ خط پشت شخص انگار کھ باشم داشتھ تريکم آزاد وقت تربیش

 نگفتي حاال خوبھ: گفت و خندید خط پشت از صدایي بلھ؟ :گفتم آلودخواب صداي با و برداشتم رو گوشي مکن

... اِ  :پرسیدم پتھپتھ با و شد گشاد درجھ آخرین تا ھامچشم پریدم جا از ھازدهجن مثل سپھر صداي شنیدن با! ھوم؟

 قصد کردي؟ تزریق بھم مسکن ھمھ اون دیشب ينترسید دختر آخھ. روحمھ نھ: گفت و خندید مھربون تویي؟

 حس تريکم درد تا رسید ذھنم بھ کھ بود راھي تنھا: گفتم و زدم لبخندي منم سرحالھ دیدم وقتي داشتي؟ رو جونم

 و شدم شیطون. اومدي دیشب کھ مرسي: گفت اما کرده قطع کردم فکر کھ انقدر طوالني مکث یھ کرد مکث. کني

 دلم. خواستگاري میام باشین حاضر جمعھ شب: گفت جدي کامالً  صداي با. کنيمي برانج نداشت، قابل: گفتم

شد طوالني سکوتم انگار آوردم کم نفس لرزید  

 

 

 گیج. نبود شوخي اما: گفت باتعجب. نبود قشنگي شوخي: گفتم و شدم مسلط خودم بھ سختي بھ ھستي؟: گفت کھ

 من: گفت و شد شوخي و خنده از خالي لحنش یھو؟ شد چي بودي من تصمیم مخالف دیروز تا کھ تو: گفتم و شدم

 گفت دیشب از سینا و شدم بیدار وقتي صبح کھ نداشتم ایمان استقامتت و تو بھ بودم مطمئن دلم و خودم بھ اول از

 من بھ و کردي ول رو مھموني عجلھ اون با کھ جااین کشوند دلت رو تو کھ این یکي دلیل چند بھ کردم پیدا ایمان

 شدم بیدار کھ ساعتي تا کھاین سوم نخوردي جم و نشستي سرم باالي شب نیمھ تا گفت سینا کھاین دوم رسیدي،

 چھ من با زندگي دیدي چشم بھ دیدي دیگھ تو کھاین چھرم و شي مطمئن حالم از تا بودي زده زنگ بارھا

 انقدر کھاین مگر... مگر برنگردم دیگھ و برم ھاحملھ این از یکي تو داره احتمال کھ دیدي داره ھایيسختي

 بگم باید چي دونستمنمي کردم سکوت. جمعھ شب قرار از بگذري کھ باشھ بوده سنگین و تلخ برات واقعیت

 جااون بیام و برسھ دیشب کھاین از قبل: گفتم و دریا بھ زدم رو دل اما نھ یا درستِ  ھامحرف گفتن دونستمنمي

 برخورد باھاشون غیره و دانشجویي يدوره تو بارھا خوندم درس درموردش ھاسال یھچ بیماریت دونستممي

 جمعھ شب خاطربھ میاوردم در پر خوشحالي از بود عادي روز یھ االن اگھ شدم بازي این وارد دونستھ من داشتم
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 کمک شممين دنیا یھ حریف تنھایي من. سپھر داره جنگ سر دنیا نیست عادي من روزھاي وقتھ خیلي اما

 نمي. دونستممي خدابھ. دونستممي: گفت کھ طوالني انقدر کردم سکوت مخالفھ؟ حاجي: پرسید کوتاه. خواممي

 زمان فقط... سپھر شھمي راضي: گفتم سرعت بھ بنابراین کنم ناامیدش خواستمنمي کنم اش عصبي خواستم

 دیشب از زدم زنگ کردم اشتباه من اصالً  حاجي داره حق: گفت و رفت تحلیل صداش پافشاري کم یھ با خوادمي

 حرفش میون. دنیا کجاي تو دنیام کجاي من رفت یادم بود گرفتھ رو وجودم يھمھ خودخواھي جااین اومدي کھ

 آخر من و دنیایي اول تو دکتر خانم ھمینھ اشتباھت: داد جواب. ھمیم کنار باشیم کھ ھم دنیا جاي ھر: گفتم و پریدم

 و کرد تلخي يخنده نکردي؟ کھ فراموش داري شانس بازم تو نگو، مرگ از انقدر... سپھر نگو: مغرید. دنیا

 شانسي جعبھ تو حتي اما: گفتم سرعت بھ. توخالي اما شیک ظاھر یھ بود شانسي يجعبھ یھ مثل من زندگي: گفت

نبود من سھم اونم بود پر دونھ یھ فقط من شانسي جعبھ تو: گفت. ھست پر چندتایي ھمیشھ  

 

 

 دونمنمي اما بود اومده دعوا براي انگار بود عصبي اشقیافھ اتاق تو اومد اجازهبي امید دیروز کردم فکر این بھ

 این نبینم و بمیرم« گفت و بوسید رو امپیشوني شد آروم شد ساکت نشست تخت روي کنارم و اومد جلو وقتي چرا

 اما باش گاھمتکیھ تو الاقل بگم اششونھ رو بذارم رو سرم لحظھ اون خواستمي دلم چقدر »خواھري وضعتو

 یھ اومدمي ھرکي بمونھ من واسھ تا اومدنمي کسھیچ شد تربیش دردم و تربزرگ بغضم. رفت و شد بلند سریع

 خروار خروار زیر بودم کرده مدفون خودمو نبود تنگ دلم دیگھ بود زود خیلي کھ روزي یھ رفتمي روز

 از دلت ھروقت« گفت اون گفت بھم بابا بودم مامان تاببي خیلي وقتي روز یھ کھ افتادم ايجملھ ادی ھاخاطره

 جلوم خواستمي دلم» .شندنمي ھاخاطره حریف ھافاصلھ وقتھیچ کن باور بیفت، ھاخاطره یاد گرفت ھافاصلھ

 خاطره اما کنھمي تنگ رو دلت فقط صلھفا چون شھنمي خاطره حریف فاصلھ توئھ با حق بابا آره: گفتممي و بود

 جانبي بھ حق از پر دلم جاشبھ نبودم دلتنگ دیگھ. سازهمي نو از دوباره و کنھمي تیکھ تیکھ سوزونھ،مي رو اون

 جون واسش کھ کسي از کرد مخفي ازم رو خودش اما بر بیرون جااین از نداري حق گفت بھم کھ کسي از بود
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 چیز ھمھ و کس ھمھ از دیدممي محق رو خودم. نکرد کردنم کمک حتي یا دیدنم براي تالشي ھیچ اما دادممي

 روز ھر جونکھ مریم از حتي دیگھ بود گرفتھ کینھ و حرص رو غصھ و بغض ھمھ اون جاي دنیا ھمھ از حتي

 عالوه ودمب ریختھ ھم بھ. اومدمي بدم گردهبرمي نخورده دست دونستمي کھ غذایي سیني با اومدمي سکوت تو

. بود شده تموم ھم شده بیات ھايبیسکوییت ھمون بود روز دو نداشتم ھم خوبي جسمي وضعیت داغونم روح بر

 تمام مثل اما »خورمنمي« بزنم فریاد خواستمي دلم بود شده باز کوتاه يضربھ دو از بعد در بود شب 8 ساعت

 تحریک رو خالیم يمعده تلخ بوي یھ جاشبھ نبود اغذ بوي از خبري اومد پایي صداي. کردم سکوت روز ده این

 چند بره و بزنھ رو حرفش ھست کھ ھرکي تا کردم باز دھن ماھي مثل و بستم رو امبیني تنفس راه باتنفر کردمي

 نداشت زدن حرف قصد ھم باز خصوصیم حریم بھ متجاوز شخص و شد خستھ موندن باز از دھنم گذشت ايدقیقھ

 و استخووني کمي مشکي مرتب ریش تھ با کشیده صورت یھ روي نگاھم چرخیدم سمتش بھ لحابي اما باحرص

شد قفل سیاه يکنندهخیره ھايچشم با برنزه  

 یھ خواستم خدا از کھ لحظاتي تمام اندازه بھ کردم نگاھش باشھ رفتھ یادم رو خاصش و تلخ عطر شدنمي باورم

 کنممي باز چشم وقتي و بزنم پلک ترسیدممي شھ محو تصویرش یدمترسمي خوردمنمي تکون. بیاد بخوابم لحظھ

 انقدر اومدمي نظر بھ ترخاص خاکستري شلوار و کت اون توي اشچھارشونھ ھیکل و بلند قد نباشھ دیگھ

 کھ آرومي و صدابي ھاياشک با فقط... ضجھ با نھ... نالھ با نھ شکست امروزه ده بغض کھ بود واقعي تصویرش

: پرسید کھ اومد صداش شد تندتر ھاماشک بره کھ ترسیدم خورد تکون کردممي حس نشستمي ھامگونھ روي

 مردد باشم کشیده جنون مرز بھ خیال و فکر و تنھایي ترسیدم ترسیدم، واقعي وھو این از خوردم جا چرا؟ گریھ

 گریھ دیگھ آره بگم اگھ: گفت وگرفت انگشت نوک با رو اشکم اومد ترنزدیک بالبخند اي؟واقعي تو: پرسیدم

 بچسبم بھش بردارم رو فاصلھ خواستمي دلم نشست تخت روي کنارم. نداره امکان: گفتم زدهوحشت کني؟نمي

 شد چي دونمنمي. آرزو ایمواقعي: گفت و چرخوند سمتم بھ رو سرش نداشتم رو جرأتش اما بیدار یا خوابم ببینم

 غمزده کرد سکوت بودي؟ کجا حاال تا پس: گفتم و گرفت کینھ و حرص رو شجا و کشید پر ھا دلتنگي تمام اما

 بودین کجا پوسیدم؟ حودم تنھایي تو کھ بودین کجا. ھمھ... بابام... تو بودین؟ کجا بودي؟ کجا روز ده این: گفتم
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 کنھ آرومم کھاین براي. نگرفتین رو سراغم کدومھیچ اما گذشت سال یھ واسم ھاساعت و ساعت شد ھالحظھ وقتي

 من بھ بودم گفتھ بھت: گفتم و کشیدمش محکم اما شد جاري امکرده یخ وجود بھ گرما از موجي گرفت رو دستم

