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 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 آماده شده است. سایت یک رماناین کتاب در 

www.1roman.ir 

 مسئولیت محتوای رمان با نویسنده می باشد

 2174:رمان کد

 Yegane: @رمان ناظر

 (اول جلد) شب نم: رمان نام

 shabnami 1104: نویسنده

 بانو نسترن: ویراستار

 عاشقانه: ژانر

 در قبولی آرزوهاش ترینبزرگ از یکی که هست شهرستانی دختر مورد در داستان: خالصه

 و میشه آشنا هاآدم سری یک با یابهمی دست بزرگ موفقیت این به وقتی اما. تهرانه دانشگاه

 که آرزویی از زمان مرور به و اوفتهمی براش هااتفاق سری یک که میشه اخواستهن داستانی وارد

 شهر این به وقت هیچ کاش ای که کنهمی سرزنش رو خودش مدام و میشه پشیمون کرده

 ...و اومدهنمی

 :نویسنده از سخنی

 .شب نم رمان خوانندگان تمامی خدمت احترام و باسالم

 .باشید راضی امیدوارم و هست من قلم اولین رمان این

 و شخص که کردم آشنا رمان هایشخصیت با رو شما بیشتر 20 یصفحه تا تقریبا رمان ابتدای

 .کنید حوصله و صبر رمان خواندن در لطفا پس نباشه، نامفهوم و گنگ شما برای موقعیتی

 .باشد دیگر هایرمان با متفاوت تقریبا رمان داستان کردم سعی

  دانلود رمان جام غرور      های شیطونزاده دانلود رمان اشراف

 (دانلود رمان متاهل )جلد اول 

http://www.1roman.ir/
http://www.1roman.ir/
http://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%81%e2%80%8c-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b7%d9%88%d9%86/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%ba%d8%b1%d9%88%d8%b1/
https://www.1roman.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84/
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 من به تانمثبت هایکامنت با که هستم امیدوار و نشوید ناامید رمان خواندن از که میدم قول

 .دهید انرژی

 بعد و کنممی استراحت کمی اول جلد پایان از پس من و هست جلدی دو رمان خوبم دوستان

 .نویسممی دوباره

 ...ببرید لذت رمان خواندن از امیدوارم

 

 :مقدمه

 پاییز آخر روزهای در

 امید ندهخ وقت ناب در

 سرخی گل روی

 بود هویدا زیبا شبنم یک

 

 داشت طراوت زیبا شبنم آن

 داشت محبت جنس از لبخندی

 باران ی گریه از ترآرام

 داشت را زمین تا رسیدن شوق

 

 خورشید تابیدن با افتاد

 پاییزی زیبای شبنم آن

 پیمود عشق بهر از دگر راهی

 مخفی شد خاک الی البه در

 

 داد جان خود عشق با ایدانه بر

 روحش با ساخت نو ایافسانه

 غنچه یک به عشقش شد تبدیل

 بویش از نورسته شده باغی

 



                 
 

 

 shabnami 1104|   شب نم رمان

 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

4 

 

 پاییزی سرخ آن یغنچه از

 آمد عشق به دیگر یغنچه صد

 عشق و محبت جنس از غنچه صد

 درآمد باغ خشک خاک بر

 

 تنها پاییزی یغنچه آن

 دارد زدن پر هوای اکنون

 تاببی شده زندان این خاک بر

 ...دارد خدا تا پریدن شوق

 

 ¤خدا نام به¤

 

 نفس. بودم نشسته ساحل وارصدف و خیس هایشن روی سنگی تخته کنار در همیشه همانند

 به هوا در قاصدک، همانند را سیاهم پریشان هایزلف مالیمی نسیم زمانهم که کشیدم عمیقی

 .گرفتم بود معلق هوا در موهایم همراه که را رنگم سفید حریر پیراهن هایمدست با و درآورد پرواز

 رنگ چقدر. کردم نگاه بودند خوابیده دریا آرام هایماسه و شن روی که پاهایم هایانگشت به

 با ناگهان،. بود آورده پدید را زیبایی ترکیب پاهایم روی و زیر هایشن با همراه هایمالک براق قرمز

 دوختم هاییموج به و گرفتم انگشتانم از را نگاهم هایم،لباس و صورت روی بر خیسی احساس

 پاهایم جلوی در و آوردندمی هجوم سمتم به دیگر،یک دست در دست متحد دوستانی مانند که

 سمفونی که خروشان، هایموج و پرندگان صدای با. آمد لبانم بر لبخندی. نشستندمی زانو به

 .آمدم خود به بودند کرده ایجاد زیبایی بسیار

 .نشینی دل و زیبا غروب چه و بود شده غروب

 از و بودند گرفته آرام کمی دریا هایموج مانند اکنون که خورد، گره موهایم و پیراهن با نگاهم

 به را امتکیه. زدندمی برق شب تاریکی در هم هنوز پاهایم قرمز الک. بودند شده خارج باد دست

 به. رفتم فرو فکر به و شدم خیره آسمان به و گذاشتم آن روی را سرم دادم، کمرم پشت سنگ

 شد؟ شروع کی از داستان این که عمیق فکری

 .بود روزی چنین دقیقا   پیش سال   هشت درست
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*** 

 پیش سال" هشت" گذشته

 

 بلند تخت روی از حالیبی با و کردم باز سختی به رو هامچشم گوشیم، هشدار زنگ صدای با

 به دستشویی سمت به نخوابیدم؛ زودتر دیشب   چرا که زدممی حرف خودم با که طورهمین. شدم

 یچهره با که کردم بلند رو سرم عصبانی. رفتم فرو یکی شکم توی سر با ناگهان که افتادم، راه

 .شدم مواجه بابام خندون

 .من پنگول سالم! به به -

 :دادم جواب خستگی با! زدمی صدام پنگول رو من همیشه بابا

 .سالم -

 .بخیر صبح -

 ...بابا هوف -

 :گفت که اومد آشپزخانه از مامان یخنده صدای

 نداره؟ اعصاب صبح اول دونینمی. کن ولش همسر، -

. بود گرفته خندم هم خودم. کردم حرکت دستشویی سمت به هم من. رفت کنار و خندید بابا

 خیلی دونممی بزنند، رفح باهام نباید شممی بیدار خواب از وقتی من دونندمی هردوشون خوبه

 .دیگه اخالقمه کنم؟ چیکار خب اما بده؛

 شدیمی وارد که در از. بود بزرگ تقریبا اتاقم. رفتم اتاقم سمت به واجب، کارهای انجام از بعد

 و بود بزرگ یپنجره یه در رویروبه جور، و جمع و خوشگل مبل دوتا و بود تختم چپ سمت

 تاپ لپ میز و طراحی میز آینه، شامل که سرتاسر، و بزرگ یدیوار  کمد یک هم در راست سمت

 .شدمی هم

 کردم جمع ثانیه چند برای رو چشمم شد، وارد که نوری با کشیدم؛ رو پرده و رفتم پنجره سمت به

 خیلی آیه خواندن از بعد. خونممی الکرسی آیت صبح روز هر که سال   شش. کردم باز بعد و

 زیادی حد تا چشمام دفعه یه انداختم، ساعت به نگاهی نیم و رفتم گوشیم سمت به ریلکس

 بود؟ ربع و هفت ساعت. شد گرد
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 در به رو خودم چطور نفهمیدم. برم شرکت کار مصاحبه برای باید هشت ساعت! من خدای وای

 روی مشکی سارافونی زیر با بود، باز جلو و پام مچ تا که رو پاییزم لجنی سبز مانتو و رسوندم کمد

 درشت هایچشم دور. کردم نگاهی خودم به و آینه جلوی رفتم. پوشیدم مشکی شلوار و نوزا

 برق کشیدم، هامگونه روی و برداشتم رو آجری رژگونه کشیدم، محو چشم خط یه رو مشکیم

 .همینه من آرایش کال   خب،. زدم کوچیکم تقریبا هایب**ل روی هم ب**ل

 که پوشیدم رو بلندم یمقنعه. کردم گیس سریع بود، مباسن زیر تا که رو بلندم مشکی موهای

 و ساعت برداشتن با تند تند. کردم خالی خودم روی رو مشکیم اللیک عطر و بگیره رو موهام روی

 برداشتم رو بود کرده درست برام مامان که ایلقمه. شدم خارج اتاق از مصاحبه، نیاز مورد مدارک

 بود ست کیفم با که مشکیم اسپرت هایکفش. رفتم در سمت به بابا، و مامان بوسیدن از بعد و

 داشتم. کردم حرکت آسانسور سمت به روزم، هر عادت طبق هللا، بسم گفتن با و پوشیدم رو

 صدای با که فرستادم؛می گوشم پشت رو بودند شده بلند که موهام چتری آسانسور شیشه داخل

 لبخند مهرنوش، اسم دیدن با. انداختم نگاه یمگوش به و گرفتم خودم از رو نگاهم گوشیم، زنگ

 .گرفت جون هامب**ل روی بزرگی

 .مهرنوش جونم -

 .خونتونم در دَم پایین من کجایی؟ دختر الو؟ -

 .اومدم مهرنوشم آسانسورم، توی هم من -

 .کردم قطع رو گوشی و ندادم بهش رو دیگه صحبت یاجازه

 با رو جوابم و کردم بهش سالمی -ساختمان نگهبان  - اآق محمود دیدن با. برداشتم قدم تند تند

 .داد لبخندی

 هیوندای که کردم نگاهی اطراف به و زدم چشمام به رو آفتابیم عینک   رفتم؛ بیرون که در از

 .شدم سوار و دیدم رو مهرنوش مشکی

 خبر؟ چه جون شبی سالم! به به: مهرنوش

 خبر؟ چه تو! واال هیچی عشقم، سالم -

 .چهی منم -

 من از سال دو البته که بود من صمیمی خیلی دوست مهرنوش،. افتاد راه به و زد چشمکی

 آشنا باهاش کردم،می کار داروخانه داخل مدت یه وقتی. سالشه چهار و بیست یعنی تره؛بزرگ

 رد کنکور داخل بار دو داره، عالقه ایرشته چه به دونستنمی هنوز موقعاون که مهرنوش. شدم
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 و شد مندعالقه هم اون گفتم، بهش طراحی و هنر به عالقم از و شد آشنا من با وقتی ماا شد؛

 که ایرشته همون دقیقا  . شدیم قبول تهران معماری هردوتامون خوشبختانه که دادیم؛ کنکور

 خوشحالی از. رهنمی یادم شدم، قبول فهمیدم که رو روزی وقت هیچ. داشتم رو آرزوش همیشه

 .کردیممی زندگی جااون و بودیم آبادان متولد مهرنوش و من آخه. اوردممی رد بال داشتم

  

 بچه تا چهار هااین مهرنوش اما تهران؛ اومدند باهام بابام و مامان بودم، فرزند تک که چون من،

 هم که محمد کوچیک برادر یک و سالشه سیزده که مهوش،. داره کوچیک خواهر یک. هستند

 و بیست که مهدی، بزرگش، برادر و مهرنوش. بیاند باهاش نتونستند ادرشم و پدر من ، سن

 .موندند مادربزرگشون و پدربزرگ پیش و تهران اومدند باهم خونهمی پزشکی و سالشه شش

 .اومدم خودم به مهرنوش، صدای با

 نظرت؟ به بوده کی این معمار! قشنگیه شرکت چه ببین دختر! اوه اوه -

 اما بودم؛ بهت تو خودم که این با ویالیی، طبقه سه شرکت یه! بود قشنگ خیلی! گفتمی راست

 :گفتم

 .بریم داخل بیا. نیار در بازی بدید ندید قدراین -

 .بریم قربان چشم -

 آرایشگاه کردم فکر لحظه یه داشت، آرایش قدراون ماشالله که. رسیدیم شرکت منشی میز به

 :گفت و خورد رو خودش ت؛داش رو من فکر که هم مهرنوش! اومدیم

 .داشتیم کار احمدی مهندس خانم با ما خانم، سالم -

 خانم؟ -

 .عظیمی -

 .کنم هماهنگ کنید، صبر لحظه چند -

 :گرفت تماس کی با دقیقا دونمنمی و برداشت رو تلفن منشی،

 .مهندس سالم الو؟ -

- ... 

 .چشم بله،... هستند عظیمی گنمی اومدن خانم دوتا -

 .طرفه این از آسانسور دوم، طبقه اییدبفرم -

 داره؟ آسانسور به نیاز دوطبقه واقعا  : مهرنوش
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 .بریم بیا نزن؛ غ ر -

 واقعا. اومد لبم به لبخند شرکت، زیبای مدرن طراحی و معماری از. رسیدیم که دوم یطبقه به

 :گفت احسنت طراحش به باید

 ...نگار ا  -

 

 با که چیزی اولین همیشه. دیدم رو نگار که برگردوندم سترا سمت به رو سرم مهرنوش، صدای با

 موهای هم بعد و رنگش خوش توسی چشمای شه،می جلب بهش توجهت صورتش به کردن نگاه

 .کالغیشه پر

 .وقت سر و دقیق چه! بروبچ سالم: نگار

 .عشقم اینیم ما! دیگه بله: مهرنوش

 هم و نگار میگیم بهش که شدیم آشنا یننگار  با رفتیم، دانشگاه به که یک ترم مهرنوش و من

. سرسنگین حال عین در خب، اما دانشگاهه؛ شیطون   دختر. سالشه دو و بیست یعنی من ، سن

 اما بود؛ تهران یبچه که این با. گیرهنمی تحویل رو هیچکی اما ندازه؛می تیکه همه به همیشه

 و شد دوست ما با که بود مهرنوش و نم با پروژه یه برای تا نبود، دوست کسی با دانشگاه داخل

 دختر گفتمی که شرکت، این اومد کارآموزی برای پارسال نگار،. دوستیم باهم ساله چهار االن

. کردند استخدامش شرکت همون که ماهه شش و کنندمی کار جااون نامزدش با مامانش، خاله

 معمار دوتا کنهمی کار توش که شرکتی گفت بودیم کار دنبال که مهرنوش و من به پیش، روز چند

 .کنیم مصاحبه و جااین بیایم که داد پیشنهاد ما به و خواندمی

 :شد جلب بهشون حواسم نگار، صدای با

 .طرفاین از ها،بچه بیاین -

 :کرد صداش و رفت دوم طبقه منشی میز سمت به نگار،

 ...صدا -

 یقیافه واقعا. آورد باال رو سرش لبخند با غربی، کامال چهره و بلوند موهای با سبز، چشم دختر

 .نداشت هم نیازی البته که نبود، صورتش روی ریمل یه جز به آرایشی و داشت قشنگی

 عزیزم؟ جانم -

 .گفتم بهت که خوبم، دوست دوتا هم این -

 :گفت ما به رو بعد و
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 .صدا مامانم، یخاله دختر هم این بروبچ، -

 !بود شمامان خاله دختر این پس ا   ،

 .کردیم خوشبختی اظهار و دادیم دست ماهم

 دیگه؟ بفرستی کی پیش و کدوم که گفتم قبال صدا، -

 .راحت خیالت! عزیزم آره -

  

 :گفت ما روبه نگار

 .بشید موفق امیدوارم خوبم، دوستای فعال   پس -

 !بود؟ چی منظورش یعنی بودم؛ قبلیش حرف گیج هنوز که من

 ...دخترا خب،: صدا

 رو اتاقی هم من به رو و «منتظرتونن مهندس» که گفت و داد نشون رو اتاقی مهرنوش به رو

 ."اتاق اون برید هم شما" که گفت و داد نشون

 کی هر بعد! آرامش معنای به گذاشتیم، هم روی رو چشمامون و کردیم نگاه هم به مهرنوش و من

 .کرد حرکت رفتمی باید که اتاقی سمت به

 .شدم وارد" بفرمایید" صدای با و زدم در به ایتقه

 چقدر تو دختر خب دیگه، آره! داره عالی طراح شرکت این واقعا   نه! باحالی اتاق چه! خدا وای

 .باشه داشته خوبی طراح هم باید معماری شرکت خنگی،

 هم میز رویروبه و ایشیشه سرتاسر یپنجره یه میز پشت و بود ایقهوه و سفید اتاق ترکیب

 و برداشتم قدم متین و آروم. نشد هم ثانیه چند هازدن دید این یهمه. بود میز و صندلی چندتا

 گفتم. بودند تلفن با زدن حرف حال در و بود من به پشتشون مهندس آقای شدم، نزدیک میز به

 طول داره تلفنش خیلی دیدم اما بفرمایید؛ بگه خودش کنه، تمام رو تلفن تا سرپا بایستم بذار

 .نشستم خودم و هکشمی

 هم موهاش بود، قشنگ صداش آخه نه؟ یا ببینم رو قیافش تونممی ببینم کردممی سعی داشتم

 دیگه. زدم دید رو اتاق و نشستم بیخیال آخر و نشد کردم تالش چی هر اما بود؛ خوب پشت از

 گاهی. کردمی بحث و زدمی حرف تلفن با داشت که شد ربع یه. شدممی عصبانی داشتم واقعا

 ولی برد؛می خوابم داشت اومد،می خوابم خیلی که جاییاون از. بردمی باال رو صداش هم هاوقت

 .پریدم هوا متر یه دادش صدای و میز با تلفن صدای برخورد با
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 :گفت طلبکارانه و کرد نگاه من به و برگشت برزخی یقیافه با هم آخر

 فرمایش؟ بفرمایید؟ -

 سالش شش و بیست خوردمی بهش تقریبا. داشت قشنگی یقیافه چه بگم، چی موندم واقعا

 تقریبا هم پوستش زد،می مشکی به تقریبا و بود ترتیره نگار توسی چشمای از چشماش. باشه

 ریش ته یه. بود زده باال رو مشکیش موهای. داشت هم فرمی خوش دماغ و ب**ل. بود برنز

 .بود قیافه خوش خیلی واقعا. داشت هم کوچیک

 :اومدم خودم به زد، که دادی با

 :گفتم ریلکس من بزنید؟اما دید رو من که اومدید شما خانم، -

 !هستید عصبانی خیلی شما ا نگار اما اومدم؛ مصاحبه برای خیر، -

 :گفت که بود شده آروم لحنش اما کنند؛ خفم خواستندمی انگار چشماش

 .کنید پر رو فرم این بفرمایید -

 مدت تمام! کنه صبر اون هم یکم کردم، صبر اون برای من قدراین. کردم پر کامل آرامش با رو فرم

 کرد پرت ارزشبی خیلی رو برگه. دادم بهش رو برگه هم بعد. کردممی حس رو نگاهش سنگینی

 :گفت و تاپشلپ توی کرد رو سرش و کنار

 .بیوگرافی -

 بله؟ -

 .بگید خودتون از بیوگرافی که گفتم خانم؟ نشدید متوجه -

 .نوشتم براتون فرم اون داخل رو همه من اما -

 چیزای خوندن برای رو وقتم هم من. هستند پدرم که شرکت، رئیس برای رهمی فرم اون خانم، -

 .بیرون یا بدید، بیوگرافی یا. کنمنمی صرف ارزشبی

 بگو پس. شدم مواجه پوزخندش با که کشیدم عمیقی نفس اما بود؛ ریخته بهم خیلی اعصابم

 .پروئه انقدر که رئیسه بچه

 :گفتم و کردم صاف رو صدام

 تهران، اومدم دانشگاه خاطر به و هستم آبادان متولد. سالمه دو و بیست. هستم مهرآریا شبنم -

 و طراحی و روغن رنگ. دارم زیادی یعالقه هنر به. گرفتم رو معماری لیسانس تازه. فرزندم تک

 بدونید؟ خوایدمی هم ایدیگه چیز. دارم کافی تسلط و مدمی انجام هم نقاشی

 :گفت بعد و کرد نگاهم عصبی
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 دارید؟ کار نمونه. کافیه خیر، -

 .بله -

 برق ثانیه چند. کرد وصل تاپلپ به گرفت؛ دستم از که این از بعد و گرفتم سمتش به رو فلشی

 :گفت تفاوتیبی با و شد آدم همون دوباره بعد اما دیدم؛ چشماش توی و هامطرح از تحسین

 .نیست بد خوبه، -

 !این بعد عالی، گفتنمی من هایطرح این به همه نیست؟ بد! شدم متعجب

 :گفت و داد بهم رو فلشم

 .کنممی خبرتون. بدم نشون هم پدرم به تا بمونید؛ منتظر فعال   -

 .اجازه با ممنون؛ خیلی -

 بشم عصبانی وقتی دونممی که این با. شم دبلن آروم کردم سعی اما بودم؛ عصبانی خیلی

 دوست واقعا   چون باشه؛ حواسم باید فعال   خب، اما باشم؛ داشته تسلط رفتارم روی تونمنمی

 چیزی یه یاد دفعه یه که رفتممی داشتم. کنم کار تمیزی و شیک این به شرکت یه داخل داشتم

 .افتادم

 ...مهندس ببخشید ا   -

 .هستم ابراهیمی علی -

 :دادم ادامه تفاوتبی پرسیدم، رو اسمش من انگار پرو، بچه

 بدید؟ نشون پدرتون به خواستیننمی رو هاطرح. دادید رو فلشم شما ابراهیمی، مهندس بله -

 رو سرش دوباره. کرد نگاهم و کرد بلند رو سرش پوزخند با بود؛ تاپلپ توی سرش االن تا که علی

 :گفت و تاپلپ توی برد

 .ازشون کردم کپی -

 .اجازه با آها -

 دارند و ایستادند صدا پیش دیدم رو نگار و مهرنوش که اومدم؛ بیرون. تربیتبی نگفت، هیچی

 .شدم نزدیک بهشون آروم. زنندمی حرف

 عشقم؟ روباه یا شیری: نگار

 .نیستم هم بره -

 چرا؟ وا، -

 :گفت خنده با نگار که گفتم، بهشون رو چی همه عصبانیت با



                 
 

 

 shabnami 1104|   شب نم رمان

 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

12 

 

 .هاپره توپت جونم، شبی! اوه اوه -

 مهرنوش؟ کردی کار چی تو -

 حرف رفتم وقتی از. بود مهربون چه پسر  . دختر بود خوب خیلی! تو برعکس کال   من شبی، وای -

 :گفتم نگار به رو!خدایی بود خنده خوش هم قدر چه گذاشت؛ وقت هم کلی پرسید سوال و زد

 یکی؟ ناو پیش فرستادیمی رو من مردیمی -

 اون. کردم شرکت رئیس ابراهیمی، آقای به رو سفارشتون خودم من! دختر نباش، نگران بابا -

 .دارم رو هواتون خودم گم،می هم دوباره کاریه اصل

 .فعال بریم؛ دیگه ما شد، چی هر! حاال خب خیلی -

 از اما بریم؛ یرونب ناهار که کرد اصرار مهرنوش. زدیم بیرون شرکت از و کردیم خدافظی هم صدا با

. بود شده اضافه هم تهوع حالت و خوابیبی گیرم،می درد سرم شممی عصبی وقتی که جاییاون

 مامانم به رفتم، خونه وقتی. رفت هم خودش و رسوند خونه رو من. کردم مخالفت همین برای

 .خوابیدم فقط و خورمنمی ناهار گفتم

*** 

 به خب اما شدم؛ رد که کردم پیدا یقین دیگه. نکردم دریافت شرکت از تماسی و گذشت روز دو

 .نزدند زنگ هم مهرنوش

 .خورد زنگ گوشیم که کردممی نقاشی داشتم بودم، تنها خونه تو

 الو؟-

 مهرآریا؟ مهندس سالم، -

 شما؟. هستم خودم بله؛ -

 .عزیزم هستم صدا -

 :گفتم ایامیدوارانه لبخند با. شناختمش تا کردم فکر یکم

 عزیزم؟ خوبی جون، صدا مسال -

 خوبی؟ شما مهندس، مرسی -

 .مرسی گلم، کن صدام شبنم -

 بزرگ ابراهیمی آقای. باش شرکت هشت ساعت فردا بگم که شدم مزاحمت جان؛ شبنم باشه -

 .ببیننتون خوانمی

 :گفتم و بگیرم رو صدام خوشحالی جلوی نتونستم
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 ببینتمون؟ گفتی اما میام؛ حتما عزیزم، باشه -

 .هستش هم نوش نوش! جون آخ.رو مهرنوش هم و تو هم گلم، آره -

 .بینمتمی فردا حتما  ! عزیزم باشه -

 .بای فردا، تا پس: صدا

 .بای -

 بعد بشم، استخدام اول خواستممی نگفتم، چیزی بابام و مامانم به شب. شدم سرحال خیلی

 .کنم سوپرایزشون

 خارج خونه از هللا بسم با و خوندم رو الکرسی آیت اب صبح نماز. نبرد خوابم صبح تا استرس از

 برام بابام و مامان بچگی از که ایبیمه پول از که سفیدم خوشگل سوناتای با من باراین. شدم

 .رفتم مهرنوش دنبال گرفتم، کردن جمع

 پاهام استرس از. بریم رئیس پیش و کنند صدامون تا بودیم منتظر. بودیم نشسته شرکت داخل

 البته که بسته، جلو کوتاه کرم مانتو. بود خوب خداروشکر کردم، تیپم به نگاهی. دادممی تکون رو

 طبق و روشن یخی لی شلوار با بود، گشاد مدلش هم یکم. نبودند پیدا بود غیبی دکمه چون

 و روسری و شال با همه جااین که این با. ایقهوه کیف و اسپرت کفش مشکی، مقنعه معمول

 که اول روز مثل هم امروز. بیام نظر به رسمی داشتم دوست رو اول دیدارهای اما دند؛بو آرایش

 .کردم آرایش اومدم

 .بریم داخل که کرد صدامون بود، ملیکا اسمش که سوم طبقه منشی

 مشکی و سوخته ایقهوه. ترهرسمی خیلی اتاق این اما! ترقشنگ اتاقش یکی از یکی! ماشالله

 .داشت کمی خیلی نور و بود

 ته و مو و توسی چشمای با داشت، تن به توسی رسمی شلوار و کت که مردی لبخند دیدن با

 باز خنده به هم من هایب**ل داشت، سن سال شصت تقریبا که توسی،-سفید تقریبا ریش

 .شد

 .شدم باباش با علی بین شباهت متوجه تازه

 .هاخانم بشینید بفرمایید -

 :گفتیم هم با زمانهم. دیمبو شوک تو که مهرنوش و من

 .سالم -

 .بفرمایید سالم، -
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 -!رئیسه که این با داره تریکم غرور پسرش به نسبت. نشست جلومون هم خودش و نشستیم

 بدونم؟ رو کردنتون کار دلیل خواممی چیزی هر از قبل خب،

 بهش راجع بیشتر دارم دوست و دارم عالقه کردم انتخاب که شغلی و رشته به خیلی من خب -

 قدراون نه مالیمون وضع ما راستش مادی نظر از و بود معنویش نظر از این. کنم کسب تجربه

 که جاییاون از. رسهمی دهنمون به دستمون معروف قول به و متوسط یعنی بد، قدراون نه خوبه

 ربهت که شما تازه و شد صرف خونه خرید برای پولمون بیشتر جااین اومدیم؛ شهرستان از

 هم من. داره هزینه دانشگاه بیشتر خیلی معماری وسایل اما دولتیه؛ دانشگاه درسته دونیدمی

 .نذاشتند کم برام چیزی هیچ مادرم و پدر که این با. باشه خودم جیب توی دستم دارم دوست

 جااین خانوادش برادرش، جز که جاییاون از و داره دوست رو شغلش که گفت هم مهرنوش

 .کنه کار داره وستد نیستند؛

 .بود ما گر   نظاره لبخند با ابراهیمی مدت، این تمام در

 هایمشتری که تهران   در بزرگ شرکت یه ما شرکت. مطلب اصل سر رممی گلم، دخترهای خب -

 االن. رسوندم جااین به رو شرکت این زحمت کلی با من. معروفه خیلی و داره رو خودش خاص

. هستند تک و خاص جااین همگی واقعا   هابچه که چون هستیم؛ عالی معمار تا دو نیازمند هم

 خواممی خب، اما نداشتید؛ کاری یسابقه که این با. پسندیدم و دیدم رو شما کارهای نمونه من

 احمدی مهندس خانم که هم جاییاون از. کنم اعتماد بهتون و بدم بهتون رو کردن کار فرصت این

 عالی واقعا   ایشون که چون کنیم؛می اعتماد هم ما کرده، ضمانت و معرفی رو شما" نگار" 

 .نکنید ناامید رو ما که امیدوارم خب،. هستند

 .کنیمنمی ناامیدتون ما. مهندس باشید، مطمئن -

 .کنید اعتماد ما به مهندس، بله: مهرنوش

 شاید ببینید. کنید رکا موقتی ماه یک فعال. بشیم آشنا بقیه با بریم بهتره. دخترها خب بسیار -

 .نباشید راضی جااین از شما

 .رفت بیرون در از و انداخت باال ابرویی لبخند با و

 .رفتیم دنبالش و زدیم مرد این باالی درک به لبخندی مهرنوش و من

 میز پشت سالم از بعد. بودند جااون اصلی کارکنان از تا چند که بود، جلسه سالن یه اول، طبقه

 نگاه یه با البته. زد دید رو بقیه شدنمی فعال. دوختیم ابراهیمی آقای به رو اهموننگ و نشستیم

 امروز عزیزم، کارمندان خب، بسیار: ابراهیمی مهندس آقای.شناختم رو علی و نگار فقط گذرا،
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 و کنند کار ما پیش آزمایشی صورت به مدت یه قراره که کنم، معرفی بهتون رو نفر دو خواممی

 .بشه امضا دائم قرارداد این بودند؛ راضی هااون هم و ام هم اگه

 معاون نفر دو خودش بعد شرکت که داد توضیح هم بعد. کرد معرفی همه به رو مهرنوش و من

 اسمش. رفت پیشش مصاحبه برای مهرنوش که یکی اون و علی پسرش، دوتا یعنی داره،

 مشکی به بیشتر که بود سوخته ایهقهو موهاش و چشم بود، متفاوت علی با واقعا  . مهرشاده

 از سال سه مهرشاد که این با. خنده خوش مهرنوش، قول به و تراخالق خوش و داشت شباهت

 .بود ورزشکاریشون هیکل شباهتشون تنها بود، تربزرگ علی

 پسر یه و نگار و من. دارند دست زیر سه کدوم هر و کنیم کار مهرشاد و علی دست زیر باید ما

 کار علی دست زیر امیره؛ اسمش و هست ابراهیمی آقای برادر پسر شدم متوجه هک دیگه

 .کنیممی

 کار مهرشاد دست زیر اشکان اسم به دیگه پسر یه با صبائه، نامزد   فهمیدم که سینا، و مهرنوش

 .کنندمی

 ییعن دستمون باال و زدیم طرح که این بعد ما که هستند، نفر سه ماهاهم از هرکدوم دست زیر

 .کنند کار روش تا نفر سه اون به دیممی کردند، تایید مهرشاد و علی

 اصال   اون گفتند تبریک همه که این بعد حتی. بود نشسته داغون اعصاب با علی چرا دونمنمی

 .نذاشت محل

 خونه شیرینی با من، هم بعد و رفتیم بیرون هم با رو ناهار بودم؛ داده مهرنوش به که قولی طبق

 .بگم بابام و مامان به رو استخدامم خبر تا رفتم

*** 

 روز هر که علی، جز به. شدم صمیمی همه با تقریبا   و کارم به مشغول شرکت، داخل ماه یک

 من که طرحی هر از خودش اون نیست، هم من تقصیر البته. داشتیم دعوا هم با االن تا تقریبا

 داره؟ من با مشکلی چه و چیه کارها این از منظورش دونمنمی واقعا  . گیرهمی ایراد زنممی

 چون اما تهرانیه؛ اصلیش فامیل شدیم متوجه البته که بستیم؛ قرارداد ابراهیمی آقای با امروز،

 !گندمی ابراهیمی پسراش و خودش به ابراهیمه؛ اسمش

 میرقضب، آقای و شد شروع جدید ترم دانشگاه فقط. نیوفتاد خاصی اتفاق ماه، یک این داخل

 اون وای. بودند ما تخصصی درس استادهای از تا دو مهرشاد، یعنی گرامش برادر و علی ظورممن

 کنهمی سعی همش هم کالس داخل. کردممی سکته داشتم استادمونه، علی فهمیدم که روزی
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 -!خدا ای کنی؟ هم تدریس کنیمی وقت چطور بگه نیست یکی دونمنمی من. بگیره رو من حال

 همکار؟

 و علی عموی پسر امیر،. آوردم باال رو سرم بود، ایستاده در کنار خنده با که امیر صدای با

 هم اون. بود خوب ماها با اما بود؛ علی شبیه اخالق نظر از. خوبیه پسر هم واقعا  . مهرشاده

 که الحق داشت، مهرشاد و علی مثل هیکلی و زیبا دهن و ب**ل ریش، ته و مشکی چشمای

 .نبود خوشگل خانوادگی

 بله؟ -

 :گفت خنده با امیر،

 .داره کارت علی -

 شده؟ چی باز! هوف -

 .بگی باید شما دیگه رو این -

 و شدم وارد علی، جانب از تو بیا گفتن با. زدم در و علی اتاق سمت رفتم کالفگی با. رفت هم بعد

 :گفتم

 داشتید؟ کاری من با مهندس؟ بله-

 عصبانیت با و جلوم انداخت بودم، گذاشته وقت احیطر  برای روشون روز چند که رو هاییبرگه

 :گفت

 چیه؟ هااین -

 چی؟ -

 نفهمی؟ به زدید رو خودتون یا نفهمید، واقعا   شما خانم، -

 ...ا   مهندس -

 اینه؟ معماری از شما ا دعای طراحیه؟ طرز چه این! ساکت -

 :گفت و زد داد

 مهندس؟ گذاشته رو شما اسم کی واقعا   اینه؟ گفتم -

 :داد ادامه دوباره و کشید عمیقی نفس

 . کنم مشخص تو با رو تکلیفم امروز من تا بیرون برو فعال  ! بیرون -

 نکرده تحقیرم جوریاین کسهیچ حاال تا. کردند باز رو خودشون راه اشکام رفتم، اتاق داخل سریع

 که انداختم اتاقم هب نگاهی. نداشتند مشکلی که هاطرح اون آخه. بود نکشیده فریاد سرم و بود
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 چپ سمت که تفاوت این با بود، علی اتاق مثل. بود نشسته دلم به واقعا   کم، مدت این داخل

 .داشت وجود داخلش داشتنیم دوست مدادهای و طراحی میز که بود بزرگ کمد یه زممی

 گریه گردند؛بر  بازی خانه از خواندمی انگار که هابچه مثل. کنم ترک رو اتاق این خواستنمی دلم

! شدی هم استاد که گرفتی مدرک کی از تو بگو گرفتی؟ کی از رو مدرکت گهمی من به. کردممی

 با و رفتم سمتش به اتاق، تلفن صدای با. بود عالی دادنش درس انصافا   اما بدی؟ درس بلدی چی

 : گفتم برداشتم رو تلفن گرفته، صدای

 ...الو -

 .دارند کار باهاتون بزرگ یابراهیم مهندس آقای مهندس،: صدا

 .میام االن. چشم باشه، -

 جدی بحث کار، محیط داخل اما شدم؛ صمیمی خیلی هابچه و صدا با مدت، این تو که این با

 .بود

 نیرویی یه مسن مرد این لبخند اما بود؛ بد حالم که این با. شدم وارد ابراهیمی، آقای بفرمایید با

 .کنهمی خوب رو حالت که داره

 شده؟ چی خب،. دخترم بشین -

 ...م خدا به مهندس، -

 ایکننده قانع دلیل حتما   پس. دقیقه کار تو اما جدیه؛ و خشک یکم علی دونممی دخترم، ببین -

 .داره

 .باشه پسرش طرف هم باید دیگه، معلومه! هه

 من شهمی دارم، خواهشی یه من. دارند مشکل کال   شرکت داخل من وجود با ایشون مهندس، -

 من؟ جای بیاد مهرنوش و مهرشاد آقا گروه تو برم

 مثل کاریتون سبک تا سه شما که چون گذاشتم، علی با رو امیر و نگار تو، اگه من ببین، دخترم -

 .داره کارتون روی خوبی نظارت علی و هستید هم شبیه هم زنیقلم داخل حتی همه

 :گفت و کشید آهی براهیمیا آقای که بود؛ پایین سرم و بودم نشسته ساکت من

 .سرکارت برو فعال   دخترم هم شما. کجاست از مشکل ببینم کنم،می صحبت باهاش دوباره من -

 .اجازه با چشم -
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 البته. اندعالی مرد و زن این واقعا  . شدم مواجه جون نازی خندون ب**ل با اومدم، بیرون که در از

 :گفتم بهش رو. دشمی خوب و گرفتمی یاد ازشون هم علی اگه

 .جون نازی سالم -

 خلوته؟ سرش ابراهیمی گلم، سالم -

 :گفتم و زدم غمگینی لبخند

 .بله -

 :گفت و گذاشت صورتم طرف دو رو دستاش

 .تریقشنگ خنده با بخند،-

 شیک و اندام الغر زن یه. شد کشیده دنبالش به نگاهم. رفت ابراهیمی آقای اتاق سمت هم بعد

 نگاه ایقهوه. شدمی دیده خوبی به رنگش خوش ایقهوه موهای و اومدمی ریروس با همیشه که

. داشتند هم کوچیک خواهر یه. بود رفته پدرش به علی، هایچشم توسی و مادرش به مهرشاد،

 دیگه برادر و خواهر یه. بود مهربون خیلی و بود آتوسا اسمش. بود علی شکل و بود من سن هم

 هاشونبچه و بود بیشتر سنشون هااون. کردندمی زندگی کرج و بودند دهکر  ازدواج که داشتند هم

 .بودند دبیرستانی

 .کردم طراحی به شروع دوباره و برگشتم اتاقم به

*** 

 و نداشتیم هم کار به کاری دیگه فقط. بود نکرده تغییری هیچ علی با رابطم و گذشت ماه دو

 تاالر یه صداست؛ تولد امشب. کردندمی چک ابراهیمی آقای خود مستقیم رو من هایطرح

 بارداره، و کرده ازدواج که صبا اسم به داره، خواهر یه فقط صدا،. کرده دعوت رو همه و گرفته بزرگ

 به عالقه خاطر به صدا، اما. دارند خوبی مالی وضع و داره کارخونه باباشون. سالشه نه و بیست