ً : گفتم باحرص. باش آروم فقط تو. توئھ با حق باشھ: گفت و برد باال رو ھاشدست!! نزن دست  خوايمي واقعا

 تو چیزي انگار عمیق کرد نگاھم. بیرون برو پس: دمز فریاد سنگدالنھ داد مثبت جواب سر با باشم؟ آروم

 وجودم... شکست غرورم... شکست دلم بود ھایيوقت تمام تالفي بھ این اما گرفت بغضم شکست وجودش

 رو سرم شکست بغضم دیگھ بار یھ رفت وقتي رفت و شد بلند جا از گرفتم رو ازش. شکست بغضم... شکست

 دلم کردم نگاھش سؤالي. غلیظ و پھن اخم یھ با دیدم در میون رو نوید کھ مببین رو خالیش جاي تا آوردم باال

 پسره این آرزو، کردي خراب: گفت جاشبھ اما منھ منتظر کنارا گوشھ ھمین اون بگھ نرفتھ اون بگھ خواستمي

 حقش این... بذاره رو امشب خواستگاري قرار و کنھ راضي رو مرتضي عمو بتونھ تا زده دري ھر بھ روز ده

 .نبود

 

 

 نھ شد پشیموني حس از پر وجودم فھمیدممي رو مارکدار و شیک شلوار کت اون دلیل حاال وارفتم. رفت ھم بعد

 بستم بھش کھ خیاليبي اتھام خاطربھ زدم بھش کھ ھایيحرف خاطربھ خواستگاري قرار خوردن ه بھ خاطربھ

 بردم، رو آبروش بقیھ جلوي روندمش خونھ این از خودم دست با بود، رفتھ سپھر. کشیدم سرش کھ دادي خاطربھ

 شال یھ شدم امروسري بي سر متوجھ تازه شدم بلند جا از باعجلھ. کردم خراب ھم بد کردم خراب بود نوید با حق

 دیدن با رسیدم سالن بھ وقتي رفتم ھاپلھ سمت بھ زدم بیرون اتاق از روز ده از بعد انداختم موھام رو و برداشتم

ً  آدم ھمھ اون  بھ نھ بود شده پیر کرد مکث بابا صورت روي نگاھم. سینا و شمیم حتي بودند ھمھ خوردم جا واقعا

 رفتم جلو گذاشتھ سر پشت رو سختي روزھاي ھم اون دادمي نشون گشادش لباس سال چند اندازه روز ده ياندازه

 تو ھنوز: گفت ستاره از خالي و غم از پر بابا نگاه رفت؟: پرسیدم کوتاه کسھیچ و چیز ھیچ از نبودم دلگیر دیگھ

 بلند پا نوک روي برگشتم سمتش بھ نیومد دلم اما بگذرم ازش تا برداشتم قدم. برسي بھش بري اگھ شاید حیاطھ
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 کنارش از دو شبیھ و بلند ھایيگام با بعد. بابا دارم دوستت خیلي: گفتم و بوسیدم اونو پیشوني من باراین شدم

 چسبیده پاھام بھ کھ گل لزجي و باریدهمي بارون پیش دقیقھ چند ھمین تا دادمي نشون گلي و خیس زمین گذشتم

 شدممي ناامید داشتم وقتي نبود کردم، نگاه رو جا ھمھ رفتم جلو توجھبي ندارم پا بھ دمپایي کھ شد این یادآور بود

 کھ شمشادھا پشت صندلي روي بود خودش رفتم لوج آروم دیدم آقاجون محبوب شمشاداي پشت دیوار رو سایھ یھ

 بود نشستھ بود ساختھ پلوغ شلوغ خودش قول بھ يخونھ این تو ھاشتنھایي واسھ آقاجون خود شدن فلج از قبل

: گفتم و ایستادم روشروبھ. باشھ تو با حق شاید نھ: گفت کنھ نگاھم کھاونبي دلخوري؟ ازم: گفتم و رفتم جلو

 ھیچي ھم امروز گفتمي مامان وقتي: گفت کھ ندادم جوابي. شدي الغر: گفت و... گذرا و کوتاه ردک نگاھم بابتھ؟

 باز دوم روز از موندم ادعاھام روي و آوردم طاقت روز یھ فقط شدمي تار و تیره ھامچشم جلو چي ھمھ نخورد

 حاجي گفتم دادم دلیل دم،ز حرف باھاش روحش، خوره اعصابش، متھ شدم. حاجي سراغ اومدم و شدم خودخواه

 کھ شد چي دونمنمي شدنمي رضا دلش بازم اما بودم ترسیده بودم نگرانت نکرد قبول... بخواي تو کھ ضمانتي ھر

 اما من دیدناي روز ھر شاید بقیھ، و امید البھ و عجز شاید تو، ھايبیسکوییت کشیدن تھ شاید شد راضي باالخره

شد راضي باالخره . 

 

 مغرورانھ. کردم قضاوت کھ ببخش: گفتم و شدم شرمنده. بشھ اینجوري امشب کردمنمي فکر ھم ھلحظ یھ حتي

 اینجوریھ کھ حاال: گفتم و زدم واقعي و عمیق لبخند یھ. کن تمومش و بگو رو »بلھ« ببخشمت خوايمي اگھ: گفت

 اما کنممي گلستونش واست بده امان بھم دنیا اگھ: گفت و زد زل بھم خاص نگاه یھ با واشد ھاشاخم »بلھ« پس

 شرط دوماد يبلھ: گفت و انداخت غبغب بھ بادي. ھامونده داماد آقا يبلھ: گفتم و پریدم حرفش میون... نداد اگھ

 خواينمي بخواه خوايمي: گفت و شد بلند جا از. ذارهمي شرط کھ عروسھ اون: گفتم شده گرد ھايچشم با. داره

ً : گفت و برگشت سمتم بھ! سپھر؟: گفتم باتعجب. رفتیم ما کھ ھم : گفتم قراربي. کني قبول شرطامو باید گفتم واقعا

 از. کني ازدواج باید تو شي دنیا تارک من بعد نیستم راضي بدون کھاین اول: گفت کالفھ و کشید پوفي. بگو خوب

 جاري دوباره اشکم اما ایستادم. برو خواستي اگھ بعد کن گوش: گفت کھ گذشتممي »احمقي خیلي« گفتن با کنارش
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 شرط اما و »ھیس« گفت سریع کھ بگم چیزي خواستم. نکني قبول نداري حق منھ اموال کل تو مھریھ: گفت شد

 و باحرص قبول؟. ديمي انجامش خودت فقط و فقط بود عمل بھ نیاز کھ رسیدیم ايمرحلھ بھ روز یھ اگھ... آخر

 و مال اما کنممي شوھر تا شیش لجت از مردي کھ تو کھ بشنو منو يھاحرف حاال ايدیوونھ تو« گفتم بغض

 حاال تا نیستم کار این آدم من آخر يگزینھ اما و چیکار خواممي مھرتو نباشي کھ خودت سرت تو بخوره اموالت

 بعدم تا شیش دیگھ نھ اما کن شوھر گفتم: گفت بالبخند. بسوزونم من رو شانست تنھا محالھ نداشتم عملي ھمچین

 بھ تا کن خیر خرج رو ھمش اصالً  ترهراحت خیالم تو واسھ بمونھ دنیا اون ببرم خودم با تونمنمي اموالمو کھ من

ً  برسھ روحم  شرط دو بھ توجھبي. نخوردي شکست عملي ھیچ تو حال بھ تا تو نگیر کم دست خودتو سوما

 زیر کھ ترشیرین این از مرگي چھ: گفت خندلب ھمون با چي؟ بود ھمین شکستم اولین اگھ: گفتم اولش مزخرف

 زاري و گریھ. رسید ذھنم بھ االن ھمین ھم شرط یھ: گفت کھ شد جاري دوباره اشکام بدي؟ جون لیالت دست

: گفتم و کشیدم خجالت کمي. خانم دشمنات: گفت و خورد اشوخنده. دیگھ بمیر بگو دفعھ یھ: گفتم حرص با. ممنوع

 رو فکرات تونيمي: گفت محکم. سپھر کن بس: گفتم کالفھ کني؟مي قبول ھاموشرط: یدپرس و شد جدي تو؟ بریم

 بھم زورکي داري ھرچند: گفتم بنابراین برگردم پیش ساعت چند بھ دوباره نبودم حاضر. بدي جواب بعد بکني

 روز اون وقت چھی کھاین امید با نبود راھي کردم فکر کمي آخر؟ شرط حتي: پرسید. قبول اما کنيمي تحمیا

آخر شرط حتي: گفتم رسھنمي . 

 

 

 با صورتي شلوار گلي پاھاي انداختم خودم وضع و سر بھ نگاه یھ. شدن گلي: گفت و کرد اشاره پاھام بھ ابرو با

 و قرمز ریز ھايگل با سبز شال یھ با گنده و زرد توییتي یھ طرح با سفید بلوز بود گرمکنم ست کھ سفید خط

 لبخند. باشم من تاریخ عروس ترینکثیف کنم فکر: گفتم و افتادم خنده بھ بستممي سرم بھ کار عمواق کھ نارنجي

 صورتم بھ رو خون ھجوم و رفت باال بدنم حرارت. دنیایي عروس ترینپاک تو: گفت و زد صادقي و مھربون

: گفت و خندید. میدم مرده گربھ بوي نرفتم حموم روزه یازده درست االن: گفتم باپررویي اما کردممي حس
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 بھ ھانگاه يھمھ شدیم سکوت بھ مجبور و شدیم خونھ وارد باالخره. بوانخوش انقدر ھاممرده گربھ دونستمنمي

 زدن دست ھمھ. مبارکھ وقتھ خیلي: گفت و ایستاد جدي و صاف سپھر مبارکھ؟: پرسید سعید عمو چرخید سمتمون

 سپھر کنار خودم محشر تیپ یادآوري از. کنم دود اسپند میرم انمی ھم بھ چقدر ماشاهللا: گفت جون مریم و

ً  ھم چقدر االن کردم فکر این بھ و افتادم خنده بھ دوباره اتوکشیده  دست سپھر با اومد جلو امید. میایم ھم بھ واقعا

 وغنير ھیکلم کل نیست بد بري ھم حموم یھ ھول يدختره کن جمع نیشتو: گفت گوشم زیر و کرد بغل منو داد

 سپھر بھ رو رسید جلومون وقتي بابا گفتند تبریک و اومدند جلو ھمھ. خندیدم ھاشپرت و چرت بھ سرخوش. شد

 تمام با. بابا کن حاللم: گفت بابغض گوشم زیر و کرد بغلم محکم رسید من بھ وقتي و کني سربلندم امیدوارم: گفت

طورھمین شمام: گفتم و بوسیدمش عشق .  