 .کنهمی کار جااون پدرشه، تدوس که ابراهیمی آقای طورهمین و گریمنشی

 .برم همراهشون هم من کردند اصرار کلی که برند، آرایشگاه خواستنمی نگار و مهرنوش

 .کامل آرامش با آخر بذار رو من جون، فاطی ندارم ایعجله هیچ من. نوبت سر نکنید؛ دعوا -

 :گفت و خندید جون فاطی

 شینه؟می کی حاال خوب. عزیزم باشه -

 .من: نگار

 .من: مهرنوش
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 در جهانی مهدی و شمس علی موزیک به و نشستم. رفتم هاصندلی سمت و کردم هوفی من

 .کردم گوش پخش حال

 

 محضه آرامش صدات من عشق"

 ارزهمی دنیا همه به من عشق

 حرفات شینهمی دلم به من عشق

 چشمات تو ستالعاده فوق من عشق

 یرونب زدیم عاشق شدیم بارون اومد آروم آروم

 شبنم نشست نم نم اومد

 موهامون رو موهامون رو

 بارون اومد آروم آروم

 بیرون زدیم عاشق شدیم

 موهامون رو موهامون رو شبنم نشست نم نم اومد

 بینمون بشه خوب رابطه بذار دلت تو بده جا منو

 بره آسمونا تا هامونخنده صدا

 خوشگلت ناز چشایه اون واسه پاسبون منم

 مشکله تو از کندن دل احساسمون خاصه

 سرت آروم شونم رو میاد زده بارون

 نداره قانون تو منو عشق

 تره چشامون هم از دور خرابو دالمون

 زد بارون زیر کرد جادو منو تو عشق

 "آلودت شدم بد آلودت، شدم بد خانومم موندمو وا دل این کرد داغون

 

 «شمس علی و جهانی مهدی آروم آروم آهنگ»
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 که بودند شده خوشگل قدراون اومدند، بیرون وقتی. شد تمام هابچه کار بعد ساعت دو تقریبا  

 :گفت خنده با شد، من نگاه متوجه که نگار. بردارم ازشون چشم تونستمنمی

 .خوردیمون! سرت تو خاک -

 .اومدمی بهشون خیلی موها و آرایش اون واقعا  . خندیدم

 ایشقهوه کمر روی تا موهای با که بود پوشیده براق نارنجی ایحلقه بلند پیراهن یه مهرنوش

 سایه بود؛ روشن لباسش رنگ خاطر به که رو ایشقهوه هایچشم پشت. بود شده قشنگ

. اومدمی سبزش پوست به که ریمل، و رنگکم نارنجی رژگونه و رژ با بود زده نارنجی و مشکی

 یه نگار، اما و نشست؛ هامبل روی رفت و پوشید رو ایشقهوه و زرد پلنگی شال و مشکی مانتو

 و الغر بدن که مشکی، شلواری جوراب با داشت نازک بند دوتا فقط که توسی کوتاه پیراهن

 لخت زیبا خیلی رو بلندش پرکالغی موهای. بود پوشیده داد،می نشون خوب خیلی رو سفیدش

 و رژ و ریمل با بود، زده ودید سایه یه رو رنگشکم توسی هایچشم پشت. بود گذاشته باز و کرده

 و نشست مهرنوش کنار و پوشید رو مشکیش شال و توسی بلند مانتو هم نگار. آجری رژگونه

 .بود شده ناز خیلی نگار واقعا  . زدن حرف به کردند شروع

 ...جان شبنم -

 :گفتم و برگشتم جون فاطی سمت به

 عزیزم؟ جانم-

 .شماست نوبت گلم بیا -

 .اومدم چشم -

 پیدا نگار یکله سرو که بودم ندیده رو خودم هنوز. شد تمام ساعت دو بعد هم من کار خرهباال

 .زدمی غ ر داشت و شد

 ...خ چه دی؟می طول چقدر شبنم، وای -

 :گفت و برد ماتش من، صورت دیدن با

 !تو شدی خوشگل چه دختر، وای -

 :گفت و اومد هم مهرنوش موقع همون

 !بیشور شدی ناز چقدر! م... ن ...ب... ش... پ شد چی -

 خودم، دیدن با و برگشتم آینه سمت به ذوق، با شدم؟ خوشگل قدراین یعنی! موندم واقعا   خودم

 :گفتم هابچه به رو گرفته ایقیافه با. نکردم زیادی تغییر فهمیدم
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 کردم؟ تغییری چه من االن واقعا   -

 :گفتم خنده با گرفت، خندم. موندند مات دوتاشون

 !همین. بازه موهام چون فقط نکردم؛ تغییری که من من، خنگ دوستای آخه -

 متعجب هایقیافه با رو هااون و کنم عوض رو لباسم تا رفتم مخصوص اتاق سمت به هم بعد

 روی بند دوتا فقط. بود آستین بدون و داشت قایقی ییقه که بود کوتاه مشکی لباسم. بذارم تنها

 بقیه به نسبت هیکلم که این دلیل به هم مشکی شلواری جوراب. خوردیم کج صورت به بازوهام

 .کردم پام داشتم؛ وزن اضافه یکم و بود پرتر هابچه

 مرتبشون اما بودند؛ دارحالت فر خودشون البته بود، کرده درست درشت فر رو موهام جون نازی

. بود کشیده ریمل با اریکب مداد یه فقط رو چشمم. بود رسیده باسنم روی تا موهام فر. کرد

 داشتم، گونه چون خوشبختانه؛ که زد واسم هم آجری رژگونه و قرمز رژ یه. خواستم خودم یعنی

 پوشیدن از بعد. اومدمی خیلی سفیدم صورت به آرایشم کل در. کنه پررنگش زیاد نبود نیازی

 سمت به و کردیم خدافظی جون فاطی از رنگم، توسی حریر شال و بازم جلو بلند مشکی مانتو

 .کردیم حرکت مهرنوش ماشین

 که خارجی مالیم آهنگ به هم زمانهم. زدم تکیه ماشین یشیشه به رو سرم نشستم، عقب من

 ماه آذر اوایل. کردمی برخورد شیشه به نمنم که زیبایی بارون به هم کردم،می گوش شدمی پخش

 .رفتمی سردی به رو شتدا کمکم هم هوا. بودند شده شروع هاباران و بود

 .دوختم بهش رو نگاهم گوشیم، اساماس با

 دیرتر بود قرار بودند، مغازه که چون خواست؛می رو تاالر آدرس که بود مامانم. رفت یادم! وای ای

 که بود، نفت شرکت کارمند بودیم آبادان وقتی بابام و دار  حساب مامانم بگم، رفت یادم. بیاند

 و دوستش با که بگیره بزرگ مغازه خواستمی نگار بابای اومدیم، که جااین. شده بازنشست االن

 از قسمت یه. دارند راه هم به که مردانه و زنانه فروشی لباس مغازه دوتا. شدند شریک من بابای

 یه نگار، خانواده مال مردانه از دیگه قسمت یه. مامانم مال زنانه از قسمت یه بابام مال مردانه

 یعنی. کنه ازدواج قراره زودی به که پسرش به داده که باباش دوست مال زنانه، از گهدی قسمت

 .داریم ما رو سهم بیشترین

 .رسیدیم که فهمیدم و اومدم بیرون فکر از مهرنوش، ماشین بوغ صدای با

 ماکسی با االن اما بود؛ آرایش بدون همیشه که چون نشناختم؛ رو صدا اول رفتیم، داخل وقتی

. بود شده زیبا خیلی الغرش، هیکل و بود شده ست چشماش با که رنگی سبز ایحلقه و بلند
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 اون با رنگش، سبز چشمای. بود بسته زیبا صورت به و بود کرده جمع رو بلندش تقریبا موهای

 فهمیدم که شد، جمع کناریش دختر به حواسم.بود زیبا واقعا   نارنجی رژ و چشمش رنگ یسایه

 دیده خوبی به ایشفیروزه آبی کوتاه لباس داخل شکمش فقط بود؛ ششبیه کامال. خواهرشه

 .دادمی حاملگیش از خبر و شدمی

 فقط و بود تاریک سالن. نشستیم نفره سه میزهای از یکی روی و درآوردیم رو شالمون و مانتو

 زیادی پسرهای دختر و بود پخش حال در شادی آهنگ. شدندمی پخش رنگی نورهای

 حال در نگار و مهرنوش. ببینم رو علی داشتم دوست اما چرا، دونمنمی وسط اون. صیدندرقمی

 .بودم فکر تو من و بودند زدن حرف

 شبنم؟: مهرنوش

 جانم؟ -

 ...کن زبونی شیرین یکمی باش، مهربون یکم اومد، که علی این گما،می: مهرنوش

 :داد ادامه نگار اما شد؛ ساکت دیگه رفتم بهش ایغره چشم یک

 .گرفتت اومد شاید جونم، شبی! دیگه گهمی راست -

 .بکن لوس جون امیر برای رو خودت برو تو عزیزم،-

 من؟ چرا! وا -

 کنه؟می نگاهت چطور ندیدی! دیگه گهمی راست -

 .بچسبه تو به تا کنهمی استفاده موقعیتی هر از تازه،-

 ...هوی نشو، دور چشممون جلو از امشب! نگاری وای: مهرنوش

 ...زهرمار: نگار

 نشسته اطرافمون میز روی که اونایی اما بود؛ زیاد آهنگ صدای که این با لحظه یه زد، که جیغی

 :گفتم عصبانیت با و سمتش برگشتم. کردند نگاهمون برگشتند بودند

 وحشی؟ چته -

 .بگو این به چیزی یه آخه خو: نگار

 که رو نگاهش رد. کنهمی نگاه جا یه به داره خیره دیدم که بگم؛ مهرنوش به چیزی یه برگشتم

. اومد خودش به که زدم، بازوش به ایسقرمه. بودند علی و مهرشاد آقایون! بله... به رسیدم گرفتم

 :گفت ممکن حالت سردترین با علی.اومدند نزدیکمون ما دیدن با هابچه

 .سالم -
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 :گفت مهرنوش به رو لبخندی با مهرشاد اما

 .هاخانم سالم -

 :گفت شیطون نگار که دادیم؛ رو جوابشون هم ما

 .هانیست مهرنوش فقط هستیم؛ هم ما جان، مهرشاد -

 رو سرش خجالت از بیچاره هم مهرنوش. داشت اخم همچنان علی اما بود؛ گرفته خندم من

 [؟خبریه نکنه! بابا نه ا  .]بود خیره مهرنوش به لبخند با همچنان که هم مهرشاد. انداخت پایین

 .شینیم به بریم مهرشاد: علی

 .دادا بریم: مهرشاد

 شلوار و کت مهرشاد و بود مشکی کال   تیپش علی. ببینم رو تیپشون تونستم تازه شدن؛ دور وقتی

 .نارنجی کروات با سفید پیرهن و ایقهوه

 .دیگه برقصیم بریم بیا جونم شبی: نگار

 .عشقم بریم -

 که این با. زدیم هم به بدجنسی لبخند نگار و من هک. شد پخش عربی آهنگ رفتیم؛ وسط تا

 شروع رقص، کالس و عربی ویدیوهای موزیک لطف به خوب اما بودیم؛ بختیاری و نبودم عرب

 خلوت دورمون دیدم که وایسادیم و گرفت نفسم دیگه آخرش. رقصیدن هماهنگ نگار با کردیم

 رو امیر نشستیم تا و سرجامون تیمرف نگار و من. زدند دست همه و شدن روشن هاچراغ. شده

 .اومد طرفمون که دیدم

 .دخترها سالم -

 .کردیم سالم هم ما

 ...سالم -

 .خندونش ورژن از اما داشت؛ امیر به زیادی شباهت که پسری سمت برگشتیم سالم، صدای با

 .امین آقا سالم،: نگار

 .خانم نیگ نیگ علیک: امین

 کردی؟ صدا یجور این رو من بازم تو امین،! ا   -

 :گفت ما به رو امین. کردمی نگاه نگار به لبخند با داشت امیر

 کنی؟نمی معرفی رو هاخانم خب، -

 .شرکت جدید عضوهای البته و خوبم هایدوست مهرنوش، و شبنم: نگار
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 :گفت ما به رو بعد

 ...امی هم این -

 .کنممی معرفی خودم! وایسا وایسا: امین

 :تگف و کرد صاف رو صداش

 عموی پسر و امیر برادر. دارم ماشین نمایشگاه. سالمه دو و بیست هستم تهرانی امین بنده -

 ...مهرش و علی

 .خوشوقتم. شدیم متوجه بله آها، -

 ذاشتی،می اگه. کردند رو کار همین ترتیب به هم هابچه دادم، دست بهش و بردم جلو رو دستم

 .مهرشاد و علی میز سمت رفتن امیر با هم بعد. بزنه حرف صبح فردا تا خواستمی

 .بود باحالی پسر: مهرنوش

 .اره: نگار

 .رسدنمی شما امیر پای به اما -

 !شبنم: نگار

 .زدیم خنده زیر مهرنوش و من

 میگه؟ دروغ مگه: مهرنوش

 ها؟ بوده هماهنگی نکنه ها؟. بودید کرده هم با هم ست چه نگارجون، میگم -

 .بگم خواستممی االن همین دختر لخا تو زدی! ایای: مهرنوش

 پیرهن با رنگکم شلوارتوسی و کت هم امیر آخه نگفت هیچی دیگه و کرد امیر به نگاهی نگار

 .بود زده رنگکم یاسی کروات و سفید

 .نیما ها،بچه! ا  -

 کجاست؟ کو؟ کو: نگار

 دقیقا   قیافش. ترنگاربزرگ و من از هم سال سه. صمیمیه خیلی ما با که نگاره، تر  بزرگ برادر نیما،

 وقتی که بودند نگار عموی و خاله قلو دو هایبچه هم نوید و ندا. مردونش ینسخه اما نگاره؛ مثل

 مادر و پدر بود سالشون سه هابچه که چون و میرندمی تصادف توی نگار عموی و خاله بودند بچه

 .کردند بزرگ رو سالشون شانزده االن که و ناز برادر و خواهر این نگار

 

 .زیبا مهندسین بر سالم: نیما
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 خبر؟ چه. نیما آقا شما، بر سالم -

 .شبی شب واال سالمتی -

 .برقصیم بریم بیا نیما: نگار

 .بردش کشید رو دستش زود نداد، رو بدبخت نیمای به زدن حرف فرصت: مهرنوش

 .دیگه نگاره -

 خوب هایبچه مثل هم من رسیدن، که یوقت از و رسیدن هم من بابای و مامان که بود شام بعد

 .نشستم پیششون رفتم

 هماهنگ خیلی و شدیم بلند مامانم با گذاشت، جی دی که بختیاری رقص آهنگ برای فقط

 .شهمی بلند بزنند بختیاری اگه غریبه، حتی باشه مجلسی هر داخل مامانم آخه. رقصیدیم

 .جون شبی: نگار

 جون؟ -

 .کنه فوت شمع خوادمی صدا جلو، بریم بیا: نگار

 .عزیزم بریم -

 شده نورانی خوشگلش صورت هاشمع پشت دیدم رو صدا که جلو رفتیم نگار دست در دست

 هم سینا. میاند هم به زوج دوتا این چقدر که کردم فکر لحظه یه. بود ایستاده کنارش سینا. بود

 سبزش چشمای و بلوند موهای به که بود پوشیده سفید پیرهن با کرم کروات و کت و سبز شلوار

 رو مامانشون من اما بودند؛ باباشون مثل صبا و صدا که بود باباش هم صدا طرفاون. آمدمی

 .بود کرده فوت پیش سال چند که چون. ندیدم

 هاشمع تا معکوس شمارش هم بعد. خوندیممی صدا برای تولد تولد آهنگ صدا یک هم با همه

 .کرد فوت رو

 شدی؟ ساله چند جون؟ صدا خب: مهرنوش

 .دیگه شده پیر: نگار

 .سال پنج و بیست توی رفتم تازه من! بیشعور گمشو برو: صدا

 .نکردی شوهر هنوز. شدی پیر میگم همین برای: نگار

 :گفت عشق با و کرد نگاه چشماش تو و گرفت رو صدا کمر پشت سینا

 عشقم؟ هن مگه نشده؛ مامان هنوز تازه. جوونیشه اول تازه من خانم -
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 .سینگلیم هنوز ما نرو، جلوتر خدا رو تو: مهرنوش

 .دهمی یادمون هم شدن داربچه نحوه االن همین: نگار

 .شیممی گور به سینگل که ما خواهر مهرنوشی بابا، ای -

 .بگیره رو شما که شهمی پیدا هم یکی نترس، -

. شنیدم رو علی پوزخند هک. شدم سرخ خجالت از لحظه یه. برگشتم عقب به علی صدای با

 قشنگ خیلی چرم ساعت یه کرد بازش که وقتی که گرفت صدا سمت به ایهدیه من به توجهبی

 .بود گرون و

 .زیباست خیلی! علی مرسی وای: صدا

 یه هم من. دارم دوست خیلی رو هابچه بین راحتی این واقعا  . کردند بغل رو همدیگه هم بعد

 و بابام و مامان سمت رفتم بعد و دادم بهش بود فرشته طرح که یدمخر  براش نقره پالک و زنجیر

 .دادند چی هابچه بقیه ندیدم

 .همسر: بابا

 .بله: مامان

 .شدمی بحثشون وقتی حتی. گفتنمی همسر همدیگه به همیشه مامانم و بابا یادمه، که جایی تا

 .خونمون میان دارند که گفت زد زنگ سهیل: بابا

 االن؟ ؟واقعا  : مامان

 .آره: بابا

 داد؟ خبر االن چرا پس: مامان

 .کنه سوپرایز خواستهمی: بابا

 !عجب: مامان

 یک که ستاره بزرگش دختر وقتی اما کردند؛می زندگی آبادان قبال   که بابامه، دایی پسر سهیل،

 داره هم کوچیک دختر یه. شیراز رفتند شد، قبول شیراز پرستاری دانشگاه ترهکوچیک من از سال

 .راحیله اسمش دبیرستان آخر سال

 .نداریم زیادی چیز بخریم؛ راه تو هم چیزی یه خونه بریم مادر، شبنم: مامان

 .زوده خیلی که االن مامان، -

 .بمون بمونی خوایمی اگه هم تو رویممی ما داریم مهمان باباجان که دیدی: بابا

 گردی؟برمی کی با بعد بریم؛ بیا نه: مامان
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 رو خدا اما. بودند حساس روم خانوادم یادم که جایی اون تا همیشه فرزندم، تک که نچو من؛

 .شده کمتر یکم دانشگاه رفتم وقتی از شکر

 .دیگه میام هابچه با مامان، -

 خانم؟ داری چیکارش: بابا

 .بدیم بهش رو صدا کادوی ما بریم خب، خیلی: مامان

 :شد بلند بابا راضاعت صدای که بوسیدم و تپلش لپ محکم پریدم

 چی؟ من پس -

 ...حسود ای -

 .بدند بهش بود پول که و کادوشون بابام و مامان که صدا سمت رفتیم و بوسیدم هم بابام لپ

 .بیا زود شبنم! ها نکنم سفارش دیگه: مامان

 !من؟ مادر آخه میگی بار چند چشم خانم، مامان چشم-

 و سمتمون اومد اجبارا   کردم نگاه بهش که یدیدد رو من وقتی. اومد روم روبه علی موقع همون

 :گفت

 .مهندس خانم سالم -

 .مهندس آقای مجدد سالم -

 :گفتم بهشون رو دیدم که و بابام و مامان متعجب نگاه

 .شرکت مدیر پسر هم و هستند من رئیس هم مهندس آقای -

 حرصی من که کرد حتصب بابام و مامان با یکم و کردند خوشبختی اظهار و دادند دست هم با

 :که گفتم و نیوردم طاقت هم آخر کردم،می نگاهشون داشتم

 .خونه در دم اومده االن تا دیگه سهیل عمو فکرکنم بابا، -

 .بود زیاد فاصله ما خونه تا و بودند گرفته شهر بیرون تقریبا   رو سالن آخه

 .دیگه بریم همسر میگه؛ راست آره: بابا

 رید؟می دارید: علی

 .بریم اجازتون با دیگه، بله: انمام

 .زوده خیلی که االن: علی

 .ها خورممی حرص دارم من فهمیده فضول؟ چه تو به آخه

 .میاد هابچه با بعد شبنم اما ریم؛می ما. میاد داره مهمان برامون: بابا
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 .دیدار امید به پس آها: علی

 با برقصیم، دیگه یکم تا رفتممی هابچه سمت داشتم مامان، دوباره هایتوصیه و خدافظی از بعد

 .ایستادم جام سر علی صدای

 .داری جوونی مادر و پدر: علی

 همه دبستان یادمه حتی. زدمی جوون شونچهره داشتن بچه یه فقط که چون گفت؛می راست

 !خواهرمه مامانم که کردنمی فکر

 .میگن همه -

 .افتادم راه و بهش کردم رو پشتم هم بعد

*** 

 .برن زود بابات و مامان کردمنمی فکر من! ببخشید واقعا   شبنم،: شمهرنو

 !حرفیه؟ چه این مهرنوش، بابا نه -

 ویالی که مهدی داداشش با میرم، بابام و مامان با من برگشت کردمی فکر چون مهرنوش

 .نداشت جا ماشینش و دنبالش بره که بود کرده هماهنگ اطرافه این دوستش

 !دی؟ش ناراحت: مهرنوش

 حرفیه؟ چه این! دیوونه بابا، نه -

 .ریممی دیگه چیز یه با نیما و من خب: نگار

 !شدی؟ خل مگه نگار، نه -

 .نباشی تنها که گردیمبرمی تو با گیریممی تاکسی یه ما اصال  : نیما

 ...ب هابچه -

 ها؟بچه افتاده اتفاقی: علی

 .آوردیم کم ماشین. علی آره: نگار

 .بنده به رو نگار دهن بیاد یکی ناال بود، کم علی

 دارید؟ کم نفر چند: علی

 .داره رو نفر دو جای ریم؛می مهرنوش با ما بشه جور شبی اگه: نگار

 !کیه؟ شبی: علی

 !کن محو زمین رو از یا کن درست یا رو نگار این! خدا ای. بود گرفته امخنده

 ...دیگه میگم رو شبنم شدی؟ خل علی بابا ای: نگار
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 .برمشمی دارم رو نفر یه جای من خب آها،: علی

 !جان؟

 ...خو... ممنون... نه... نه... ا -

 بری؟ پیاده پای با خوایمی نکنه چیه: علی

 !شعوربی کرد، توهین دوباره

 .برو هابچه و مهرنوش با تو شبنم رم؛می علی با من: نیما

 .دیگه یمشمی پیاده جا یه تو و من کاریه؟ چه خب نیما؟! وا: نگار

 .کرد نگار به خشمگینی نگاه معذبم؛ من بود فهمیده که نیما

 .بیاد زود فقط بیاد، خواست کی هر منتظرم؛ بیرون من. دونمنمی: علی

 .رفت هم بعد

 نه؟ ببندی، رو دهنت تونینمی دقیقه دو نگار،: نیما

 :گفت خنده با نگار

 .نه -

 :که گفت انیمهرب با من به رو و کرد نگاهش بد دوباره نیما

 ...راح اگه شبی شب -

  

 .راحتم من برید شید؛می پیاده جا یه شما. نگاره با حق نیما، نه -

 !مطمئن؟: نیما

 :گفتم و گذاشتم هم روی رو چشمام

 .مطمئن مطمئنه -

 .فعال   پس. باشه: نیما

 .فعال   -

 .کردم حرکت خروجی در سمت به و پوشیدم رو شالم و مانتو

 کردم؟ جور واست رو موقعیت چطوری کردی حال: نگار

 چی؟ موقعیت بیای؟ آدم مثل شهنمی! گرفت قلبم نگار،! آه -

 باشه حواست فقط... و بیابون و شب نصف و شب. زنی مخ برای عشقم دیگه رو جون علی: نگار

 ...ب و خاکی جاده تو نپیچه وقت یه
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 .شد ساکت زدم بهش که گردنیپس با

 .بای! نگار زنیمی حرف زیاد -

 .شدم دور ازش و

 :زد داد دور از و کرد بلندی یخنده

 .عشقم بای عروسیه، دلت تو دونممی که من -

 ماشین؟ همه این بین کنم، پیدا کجا از رو این ماشین من حاال خب،. دیوونه دختره! گرفت خندم

 کامارو تشورل به چشمم که گشتم،می هاماشین بین داشتم بپرسم؟ ازش رفت یادم چرا! خدا ای

. بود ترخاص و اسپرتتر هاماشین بقیه بین. دیدمش زیاد شرکت پارکینگ داخل که افتاد مشکی

 رفتم. نداشت ضرر امتحانش باالخره. خودمون هایبچه از دیگه یکی مال یا خودشه، یا گفتم

 و اومد پایین شیشه دفعه یک که ببینم رو داخل کردم سعی. بود دودی ش،شیشه سمتش

 .شدم مواجه مسخرش پوزخند با دوباره که عقب رفتم ترس از. شد مشخص علی برزخی یقیافه

! کردم یخ دیگه بشین زدی؟ زل چی به دادی؟ لفتش قدراین چرا بیرونم، من ساعته یک: علی

 .باال بدم رو شیشه خواممی

 نگاه که بستم محکم یکم رو در و نشستم جلو اجبارا   بود، دونفره ماشینش که چون! پرو بچه

 داره دیگه این. کردم نگاه رو جلو و نکردم توجه من اما کرد؛ حرکت هم بعد و کرد بهم عصبی

 .بدم رو جوابش باید شه؛می پررو خیلی

 من که، دوما  ! بیرون اومدم من که نشد هم دقیقه ده سرجمع و نبود ساعت یک که، اوال   -

 .مگشتمی دنبالش داشتم کدومه؟ شما ماشین دونستمنمی

 حرف باهاش جوریاین بود بار اولین که این هم بود، کرده تعجب من درازی زبون از هم که اون

 :گفت و شد گرد چشماش زدم،می

 !کردی؟ پیداش االن چطور پس -

 .کردم شک همین برای اومد؛ آشنا ماشینتون نظرم به -

 .شدی آشنا باهاش و کردی پیداش باالخره! دیگه خوبه -

 :که گفتم و کردم بهش رو

 .ماشین سمت اومدیممی هم با موندیدمی من منتظر شما که بود این درستش اما -

 :گفت و زد معروفش پوزخندهای اون از دوباره

 موندم؟می تو منتظر سرما تو باید من چرا -
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 رو خودم و شد سردم یکم. نزدیم حرفی هیچ دیگه! خیلی شدم، ناراحت خیلی حرفش از راستش

. گفتم احسنت دلم توی ش،جمعی حواس و دقت همه این به. کرد زیاد رو بخاری که کردم جمع

 کل با اما! غریبه پسر و بود شب باالخره خب،. داشتم ترس یکم بشم، سوار خواستممی که اول

 کردم سعی. نیست بدی پسر هم قدراون نه گفتم، خودم با. رفت یادم رو ترس کال   کردیم که کلی

 خونه، به رسیدن تا. کنم گوش بود پخش حال در که مالیمی موزیک صدای به و ببندم رو چشمم

 دم. کردم باز رو چشمام ماشین ایستادن با. دادم بهش که بود خونمون آدرس زدیم که حرفی تنها

 .بودیم ساختمان در

 .افتادید زحمت تو. ممنون خیلی -

 .نمیاد خوشم تعارف از -

 نگاهش برگشتم دفعهیک اما بشم؛ پیاده که کردم باز رو در و نیوردم خودم روی به اما خوردم؛ جا

 :گفتم و کردم

 .نمیاد خوشتون تعارف از گفتید چون داخل؛ بیاید کنمنمی تعارف ببخشید -

 از. آورد لبم به رو خنده متعجبش یقیافه. زدم پوزخند خودش مثل بهش و بستم رو در هم بعد

 باز که رو در. اومدمی در دم تا سهیل عمو و بابام ایهخنده صدای اومدم بیرون که آسانسور

 .کرد آروم رو لرزونم تن و کرد برخورد بهم گرما از موجی کردم،

 !اومد کشیدنتون نفس دلیل خونه، صاحب سالم -

  

 

 هایچشم رو تا بود دستش تو همیشه که عینکی و خرماییش لخت اسبیدم موهای با راحیل

 .شد ظاهر جلوم اشهمیشگی نفس به اعتماد همچنین ایش،قهوه

 .اومد که هم کاذب سقف به اعتماد خانم! اوه اوه -

 :شنیدم سرش پشت و ستاره صدای

 ...سقف به اعتماد میگه کی به کی ببین -

 :گفتیم هم با زمان هم ستاره و من بعد

 .عرش به اعتماد خانم -

 :گفت و برگردوند رو روش ناراحتی لحن با راحیل. زدیم خنده زیر و

 .هامزهبی -
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 :گفتم بلندی صدای با اوردمدرمی رو کفشم که طورهمان

 .ذوقبی دادیمی س*و*ب یه حداقل -

 دور و بود کرده پسرونه رو مشکیش موهای همیشه طبق. کردیم روبوسی هم با و اومد جلو ستاره

 که بود، پوشیده یمشک شلوار و بلندآستین قرمز بافت یه و بود کشیده مداد ایشقهوه چشمای

 حتی رفتار و اخالق بین شباهتی هیچ. داشت الغری تقریبا   هیکل. اومدمی سفیدش صورتبه

 موهاش راحیل آروم، ستاره و بود شیطون راحیل. نداشت وجود راحیل و خودش هیکل و موها

 گرن فقط. داشت الغری هیکل و بود کوتاه همیشه موهاش ستاره اما تپل؛ هیکلش و بود بلند

 .بودن نخ باریکی به که هاییب**ل و بود چشماشون

 .شدی خوشگل: ستاره

 .بودم -

 .شدی خودش مثل گشتی راحیل این با بس از -

 ماچ یه هم آخر. گفتم آمد خوش و کردم سالم باباش و مامان به و رفتم پذیرایی به و خندیدم

 .گرفتم راحیل تپل لپ از گنده

 .خوابیدند زود همه شب ستاره، و من جز به معمول، طبق

 !چطوره؟ جدید شرکت! خبر؟ چه خب،: ستاره

 ره؟می پیش خوب چی همه جدید بیمارستان چی؟ تو. نیست بد -

 .خوبه خداروشکر آره، -

  

 !مطمئنی؟ -

 !نه -

 جون؟ ستی شده چی -

 ...که هست دکتری یه گذرونم؛می رو طرحم دارم که بیمارستان   این داخل شب -

 :گفتم و شدم جاجابه یکمی هم من. شد هول یکم رسید، که رفشح جایاین به

 !ادامش؟... خب -

 و بیرون رفتیم بار چند بعد اومده، خوشش هم من از. داره خوبی اخالق خیلی! هاخوشگله ببین -

 ...که کنممی احساس هم من و شناختیم بیشتر رو همدیگه

 :شد ساکت زدم که دادی با
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 چی؟ -

 .شنمی بیدار همه االن زنی؟می داد چرا! شبنم شو ساکت! هیس -

 :کشیدم رو موهاش و روش افتادم بلند صدای با اما تر،آروم

 احمق من نکبت؟ گی،می من به االن وقتاون دور دور بیرون رفتی مرتیکه اون با بیشعور توی -

 ...گممی تو به شهمی چی هر که بگو رو

 خواستهمی و بگه تلفن پشت نداشته دوست که کردمی قانع رو من داشت ساعت نیم تا خالصه

 و بودند خواب مهمان اتاق توی باباش و مامان خوشبختانه. شدم قانع یکم هم من بگه؛ حضوری

 .باشند شنیده نکنم فکر رو صدام

 .بدی توضیح بهم مفصل باید فردا بخواب بگیر! خستمه و وقته دیر االن حیف -

 .زدی حرف قدران و اومدمی خوابت خوبه: راحیل

 !بودی؟ بیدار تو -

 .شدم بیدار زدی ب ز توی که جیغی با اما نه؛: راحیل

 :گفتم و کردم پرتاب سمتش رو بالشتی

 ...عمته ب ز -

 .صد در صد که اون: ستاره

 روی بعد، روز.ندارند آمدی و رفت ما جز به باباش خانواده با آخه. خندیدیم هم ما! خنده زیر زد و

 و اومد ستاره که خوردم،می صبحانه و چایی. بودم نشسته پنجره رویروبه غذاخوری، زمی صندلی

 گفتند و کرد تعریف مامانم برای مامانش هم بعد. کنه تعریف کامل رو ماجرا که کردم مجبورش

 بزرگ زیاد خونمون. بود ستاره مقصر گفتم پرو پرو هم من. شنیدند رو من جیغ صدای دیشب که

 یه بعد بود، مهمان اتاق هم کوچیک. بود بقیه از تربزرگ من مال که داشت خواب ات سه نبود؛

 عسل و خامه داشتم. بود آشپزخانه و پذیرایی هم حال طرفاون حال، برای خوردمی راهرو

 :دادم جواب پر دهن با. بود ناشناس شماره خورد، زنگ گوشیم که خوردممی

 !الو؟ -

 :گفتم عصبانی حالت با نمیاد، صدایی دیدم

 !الو گفتم شنوی؟نمی که کری مگه -

 :داد جواب زد؛می موج توش هنوز خنده یمایه ته که صدایی با طرف

 .سالم -
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 خوردم رو چاییم از یکم سریع. افتادم سرفه به و گلوم تو پرید لقمه شنیدم رو صداش تا! خدا یا

 :گفتم و کردم درست رو صدام

 .نشناختم ببخشید سالم؛... ا  -

 .شد جدی صداش دوباره

 !مهندس؟ خانم. نیست موردی نه: علی

 بله؟ -

 شماست؟ پیش نجفی آقای ویالی طرح -

 .کنم تکمیلش که خونه آوردم منه، پیش. مهندس بله بله،... ا   -

 .جایی ببرم باید دارم؛ نیاز االن رو اون من: علی

 ...فر ست،جمعه که امروز مهندس، آقای -

 .ممنونم! پایین بیارید برام لطفا. هستم ساختمانتون پایین من مهندس خانم دونم،می بله: علی

 ...یپسره! کرد قطع و نشد من حرف منتظر

 با رو بود دستم دم که شالی و مانتو اولین. رفتم اتاقم داخل تند تند!یاخدا! کجاست؟ گفت! چی؟

 :که گفتم مامان به کلید، برداشتن با. رفتم خروجی در سمت و برداشتم مدارک

 .میام االن من. خوادمی رو مدارک پایینه؛ رئیسم مامان، -

 آشنایی ماشین کردم باز که رو در. رفتم پایین سمت به و نشدم مامان جانب از حرفی منتظر

 .نشستم جلو اجبارا   دوباره رفتم سمتش به و دیدم

 ...م... مهندس ببخشید... ب... ا  ... سالم -

 متعجب و خوردم رو حرفم یادامه کنه، پنهونش داشت سعی که لبش روی لبخند دیدن با

 بودم نکرده دقت چرا خدا، وای! خنده؟ و علی! خالق جلل! زد خنده زیر دفعه یه که. کردم نگاهش

 نخندیده حاال تا که چون! احمق شبنم دیگه معلومه خب اوفته؟می چال لپش خندهمی وقتی

 .بود

 خندید؟می چی به -

 .پریدم و شد وصل بهم فاز سه برق خورد، لبم یگوشه که دستش با

 !داری؟ دوست خیلی خامه... این به -

 .گرفت خندم هم خودم لبم گوشه خامه دیدن با انداختم خودم به آینه توی از نگاهی

 .عاشقشم عسله، خامه! آره -
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 .شد جدی و رفت هم توی هاشاخم دوباره

 مدارک؟. مطلب اصل سر بریم خب، بسیار -

 .بفرمایید آها، -

 کامله؟ -

 ندارید؟ کاری. برم دیگه من اجازتون با. بله -

 ...فقط. سالمت به نه -

 !بله؟ -

 .قشنگه خیلی تیپت -

 مجلسی مانتو و بود تنم دیشب از که صورتیم خرسی خواب لباس دیدن با کردم، خودم به نگاهی

 سمت به و کردم خداحافظی ازش زده خجالت پوشیدم؛ چی ندیدم کردنم هول از که مشکیم

 بهم رو شتیکه دوباره. کشیدم عمیقی نفس و دادم تکیه بهش بستم که رو در. رفتم خونه

 دیدیمش؟ دیشب که بود همون رئیست شبنم: مامان.انداخت

 .همون   آره -

 ...یاال بگو زود یاال! چیه؟ جریان: ستاره

 و شوخی با هم هفته این. گفتم بهش رو ماه سه این ماجراهای از ایخالصه. بود کم همین! هوف

 .گذشت ستاره با تفریح و بازار راحیل، با کلکل

*** 

 قرار بودیم، دعوت مهرشاد مجردی یخونه همگی یلدا شب. رسیدیم پاییز آخر یهفته به

 به قرآن و قسم کلی با هم من. باشیم داشته دورهمی یکی یخونه هفته هر که بودیم گذاشته

 مشکی ریمل با رو رنگم ایگلبه رژگونه و رژ. برم که شد راضی باالخره شه؛نمی چیهی که مامانم

 هوس. بودمشون آورده جلو و بودم کرده گیس دوتا رو موهام که انداختم خودم به نگاهی و زدم

 بافت پوشیدن از بعد. بشند تردرشت درشتم چشمای تا بزنم چشمم پشت سیاه سایه یکم کردم

 توی بودند، شده بلنده کامال   که رو هامچتری و برداشتم رو لیموییم التویپ مشکی، شلوار و

 دارم که زدم زنگ[ بود مغازه] مامانم به پوشیدممی رو نارنجیم شال که حالی در. ریختم صورتم

 در بزنم در خواستم تا رسیدم که واحد در. رفتم ساختمان طرف به و شدم پیاده آژانس از. میرم

 .شد ظاهر در چارچوب در نگار خندون یهچهر  و شد باز

 .بودیم تو منتظر فقط اومدن همه! نکبت؟ تو پس کجایی: نگار
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 .اومد دیر آژانس عزیزم، ببخشید -

 !ماشینت؟ پس آژانس؟ چرا: مهرنوش

 .نداشتم رانندگی حوصله. سالم -

 و پالتو تا رفتم قاتا سمت به گرفتم رو جوابم و کردم سالم همه به بلند صدای با که این از بعد

 .بیارم در رو شالم

 .شدی نازی ناز چه! اوخی: نگار

 .شدی بامزه. میاد بهت موهات خیلی میگه راست: صدا

 .مرسی -

 .بساط پای بیاید بچهها، خب: مهرشاد

 بگم که نه. نخوردیم چیزی نگار و من فقط اما بخورند؛ نوشیدنی یلدا شب برای تا نشستند همه

 رو مبل روی من. بودن نشسته میز دور بچهها. جاش نه و بود حسش نه االن ماا نخوردم؛ حاال تا

! اوه اوه: نگار.نشست پیشم اومد چیپس و موسیر ماست کاسه یه با نگار که بودم شون رو به

 .کن حال فقط! آوردم برات چی ببین

 .کردی خوشحالم واقعا مرسی، -

 .نبود دوتا ما به حواسشون. خندیدندمی و گفتنمی داشتن هابچه

 !کردی ست علی آقا با تو امشب که بینممی: نگار

. بود توسی ابرو و ب**ل و آبی چشم دوتا روش که پوشیده مشکی تیشرت یه گفت؛می راست

 هم موهاش. لی شلوار با بود پوشیده روش هم مشکی چرم کت یه که بود سردش خیلی کنم فکر

 .بود صورتش روی که

 .تنشه مشکی ههمیش اون! بابا برو -

 !تنشه؟ همیشه اون که چون پوشی؛می مشکی هم تو همین برای: نگار

 .زد جنسی بد لبخند

 .پوشممی میاد هم چشمام و موهام رنگ به البته. دارم دوست رو مشکی چون که من نه، -

 .دیگه بشینید ما پیش بیاید شما؟ گیدمی چی هابچه: صدا

 .بریم پاشو. اومدیم: نگار

 چیه؟ نوبت باشه، که هم نوبتی ،خب: سینا

 چیه؟ نوبت گفتیم هم با همه ما
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 .اینه نوبت: مهرشاد

 .کرد اشاره بود دستش که گیتاری به و

 .همه از اول مهرشاد بزنم من بده! خدا وای: نگار

 .بخونی که این شرط به: امیر

 ...رمی هم زنم،می هم خونم،می هم. باشه -

 .نرقصیم حس تو بریم بزن آروم آهنگ! دیگه نه: صدا

 .باشه -

 :خوندن و زدن به کرد شروع نگار

 کن، مستم ت.س**م نره یادم رو امشب کن کاری ساقیا قافله ازش زبون خوشم امشب خوشم -

 آهنگ کال  . بسه نگار: علی...یل شب امشب هم با همه حاال یلداست شب امشب مستی عالم تو

 .کردی خراب رو

 .زدن خنده زیر همه نگار، یقیافه به نگاه با. خوند اشتباه رو همش گفتمی راست

 .من به بدش: علی

 بلده؟ هم کارها این از بابا نه! اوه

 :کرد خوندن و زدن به کرد شروع هم بعد کرد کوکش یکم گرفت رو گیتار

 کرده؟ زنده رو اون یاد باز فال کدوم و شعر کدوم امسال من چلٔه تو -

 گردد؟برمی رفته اونیکه آی گرددبرمی رفته که اونی سال کدوم و روز کدوم فال کدوم بگو حافظ

 اونه؟ لبخند دلواپسه داره، شورهدل ستاره کدوم امشب

 .رسونهمی در این پشته تا آی رسونه؟می در این پشته تا اشاره یک با رو اون دوباره جاده کدوم

 برای افتاده جدایی من فال تو نگو حافظ شه؛نمی پر که خالیه جای یه من سال هر چلٔه تو

 .همیشه

 .افتاده جدایی من فال تو نگو حافظ شدنمی پر که خالیه جای یه من سال هر چلٔه تو

 گیرهمی هاشوازم خاطره چله شبای گیردمی دلم لرزهمی صدام چله شبای همیشه برای

 .گردهنمیبر  گرده،برنمی رفته که اونی میگن عمر یه کرده بهونه رو نبودنش دوباره دلم

 «معتمدی محمد یلدا، آهنگ »
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 درکش که صداشه توی بغضی یه چرا دونمنمی اما. خوند قشنگ واقعا  . زدیم دست براش هممون

 به راجع بیشتر داشتم دوست خیلی خوند؟ کی برای خوند؟ رو آهنگ این چرا اصال  . کنمنمی

 .محاله که دونممی اما بدونم؛ عجیب و مغرور آدم این شخصیت

 ...سال دراز شب اولین داخل امسال برف اولین. بارهمی برف داره: گارن

 زمین به آروم که برف هایدانه به بود برفی آسمون گفتمی راست. رفتیم پنجره کنار هممون

 فکر تو من اما بود؛ فکری یه تو کی هر یقینا  . زدنمی حرفی کسهیچ کردیم؛ نگاه افتادنمی

 چند که مغروری شخص. بودم کردممی حس رو تلخش عطر بوی و ودب ایستاده کنارم که شخصی

 و گرفتیم حافظ فال و خوردیم میز چیز کلی شب آخر تا. کرده مشغول خودش به رو فکرم وقته

 !بازی برف کوه، بریم ست،جمعه که فردا که شد قرار

 هابچه هاییکهت دست از که این برای. کردم شدن آماده به شروع و شدم بیدار چهار ساعت صبح

 و قرمز و ایقهوه هایمکعب که رو توسیم جلوباز شنل. بشم راحت پوشممی مشکی قصد از که

 و کردم هم کرم مات آرایش یه. کرم کیف و چکمه و بافتنی شال با. پوشیدم رو داشت ایسورمه

 .کوه سویبه پیش

 .زدیم یخ! موندن؟ کجا اینا پس! بابا ای: نگار

 .اومدن وناوناهاش: مهرنوش

 :مهرشاد علی، امیر،

 .سالم -

 !اومدید؟ دیر قدراین چرا که، واقعا  : صدا

 .باال دیگه بریم ببخشید: امیر

 جلل. امروز پوشیده کرم پالتو برام آقا! نشم ست این با خواستممی من مثال   کردم؛ علی به نگاهی

 !عجب چه! خالق

 .بخوریم آش بریم هابچه: سینا

 .نشستیم آش منتظر سرما توی هاصندلی ویر  همه، موافق بعد

 افتادم؟ چی یاد دونیمی آش، گفتی سینا: صدا

 !چی؟ عزیزم نه: سینا

 !یادته؟. رفتیم که شمال پارسال: صدا

 بره؟ یادش رو باحال مسافرت اون کسی شهمی مگه: امیر
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 چیه؟ جریان: نگار

. داریم زمستونه مسافرت سال هر باهمیم بچگی از که چون سینا؛ و امیر با علی و من: مهرشاد

 .اومدند باهامون بودند، کرده نامزد تازه سینا با صدا شمال رفتیم که هم پارسال

 .ریممی سال هر رو شمال ما البته: امیر

 بود، هاموقع همین کنم فکر. گذشت خوش حسابی. بود خنک هم هوا. بود خوب خیلی: صدا

 !سینا؟ درسته

 .بود ماهبهمن ریبا  تق البته گلم، آره: سینا

 .کردیا هوایی رو هممون صدا، ببین: مهرشاد

 .انداختی یادمون دوباره! میگه راست: امیر

  

 .بود فکر تو که انداختم علی به نگاهی. شدیم خوردن مشغول همه آش، آوردن با

 !رید؟نمی چی؟ امسال: مهرنوش

 بریم؟ رو تونمونزمس مسافرت کی که گم به خواستممی االن اتفاقا   چرا: امیر

 !بگم؟ چیزی یه من: صدا

 .عزیزم بگو: نگار

 نگار... شدم اضافه بهتون منم پارسال رفتید،می باهم تا چهار خودتون همیشه که شماها: صدا

 اومدن شبنم و مهرنوش که هم ماه سه این تو شده، دوست باهاتون هست ماهی شش هم

 .بودیم هم با رفتیم جا هر شرکت،

 !قلبم؟ صدای بگی، خوایمی چی: سینا

 !رمانتیک چه! اوه اوه: نگار

 ... .نفره هشت اکیپ یه باشیم؟ هم با هم باز بودیم، هم با الن تا که ما چطوره خب: صدا

 .کردیم دیگه هم به نگاهی یه هممون صدا، حرف این با

 !عالیه تازه ندارم؛ مخالفتی که من: امیر

 !صدا من، بدم بهت هوشت این بابت تشویقی یه باید: مهرشاد

 .زد خنده زیر هم بعد

 .باشیم هم با تونیممی هم شرکت تو تازه خوبه منم نظر به: مهرنوش

 .کال   هستم پایهای آدم دونیدمی که خودتون ندارم؛ مخالفتی که منم: نگار



                 
 

 

 shabnami 1104|   شب نم رمان

 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

40 

 

 .من عشق داره، رو نظرات بهترین همیشه: سینا

 .کردن نگاه من به منتظر همه

 ... .یک و گیرن سخت خانوادم مییک من ها،بچه خب -

 .دیگه نزن حال ضد! شبنم ا  : نگار

 ... !آخ -

 قول به حاال. کنممی صحبت بابات و مامان با خودم من اوناست مشکلت تو آگه: مهرنوش

 !حله؟ خودت

 :گفتم و زدم بهش لبخندی

 !حله -

  

 

 روی از که حالی رد خشک، خیلی. بگه رو نظرش هم اون که کردیم نگاه علی به هممون بعد

 :گفت شد،می بلند صندلیش

 .ندارم مخالفتی من -

 .شد دور ازمون هم بعد

 نشسته برف روشون که مشکیم بافتنی هایدستکش با. رفت دنبالش و گفت ببخشیدی امیر

 و شد تمام هم روز اون. کردم نگاه زدنشون حرف به و زدم کنار رو صورتم روی پریشون موهای بود،

 .نیست راحت ما حضور در زیاد چرا که کردم؛می فکر علی هایحالت به هم باز من

*** 

 «شرکت-بعد ماه یک »

 

 چون بگیریم؛ مرخصی تونستیمنمی شمال، بریم خواستیممی تامون هشت هر که این خاطر به

 که بریم بهمن دو و بیست تعطیالت داخل گرفتیم تصمیم بنابراین. خوابیدمی شرکت کارهای که

 جمع کنفرانس اتاق داخل هممون که ناهارمونه و استراحت ساعت هم االن. باشه تعطیل شرکت

 من بابای و مامان دردسر کلی با البته که. بیوفتیم راه هفته آخر قرار. کنیم ریزیبرنامه تا شدیم

 .کردن صادر رو رفتن یاجازه

 [.مهرشاد و علی بابای]  عمو ویالی ریممی که خواب جای خب،: امیر
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 !میشه؟ جامون هممون: مهرنوش

 وقت هر ما. پایین تا چهار باال، تا چهار داره؛ خواباتاق تا هشت دقیقا   اتفاقا   آره،: مهرشاد

 .زیاده تعدادمون االن اما علی ویالی رفتیممی بودیم نفر چهار چون رفتیممی

 .ویال داخل سرگرمی برای لیست یه آها، مونه؟می چی دیگه خب: امیر

 :گفت بلند و پرید دفعه یه رنگا

 !من با اون من، با اون -

 :گفت زدهخجالت دید رو ما نگاه که بعد

 .دیگه کاراست همین خوراکم من چیه، دونیدمی خوب... ا   -

 :گفت و زد لبخندی امیر

 .باشه نگار با هم لیست خب، خیلی -

 .دیممی انجام جااون رسیدیم که هم خرید: سینا

 .داریم نیاز بریم باید که هاییمکان و رفتن بیرون برای هم لیست یه فقط. آره: امیر

 ...من با هم اون -

  

 

 !کنیم؟ چیکار رو ماشین حاال. اوکی: مهرشاد

 .شماها مونهمی بامنند؛ که نگار و شبی: مهرنوش

 رو دونفر جای که هااون ماشین. باشیم امیر و علی با میارم رو خودم ماشین منم. اوکی: مهرشاد

 .خورهنمی دردمون به داره،

 .نخور درد به میگه ما ماشین به علی داش بیا: امیر

 نقاشی برگه روی دستش یه با داشت بود داده تکیه صندلی به پوزخندی با امیر به توجهبی علی

 .کشیدمی

 .باهمیم که هم صدا و من: سینا

 .کنیم حساب رو کی هر سهم بعد که بشه خرج مادر یکی هابچه فقط: مهرنوش

 .بعد تا کاراتون سر برید فعال  : علی

 گذشت سریع هم هفته یک. نداره اعتراض یاجازه کسی دیگه کنن، صادر دستور علی آقا وقتی

 .رسید رفتن روز و
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*** 

 لی مانتو. گذاشتم سبد توی رو بودیم خریده راه تو برای که خوراکی کلی و شدم بیدار زود صبح

 با هم آخر. پوشیدم رو مشکیم شرتتی و ترتیره یکم لی شلوار با مونیآس آبی که رو بازم جلو

 این. زدم بیرون کردن نصیحتم کلی که بابا و مامان با اسپرت هایکفش و رنگیم شال برداشتن

 .برسند بهمون هم هابچه تا گذاشتیم قرار جاده اول. عقب نگار و نشستم جلو من دفعه

 .برقصیم تا اربذ باحال آهنگ یه مهرنوش: نگار

 رو[ محمودی یاسر از شمال بریم بزن] آهنگ آخر، و کرد جاجابه رو آهنگ چندتا مهرنوش

 .رقصیدیم و خوندیم باهاش هم ما. کرد بلند آخر تا رو صداش و گذاشت

 خیال و فکر از دور شمال بریم بزن حال و عشق و دریا شمال بریم بزن"

 سال ماهای کمه پیشت نبود واسه سال ماهای همه شمال بریم بزن

 نمه نم بارون گوشمه تو آهنگ و چالوسه جاده و فانوسه چندتا

 بیام شمال تو با غمام غرق وقتی فقط آرزومه ازت خوانممی اینو

 دریا این غروب ترهقشنگ تو با دنیا بیخیال شمال بریم بزن

 عالیه کنارت شمال حال و حس رؤیایی حس یه خوب اتفاق یه

 "حالیه عجب وای باهات چالوس جاده تنهاییم تو و من آتیش این کنار

 .رقصیدیم و زدیم هاآهنگ بقیه با باز هم این از بعد

  

 !نیست؟ سینا ماشین اون مهرنوش،: نگار

 .دارممی نگه االن. بخورند ناهار خوانمی حتما چرا،: مهرنوش

. داشت آب یفواره و تاب قسمت یه! بود قشنگ خیلی. داشتند نگه رستوران باغ یه پیش هابچه

 .نشستیم هاآالچیق از یکی داخل

 .دادم رو هاتونسفارش هابچه خب،: امیر

 !نکنه درد دستت: مهرنوش

 .مونده جا ماشین داخل گوشیم بده رو ماشین سوییچ مهرنوش: نگار

 .بیار هم من شرتسویی ماشین تو رفتی نگار -

 .باشه -
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 حرکت دوباره و گرفتیم باغ داخل عکس کلی و کشیدن قلیون هابچه چای، و ناهار خوردن از بعد

 .کردیم

*** 

 .دیگه هستن الکچریی خیلی اینا بابا! ویالیی چه! له له اوه: نگار

 .زدیم خنده زیر نگار لحن از مهرنوش، و من

 .کنیدمی نگاه دارین مونگوال مثل! دیگه بسه: مهرنوش

 .ویالیی همچین میاید روز هر انگار که کنید رفتار جوری یه گه،می راست -

 :گفت خنده با نگار

 .بیشعور -

 درختی و گل از پر بزرگ حیاط. بود دوطبقه کردیم نگاه که بیرون از. بود شیکی خیلی ویالی

 بود کوچیک خونه یه هم، دورتر کمی. بود هم دیگه ماشین دوتا ها،بچه ماشین جز به که داشت

 .بود خانوادش و نگهبان مال که

 .خودتونه به متعلق البته که بنده عموی ویالی هم این ها،بچه خب: امیر

 .بیاریم رو هاچمدون کن کمک. بریز نمک کم بسه،: علی

 .اومد جلو لبخند با مهرشاد که بردارم؛ رو چمدونم خواستممی

 ...ا نه: مهرنوش.میاریم ما باال برین! چرا؟ شما: مهرشاد

 .مخان مهرنوش گفتم، که همین: مهرشاد

 یه پذیرایی و داشت حال یه پایین طبقه. بود قشنگی ویالی واقعا  . رفتیم داخل زنان لبخند ما

 که خواباتاق تا چهار عالوه به آشپزخانه با شد؛می باز جلویی حیاط به که سر، تا سر یپنجره

 .شدمی باز ویال پشتی حیاط سمت به کدوم هر پنجره

. داشت پشتی حیاط به رو پنجره پایین مثل اتاق تا چهار با بود، کوچیک حال یه هم باال یطبقه

 حیاط به کامل دید باال از که داشت جلویی حیاط به رو بزرگ بالکن یه باال طبقه حال خود

. شد نمایان آبی دریای کردیم باز رو در تا. رفتیم پشتی حیاط داخل پایین، طبقه حال از. داشت

 .بود زیبا واقعا تاب، یه هم ترطرف اون بود، ندلیص تا چند و بزرگ میز یه دریا کنار

 .گشتید رو جا همه ظاهرا   خوب: امیر

 .کنجکاوند خیلی هاخانم که دونیمی دیگه؛ آره: مهرنوش

 !البته صد! بله اوه: امیر
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 .شب تا کنید استراحت برید خوردید، که رو ناهار هابچه خب،: مهرشاد

 هابچه باال، رفتم من تا. باال یطبقه دخترها ما و موندند پایین یطبقه پسرها توافقمون، طبق

 اتفاقا ها،باشه بد که نه. ازش اومد بدم که اتاق اون و موندم من. بودند گرفته رو هااتاق یهمه

 تاریک و آروم فضا قدراین. بود غمگین خیلی واقعا بود؛ مشکی و ایسورمه اما بود شیک خیلی

 .شینمی بیدار روز دو تا بخوابی اگه که بود

 .منه اتاق جااین -

 !هوا پریدم متر سه علی، صدای با

 ...ک شما -

 .دارمبرمی هست وسایلم سری یه. بمونم خواممی که نگفتم: علی

 پرت و خرت سری یه که این بعد هم اون و شدم وسایلم آوردن در مشغول اون به توجهبی من

 شب. کردیم خرید ویال برای رفتیم هم عصر و ردیمک استراحت هابچه با یکم. رفت برداشت،

 .بود دیده تدارک رو جالب بازی یه نگار که بودیم؛ نشسته هم دور هممون

 هرکی دیم؛می تشکیل دایره یه. شینیممی هم دور همه که؛ قراره این از بازی ها،بچه خب: نگار

 اون نگفت آخ که کی هر[ بازی آخ]  بگه آخ نباید شخص اون و جفتیش دست روی زنهمی

 از کسی اگه. بدند انجام موظفن همه ؛باختند که اونایی برای ذارهمی رو شرطی یه و ستبرنده

 واردایره هممون.شهمی گرفته نظر در براش حسابی و درست تنبیه یه کرد پیچی سر شرط اون

 زدمی امیر باید یعنی. علی راست سمت و بود امیر من چپ سمت. شد شروع بازی و نشستیم

 روی آروم وقت یه که کردیم جدا هم از هم سینا و صدا. علی دست روی من و من دست روی

 علی دست توی رو دستم که وقتی اول. هستیم هاییخانواده همچین یه ما! بله. نزنند هم دست

 محکم قدراون امیر و شد شروع بازی که بعد اما داد؛ دست بهم خاصی خیلی حس یه گذاشتم،

 کردم سعی تازه. کردم فراموش رو علی کال. شندمی پاره دستم هایمویرگ که االن گفتم که زدمی

 از اول. دستش روی زدممی توانم آخرین با. کنم خالی دستش روی رو ماه چند این دل و دق تمام

 و کردن نامردی اونم. موندیم علی و من باالخره تا. هابچه بقیه ترتیب به بعد و گفت آخ صدا همه،

 اومد دردش شایدم شد خسته من مقاوت از خودش شاید دونم،نمی اما دستم؛ روی زدمی محکم

 .کردم نگاه هابچه به پیروزمندانه من. گفت آخ و

 .دستت م... شبن: نگار

 .بود شده کبود که کردم دستم به نگاه یه
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 .بود خوب شیرینم برد مقابل در! نداره اشکالی -

 مامانم هم چقدر. بردممی من هم همیشه. کردیممی زیاد رو بازی این ودیمب که راهنمایی یادمه

 .دیدمی رو کبودم دست وقتی کردمی دعوام

 .دیگه بازیه زدم محکم! همکار ببخشید: امیر

 .شهمی کبود زود بدنم کال من! نداره اشکالی نه -

 نشده کبود علی چرا دونمنمی اما تر؛کم پسرها مال البته. بود شده کبود هابچه یهمه دست

 .نیست حساس پوستش شاید بود؟

 ...شرط اما و هابچه خب -

 !نه: هم با همه

 .بله -

 .قربان کنید، امر خب،: مهرنوش

 که وای. کردند بازی رو قرمزی کاله نمایش هابچه.کنید بازی هم با همتون باید عالی نمایش یه -

 بیرون بره ساعت یک شد مجازات هم اون که رهب در کرد سعی علی فقط! خندیدم بهشون چقدر

 .بایسته سرما توی

 اصال من اما بشه؛ مجازات بیرون رفت هم علی و بخوابیم رفتیم همه که بود؛ صبح سه ساعت

 فکر قدراون. باشه نخورده سرما یا باشه نشده سردش که بودم علی فکر تو همش. نبرد خوابم

 .برد خوابم جانماز روی خستگی از و مخوند رو نمازم شد، صبح اذان که کردم

*** 

 !خوبه؟ بابا خوبی؟. مامان سالم الو، -

 گذره؟می خوش خوبی؟ تو. خوبیم ما. عزیزم سالم -

 .خالی جاتون! خوبه خیلی! فداتشم آره -

 !کردید؟ چیکارا خب -

 تا کنیم زیبا خوایممی هم االن. برگشتیم غروب تا روستا چندتا و جنگل رفتیم که امروز واال -

 .برسه دادیم سفارش که شام

 گردید؟برمی کی بگذره، خوش! مادر سالمتی به -

 .فردا پس -

 .شمنمی مزاحمت دیگه من مادر باش خودت مواظب پس -
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 .چشم باشه -

 مادر؟ نداری کاری -

 .برسون سالم هم بابا به! عزیزم نه -

 .افظخداح باش، خودتم مواظب. برسون سالم هابچه به هم تو -

 .دارنگه خدا -

 !نگو دردناکت هایبازی اون از دیگه روخدا تو! نگار وای: صدا

 !حقیقته جرات! عشقم نه: نگار

 .بیاید هابچه: مهرنوش

 .بچرخون امیر،: سینا

 .سینا و مهرنوش! این از اینم... خب: امیر

 !حقیقت؟ یا جرات: مهرنوش

 ...جرات: سینا

 .بروبچ هستیم، سینا دعوت شاممون امشب: مهرنوش

 !هورا: هم با همه

 .کنید درست چیزی یه پاشید! شوهرتونه وقت دیگه شماها! براتون متاسفم واقعا! نچ نچ: سینا

 درست غذا وعده سه مردم پسر واسه بتونم عمرا من وگرنه خوبه بازیش نامزد فقط ازدواج: نگار

 !شده الغر چه پسرم بگه بندازه تیکه مامانش آخرشم بخوره؛ کنم

 .بگو بعد بگیرنت بذار: امیر

 :گفت چرخوندمی رو بطری که حالی در نگار،

 .شبنم و مهرنوش خب،... دیگه خودشه مشکل اون حاال -

 حقیقت؟ یا جرات: مهرنوش

 .جرات پس! دونیمی من به راجع رو چیز همه که تو آخه -

 .بکشی نقاشی برامون باید خب،... دونننمی که هابچه دونم،می من: مهرنوش

 !االن؟ -

 .بعدا   نه،: مهرنوش

 .باشه -

 ...علی و صدا: مهرشاد
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 .حقیقت یا جرات: صدا

 .حقیقت: علی

 دیشب سرمای از حتی که البته! جرات نگه آوردیم سرش دیشب که بالیی اون با زدممی حدس

 نشد، کبود که دستش از اون. هیکلش این با مقاومه بدنش! دیگه معلومه نکرد، هم عطسه یه

 برج جوریش همین این نشد؛ چیزیش خداروشکر هم باز البته. نخورد سرما که این از اینم

 .کردمی مونکوفت رو مسافرت دیگه! خوردمی سرما که این حال به وای! زهرماره

 !ناراحتی؟ مایی، جمع تو که این از... ا  : صدا

 :گفت و انداخت من به نگاهی علی

 .نه -

  

 

 .خورد زنگ آیفون موقعهمون. کردیم جبتع صدا سوال از هممون

 (چشمک یه با. )کن حساب برو بدو سینا! اومدن غذاها! جون آخ: نگار

 .کنممی تالفی رو این که من: سینا

 .دیگه بازیه: مهرنوش

 :گفت و کرد باز رو پیتزا جعبه در تا نگار که بخوریم؛ رو شاممون تا نشستیم هممون

 !مثلثه خوریشمی وقتی مربعه، جعبش گرده، اپیتز  چرا فهمیدم باالخره من -

 !چرا؟: امیر

 !مستطیله دیمی بابتش که پولی چون: نگار

 ... .دیوونه -

 ابری هوا که چون ظهر. خرید و بازار رفتیم هم صبح. خندیدیم و دیدیم فیلم نشستیم صبح دم تا

 تا. کردیم بازی بآ و کردیم درست جوجه رفتیم دریا ب**ل هابچه پیشنهاد به بود، خنک و

 عوض لباس تا ویال رفتیم بودیم، شمال که بود آخری شب شب اون که چون بودیم؛ جااون غروب

 .دریا ب**ل برگردیم باز و کنیم

 .بودند پشتی حیاط داخل دریا پیش که هاییصندلی سمت رفتیم چایی و خوراکی سبد با

 !خانم؟ نگار چیه امشب سرگرمی خب،: مهرشاد

 .ارگیت: نگار
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 برامون آتیش یه هم سینا. نشستیم روشون ایدایره و گذاشتیم چوب تیکه یه زمین روی هممون

 .نشه سردمون وقت یه که کرد روشن

 برای. خوندم رو" بردی مرا عشق اولین دریا"  آهنگ هم من. خوند رو آهنگی یه کی هر ها،بچه

 نشسته من روی به رو دقیقا که نه؛بخو بود علی نوبت نفر آخرین. ریختم نسکافه و چای هابچه

 .بود

 .کردمی آب هم سنگ دل که غمی از پر و ناراحت صدای یه با خوندن، به کرد شروع

 .بودند فاز یه توی هرکدومشون که هابچه به کردم نگاه

 پختن حال در ایمون،دایره جمع وسط که آتیش؛ روی هایبالل و زمینی سیب به زدم زل منم

 .کردم گوش علی بخش آرامش یصدا به و بودند

  

 به رسیدن واسه پشتی کوچه تو داشت در یه که بود خونه توی خوشتیپ خوبه پسر یه روز یه" 

 پشتی کوله توی چیدمی رویاهاشو آرزوهاش

 

 دیگه رفتمی اگه پیچوند شبه یه رفیقاشو همه جون بی تنه یه با خاطره از پر کوله یه

 بیرون بزنه تا بمناس فرصت یه دنبال گشتبرنمی

 

 که همین سفیدش رو کنهمی مونهمی پاش گفتمی پیشش مونده هنوز که بود دختر یه گفتمی

 دیدش کوچه همون تو دیگه یکی با اونو بیرون زدش خونه از

 

 برد ماتش یهو شه صمیمی دیگه یکی با ساعت دو تو میشه یعنی خدایا گفتمی خودش پیش

 صمیمیشه قرفی پسر اون شد دیوونه انگار

 

 خودش به خط آخره بود رسیده دیگه غرورش با بودن کرده بازی تاروپودش بود شده وا هم از

 عشق رو پاتو بذار گفتمی

 

 یه با گرمه سرش ریسه میره یهویی کنهمی گریه دفعه یه خیسه میشه هاشگونه هاشخنده الی

 نویسهمی چیزایی یه داره انگار کاغذ و خودکار
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 با اون بعد دیدمی جدا همه از خودشو نداشت عادی فاز پیچید کجا و رفت کجا دنفهمی هیچکی

 چیدمی نتا الیالبه کلماتشو فقط زدنمی حرف هیچکی

 

 یواشکی شبا تفریحاتش و حال و عشق تمومه شد موزیک دادشمی رد رفیقاشو تماسای همه

 خوادشمی بد تنها اوردنمی روش به ولی دیدمی رو دختره همون عکسه

 

 به دیگه جنگیدشمی آرزوها به رسیدن واسه بهش بندیمی ایوصله چه نبود مهم واسش

 خندیدشمی فقط دارم دوست گفتمی هرکی نداشت اعتماد هیچکی

 

 یه کردن بلند واسه نبود دستی زمین خوردمی کردن دورش بد شده تنها دیدن دشمناش

 هنرمندم میگه ودشخ روانیه میگن دردن پره که سازهمی موزیکایی

 

 عکستو همونکه پشتی کوچه تو بینتتمی هنوزم که خوشتیپ و خوب پسره همون همونم من

 دلم تا ببینمت خواستممی فقط من کشتی اونو زدی بیمعرفت تویه ولی پشتی کوله تو داره هنوز

 باشه من به حواست باشی کنارم خواستممی واشه

 

 بی زشته روزای با بودم تنها من شعر با بگم درددالمو ومهتم که بودم خورده قسم منم رفتی ولی

 تو بدی دل روز یه شاید تا نوشتم کلی تو

 

 گفتیمی بد که همونم من زندگیتو بسازی اون کنار تو تا دلم هایخواسته همه رو گذاشتم پا من

 دادنمی هل رو تو ولی سینش تخت زدیمی دادنمی فحش

 

 میالد برج دلقکای از فراتر شدم مینیز  زیر گفتی بهش که همونم من

 

 «نویسنده حبیبی مهرشید اهنگ»
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 نفهمیدم دقیقا. کردم پاکش سریع که اومد چشمم از اشک قطره یه! خیلی! خوند قشنگ خیلی

 واقعا یعنی. خوند علی که بود آهنگی به حواسم تمام چون بود؛ شده شروع بارون نمنم کی از

 همه.نبود بارون نم این به حواسشون هم اونا که انداختم، هابچه به نگاهی! بود؟ کی با منظورش

 .اومد علی گیتار صدای دوباره که بودند فکر توی

 

 گم قطره قطره افتممی چشمات از دارم ولی سخته باورش افتممی تو یاد دوباره میاد بارون وقتی"

 دستام لرزهمی تبینممی دور از حرفام میون هنوز میاد اسمت اشکام بارون تو میشن

 

 دردامو بفهمی تا من جای نیستی تو تنهام تنهای تو بعد روزای زخمام روی تو نزن نمک دیگه

 میدی بد تقاصشو که رسهمی روزی یه میدی پس کادوهامو و من به خندیدی

 

 که تو اونی پیش شاید میدی رد دوباره زدم زنگ دفعه صد ترسیدی و فهمیدم که فهمیدی شایدم

 پرسممی همش تو دوری واسم سخته قدیما اون مثل هنوز تو کوری انگاری تو گوشی اریدبرنمی

 تو کوشی کجایی نگرانتم لعنتی خودم از

 

 زخممه روی نمک هاتخنده تموم همه از بریدم ببینی تا نبودی

 سردمه تو بی که فهمینمی تو ولی هی قلبم کشهمی تیر بینممی عکساتو

 

 واسه بود خوب چی همه پا از افتادم انگاری دستام لرزهمی اشکام بارون تو میشن گم قطره قطره

 عکسات شد دوتایی که لحظه اون تا رویایی ادم این

 

 لرزهمی بینمتمی دور از حرفام میون هنوز میاد اسمت اشکام بارون تو میشن گم قطره قطره

 بفهمی تا من جای نیستی تو تنهام تنهای تو بعد روزای زخمام روی تو نزن نمک دیگه دستام

 دردامو

 

 حلقه یه خیابونا توی پرسه هی مستم رو شبا این فکرتم تو هنوز همه از بریدم بد روزا این بسمه

 هی مغزم رو میرن راه میزدی که حرفایی دستمه توی
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 منم فاصله گرفتی هی نیتت بود بد تو این غیر نبود واال دیگه هم به صادقونه بدیم دل بیا گفتم

 دلت شد خنک حوصله بی و خراب ردی مخ که

 

 تهش تا گفتم خوبتو پسر دوس اون سرم تو کوبیمی هی که تو به رو دادم چقدر حالمو بینیمی

 جونتو گیرهمی بد حرفا بعضی وقتا بعضی تو جون به اره گفتی هستی

 

 حتی ببینم خوامنمی دوستتو دلداری نه بوستو و بغل نه لوستو چشای اون اصال خوامنمی دیگه

 تو جون به میرم اخرش به رسیدم تو پوست رو اسممو

 

 لرزهمی بینمتمی دور از حرفام میون هنوز میاد اسمت اشکام بارون تو میشن گم قطره قطره

 بفهمی تا من جای نیستی تو تنهام تنهای تو بعد روزای زخمام روی تو نزن نمک دیگه دستام

 ... "دردامو

 

 [وت کوشی حبیبی مهرشید] 

 

 رو این پسر این چرا. خوند رو آهنگ این که بود، شده بارون یمتوجه که بود علی فقط کنم فکر

 !چرا؟ واقعا؟ چرا خوند؟

 .شدیم دپ هممون... علی دیگه بسه: امیر

 .زد تلخی پوزخند علی

 دور بارون نم این زیر و دریا کنار هممون که االن دارم دوست که دارم حرفی یه من ها،بچه: امیر

 .بزنم شدیم جمع هم

 خیلی که بود علی فقط. کردیممی نگاه بود، ایستاده رومونروبه که امیر، به منتظر هممون

 .بگه خوادمی چی امیر دونستمی که انگار. کردمی نگاه ریلکس

 نگاهش رنگ که دختری. شدم آشنا دختر یه با من که سال، یک شهمی دیگه ماه دو: امیر

 این که وقتی از. تکه دختر اون من برای اما، نباشه؛ طوراین بقیه برای شاید ه،تک اخالقش خاصه،

 االن کردممی مسخره رو عاشق آدمای همیشه که منی گفتم خودم با زندگیم توی اومد دختر
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 رفتمی پسر یه وقتی. شدممی دیوونه زدمی حرف من از غیر به یکی با وقتی. کنممی درکشون

 نگاهش و بشینم دارم دوست خندهمی که وقتی. کردمی اذیتم دادنش تدس از ترس نزدیکش،

 اون که بزنه آفتابی عینک همش دارم دوست بشه، جدا ازم نذارم و کنم بغلش دارم دوست. کنم

 بزرگ هنوز که کوچولویی دختر یه عاشق. شدم عاشق آره. نبینه کسی رو رنگش خوش چشمای

 .نشده

 :گفت و زد زانو نگار پای جلوی علی، لبخند و ام متعجب چشمای مقابل رفت بعد

 موافقت با که خواممی ازت. شدم عاشقت دیدمت که اول لحظه همون از! من نگارین -

 !خانمی؟ موافقی بشناسیم، بهتر رو دیگههم که کنیم آمد و رفت بیشتر هم با هامونخانواده

 !بله بله،... ب... ب: نگار

 بعد. کردممی گریه براش داشتم خوشحالی از واقعا. چرخوندش و دکر  بغل و رو نگار محکم امیر

 پیش نگار و امیر که تفاوت این با هم دور نشستیم دوباره گفتیم تبریک بهشون همه که این از

 :اومد علی صدای که کردممی نگاه بینشون کلکل به لبخند با داشتم. نشستند هم

 !میشه هم شما نوبت ایشالله. نکن اهنگ بهشون حسرت با جوریاین مهندس، خانم -

 جز چیزی واقعی رفیق یه مگه آخه! کردم؟ نگاه حسرت با من مگه! برخورد بهم خیلی حرفش

 توی رو پشیمونی لحظه یه که کردم نگاهش بغض با خواد؟می دوستش بهترین خوشبختی

 منتظر و بودند شده ساکت همه هابچه! پشیمونی؟ و علی! بود الکی! نه اما کردم؛ حس چشماش

 و رفتممی راه دریا کنار داشتم دقیقه چند. جداشدم ازشون و شدم بلند که بودند؛ من واکنش

 دیگه. کردم نگاه علی به و برگشتم. کردم حس کنارم رو شخصی سایه که ریختم؛می اشک آروم

 گریه و جیغ با. کردم تالفی سینش به زدن لگد با رو ماه پنج این عصبانیت و کنم تحمل نتونستم

 !سینش توی کوبوندممی مشت

 چرا! چیه؟ من با تو مشکل خوای؟می چی من از خوایمی چی! چرا؟ ها؟! دنبالم؟ اومدی چرا -

 برای مگه کشی؟می داد سرم نیستم مقصر من که کارهایی برای چرا چرا؟ دی؟می حرصم الکی

 هم هاپارچه بد جنس ا؟مقصره! بودم؟ مقصر من چادرها سوزی آتیش و هاطرح اون شدن خراب

 هم خودت حتی که حالی در چرا! چرا؟ کنی؟ خورد رو من همه جلوی داری دوست چرا! منم؟

 آخه چرا؟! لعنتی؟ چرا! چرا؟! علی؟ چرا ها؟ کنی؟می خورد رو من بازم الکیه حرفات دونیمی

 چرا؟ چرا؟. بده رو من جواب
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 آروم فقط حاال. شد گرفته صدام دیگه. نداشتم هم زدن حرف نای حتی که کشیدم، جیغ قدراون

 با فاصلمون خداروشکر فقط. زدم رو حرفام و کردم راحت رو خودم باالخره. ریختممی اشک

 خودشونم. دوستامونن که چون نبود؛ مهم شنیدنمی هم اگر گرچه. شنیدننمی و بود زیاد هابچه

. زدم صدا خودش جلوی بار اولین برای رو اسمش! نبود حواسم اصال! وای. علیه مقصر دوننمی

 .کرد وارد بهم رو بعدی شوک کرد که کاری با! سرم تو خاک

 :گفت آروم صدای با و چشمام توی زد زل هم بعد. کرد پاک رو اشکام و باال آورد رو سرم

 چیز هیچ که چون. نریز اشک چیزی هیچ برای وقت هیچ وقت؛ هیچ که این. بدون رو چیز یه -

 .کنی بارونی رو خوشگلت چشمای که نداره رو نای ارزش

 رفتم شدم آروم که بعد یکم. هابچه سمت رفت و گذاشت تنها رو متعجبم نگاه و من هم بعد

 اگه. بشم روروبه امیر و نگار با شدنمی روم واقعا. نشستم تاب روی ورتر،اون یکم و هابچه طرف