 شم خالص اسفبارم وضع اون از و بگیرم دوش یھ تا رفتم و کردم عذرخواھي جمع از شد تموم کھ تبریک مراسم

 بود شده آماده تختم روي قبل از کھ صورتي شال با صورتي سفید شلوار بلوز دست یھ و گرفتم ربعھ یک دوش یھ

 باحوصلھ و گرفت ستمد از رو سشوار زد لبخند بھم شد وارد جون نسیم کھ کنم خشک رو موھام خواستم پوشیدم

 و کرد بغض کردم تشکر ازش بالبخند کرد جمعشون سرم پشت بزرگ يگیره یھ با و کرد خشک رو بلندم موھاي

 ايدیگھ جور خواستمي دلم ھرچند عزیزي برام ھمیشھ ھم تو بود خواھرم مثل سیمین سیمیني دختر تو: گفت

 ازم بوسیدمش و کردم بغلش محکم گلم دختر مبارک شدنت عروس پوشیدي سفید دلت با کھ حاال اما شي عروس

شد خشک ھاپلھ راه بھ داماد آقا چشم کھ پایین بریم: گفت و کرد پاک رو ھاشاشک شد جدا . 

 

 يشلختھ زشت يدختره اون ما کنسلھ عروسي: گفت دید رو ما تا امید رفتم پایین ھاپلھ از ھمراھش و زدم لبخند

 بھش »موقعش بھ کن صبر« معني بھ غلیظي غره چشم. خودمونھ مال دریایي پري این دادیم شوھر رو گندو بو

 اخم امید. بردیم دخترتونو امیدخان نمیاد دستت از کاري دیگھ: گفت جون مریم و خنده زیر زدند ھمھ کھ رفتم

 بود شسرخو حسابي کھ جون مریم. نسوزه دلمون ندادین بھمون جاش پنیر و نون یھ آخھ: گفت و کرد تصنعي

 پایین ھاپلھ از ناز با چھ: گفت سرعت بھ امید. دیممي بھتون بوقلمون و نون کنیم نشون رو عروسمون بذار: گفت
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 ھمھ. ضعفھ دل از مردیم کھ توش کنھ انگشترو بیار انگشتتو صاحاببي نرده اون رو بپر ورپریده میاد

 بعد کرد راھنماییم سپھر کناري صندلي تا جون نسیم یینپا رسیدیم باالخره بود گرفتھ امخنده ھم خودم خندیدندمي

 ببینم بده: گفت و نشست امدیگھ سمت سرعت بھ امید نشستم کنارش باخجالت رفت عمومحمود سمت بھ خودش ھم

 یعني شھنمي گممي: گفت بلندي آه با و کرد نگاه رو انگشتریم انگشت و کشید رو دستم محکم بعد. صاحابوبي این

 بھ رو بود توش تولدم انگشتر کھ من انگشت ھم بعد »آه آه« کنیننمي باور است کرده نشون دختر این شھنمي

 چش زنيمي چرا: گفت بازيکولي با کھ کوبیدم پھلوش بھ محکم آرنج با خندیدنمي ریزریز ھمھ داد نشون ھمھ

 باشھ خاطرتون: گفت سپھر کھ بزنم دیگھ یکي خواستم بخورم؟ کتک باید من کردي شوور زیرزیرکي تو سفید؟

 ھمین میدم ترجیح بنابراین بوده انگشتش ھمین تو ھم پیش ماه چند از دادم بھش تولدش روز خودم رو انگشتر این

: گفت بشنون کھ جوري اما زیرلبي دراومد صداش پیام رادیو عین امیدخان کھ نگفت چیزي کسي. باشھ نشونش

 نزنھ اضافھ حرف دیگھ تا پھلوش تو زدم قدرت تمام با باراین. نیست شب امیدي حاال خوبھ خشکیھ، ناخون عجب

 کھ فضا خندیدنمي بقیھ خوردممي حرص من گفتمي امید کمدي فیلماي عین بودیم شده خندیدند ھمھ دوباره

 بدین اجازه اگھ کھ دیدم تدارک ناقابل کادوي یھ شب این یادبود براي حاجي ياجازه با: گفت سپھر شد ترآروم

 رنگ سبز مستطیل يجعبھ یھ کتش کنار جیب از سپھر. بابا باش راحت: گفت محوي بالبخند بابا. کنم تقدیم

 سرویس یھ کردم بازش زدند دست ھمھ گرفتم رو جعبھ و گفتم لب زیر» ممنوني« گرفت سمتم بھ و درآورد

. ببین پشتشو: گفت و کرد کنزدی بھم رو خودش آروم خیلي سپھر کردم بلند رو زنجیرش بود خاص و شیک

 بلھ بلھ: گفت بادلقکي امید کھ نوشتھ؟ چي: پرسیدم انگشترم روي خط شبیھ خط یھ با جملھ یھ بازم گردوندم برش

شدمي بلند داشت ترشیدگیت بوي دیگھ رفتي دادیم شوھرت شد خوب. ھست امناقابلي عجب . 
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 بودن عروس حیاي و حجب خیالبي بزني حرف دیگھ ھکلم یھ امید: گفت نگار کھ رفتم بھش غلیظ غره چشم یھ

 چال و خل با زیاد تو: گفت و رفت نگین سمت بھ پرید جا از سریع امید. ھاکنھمي راستت و چپ زنھمي شھمي

کن آرومش کرد رم اگھ جااون برو بیا داري سروکار .  

 زدند ھم امید خود حتي ھمھ باراین. کن رمرو خودت واسھ زنتو يجملھ دیگھ بار یھ امید: گفتم و شد طاق طاقتم

 اما بود شده باز اشتھام غذا ھمھ اون دیدن با میز سر داد خاتمھ رو بحث شام بھ دعوت با جون مریم خنده زیر

 نیاد فشار ھامروده و معده بھ و کنھ آشتي غذا با کمکم بدنم تا بخورم گرم سوپ داد تجازه فقط بود کنارم کھ سپھر

 بود نشستھ ھم میز اونور باراین بپرونھ مزه و کنھ شیطوني باز تا امید دست يمایھ شد ضوعمو ھمین کھ

 واقعي شادي یھ بودند شاد ھمھ خندیدندمي بقیھ و گفتمي خواستمي ھرچي اونم رسیدنمي بھش دستم جورهھیچ

 دست باتردید ھم ھنوز دادمي وننش اشغبارگرفتھ نگاه کھ بابا و زدمي داد ھاشخنده بودن مصنوعي کھ نوید جز

 ببینمش اینجوري خواستنمي دلم... نوید اما شھمي خالص تردید ھمھ این از بابا روز یھ بودم مطمئن گریبانھ بھ

 سرش کھ کرد حس نگاھمو سنگیني انگار زندگیم يدیکتھ غلط بشھ نوید درستھ چیز ھمھ کھ حاال خواستنمي دلم

 لبخندبي زد لبخند دستپاچھ و ھول کرد مکث امخیره نگاه روي رسید من بھ قتيو چرخوند اطراف بھ آروم رو

 و نوید ازدواج درمورد محمود حاج خانواده کھاین اول دستھ خبر: گفت گوشم کنار کسي کھ انداختم پایین رو سرم

 چي؟ کھ خوب: گفتم و زدم گیجي بھ رو خودم اما شده،شده ردوبدل ھاينگاه متوجھ دونستممي. شدند ترنرم نیره

ً  گفتم: گفت و زد مرموزي لبخند : غریدم باحرص.. نکني سرش زیر اتآینده شوھر شیش از یکي عنوان بھ احیانا

 زیر بھ سر باخجالت خورد اشوخنده بود شده جمع ما بھ کھ بقیھ توجھ دیدن با اما بیفتھ خنده بھ خواست!!! سپھر

خدمتتون؟ بدم چیزي بیلي دستھ جارویي چشمي، زھر چھ بھبھ: گفت مزهبي امید کھ انداختم    

شده تموم لجبازیتون و لج میکردم فکر:  گفت خنده با جون مریم    

بود مونده تھش ذره یھ ھمین:  گفتم و پرید دھنم از    

میداد خوشبختي بوي جا ھمھ و افتادند خنده بھ ھمھ از بیشتر و ھمھ  
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 داشت نگھ کمکي نیروي عنوان بھ رو امید تنبیھ براي و من جايبھ ھم نگار و کنم کمک میز کردن جمع تو

 من. زنونھ ھاينفرین و فحش تا بگیر التماس و ضجھ از: گفت پرند و چرند شنیدممي صداشو کھ جایي تا درست

 کمال با نشستیم ھال توي سپھر پیشنھاد بھ. خندیدیممي ھاشحرف بھ آروم آروم سالن بھ رفتن حین ھم سپھر و

 و شومینھ کنار من کرد حل ھم رو اون گرفتن اجازه یھ با سپھر کھ برنجھ ازم بابا ترسیدممي فقط کردم قبول میل

 کن ترسنگین غذاھاي خوردن بھ شروع کمکم بعد بخور سوپ روز چند تا امروز از: گفت و نشست رومروبھ اون

 نگران یا بخورم رو حاجي گیریايسخت حرص سطو این تو دونستمنمي کنيمي غذا اعتصاب باشھ آخرتم يدفعھ

 امید صداي کھ بگھ چیزي خواست. رفتنمي پایین گلوم از غذا فقط نکردم غذا اعتصاب من: گفتم سریع. باشم تو

 الھي... بلھ کنھمي فکر ببینھ ھرکي کجا ریخت رو ماست ببین دختر بزني حق الھي: اومد نگین یا نگار بھ خطاب

 گفت بھش چي یکي دونمنمي. محالھ شدنش آدم اونم کھ یکي اون مونده نشدید آدم کردید شوھرم کھ بزنید جزجیگر

 تو: گفت و گرفت گریھ حالت صداش بعد بشري؟ حقوق از حمایت سازمان جنابعالي مگھ: داد جواب باحرص کھ

 خودمون حرف. مبکن غلطي چھ کردین پیاده شلوارم رو کھ آبرویيبي این با بگین صلوات ھمتون پدر گور