 کنارم که شخصی طرف به تاب، خوردن تکون با! چی؟ باشن، کرده باور رو علی حرف هااون

 .برگشتم بود نشسته

 ...م که باورکن امیر،... ا   -

 .ببخشش فقط. بگی چیزی خوادنمی شبنم، دونممی: امیر

 رو؟ کی -

 .رو علی: امیر

 ندیده االن تا. کشیدمی سیگار خاصی حالت یه با و دریا به رو بود ایستاده که کردم نگاه علی به

 .باشه جذاب قدراین هم کشیدنش سیگار حتی کیی که بودم

 .کشهمی سیگار دونستمنمی -

 .نامردا کردن سیگاریش. کشیدنمی: امیر

 !کیا؟ -

 اصال علی این! شبنم؟ چیه دونیمی. نکن عجله. گهمی خودش باشه داشته دوست اگه: امیر

 .داره فرق باهاش آسمون تا زمین. نیست قبلی علی اون شبیه

 قول بهت... ذارمشمی چشمام روی: امیر.باشه بهش حواست امیر. هاستبهترین یقال نگار -

 .دممی

 :گفت و کرد رو من برادرانه بغل یه هم بعد

 .نکن اذیت رو خودت گفتما، بهت چی که نره یادت-
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 .رفت و شد بلند حرف این گفتن از بعد

 هم اون که زدم بهش ایمیدوارانها لبخند. کردمی نگاه بهم نگرانی با که کردم نگار به نگاهی

 .شدند باز خنده به هاشب**ل

 .شد شروع زندگی رو کار دوباره و تهران برگشتیم روز اون فردای

*** 

 سال و اومد عید. بود شده بهتر من با مقدار یه علی رفتار و گذشتنمی دیگری از پس روزها

 بیشتر خواستندمی فعال هم اونا که دبو مهرنوش از مهرشاد خواستگاری مهم، اتفاق تنها و جدید

 با روز هر هم االن و نگار خواستگاری رفت خانوادش با برگشتیم؛ وقتی هم امیر. بشند آشنا هم با

 هشت بریم که جا هر تقریبا و شدیم صمیمی خیلی ماه چند این داخل هابچه با. بیرونن هم

 و گیرهمی خونشون داخل که علی ه لدتو امشب و هستیم اردیبهشت اواخر االن. همیم با نفرمون

 .دوستاش از چندتا و هستیم ما فقط نداره، زیادی دعوتی

 بلند پاشنه کفش و کیف و مشکی شلوار با شنل   مدل که رو کوتاهم سفید شومیز امشب برای

 پوشیدن با. کردم ایگلبه مالیم آرایش یه بستم سرم باال اسبی دم رو موهام. پوشیدم مشکیم

 و مهرنوش که جایی اون از. شدم خارج خونه از و دادم پایان کارم به سفید شال و شکیمم مانتو

 .رفتم خودم ماشین با من اومدند؛می عزیزشان پسرهای دوست با نگار

 .دیدم رو جون نازی همه از اول شدم؛ وارد وقتی

 !جون نازی سالم -

 !عزیزم اومدی خوش خیلی! خوشگلم سالم -

 .ممنون -

 .دخترم طرفاین از بیا -

 و دختر خانواده با جون نازی لطف به دادم؛ خدمتپیش تحویل رو شالم و مانتو که این از بعد

. بودن مهربونی و گرم خون هایآدم خیلی که. شدم آشنا هم کردندمی زندگی کرج که پسرش

 فقط ظاهرا   .بودن جون نازی شبیه مهرشاد مثل پرویزه، و پروانه اسمشون که پسرش و دختر البته

 .بودند ابراهیمی آقای شبیه آتوسا و علی

 که هیربد و هیراد پسرش تا دو و خانم هدیه همسرش همراه که بود خانواده اول بچه پرویز،

 .بود اومده بودند راهنمایی هم اونا که هلن، و هلیا دخترش دوتا و بودند دبیرستانی
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 بودن دبیرستانی که پرهام و پدرام پسرش دوتا اههمر  هم اون که بود؛ خانواده دوم یبچه هم پروانه

 و داشت کار حمید همسرش خودش یگفته به. بود اومده راهنمای یه، که حانیه دخترش دونه یه و

 .کنه پیدا حضور مهمانی در نتونست

 تا رفت خودش و کرد راهنماییم میزها از یکی سمت به آتوسا موندم؛ پیششون یکم که این از بعد

 با که بودم، ایستاده میز پشت تنها هم من و بودند نیومده هنوز هابچه. برسه هامهمان یبقیه به

 ایپارچه شلوار و پیراهن یه. شدم تیپش محو هم من و زدن دست براش همه علی اومدن پایین

 خیلی هم موهاش. داشت شباهت مشکی به بیشتر که تیره ایسورمه کت با بود پوشیده سفید

 سمت به مستقیم و خورد من به چشمش اومد، پایین هاپله از که وقتی. بود زده باال کج شیک

 .کرد حرکت من

 !اومدی خوش خیلی سالم؛: علی

 .باشه ساله همه انشالله مبارک تولدت خوبی؟! سالم... س... ا  -

 :گفت و افتاد چال صورتش طرف دو دوباره که کرد، قشنگی یخنده علی

 !ومدن؟نی هنوز هابچه. ممنونم -

 .نه -

 پس؟ کوش مهرشاد. بیان زود گفتم خوبه -

 .اون دنبال رفته حتما میاد مهرشاد با که گفت مهرنوش -

 اومدی؟ کی با تو پس -

 .اومدم خودم ماشین با -

 :گفت اخم با علی

 !کردن؟ فراموشت نشده هیچی هنوز دوستات -

 :گفتم و زدم لبخندی

 .باشن خوش بذار! نداره اشکالی-

 !ی؟چ تو -

 چی؟ من -

 

  

 نیستی؟ دوست کسی با چرا تو -
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 پیشنهاد بگم بخوام که این نه. بدم رو جوابش چی دونستمنمی واقعا! خوردم جا سوالش از

. نبودم دوستی اهل خوب اما داشتم؛ پیشنهادها خیلی دانشگاه داخل اتفاقا! نه! ها نداشتم

 نه ازدواج برای طورهمین و بخواد خودم برای خوادمی رو من که کسی داشتم دوست یعنی

 .شهمی چی نیست معلوم تهش که دوستی

 :گفت و کرد صداش ساله، پنجاه تقریبا خانم یه بگم، چیزی یه اومدم تا

 .بیا هم ما پیش سر یه! عزیزم ها، هستیم هم ما جان علی -

 :گفتم بهش رو برم در سوالش زیر از که دونستم مناسب رو موقعیت که منم

 .بزنید هم هامهمان بقیه به سر یه برید ایستادید جااین اومدید وقتی از. گنمی راست ه،آر  -

 !مشکلیه؟! ایستادم دوستم پیش خب: علی

! ناراحت که این هم دونست خودش دوست رو من که این از شدم خوشحال بگم تونممی هم

 .دیگه چیز یه نه دوستی یه فقط تو که بفهمونه بهم خواستمی انگار

 .هستن فامیلتون و دوست هم هااون خب -

 .تنهایی تو نیستند؛ تنها که اونا اما: علی

 .رسنمی هابچه دیگه االن -

 :گفت شدمی دور ازم داشت که حالی در علی

 جوابم حتما بعدی یدفعه اما رفتی؛ در سوالم زیر از دفعه این که باشه یادت اما تو ، با حق باشه -

 .گیرممی ازت رو

 گفتی، تو که طوریاین! خانم خنگول دیگه آره! بدم؟ جواب خواستمنمی که فهمید واقعا عنیی

 .کردن ست هم با زوجین معمول طبق و میان دارند که دیدم رو هابچه دور از! هوف

 اومدین؟ دیر اینقدر چرا سالم -

 .خوردیم ترافیک به! عزیزم ببخشید: مهرنوش

 نیست؟ تولد هشبی اصال جااین چرا وای: نگار

 !نگار؟ چیه شبیه پس: صدا

 .شهمی پخش موزیک یه فقط که دوستانه و ساده مهمونی: نگار

  

 باشه؟ جوری چه باید تولد وقت اون: سینا
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 آهنگ با همه و خاموش هاچراغ باشه باحال صدا مال مثل باید تولد! دیگه معلومه خوب: نگار

 .وسط بریزن جی دی

 .عشقم کالسن با اینا: صدا

 .تولد تا داشت شباهت مهمانی به بیشتر گفت،می راست. خنده زیر زدیم هممون

 .تهرانی شرکت مهندسین بر سالم! به به -

. بودیم شده صمیمی خیلی هم امین با مدت این توی. دیدم رو امین که عقب سمت به برگشتم

 یکی با روز هر سرگرمی و خنده برای بیشتر ولی بود؛ هم باز دختر البته. بود شوخی و باحال پسر

 قول به نداشتش خواهر مثل تازه کردنمی نگاه بد چشم به اصال   ما به که بگم اینم اما. بود

 میان که هستن اونا دخترها، سراغ رمنمی من میگه همیشه خودش. داشت دوست رو ما خودش

 خودشون که اونایی اما. ندارم کاری کنن رفتار خانومانه که دخترهایی اون با من وگرنه من سراغ

 .جداست بحثشون دیگه بخوان

 !بزنی؟ سر بهمون شرکت نمیای دیگه شدی پیدا کم گالب و گل امین آقا عجب چه -

 و خرید ماشین میان زیادی دخترهای شده شلوغ نمایشگاه جانخانم شبی واال بگم چی: امین

 .باشم جااون روز هر باید من هم همین برای کنن فروش

 .خندیدیم شیطون پسر ینا به هممون

 نیوردی؟ چرا حاال رو دخترت دوست: صدا

 سینا؟ قلب صدای رو کدومش: امین

 .دیوونه -

 .آبی چشم همون: نگار

 نکبت علی این. آوردممی که بود دوستانه مهمونی اگه داداش زن آخه! میگی؟ رو باران آها: امین

 .کرد دعوت رو فامیل کل رفت نگرفت، نگرفت مهمونی هم

 خودت وگرنه گرفت تولد عمو اصرار به علی دوم. آشنان و دوست که همه! فامیل؟ کو اول: میرا

 .نگرفته تولد سال   چهار علی که دونیمی

 !بینی؟نمی رو عموئینا و مامان و بابا که امیر کوری تو: امین

 !کنا صحبت درست امیر با آقا، امین اوهو: نگار

 .هابوده من داداش تو پسر دوست بشه اینکه از قبل: امین

 ...کن نگاش امیر... ا  : نگار
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 .کنم آشنات بقیه با بریم بیا عزیزم کن ولش: امیر

 .کم شرتون. سالمت به: امین

 .کنندمی کاری شلوغ حسابی باشن هم با جا یه وقت هر نگار و امین واقعا  

 آشنا همه با رفتم تو از زودتر من بشی؟ آشنا مهرشاد فامیالی با بری خواینمی تو مهرنوش -

 .شدم

 .عزیزم کافیه کنی تاییدشون تو که همین: مهرنوش

 .کنم معرفیت هابچه به بریم بیا میگه راست: مهرشاد

 وسط رفتیم مهرنوش و نگار با هم بعد. زدیم حرف یکم صدا و من رفتن هابچه که این از بعد

 من فقط اما. وسط بودن رفته دو به دو هابچه که بودن گذاشته مالیم تانگو آهنگ یه. رقصیدیم

 دیدم، رو علی که برگردوندم رو سرم نگاهی سنگینی با. کردممی نگاهشون داشتم و بودم ایستاده

 روی از هم شاید دفعه یه اما چرا؟ دونمنمی. بود دستش تو نوشیدنی جام یه و من به زده زل

 و کرد فوت رو هاشمع علی و فتادنی دیگه اتفاقی جشن آخر تا. پایین انداختم رو سرم خجالت

 و اومد خوشش خیلی. دادم بهش چرم کمربند و کیف ست یه که منم. دادیم بهش رو کادوهاش

 .دادم جاش به پول کلی! بیاد خوشش هم باید. کرد تشکر هم کلی

 .کردندمی تغییر روز هر که بودم علی عجیب رفتارهای فکر تو دوباره من و شد تمام هم شب اون

*** 

 یعنی فردا و بود تولدم شب تیرماه دهم امروز. نیومد پیش خاصی اتفاق هم ماه دو این توی

. بودم جوریاین شدمی که تولدم نزدیک همیشه نداشتم، حوصله اصال  . بود تولدم تیرماه یازدهم

 [کنممی بغض تولدم روز صادقانه من]

 هم من. نداشتم ایبرنامه هیچ خودم آخه بیرون، بریم رو امشب بیا که بود کرده پیله نگار صبح از

 .نشد بپیچونم خواستم جور هر

 !آخر؟ کنیمی چیکار. کنم راضیت که زد زنگ منم به نگار مادر، شبنم: مامان

 .لطفا   بشید من بیخیال رو امشب ندارم، حوصله اصال   واقعا   مامان -

 بمونی خوایمی تنها تو ایم،ازهمغ شب تا که مامانت و من! بابا؟ ندارم، حوصله چی یعنی: بابا

 !آخه؟ چیکار خونه توی

 نفره سه گیریممی کیک شب هم بابات و من بیرون برید نگار با تو بابات میگه راست: مامان

 چطوره؟ گیریم؛می جشن
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 :گفتم بنابراین نداشتم رو کردن بحث حوصله و حال واقعا  

 .باشه هوف؛-

 شدم تربزرگ که وقتی از اما باشن کنارم خانوادم یههم تولدم سال هر داشتم عادت همیشه من

 ازشون که هم االن باشند؟ نداشته دوست دیگه رو من اونا نکنه که داشتم رو حس این همش

 االن بودم کنارشون همشون تولد روز که هم دوستام. گفتن تبریک بهم تلفنی فقط و دورم

 .تنهام تولدم شب که بودم ناراحت واقعا  . هستش نگار فقط. نیستند

 نگار؟ الو-

 جونم؟ شبی دلم جان: نگار

 .آمادم هشت ساعت تا من -

 .گلم باشه: نگار

 رفتم داغون اعصابی با و کردم قطع رو گوشی باشم نگار خداحافظی منتظر اینکه بدون هم بعد

 مه بعد رنگمتیره آبی لی شلوار زیر کردم رو بلندم آستین خردلی شومیز. هالباس کمد وقت سر

 پوشیدم رو بود آرنجم روی تا آستینش و داشت شلوارم همرنگ تیره آبی راه راه که سفیدم مانتو

 هم دیگه سال یک شبنم شدی پیر. انداختم نگاهی خودم به و نشستم آینه جلوی. روشون

 چشم خط یک و ریمل زدن با هم بعد زدم ب**ل براق همراه رو رنگم کالباسی رژ! هوف. گذشت

 خردلی و سفید هایطرح که رو ایمسورمه بلند روسری که این از بعد. دادم پایان ایشمآر  به باریک

 حرکت بیرون سمت به و برداشتم پوشیدم رو سفیدم کفش و خردلی کیف کردم، سرم داشت

 .کردم

 .مبارک پیشاپیش تولدت جیگر، سالم: نگار

 .مرسی سالم -

 !بریم؟ کجا خب: نگار

 :گفتم بستممی رو کمربندم که حالی در

 .نداره فرقی -

 چطوره؟! توپ رستوران یه بریم نداره فرقی که االن. خوبه: نگار

 .نداره واسم فرقی عزیزم، که گفتم نگار، -

 !آخه؟ باشه بداخالق قدراین باید تولدش شب دختر! اَه اَه: نگار
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 کنم؛ اراحتن رو نگار نداشتم دوست واقعا  . نگفت هیچی دیگه که زدم حرفش این به پوزخندی

 همش نگار اما. بودم شده حساس و گیر بهانه. نبود خودم دست! دیگه؟ کنم چیکار خب، اما

 یا آوردنمی روش به اما شد؛می ناراحت هم شاید. شدنمی ناراحت و داشت ب**ل به لبخند

 رو تولدم شب و نکنم فکر چیزی به این از بیشتر کردم سعی. کردمی درک رو من هم شاید

 پخش که خارجی آرام موزیک به و دادم تکیه شیشه به رو سرم بنابراین. نکنم این از ترخراب

. کردم باز رو کمربند و اومدم خودم به دادمی رسیدن از خبر که نگار صدای با. کردم گوش شدمی

 یک یعنی. بود نه ساعت. شد نمایان ساعت که زدم دستم روی سفید واچ اپل به ضربه چندتا

 رستوران مجموعه یه کردم تعجب. برداشیتم قدم رستوران سمت به نگار با. بودیم راه تو ساعتی

 .داشت مدرنی و شیک فضای که بود طبقه ده

 کردی؟ پیدا جدید جای -

 پاتوقش ریممی جا هر چیه. بیایم تازه جای یه که گفتم... خب چیه؟ دونیمی... ا  ! نه... ا  ... ا  : نگار

 .کنیم امتحان هم جا این که گفتم! کنیممین دل ازش دیگه کنیم،می

 :گفتم بهش رو و کردم ریز رو چشمام

 .زنیمی مشکوک -

 !مشکوکی؟ چه! بابا نه: نگار

 :گفتم بهش رو تعجب با. داد فشار رو دهم یطبقه یدکمه نگار شدیم؛ آسانسور وارد وقتی

 !هاباشه آخر یطبقه کنم فکر دهم یطبقه نگار -

 .شیممی ترنزدیک هاستاره به! بهتر چه -

 .شهمی چیزیت یه که کردم پیدا اطمینان واقعا   دیگه نه -

 اون بگم بهش خواستممی رفت پله چندتا سمت به نگار دهم، یطبقه رسیدیم اینکه محض به

 .خورد زنگ گوشیم اما بشینیم؛ جاهمین بیا بالکن، توی رهمی که جا

 .نه یا هست جا بیرون ببینم رممی من کنی صحبت تو تا -

 .کرد حرکت بیرون هم بعد و گفت بهش چیزی رفت گارسون طرف به

 !الو؟ -

 خوبی؟ عزیزم، سالم: مهرنوش

  

 خوبی؟ تو. قربونت -
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 کجایی؟. عزیزم بشم فدات: مهرنوش

 .بیرون اومدیم نگار با -

 میام تونستم گها حاال. بدم بهت رو کادوت پیشت بیام خواستممی آخه! بد چه! آهان: مهرنوش

 ...پیشتون بیرون

 یه برای بذار نیست، مهم زیاد هم نتونستی اگه. بکشی زحمت نبود نیازی! نکنه درد دستت -

 .دیگه یدفعه

 .کنیممی صحبت بعدا   نداری؟ کاری. میام تولدته که فردا ذارممی. عزیزم باشه: مهرنوش

 .خدافظ فداتشم نه -

 .دارخدانگه: مهرنوش

 :گفت و اومد طرفم به گارسون کردم یخداحافظ تا

 .بیرون برید که گفتن کردن رزرو میز بیرون دوستتون خانم، ببخشید -

 !ممنون -

 زیر داخل همین اومدیمی شینه؟می بیرون کی تیرماه گرمای این تو آخه! نگار این دست از! اوف

 که رسیدم بالکن به زدممی غر که حالی در. الهی بشه فدات امیر آخه! دیگه نشستیممی کولر باد

 و گرفتم رو هابرگ گل مسیر. شمع همراه بود شده پرپر گل هاپله روی بالکن در کنار پاهام جلوی

 و شادی برف فضا توی پیچید آهنگ صدای کردم باز رو در تا. بوم پشت در به رسیدم که باال رفتم

 تازه شد نور در غرق بوم پشت و شدن روشن هافشفشه. کردن سقوط سرم روی رنگی کاغذای

 .ببینم رو همه تونستم

 وایسه زود قلبت ممکنه نکن باز رو چشمات نگفتم تا"

 سوپرایز یه این چون بگم توانمنمی در؟ اون پشت چی نپرس ازم

 بشین جا اون و برو پیرهنم با بری ور اینکه بدون

 "بگن تبریک بهت که اینجان همه چون

 بود دستشون ایخامه نون یکی نفری همه رسید، که آهنگ جای این به ایخامه نون پرتاب با

 مونده تا سه_دو بشم تا خوب."دادم جاخالی و اومدم خودم به سریع که کردن پرتاب سمتم

 عزیزم بهت رسید تایم زود چقدر

 ستقریضه حس ترینقشنگ و هاتگونه روی هایاشک نکن پاک

 من زده خشکم میگی نه بده رولم
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 مرتبتم عاشق امشب شدم تشلختگی عاشق که منی

 تهش که دنیا نرسیده پس دوباره شو عاشق

 تولدت مبارکه دنبالتن هافرشته که امشب

 امشب تولدت مبارکه عشقم تولدت مبارکه

 تولدت مبارکه تولدت مبارکه

 امشب تولدت مبارکه عشقم تولدت مبارکه

 تولدت مبارکه تولدت، مبارکه

 تتولد مبارکه تولدت، مبارکه

 ... "تولدت مبارکه

 [ تولدت مبارکه - کریستال آهنگ] 

 

 و رفتم بقیه سمت به و کردم پاکشون. بود گرفته اشک رو صورتم یهمه که اومدم خودم به وقتی

 بعد. گرفتم جا بابام و مامان بغل توی همه از اول. شدم روروبه زیباشون هایتبریک با یکی یکی

 .رفتم بودند ایستاده هم پیش که نیما و گارن امیر، امین، پیش ترتیب به هم

 .جون شبی مبارک تولدت پیشاپیش: امین

 !امین ممنونم -

 .پیشاپیش البته همکار، مبارک تولدت: امیر

 !امیر ممنون خیلی -

 ...من جونی شبی مبارک تولدت: نگار

 .دختر وت آوردی بیرون رو من که هایینقشه چه با آره؟ بود تو سر زیر همش! شیطون ای -

 :گفت و زد هم چشمکی زمانهم. انداخت باال رو شونش نگار

 ایستاده هم کنار که علی و مهرشاد مهرنوش، مهدی، سمت به لبخند با هم بعد!دیگه دیگه -

 .رفتم بودند

 !جونم آجی خواهر، مبارک تولدت: مهدی

 :گفتم بهش خنده با

 .دکتر آقای واقعا مرسی -

 گذاشتم؟ سرکارت زدم زنگ بهت چطور دیدی! من جونی جون دوست مبارک تولدت: مهرنوش
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 :گفتم بهش رو ناراحت و عصبی حالت با. خندید هم بعد

 !خانما خانم من دارم هم شما برای وقتش به هم اون بله، -

 فردا البته. وسط این ها شدیم کباب کنیم ثواب اومدیم ما! کنه بخیر خدا پس! اوه اوه: مهرنوش

 .تولد خود نه تولده شب اصل اما ها،پیشت ایممی هم تولدته که

 .همکار بهترین مبارک تولدت پیشاپیش: مهرشاد

 .خوبم خواهر شوهر البته و همکار مرسی -

 .زدم مهرنوش به مرموزی لبخند هم بعد

 .خوبم دوست مبارک تولدت: علی

 علی دیدم که رینف اولین کردند، روشن رو جا همه هافشفشه که اول همون از. کردم بهش نگاهی

 و باال بود داده رو موهاش. بود پوشیده ایسورمه اسپرت کت و سفید پیرهن کرم، شلوار یه که بود

 .گفت رو دوستم مضخرف کلمه اون هم باز اما. بود شده جذاب

 :کفتم اجباری لبخند با

 .مرسی -

 سفید کیک یه روی که رو هاشمع من بعد خوردیم هم شام. خندیدیم و گفتیم کلی هابچه با

 تکی هایشمع عاشق همیشه. کردم فوت بود، شده تزئین طالیی صدف و گل خامه با که ساده

 سال فهمیمی کنی، فوتشون خوایمی وقتی. ذاریمی سنت یاندازه به که تکی هایشمع. بودم

 کم شهمی اضافه بهشون یکی سال هر که هاییشمع کردن فوت برای داره توانت چقدر سال به

. کردم آرزو ساله، هر عادت طبق کردن فوت از قبل. اومدنمی خوشم عددی شمع از اصال. شهمی

 یه! بگم؟ دروغ تونستمنمی که خودم به! آره! بود علی مورد در بود؛ ترمتفاوت یکم امسال آرزو اما

 بهم رو کادوهام خوردند، رو نسکافشون و کیک هابچه که این از بعد. داشتم بهش هاییحس

 همه آخر که علی کادوی اما. اومد گیرم چیز همه متفاوت البته و بود قشنگ همه کادوی. دادن

 !ذوقم تو خورد واقعا بود؛ کتاب یه بودم منتظر کلی و داد

 آخه! خامی خیال چه واقعا! هه. باشه خاص کادوش داشتم دوست اما نخونم؛ کتاب که این نه

 بود جدید سنتور یه هم بابام و مامان کادوی! باشه؟ خاص کادوش که دختر، کارته چی اون مگه

 .زدممی و بودم گرفته یاد سنتور که بود سالی چند آخه
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 گرم هوا باال این هم قدراون. کردممی نگاه باال این از تهران به و بودم ایستاده بوم پشت دیوار کنار

 کردم، نگاه آسمان توی هایتارهس به نگار حرف یاد به. بود ترخنک پایین به نسبت اتفاقا   نبود،

 .شدنمی دیده قشنگ باال این گفتمی راست

 .بریم خوایممی بیرون بیا رؤیا تو از خانم شبی: امین

 :گفتم و زدم شیطون پسر این به لبخندی

 .بریم -

 بودن گرفته رو بوم پشت نصف تقریبا   که رو هاگل و کادوها نیما نظارت با داشتن هاگارسون

 .ماشین توی بردنمی

 .شد نزدیک بهمون علی که پایین بریم خواستیممی و بودم ایستاده بابام و مامان پیش

 !بگیرم؟ قرض ازتون رو دخترتون ساعت چند تونممی من مهرآریا، آقای ببخشید: علی

 جز به دیوانه دختر آخه. نبود من با بابا نه! بود؟ من با یعنی آوردم؛می در شاخ تعجب از داشتم

 داره؟ دیگه دختر تا چند بابات مگه وت

 :گفت و کرد من به نگاهی بابا

 .میگه چی خودش ببینید اما نداره؛ مشکلی که مادرش و من نظر از -

 موقع این من داد اجازه بابا آخه؟ چی یعنی. بیرون زدنمی تعجب از داشتن چشمام واقعا   دیگه

 !القخ جلل. باشم بیرون شب نصف تا غریبه پسر یه با شب

 !مهندس؟ چیه شما نظر: علی

 به اشاره با. کشیدممی خجالت خوب موافقم؟ بگم چجوری اما! خدامه از که من پسرجون، آخه

 :که گفتم بهش رو بودن دستم توی که هاگل نصف

 کنم؟ چیکار رو اینا... آخه... آ -

 :گفت و من بهونٔه این از کرد ایخنده مامان

 .زیزمع خونه بریممی ما به بده -

  

 :گفت بابا و مامان به رو هم بعد. گفت چیز یه بابا کنار علی و مامان به دادم رو هاگل

 .فعال اجازتون با -

 تنها به نگاه یه و ایستادم رسیدیم، که خروجی در به. افتادم راه جوجه مثل سرش پشت هم من

 آرامش با تعجب کمال در هم اونا که. کردم مادرم و پدر یعنی خدا، از بعد زندگیم، هایحامی



                 
 

 

 shabnami 1104|   شب نم رمان

 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

65 

 

 حرکت آسانسور طرف به علی با و زدم استرسی از پر لبخند. گذاشتند هم روی رو چشماشون

 راستش. نیاوردم باال رو سرم خجالت از اما کردم؛ حس رو نگاهش سنگینی آسانسور توی. کردیم

 هااون بودم طمئنم که جایی اون از مادرم، و پدر آرامش وجود با بعد اما ترسیدم؛می یکم اولش

 .شد کمتر ترسم دننمی انجام بیهوده رو کاری

. بودیم شده خارج شهر از تقریبا زد،نمی حرفی هیچ. بودیم شده ماشین سوار بود ساعت نیم

 رو لبم پوست داشتم مهمیشه عادت طبق. بود گرفته رو وجودم تمام استرس و ترس دوباره

 و آوردم باال رو سرم تعجب با. ایستاد حرکت از ماشین عهدف یه. دادممی تکون رو پام و کندممی

 خیره رو به رو منظره به. داد تکیه ماشین کاپوت به و شد پیاده ماشین از که کردم، نگاه علی به

 پیاده علی از تبعیت به هم من. تهران بام بودیم اومده. زدم امگانهبچه استرس به لبخندی و شدم

 حرفاش که بودم فهمیده مدت این تو. دادم تکیه ماشین کاپوت به ،کمی فاصله با کنارش و شدم

 این دست از! اوف. شم پیاده هم من که بود این منظورش شد پیاده وقتی. زنهمی رفتارش با رو

 رو به رو منظره به سکوت با دو هر که گذشت چقدر دونمنمی. کنهمی دیوونه رو من آخر پسر،

 بودن حس این هم خودم راستش. کنه شروع خودش تا بودم ادهایست آروم هم من. بودیم خیره

 .داشتم دوست رو، عطرش بوی رو، کنارش

 :گفت گذشت سکوت به که مدتی از بعد

 .بزنم حرف بخوام شیمی خسته -

 :داد ادامه و کرد اشاره بود جلوترمون کمی درخت زیر که نیمکتی به و

 .بشین -

 :گفت که کردم نگاه منتظر بهش. نشست کنارم داوم که نشستم نیمکت از قسمتی و رفتم

 .بزنم حرف تونمنمی نکن نگاهم جوریاین -

 نفس. کرد آرومی یخنده که پایین، انداختم رو سرم سریع نگه، چیزی نکنه اینکه ترس از

 خیره رو به رو غریب عجیب شهر به اون مثل هم من. شدم خیره رو به رو به و کشید عمیقی

 :دکر  شروع که شدم

 یه من. تهرانی یخانواده یدردونه عزیز ینوه شدم من که شد شروع جایی اون از چیز همه -

 ازدواج جا همون پارسال دخترش. کننمی زندگی انگلیس شوهرش و دختر با که دارم عمه دونه

 پدرم با که عموم یکی اون. امین و امیر بابای دیدی، که رو دونشون یه. دارم عمو هم دوتا. کرد

 نهایتبی بودند، دوقلو که عموم و بابام.کرد فوت مادرم و پدر عروسی بعد بود؛ مجرد بودند، دوقلو
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 و پدربزرگ مرد، عموم وقتی از. مادربزرگم شبیه عمم، و امیر بابای اما بودن؛ پدربزرگم شبیه

 به من که این تا. نشدن کدوم هیچ اما بشه؛ عموم شبیه هاشوننوه از یکی داشتن آرزو مادربزرگم

 به آتوسا که منم از بعد. همه یدوردونه عزیز شدم موقع اون از. شدم بهش شبیه و اومدم دنیا

 یه و دختر تا دو که دارم، خاله یه فقط که هم مادریم یخانواده. شد من شبیه هم اون و اومد دنیا

 خالصه. پسر یه و دختر دوتا یکی اون داره، پسر دوتا شون یکی. دارم دایی هم دوتا داره، پسر

 چیز یه نداشت امکان. بودیم لوس همچنین و عزیز نهایتبی آتوسا و من پدریم خانواده بین

 رو همه آشناها و فامیل توی همیشه که پسری تا گذشت و گذشت. نشه فراهم و بخوایم

 بود، نشکسته رو دلش کس هیچ و بود مجلسشون شیرینی اون همه قول به اصال و خندوندمی

 پنج یعنی بود؛ سالم یک و بیست یادمه درست. تلخ خیلی شکست یک خورد؛ شکست یک

 بودم رفاه تو همیشه که منی. شرکت تاسیس برای بود فروخته رو ماشین و خونه بابام. پیش سال

 یه. بودم دانشگاه چهارم ترم. ساختم باهاش خب، اما وضعیت؛ اون کردن تحمل بود سخت برام

 بود خرمایی موهاش. شدم جذبش اول نگاه تو که کردم برخورد دختری یه با دانشگاه رفتم که روز

 که شدم متوجه مدت یه از بعد. بود نازی و خوشگل دختر. بود الهه اسمش عسلی، هاشچشم و

 دوست. کردممی فکر الهه به رو شب هر تقریبا من. دنبالشه دانشگاه پسرهای یهمه چشم

 ترم اواخر بگذریم... که بودن دنبالش رنگارنگ پسرهای قدراون اون اما بشه؛ جذبم که داشتم

. کنه آشنام دخترش دوست با خواستمی. بیرون بریم گفت بهم مهرشاد شب یه که بود چهار

 دختر فهمیدم شدیم آشنا که بعد. خودش شبیه تقریبا دختر یه همراه دیدم رو الهه رفتیم وقتی

 تا شد، بیشتر و بیشتر الهه و من یرابطه بعد به وزر  اون از. مهرشاده دختر دوست همون عموش

 مشکل اما. مهمه واسم زندگیم توی بودنش چقدر و خوامشمی چقدر گفتم بهش که جایی

 هم امیر حتی. الهه بود شده زندگیم و وقت یهمه من اما. کردنمی مخالفت که بودن خانوادم

 حسودن، همه که گفتممی من ولی ریم؛خونمی هم بدرد الهه و من که گفتمی و کردمی تعجب

 باز اما بود؛ شده قطع رابطشون الهه عموی دختر و مهرشاد که بود وقتی چند. گنمی دروغ همه

 تغییر رفتارش کم کم الهه که گذشت سال یک. نداشت اون و من دوستی روی تاثیری هیچ هم

. کردمی رنگ رو موهاش. گرفتمی گرم خیلی رفیقام با اما نمیاد؛ خوشم دونستمی. کرد

 با شنیدم بعد چندماه. نبودن من پسند مورد که کارهایی دقیقا. کردمی مختلف هایعمل

 دیدمش خودم بار یک که این تا. نکردم باور من اما شده؛ دوست سیاوش دوستم ترینصمیمی

 من زا بهتر یکی با که گفت و چشمام توی زد زل! کرد؟ چیکار دونیمی. خواستم توضیح ازش
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 تمام با روز اون من! شکستم... و خوادنمی رو من دیگه داره، پول داره، دوستش. شده دوست

 خودش اما نبود؛ بد الهه مالی وضع. رفتن ایران از سیاوش با بعدش وقت چند. شکستم وجودم

 .بودیم دوست هم با سال یک الهه و من. نبود گذشته زیر سربه و آروم دختر اون دیگه. باخت رو

 دوباره و داشتیم خوبی سود خداروشکر. کرد تاسیس رو شرکت بابا الهه رفتن از بعد چندماه

 آدم اون دیگه من. من دل زخم جز به شد درست چیز همه. بخریم رو ماشین و خونه تونستیم

 روی دخترهای یهمه از رو الهه انتقام خواستممی. ترافسرده و گیرتر گوشه روز هر. نشدم سابق

. نوشیدنی و سیگار روز هر زدم،نمی دود به ب**ل که منی. سنگ از و شدم مغرور. گیرمب زمین

 هنوزم اثراتش اما گذرهمی موضوع اون از سال چهار که االن به رسیدیم تا. بود جالب خیلی... هه

 ...هست من روی هنوز   که

 این دلیل گوب پس. باشه کرده تحمل رو سختی قدر این که کردمنمی رو فکرش حتی واقعا

 .بود چی رفتاراش

 دفترم داخل که روز یه. امسال تا نداشتم ایعالقه دختری هیچ به من که بود سال چهار: علی

 داره که گفت. داد استعفا درخواست و اومد کردمی کار پیشم قبال که کسی ارشیا بودم نشسته

 دوستاش از تا دو گفت نگار که گشتممی جدید معمار یه دنبال روز اون از. دیگه شهر یه میره

. مصاحبه برای بیان دوستاش که کرد راضیش بابام به التماس و اصرار کلی با گردنمی کار دنبال

 که هم نگار. بودم مخالف دستم زیر دختری هر کردن کار با که چون بودم، مخالف خیلی من

 همین برای نیست من دنبال که دونستممی. داشتیم بهش کامل اعتماد و بود بابام دوست دختر

. بابام سراغ رفت نیستم، راضی من دونستمی و کرد زرنگی اون اما. همیشه بود خواهرم جای

 منصرف تصمیمش از رو مصاحبه برای پیشم بیاد که اونی اول روز توی که بستم شرط نگار با من

 دوست مخود اما کنه استخدام دستش زیر خواست رو کی هر نداشتم، مهرشاد به کاری. کنم

 از من ولی. تونینمی گفتمی نگار اما بره، کنم دکش رو پیشم میاد که دختری اون زودتر داشتم

 زدم؟می حرف تلفن با داشتم اومدی که اول روز یادته. کردم شروع اول روز

 :داد ادامه که دادم تکان سری

 نشستی ریلکس و نمیری رو از تو که دیدم آخرم. نبود کسی خط پشت اصال بود؛ الکی همش-

 دوست واقعا دیدم رو کارهات نمونه که وقتی. میز روی کوبیدم رو تلفن جوری اون و شدم عصبانی

 کردم کاری هر ماه یک اون توی. بیام کوتاه که بودم اون مغرورتر من اما کنم استخدامت داشتم

 غ ر چی هر دادم، الکی گیر چی هر بازم شدی کامل استخدام هم وقتی. کنم پشیمونت نتونستم
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 محیط یا بیرون. اومدمی خوشم شخصیتت و اخالق از طرفی از. کنم اخراجت نتونستم بازم زدم

 لج. شیطون و شر دختر همون بودی که ها ما پیش اما خانومانه و سرسنگین بودی که کار

 و تیپ موهات، ساحل کشیدنت، خجالت کردنت، نگاه زدنت، حرف کردی،می که هاییبازی

 اون وقتی شمال شب اون. بودن چشمام جلوی شب هر همه و همه هاتجوابی اضرح ظاهرت،

 اذیتت چرا که شدم متنفر خودم از بیشتر همیشه از سینم به کوبیدی مشت و کردی گریه جوری

 رو حرف اون همین برای نداشتم دوست رو این اصال من و بودن شده قرمز نازت چشمای. کردم

 هیچ به دیگه که دادم قول خودم به گفتممی و رفتممی کلنجار خودم با همش اما. زدم بهت

 .نبود خوب حالم اصال و بودم کالفه همین برای. نبندم دل دختری

  

 

 یکم من اما نشد کبود دستم هم همین برای دستم رو زدیمی آروم خیلی تو بازی آخ شب اون

 درد داری و نمیشی تسلیم تو فهمیدم چون شاید شد؟ چی آخرش دونمنمی ولی زدم؛می تند

 دمای دم شدم جریمه که شمال شب اون. نداشت درد اصال که صورتی در گفتم، آخ کشیمی

 باز در الی. شدم رد اتاقت در جلوی از و کردن یاریم باال تا پاهام چرا دونمنمی ویال برگشتم صبح