 ھايخنده و شیطوني: گفت و باخت رنگ اشخنده. خدابھ خلھ: گفتم خنده ھمون با خندیدیممي و بود شده فراموش

 اومد مستقیم جااین از دیروز اومدنمي لبش بھ خنده بره طرفش کردنمي جرأت کسي بود روز ده نبین رو االنش

 مرغ عین اما شد آروم تا کشید طول ساعتي یک گریھ زیر زد ھم بعد کرد بارم اومد دھنش از ھرچي من سراغ

 امید شاید کھ کنممي شک گاھي. کردم راضي رو حاجي دادم خبر بھش ظھر کھاین تا پیچیدمي خودش بھ سرکنده

 امید شدنمي باورم شد چشمام پر اشک سپھر ھايحرف شنیدن با. باشھ داشتھ دوستت بابات و من ياندازه بھ ھم

 شھ پشیمون کاري اول سپھر الھي: اومد ھاشقدم صداي ھمراه بھ صداش کھ بودم فکر تو باشھ کرده گریھ

 رو خدانشناس و شناسنون تاچھل ظرف ھم و کردم پاک میز ھم عمري از بعد کھ ببینم چشم بھ رو ترشیدگیت

 فرصت امید کھاین از قبل نگین. اومدندمي باخنده نوید و سینا و شمیم و نگار علي، نگین، سرش پشت. شستم
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 بلھ: گفت باتغیر امید گي؟مي دروغ چرا کشیدند جان شمیم کھ رو ھاظرف زحمت: گفت باشھ داشتھ ايتازه حرف

کردین تماشا ھم ببوت شوھر اون و تو کریدم خشک سیناخان و نوید و من شستن خانم شمیم و نگارجان  

 

 

 و دوخت سپھر بھ رو نگاھش امید چید؟ کي رو شیریني و میوه پس: گفت علي و شدند جاگیر ھاصندلي روي ھمھ

 بھ کھ افتادند خنده بھ ھمھ. زنش دادمي تاشیش خوردمي خودش دوتا ظرف تو ذاشتمي یکي سپھر جون: گفت

 بلند جام از باخنده. ببینم اونور برو نشستن رخم بھ رخ چھ نشده خبري ھنوز ببینم پاشو: گفت و اومد من سمت

 بد بھت و موندي تنھا خیلي امشب اگھ ببخش: گفتم و نشستم کنارش رفتم شمیم سمت بھ نشست جام سر اون و شدم

 امیدوارم: گفتم و خندیدم. کنھمي آرامش احساس توش آدم داري گرمي يخانواده: گفت و زد عمیقي لبخند. گذشت

 بمب داداشت: گفت خندیدمي امید وندنچپ سپھر دھن شیریني بھ کھ حالي در. باشھ نکرده اذیتت امید ھايحرف

 از قبل ساعت نیم رو خونھ خوادمي دلم بمبھ کالًشبیھ: گفت باخنده بود شمیم يدیگھ طرف کھ نگار. است روحیھ

 اگھ مدیونید خورهمي زنگ گوشم: گفت بلندي صداي با امید. کنین مقایسھ و ببینین رفتنش از بعد با اومدنش

 خونھ بعد و قبل ساعت نیم سر حرف آخھ نزدین؟: گفت ساختگي باتعجبي زد؟ رو تو حرف کي: گفتم. کنید غیبتمو

 امید گم؟مي دروغ مگھ: گفت جانب بھ حق نگار. گرفتھ معرکھ باز فنچ جوجھ این کردم فکر بود نفر یھ رفتن

 رسید نیمھ بھ شب گذشت خنده و شوخي بھ شب اون کل. منزلھ وحي شما ھايگفتھ خانم نخیر: داد جواب بانیشخند

 سپھر ھايحرف شنیدن از بعد کھ محبتي تمام رفتن وقت رفتند و گفتند تبریک دیگھ بار یھ ھمھ شد رفتن وقت و

 و انداخت نگاھي اطراف بھ لودگي با کردم پیاده امید يگونھ روي عمیق يبوسھ یھ با رو بود شده تلنبار دلم تو

 »محبت حیف« گفتم و کوبیدم بازوش بھ آروم مشت با. شده قایم مشتا پشت اون داماد خواھر گرفتي اشتباه: گفت

 مھربون. داداشم بخیرشبت: گفتم و زدم لبخند. خواھري بخیرشب: گفت و کرد بغلم کھ بگذرم ازش باقھر خواستم

 کشید فيپو بابا نشستیم ھم دور ھمگي وقتي برگشتیم سپھر یعني موندهباقي مھمون تنھا پیش سالن بھ رفت و خندید

 کھ شھنمي: گفت و شد بلند مخالفت بھ جون مریم. بزنیم ھامونوحرف بھتره شد تررسمي مجلس کھ حاال: گفت و
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 منتظر بخواي. شما سپھرخان بزرگ و منم ارزو بزرگ: گفت قاطع بابا. باشن ھم دیگھ تربزرگ چندتا باید حاجي

 امخنده و افتادم خودش خواستگاري یاد. گیرهنمي شکل رسمي مجلسي ھیچ وقتھیچ امید وجود با بموني بقیھ

شماست با گوشم: گفت جدي و محکم سپھر. کردم جور و جمع رو خودم اما گرفت . 

 

 

 

 و باشي سالمتیت مواظب تربیش بعدمن باید پس نیستي تنھا دیگھ تو سپھر آقا: گفت کوتاھي مکث از بعد بابا

 نذار دستت سپارممي عمرمو يشیشھ دارم چون چشمات عین باشي مواظبش خوادمي دلم بگیري، جدي رو درمان

 بھ آروم و بود انداختھ زیر بھ سر سپھر. رفتھ من چشم تو خار اون بره اگھ چون بره انگشتش بھ خاري روز یھ

 لمد مونھمي باقي ھم ھمین و اینھ بد یا خوب دیدي رو ما يخانواده: داد ادامھ بابا کردمي گوش بابا ھايحرف

 دارم کھ من دست امانتھ یھ اون: گفت سنگین و کرد بغض بعد. شھ جدا ما جمع از دخترم دلیل ھر بھ خوادنمي

 راه اگھ میدم قول حاجي چشم: گفت سپھر و کرد پاک رو اشکش انگشت يگوشھ با جون مریم. تو بھ میسپارمش

 بھ غم ذارمنمي دارم جون تا ھست منم رعم شما عمر شیشھ راحت خیالتم نگذرم، ازش کردم پیدا جدیدي درمان

 رو ازشون جدایي طاقت خودم باشین مطمئن ما کس شدن کسيبي وانفساي این تو کھ شمام يخانواده. بیاد دلش

 ھر بھ اومدنمي فروتني ھمھ این سپھر بھ نظرم بھ. بگم بدین اجازه اگھ کھ دارم حرف چندتا منم حاجي اما. ندارم

: گفت و کرد نگاه بابا چشماي تو مستقیم بعد و کشید عمیقي نفس انداخت زیر بھ سر سپھر... ابفرم: گفت بابا حال

 دختر مھر بنابراین بمونھ پشتوانھبي عزیزه برام حد این تا کھ کسي من از بعد خوامنمي نیست امیدي من فرداي بھ

 امزنده من تا بدون اما شي سالھ ھزار کھ شاهللان: گفت و پرید حرفش میون بھ بابا. من دارایي کل شھمي شما

 زحمتم عمر یھ حاصل خوادمي دلم فقط حاجي، نبود این منظورم: گفت سرعت بھ سپھر. شھنمي پشتوانھبي آرزو

 کرديمي مشورت مادرت با باید کار این از قبل تو: گفت و کرد فکر کمي بابا. عمرمھ مثل کھ کسي بھ برسھ
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 سپھر نداشتم نقشي ترینکوچک پوال اون شدن جمع تو من حاجي، نھ: گفت عتسر بھ جون مریم... باالخره

 باحرص کھ من بھ نگاھي بابا. راھھ بھترین این ھم من نظر بھ کنھ خرجش دونھمي صالح ھرجور تونھمي

 تسم بھ ھانگاه. بگھ خودش ھرچي دخترمھ مال مھر: گفت و کرد نگاه بودم مسخره يقائلھ این شدن تموم منتظر

 کنترلم تا انداختم پایین سر. ریز چشمکي با ھمراه و موذیانھ سپھر و کنجکاو بابا منتظر جون مریم برگشت من

نداره فرقي واسم: گفتم و ندم دست از رو . 

 

 

 این با. عروسي و عقد تاریخ مونھمي حاال خوب: گفت بعد و کرد ختم رو قائلھ و فرستاد صلواتي جون مریم

 شدن جدا یعني استقالل یعني تعھد یعني ازدواج بردممي پي ماجرا عمق بھ تازه انگار ریخت پایین ھري دلم حرف

 معني باراین و گرفت آروم دلم افتاد سپھر سیاه ھايچشم تو نگاھم کردم بلند سر گرفت دلم خونھ این و بابا از

 نباید تاریخ دونستیممي ھمھ مزد لبخند. حقیقي آرامش یھ یعني بودن ھمراھش بودن کنارش یعني ازدواج کردم

 و کرد شوکھ رو ھمھ پیشنھادش با سپھر. بدیم دست از رو ھالحظھ حتي و ھافرصت مبادا تا باشھ عقب خیلي

 ھولي؟ مگھ پسر آخھ: گفت باخنده بابا »طوره؟چھ ھفتھ آخر حاجي« گفتن با بندازه خنده بھ رو بابا تونست حتي

 و جھیزیھ خرید براي رو وقت اگھ. دیره خیلي اما: گفت محکم سپھر. نکن فکرشم دیگھ ماه دو یکي تا حداقل

 شھمي انجام روز سھ تودو کھ ھم عروسي خرید کاملھ من يخونھ دیدید کھ طورھمون بگم باید خوایدمي غیره

 جھازبي من دختر باشھ کامل ھم ھرچقدر شما يخونھ: گفت و شد جدي کمي ھم بابا. من با ھم بقیھ و تاالر رزرو

: گفت و شد بلند جا از بابا نگفت چیزي و کشید ناچاري سر از پوفي سپھر. بزرگھ ھم کارھا بقیھ تا جااون نمیاد

 ریختن بھونھ بھ ھم جون مریم بابا رفتن با. بخیرشب رفتیم کھ ما بخوابھ اتاقش تو بره میاد خوابش ھرکي حاال

 بمونم؟ حااین رو شب تونممي بخوام اگھ کھ بود این حاجي رمنظو: گفت باشیطنت سپھر رفت آشپزخونھ بھ چاي

. خونمون: گفت و زد لبخند. بود محترمانھ »خونتون برو پاشو« جور یھ کنم فکر نھ: گفتم و افتادم خنده بھ

 اما کردم عجیبي ذوق یھ فکر این از. تو و من يخونھ: گفت و کرد نگاھم عمیق! خونمون؟: کردم تکرار باتعجب
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 و انداخت باال ابرویي نوشتھ؟ چي گردنبند و حلقھ اون روي بگي خواينمي: گفتم و نیاوردم خودم وير بھ

 براي بمونھ: گفت و افتاد خنده بھ. دیگھ بگو: گفتم شده تحریک شدت بھ کنجکاوي با. نچ: گفت درارحرص

 کن راضي رو حاجي پس: تگف و شد بلند جا از. دیره خیلي موقع اون... نھ: گفتم کالفھ. عروسي سوپرایز

 خانم مثل کھ من: گفت پوشیدمي رو کتش کھ حالي در و انداخت بھم نگاھي کجا؟ حاال: گفتم بااخم. جلو بندازش

 و رفت آشپزخونھ بھ سپھر رفتم دنبالش و شدم بلند جا از باالجبار. بزنم کارت باید صبح 7 فردا نیستم بیکار

 مریم. چیز ھمھ بابت ممنون: گفت و بوسید رو بود شده شستھ ھايظرف کردن جمع مشغول کھ جون مریم يگونھ

 روي دیگھ يبوسھ یھ سپھر. مادر باشھ مبارکت: گفت و شد خیره سپھر بھ عشق و غم از مملوء نگاھي با جون

آزمایش واسھ دنبالش میام روزا این تو باش خانمم مواظب: گفت و کاشت مادرش موھاي  

 

 

 

 مادرش از سپھر. مواظبشم ھامچشم مثل کھ برو: گفت و کرد نگاه دوتامون بھ نيبامھربو جون مریم. ش

 کابوس بھ و بپرم خواب از رفتنش با ترسیدممي بره خواستنمي دلم رفتم ھمراھش حیاط تا کرد خداحافظي

 خیلي چرا: گفتم و زدم عجولي لبخند. نیستي خوشحال چندان انگار: پرسید چون شد متوجھ انگار برگردم واقعیت

 وقتي ترسممي فقط: گفتم کنم نگاھش کھاین بدون چي؟ فقط: گفت و برگشت سمتم بھ کامل ایستاد... فقط خوشحالم

. شدیم بیدار کابوس از تازه ما آرزو نھ: گفت و شد محو لبخندش. بوده رویا یھ چي ھمھ ببینم بشم بیدار

 راه بھ کھ حالي در و شد مغرور یاز. ھستي کھ وشحالمخ: گفتم و زدم لبخند بنابراین کنم ناراحتش خواستمنمي

 و ایستاد کھ وقتي دویدم در جلوي تا درست افتادم دنبالش بھ »بدجنسي خیلي« گفتن با. باشي ھم باید: گفت افتادمي

 چند دونيمي: گفتم و کردم گرد رو ھامچشم... نگاه رو ما ورزشکار خانم: گفت و خندید رسیدم بھش نفس نفس با

 دادم تکیھ در بھ باتعجب. زد بیرون در از »خداحافظ« یھ با و گرفت ازم رو نگاھش نکردم؟ ھم نرمش من سالھ
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 بھ پس بود نمونده دادن انجام واسھ کاري برگشتم خونھ بھ باگیجي رفت وقتي »یھو؟ شد چش« پرسیدم خودم از و

ً  رفتم سمتش بھ بود پاتختي روي امگوشي رفتم اتاقم  نفسھم از پیام یھ کردنش روشن محض بھ بود بابا کار حتما

 دلم بھ حال ھر بھ اما برعکس یا تعریفھ یھ این دونستمنمي »وحشي چشم يگربھ« بود نوشتھ توش فقط کھ رسید

 من و شد مانع خستگي و ضعف اما ببافم رویا خودم واسھ و بمونم بیدار صبح تا شب اون خواستمي دلم. نشست

 شب ھمون فرداي اما میاد ازمایش براي دیگھ روز سھ دو بود گفتھ خودش ھرچند. کرد خواب بھ مجبور رو

 جا از وال و ھول با راھھ تو و گرفتھ ساعتي مرخصي سپھر داد خبر و اومد اتاقم بھ جون مریم صبح 9 ساعت

امپریده رنگ صورت و دست بھ آبي شدم بلند  

 

 

 

 کھ بود نیم و 9 ساعت بپوشونم رو وزنم کاھش کردم سعي یدسف مانتوي یھ پوشیدن با و کردم مختصري آرایش

 عطر از کمي کار آخرین عنوان بھ بود گرفتھ اجازه بابا از و بود زده زنگ قبل از انگار نیومد باال رسید سپھر

 نجو مریم با آشپزخونھ تو رفتم پایین ھاپلھ از بدو بدو بیرون زدم اتاق از و پاشیدم خودم بھ شیرینم و مالیم

 دیدم کھ کردم باز رو در بودنش از ناامید نبود اما حیاطھ تو گفت کھ گرفتم رو بابا سراغ و کردم خداحافظي

 محکم. سالمت بھ برین. باشید خودتون مواظب گفت بابا و زدند لبخند ھردو من دیدن با سپھره با صحبت مشغول

 لبخند. بخیرصبحتون آقا سالم: گفتم گذشتیم کھ اباب نگاه تیررس از شدم سپھر ماشین سوار و بوسیدم رو اشگونھ

 جلوي وقت اون: گفت شیطون. نشد روم بابا جلوي آخھ: گفتم من و من با. افتاد یادت عجب چھ: گفت و زد محوي

 بابا: گفت و افتاد خنده بھ کھ کردم نگاھش باتعجب شد چھارتا چشمام ببوسي؟ رو حاجي اونجوري شد روت من

نکن اونجوري چشماتو گفتم بارم رھزا... کردم شوخي .  
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 لحظھ اون تو کھ ایھجملھ تنھا: گفت و داد روشروبھ بھ رو نگاھش. وحشي چشم يگربھ: کردم اضافھ بابدجنسي

: گفتم و چسبوندم موضوع این بھ رو بود کرده مشغول رو ذھنم ھامدت کھ ايمسئلھ بابدجنسي. رسھمي ذھنم بھ

 پررویي کمال در بازم بعد ذارنمي جا کلیداشونم آدم اتاق تو میان یواشکي کھ داد تنسب کسایي بھ باید رو گربھ

 توضیح رو مورد یھ این باید روز یھ باالخره دونستممي: گفت و افتاد خنده بھ. دارنمي برش و میرن یواشکي

 کمربندش کھ حالي در و کرد پارک خیابون کنار رو ماشین... ببینم کن اعتراف سریع تند زود: گفتم باعجلھ. بدم

 منتظر کھاونبي ھم بعد ھست؟ حرفي خوابیدممي تختت تو رو شب چند اون تمام بگم اگھ: گفت کردمي باز رو

ً  شد پیاده و کرد باز رو در بمونھ جواب  اتاقم تو کردممي فکر مدت این تمام شنیدم کھ بودم حرفي شوک تو شدیدا

ً  تا بودم مواظب دامم اوایل حتي یا گشتھمي چیزي دنبال  کردم فوت بیرون بھ محکم رو نفشم نیاد سرم بالیي احیانا

 سیني برداشتن از بعد و کرد باز رو در گذاشت سقف روي رو سیني برگشت سلولزي لیوان دوتا و سیني یھ با کھ

نري فضع کھ بخور اینو نخوردي چیزي گفت حاجي: گفت و گرفت سمتم بھ رو لیواني بست رو در و شد وارد  

 

 

 

 اما خواستمي نسکافھ دلم ھرچند نسکافھ خودش مال و بود شیرکاکائو من مال انداختم لیوان محتواي بھ نگاھي

 پشت چشت دونممي: گفت کھ کردم تشکر شد کھ تموم. شدم شیرم خوردن مشغول آروم آروم و نگفتم چیزي

 بھ باالخره زدم لبخند اشتوجھ ھمھ این بھ. گرفت نادیده شدنمي رو شیر غذایي ارزش اما بود من ينسکافھ

 ایستاد خودش يخونھ جلوي انتظارم برعکس شد تموم کارمون بعد ساعت نیم از ترکم و رسیدیم آزمایشگاه

 تو کردم سعي اما خوردم جا کمي... پلید افکار براي: گفت بابدجنسي و زد لبخند جا؟این اومدي چرا: پرسیدم

 برم باید من اما: گفتم و شدم دستپاچھ. نیست نھ: گفت و زد نیشخندي. ھامنتظره بابا: گفتم و نباشھ مشخص ظاھرم

 کمي و باحرص و شد سیخ تنم بھ مو. عزیزم ریممي ھم با خوب: گفت و کرد ساختمون بھ اياشاره ابرو با. خونھ
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 دیوونھ؟ ترسیدي چرا: گفت و خندید قھقھھ بھ کھ کنم باز رو در خواستم. نمیام جاھیچ تو با من: گفتم وحشت

 حاجي راحت خیالت. برگشتم شده ناھارم ساعت منم کني درست خوشمزه ناھار یھ باال بري تو تا بود این منظورم

 رو ابروش یھ. نمیام کھ گفتم اما دونممي: گفتم دلیلمبي ترس و عصبانیت پوشوندن براي باحرص. داره خبر ھم

 اخراجم مھرفر جناب تا باال برو بردار کلیدارو این شھمي اگھ حاال نبود وبيخ شوخي توئھ با حق: گفت و داد باال

 از زندگیھ اول کھاین خاطربھ اما نیستم راضي ھرچند: گفتم و گرفتم ناز با رو کلید بود خدام از کھ من. نکرده

 منو »چنینھم«. اشب خودت مواظب ھست چیز ھمھ یخچال تو: گفت و کرد نگاھم بالبخند. میرم نشي کار بي کار

 بھ دکتر خانم سالم: گفت و اومد جلو سرعت بھ ساختمون نگھبان شدم ساختمون البي وارد رفت داد گاز شنید کھ