. بودی شده ترخواستنی خیلی خدا با لبت زیر هایزمزمه و نماز چادر اون با که کردم نگاه یه بود،

 .گرفتم رو تصمیم شب اون

 :داد ادامه و متعجبم چشمای توی زد زل

 تو میاد که دختری داشتم دوست همیشه بود؟ شکلی چه بچگیم رویاهای دختر اون دونیمی-

. باشن مشکی شب رنگ به همشون و بلند موهاش پرپشت، ابروهاش درشت، چشماش زندگیم

 شاید دختری همون تو کردم فکر اول نگاه توی همون برای. چاق خیلی نه و اشهب الغر قدر اون نه

 .کردم اذیتت اینقدر که بود همین برای هم

 :گفت و گرفت دستش توی رو دستم

 اوج به تونیممی تو و من. نهایت بی دارم؛ دوست رو تو که کنممی احساس من... من شبنم-

 هم کلی گرفتم رو خانوادم رضایت پیش هفته من. کنممی حس االن همین از رو این برسیم،

 تو مادر و پدر پیش رفتم هم پیش شب چند. گفتن احسنت انتخابم به بار این و شدن خوشحال

 خواممی االن موافقن، همه هااون. رو تو خوشبختی قول همچنین و دادم بهشون قول سری یه و

 باشه؟ من برای توجود تمام عمر یه حاضری تو. بدونم رو تو اصلی نظر
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 دونن؟می هم مامانم و بابا یعنی شم؟ شوکه یا باشم خوشحال چیه؟ به چی دونستمنمی دقیقا

 .مثبت   من جواب خوام،می من که باشه اونی جوابت اگه پرسممی ازت سوال یه-

 ...بپرس اوکی: علی

 کنی؟می انتخاب رو کدوم خانوادت و من بین-

 این جواب اگه حتی که دونستممی هم خودم. دیدم رو علی شدن شوکه که بگم تونممی جرات به

 اول حالت به ثانیه چند از بعد اما میدم؛ مثبت جواب و کنممی توجیهش بگه غلط رو سوال

 :گفت و برگشت

 تکرار دوباره رو اشتباه اون دیگه اما کردم انتخاب اشتباه دختر یه و خانوادم بین قبال. خانوادم-

 .کنمنمی

 :گفتم و شدم مطمئن انتخابم از و گفت درست رو جواب که کردم خداروشکر و زدم یلبخند

 .مثبت   من جواب-

 واقعا؟: علی

  

 

 به منم و کردن انتخاب رو من همشون. پرسیدم خواستگارام یهمه از رو سوال این من. آره-

 به فردا گذرهمی خانوادش از تو خاطر به که کسی من نظر به که چون دادم منفی جواب همشون

 رو من یعالقه مورد معیارهای کدوم هیچ هااون که البته. گذرهمی هم تو از دیگه یکی خاطر

 .نداشتن

 مگه؟ چیه تو معیارهای: علی

 .داری تو که هاییهمون-

 که بود باری دومین این. شدن نمایان صورتش یچاله دوتا اون دوباره که کرد ایخنده علی

 .دادم انجام و کنم امتحانش داشتم دوست همیشه که رو کاری اختیار بی. خندیدمی

 :گفتم و اشگونه دوچال در کردم فرو دستم دوتا اشاره انگشت

 .خندیدنت یلحظه خویشم دنیای عاشق شود؛می جا من دنیای اتگونه یچاله سیاه تو-

 :گفت و شد جدی علی

 شدی؟ کسی عاشق حال به تا چی تو-

 :گفتم و کشیدم آهی و شدم تهگذش یاد حرفش این با
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 .دارم احساسی یکی به کردممی احساس زمانی یه اما... نه-

 :گفت و کرد نگاهم کنجکاو علی

 کی؟ به-

 فکر هم اون بود، بهش چشمشون فامیل دخترهای همه. نیافتنی دست و مغرور اما بود، فامیل-

 جذبش شد باعث هم نهمی. گرفتنمی تحویل رو کی هیچ همین برای. شده کسی بود کرده

 و درده بی کردنمی فکر همه که فامیل مغرور و آروم دختر همون بودم، شبنم من اما بشم،

 ...باشن اون جای داشتن حسرت

 شد؟ چی بعدش خب: علی

 دبیرستان بود کمتر سنم موقع اون خوب گفتم دوستم به داشتم بهش که احساسی از بار یه-

 به که بکشیم حرف زبونش زیر از و بدیم پیام بهش دوستم وشیگ با گرفتیم تصمیم روز یه. بودم

 دوستم روز اون از. کردم پیدا مامانم گوشی توی از زور به رو شمارش. نه یا داره عالقه کسی

 بهم خبر رسید کنکور نوبت که سال یک بعد. خواستم نتیجه ازش من و کردمی چت باهاش

. کرد اقدام زود دیگه خوب اما بود تربزرگ من از سال نجپ فقط اینکه با. کنه ازدواج خوادمی رسید

 سال دوازده که دوستم ترینصمیمی. کنه ازدواج خوادمی دوستم با فهمیدم بعد دونی؟می

 .بودم دوست باهاش

  

 دوستم وفایی بی از نشدم، ناراحت نداشت وجود که عشقی دادن دست از برای روز اون من

 ...هم باز دونست،می ور  من حس که اون. شدم ناراحت

 درونم حال از که بود خدا فقط اما کردممی خرید دوستم عروسی برای ظاهری شوق یه با مثال

 اما کردم، خوشبختی آرزوی براشون دلم ته از و رفتم هم محضر حتی. بس و داشت خبر

 .گرفتن طالق هم از پارسال که بود شکستم دل تاوان شاید نکردم هم نفرینی که من دونمنمی

 .کنم ناراحتت خواستمنمی: علی

 .کرد پاک و دادم ریختن یاجازه بهشون کی نفهمیدم هم خودم که رو صورتم اشکای هم بعد

 :کرد زمزمه و داد قرار صورتم با مماس را صورتش کمی کنه بهتر رو حالم اینکه برای علی

 بیدار و ازهتـ شـکفه، چـشـم و گـل روی او ز شود که شب نم هست عدو! هیهات-

 یـکبـار به جـمله او نـم آن شود نـاچـیز دم آن در خورشیـد، آیـد پدید چو لیکن

 شب؟ نم چی-
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 نداری؟ اطالعات هم خودت اسم مورد در یعنی. شب نم بله،: علی

 .شنوممی که بار   اولین واقعا نه-

 :گفت و کردممی حس را هایشنفس گرمای که جایی تا شد ترنزدیک من به کمی

 روی بر ابر،بی هایشب در کوچک، بسیار هایقطره شکل به که است آبی بخار شب، نم-

 «نشیندمی گیاه و گل هایبرگ

 .شدند سرخ خجالت از که هاییگونه و. گرفت آرام ناخوداگاه که دلی و

 توانستیممی کاش" 

 کنیم ذخیره جایی را مانه*س*بو اولین طعم

 رفتمی الزو به رو عشقمان عمر هرگاه تا

 را طویلی راه چه بیاوریم یاد به و کنیم اشمزه مزه

 " ایمکرده سپری ه*س*بو اولین برای

 

. کردمی گوش اون و گفتممی من. آیندمون تا گذشته از زدیم حرف علی با صبح خود تا شب اون

 ،داشتنی   دوست و جذاب خودش قول به چقدر اینکه تا متفاوتشم، هایاخالق عاشق اینکه از

 و تنهایی ترسم ترینبزرگ از گفتم خودم از.کنه تکیه بهش تونهمی دختر یه که همونی درست

 تنهام که داد قول اما. بریزن ترسات یهمه کنممی کاری یه که گفت. ارتفاع یعنی بعدیم ترس

 ترسی امروز تا گفت تعجب کمال در اما چیه تو ترس پرسیدم ازش. پیشمه همیشه ذاره،نمی

 دلم در قند کیلو کیلو که من از وای. منه دادن دست از ترسش تنها بعد به امروز از اما هنداشت

 بچه تا چند اینکه تا کردیم صحبت هم عالقمون مورد حیوان حتی گل، غذا، رنگ، از. شدمی آب

 داره دوست بچه دوتا همیشه که گفت اون اما. ندادم نظری هیچ خجالت از من و باشیم داشته

 شوق یه با و گذاشتم کنار رو خجالت رسید، هابچه اسم به نوبت وقتی. پسر دیگری و ردخت یکی

 خواهر اما داشتم دوست خیلی و اسم انتخاب همیشه که گفتم و زدم حرف اسمشون از ذوقی و

 زنی برادر که کرد خداروشکر بار چند و خندید اون. کنم انتخاب اسم واسش که نداشتم برادری یا

 باجناقی مهمتر همه از و باشه چشمی هم و چشم که زنی خواهر و دربیاره بازی رتیغی که نداره

 همیشه مامانم که گفتم و گفتم من. مادرم و پدر ی کرده عزیز داماد میشه خودش قول به و نداره

 مامانم حرف ی صدقه قربان چقدر او و کنی شوهر پرجمعیت ی خانواده یک به باید تو میگفت

 بابام و مامان که دیدم تعجب درکمال و بود صبح پنج ساعت خونه برگشتم تا شب اون. رفت
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 این برای رفتمی ضعف دلم من و بودن من منتظر که فهمیدم و کنارشون نشستم. بودن بیدار

 جواب قاطعیت با هم من خواستند و را من نظر و پرسیدن عاشقانمون شب از. انتظارهایشان

 خواهد خوشبخت را من علی گفتند و کردند تحسین را من انتخاب که چقدر و دادم را مثبت

 .بودم ماننفره سه کوچک جلسات آن عاشق چقدر من که وای. کرد

 بود عمرم تولد بهترین. آمدند خواستگاری برای جون نازی همراه به ابراهیمی آقای و علی بعد روز

 یحلقه و دادم آخر بار رایب خجالت کلی با را مثبت جواب هم شب آن من. هاعزیزترین کنار در

 شد این بر قرار ابراهیمی آقای پیشنهاد به. گرفت جای انگشتم در علی نگین تک ی کرده نشون

 اما بخواند، علی و من راحتی برای محرمیت یصیغه یک عاقد و بریم محضر به بعدش روز دو که

 باخبر علی مادر و درپ و من مادر و پدر جز به صیغه آن از کس هیچ علی و من یخواسته به

 وقت هیچ. هستم ابراهیمی یخانواده یکرده نشون من که دونستنمی همه تقریبا اما. نشدند

 دسته همراه داشتم تن به که سفیدی روسری همراه به شلوار و مانتو. نمیشه فراموشم محضر روز

. بود شده همیشه از ترجذاب عجیب مشکی شلوار و کت آن در که علی و رنگ یاسی گل

 .بخره من برای یکی روزی علی شد قرار که گل شاخه هزار سه شد من یمهریه

 :گفت گوشم زیر که وقتی چشیدم بله گفتن از بعد را بختی خوش واقعی طعم من

 ...من شبنمی آمدی خوش من زندگی به-

 رو روز اون.اون شبنمی شدم من روز اون از درست کاشت، پیشانیم روی آن از بعد که مهری و

 هاآن متعجب یقیافه چقدر و پیوستیم هابچه جمع به خندون شب آخر و گشتیم علی با کامل

 .بود دارخنده ما یشده قفل همدر هایدست قبال در

*** 

 :مثال افتاد هااتفاق خیلی سال یک این توی. گذرهمی علی و من محرمیت از سال یک

. نمیره یادم رو مجردیش یخونه رفتم تنهایی که اولی روز. علی و من بین عشق شدن ترعمیق

 رو خودش حد همیشه که الحق و کرد آرومم رفتاراش و هاحرف با اما داشتم ترس یکم اولش

 میرم هاطرح تمام برای میون در شب یک تقریبا که االن تا و شد شروع بار یه ماهی از. دونسته

 هم با و روز هر. آرامش   یه کنارش در بودن واقعا. کنیممی طراحی صبح تا نفره دو و علی یخونه

 .گذرونیممی
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 باهاش که بود هاییکالس سر علی بازی غیرتی شد،می هابچه یخنده باعث که دیگه اتفاق یه

. براش رفتمی ضعف دلم واقعا زدمی من خاطر به کالس پسرهای سر که دادهایی. داشتیم درس

 .کردممی بحث باهاش کالس لفج دخترهای سر کلی هم من که بماند البته

 از یکی دعوت شنبه پنج هر. بود علی خانواده و هابچه با من شدن ترصمیمی دیگه مهم اتفاق یه

 کی هر و داشت یاری یه اکیپمون داخل کی هر دیگه االن. داشتیم دورهمی و بودیم ها بچه

 جمع داخل هم علی. دادمی جواب و وسط پریدمی یارش کنه اذیت رو دیگه یکی خواستمی

. سابق علی همون شده گفتمی امیر گرفت،می گرم بقیه با بیشتر و بود شده خنده خوش

 بیکار که جمعه هر هم اون از بعد. ترکوندیممی رفتیممی که جا هر همیشه دیگه هم با هممون

 .ما یخونه اومدمی اون یا علی یخانواده یخونه رفتیممی بودیم

 کرده عادت. شد هم طور این و باشم ترنزدیک علی به کسی هر از کردم عیس سال یک این توی

 بیدارم و زدمی زنگ علی هم صبح و خوابیدیممی هم بخیر شب پیام و صدا با شب هر که بودیم

 یادم هنوز. نشوندمی لبم به و لبخند بخیرش صبح پیام با همیشه تلفن اتمام از بعد. کردمی

 من و بودیم مغروری هایآدم هردومون بودیم، کرده قهر مثال و شد واموندع که بار اولین نرفته

 بزنه زنگ بهم و بذاره کنار غرورش علی داشتم انتظار شدمنمی قدم پیش آشتی داخل وقت هیچ

 پیام یه فقط نذاشت، کنار رو غرورش وقت هیچ اون اما بردنمی خوابم اون صدای بدون چون

 :فرستاد

 .نگی بخیر شب که نمیشه دلیل این اما قهری که درسته-

 سپرده فراموشی به و یافتمی پایان همیشگی بخیر شب همان با قهرهایمان و دعوا همیشه

 ما از کدام هیچ زیرا بود، علی با مجدد دیدار برای دوباره شروعی بعد روز بخیر صبح و شدمی

 که چون. بیرون بریم هم با تا لمدنبا بیاد علی بود قرار امروز.بدیم ادامه هم بدون تونستیمنمی

 و دراوردم رو حریرم خنک مانتوی همین برای رفت؛می گرمی به رو هوا بود، ماه مرداد اوایل

 که بود مونده هامناخن از دوتا هنوز. شدم دستم یکشیده هایناخن روی قرمز الک زدن مشغول

 .دادم جواب رو تلفنم و بستم رو الک در خورد، زنگ گوشیم

 ...وال-

 .شبنم سالم: نگار

 خوبی؟ نگار سالم-

 .عزیزم آره: نگار
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 گرفته؟ صدات چرا پس-

 :گفتم ترس با. شد بلند نگار یگریه صدای دفعه یه

 نگار؟ شده چی-

 : ...نگار

 شده؟ چی میگم کردم، سکته که من دختر-

 .کرد فوت مامانم یخاله شوهر: نگار

 یست؟ن که صدا بابای منظورت چیی؟... بیام خدا-

 .آره: نگار

 چطوره؟ حالش. بیچاره صدای من، خدای وای-

 که بگو علی به تو. نداد جواب زدم زنگ امیر به چی هر جا،این بیا شبنم بده خیلی حالش: نگار

 .بگه هم امیر به

 .میام االن عزیزم باشه-

 نداری؟ کاری: نگار

 .خداحافظ نه،-

 .خدافظ: نگار

 عقد یه سینا و صدا هم همین برای. بودن کرده امید قطع کترهاد و داشت مغزی تومور صدا بابای

 پاک رو قرمزم هایالک که طور همین. زندگیشون خونه سر رفتن و گرفتن پیش هفته مختصر

 .گرفتم رو علی یشماره کردم،می

 ای؟آماده. خانومم سالم: علی

 ...علی سالم،-

 کنی؟می گریه چرا شبنم شده چی: علی

 ...یملک آقای علی-

 :گفت علی که بگم رو حرفم یادامه نذاشت گریه

 کردی؟ سرم به جون که تو دختر شده چی-

 .کرد فوت ملکی آقای علی-

 کی؟ واقعا؟ چی؟: علی

 دنبالم؟ میای میشم آماده دارم من. گفت زد زنگ نگار االن علی، دونمنمی-
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 .میام االن عزیزم باشه: علی

 .نداده جواب زده نگز  چی هر نگار بگو هم امیر به فقط-

 .جام اون دیگه ساعت نیم. عزیزم باشه: علی

 دادم پیام هم مامانم به. شدم علی منتظر و رفتم پایین سمت به مشکی کامل تیپ زدن از بعد

 .بودن دیده رو هم باری چند آخه جا اون بیان بابام با که

 .سالم: علی

 سالم-

 .دلم عزیز دیگه نکن گریه: علی

 .بود خوبی مرد خیلی علی،-

 میشه چه خوب اما شدم ناراحت خیلی منم. بوده بابام دوست ناسالمتی عزیزم دونممی: علی

 .دیگه میشه همه نوبت کرد

 گفتی؟ امیر به... اوهوم-

 .میاد داره اونم عزیزم بله: علی

 :گفتم و شدم خیره بهش ناراحت. کرد روشن و دراورد سیگاری علی

 !بکشی؟ سیگار کمتر که ندادی قول مگه علی-

  

 .داری حساسیت تو نبود حواسم اصال عزیزم ببخشید: علی

 .من میگم خودت سالمتی برای بیخیال، اصال رو من علی-

 .این از هم این قلبم، چشم باشه: علی

 دیدن و ماشین ایستادن با که زدم بهش لبخندی. انداخت بیرون به پنجره از رو سیگار هم بعد

 داخل به هم دوش تا دوش و شدیم پیاده علی با. گرفت رو گلوم راه بغض دوباره سیاه هایپارچه

 .رفتیم

 .باشه آخرت غم میگم تسلیت همکار سالم-

 .کردید لطف خیلی هابچه مرسی سالم: سینا

 .میگم تسلیت رفیق، که نکردیم کاری: علی

 (.صدا خواهر شوهر) ماهان آقا میگم تسلیت-

 .داخل ییدبفرما مهندس، خانم ممنونم: ماهان
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 و صدا دیدن با. رفتم داخل به و گفتمی تسلیت ماهان آقا به داشت که انداختم علی به نگاهی

 رفتم، طرفشون به. شد بیشتر بغضم کردنمی گریه و بودن نشسته هم کنار که خواهرش صبا

 .گرفتم جای صدا کنار نگار شدن بلند با هم بعد و گفتم تسلیت صبا به اول

 .میگم تتسل عزیزم صدا-

 :زد حرف گریه با و کرد بغلم صدا

 رفت رفت؟ مهربونم بابای دیدی رفت؟ بابام دیدی شد؟ چی دیدی... عزیزم... شبنمی... شبنم-

 ...مامانم پیش

 اما. ریختنمی امگونه روی زیادی سرعت با اشکام. بزنه حرف این از بیشتر نداد اجازه هق هق

 :گفتم همین برای کردم،می آرومش باید

 هااون. باش مطمئن مادرته کنار بهشت توی االن بابات باش، آروم. دلم عزیز باش آروم هیس،-

 .گلم نکن اذیت رو خودت ببینن، ناراحت رو تو ندارن دوست

 :گفت که کردم نگاه قرمزش هایچشم به و شدم جدا صدا از نگار یگرفته صدای با

 از کمک، برای نیست کسی هستن خارج بیشترشون صدا هایفامیل که جایی اون از شبنم-

 !بیزحمت؟ میای کرد، درخواست نمیشه که هم هامهمان

 !حرفیه چه این نگار آره-

  

 .رفتم آشپزخانه طرف به کیفم آوردن در از بعد و شدم بلند

 .سالم-

 خوبی؟ سالم: مهرنوش

 .نیستم بد-

 .کمک بیا اومدی شد خوب: مهرنوش

 از بعد. بودن اومده هممون هایخانواده که رسید شام نوبت خرما و حلوا کردن درست از بعد

 .بودن مونده هنوز هم هابعضی اما رفتن هابعضی شام، و هامهمان از پذیرایی

 میای؟ ما با تو. بریم ما شبنم: مامان

 .میام علی با بعد کنیم جور و جمع یکم رو جااین بمونم من مامان نه-

 .میارمش من باشینن نگران شما مادرجون آره: علی

 .پسرم باشه: مامان
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 :گفت و اومد سمتون به گفت،می رو آخر تسلیت نگار بابای به که حالی در بابا

 بریم؟ خب-

 .میاد علی با شبنم: مامان

 .هابچه خداحافظ فعال. بریم ما پس خب: بابا

 .خداحافظ-

 .دیدار امید به: علی

 .مامان شبنم باش صدا مواظب: مامان

 .چشم-

 .خدافظ: انمام

 .دار خدانگه-

 .دیدار امید به: علی

 فردا اما میریم، ما جان صدا-.کردیم رفتن عزم تمیزکاری، از بعد و رفتیم خونه سمت به علی با

 .میایم کمک برای دوباره

 .توروخدا ببخشید ها،بچه کشیدید زحمت خیلی: صدا

 .داشت حق ما یهمه گردن به رسول عمو بکش، خجالت صدا حرفیه چه این: علی

 .کنیم جبران هاتونخوشی توی ایشاهللا: صبا

 .اجازه با فعال عزیزم، نکنه درد دستتون-

 من علی هابچه از مجدد خداحافظی از بعد. بمونن جااون رو امشب خانوادش و نگار که شد قرار

 .خونه تا رسوند رو

 .کشیدی زحمت خیلی نکنه درد دستت-

 .شدی خسته و کردی کار خیلی امروز مه تو. خانوم نداشت قابلی: علی

 .نداره اشکالی-

 .خوشگلم کن استراحت برو: علی

 .آقا مجدد دیدار امید به-

 .خانومی دیدار امید به: علی
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 خداحافظی من با وقت هیچ علی. داخل رفتم تا موند منتظر. شدم پیاده ماشین از و زدم لبخندی

 دیدار امید به بگو من به بینیم،نمی رو هم هدیگ اینکه یعنی خداحافظی گفتمی همیشه. نکرد

 .ببینیم رو هم باز که

. باشه سپاری خاک مراسم فرداش که شد قرار و اومدن خارج از ملکی آقای یخانواده بعد روز

 بهشت میرم که وقت هر داشتم دوست. کردم سر به مشکیم چادر با همراه رو مشکی یمقنعه

 که گفتن راست و سپردیم خاک به رو ملکی آقای روز اون. برم چادر با زیارتی مکان یه یا زهرا

 ماهه چند یبچه هم صبا و بود کرده ازدواج تازه صدا که چون چهلم از بعد. سرده چقدر خاک

 .دراوردن رو مشکی لباس داشت،

*** 

 .بیرون بریم علی با بود قرار امروز

 .پایینم من خانمم سالم: علی

 .عزیزم اومدم سالم-

 کشه،می طول ساعت سه شدنت آماده گفتمی بود خونه مامانم اگه حاال. پایین رفتم لهعج با

-.خورد دماغم به تلخش عطر بوی نشستم و کردم باز رو ماشین در. گفتمی درست هم واقعا

 .سالم

 .پایین اوردن تشریف خانم عجب چه سالم علیک: علی

 بریم؟ قراره کجا ببینم بگو! دیگه نکن اذیت علی... ا ا  -

 .سوپرایز  : علی

 آروم همین برای نشد میریم کجا بفهمم کردم سعی چی هر. خندید که رفتم بهش ایغره چشم

 .شناختمنمی پا از سر خوشحالی از من و دربند رسیدیم ساعت یک از بعد. نشستم

 ؟...جونم علی-

 .خانم شیطون خوایمی چی: علی

 .هاخوشمزه ترشک اون از-

 هوا و بود مهرماه اوایل. نشستیم کبابی یه تخت روی رفتیم زدن قدم و رفتنگ عکس کلی از بعد

 :گفت علی همین برای رفتمی سردی به رو

 نیست؟ که سردت-

 .خوبه هوا نه-
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 خوری؟می چی خب: علی

 ...جیگر جز به چی هر کال چنجه قلوه، دل،-

 .جیگر همون پس اوکی: علی

 !علی؟... ا ا  -

 ؟...شبنمی راستی عزیزم، کردم شوخی: علی

 دلم؟ جان-

 :داد ادامه دوباره. شدم اشپسرانه یخنده ت.س**م من دوباره و زد لبخندی

 نگفتی؟ خانوادت از چیزی االن تا چرا-

 :گفتم همین برای بپرسه؟ من یخانواده از که افتاده یادش سال یک بعد علی کردم تعجب

 تو؟ افتادی من یخانواده یاد چطور-

 هستی همه سوگولی که میگی و کنیمی زیاد تعریف ازشون هاوقت بعضی آخه م،دوننمی: علی

. هستم مادرم یخانواده دوم ینوه و پدرم یخانواده اول ینوه من خوب آره-.میگم همین برای

 دیدیش، پارسال که رو بزرگم خاله. دارم خاله تا سه. دارن دوستم بیشتر اونا دخترم چون که البته

 .راهنمایی یکی اون و تربزرگ من از چندماه یکیشون داره؛ پسر دوتا رانته که همونی

 .صمیمی خیلی باهات که همون بله،: علی

 :گفتم و کردم ایخنده گفتنش لحن از

 .نداشتش خواهر جای هم من و نداشتمه برادر جای اون عشقم، نکن حسودی-

 ...بده ادامه خب: علی

 دختر یه فقط هست هم عموم زن که واست کردم رو تعریفش زیاد که هم دومیم خاله-

 .شیرازن اونا دارن دبیرستانی

 و دایم زن و دایی با پیش سال دو و کردن پیدا اختالف شوهرش با که بود عقد هم کوچیکم خاله

 .کرد ازدواج و شد عاشق جا اون هم پارسال. انگلیس رفتن دانشجوش پسر دوتا

 .کننمی زندگی کرج مادربزرگم با داره دبیرستانی دختر و دانشجو پسر یه که هم کوچیکم دایی

 .دبستانی پسرش و آبادانه همون که هم کوچیکه گفتم، که رو بزرگم عمو

 رو همه بار چند نه دوبار مادربزرگم اما کشیدن زیاد سختی من یخانواده علی، چیه دونیمی

 همین برای. زیاد من به تاشونمحب هم اونا و زیاده خانوادم به وابستگیم من. کرد جور و جمع

 .گرمه اونا به دلم منم ندارن، رو من ناراحتی طاقت
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 .وقت یه نکنم اذیتت که باشه حواسم پس اوه اوه: علی

 .آقا باشه خودت به حواست کردی فکر چی پس دیگه بله-

 :گفت و گرفت جیگر لقمه یه علی غذاها گذاشتن از بعد موند، نصفه حرفامون گارسون اومدن با

 .بخور جیگر من خاطر به لقمه یه بیا-

 .نزن حرفشم حتی علی اصال-

 .دیگه بیا علی جون: علی

 .علی نه-

 بدم؟ بهت زور به با خوریمی: علی

 !دیوانه؟ علی کنیمی چیکار عزیز، نه-

. شدممی خفه داشتم واقعا دیگه .دهنم توی کردمی زور به و گرفتمی جیگر بزرگ هایلقمه علی

 از هم جیگر حتی که واقعا اما بودیم خندیدن حال در علی و من و کردنمی نگاهمون ردمم یهمه

 ...بود خوشمزه علی دست

 بدم؟ بهت خودم هم باز یا خوریمی عزیزم خوب: علی

 .خورممی خودم کردم غلط علی نه نه-

 :گفت و کرد ایخنده علی

 .خوبه دخترها شما برای جیگر بخور، پس-

 :گفت علی که شدن سرخ هامگونه مطمئنم و پایین انداختم ور  سرم خجالت از

 .بکشی خجالت خوادنمی حاال-

 :گفت و زد بهم چشمکی

 بود؟ چطور جیگر ببینم بگو-

 باشه؟ بد و خورد تو دست از چیزی میشه مگه-

 .نمیشه عزیزم نه: علی

 .دیگه خوب-

 .جدید کار برای خونه بیای باید هفته آخر شبنمی راستی: علی

 شد؟ درست-

 .خانم سرکار   بله: علی

 .داری مهمان هفته آخر پس خوب، چقدر علی وای-
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 .بیاد نیست قرار کسی گفته؟ کی نه مهمان؟: علی

 .دیگه بیام من گفتی خودت االن... علی-

 .ایخونه صاحب عزیزم، نیستی مهمان که شما: علی

 .بود رفته یادم کال شماست، با حق بله بله اوه، اوه-

  

 

 .زیاده راه خونتون تا برسونمت بریم بسه، زبونی شیرین دیگه خوب: یعل

 .عزیزم بریم-

*** 

 جااون صبح تا گفتم هم مامانم به علی، یخونه رفتم طراحی وسایل برداشتن با شب شنبه پنج

 را اجازه علی به بیشتر هم و داشتن من به هم مادرم و پدر که اعتمادی از خداروشکر. هستم

 !بودن؟ شده اششیفته جوری این که بود گفته بهشون چی علی دونمنمی. دکردن صادر

 یبرنامه که هم من حمام، بره که خواست اجازه و بود برگشته شرکت از تازه علی رفتم وقتی

 رو صورتیم تاپ و لی شلوارک و اتاق توی رفتم. برو که گفتم بهش داشتم شام کردن درست

 خونه داخل اصال که آنجایی از. آشپزخانه سوی به پیش. بستم خرگوشی دو رو موهام و پوشیدم

 و دراوردم قارچ سس و استیک یه دستور اینترنت از پس نبودم، بلد زیادی آشپزی کردمنمی کار

 .شدم مشغول

 .میاد خوبی بوهای چه به به-

 :گفتم ترس با کردم، برخورد علی صورت به که برگشتم

 !ترسیدم علی... وای-

 .ترسید کوچولو خرگوش اوه: علی

 :گفتم جانب به حق

 .بنداز من به نگاه یه کوچولو؟ کجام من علی-

 .کوچولو عقلت عزیزم: علی

 معلوم تو گوریل هیکل برابر در البته. فهمممی سنم از بیشتر خیلی من نظر به اتفاقا خیرم نه-

 .باشم کوچولو من که

 من؟ چی هیکل چی؟: علی
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 ...گوریل-

 .بگیر پس رو حرفت: علی

 .نچ-

 .بگیر پس رو حرفت شبنمی میگم آخر بار برای: علی

 .عزیزم نیست خبرها این از علی آقا خیر نه-

 .خواستی خودت پس باشه: علی

  

 رو در علی کنم، قفل رو در خواستم تا و اتاق سمت دویدم سریع پس بگیرم خوادمی که فهمیدم

 :گفت و کرد نگاه ایپیروزمندانه لبخند با. برگشتم عقب به که کرد باز شتاب یه با

 .افتاد گیر کوچولومون خرگوش خب، خب-

 .میشه سرد االن بخوریم و شاممون بریم دیگه، بسه شوخی بریم جان علی دیگه خوب... ا ا ا  -

 .ترسیده کوچولومون خرگوش بگو پس اوهو: علی

 با کنه، استفاده من هایضعف نقطه از بود بلد خوب. لجباز و تخس دختر همون شدم دوباره

 :دادم جواب تخسی

 .بده تو پخت دست نگی بعد نشده سرد تا بخوریم شام بریم که گفتم من گفته؟ کی خیرم نه-

 .خوردیم ازش هم قبال. شدست ثابت شما دستپخت عزیزم نه: علی

 با دادنم، قلقلک به کرد شروع و تخت روی انداختم کنم فرار خواستم تا طرفم، اومد دفعه یه

 :گفت خنده و جنسیبد

 .کردم غلط بگو: علی

 :گفتم کردممی غش خنده از داشتم که حالی در

 ...!دیوونه نکن نکن، علی آی-

 !ها بشه بدتر نذار ببین گفتی؟ چی: علی

 !کن ولم قلقلکیم وحشتناک دونیمی خودت توروخدا، علی نه وای-

 .شدن باز دورم هم موهام گرفت، درد دل خندیدم بس از

 .ببینم بگو باش زود... اینه تتنبیه همین برای دونم،می عشقم لهب: علی

 .نمیگم-

 ...خواستی خودت پس باش نمیگی؟: علی



                 
 

 

 shabnami 1104|   شب نم رمان

 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

83 

 

 !کردم غلط کردم، غلط علی نه نه-

 :گفت و رفت کنار ایپیروزمندانه بخند با علی

 شدی؟ تسلیم آخر دیدی-

 .رسممی کارت این حساب به-

 .کنی زبونی بل بل نباید باشه یادت منی روقلم تو االن شما خانم خرگوش: علی

 دهد تغییر را جهان تواندنمی لبخند یک."داد سر بلندی یخنده که رفتم بهش ایغره چشم

 ... "است کرده عوض مرا جهان تو لبخند اما

 :گفتم و بردم گوشش نزدیک را سرم و رفتم جلوتر

 .بزن لبخند" طاحتیا" با جهانند، هایدام ترینخطرناک گونه هایچال-

 !دختر؟ کنی دیوونه رو من خوایمی تو: علی

 علی؟-

 دلم؟ جان: علی

 .کنممی فراموش را هایمحرف تمام" جان" گویدمی وقت هر

 .خوشگله خیلی داری؟ چال چرا تو-

 :گفت سپس خندید و کرد نگاه مظلومم یقیافه به علی

 بیشتر را اوفتدمی انداز دست و عمق کم چال یک هایتگونه میان و خندیمی که وقتی من اما-

 !دارم دوست

 تو مامانم قول به افتادمی کوچولو چال یک چپم سمت یگونه همیشه من گفتمی راست

 ...جذابه اوفتهمی چال صورتش طرف یه که دختری گفتممی همیشه هم من... ناقصی

 میگی؟ راست-

 :گفت و بوسید باال اورد رو دستم

 چیه؟ زنیمی دستت به که عطری اسم نگفتی من به هم آخر... خانمی بله-

 .شخصیه دیگه اون-

 .زدن یخ هااستیک کنم فکر... فهمممی باالخره من اما باشه: علی

 !کنیامی پرت رو من حواس چطوری ببین علی آخ-

 این هست بهش حواسم. رفتیم آشپزخانه سمت به و گرفت را کمرم پشت و کرد ایخنده علی

 سفید و سرخ و علی هایشوخی با هم شب اون. خنددمی دیگری زمان هر از ربیشت روزها
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 طراحی مشغول صبح پنج تا و رسید کار به نوبت بعدش اما. گذشت شام میز سر من هایشدن

 شب دومین. بود یلدا شب امشب.بود صبح شش ساعت مونخونه رسوند رو من علی تا و بودیم

 مرخصی هم من خوب ولی اصفهان برن خواستنمی بابام و مانما اما. بودم علی کنار که یلدایی

 .باشم کنارش که بودم داده قول علی به اینکه هم نداشتم،

 داره؟ پسر دوتا که خاله یخونه برم یا تر  نزدیک من به علی آخه من الهی برم قربونت مامان-

 .هستن تتنداش برادر مثل دوتا اون آخه؟ زنیمی که حرفیه چه این شبنم: مامان

 هست خودم شوهر وقتی تا میگم من اما. طور   همین که خدا به دونممی گلم، مامان دونممی-

 رو حساسه علی. باشن برادرم جای و بچگیم بازیهم که هم قدر هرچه نامحرم؟ یه خونه برم چرا

 .میشه ناراحت مسائل، این

 ...!من واسه تو بودی ندیده شوهر چه: مامان

 ندارید؟ اعتماد علی و من به شما. نیست شوخی توق لطفا مامان-

 بری ذاشتیمنمی هم شب یه نداشتیم اعتماد بهتون اگه بابات و من بدون، رو این شبنم: مامان

 ...میری داری هفته هر که داریم اعتماد بهت خیلی پس پیشش بمونی

 من؟ مادر چیه مشکل پس-

 ها؟ بگیم بهشون چی کوش نمشب گفتم بهمون اگه اصفهان رفتیم االن ما: مامان

 .نیومد نداشت مرخصی بگید معلومه خوب مامان-

 و تو دونننمی که هااون. بریم و خونه تو کنیمنمی ول تنها رو تو ما دوننمی همشون هااون: مامان

 هر مرد یه مادر هم بعد. ندارن خبر هم نامزدیتون از حتی دور هایفامیل اصال. محرمید علی

 هم اون شده چی نفهمه و بلرزه دلش جایی یه ممکنه مرده، هم باز بذاره، قرار و قول که هم چقدر

 خوایممی ایهفته یه بابات و من که هم االن نیست، ثبت هم یشناسنامه تو اسمتون هنوز شما

 .بمونیم

 نگار به نگرانید بابت اون از هم اگر. نیست مردی همچین یه علی اما شماست با حق مامان-

 .پیشم بیاد رو روزها بقیه میگم

 .کنممی صحبت هم پدرت با ظهر امروز من باشه: مامان

 :گفتم و زدم لبخندی
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. خداروشکر بود عقیده هم من با هم بابا و کرد صحبت بابام با مامانی ظهر.گلی مامان مرسی-

 نبیا مهرنوش و نگار هم بقیش باشم علی پیش روز سه شد قرار و رفتن سفارش کلی با عصری

 .پیشم

 اون بود قرار هممون هم شب بودیم، دعوت سینا و صدا یخونه همه و بود یلدا شب که امشب

 .بود شده بهتر خیلی هم صدا روحی حال خداروشکر. بمونیم جا

 .کشیدی زحمت خیلی صدا نکنه درد دستت-

 .که نکردم کاری گلم، کنممی خواهش: صدا

 .بپرسم سوال خواممی یلدا، سفره یپا بشینیم بیاین همتون هابچه خوب: نگار

 بود امیر بغل که نگار به منتظر و علی به بودم داده تکیه هم من و نشستیم دیگه هم کنار هممون

 .کردممی نگاه

 نشدید؟ که بشید چیکاره آینده در داشتید دوست ببینم بگید یکی یکی خوب: نگار

 االن و شدم قبول معماری وبخ اما بشم نفت مهندس داشتم دوست همیشه من خوب: سینا

 .راضیم هم

 .شد قسمتم گریمنشی که منشی، یا بشم معلم یا داشتم دوست هم من: صدا

 .راضیم شغلم از هم من: مهرشاد

 مهرنوش؟ چی تو: نگار

 .بود زمین یکره کردن گرم فقط زندگی از هدفش من با دوستی از قبل اصوال که مهرنوش-

 :گفت مهرشاد به خطاب و کرد قایم رو من علی که کرد پرت طرفم به رو مبل کوسن مهرنوش

 !نخوره من خانم به دستش بگیرا، رو زنت جلوی مهرشاد-

 !رو اینا کن ولشون عزیزم من مهرنوشی بیا: مهرشاد

 کردی؟ پیدا پناه و پشت من واسه حاال رسیم،می هم به جون شبی باشه: مهروش

 .کنه اذیتش تونهمین کسی هستم من تا کردی، فکر چی پس: علی

 :گفت که کردم نگاه مهرنوش به جانبی به حق لبخند با

... ا ا ا  ... دیگه بسه: نگار.هوارتا داره زبون خودش اون شدی؟ شبنم حاال تا کی از تو بابا، نه... ا ا  -

 .مهرنوش دیگه بگو خب

 ...دیگه گفت شبنم خب؟ بگم چی: مهرنوش

 :داد ادامه نگار که خنده زیر زدیم خودش عالوه به هم با همه
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 چی؟ تو شبنم خب: نگار

 .گرفت رو من ترمحکم که بیرون بیام علی بغل از خواستممی

 و معماری بعد به جایی یه از اما اومدمی خوشم زیادی هایشغل از مهرنوش عکس من خب-

 رس رو رنگه و طراحی به مربوط که چی هر کال لباس و مد طراحی یا داخلی طراحی مخصوصا

 .دادم قرار زندگیم یلوحه

 رو شغل یه همین همیشه شبنمی عکس و بودم راضی همیشه شغلم از که هم من: علی

 .خواستممی

 آقابزرگ یخونه که بچگی بودیم سن هم علی با چون یادمه. طور همین هم من میگه راست: امیر

 طراح ما که یمگفتمی و کردیممی عوض رو وسایل و پشتی جای هم با همش شدیممی جمع

 .شد مندعالقه شغل این به ما شوق از بود ما از تربزرگ اینکه با مهرشاد حتی. دکوراسیونیم

 وقتی هم هنوز رفتن،می صدقمون قربون هم بزرگ خانم و آقابزرگ هم چقدر میگه راست: علی

 .بدیم دکوراسیون تغییر براشون خوانمی ازمون جااون میریم

 چی؟ خودت شما نمخا نگار خوب: مهرشاد

 :گفتم آروم علی به رو بده جواب و بشینه درست بخواد که نگار تا

 بگیری؟ ترشل رو دستت یکم میشه علی-

 .ماست از بدتر وضعشون هم هابچه ببین نکش خجالت عزیزم؟ چرا: علی

 .میشم خفه دارم فقط... دیگه نداریم خجالت هابچه با که ما هم بعد عزیزم دونممی-

 نفس ندیدم، ایفایده بحث در که هم من. کرد نگاه نگار به و کرد بیشتر رو دستش شارف علی

 .کردم گوش نگار صحبت به و کشیدم عمیقی

 .بشم زایمان و زنان دکتر داشتم دوست همیشه من خوب: نگار

 وقت؟ اون چرا واقعا؟: صدا

 :گفت و کرد ناراحت رو قیافش نگار

. اومده دنیا به ناقص بچه متاسفم بگم و پایین بندازم رو سرم نبیرو بیام عمل اتاق از وقتی که-

 :بپرسه ازم بچه پدر زده خشکشون ترس از همه که حالی در هم بعد

 داره؟ مشکلی چه بچه ببخشید-

 :بگم منم

 .پسره -



                 
 

 

 shabnami 1104|   شب نم رمان

 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

87 

 

 .خنده زیر زدیم پسرها یگرفته یقیافه از دخترها ما و کرد نگاه پسرها به لبخند با هم بعد

 هستید؟ سوزی دهن آش چه دخترها شما انگار میگی همچین: مهرشاد

 .مهرشاد... ا ا ا  : مهرنوش

 روح شبیه دخترها یهمه نیست بازار تو آرایش لوازم دیدم خواب دیشب دیگه میگه راست: امیر

 .بودن شده

 .شده تحریم پسرها سازی بدن داروی دیدم خواب دیشب هم من اتفاقا تفاهمی، چه... ا ا ا  :نگار

 :داد ادامه دخترها ما به رو هم بعد

 !مارمولک از بود شده پر شهر... دخترها المصب بود بدی خواب-

 :گفت امیر به رو ایپیروزمندانه لبخند با

 !کنیدمی مسخره رو دخترا آرایش باشه آخرتون دفعه: نگار

 :گفت وریدلخ با امیر که خندیدیممی داشتیم همچنان ما. بود گروه خنده بمب نگار واقعا

 خانم؟ نگار دیگه کنممی استفاده بدنسازی داروهای از من حاال-

 .ایگنده اینقدر که همینه دیگه، بله: نگار

 .عزیزم باشه داشته و من هیکل شوهرشون آرزوشون   همه: امیر

 .باشه من مثل زنشون آرزوشون   هم پسرها همه اتفاقا... بابا نه: نگار

 .نکنمی غلط پسرها یهمه: امیر

 ...ندیدی آرایش مهرشاد؟ آقا دیگه قشنگیم آرایش با ما حاال: مهرنوش

 ...شو بیخیال قلبم کردم غلط من: مهرشاد

  

 من نظر به هم هنوز. نداریم آرایش اصال دخترها از بعضی برابر در ما واقعا گفتمی راست

 کمی. خندیدمی هابچه به داشت که کردم نگاه علی به لبخند با. میشن پیدا ساده دخترهای

 :گفتم گوشش زیر و کشیدم باالتر رو خودم

 ...کنم پر رو هایتگونه چال هایمس*و*ب با خواهدمی دلم خندیمی وقتی-

 کنهمی سعی کنهمی ریز رو چشماش که وقتی به رسهمی هم تهدید ترینعاشقانه اسکار و

 :میگه تمام جدیت با بعدم نگیره خندش

 .کنممی درستت: علی
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 توی هم پسرها و مهمان اتاق تو دخترها ما و شد تمام هابچه هایخنده و شوخی با شب ناو

 توی برن هابیچاره سینا و صدا نذاشتیم بازی سرتق با. صبح پنج ساعت البته خوابیدند، پذیرایی

 بردنش اصرار به مهرشاد و امیر علی، اما کرد التماس بیچاره سینای چقدر که آخ. اتاقشون

 .خندیدیم سینا یگرفته یقیافه به صدا با خواب موقع که هم چقدر ی،پذیرای

 اون از. بودم دعوت ابراهیمی آقای یخونه شبش من اما خوردیم هابچه با رو ناهار که بعد روز

 مهرنوش همین برای شیراز رفت پرواز با عصری اومد پیش کوچیک کار یه مهرشاد برای که جایی

 مهرشاد اگه شاید. بمونم جااون رو شب تونستممی من و نبود مهرشاد خداروشکر. اومدنمی هم

 گفت،می مهرنوش به هم بعد باشم جااون شب دادن اجازه خانوادم که کردمی شک وقت یه بود

 رو مهرشاد اما گذاشت کاله رو آتوسا سر شدمی حاال. نبود کن ول نیار   در کارم از سر تا هم اون

 ...نه

*** 

 .ونپدرج سالم-

 .دخترم سالم: ابراهیمی اقای

 .خوشگلم عروس سالم: جون نازی

 .جون نازی سالم-

 مادرجون؟ بگی من به نگرفتی یاد هنوز تو عروس: جون نازی

 .مادرجون چشم اما... خوریدنمی مادرشوهرها به اصال شما ماشالله آخه-

 :گفت و کرد ایخنده جون نازی

 .دختر تو زبون دست از-

 .جونم شبی سالم: آتوسا

 .دلم عزیز سالم-

  

 

 .معرفتی بی که هم تو بود، شده ذره یه برات دلم: آتوسا

 .بینیمی رو من شرکت داخل که هم تو گرفتارم بخدا عزیزم، ببخشید-

 .هستی داداشم آقا با همش فراغت اوقات در اما بله،: آتوسا

 .کنهنمی ولم داداشت آقا دیگه کنم چیکار-
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 تو؟ یا اون: آتوسا

 آتوسا؟ داشتی نگهش در دم چرا: علی

 :گفت و گرفت کمرم پشت رو دستش هم بعد

 .عزیزم بریم-

 :گفتم آتوسا به رو و برگشتم خنده با

 ...گفتم دیدی-

 برابر کپی برادر و خواهر این واقعا. شد نمایان اشگونه روی چالی علی مثل که کرد ایخنده آتوسا

 .بودن هم اصل

 خانم؟ وجکور  این گفتمی چی: علی

 .خواهرت به حتی حسودما، من-

 خانم و آقابزرگ داخل بریم بیا. بپیچونی بلدی خوبی به که من برم حسادت اون قربون: علی

 .هستن هم بزرگ

 .بود شده ذره یه واسشون دلم نگفتی؟ زودتر چرا پس واقعا؟-

 اشخنده ایصد شد باعث که. دویدم داخل سمت به و دراوردم علی دستای از رو دستم سریع

 :بگه و بشه بلند

 .داد ترجیح من به رو پیرزن پیرمرد کن نگاه-

 هایچشم و زیبا سفید موهای با پیرزنی به و رفتم پذیرایی سمت به علی حرف به توجه بی

 نگاهی. زدمی حرف او با و بود نشسته آقاجون کنار. شدم خیره نداشتند را جوانی برق که مشکی

 مردان در غرور که راستی به. بود کرده حفظ را خود غرور هم هنوز پیری اوج در که کردم آقاجون به

 .داشت زیادی نقش خاندان این

  

 

 زیبا؟ دختر ایستادی جااون چرا: بزرگ خانوم

 .بزرگ آقا سالم بزرگ، خانم سالم-

 :گفت و کرد نگاه من به بود اشخانواده برای فقط که پدرش و علی همانند لبخندی با آقابزرگ

 کنی؟می نگاه چی به... دخترم سالم: آقابزرگ

 .بزرگ خانم و شما بین عشق به-
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 علی؟ علی،: آقابزرگ

 آقابزرگ؟ جانم: علی

 .کنهمی چشم رو خانومم و من االن ببر رو زنت این بیا: آقابزرگ

 آقابزرگ؟ داشتیم... ا ا ا  -

 .بریم بیا خانومم، بریم بیا: علی

 سوال چندتا و گرفت تماس علی با مهرشاد بودن دیده تدارک بیحسا جون نازی که شام از بعد

 دونمنمی و بود آشپزخانه داخل هم ابراهیمی آقای. رفت اتاقش سمت به علی که داشت ازش

 خیلی نظرم به روزها این. زدمی حرف تلفنش با داشت بالکن در هم آتوسا! کردمی چیکار داشت

 .نشستم آقابزرگ و بزرگ مخان مادرجون، کنار منم. زنهمی مشکوک

 کنه؟نمی اذیتت که علی مادر، شبنم: جون مادرجون

 میده نشون کنهمی رفتار شاهزاده یه مثل همسرش با که مردی چیه؟ دونیدمی... مادرجون نه-

 .شده بزرگ ملکه یه دست زیر که

 بزرگ ملکه یک دست زیر هم( ابراهیمی آقای) ابراهیم البته... دختر نکن زدم خجالت: جون مادر

 .شده

 :گفت لبخند با بزرگ خانم که کرد بزرگ خانم به ایاشاره و

 .عروس بریز زبون کم-

 .آشپرخانه توی کنهمی چیکار داره ابراهیم ببینم برم من... شوهر مادر چشم: مادرجون

 هک گردم نگاه بهش و گرفتم جون مادر از چشم بزرگ خانم صدای با رفت، و کرد ترک رو ما جمع و

 :گفت

 .بکنیم تو از تشکر یه خواستیممی آقابزرگ و من دخترم شبنم-

 بزرگ؟ خانم چی برای تشکر -

  

 

 از قبل علی همون شده. کرده تغییر کلی شدی علی زندگی وارد تو وقتی از اینکه برای: بزرگ خانم

 .نگذره ازش خدا یدختره اون با دوستی

 بهت رو دلیلش دونمنمی. هست و بوده عزیز ما ایبر  همیشه علی دخترم میگه درست: آقابزرگ

 نه؟ یا گفته
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 .گفته آقابزرگ بله-

 .دخترم علی زندگی توی اومدی تو که خوشحالیم خیلی ما: آقابزرگ

 .آقابزرگ مرسی-

 .ندازیدمی( بزرگ آقا) خلیل و خودم یاد خیلی رو من علی و تو مادر: مادربزرگ

 از نگاه جون مادر صدای با بود آقابزرگ شبیه خیلی علی گفتمی راست کردم نگاهی آقابزرگ به

 :گرفتم بزرگ آقا

 کجاست؟ علی پس مادر شبنم-

 .مادرجون اتاقش، توی رفت زد زنگ بهش مهرشاد-

 .خانواده نه باشه کار تایم در باید کاری تلفن بسه بگو بهش دنبالش برو: پدرجون

 .پدرجون چشم-

 قدم حال در کالفه که کردم بهش نگاهی شدم وارد زدم در نکهای از بعد و رفتم علی اتاق سمت به

 .بود زدن

 .باشه مهرشاد باشه: علی

 : ... .مهرشاد

 :گفت و داد تکان سری کالفه که شدم خیره علی به و نشستم تخت روی

 .نه: علی

 :.. .مهرشاد

 نداری؟ کاری فعال مهرشاد باشه: علی

 :.. .مهرشاد

 .خدافظ: علی

 :گفتم بهش رو مهربانی با تلفن کردن قطع از بعد

 .دنبالت بیام گفت بابات-

  

 :گفت شدمی نزدیک بهم که حالی در علی

 بمونی؟ من اتاق تو رو امشب نمیشه... حاال میریم-

 :گفت متعجب لحن با علی خنده، زیر زدم دفعه یک که گفت مظلوم قدراون

 خندی؟می چرا-
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 ...بود شده باحال خیلی قیافت آخه... آخ-

 آره؟ دیگه؟ حاال خندیمی من یقیافه به: علی

 .آره-

 :زدم داد خواهش با. من روی افتاد و پرید جهش یه با

 !علی شدم، له... علی. شدم له... آی... آی-

 توام هايه*س*بو شمردن مشتاق من"

 لیوانی در آب زاری   و

 "کندمی فکر تو هايب**ل به که

 :گفت و کرد چشمانم به نگاهی و کرد بلند را سرش

 !باال بکشونی رو همه بود نزدیک دختر؟ خبرته چه کنم؟ آرومت اینجوری باید حتما-

 :کردم زمزمه آروم و زدم لبخندی

 است عشق دیدن دیده به را تو سیمای است عشق شنیدن دل به را تو آواز-

 ...است عشق چیدن ه*س*بو ناز گل شب هر بستانت از خوشتر روی گلشن از

 :گفت و کرد نگاهم بار شیطنت و کرد ایمستانه یخنده علی

 .نمیاد بدش هم خودش کوچولو خانم اینکه مثل نه-

 ...دیوونه-

 .گفتناتم دیوونه این عاشق و دیوونتم وار دیوونه: علی

 پایین؟ بریم باید دیگه کنینمی فکر-

 بخوابی؟ آتوسا اتاق بری امشب حتما باید حاال... هوف: علی

 .باشی خودت آتوسا هایسوال گوی جواب باید دیگه بمونم جااین اگه دونیمی که تو عزیزم-

 !ننداز در اون با رو من... توروخدا نه وای: علی

 .بریم پس-

 سمت به آتوسا با فیلم یک دیدن از بعد هم ما رفتن آقابزرگ و بزرگ خانم بعد ساعت یک تقریبا

 .بود دارخنده خیلی خواب وقت علی یقیافه که وای. رفتیم اتاقش

*** 
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 کلی علی که بماند. بودم علی پیش که بود شبی آخرین امشب و گذشت زودی به هم روز دو

 با دیگه شبنمم هم من خوب اما بمون، جااین خونه بری خوایمی چرا که شد عصبانی و زد حرف

 .کنم راضیش تونستم دخترانه نازکردن هایروش

 خوشمزه سوپ یک بود، ریختن برف حال در آسمان و فتر می سردی به رو هوا که جایی اون از

 .گرفتم رو نگار یشماره و برداشتم رو موبایلم. کردم درست شام برای

 !کردی؟ ما از یادی عجب چه. عزیزم سالم: نگار

 .شده تنگ واست دلم منم. بودم گرفتار توروخدا ببخشید عشقم سالم-

 .دیدمت شرکت توی امروز خوبه حاال، خب: نگار

 .نیومده بهت هم محبت-

 حاال؟ داشتی کارم چه محبت با خانم ببینم بگو: نگار

 .باشه خانم، نگار باشه دیگه؟ زنممی زنگ دارم کار هروقت من یعنی-

 دارید؟ امری چه بگو عزیزم خب: نگار

 .خونمون بیاین مهرنوش با فردا بگم خواستممی-

 بود؟ پیشت کی ببینم بگو کلک بگو عشقم؟ ییتنها افتاد یادت روز سه بعد چطور خدایی؟: نگار

 شب سه این. بودیم هم پیش همه که اول شب! عزیزم؟ زنیمی که حرفیه چه این... بابا نه... ا ا ا  -

 مهرنوش و تو هم فردا از حاال. خوابیدممی خونه رفتممی هم شب بودم علی پیش شب آخر تا هم

 ...دیگه میاین جونم

 .برم باید. بینمتمی فردا نداری؟ کاری حاال. کردم باور بابا باشه: نگار

  

 .برو عزیزم نه-

 .بای: نگار

 .عشقم بای-

 کردی؟ پیدا جدید عشق: علی

 .عافیت... ترسیدم علی وای-

 .برس عشقت همون به برو اما... مرسی: علی
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 وفتادامی امسرشونه از داشت تقریبا که رو بلندم آستین مشکی بافت گشاد ییقه و شدم بلند

 گردنش دور رو دستم. بشم علی قد هم تا ایستادم مبل روی هم بعد کردم درست رو پایین

 :گفتم و انداختم

 .تویی هم اون. ندارم بیشتر عشق یه من دونیمی که تو... عزیزم-

 وقت اون. تو و دونممی من عشقم، بگی ایدیگه کسی هر یا مهرنوش نگار، به بعد به این از: علی

 .دارم واست تنبیهی هم امشب البته که گیرم،می درنظر واست اسیاس تنبیه

 :گفتم و کردم لوس رو خودم یکمی ریختن، دورم اسبیم دم موهای که کردم کج یکمی رو سرم

 جونم؟ علی گرفتی نظر در واسم تنبیهی چه-

 .کوچولو خرگوش میدم نشونت عمال بعدا: علی

 :گفتم گوشش زیر و کشیدم باال رو خودم کمی

 ...من حسود ندارم تو جز به کسی که گفتم من؟ نبود در خوشی که با که بگو گفتی-

 :گفت و کرد چشمانم به نگاهی عشق با و کشید عقب را خودش کمی علی

 ...!بنامد عشق را تو من جز به که هرکس شود الل ولی... نیستم حسود-

 شانمعشوقه کنار از که اییادهپ عابر به حتی شوند؛ عاشق اگر مردها... علی آقا نگو دروغ-

 .اندکرده سفید را دنیا هایزن تمام روی عاشق مردهای کنند؛می حسادت هم گذردمی

 .باش هم بعدش عواقب مواظب... کوچولو خرگوش ها ریزیمی زبون داری خیلی: علی

 با موندن تنها از ترسی دیگر. رفتم آشپزخانه سمت به و آمدم پایین مبل روی از. کردم ایخنده

 کردم درست کافه عشقم بیا-.کنه جلب کامال بود تونسته رو من اعتماد که چون نداشتم علی

 .آمادست سوپ هم دیگه ربع یه. بشیم گرم بخوریم

 :گفت اومدمی آشپزخانه سمت به که حالی در علی

 پیچوندی؟ رو نگار چطوری-

 زور به هم روز سه این بودی؟ کجا شب چند این بود کرده پیله سختی به که نگو، علی اوف-

 .پیشم نیان که پیچوندمشون

 صدای که رفتیم برف تماشای به پنجره سمت به و گرفتیم دستمون به را کافه هایلیوان علی با

 :شنیدم گوشم کنار را علی
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 و برسه بهت غذاش بوی میای که سرکار از باشه، خونت توی کوچولویی خانم یه خوبه قدر چه-

 برف تماشای به و کنه درست کافه واست هم بعد پیشوازت بیاد بچگونش ییافهق با هم خودش

 ...راحت خواب یه هم بعد... میره در تنت از خستگیت تمام و کنی بغلش هم شب آخر بایستید،

 کردم شکر هزارم صد بار برای رو خدا. گذاشتم اشمردانه یشانه روی را سرم و کردم ایخنده

 .کردمی امدیوانه هم باشمش نداشته روز یه اینکه رفک حتی. داشتنش بابت

*** 

 "راوی"

 

 مدتی که شیطون دختر اون. کردمی نگاه خواب در غرق شبنم به و بود نشسته تخت روی علی

 شبش نم یساده صورت بین بود تفاوت چقدر. بود زیبا درخواب قدر چه دنیایش یهمه بود شده

 شانمقایسه هم با خواستنمی حتی. خوردمی قسم سمشا روی روزی که پاکی یالهه صورت و

 نفرین را خود هم چقدر. گفته او به را دلش حرف و دیده رو شبنم که کرد خداروشکر و کند هم

 این از. کردمی اذیتش و تنفر بود گذاشته را داشت او به که حسی اسم که روزهایی بابت کرد

 و دراورد جعبه از را سیگاری. شد بلند تخت روی از و کاشت شبنم پیشانی روی ایه*س*بو فکر،

. نکند اذیت را او شب نم سرما سوز وقت یک که بست را در سرش پشت کرد، باز را بالکن در

 فکرش حتی میشه؟ چی پیشم نباشد دختر این روزی اگه کرد، فکر و زد سیگار به محکمی پوک

 نقطه بشه شبنم که ترسیدمی هیکل و قد این با پسر این ترسید،می اما. دادمی عذابش هم

 از یکی شاید. بذارند ضعفش نقطه روی پا توانستندمی راحتی به اطرافیانش وقت آن. او ضعف

 نشود باخبر آنها بین محرمیت از شبنم و خود مادر و پدر جز به کسی نداشت دوست که دالیلی

 و کرده پیدا جدید ضعف قطهن چندسال این در الهه از بعد علی بفهمد کسی وقت یه. بود همین

 را سیگار. بکنند را کاری همه بودند حاضر علی حسادت روی از که را کفتارهایی شناختمی

 خود با و زد کناری را افشانش موهای و گرفت بغل در را شبنم. برگشت داخل به و کرد خاموش

 او به شبنم هک آرامشی با و زد لبخندی. نگفت من به را عطرش اسم هم آخر دختر این گفت

 .رفت خواب به دادمی

*** 

 "شبنم"
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 خلی واقعا. گفتم بخیر صبح و زدم لبخندی. دیدم را علی باز هایچشم شدم، بیدار که صبح

 کنار در تا داده دیگری روز شما به خدا فهمیدمی و شویدمی بیدار خواب از صبح که است خوب

 .گذارم سپاس تو از خدایا. کنید زندگی عزیزانتان

 شعر باید نره یادت اما بودی پیشم دیشب که درسته... خانوم بخیر هم شما صبح: علی

 .بخونی االن رو فرستادیمی واسم هاصبح که صبحگاهی

... زندگی خود خود یعنی این کنم،می کوک تپیدن تو کنار برای نو از را قلبم شودمی که صبح-

 ...نفسم بخیر صبح

 .کنم سرچ گوگل توی از نکردم وقت بودم بلد رو همین من... گیمزند دلیل تنها بخیر صحبت:علی

 آماده تخت روی صبحانه از بعد. بخوانم را صبحم نماز تا گرفتم وضو رفتم و کردم ایخنده

 قربون دلم تو و کردممی نگاهش داشتم خیره. شرکت بریم بشه حاضر که علی منتظر نشستم

 یدکمه شیک خیلی داشت و بود ایستاده آینه جلوی. رفتممی مردونگیش و جدیت یصدقه

 :گفت و کرد من به نگاه یه. بستمی رو پیرهنش آستین

 خب؟ سرت کنیمی مقنعه امروز-

 ناراحتی با بود، همراهم کوتاهم یمقنعه فقط هم االن و متنفرم کوتاه یمقنعه از دونستمی

 :گفتم

 دارم؟ مشکلی چه امروز چی؟ یواسه-

 :گفت اخم با و برگشت

 .گفتم که همین-

 :گفتم و ایستادم روش به رو رفتم و شدم بلند

 .شدم آماده که بینیمی عشقم دیگه نکن اذیت علی-

 خرخره تا ییقه به کرد ایاشاره سپس کشید گردنم روی گونه نوازش و باال اورد رو دستش

 :گفت و خودش یبسته

 ببندم؟ قدر این رو یقم من دیدی االن تا تو-

  

 

 هایدکمه از چندتا همیشه که علی هم اون کردم تعجب واقعا شدم بستش ییقه یمتوجه هتاز 

 :گفت که دادم، تکان سری منفی عالمت به سر با. بود باز یقش
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 .زیاده عشق و باال حرارت از اینشونه ایبسته ییقه هر-

 چی؟ یعنی-

 :گفت باریدمی عشق ازشون که چشمانی و لبخند با-

 :گفتم و گردنم کبودی سر رفتم نشونه. گرفتم باال رو سرم آینه روی روبه رفتم

 .ها علی مقصر همش-

 خوب... .تنبیهت نبود ترسخت اوردی شانس نبود، چیزی که این تازه عشقم، بود تنبیهت: علی

 .داری برش که خونتون میریم خوایمی رو بلندت یمقعنه اگه حاال

 .پوشممی رو همین نیست نیازی عزیزم نه-

 .بریم پس: علی

 خندیدممی شب که چقدر. پیشم اومدند هم مهرنوش و نگار و خونه برگشتم روز چهار بعد دیروز

 .بود دلتنگیش و کالفگی از نشون که علی هایپیام به

*** 

 که عصرم و ظهر نماز. باشه ما یهخون هابچه هفته این دعوتی بود قرار و بود شنبه پنج امشب

 :گفتم بهش رو متعجب بود، نشسته کنارم که کردم نگاه نگار به شد تمام

 کنی؟می نگاه طوری این خانم نگار شده چی-

 :گفت ناراحت نگار

 .افتادم یکی یاد خونیمی نماز داری دیدم که رو تو-

 :گفتم و سمتش برگشتم متعجب

 کی؟ یاد-

  

 

 .نون حیف: نگار

 کی؟-

 نون حیف. پنجره تو خورهمی شدت با پرنده یه هو یه... خوندهمی نماز داشته نون حیف: نگار

 کنی؟می بازی برد انگری داری تو زنممی حرف باهات دارم من خدایا: میگه

 :گفتم داد با بیرون، رفت و کرد فرار شد تمام جملش اینکه محض به

 .نرسه بهت دستم اینکه مگر نگار-
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 جواب و نشست لبم روی لبخندی مامانم عکس دیدن با. خورد زنگ گوشیم دنبالش برم دماوم تا

 :دادم

 .مامانی سالم-

 .کردن سالم بهم هم با بابام و مامان که بود آیفون روی صدام

 مامان؟ کنیمی چیکار شبنم؟ خبر چه: مامان

 .کنیم درست شام خوایممی اینجان هابچه امشب که، گفتم. سالمتی-

 .بابا شیمنمی مزاحت ما پس: بابا

 .مراحمید زنیدمی که حرفی چه این-

 !نکشیدا گند به رو آشپزخونه: مامان

 میاید؟ کی شما... مامانم چشم-

 .بابا اوفتیممی راه فردا ما: بابا

 .دیگه عصر   برسیم تا: مامان

 .باشید مواظب... سالمتی به باشه-

 :گفتند هم با بابا و مامان

 .دخترم باش خودت اظبمو هم تو-

 .هماهنگ چه اوه-

 .مادر دیگه بریم ما خب: مامان

 .برسونید سالم همه به مامانی باشه-

 نداری؟ کاری. بابا باشه: بابا

  

 .نه-

 .خدافظ: بابا و مامان

 .باشه دارتون خدانگه-

 وتاهک شاید. بدون رو کوتاه عاشقانه این قدر باش خودت مواظب میگن بهت مادرت و پدر وقتی"

 داریم، رو هاعاشقانه این زندگیمون توی هممون. باهاته عمر آخر تا شیرینیش ولی باشد

 . "سازهمی رو زندگی یه که قویه اینقدر ریششون که هاییعاشقانه

 :گفتم بهش رو بدم، قورت رو خندم کردم سعی خورد، نگار به چشمم و بیرون اتاق از رفتم
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 .رسممی رو حسابت بعدا کمک فعال بیا-

 .عشقم چشم: نگار

 .عشقم نگه بهم دیگه کردم توجیح رو نگار زور به افتادم، شتنبیه و علی پریشب حرف یاد

*** 

 .خانمم سالم: علی

 :گفتم و گرفتم دستش از گرفت، جلو رو قرمز رز از بود پر که گلی دسته

 .آمدی خوش... عزیز مرسی. سالم-

 :گفت گوشم کنار آروم

 .هست کارت میز روی روز هر که اون مهریت ، از جدا این نترس-

 اضافه میزم روی گلدون به گل شاخه یه روز هر گفت؛می راست. رفتم داخل به و کردم ایخنده

 .رنگ یه هم روز هر. شدمی

 و بود فوتبال امشب. خندیدیم دیگه هم هایکل کل به کلی و شدیم جمع هم دور همه شب تا

 و مامان بازم خوبه. بکشم جارو رو خونه بار سه باید میگم جرات به. خوردن تخمه مشغول هابچه

 .ببینن رو خونه وضع نیستن بابام

 .بگیرم عکس مامانت برای خونتون وضع از باید: مهرنوش

 .باشن خوش بذار کنیم،می جمع بعد بابا نداره اشکال-

 داد بلند دیدنمی فوتبال ییپذیرا توی که پسرها به رو بودیم ایستاده ما که آشپزخانه توی از نگار

 :زد

 ...اَه اَه کن نگاه... دارن اینا بازیکنه هم این فهممنمی من آخه-

 سرش پشت پسرها.بدید نظر خوادنمی هاخانم شما مردونست تخصص یه فوتبال هیس: علی

 :زد داد بلندتر ریختمی چای فالکس داخل جوش آب که حالی در نگار. خندیدن به کردن شروع

 بخیر یادش... سمردونه مسائل این ندن نظر فوتبال به راجع دخترها گیدمی که پسرهایی ایآه-

 .البته نمیاد یادتون شما بود، زنونه یمسئله یه برداشتنم ابرو قبال

 .خنده زیر زدیم دخترها ما دفعه این

 !رو خودت نسوزونی حاال: صدا

 .هست حواسم نه: نگار

 برداشتم؟ ابرو کی من کنب دفاعی یه حداقل شبنمی: علی
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 عشقم؟ مگرنه ماست با شبنمی: نگار

 علی به. داد تحویلم لبخندی من یغره چشم به توجه بی و کرد رو خودش کار نگار هم آخر

 .دادمی جدیدی تنبیه از خبر و کشیدمی نشون و خط واسم چشم با که کردم نگاهی

 دخترها این البته. نکردیم تاحاال غلطی همچین کدوممون هیچ تا چهار ما از داداش واال: امیر

 ...حسودا نیستن بلد هیچی کال و کننمی آرایش زیاد خودشون چون

 ترسو خودشون آخه نه کننمی حسادت خیلی ما شجاعت به مخصوصا دقیقا آره: مهرشاد

 .هستن

 .هستن هم اعصاب و مخ رو کال: سینا

 .نیستن بلد مه ساده دوبل پارک یه حتی خودشون بدبختی آخه: علی

 :دادم جواب نگار جای به من دفعه این. خوردندمی حرص حسابی دخترها

 .قبول... نیستن شناسایی قابل آرایش بدون. قبول... نیستن بلد دوبل پارک دخترا میگن آقا-

 پسرها ببین حاال. قبول هم باز... هستن هم اعصاب رو و تحمل غیرقابل. قبول... هستن ترسو

 قراره هاخانم همین! میشه درست بگیره زن نداره عیب میگن مادرشون و رپد که هستن چی

 .کنن درستتون

 .جون شبی ایول: نگار

 .ها نگاره با نشینی هم آثار این: سینا

 نشده؟ درست کرده ازدواج تو با وقتی از سینا این خدایی صدا،-

 کنار که هم مهرنوش. یرام پیش رفت قهر حالت به هم نگار. سینا کنار رفت کردو ایخنده صدا

 گوشم دم و کشید رو دستم که نشستم علی کنار فاصله با رفتم آروم آروم هم من. بود مهرشاد

 :گفت

 .بعد یواسه باشه تنبیهت-

 .انجایزه شبیه تو هایتنبیه-

 :گفت لبخند با علی که کردم ریزی یخنده

 ...طور این که-

 آره؟ بده من دوبل پارک دیگه حاال-

 :گفت ندبل علی

 .بود نگار با منظورم من عالی تو رانندگی اتفاقا عشقم نه-
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 .کرد ایخنده امیر و. کرد نگاه امیر به شاکی نگار

 .دارم غیرت روش من رو عشقم کن ولش علی: نگار

 .بغلته که عشقت: علی

 .توئه بغل که عشقم اون منظورم نه: نگار

 :گفت امیر به رو اخم با علی کرد، من به ایاشاره و

 باشه؟ خودش ناموس دنبال چشمش نمیگی بهش چرا تو آخه رو زنت این کن جمع امیر-

 رو سرش خجالت از نگار که کاشت نگار یگونه روی ایه*س*بو امیر و خندیدن هابچه یهمه

 خجالت؟ و نگار. شد هابچه یخنده باعث دوباره و کرد قایم امیر شکم توی

 راه تو پارسال حتی داشتم جرات و دل هم کلی و بودم رانندگی عاشق من گفتمی راست علی اما

 امیر با و نداشت حوصله که شهر توی نگار اما. نشستم فرمون پشت من هم شمال از برگشت

 .بود ما گردن وبال همش و رانندگی از داشت ترس هم شهر بیرون بود

 :گفتم هابچه به رو شمال فکر با

 ندارید؟ مالش یبرنامه امسال بروبچ راستی-

 .بودم فکرش تو هم خودم اتفاقا: مهرشاد

 .بهمون گذشت خوش خیلی که پارسال آره: نگار

  

 

 .بگذره خوش هم باید که شما به: علی

 .شدن خیره بهم عشق با شمال توی امیر سال اون خواستگاری فکر به نگار و امیر

 .نشین غرق: علی

 .بلدیم شنا: نگار

 .میشی غرق یکی رویای تو باز باشی هم ادنی شناگر بهترین اگه حتی-

 :گفت هابچه به خطاب و انداخت بهم عشق با نگاهی علی

 .ریزیممی برنامه شمال برای بعدا-

 اومد علی هم شبش گرفتم ازشون رو هامسوغاتی هم من و اومدن بابام و مامان شب اون فردای

 خوش بهمون کلی برگشتیم و رفتیم هم شمال بعد ماه. دادن سوغاتی هم اون به پیششون
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 تولدم از که بود روز چند. شدیممی وابسته بهم بیشتر علی و من و گذشتمی روزها. گذشت

 .کرد سوپرایزم دونفره شام بایه علی و بود گذشته

*** 

 دیرتر یکم داشت کار جایی علی که جایی اون از. بودیم دعوت هابچه از یک پارتی امشب

 .رفتممی هابچه با باید هم من و اومدمی

 بهش نگاهی اوردم، در بود زانوهایم روی تا که را اممشکی بنددار پیراهن و رفتم کمدم سمت به

 که دونستممی. بود باز خیلی که کمرش   روی پشت از مشکل فقط بود خوب امشب برای انداختم

 رو خودم باالخره گیرهمی رو کمرش ل ختی روی بذارم باز رو موهام اینکه فکر با اما میده گیر علی

 آرایشم قرمز رژ با زدم مشکی ریمل و سایه رو چشمم پشت که کمی. کردم پوشیدنش به راضی

 با. بودم شده نظیر بی انداختم نگاهی خودم به و پوشیدم رو شلواریم جوراب. رسوندم اتمام به رو

 سالن داخل رفتیم اینکه محض به. بیرون رفتم و پوشیدم رو مشکیم شال و مانتو مهرنوش تماس

 .کردم حس رو علی خالی جای

 :میگه که موالنا به رسهمی هم غربت از تعریف بهترین اسکار یجایزه"

 ."نیست جانانت و جمعی با که است آن غربت

 تعویض از بعد. باشه گاهم تکیه که داشتم نیاز بهش پاتیل و ت.س**م آدم همه اون بین واقعا

 سکویی کنار و برداشتم رو آلبالویی شربت جام من اما رقص برای وسط رفتن هابچه لباس

 کردم بلند رو سرم ایستاده کنارم کسی اینکه احساس با. کردممی نگاه رقاصان جمع به و ایستادم

 .کردم نگاهی نیم هیکلی خودش مثل و بود علی سن هم که پسری به و

 .خانم آمدید خوش خیلی: پسر

 که سرم. رسیدمی گوشم به واضح خیلی صداش موزیک بلند صدای و سالن یهمهمه اون میون

 .بود گوشم کنار سرش دیدم برگردوندم

 بشید؟ نزدیک من به حد این تا دادید اجازه خودتون به چطور محترم آقای-

  

 

 !تلخ قدر چه اوه اوه: پسر

 .کمتره دورت مگس باشی که تلخ-

 !بوئه خوش خیلی چیه؟ عطرت اسم: پسر
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 ...مح آقای-

 افتاده؟ تفاقیا-

 .رسیدمی موقع به همیشه. برگشتم نجاتم یفرشته طرف به خورد گوشم به که آشنایی صدای با

 !بیایی دیگه که کردمنمی فکر! اینجاست؟ کی بین اوه: پسر

 افتاده؟ اتفاقی پرسیدم... کردم دیر اومد پیش برام کاری: علی

 .زدممی ولوکوچ گپ یه زیبا خانم این با داشتم فقط من نه: پسر

 :پرسید و ایستاد کنارم اومد علی

 اومده؟ پیش مشکلی-

 :گفتم و زدم لبخندی

 ...عزیزم نه-

 .بودن درآمدن حال در حدقه از پسره چشمای

 .امشب پارتی صاحب... عزیزم هستن من دوست جان حسام کنم،می معرفی: علی

 :گفتم پوزخند با حسام به رو

 .خوشبختم-

 .ندادم دست بهش من که کرد خوشبختی اظهار و وردا جلو رو دستش هم اون

 خط دیگه علی گفتیم. کردیمنمی باور ما اما شده دوست یکی با علی که گفتنمی همه: حسام

 ...داره رو لیاقتش میگم تبریک بهت واقعا دیدم که رو دختر این اما. کشیده

 .مرسی: علی

 .اجازه با فعال خب: حسام

 .شدم خیره روروبه به دوباره و دادم ستون به رو امتکیه

  