 خانمِ  شما مگھ شمام با کھ بلھ: گفت و انداخت بھم خجولي نگاه مرد منید؟ با: پرسیدم باتعجب باشھ مبارک سالمتي

 پیچید ھم توي ھاشودست فھمیدین؟ کجا از شما: پرسیدم و نشست لبم روي ايناخواستھ لبخند نیستین؟ صدر دکتر

 براش داشت کاري اگھ میاد خانمم امروز گفت رفتن قبل صبح ھم دکتر آقاي بودم کرده زیارتتون قبالً : گفت و

نیدخودتو خود شد خبردار شصتم شدین پیاده دکتر آقا ماشین از کھ ھم االن چشم گفتیم ھم ما کھ بده انجام   

 بود داده بھم صبح این تو کھ ايروحیھ اما کردنمي قبول دادم بھش کیفم توي از تومني 50 تراول یھ. خودتونید

 اون در تک روي نگاھم و کردم باز رو در ایستاد دھم يطبقھ تو آسانسور ارزیدمي ھاحرف این از تربیش خیلي

مرتب ھمیشھ مثل و سفید و سیاه يخونھ یھ شدم ردوا و شد باز در چرخوندم قفل تو رو کلید افتاد طبقھ  

 

 

 برم آشپزخونھ بھ کارم شروع براي خواستم کردم آویزون جارختي بھ رو مانتوام و گذاشتم صندلي روي رو کیفم

 و تنھایي کھ حاال خوادمي دلم اومدي، خوش خودت يخونھ بھ« خوندمش و داشتم برش دیدم برگھ یھ اپن روي کھ

 سد کنجکاویت جلوي و بودي راحت شم مطمئن کھاین براي بگردي خوب رو خونھ جاي مھھ زیاد فرصت

 ھم زیرش »گیريمي خودم از ظھر رو سومیش کني پیداشون اگھ امکرده قایم کوچولو سوپرایز دوتا نکشیدي
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 فرماحکم جبر نوعي ھاشمحبت حتي کارھا يھمھ توي افتادم خنده بھ »سپھر آقاتون« بود نوشتھ و بود رده امضا

 کم فرصت براي. برم پنھاني کادوھاي سروقت بھ بعد کنم آماده رو غذا اول گرفتم تصمیم بود جالب برام کھ بود

 تمام کردم شروع آشپزخونھ خود از اول رفتم جستجو سراغ کردم اشآماده سرعت بھ بود مناسب ماکاراني من

 گشتن اومدم سالن سراغ نکردم پیدا چیزي مختلف نقالتت کلي و ظرف سري یھ جز ولي کردم باز رو ھاکابینت

 رفتم جلوتر بود خالي خالي افتاد بار میز بھ چشمم کھ کارم سر کردممي فکر داشتم دیگھ کشید طول خیلي اشھمھ

 بود »رویاھام ي خونھ« کشیدم کوتاھي جیغ ھیجان از کردم بازش باعجلھ بود روش شکل مربع يجعبھ یھ

 کنھ یادآوري بره کج خواست دلم ھروقت تا جاستاین کھ ھاستمدت« بود نوشتھ شد جلب کنارش ھبرگ بھ امتوجھ

 با شدمي حس حضورش اما نبود کھ سپھري بھ بلند صداي با »کنم خرابش نباید... منھ دست رویاھات يخونھ

 اتاق تو برسم کارم ھب تربیش باسرعت شد باعث اول کادوي کردن پیدا شوق و شور »سپھر عاشقتم« گفتم جیغ

 نتونستم اما بود شخصي زیادي نظرم بھ بودم دودل خواب اتاق بھ رفتم براي نشد دستگیرم چیزي ھم مطالعھ

 اگھ« بود کاغذ یھ در رويروبھ درست آینھ روي نبود گشتن بھ نیازي شدم وارد و بگیرم رو خودم جلوي

 نخند... من چشم تو کني رو دستت و بري دیوار سمت بھ مستقیم اینھ شرطش برسي سوپرایزت بھ خوايمي

 قاب یھ رفتم بود گفتھ کھ عکسي سمت بھ ھیجان کلي با خندیدممي کھ حالي در »بده انجام گفتم کھ رو کاري

ً  کھ اسپرت  با برخورد تو انگشتم کردم چپش چشم توي رو انگشتم قدرت تمام با بود شده نصب دیوار توي تقریبا

 با گرفتي؟ مسخره منو: گفتم و کردم رو خندونش يچھره بھ باحرص اومد دردم کلي و برگشت عقب بھ دیوار

 ھايمژه میون درست کوچیک خیلي شاسي یھ بھ نگاھم کھ بزنم بیرون خواستم. شد لھ دستم سیاھت چشماي اون

ً  بونمز باراین برگشت پشت و افتاد چرخش بھ مالیم صداي یھ با تابلو دادم فشارش افتاد راستش چشم  بند واقعا

 متوجھ اصالً  کھ روزھام اون تکي عکس تنھا خوردیم پزشکي قسم کھ روزي از عکس یھ بود عکس یھ رفت

بود خودش عکس پشت درست سپھر اتاق تو بزرگ ابعاد تو حاال و نشدم نبودنش  
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 دوم شب نرفتم اتاق ناو بھ خوابیدن براي فقط کنم اعتراف باید: پریدم جا از سپھر صداي با کھ بودم عکس محو

 خانم یھ آلبوم بھ نیست درستي کار کردم فکر اما کرد جلب رو نظرم بود پاتختي کشوي توي کھ ھاتعکس آلبوم

 نتونستم دیم رو »دانشجویي ھايعکس« عبارت صورتي کوچیک آلبوم یھ روي وقتي اما کردم نگاه نامحرم

 بھش ساختگي اخم یھ با. کنم چاپ روش از اینو تا بردم امانت روز یھ رو ترینشونقشنگ و بگیرم خودمو جلوي

 و خاروند رو سرش کمي زشتیھ؟ خیلي کار خانم یھ کشوھاي تو کشیدن سرک ندادن یاد تو بھ: گفتم و کردم نگاه

 کھ زدم پھن و پت لبخند یھ و بگیرم رو خودم جلوي نتونستم. گشتممي پخش کنترل دنبال فقط: گفت بامظلومیت

 اما ساده غذاي. رفتیم آشپزخونھ بھ ناھار خوردن براي و افتادیم خنده بھ ھردو. کردم ھم پیداش بتھال و: گفت

 تنھا »ممنون« یھ فقط غذاش شدن تموم از بعد قبل دفعھ مثل اما گذروندیم خوش خندیدیم گفتیم، بود ايخوشمزه

 بھ شروع وقتي اما کردنمي قبول لاو کنھ کمک بھم ھاظرف شستن تو کنم مجبورش خواستم لجش از ھم من گفت

 ھاظرف کاش کردممي دعا عمرم توي کھ بود باراولین. کرد کمکم و اومد کنارم باخنده کردم بھش پاشیدن آب

 آماده رو چاي تا مندم آشپزخونھ توي من و رفت سالن بھ سپھر شد تموم کارمون زود خیلي اما نشھ تموم وقتھیچ

 میز روي و بست رو بود دستش کھ ايمجلھ دیدنم با رفتم سالن بھ و ریختم نجونف دو چاي کشیدن دم با. کنم

 باخنده بود ھم تو ھاشاخم نشستم کناریش مبل روي ھم خودم و گذاشتم روشروبھ میز روي رو سیني گذاشت

 از اثري کھ لحني با و چرخوند سمتم بھ رو سرش شد خم جلو بھ کمي بداخالق؟ مرباي شد چي باز: پرسیدم

 چرا... نامعلوم آینده یھ و سیاه گذشتھ یھ با آدمم یھ من: گفت نبود توش پیش دقیقھ چند ھايخنده و شیطنت

: گفتم و بزنم رو حرفم دیگھ بار یھ و باشم مسلط خودم بھ بتونم تا کشیدم عمیقي نفس کني؟ ازدواج من با خوايمي

 ھمین خواستممي رو تو من. ببینھ نتونستھ ھم رو آینده کسي حالتابھ بودي کھ جاھمون موند جا تو گذشتھ سپھر

 کردم سعي بود ھم تو ھاشاخم. شو ھمراه من »حال« با کن جدا خودت از رو تردید این ھم تو رو، تو »حال«

 مکث لحظھ چند. کارت سر برو بخور رو چاییت بدو :گفتم و نشوندم لب بھ لبخندي بنابراین کنم عوض رو جو

 از بعد تا بخور بیمارستان بیخیال :گفت و برداشت رو اشيچا استکان زدمي لبخند کھ حالي در ھم اون بعد کرد
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 جدي مھرفر دکتر خوايمي بیمارستان؟ بیخیال چي یعني: گفتم و کردم نگاھش باتعجب. بیرون بریم استراحت یھ

بیرون؟ کنھ پرتت جدي  

 

 نھ داریم تخصصفوق و متخصص تا شیش ما داره توفیر يکل شما بخش با ما بخش :گفت خندیدمي کھ حالي در

 جلوگیري براي و آگاھھ جدید شرایط از ھم مھرفر دکتر درضمن بمونھ زمین رو کار نبود یکیشون اگھ کھ دوتا

 ناخواستھ. کنھ موافقت من ھايمرخصي با قراره جنابعالي کردن فرار و دوم نامزدي احتمالي خوردن ھم بھ از

 دلم کردم اعتراف خودم با. آره: گفت کوتاه و شد جدي کمي داري؟ خبر تینا از: پرسیدم غیرارادي و شدم اخمو

 در: پرسیدم و کنم قیچي جاھمین رو منفي افکار يدنبالھ کردم سعي... اما بشنوم قاطع و محکم نھ یھ خواستمي

 از آورد پس رو نامزدي يحلقھ سراغم اومد مادرش پیش روز چند: گفت و سرکشید چاییش از ھورتي حالھ؟ چھ

 ھااون سراغ سپھر کھاین از واقعیتش. رفتنشھ کارھاي دنبال شده ناامید شاھین از وقتي از: گفت کھ پرسیدم تینا

 شده سرازیر سمتم بھ آرامش حس بستم رو ھامچشم و دادم تکیھ مبل بھ سکوت تو و شد آروم دلم کمي بود نرفتھ

 اما بود سفید سیاه کھ ايخونھ تو بودن از بود، قدمیم چند تو کھ مردي حضور از دم، تازه چاي عطر بوي از بود