 ناراحت ؟ من کوچولوی خانم: علی

 اومدی؟ دیر اینقدر چرا-

 نکرد؟ که اذیتت گفت؟می چی... داشتم کار: علی

 .نه... پرت و چرت هیچی-

 و سمتم برگشت عصبانیت با. شد لباسم ل ختی یمتوجه که داد قرار کمرم پشت رو دستش علی

 :گفت
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 کی؟ ها؟ بپوشی رو این داده اجازه بهت کی-

 ...علی-

 .بریم شو آماده برو! نزن حرف شبنم، نزن حرف نزن، حرف هیشش: علی

 لباس؟ یه برای فقط علی میگی چی-

 حواست خودت. ندارم روت رو اینا هیز هاینگاه حوصله من... شو آماده برو شو خفه گفتم: علی

 بهم جااین بیان خوامنمی بریم شو آماده برو. روته کیا نگاه و جااین ایستادی ژستی چه با نیست

 .برو بکنن زنم به هیز نگاه و بگن تبریک

 باهام اتاق در دم تا هم علی البته که پوشیدم رو لباسم رفتم و بدم قورت رو بغضم کردم سعی

 پرو پرو هم اون اومده، پیش کار براش که بگه حسام به شد مجبور آخرم. برگشتیم هم با و اومد

 با هستم من تا گفت بهش هم علی. رسونمشمی خودم بعد بمونه جان شبنم که گفت ومدا در

 ماشین توی. نگفت هیچی و شد خفه دیگه هم اون. تره راحت خیالم جوری این گردهبرمی خودم

 عصبانیت با فرمون دور بود کرده مشت رو دستش کردمی رانندگی سرعت با علی نشستیم که

 .زدمی فریاد و داد

 اولش از من که جایی حاال کنینمی آرایش قدر این من برای هم عادیش حالت توی تو: لیع

 باز تازه هم موهات... بازه کجا تا پشتش که میپوشی رو لباس این کنیمی آرایش نیستم باهات

 یمتوجه همه که بذاری باز رو موهات مجلسی هیچ توی نداری حق بعد به این از. ذاریمی

 همیدی؟ف بشن بلندیش

 :گفت داد با

 فهمیدی؟-

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 .همیم کنار که وقتی برای کنممی خوشگل و زنممی تیپ تو برای فقط من بخدا علی-

 پیش منی با وقتی نیست نیازی... خوشگلی دیدم نبودم کور کردم انتخابت که وقتی من: علی

 .بکن خواست دلت که کاری ره آزادی اما من قلمروی توی بزنی، تیپ کفتارها این

 بمون شبنم گفتیمی داشتی خبر جااون شرایط از که بودی هم تو مقصر! نزن داد قدر این علی-

 .بریم هم با تا

 !شو ساکت شبنم، شو ساکت: علی
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 نگاه مقصر بزنم تیپ میرم راه همسرم کنار و بیرون میرم وقتی دارم دوست دخترم هم من علی-

 ...بهت الهه قبال اینکه مقصر من؟ م؟من جامعه مردهای هیز

 خودشون راه اشکام. برگشت راست سمت به صورتم زد بهم که سیلی با بشه تمام حرف نذاشت

 علی، وقت اون! نزدن هم مادرم و پدر حتی من؛ گوش توی زد یکی که بود بار اولین. کردن باز رو

 ...که کسی عشقم،

 پاکتی یک نزدیک اون و ریختممی اشک آروم تسکو توی من و نزدیم حرفی خونمون در دم تا

 از ترآروم بود، آروم لحنش شکست و سکوت باالخره و داشت نگه خونه در دم. کشید سیگار

 ...پشیمونی از پر همیشه

 .کنم بلند روت دست خواستمنمی من: علی

 اشتباه هک دادم داری دل رو خودم باز هم من و نکرد خواهی معذرت و نگذشت غرورش از هم باز

 .بردممی رو الهه اسم و زدممی حرف جوری اون نباید و بوده هم من از

 .ببینمت: علی

 سعی. اورد باال و خودش سمت برگردوند رو سرم. ریختممی اشک آروم و بود پایین همچنان سرم

 توی ناگهان. لرزید بغض از امچانه و دزدیدم ازش رو هامچشم اما کنه نگاه هامچشم به کرد

 .کردند پیدا راه بیشتری سرعت با اشکام و رفتم فرو آرومی یخلسه

 .من شب نم نکن گریه عشقم، نکن گریه... هیشش: علی

 :گفت و کرد جدا اششانه از رو سرم

 آدمای اون که چون میگم چیزی اگه من دلم عزیز! ها باشن نمناک شبنم نم هایچشم نبینم-

 سری اون کردن سعی همین برای. دارن رو تو مثل هاییدختر  آرزوی هااون. شناسممی رو پست

 یعنی نبود پاک الهه که چون کردم سود من و رفت گول سرخودشون اما. کنن وارد لطمه من به

 دورت من از روش اون به توننمی که فکرکردن هم دیدن رو تو که سری این. شد ناپاک اما بود

 من باید بکنن دیگه کار یه ممکنه پس. تونننمی که شد ثابت بهشون امشب خوب اما کنن

 نه؟ یا باشه کوچولوم خرگوش به حواسم

  

 از رو تو هم من... خدا جز به کس هیچ. کن جدامون هم از تونهنمی کس هیچ نخوایم اگه ما علی

 .داره رو هوامون که باش مطمئن پس خواستم اون

 .برو خوب حال اب... شبنمی بری جوری این ندارم دوست عزیزم، دونممی: علی
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 کرده بد رو حالت که کسی اون فقط راستی به. زدم لبخندی رویش به و کردم پاک را هایماشک

 ...کنه خوب رو حالت دوباره تونهمی

 .دیدار امید به بده، پیام بهم خونه رسیدی رفتم، تند خیلی بودم منم مقصر-

 :گفت و کاشت امگونه روی بوسی علی

 .فسمن دیدار امید به چشم،-

 زنگ گوشیم که کردممی نگاه گوشی به منتظر و بودم کشیده دراز تختم روی بعد ساعت نیم

 بعد. بود خوابمان از قبل هرشب یبرنامه این البته که داد رو رسیدنش از خبر که بود علی. خورد

 :بود نوشته که رسید دستم به بخیرش شب پیام هم اون از

 وقتی خوادمی دلم... دلتنگی بی دلهره، بی ترس، بی باشی، هخوابید آروم خوادمی دلم خوابی؟"

... گلم بخوابی خوب. کنم نگات چارچوب، به بچسبونم رو سرم وایسم، در دم باشم، جااون خوابی

 ... "ببینی رنگی خوابای

 :نوشتم جوابش در و زدم لبخندی

 با را قلبم آسمان تو و کنم زمزمه برایت را عاشقانه الالیی زیباترین تا بودم کنارت کاش ای" 

 ... "عزیزم بخیر شبت ببرد، خوابت تا کن باران نور چشمانت زیبای مهتاب

 .کند دور من از را گلگی بود بلد مرد این زود قدر چه و

. کردم قبول بودم نشنیده که را خواهی معذرت که موقعی تا امقوی چقدر دونستمنمی وقت هیچ"

" 

 به هم علی که وویسی به و فرستادم علی برای الالیی عنوان هب را وویسی هرشب عادت طبق

 .برد خوابم تا کردم گوشش بار چند نفهمیدم و سپردم گوش بود فرستاده من برای الالیی عنوان

  

*** 

 این که چیزی تنها اما. بود برگشته عادی روال به چیز همه و گذشتمی شب اون از ماهی یک

 به هم با که بود مدتی. بود مهرشاد و مهرنوش دعواهای دبو کرده نگرانم خیلی وقت چند

 هم پیش هفته یک. دونستننمی هم خودشون حتی رو دلیلش و بودند برخورده مشکالتی

 خیلی مهرنوش دوری از مهرشاد حال وقتی چند که گفت بهم علی امروز. کردن تمام رو رابطشون

 هم هادورهمی توی زدن،نمی حرف کالم یک که شرکت داخل. نبود اون از بهتر هم مهرنوش و بده

 زبون زیر اون که شد قرار. کشیدیم عالی ینقشه یه علی با هم همین برای. کردننمی شرکت که
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 کار به دست بعدی مراحل برای دارن دوست و هم واقعا اگه که مهرنوش هم من بکشه رو مهرشاد

 .بشیم

 .بود نیومده هنوز اما بودم نشسته وشمهرن منتظر کافه داخل که بود ساعتی ربع تقریبا

 .سالم: مهرنوش

 .سالم-

 .بود ترافیک شد دیر ببخشید: مهرنوش

 .کردممی نگاه جا این تابلوهای به داشتم منم نداره اشکالی عزیزم نه-

 .دوخت من به رو نگاهش دوباره و کرد کافه دیوار روی هنری تابلوهای به نگاهی

 ...خب-

 خب؟: مهرنوش

 شده؟ چی. ..خب آره-

 .بزن حرف درست شبنم؟ چیشده چی: مهرنوش

 .خنگی به نزن رو خودت عزیزم مهرنوش-

 بگم؟ چی: مهرنوش

 داری؟ دوسش-

 رو؟ کی: مهرنوش

 .اعصابمی روی دیگه که خدا به مهرنوش وای-

 .مخمه رو گیتار این صدای چقدر: مهرنوش

 هم خودت و بودی گیتار صدای عاشق همیشه که تو... بپیچونی رو بحث تونینمی خوب-

 بهت بعدا کنیم کوفت چیزی یه بذار... بابا خب خیلی: نمیاد؟مهرنوش خوشت حاال... زدیمی

 .میگم

 کنی؟می کوفت چی... هوففف-

 سرورم؟ چی شما... پرتقال آب گرم   هوا که چون: مهرنوش

 .لیموناد-

 .داد بهش رو هاسفارش و گارسون به کرد اشاره دست با مهرنوش

*** 

 .خوردی که هم پرتقالت آب خب-
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 .نخوردی کامل رو لیمونادت هنوز تو اما: مهرنوش

 .بخورم لیموناد که جااین نیومدم-

 عزیزم؟ چیکار اومدی پس: مهرنوش

 .بزنم حرف تو با که اومدم-

 جلوش از رو لیوان. شد خالیش پرتقال آب خوردن مشغول دوباره و داد تکان سری مهرنوش

 :درامد اعتراضش صدای که برداشتم

 کنی؟می چیکار... ا ا  -

 رو خورهمی لیوان ته به که نی   صدای فقط و شده تمام ساعته یک نیست حواست اینکه مثل-

 .اعصابمه

 ...هرچی: مهرنوش

 :گفتم ناراحتی با شدم،می وارد دیگه روش یه از باید نداشت، ایفایده جویانه صلح روش این نه

 بهم رو دلت حرف که نامحرمم بهت قدر این من رفاقت، و دوستی سال همه این بعد مهرنوش-

 ها؟ زنی؟نمی

 تکان نه عنوان به سری. کرد نگاه من به اشکی هایچشم با و اوردم باال رو سرش شوکه مهرنوش

 :گفت و داد

 .نه... خوبم دوست نه... نه... خدا به نه شبنمی، نه-

 شده؟ چی مهرنوش بگو بهم پس-

 دیدن طاقت... شدن سرازیر دیگری از پس یکی هاشبگم؟اشک چی شبنم؟ مبگ چی: مهرنوش

 .نداشتم حالت این توی رو دوستم

 آره؟ هنوز؟ داری دوسش-

 .آره: مهرنوش

 کردید؟ کات چرا پس-

 دوستی برای فقط رو من تو گفتم بهش بمونم؟ وضع اون توی تونستممی چقدر: مهرنوش

 .اهاموندعو شروع شد این خالصه... و خوایمی

 نیستیم؟ دوست امیر و علی با نگار و من مگه الهی؟ من بشم قربونت داره ربطی چه-

 و بیست تازه نگار و تو شده سالم شیش و بیست دیگه من... عزیزم دارید فرق شما: مهرنوش

 .ترهبزرگ امیر و علی از دوسال و شده سالش سی دیگه که هم مهرشاد... سالتونه چهار



                 
 

 

 shabnami 1104|   شب نم رمان

 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

109 

 

 سال و سن دردت که دونیمی خوب هم خودت تو مهرنوش؟ داره سال و سن به ربطی چه-

 باشه باالتر سن هرچی میگن که نشنیدی هم بعدش. نیست مهم هم خانوادت برای تازه. نیست

 میشه؟ ترپخته آدم

 تونیدمی شماها! من باباجان وضع این از شدم خسته من... هیچی سال و سن اصال: مهرنوش

 اما آزادترن یکم نگار یخانواده... میارن فشار بهم همش من یانوادهخ. تونمنمی من اما

 تو دوستی به االن تابه چطوری که دونمنمی واقعا من حساسن خیل مسائل این توی تو یخانواده

 شدن؟ راضی علی و

 زور به. شدنمی راضی عمرا من یخانواده وگرنه محرمیم هم به علی و من دونننمی هابیچاره هه

 :گفتم و گرفتم رو خودم یخنده لویج

 اینه؟ مشکلت فقط تو. کن ولش رو اینا حاال. کرد راضیشون زور به ابراهیمی آقای هم اون-

 االن... ندارم مشکلی هیچ من بکنه خواستگاری خانوادم از رو من بیاد قشنگ اگه: مهرنوش

 هم بابام... تازه گیرهمین هم عروسی خونش، ببره دیگه یهفته تا خوادمی رو نرگس هم مهدی

 .بشه مشخص من تکلیف باید اون بعد گفته

 به رو. اوردم دست به خواستممی که رو اطالعاتی هر. شد چی فهمیدم خانم مهرنوش پس خب

 :گفتم مهرنوش

 .میشه درست ایشالله... عزیزم واال بگم چی-

 برسونمت؟ خوایمی برم، دیگه من: مهرنوش.انداخت پایین رو سرش و زد پوزخندی مهرنوش

 .دارم ماشین خودم... برو تو قربونت نه-

 ...شبنمی فقط. فعال پس: مهرنوش

 مهرنوشم؟ جونم-

 .خدافظ. باشه خودمون بین حرفامون لطفا: مهرنوش

 رو علی یشماره و دراوردم کیفم از رو گوشیم و زدم لبخندی. رفت و نشد من خداحافظی منتظر

 :گرفتم

 .عشقم سالم-

 روباه؟ یا شیری... زندگی مسال: علی

 چی؟ تو... شیرم شیر-

 کردم؟ پیادت که ایکافه همون هنوز... شیرم منم: علی
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 دنبالم؟ میای. دارم ماشین گفتم مهرنوش به عزیزم آره-

 بیام داخل بمون کافم همون نزدیک من. شدیم گو دروغ دوتا این دست از چقدر ما که آخ: علی

 .بزنیم حرف

 .دیدار امید به ...عزیزم باشه-

 .عزیزدل دیدار امید به: علی

 .کافه اومد علی کردم، بازی گوشیم با کلی وقتی بعد ربع یه تقریبا

 خوری؟می چیزی: علی

 .خوردم عزیزم نه-

 .بدم بهت چیزی یه خوب خبرهای این دلیل به خواممی من ولی: علی

 .ترمراحت شام با من خب... ا ا  -

 بخورم؟ قهوه یه من میدی اجازه اوکی: علی

 میل بی مهرنوش به نسبت هم مهرشاد که گفت قهوه خوردن از بعد علی.بفرمایید سرورم، بله-

 خوادمی ترسه،می رفتن مسئولیت بار زیر از یکم فقط. داره دوستش هم کلی تازه و نیست

 ...هردوتاشون   زندگی عمر یه از صحبت باالخره. کنه فکر بهش راجع بیشتر

 .کنم صحبت مهرشاد با باید من-

 مطمئنی؟: علی

... اون و تو و من هم فقط... بیرون بریم شبش که ذاریممی قرار باهاش شرکت توی فردا... آره-

 اوکی؟

 .کنم عمل قولم به بریم پس. عزیزم باشه: علی

 .عزیزم بریم-

 ارچیک فردا که کشیدیم نقشه هم کلی و خوردیم تاب و بودیم بیرون علی با شب آخر تا شب

 .کنیم

*** 

 .بزنم حرف مهرشاد با برم که ایستادم آماده شرکت توی بعد روز

 ای؟آماده: علی

 .آره-

 .عزیزم برو پس:علی
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 .رفتم-

 رو سرم و کردم باز رو در مهرشاد جانب از بفرمایید گفتن یاجازه از بعد و زدم رو مهرشاد اتاق در

 .داخل بردم نصفه تا

 همکار؟ هست اجازه-

 :گفت و کرد نگاه من به و برداشت میز روی هاینقشه توی از رو سرش فهکال مهرشاد

 .جان شبنم تو بیا... آره-

 .مرسی. اوهوم-

 رو سکوت خودش آخر بگم بهش چطوری که رفتممی کلنجار خودم با داشتم ایدقیقه پنج تقریبا

 :گفت و شکست

 شبنم؟ شده چیزی-

 ...نه... ا ا ا   عنیی... آره یعنی... نه... ا ا ا  . آره... آآ-

 نه؟ یا آره باالخره: مهرشاد

 ...نه هم آره، هم جورایی یه مهرشاد ببین یعنی... آره-

 نه؟ هم آره هم شبنم چی یعنی: مهرشاد

 بیرون؟ بریم امشب میشه-

 ..خ برید شماها... شبنم شلوغ   خیلی سرم وقت چند این من: مهرشاد

 .نه ها بچه با... نه نه-

 کی؟ با پس: مهرشاد

 .علی و تو و من-

 ...گف هم علی به من اما کنی صحبت بخوای چی به راجع زدممی حدس: مهرشاد

 .داری دوست رو مهرنوش ایذره فقط ای،ذره اگه... لطفا مهرشاد-

 برگشت دوباره اتاقش ایشیشه یپنجره یلبه رفت و کشید موهاش توی دستی کالفه مهرشاد

 :گفت و من سمت

 کجا؟-

 :گفتم و دمز  لبخندی

 .فرستممی واست رو آدرس-

 .باشه: مهرشاد
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 .فعال پس-

 .فعال: مهرشاد

 :گفت و شد ظاهر جلوم علی دفعه یک که بیرون اومدم اتاق از لبخند یه با

 شد؟ چی-

 نشه؟ و بخواد چیز یه تو شب نم میشه مگه-

 .درسته کارش که بشم، شبم نم فدای من: علی

 .فرستممی رو رسآد گفتم بهش... عزیزم خدانکنه-

  

 

 رستوران؟ بریم: علی

 .کمتر آشنا دیدن احتمال و باشه آروم مکان یه فقط نداره فرقی-

 .دارم سراغ توپ و جدید جای یه نباشه کارت شما: علی

 !آقا کنیمی چه ببینم پس-

*** 

 لوکسی و قشنگ رستوران. بودیم مهرشاد منتظر رستوران داخل علی با هشت ساعت راس شب

 .بود

 نیومد؟ چرا پس-

 .نمیده جواب زنممی زنگ... دونمنمی: علی

 .اومدش... اوناهاش آها-

 .شد دیر هابچه ببخشید سالم: مهرشاد

 .بشین نیست، مشکلی سالم-

 .سالم: علی

 :زدن حرف به کردم شروع غذا سفارش از بعد

 بازیا بچه نای پس رو، تو مهرنوش هم داری دوست رو مهرنوش تو هم دونیممی ما مهرشاد-

 چیه؟ یواسه

 دوست و شده خسته دوستیمون از گفت دفعه یه مهرنوش... شبنم نیست بازی بچه: مهرشاد

 .کنیم ترشجدی رو قضیه داره
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 .داره حق هم اون خب-

 ...که نیست که الکی خواممی فرصت که گفتم بهش من داره؟ حق چرا: مهرشاد

 .رفتید جلو ور  راه نصف یعنی دارید دوست رو هم که همین-

 شد؟ عوض دفعه یه چرا مهرنوش فهممنمی من اصال: مهرشاد

 ...که چون-

 نگم کسی به بود گفته اینکه با. گفتم بهش رو بود گفته بهم که رو مهرنوش دالیل و حرف تمام

 .بود خودش خوشبختی برای خب اما

  

 

 زیادی سن که درسته. دهش سالت سی دیگه بترسی، رفتن مسئولیت بار زیر از نباید تو مهرشاد-

 از که ممکنه نباشه، وقتی مهرنوش دادن دست از برای ممکنه اما هست وقت هنوز و نیست

 .کنی معطل زیاد اگه بدی دستش

 :گفت سکوت دقایقی از بعد. کردمی گوش من هایحرف به و بود پایین سرش مهرشاد

 کنم؟ چیکار من گیدمی شما-

 از جلو برو پس داری دوسش واقعا اگه. ببین رو هاواقعیت و قحقای... بیا کنار خودت با: علی

 دفعه این کن، ترجدی رو موضوع و کن صحبت بابا با. بیارن درش چنگت از نذار نترس، هیچی

 .عروسی و عقد مدار و قرار برای بیشتر، آشنایی برای نه برید جدی خواستگاری یه

 یبرنامه یه که بودی موافق اگه تولدش ، دیگه یههفت... داری وقت دیگه یهفته تا. کن فکر یکم-

 .کنیممی ردیف واسش خاص

 که من نظر به. بکنه رو فکراش مهرشاد که شد قرار. نزد حرفی کس هیچ دیگه و اوردن رو غذاها

 زنگ روز یه علی و گذشت هم هفته یه سریع. داشت تلنگر کمی به نیاز فقط موافق   هم خودش

 از دوستم برای. موافقن هم اونا کرده صحبت جون نازی و ابراهیمی آقای اب مهرشاد که گفت و زد

 مهرنوش تولد برای که گذاشتیم قرار هم با همه هم شب یه. شناختمنمی پا از سر خوشحالی

 شاپ کافی یه رزرو کارای دنبال همش هفته یه این توی علی و من. کنیم سوپرایزش چطوری

. بودن کاری یه انجام مشغول کدوم هر هم هابچه. دادیم انجام ونخودم هم جااون دیزاین و بودیم

 جوری یه و مهرنوش امشب باید که بود این هم اون بود من گردن به کار ترینسخت اما

 .شاپ کافی اون به کشوندممی
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*** 

 !بده؟ انجامش دیگه یکی نمیشه حاال-

 .خودته کار کار عشقم نه: نگار

 بیارمش؟ چجوری من آخه-

 بشی؟ سوپرایز تا بردمت کردم راضیت تو تولد شب چجوری من دیدی حاال: رنگا

 .شد نمایان لبم روی لبخندی علی خواستگاری و تولدم یاد با

 هستی؟ شبنم... الو: نگار

 نداری؟ کاری فعال. میارمش عزیزم باشه ببخشید، آره-

 .بای برو، نه: نگار

 .بای-

  

 قوزک باالی تا قدش که رو آسمونیم آبی گشاد پاچه لی رشلوا. بشم آماده تا کردم قطع رو تلفن

 که رو بازم جلو آبی ساتن مانتوی رفتم، کمد سمت به. پوشیدم سفیدم تیشرت با همراه رو بود پام

 آینه جلوی. کردم تن به بود بلندتر شلوارم از یکم هم قدش و ترپررنگ شلوارم از یکم رنگش

 ب،**ل کننده براق یکم زدن از بعد. کردم پاپیونش کج و ردماو هم روی رو مانتوم بند و ایستادم

 یخونه سوی به پیش و شدم ماشین سوار. رفتم پارکینگ طرف به و کردم سر رو سفیدم شال

 .مهرنوش مادربزرگ

*** 

 خوبید؟ مادربزرگ سالم-

 خوبی؟ تو... ممنون دخترم سالم: مادربزرگ

 خوبن؟ پدربزرگ... ممنون من برم قربونتون-

 .نیستش خونه... دخترم خوبه: مادربزرگ

 هستش؟ مهرنوش مادربزرگ،... دور دور رفته پس-

 .شدن نمایان لبش کنار هایچروک که کرد ایخنده مادربزرگ

 چش دونمنمی نیستش خوب زیاد حالش وقت چند فقط. باالست یطبقه دخترم آره: مادربزرگ

 .شده

 .میشه کوک کوک امشب جان رگمادربز  نباش نگران گفتم و خندیدم دلم توی
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 .باال برم من اجازتون با... حالش میشه خوب نیست چیزی-

 .دخترم برو: مادربزرگ

 :گفتم متعجب و شدم وارد مهرنوش اتاق در زدن از بعد

 گرفتی؟ که ایقیافه چه این سالم،-

 :گفت ایگرفته صدای با مهرنوش

 کنی؟می چیکار جااین تو... سالم-

 رم؟ب تا ناراحتی-

 .آمدی خوش نبود، این منظورم نه: مهرنوش

 .بیرون بریم شو آماده پاشو-

 ندارم؟ حوصله بینینمی شبنم: مهرنوش

 .بیرون بریم بیا. ندارم حوصله شده دعوام علی با... کردی غلط-

 .زدی تیپ اینقدر و نداری حوصله خوبه: مهرنوش

 !دیگه پاشو کور، حسودا چشم تا-

 به. تختش روی انداختم و دراوردم رو مجلسیش اینقره نتویما رفتم، کمدش سمت به

 از و مادربزرگ پیش رفتم هم خودم باشه، پایین دیگه ربع یه تا گفتم و نکردم توجهی مخالفتاش

 .پایین اومد مهرنوش ربع یه از بعد دقیقا. خوردم ایرانیش عطر خوش چای

 !زدیمی صورتت اون به چیزی یه حداقل وضعش ؟ چه این-

 .نکردی آرایش هم خودت تو شبنم کن ول: مهرنوش

 .نریختم اشک قدر این من-

 مادربزرگ از خداحافظی از بعد. شد خوشگل الکی الکی چه. کردم آرایشش یکم و باال بردمش

 و بود خودش فاز توی که مهرنوش. رفتیم کافه سمت به و شدیم ماشین سوار مهرنوش

 .ریممی داریم کجا نپرسید خداروشکر

 هم بعد رسیدیم ما که دادم مهرشاد به پیام یه کافه در دم بود، شده تاریک هوا رسیدیم ات

 .کردم صدا رو بود هپروت عالم توی که رو مهرنوش

 .رسیدیم مهرنوش-

 جا؟این اومدیم چرا: مهرنوش

 .دیگه کنیم کوفت چیزی یه که اومدیم مهرنوش؟ کنن چیکار کافه میان-
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 رو در وقتی. داخل بره مهرنوش اول که رفتم آروم من. کافه سمت رفتیم و شدیم پیاده دیگه هم با

 :گفت بود تاریک جا همه کرد باز

 .نیست کسی کنم فکر شبنم-

 روشن هاچراغ دفعه یه که رفت جلوتر یکم نفهمیده؟ هنوز یعنی... من دوستای خنگن چقدر

 همه. پایین ریخت سقف از مبارک تولدت آهنگ با همراه رنگی کاغذ و شادی برف کلی و شدن

 کردمی نگاه مهرشاد به داشت شوکه مهرنوش. خوندنمی مبارک تولدت و بودن ایستاده جلومون

 .بود ایستاده جلوش لبخند با که

 :گفت و گرفت دستش توی رو مهرنوش هایدست مهرشاد شد قطع که آهنگ

 مهرنوش همه و همه ات،لبخند خرماییت، موهای ایت،قهوه هایچشم دیدمت که اول روز از-

 بهت رو این. نخواستم دخترام دوست یبقیه مثل وقت هیچ رو تو. کرد جلب خودش به رو توجهم

 .کنم ثابت بهت که خواممی االن. کن ثابت بهم که گفتی. گفتم

  

 :گفت و زد زانو مهرنوش پای جلوی

 بشی... من یهخون خانوم بشی همیشه برای خواممی ازت من روی زیبا همیشه مهرنوش-

 کنی؟می ازدواج من با مهرنوش. قلبم یملکه

 بیچاره مهرشاد پاهای که ثانیه چند از بعد. گذاشت دهنش روی رو هاشدست شوکه مهرنوش

 :گفت شدن خشک

 .بله... بله... بله-

 و سوت و جیغ همه هابچه. داد تابش دور چند و کرد بغلش خوشحالی از شد، بلند مهرشاد

 هم بعد کرد دستش رو بود داده بهش که رو زیبایی یحلقه و زمین گذاشتش آخر. زدنمی دست

 هنوز من اما. گفتنمی تبریک و جلو رفتنمی یکی یکی هابچه. بوسید عشق با رو پیشونیش

 رو بودن ریخته خوشحالی از که رو هاماشک. بودم ایستاده ورودی در پیش مهرنوش سر پشت

 هایاشک. دوستانه خواهرانه، محکم،. کرد بغلم و سمتم تبرگش مهرنوش که کردم پاک

 .ریختنمی بارون مثل هردومون

 ...مرسی... شبنمی مرسی: مهرنوش

 :شدیم جدا هم از مهرشاد صدای با

 .هستیم علی و تو مدیون رو زندگیمون. همکار ممنونم-
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 لبم روی یمگفتمی هم به بود خوب حالمون وقتی فقط که همکار یکلمه لفظ از لبخندی

 بغلش خواهرانه و رفتم طرفش به. بودمش نشنیده مهرشاد از اصال وقت چند این توی نشست،

 :گفتم و کردم

 .بشید خوشبخت ایشاللله... همکار نداشت قابلی-

 نگاهم و بود ایستاده ایگوشه لبخند با که برگشتم علی طرف به و شدم جدا زیبا زوج دو اون از

 .کردمی

 داشت آسمونی آبی خط تا سه یقش که سفیدش پیرهن و رنگ کم آبی لی لوارش به ایاشاره

 :گفتم و کردم

 !کردی ست باهام ایدفعه یه چه-

 تعریف؟ یا بود تیکه: علی

 :گفتم لبخند با و انداختم باال ابرویی

 ...کن فکر خوایمی که هرجور-

 کوتاست؟ خیلی شلوارت کنینمی فکر: علی

 .لجباز و خست شبنم همون شدم دوباره

 افتضاحه؟ تیپت خیلی کنینمی فکر هم تو-

 :دادم ادامه که کرد نگاهم متعجب و خورد جا علی

 آرنج تا رو آستینت گفته کی اصال یا بشه؟ پیدا سینت که بذاری باز جااین تا رو یقت گفته کی-

 ایدفعه یه نپوش، پیرهن خوب بزنی باال و آستینت خوایمی که تو دختری؟ مگه باال، بزنی

 گفته کی اصال یا میاد؟ بهت صورتت روی بریزی کج رو موهات گفته کی اینکه یا... بپوش تیشرت

 کنه؟می ترتجذاب مخت رو ریش ته اون گفته کی چشمی؟ تو بیشتر بپوشی سفید کفش که

 ...گف کی بزنی؟ چرم دستبند و ساعت گفته کی

 .خانومی گفتی خودت رو اینا یهمه: علی

 با کنن،می قهر زنن،نمی داد میشن؟ که غیرتی دخترها چیه مگه. کردمی نگاهم داشت لبخند با

 :گفتم تخس اش،خیره نگاه احساس

 چیه؟-

 کنی؟می حسودی: علی
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 و تیپ خوش مرد این به حسودم من. حسودم من. بگم دروغ تونستمنمی که خودم به آره،

 وقتی از درست. دونممی خودم به علقمت رو اون وقتی چند که مردی به نسبت حسودم. جذاب

 .شد جاری بینمون محرمیت یصیغه که

 ورتراون میرم... کنن نگاهم جوری این دخترها ندارم حوصله ایستادم پیشت چون فقط خیر، نه-

 .کنن نگاه تو به فقط راحت که

 :گفت و گرفت رو دستم که بودم برنداشته رو اول قدم هنوز

 یه فقط و فقط که ببینن همه خواممی من اتفاقا کردی؟ خالی رو میدون زود قدر این خانوم؟ کجا-

 ...دارم عشق

 بلندی یخنده و نشد بمونه پنهون علی دید از کردم سعی هرچی که نشست لبم روی لبخندی

 .داد سر

 زده زول جوری اون خانومم بود شده چت. شدی گیر غافل مهرنوش از بیشتر تو فکرکنم: علی

 مهرنوش سر پشت هم دقیقا. شدی باحال خیلی بردار فیلم این فیلم توی فکرکنم بهشون؟ بودی

 .فیلم توی و بودی

  

 یه. بود کاری انجام مشغول کس هر که کردم نگاه مهرشاد هایدعوتی به علی، حرف به توجه بی

 یعده یه. داشتنبرمی خوراکی سرویس سلف از داشتن دیگه یعده یه زدن،می حرف هم با عده

. زدنمی سر میزها همه به یکی یکی هم مهرنوش و مهرشاد. بودن گرفتن عکس حال در هم دیگه

 هم جدیدش دختر دوست و امین... بودن که خودمون اکیپ. بودیم نفری پنج و بیست نزدیک

 اشکان کنار هم آتوسا. بودن اومده نرگس نامزدش با هم( مهرنوش برادر) مهدی. بودن اومده

 نباشه، بینشون چیزی خداکنه فقط. ها مشکوکه یکمی میگم من. بود یستادها( شرکت مهندس)

 نگاهم داره( نگار برادر) نیما دیدم که برگشتم. ندارم اشکان این به نسبت خوبی حس که من

 باری چند یه البته شناختمنمی رو بقیه دیگه. بقیه طرف برگشتم و زدم لبخندی بهش. کنهمی

 .دختر تاشون سه و بودن پسر هفتاشون. ونبودمش دیده هاپارتی توی

 مهرنوش مادر و پدر امشب. دادیم بهش رو مهرنوش کادوهای و خوردیم رو کیک شام، از بعد

 هم خواستگاری خداروشکر. خواستگاری برن جون نازی و ابراهیمی آقای فردا که تهران اومدنمی

 مادر و پدر. عید برای هم عروسی و زمستون برای شد عقد مدارهای و قرار و شد انجام خوبی به

 هم خودشون که گرفتن تصمیم شدن موندگار تهران بزرگشون پسر و دختر که حاال هم مهرنوش
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 هم( آخری دختر) مهوش. بره جااین رو دانشگاه( سومیشون پسر) محمد و تهران بیاین آبادان از

 دوباره. بود راه به رو چیز ههم خداروشکر و گذشتنمی روزها. بخونه جااین رو درسش یادامه

 رو لیسانسم فوق دیگه سالمتی به و بود آخرم ترم این. شد شروع جدید ترم و اومد پاییز

 علی با وقتی اما بخونم خارج رو درسم داشتم قصد کنم، ازواج علی با اینکه از قبل تا. گرفتممی

 .بگیرم رو دکترام جاهمین که گرفتم تصمیم کرد، اعالم رو مخالفتش اون و شدم آشنا

*** 

 ایهفته یه تقریبا. خونمون بیان اهواز از بود قرار و بودن زده زنگ مامانم دایی و خاله امروز

 حسی یه من که بود اونی هم یکیشون متاسفانه و داشتن هم مجرد پسر. بمونن خواستنمی

 که جاست این مشکل فقط. گرفتن طالق که هم االن و کرد ازدواج دوستم با بعد داشتم بهش

 .بگم بهش حضورا گرفتم تصمیم. میشه عصبانی مطمئنم بگم؟ علی به چجوری

 که مشکی شال برداشتن با و پوشیدم رنگم کرم کبریتی شلوار همراه رو ایمقهوه جلوباز بلند پالتو

 .رفتم بیرون به بود پالتوم یدکمه دوتا همرنگ

 سرم علی صدای با که بودم دوخته ومینهش آتش به چشم و بودم نشسته کافه گرم محیط داخل

 .کردم بلند و

 .خانم خوشگل سالم: علی

 .عزیزم سالم-

  

 

 :پرسید نگرانی با اوردمی در رو چرمش ژاکت که حالی در

 ست؟گرفته صدات چرا عزیزم شده چی-

 .خوردم سرما-

 :گفت بلند چندان نه صدایی با علی

 میشه؟ ردس داره هوا بپوش گرم لباس نگفتم بهت مگه-

 :داد ادامه علی. مریضم وقتی مخصوصا بزنه داد سرم نداشتم دوست. کردم بغض

 .باشه خودت به حواست-

 .باشه-

 کوچولو؟ خانم داره چیکارم حاال خب: علی
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 :گفتم و نیاوردم کم اما گرفت رو بدنم تمام استرس لحظه یه

 .میاد مهمان برامون داره-

 هست؟ کی سالمتی به خوب: علی

 .فامیالمون از دوتا

 ...فامیلتو: علی

 دوتا سفارش از بعد. بودم ممنون گارسون از چقدر من و موند نصفه علی حرف گارسون اومدن با

 :کرد شروع دوباره علی و رفت گارسون چاکلت هات

 شناسمشون؟می من کین؟ فامیالتون نگفتی خوب-

 .تقریبا خوب یعنی... نه-

 :گفت و کرد ریز رو چشماش علی

 ...دوس با که نیست نیهمو-

 :گفتم و کنه تمام رو حرفش نذاشتم

 .آره-

 :گفت عصبانیت با و کشید نفسی کالفه

 داری؟ دوسش هم هنوز-

  

 

 :گفتم دلخوری با بزنه، بهم رو حرفی همچین علی که نداشتم انتظار. خوردم جا

 علی؟ میگی داری چی-

 :گفت و کرد بلندتر رو صداش علی

 ...اس چرا پس-

 .کننمی نگاهمون دارن همه تریواش علی. ..هیس-

 :داد ادامه دوباره و ترپایین اورد رو صداش یکم

 بگی؟ بهم چطوری که داری استرس چرا میگم... کنن نگاه جهنم به-

 :دادم ادامه نارحت؟ یا باشم خوشحال خودم به نسبت بینیش تیز همه این از دونستمنمی

 ناراحت تو که ترسیدم همراهشون ، مجرد پسر دوتا هک بگم چطور دونستمنمی فقط من علی-

 ...همین بشی
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 مجرد؟ چی: علی

 ...که شد بدتر من خدای وای

 چندتان؟: علی

 چندتان؟ چی-

 :گفت شدش فشرده بهم هایدندون الی از علی

 پسرن؟ چندتا-

 ...دوتا-

 که خداروشکر. مکردی سکوت دو هر دادمی هاسفارش اوردن از خبر که گارسون اومدن با دوباره

 .اومدمی موقع به همیشه

 همون. کرد ترآرام کمی رو سردم هایدست لیوان گرمای که گرفتم دستم در رو چاکلت هات لیوان