 يرشتھ سپھر صداي با... بود ترنزدیک بھم لحظھ ھر از کھ خدایي حضور حس از بود، تررنگي رنگي، ھر از

 و کرد نگاھم محوي بخندبال. کردممي فکر داشتم نھ: گفتم و کردم باز رو ھامچشم »خانم؟ خوابي« شد پاره افکارم

 تند بودم کرده فراموش کالً  کھ من. سوم سوپرایز واسھ باشي ھاحرف این از ترمشتاق خیلي کردممي فکر: گفت

 نھ: گفتم و شد دلجویانھ لحنم. بود مھم بس از :گفت دلخوري کمي با ھمراه!!! نبود یادم اصالً : گفتم و نشستم صاف

 ازش حساس يروحیھ این نگفت چیزي اما نشده مجاب بود معلوم. بودم دومت و اول سوپرایز شوک تو ھنوز فقط

 با و مھمون؟: کردم تکرار. داریم مھمون شب: گفت و خورد ھم چاییش تھ کھ کردممي نگاھش باتعجب بود بعید

 سھ روز دو کھ ھستي اینایي از نکنھ: گفت و انداخت بھم بدجنسي نگاه نگفتي؟ زودتر چرا: دادم ادامھ وال و ھول

 نھ،: گفتم کردممي مرتب ذھنم تو رو کارھا لیست کھ حالي در بینن؟مي تدارک مھموني ساعت یھ واسھ روز

 گفتک کردمي بازي اشگوشي گیم با کھ حالي در و زد تکیھ مبل بھ بیخیال ھستن؟ کیا حاال کن ولش... اما
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 سر با جونند؟ مریم و بابا: گفتم و کشیدم يراحت نفس شد متوقف ذھنم لیست. شما مادرشوھر و من پدرخانم

شد بازي مشغول و گفت اي»آره« . 

 

 

 

 و کشیدم دستش از رو گوشي رفت سر امحوصلھ بودم خورده پیش ربع یک رو امکرده یخ چاي گذشت ساعتي نیم

 چھ« گفتمي کھ حالي در و کشید راحتي نفس کني؟ بازي گیم نباید داري مھمون وقتي ندادند یاد تو بھ: گفتم

 آماده سرعت بھ و پریدم جا از بود گفتھ کھ »عجبي چھ« بھ توجھبي. بیرون بریم شو آماده پاشو: گفت »عجب

 و سفید بلوز یھ با بژ شلوار یھ اومد بیرون و شد باز اتاقش در کھ کنم صداش خواستم نبود برگشتم سالن بھ شدم

 نگاھش پرتحسین نگاھي و بالبخند داشت اشبرنزه پوست با جالبي تضاد کھ بود تنش رنگ کرم اسپرت کت

 خودم باال آورد رو نگاھش کھاین محض بھ دیدنمي چیزي شکرخدا بود ساعتش بستن مشغول چون اما کردممي

 بھ ھردو من »بریم« با بریم؟: گفت اومدن جلو حال در و چرخوند مچش توي رو ساعت کردم جور و جمع رو

 در و زد راھنما. عالیھ: گفتم باپررویي چیھ؟ شھربازي با نظرت: پرسید بابدجنسي کھ مبودی راه تو. افتادیم راه

ً  آره: گفت رفتمي مسیر تغییر الین کھ حالي  خوادمي جدي جدي دیدم وقتي. نشد قسمت باراون رنجر مخصوصا

 خواھش یعني این: گفت و زد پلیدي لبخند گیري؟مي جدي چرا تو گفتم چیز یھ من حاال... بابا اي: گفتم باعجلھ بره

 قصد »طوراین کھ« گفتن با و شد نزدیک خروجي بھ. نریم یعني فقط این... نھ: گفتم سرتق نریم؟ کنممي

 وارد ما و بود دیر اما. بگي تو ھرچي اصالً  ھمون یعني آره: گفتم و شدم ھول کھ داشت رو فرمون چرخوندن

 اخمو کجا؟: پرسید درارشحرص لبخند ھمون با. نمیام من: گفتم و کردم ھم تو رو ھاماخم بودیم شده خروجي راه

 و ناراحتي کھاین از. داد ادامھ راھش بھ اما. راحتي ھرطور: گفت کوتاه. میري داري کھ جاھمون: دادم جواب

 باوري این بر ھنوزم: گفت و ایستاد خرید مرکز یھ جلوي کھاین تا خوردم حرص کلي نبود مھم واسش قھرم
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 رو ھمھ. شدم پیاده ھمراھش و بردم باال رو صلح پرچم بالبخند شدم اشتباھم متوجھ تازه نمیاي؟ میرم من کھ یيجا

 توي انقدر کردم رنگ انتخاب من باراین سپھر براي ھم دست یھ و خریدیم من براي لباس دست دو یکي چرخیدیم

 و نارنجي بلوز یھ با ايقھوه شلوار یھ بودم شده خستھ بودمش دیده مشکي و سفید طوسي، صدري، ھايلباس

ً  کردم انتخاب براش ايقھوه پلیور  تا کردم راضیش بود نحوي ھر بھ اما داشت مشکل بلوزش رنگ با شدیدا

 با بود چرمي کمربند و کیف ھايست دیدن سرگرم سپھر افتاد طالفروشي یھ بھ چشمم دوم يطبقھ توي. بخرش

 گرفت رو چشمم ست یھ گذروندم نظر از رو اشحلقھ ھايسیني رفتم پرنورش نویتری سمت بھ »میام االن« گفتن

بود العادهفوق نظرم بھ کھ  

 

 

 آره: داد جواب و زد قشنگي لبخند بود؟ تنش چي دیدیش؟: پرسید بالفاصلھ نگین اما بودم شده مات کھ من

 اومد؟مي بھش چقدر دیدي: داد دامھا من بھ رو. بود پوشیده رو خریدیم ھم با کھ نارنجي بلوز ھمون ندیدیش؟

گردهبرمي زود گفت آخھ شدم؟ خوب راستي.....  درآورد ادا کلي بخریمش خواستیممي کھ زوي .  

 تخت سمت بھ و گرفتیمش نگین کمک با کھ بیفتھ خواست و رفت تحلیل انرژیش کھ زدمي حرف تندتند طورھمین

 متعجباز برد خوابش وقتي باشھ بیدار سپھر اومدن وقت تا نزنیم آمپول بھش خواستمي ازمون مدام بردیمش

امیدوارم: کرد زمزمھ و کشید کوتاھي آه نگین بود؟ دیده خواب: پرسیدم نگین  .....  

 خیلي اوایل شد خیالي دنیاي وارد اون نبود خواب یھ آرزو واسھ اتفاق اون و نداشت ايفایده نگین امیدواري اما

 چند اشفایده تنھا اما بقبولونیم بھش رو واقعیت سپھر تدفین مراسم فیلم و قبر سنگ دادن نشون با کردیم سعي

 چند تا دیدمي رو سپھر بار ھر اوایل. بود شدنش ترداغون روز بھ روز و نخوردن غذا و محض سکوت روز

 زیادي رھايدکت شد ايدقیقھ ھاشخوشحالي کمکم شدمي ساکت و نشستمي جا یک بعد اما و بود سرحال ساعت

 دنیاي بھ رو خیالیش دنیاي اون. بپذیره رو درمان خوادنمي آروز کھ بودند باور این بر ھمھ اما کردند اشمعاینھ
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 ضربھ خودش بھ مرگ حد سر تا شدمي زنده براش سپھر مرگ يصحنھ کھ گاھي. دھیممي ترجیح ما کاغذي

 داد نجاتش و رسید دادش بھ خانم مریم کھ وزونشونبس تا بود ریختھ بنزین ھاشدست روي با یک حتي زدمي

 مجبور خطرناکش رفتارھاي خاطر بھ تکمون تک باطني میل الرغمعلي نحس شب و اتفاق اون از بعد ماه ھفت

 بھ گرفت تصمیم و نیاورد طاقت اونجا گیرانھسخت قوانین خاطر بھ دایي اما شدیم مجھز کلینیک یھ تو بستریش بھ

 خودش دنیاي غرق آرزو کمکم. باشھ داشتھ نظارت روش بتونھ ھم خودش تا بده انتقالش علي سیستأ تازه کلینیک

 پا روي ناي حتي دیگھ کھ دایي ھمراه وقتي پیش ماه چند حتي کرد فراموش رو ما يھمھ کھ زیاد انقدر شد

 خیره مرتضي دایي ھايچشم تو اما کرد بیرون ھمیشھ عین کھ منو رفتیم دیدنش بھ تولدش براي نداره ھم ایستادن

ھستي؟ کي میزنھ؟تو تند قلبم میاي وقتي چرا:گفت بغض با و شد   

شناسھنمي اونو دیگھ دخترش حتي دید اینکھ از شکست مرتضي دایي و . 

 

 اون ھمھ شاید اما.....  باخت سر دو بازي یھ کرد بازي بد من خواھر با اما کنھمي بازي یھ ھرکسي با دنیا

داره رو سپھرش ھنوز اون آخھ باشھ، ونمید يبرنده .  

 برودت بھ را پرشورش و گرم زندگي بود ھامدت خواھرش داغ گرفت امید از را تربیش نوشتن اجازه ھقھق

 از و برداشت را کتش شد بلند جا از بود دلتنگ ھم باز اما ندارد جایي آرزو کنار دانستمي بود دلتنگ بود کشیده

 را خود قراربي بود خواھرش يسلیقھ آخر بود نکرده عوضش ھنوز رفت سیاھش ماشین سمت بھ زد بیرون خانھ

 روزي کھ دخترکي بھ 125 اتاق بھ مربعي يشیشھ پشت از و رفتمي شنبھ 5 ھر کھ جایي رساند کلینیک بھ

 شدنمي سرش اچیزھ این تنگيدل ولي بود دوشنبھ امروز اما. کردمي نگاه بود خواھرش.....  بود شیطنتش ھمپاي

 صندلي روي ببیند؟ چھ بود آمده شد سست ھایشقدم طویل و سرد راھروي بھ رسیدن با پرید بیرون ماشین از

 ظاھر آرزویش نبود سختي کار کند تجسم را خواھرش شاد چھره کرد سعي و بست را چمانش نشست دیوار کنار

 کھ صدایي صدایش شنیدن براي نوازشش، براي دکشی پر دلش شده شانھ و مرتب موھاي و گلدار ھايلباس با شد
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 بھ را او صدایي اش،مردانھ گلوي بھ زد چنبره بغض. سپھرش بھ خطاب مگر بود نشنیده کسھیچ بود سال دو

 دیوونھ کاش: گفت و کرد نگاھش غم با بود ایستاده رویش بھ رو کرد باز چشم شدي؟ دیوونھ باز: آورد خود

 احتیاج شاد مادر و پدر بھ پسر این نیست خوب نوین واسھ شما يروحیھ این: گفت و نشست کنارش نگین. شدممي

 راھروھاي تو شده خالصھ زندگیتون. نگار روز یھ اینجایي تو روز یھ کارشند فقط کھ آھنيآدم دوتا بھ نھ داره

 شنیدمي کھ ھمیشگي ھاينصیحت بھ توجھبي امید. داره احتیاج شماھا بھ امید سالشھ یک فقط اون. کلینیک این

 از نره یادت اما ببینیش تونيمي بخواي اگھ ھمیشھ، مثل: داد جواب سردي آه با ھمراه چطوره؟ امروز: پرسید

 افتاد راه بھ زدمي را دل اشتلخي کھ لبخندي با داشت عادت ھمیشگي تأکید این بھ شد بلند جا از امید. در پشت

 لبخند رسید؟ کجا بھ غزل سرپرستي راستي: پرسید و برگشت نگین سمت بھ کھ بود نرفتھ تربیش قدم چند ھنوز

 راه بھ 125 اتاق سمت بھ »خوشحالم« گفتن با نیز امید. گیریممي تحویلش دیگھ يھفتھ: گفت و شد واقعي نگین

 نشستھ باغ بھ رو پنجره کنار ھمیشھ مثل شد خواھرش تماشاي مشغول 20×20 يشیشھ از رسید در پشت. افتاد

 و پریده رنگِ  خودنمایي از مانع سفیدرنگش و گشاد ھايلباس بود کرده جمع سینھ در را زانوھایش و بود

 انتظار از شدم خستھ: نوشت بخارگرفتھ يشیشھ روي و کرد بلند را انگشتش آرام بود نشده اشتکیده صورت

شد دور آنجا از دو با شود اتاق وارد و ببازد را خود آنکھ از قبل و شد تمام جملھ آن خواندن با طاقتش.....  . 

 

 

 اولین کنيمي اشتباه تو باراین: گفتم بنابراین بود مضر اما بینيپیش قابل بیماریش يپیشرفتھ شرایط بنابر کھ بود

 بھ یا نزدیکن بھت خواھر و برادر مثل کھ شمیم و سینا مثل دوستایي داشتن دومیش جون مریم بودن تو شانس

ً  کھ مرفھ زندگي آرزوشونھ، ھاخیلي کھ عالیھ تحصیالت شدند، ترتبیش فساد عمان خودت قول  رویاشو فقط اکثرا

 رو زندگیت تا اومدم کھ من شاید حتي... بشناسي رو خدا و خودت تا بیاي خودت بھ شد باعث کھ بیماریت دارن،

شانست؟ جعبھ از ناراضي ھنوزم ببینم بگو حاال. کنم کامل عشق با   
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 و بیمارستان رسیدم فعالً  اما کنم فکر آروم و خلوت جاي یھ تو دارم نیاز دونمنمي: گفت و کشید يبلند پوف

 ھمین ماشاهللا. نکردن سکتھ اخمالوت يقیافھ با بیمارھا تا بخند حاال: گفتم و زدم لبخند. برسم بیمارھام بھ مجبورم

 مرده: گفت اشھمیشگي غرور با. نباشي ھم لسرحا کھاین بھ برسھ چھ خورد عسل من یھ با شھنمي ھم جوریت

ً  کھ کردم فکر این بھ خندیدممي کھ حالي در. اشجذبھ و  صداي. مردونگیش و مرده... اشجذبھ و مرده واقعا

: گفت. شمنمي مزاحمت. رسیدي انگار دیگھ خوب: گفتم بنابراین رسیده پارکینگ بھ داد نشون ماشینش دزدگیر

ً  ھم بعد. خداحافظ کنممي قطع من پس باشھ ً  افتادم خنده بھ کرد قطع واقعا  اگھ نبود بشر این وجود تو مالطفت واقعا

ً  بود حاال از قبل  منظورت« فرستادم براش جاشبھ نیومد دلم اما کردممي نثارش خودراضي از شعوربي یھ حتما

 و غرورو این از دیگھ بار یھ »ھمون حاال«: داد جواب بعد لحظھ چند »مراحمي؟ شما کنممي خواھش کھ بود این

 ھرگونھ بودم گفتھ کنم فکر: گفت بابا و شد باز در کھ بود نشده پاک لبخندم ھنوز اومد لبم بھ لبخند سرسختي

 رو سرم و بستم باوحشت رو ھامچشم نھ؟ یا بودم گفتھ: زد فریاد کھ کردممي نگاھش باتعجب. ممنوع ارتباطي

 خونھ این از ثانوي اطالع تا: گفت باحرص گرفتم سمتش بھ رو گوشي. گوشي :گفت و اومد جلو انداختم پایین

 بند کھ »کنيمي تعطیلش« زد فریاد چنان چي؟ مطب پس: گفتم نگراني و بابھت و کردم بلند سر. رينمي بیرون

شکست قلبم يدیواره فریادش از شکست دلم گذاشت تنھا اتاق تو رو من و رفت بابا شد پاره دلم  

 

 از روز اون از بگریند دلم و خودم حال بھ ھامچشم روزھا این تمام مثل دادم اجازه و گذاشتم بالش روي رو سرم

 نظرم بھ کھ اتاقي توي تنھا نداشتم رو چیزھیچ و کسھیچ يحوصلھ تونستمنمي نخوام کھاین نھ نیومدم بیرون اتاق

 و امید کردممي فکر بود اومده سرم کھ بالھایي بھ و کردممي کز دیوار يگوشھ یا تخت روي میومد سرد خیلي

 اسفبار وضعیت اون تو منو ھااون خواستمنمي راستش یعني بینمشون کھ نخواستم اما اومدند دیدنم براي نگار

 دو عزادار زمانھم شکست رو بالم و پر کھ بودم پرنده یھ بست رو پام و دست عشق کھ بودم آھو یھ من ببینن

 بھ عشق خالص، تیر یعني این و بودم ندیده دیگھ روز اون از رو بابا درست چون فرزندي پدر عشق بودم عشق

 حرف اون تا گذاشتم نزدم حرفي سکوت تو اما دادم جواب زد زنگ نگین. محالھ برام دیگھ دونستممي کھ سپھر
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 سبک اما شدم آروم داد دلداري خودش مادري عشق از نگار از امید از نوید از گفت صبر از گفت عشق از بزنھ

 غصھ اما سوختمي گشتبرمي نخورده دست سیني ھمون با و اومدمي پر سیني با کھ جون مریم براي دلم. نھ

 تا دو یکي روزي زور بھ فشار افت از جلوگیري براي رفتنمي پایین گلوم از ھیچي بود بستھ رو گلوم راه

 نشستھ آھني تاب رو بابا کھ امید این بھ رفتممي پنجره پشت اھيگ. خوردممي بود کیفم تھ کھ شده بیات بیسکوییت

 تنگ براش دلم صداش حتي نھ و بود خودش نھ ھفتھ یک این تمام نبود اما من اتاق پنجره بھ باشھ زده زل و باشھ

 حاال« کھ مغروري و محکم مرد براي بود تنگ دلم بشنوم رو صداش نھ و ببینمش نھ ھفتھ یک نداشت سابقھ بود

 دلم شد،نمي بند زمین رو دقیقھ یھ کھ شیطوني و شر دختر براي بود تنگ دلم داشت برام حرف دنیا یھ »ھمونش

 دست یھ نوازش واسھ بود تنگ دلم کرد،نمي قھر... زدنمي داد... گفتنمي نھ کھ مھربوني باباي واسھ بود تنگ

 بگیره آروم قلبم ذاشتنمي بترکھ بغضم ذاشتنمي و بود گرفتھ رو گلوم بیخ ھادلتنگي این تمام مادرانھ و مھربون

. چرخیدنمي دھن توي و بود شده خشک زبونم اما کو؟ بابام پس کجاست سپھر جون مریم بپرسم خواستمي دلم

 کردممي فکر این بھ و بود بالش روي سرم نکردي؟ پیدا ترضعیف من از دنیا آي: بگم و بزنم فریاد تا چرخیدنمي

ً  زامرو کھ  سرم زیر و زدم کنار صورتم از رو امریختھ ھم بھ و چرب موھاي اتاقم این توي کھ روزه ده دقیقا

 صداشون نھ دیدم رو کدومھیچ نھ کھ روز ده شد امروز کردممي فکر این بھ و بود سقف بھ نگاھم کردم جمعش

شنیدم رو  

 

 

. زد لبخند کرد پر را اتاق فضاي تلخي رعط بوي گذشت دقایقي بود محبوبش آمدن منتظر پنجره پشت دخترک

 سپھر اومدي؟ باالخره: پرسید و برگشت سمتش بھ قراربي بود آمده سپھر ھم باز.....  بود یافتھ خاتمھ انتظارش

 اومدم دیگھ بار این گفت و آمد جلو برد،مي را آرزو دل و شدمي پیدا لپش چال کھ ھاھمان از زد قشنگي لبخند

 آرزو ھستي؟.....  دوره خیلي راه اما خوب جاي یھ: گفت و ایستاد کنارش سپھر کجا؟: پرسید مشتاقانھ ببرمت
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 romantops  برترین رمان ھا

t.me/romantops 
 

: کرد زمزمھ و بست را چشمانش آرامش با و کردمي احساس را بدنش گرماي کرد ترنزدیک ھمسرش بھ را خود

ھستم دنیا آخر تا تو کنار .   

 چگونھ او دانستنمي کسھیچ شد پیدا کلینیک حیاط کف سفیدپوش دختري جانبي جسد بعد يدقیقھ چند از کمتر و

 رسید سرش باالي نگین وقتي. بود حتمي سرش زیر خون يبرکھ جود با دخترک مرگ اما رسیده بام پشت بھ

مبارک رسیدنت آرامش بھ شد تموم انتظار باالخره: نالید اشخواھرانھ ھقھق میان .... 

 

 پایان
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