 :گفت که شنیدم رو علی صدای بودم خیره لیوان بخار به که طور

 .من یخونه میای-

 :گفتم ناباور و کردم بلند رو سرم

 چی؟-

 .عزیزم من یهخون میای که گفتم: علی

  

 

 درسته؟ کنی؟می شوخی علی-

 ...ابدا و اصال: علی

 که نمیگن هااین... هیچی که خودم مامان و بابا جا؟اون بیام ایبهونه چه به من آخه علی-

 ها؟ کجاست؟ هاشب دخترتون

 .بود من آخر حرف این شبنم: علی

 کمی شکالتش داغی از گلویم که مکرد مزه مزه لیوانم از هم من. خورد چاکلتش هات از هم بعد

 .شد باز

 من به نسبت قدر این تو یعنی... دارم دوست چقدر که دونیمی خودت تو عزیزم علی-

 اعتمادی؟بی

 .نه: علی



                 
 

 

 shabnami 1104|   شب نم رمان

 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

122 

 

 .کن اعتماد بهم پس-

 گرم ایلحظه حتی باهاشون نباید. ندارم اعتمادی خودم جنس هم به اما دارم اعتماد بهت: علی

 .بگیری

 .قربان چشم-

 .نمیاری در هم تحلقه: علی

 .دوننمی داییام خاله فقط ندارن، خبر ما هایفامیل دونیمی که تو علی-

 حالت به وای وگرنه مونهمی تو دست توی حلقه این شده که ایبهانه هر به... شبنم چی هر: علی

 .نیستش که ببینم

 چی؟ دیگه... چشم هم این... هوف-

 شب تا که هم عصرها... شرکتی توی که هم ظهر تا میارمت، و برمتمی خودم فردا از: علی

 .باشی من با موظفی

 .بیرون نرم باهاشون من که نمیشه دارن، همراهشون هم دختر هااون علی اما-

 .کنیممی هم اون حال به فکری یه بعدا: علی

  

 

 عجیبی درد بدن خواب موقع شب. بیرون برم هااون با هم گاهی من که شد راضی علی زور به

 گرفته دلم هم علی از. بخوابم تونستمنمی. بود شده داغ آتش یکوره مثل بدنم کل. بودم گرفته

 سرم دید رو من شلوار که هم اون عطسه و سرفه به کردم شروع من بیرون اومدیم که کافه از. بود

 دعوا و زد داد رمس که اون از اون. کردیم مفصل دعوای یه هم با و بپوش لباس آدم مثل که زد داد

 منم. داده بخیر شب پیام نه پرسیده رو حالم نه شبه نصف که االن تا این از هم این کردیم،

 بی. میشم هم حساس میشم مریض هروقت دیگه کنم چیکار خوب. نداشتم دادن پیام حوصله

 :بود شتهنو که کردم بازش داده، پیام که دیدم کنم کوکش فردا برای که برداشتم رو گوشیم حوصله

 .بجنگم هم خودت با بخاطرت حاضرم که مهمی برام انقدر فهمینمی-

 :نوشتم براش لبم رو اومد لبخند

 .دارم دوست خیلی منم-

 :نوشت بعدش

 بهتره؟ حالت-
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 :گفتم رو واقعیت عین البته که کنم لوس رو خودم کمی نبود بد

 ...گرممه دارم، تب خیلی-

 ...منو لوس کوچولوی این کن خوبش خدا برم، بدنت گرمای اون قربون: علی

 گوش علی امشب الالیی وویس به و فرستادم رو بخیر شب وویس و پیام براش و زدم لبخندی

 .کردم

*** 

 که بعد. گرفته زودی این به علی دعای نمیشد باورم. شدم بلند همیشه از ترسرحال صبح فردا

 گرمای که پایین رفتم آماده و حاضر. رسونهمی رو من خودش امروز که زد زنگ گفت بخیر صبح

 .کرد آرومم علی تلخ عطر با همراه ماشین

 چطور؟ حالت... خودم کوچولی خانوم بر سالم: علی

 ترسرحال صبح امروز اما نگو، که بود بد حالم اونقدر دیشب نمیشه باورم. عالی... عشقم سالم-

 .بودم همیشه از

 :گفتم و زدم بهش چشمکی بستممی رو کمربندم که حالی در

 .کلک گیرهمی زود چه دعاهات-

  

 :گفت و کرد ایخنده

 .گیرهمی زود عاشقا دعای-

 در دم هایکفش یمتوجه باال رفتم وقتی. خونه برگشتم علی با شب هشت ساعت هم روز اون

 ردوا و انداختم در توی رو کلید لرزان هایدست با. دادمی هامهمان اومدن از خبر که شدم خونه

. بود شده حساس روش علی که همونی. پارسا به رسیدم تا کردم علیک و سالم همه با. شدم

 دلم دیدمش عروسیش برای بود پیش سال چهار که بار آخرین مثل دیگه که بود جا این جالب

 که خواهرش و بابا و مامان با. کردم سالم بهش و ریختم کالمم توی رو وجودم سردی تمام. نلرزید

 .بود اومده ودب مجرد

 جواب با و بود کرده خواستگاری ازم قبال که مجردش پسر و دختر و همسر همراه هم داییش

 شوهر ظاهرا. بودن اومده داشت دوساله پسر یه که دخترش اون و بود شده مواجه من منفی

 برن خواستنمی بود شب دوازده ساعت حدود شام از بعد. نیومد و نداشت مرخصی دخترش

 سعی داشتیم شرکت توی کار کلی و خونه بودم برگشته دیر که جایی اون از. بخورن ستنیب بیرون
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 با ما بدبختی. شدم رفتن به مجبور دخترها اصرار با اما نرم و کنم بهونه رو خستگی کردم

 بودیم هم کنار وقتی. داشتیم بازی مسخره و بخند بگو کلی و بودیم راحت خیلی هامونفامیل

. بشه ترسخت دادم علی به که قولی یکم شدمی باعث هااین. خندیدیممی و گفتیممی کلی

 خوردم بستنی سرد هوای توی رفتم فهمید وقتی علی که بماند گذشت خوش کلی و بیرون رفتیم

 .نشده خوب کامل خوردگی سرما هنوز که کرد دعوام کلی

*** 

 رو علی حرفام با تونستم تا هم من. بود خوب چیز همه و گذشتمی هابچه اومدن از روزی چند

 کالس یه شرکت از بعد امروز. شدیم شرکت راهی علی با هفته این روال طبق. داشتم نگه راضی

 علی که چون البته. شرکت رفتم مقنعه با همین برای علی با هم کالس یه داشتیم مهرشاد با

. رفتممی مقنعه با رو روزها اکثر داشت دوست بیشتر و تره بچگونه چهرم مقنعه با گفتمی

 خاتمه کارم به ب**ل برق یه با و پوشیدم رنگم کرم شلوار با همراه رو یشمیم سبز بلند مانتوی

 .شدیم شرکت راهی علی با و رفتم پایین سمت به همه با خداحافظی از بعد. دادم

 روی ستگیخ از. کنم تمام رو جدید ویالی طرح تونستم باالخره و بودم کار به مشغول شرکت توی

 خودم به و انداختم طرح به نگاهی دوباره. دادم تکون کمی رو گردنم و شدم جا جابه صندلیم

 بعد. میز روی انداختمش و برداشتم چشمم روی از رو عینکم. نداشت حرف کارم که کردم اعتراف

 نرفته وجل قدم دو هنوز. کردم حرکت صدا میز سمت به و رفتم بیرون اتاقم از هاطرح برداشتن از

 هایبرگه کردن تمیز مشغول و بود نشسته میز پشت صدا. کردم نگاه هابچه به تعجب با که بودم

 ایستاده کنارشون که امیر و نگار با و بود نشسته میزش روی نصفه هم سینا بود، میزش روی

 .میزد حرف بودن

 :گفتم و رفتم جلو تعجب با

 خدمتتون میاد علی االن. شده پخش جا همه خندتون کرکر چتونه؟ هست معلوم هابچه-

 .رسهمی

 ..کرد غلط: امیر

 .نگو من جلوی حداقل... همکار-

 .شدن غیرتی خانم اوه اوه: نگار

 ...ک هستش علی شد، تمام طرح این صدا-

 .سالم-
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 و مامانم. کنم سکته بود مونده کم. کردم نگاه رو سرم پشت و برگشتم آشنایی سالم صدای با

 به رو همه مامانم. دادم تکیه صدا میز به که رفت گیج سرم لحظه یه. بودن اومده اهفامیل و فک

 .کرد معرفی هابچه

 گذره؟می خوش متاهلی جان، صدا خوبی: مامان

 ...خب اما... گذرهمی خوش متاهلی که وقته خیلی مهرآریا خانم واال: سینا

 .ستدیگه چیز یه مجردی خوب اما: امیر

 .جان سینا تو از نه یدنپرس صدا از: نگار

 :گفت دعوا از جلوگیری برای صدا

 ...جان خاله خداروشکر خوبه بله-

 شما؟ عروسی بیایم کی ایشاللله نگار چی تو: مامان

 .خاله بشه کار به دست امیر وقت هر: نگار

 :گفت مامانم به خطاب و کرد ریز رو چشماش نگار برای امیر و کردن ایخنده همه

 .خاله یشاللها میریم: امیر

 ...و شبنم اول ایشالله: نگار

 :گفتم و کردم قطع رو حرفش سریع بگه چی خوادمی فهمیدم تا

 جا؟این اومدید چی برای مامان-

 .نزد ایدیگه حرف و فهمید خداروشکر نگار

  

 

 باهامون هم تو بیایم اول که گفتیم بیرون بریم خواستیممی... بگم رفت یادم راستی آها: مامان

 .بلده بهتر شبنم گفتم هابچه به بیای،

 .عزیزم شرکتم االن که من مامان-

 بگیری؟ تونینمی مرخصی: مامان

 .من مادر دارم کالس هم بعدش-

 .تازه میام هم من گیریممی مرخصی که نداره اشکالی خب: نگار

 و مهرشاد که بزنم حرفی خواستممی. کنم خفه رو نگار بپرم داشتم دوست قشنگ یعنی

 بودیم هم با همش کردیممی زندگی آبادان وقتی که چون مهرنوش. سمتمون اومدن مهرنوش
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 برای که حدی تا من، از بیشتر حتی گرفت گرم همشون با هم کلی و شناختمی خوب رو همه

 تونننمی دیگه دوماه تا گردنبرمی دارن تازه که چون گفتن هااون و کرد دعوتشون هم عقدش

 .بیان بازم

 .عروسی و عقد کارهای دنبال بریم باید... بریم دیگه اجازتون با ما خوب: نوشمهر 

 .عزیزم سالمت به برید: مامان

 !ریدهادرمی خوب: امیر

 :گفت مهرشاد به رو نگار

 .خوایممی مرخصی رو عصر کالس شبنم و من همکار، راستی-

 .نیست من به اصال حواسش دیدم که نگار سمت برگشتم عصبانیت با

 باشه؟ خیر: هرشادم

 .بیرون بریم خوایممی: نگار

 .انداخت پارسا به نگاهی نیم و من به نگاهی داشت خبر پارسا ماجرای از که مهرنوش

 .کنید جبران که شرطی به فقط... نیست مشکلی باشه: مهرشاد

 .رفتن مهرشاد و مهرنوش خداحافظی، از بعد

 من بد شانس از اما نبینشون علی وقت یه که نپایی بفرستم رو اینا مامان ترسریع خواستممی

 .کرد خفه رو همه علی صدای که بود موقع همون

 دادید؟ تشکیل گرد میز جااین خبره چه: علی

  

 .کردم چهرش جدیت و پیشونیش روی اخم به نگاهی ترس با

 باز اخمش داشت و افتاد مامانم به نگاهش که کنه بازخواست رو ماها خواستمی و اومد جلوتر

 لبخند با. قراره چه از قضیه که فهمید و دید رو هامهمان که بود نشده باز کامل هنوز اما شدمی

 :داد جواب مامانم به رو زورکی

 .فرمودید رنجه قدم آمدید، خوش خیلی. مهرآریا خانم سالم-

 .رسمی   کامال کار محیط توی علی دونستمی چون نکرد تعجبی مامانم

 .واال گرفتاریم .پسرم سالم: مامان

 اما براتون بفرستن پرونده دوباره خواستنمی شرکت حسابداری کارهای برای باری چند پدر: علی

 .خدمتتون میارم حتما سری این انشاللله. نشد وقت خب
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 .درخدمتم پسرم باشه: مامان

 و براهیمیا آقای بود، هم آشنا و بود بلد خوبی به حسابداری توی رو کارش اینکه خاطر به مامانم

 اینکه از بعد و شرکت هایحساب گاهی چند از هر و داشتن کامل اعتماد بهش جون نازی

 .کنه چکشون که مامانم به دادنمی کردمی بررسی شرکت حسابدار

. پسرش و دختر و هستن خالم که گفت پریسا و پارسا مامان به رو. پسرم کنممی معرفی: مامان

 .دخترش و پسر و هستن داییم زن که گفت هم نگامهه و هستی و امید مامان به رو

 :گفت خنده با هم بعد

 .نیومدن و هستن مهرآریا آقای با داییم و خالم شوهر البته-

 .شبنم رئیس هستن مهندس آقای که گفت هم هااون به رو

 من به دارم واست بعدا یعنی که نگاهایی اون از داد بهشون زور به که دستی از بعد علی

 .بود اعصابم روی علی به هستی و پریسا هاینگاه هم من البته که. تانداخ

 .ببریمش خودمون با میدید مرخصی شبنم به اگه اجازت با که اومدیم پسرم: مامان

 .من طور همین: نگار

 :گفت و کرد نگاه نگار به عصبی علی

 .سرکارتون برید جایید؟ این چرا شماها-

 :گفت بهم مامانم احترام به و من سمت برگشت. نخوردن تکونی هابچه اما

 شده؟ تمام کارتون شما مهندس خانم-

 به رفتن ذوق رو من یبله علی اما گفتم،" ایبله" لبخند با بود شده خوب چقدر که کارم ذوق از

 .رفتن هم توی بیشتر هاشاخم و کرد برداشت بیرون

 زیباتر رنگ یاسی کروات و سفید نپیراه با که انداختم، یشمیش سبز شلوار و کرم کت به نگاهی

 خودخواهی و غرور با. کنیم ست هم با که بود خواسته ازم خودش صبح امروز. بود شده

 .آمد طرفم به همیشگی

 استثنای که وقت آن کی؟ دانیمی... سنگدل و خودخواه مغرور هایآدم داشتنیاند دوست"

 ."باشی هایشانخودخواهی

 بیارید؟ تشریف ظهلح چند میشه مهندس خانم: علی

 را در. افتادم راه به خودم اتاق داخل دنبالش به بنابراین دستوری، تا بوده امری جملش فهمیدم

 :گفتم متعجب کرد، قفل را در و شد وارد خودش هم بعد شدم وارد من اول و کرد باز
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 علی؟ کنیمی قفل رو در چرا-

 خب؟... نشه وارد محل بی خروس وقت یه که: علی

 خب؟-

 .ازت خواممی دلیل... خب بله: لیع

 .جااین بیان خوانمی هااین که دونستمنمی اصال من علی-

 .ببینم رو شازده این داشتم دوست خیلی اومدن، شد خوب اتفاقا: علی

 ...کن گوش عزیزم علی-

 اما ندم، مرخصی بهت تونمنمی هااون جلوی شده تمام پروژت گفتی شبنم. کن گوش تو نه: علی

 .خانم شبنم برحالت وای نیای، رو عصرت کالس که حالت به یوا

 دیگه؟ امر چشم-

 .حاضرید من کالس توی ساعت سر: علی

 به اتاقم در کردن قفل با و کردم جمع رو وسایلم سریع هم من. بیرون رفت و کرد باز رو در هم بعد

 :گفتمی و بود ایستاده صدا میز جلوی علی. رفتم بیرون

 .کنید رد مرخصی ساعت چند احمدی و مهرآریا ندسمه خانم برای-

 .مهندس چشم: صدا

  

 :گفت بودند نشسته هامبل روی که هامهمان و مامانم به رو برگشت علی هم بعد

 .باشند حاضر باید من کالس سر عصر که گفتم بهشون اما دادم مرخصی بهشون شما خاطر به-

 .داد صیمرخ بهمون مامانم خاطر به دقیقا گفتمی راست

 ...مرخص مهرشاد از ما همکار: نگار

 .بفرمایید نکنید، بحث من با لطفا مهندس خانم: علی

 .کنه جمع رو وسایلش که رفت آویزون یقیافه با و نداره ایفایده بحث که فهمید نگار

 :گفت صدا به رو علی

 .برم باید دارم کاری بیرون من-

 که گرفت دلم چقدر. نکرد حساب هم آدم رو من و تگف" دیداری امید به" مامانم به رو هم بعد

 با داشت؟ کار کجا که بودم کنجکاو کلی نبود وقت حیف. کرد باهام رو رفتار اون بقیه جلوی

 با تا پارکینگ رفتیم نگار و من. رفتیم بیرون سمت به بقیه سر پشت نگار همراه داغون اعصابی
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 برای و شد رد زیادی سرعت با علی ماشین بیرون مزدی پارکینگ از اینکه از بعد. بریم من ماشین

 .زد بوق پارسا ماشین

 هایعینک هم هردوتاشون. بود برده خودش با هم امیر و پایین بود داده رو ماشینش سقف

 .بودن زده رو آفتابیشون

 رانندگی داشتم عصبانی که من به رو کرد قطع بود مامانش که رو تلفنش اینکه از بعد نگار

 :گفت کردممی

 .رفتیم رو هاراه یهمه خودمون ما بپیچونن؟ رو ما خوانمی چطوری ما هایبچه دونمنمی من-

 :گفت که زدم پوزخندی

 تو؟ چته-

 رفتن؟می کجا داشتن تیپ اون با دونهمی خدا-

 بیرون میریم داریم هم ما دختر، کن ولمون اما ها میرممی فوضولی از دارم هم خودم من: نگار

 .ذرونیمبگ خوش

 .بیاره در دماغمون از علی هم بعد بله-

 به گفتم میری داری چرا گفت بگیر یاد من از... بدبخت میشی زلیل شوهر چقدر تو که ای: نگار

 .چه تو

 رو علی غ رهای حوصله اصال من داری، رو امیر از شنیدن غ ر حوصله تازه و ریلکسی خیلی تو-

 .ندارم

 .بابا بیخیال: نگار

 نیم و پنج کردم ساعت به نگاهی خوردیم ساندویچ هم ناهار. گشتیم بازارها توی کلی نکهای از بعد

 رو پام هم بعد کردیم خداحافظی همه از تند تند گرفتم رو نگار دست و کردم" هینی. "بود

 .بدجور بود ترافیک راه توی من خوب شانس از بدبختی. دانشگاه تا گاز روی گذاشتم

 ...شد دیرمون اَه-

 .باش ریلکس دختر تو داری استرس چقدر: گارن

 .نمیده راهمون برسیم دیر اگه که دونیمی خودت نگار-

 .سرکالس بره دیرتر یکم که بگم بزنم زنگ بهش بذار: نگار

 رو تالشش گذاشتم خب اما هاشسرکالس میره سروقت علی و نداره امکان دونستممی اینکه با

 :آیفون روی گذاشت رو گوشی و زد زنگ. بکن
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 .علی سالم: نگار

 .سالم: علی

 سرکالس؟ بری دیرتر یکم تو لطفا میشه ترافیک   راهیم توی ما علی میگم: نگار

 گفته نمیدم راهتون اومدید من بعد اگه اما برسید، شما تا میرم آروم آروم من... هوف: علی

 ...باشم

 .بای همکار دونممی: نگار

 .بکنه سالمی نیست بد آیفون   روی گوشی که حاال بگو هم دوستت اون به: علی

 .کردم خالی فرمون سر رو حرصم و دادم فحش تیزبینیش همه این به دلم توی

 .میگم بهش باش: نگار

 .دیدار امید به: علی

 :گفت کرد قطع رو تلفن اینکه بعد نگار

 دوستم؟ که شنیدی: نگار

  

 بدو بدو و کردم پارک دانشگاه حیاط در دم رسیدیم تا. کردم بیشتر رو سرعتم و دادم تکان سری

 در دم رسیدیم اینکه محض به. میشد شروع کالس شیش و بود شیش به دقیقه دو. داخل رفتیم

 .دستش توی غیاب و حضور لیست و شدم مواجه علی عصبانی یقیافه با که کردم باز درو کالس

 .هه... شد نمایان دقیقه سه و شیش ساعت که زدم دستم توی واچ اپل به دوضربه

 اومدن ؟ سرکالس وقت چه این ها خانم: علی

 .شد دیر کالس در دم رسیدیم تا کردیم پارک و ماشین شیش به دقیقه دو ما خدا به استاد: نگار

 معنای به همه علی" شید ساکت" با که کردن خندیدن به شروع کالس یهمه نگار حرف این با

 .شدن خفه کلمه واقعی

 .عظیمی خانم بیاید زودتر تونستیدمی شما: علی

 ...م خب استاد: نگار

 بعد شد تعجبش باعث که کردم نگاه علی به نگاهم توی بغض با کشیدم و گرفتم رو نگار دست

 دید و من عصبانیت که نگار. بیرون بریم کردم مجبور و نگار و کوبیدم بهم محکم و کالس در هم

 کسی خداروشکر. خونه رفتم هم خودم و دمرسون خونشون در دم و نگار. نزد حرفی و شد ساکت
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 بخیر شب اما بدم پیام علی به خواستمنمی اول. بردم پناه تختم به و کردم عوض و لباسم. نبود

 .صبح فردا تا خوابیدم عصر هفت ساعت و فرستادم رو

*** 

 شب هاپیام با کردم باز که و گوشیم. بودیم سرکار یک ساعت تا و بود شنبه پنج امروز خداروشکر

 شرکت سمت به شدن آماده از بعد و دادم رو جوابش. شدم مواجه علی بخیر صبح و بخیر

 هم علی. کنهمی دیوونم داره سردرد صبح از اما خوابیدم خوب رو دیشب اینکه با. کردم حرکت

 بود قرار شب. خونه برگشتم و دادم انجام زود و کارهام. کجاست دونمنمی شرکت نیومده که

 هااون. بیاد که کردم هماهنگ هم نگار با رو پسرها دختر فقط البته بیرون ببرم و امونهمهمان

 ماشین با هم نگار. جلو پسرها و بودن نشسته عقب دخترها. شدن جا ماشین یک توی همشون

. بود نشده تمام خریدهاشون هنوز گشتن کلی از بعد. کردم رانندگی من البته که بود اومده نیما

. گشت رو هامغازه تمام پاشون به پا نگار اما نبود، حواسم اصال و بودم فکر توی بازار اول از که من

 :گفتم نگار به که بودن خرید حال در همچنان

 خیابان سر مغازه که اونجایی از. شکسته کنم عوض و گوشیم گ لَس برم من کنن خرید اینها تا-

 خودم نگار به دادم رو ماشین سوییچ میشد، پیدا پارک جای شلوغی اون توی زور به و بود اصلی

 مغازه هایصاحب که جوونی پسرهای سپهر و پوریا با پرسی حوال و سالم از بعد.رفتم پیاده هم

 .کنه عوض رو گ لَس تا موندم منتظر بودیم خودشون مشتری همیشه هم ما و بودند

 گلس؟ این با کردی چیکار مهندس خانم: سپهر

 شده؟ بد خیلی چرا-

 .شده گرون خیلی گوشی حیف رسید،می آسیب گوشیت به کردینمی عوضش اگه: پهرس

 .شرکت توی افتاد دستم از-

 پرت میز روی از گوشیم بود مشغول فکرم اینکه هم بودم عصبانی علی دست از هم امروز یادمه

 .پایین شد

 .سالم-

 نگاهی اسپرتش تیپ به. برگشتم عقب به تعلل و دلخوری کمی با. آشنا صدای همون هم باز

 هاییمغازه نصف. نیست متعجب که فهمید شدمی و کرد من به نگاهی نیم فقط اون اما کردم

 رو علی که این زدن حدس. رفتیممی هابچه با بیشتر و بودن همیشگیمون هایپاتوق رفتیم که

 .نیست سختی کار باشن کرده باخبر
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 !مهندس آقای جاست؟ این کی ببین به به: سپهر

 خوبی؟ علی سالم: پوریا

 .سالم-

 خوبید؟ شماها مرسی: علی

 .بپرسم مهندس خانم از رو حالت خواستممی االن همین علی خدا به: سپهر

 .بودی فکرم تو پس: علی

 .جورم چه: سپهر

 داره؟ مشکلی گوشیت خوب: پوریا

 .کن عوضش بیزحمت داره مشکل ویروس   آنتی اون آره: علی

 .کنم ردیفش واست نیست مشتری و خلوته تا بده: پوریا

 رو پایش و نشست راحتی هایمبل روی مغازه یگوشه رفت داد رو گوشیش اینکه از بعد علی

 .نکرد من به توجه هم ذره یک حتی. یکی اون روی انداخت

 .شد تمام مهندس خانم بفرما: سپهر

 میاری؟ رو برداشتی واسم سری اون که پاور   بیزحمت... نکنه درد دستت-

 .براتون میرام االن: سپهر

 :گفتم آروم و شدم نزدیک علی به رفت سپهر اینکه از بعد

 .علی-

 جانم؟: علی

 گرفتم یاد کسی از رو عشق"

 بود قهر باهام که زمانی حتی که

 .. ."داد جونم با رو جوابم کردم صداش وقتی

 چیه؟ رفتارها این دلیل-

 رفتاری؟ چه: علی

 و کردم باز رو چشمام دوباره سپهر صدای با کشیدم عمیقی سنف و گذاشتم هم روی رو چشمام

 :برگشتم طرفش به

 .مهندس خانم بفرما-

 شدن؟ چقدر سپهر، آقا ممنونم-
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 .نیست قابلی: سپهر

 .ممنون خیلی-

 .کنممی حساب من سپهر: علی

 .بزنه حرف علی آقا حرف روی تونهمی کی دیگه اوه اوه: سپهر

 :کردم خداحافظی کرتش از بعد و زدم تلخی لبخند

 .سپهر آقا خداحافظ... پوریا آقا دار خدانگه-

 .مهندس خانم خدافظ: سپهر

 .مهندس خانم سالمت به: پوریا

  

 

 :گفتم و ایستادم علی جلوی رفتم

 .دیدار امید به-

 :گفت گوشم نزدیک گرفت، رو دستم و ایستاد شد بلند که بشم رد کنارش از خواستم

 .من خونه میای شبش. هستیم سینا یخونه همه. ..یلداست شب شب، فردا-

 :گفتم و دراوردم دستش توی از رو دستم

 ...میشه چی ببینم-

 و گذشت هم سخت یهفته یک این باالخره. بیرون زدم مغازه از و نشدم بعدیش حرف منتظر

 وراون از بعد شمال برن بابام و مامان با خواستنمی البته. کردن رفتن قصد هامونمهمان فردا

 و دنبالم اومد علی شب. نرم شمال من و بپیچونمشون تونستم بود که زحمتی هر به. گشتنبرمی

 بعد کرد خوشحال رو همه و داد رو حاملگیش خبر صدا و هابچه پیش موندیم دوساعتی تقریبا

 .شدیم بلند و کرد بهونه و من برگشتن زود علی شام از

 :گفتم بهش شستمنمی علی اتاق تخت روی که حالی در

 شدیم؟ بلند شام بعد شد زشت یکم کنینمی فکر علی-

 .بگیرم جشن خانومم با پسر اون رفتن مناسبت به خواستممی زشتی، چه خیر نه: علی

 .دیگه نبود گرفتی سخت تو که هم قدر اون علی-

 آرامش با و نشست کنارم اومد تنقالت سینی یه با دقیقه چند از بعد و پذیرایی داخل رفت علی

 :گفت خاصی
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 .شبنم-

 صداش حس با و قشنگ صدای با یکی که داشت خواهی دوست واقعا وقتی رو اسمت شما"

 ... "کنه

 جانم؟-

 .عقدمون   مراسم موقع این دیگه سال: علی

 :گفتم لبخند با. دیگه سال هم اون کنیم، عقد یلدا شب بود قرار گفتمی راست

 خودمون؟ یخونه توی هم ونا میشیم؟ هم مال راستی راستی علی-

 :گفت کردمی نوازش رو موهایم آرامش با که حالی در علی

 .خوشبخت و آروم یخانواده یه میشیم هامونبچه با... عزیزم آره-

  

 ...بذاریا فرق هابچه و من بین نداری حق

 بیاد مباش داشته بچه دختر یه روز یه اگه مامانشون؟ چیه دونیمی اما... چشم که اون: علی

 «بخر رنگی مداد برام بابا»: بگه کنه لوس خودشو صورتم روی بریزه رو موهاش شکمم رو بشینه

 ...بهش میدم امضا سفید چک

 دیگه؟ میشم فراموش من پس-

 .کنه لوس رو خودش تونهمی هم مامانش ضمن در بشی؟ تو که میشم فراموش من مگه: علی

 چشماش،. بشه باباش شبیه پسرم دارم دوست من علی اما. نمیشی فراموش تو که معلوم نه-

 ...شبه نم واسه فقط که مهربونیش و جذابیتش و غرور موهاش،

 لجبازیش، خوشگلش، چشمای... بشه مامانش مثل دخترم دارم دوست هم من: علی

 .خوشگلش موهای سرسنگینیش،

. صورتم طرف یه ختنری بلندم موهای که شدم بلند سریع و افتادم چیزی یه یاد اومد مو اسم تا

 :گفت و کرد نگاهم متعجب علی

 شد؟ چی-

 کنم؟ کوتاه برم یکم شدن بلند خیلی موهام علی-

 :گفت و کشید هم توی رو اخماش علی

 .بزنی دست موهات به کنیمی غلط-

 :گفتم خودم با و کردم ایخنده دلم توی



                 
 

 

 shabnami 1104|   شب نم رمان

 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

135 

 

 ... "باشه اشتهد بزنی دست موهات به کنیمی غلط یه زندگیش توی باید دختری هر"

 :گفتم و نیووردم کم اما

 .رسیدن کجا تا ببین نکردم کوتاه که سال پنج شده سنگین خیلی سرم آخه علی-

 :گفت و کشید موهام الی البه عمیقی نفس بغلش، توی افتادم که کشید گرفت رو دستم علی

 موهاش کرد باز رو سرش گیر بهش، کرد رو پشتش جلوش نشست زن... آشفتم گفت مرد خب-

 .شد آروم و بافت زن موهای توی رو آشفتگیش مرد. برام ببافشون گفت... شونش روی ریخت رو

 .کرده تمرین دیگه یکی موهای روی حتما چون ندارم، قبول ببافه مو که رو پسری-

 برای پس-.کردم تمرین اون روی هم بار اولین. گرفتم یاد بافتمی آتوسا برای که مامانم من: علی

 کنم؟ کوتاه ذارینمی و بافیمی قشنگ رو من موهای همین

 نگاه با حتی نیست خوب حالم وقت هر آشفتم، هروقت هم من... پیچوندیا رو بحث خوب: علی

 موی که درسته. شبنم میشم دیوونه کنی کوتاهشون اگه... میشم آروم تو شب رنگ به موهای به

 .خوادمی مرد یه داشتنش نگه بلند اما زنونست کار یه بلند

 .دارم دوست خیلی علی-

 . "بزنیشون تونینمی دیگه کس به که بزنی، بهش رو هاییحرف بتونی یعنی داشتن دوست" 

 :گفت و کاشت پیشونیم روی ایه*س*بو

 .شرکت بریم باید فردا بخواب-

 .پایین بذار رو سینی این بیا-

 :گفت و کرد چشمانم به نگاهی پایین گذاشت رو سینی اینکه از بعد

 شب. شودمی بخیر خود به خود خودش شب وقت آن تو چشمان به زد زل باید فقط را شب-

 .من شب نم بخیر

 .من مرد بخیر شبت... شودمی بخیر که توست آغوش در شب. شودنمی بخیر هاواژه با شب-

*** 

 و مهرنوش. شدممی علی عاشق قبل از بیشتر من و گذشتندمی دیگری از پس یکی روزها

. بودیم علی و من هم ماشینشون یراننده که بود جااین جالب و کردند عقد ماه بهمن مهرشاد

 که هم مهرنوش مادر و پدر. شد برگزار ابراهیمی آقای یخونه توی هم کوچیک جشن یک

 عروسی و عید تا بود مانده دیگه یهفته دو از ترکم تقریبا. بودن تهران به کشی اسباب مشغول

 احتماال هم عید بعد تا شدیممی تعطیل دیگه. بود کالسم روز آخرین امروز. مهرشاد و مهرنوش
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 روی نگار با همیشه عادت طبق. داشتیم علی با رو کالس آخرین. رفتیممی هاامتحان برای فقط

 امروز و اومدمی میان در یکی رو هاکالس که هم مهرنوش. بودیم نشسته جلو ردیف هایصندلی

. نداشتم تعادل و میشد حس بی مدام بدنم بودم شده بلند که صبح از. تداش غیبت هم

 شلوغ شرکت همیشه عید هاینزدیک مخصوصا سال آخرای آخه. بود کار خستگی مال فکرکنم

 باعث این و داد شوخی یاجازه هابچه به یکم درسش بین علی بود آخر جلسه که چون. شدمی

 گیج سرم و بود حس بی بدنم قدر اون. شد نگار ملهج از هابعضی سواستفاده و همه تعجب

 چی؟ یعنی مثال این خب بسیار: علی.نبودم علی تدریس یمتوجه اصال که رفتمی

 بگم؟ من استاد: نگار

 ...احمدی خانم بفرمایید: علی

 به کنن دعوت رو دانشگاه استاد تعدادی که مونهمی این مثل زدید شما که مثالی استاد:نگار

 اعالم بهشون بلندگو از شد بسته هواپیما درهای وقتی بنشونن، هواپیما یک توی رو اونا و فرودگاه

 از همه شنونمی رو خبر این اساتید وقتی و...! شماست دانشجوهای ساخت هواپیما این که کنن

 نشینهمی ریلکس خیلی که استاد یه جز خروجی در سمت به میرن و کننمی فرار به اقدام دم

 اگه میده جواب خونسری با استاد! ترسینمی که نگو نشستی؟ چرا پرسنمی ازش.! ..سرجاش

 .بشه روشن اگه عمرا باشه من دانشجوهای ساخت هواپیما این

 مطمئنا زدمی رو حرف این امروز جز به روزی هر اگه. خنده زیر زدن همه نگار حرف بعد هابچه

 .داشته قهساب قبال آخه. بیرون کردمی پرتش کالس از علی

 یه داخل برنتونمی وقتی که هستید استاده همون مثل درست هم شما استاد االن: نگار

 کار این اگه میگید بلکه کنیدنمی فرار شماست دانشجوهای کار میگن و کاره نیمه ساختمون

 .نمیرسه مرحله این به عمرا باشه من دانشجوهای

 یکی" برسه دادت به خدا" گفتمی یکی. گفتیم چیز یه هرکی و رفت باال هابچه یخنده صدای

 ! "باحالی دختر چه" گفتمی دیگه یکی" میگه راست" گفتمی

 .سرجاش نشست خودش خاص غرور با نگار

 اونی فهمممی و کنممی تصحیح رو هابرگه من که طور همین... هابچه احمدی خانم با حق: علی

 .احمدی خانم نیستید شما گرفته کامل که

 جمع مشغول آروم آروم شد تمام درسش اینکه از بعد علی. نگفت چیزی و شد خفه دیگه نگار

 اونم نداشتم مشارکتی کالس سر چرا که بپرسه من از و برن هابچه یهمه تا شد وسایلش کردن
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 کرد جمع رو وسایلش آروم اول بار برای وقتی اما نگفتا بهم رو هااین. بودم فعال همیشه که منی

 کی هر و شدن جمع میزش دور همه و بودن هاحرف این از ترپیله هابچه. چیه قصدش فهمیدم

 یحوصله کردمی درد سرم اونقدر که من. دادمی توضیح براشون کالفه هم علی. کردمی سوال یه

 هایکردن صدا به. بیرون زدم کالس از و برداشتم رو کیفم سریع همین برای نداشتم رو صدا و سر

 صدای شدم دور دانشگاه از که یکم. کردم حرکت اصلی خیابان سمت به و ندادم یتیاهم نگار

 یه خواستممی رفت گیج سرم علی یشماره دیدن با و دراوردم کیفم از. شد بلند گوشیم زنگ

 چیزی خوردن حس با. رفت سیاهی چشمام و شد سست بدنم ماشینی بوغ با که بشینم گوشه

 جلوی کامال تا شدن،می ترگنگ واسم اطراف صداهای لحظه هر و افتادم زمین روی بدنم به

 .شد سیاه چشمام

*** 

 "کل دانای"

 

 پایین داشنگاه هایپله از عجله با بود گرفته دستش توی رو کیفش و کت که حالی در علی

 .آمدمی

 نداد؟ جواب علی؟ شد چی: نگار

 .نه: علی

 .باشه رفته دور هتوننمی زیاد. دنبالش بریم ماشین با بیا: نگار

 .بریم: علی

 اما آرام صدای با علی. نبود شبنم از خبری اما گشتن رو دانشگاه اطراف ماشین با نگار و علی

 :گفت نگار نه رو عصبانی

 امروز؟ بود شده چش-

 :داد رو علی جواب و کرد باز ب**ل استرس با نگار

 .رفتمی گیج سرش-

 :دز  داد بلند و نیاورد طاقت دفعه این علی

 بره؟ جوری همون گذاشتی تو و رفتمی گیج سرش-

 :گفت علی به رو ترس و گریه با نگار

 .بازه لج چقدر دونیمی که خودت. نرسیدم بهش خدا به علی-
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 از خبری اما بودن گشتن حال در هنوز. دادمی نگار به رو حق و داشت خبر شبنم اخالق از علی

 با. شستنمی رخت دلش توی داشتن انگار که بود یعصبان و ترسیده قدر اون علی. نبود شبنم

 با اما گرفت، آروم کمی دلش شبنم یشماره دیدن با و دوخت بهش رو نگاهش گوشیش صدای

 زد؛ فریاد و داد جواب و تلفن عصبانیت

 هستی؟ گوری کدوم هست معلوم... شبنم الو-

 بعدی یجمله با اما کرد هنگا علی به منتظر و کرد پاک رو هایشچشم اشک خوشحالی با نگار

 :گذاشت دهانش روی و دستش ناباوری با علی

 کنه؟می چیکار تو دست من زن گوشی هستی؟ کی تو مرتیکه-

 قدر این رو علی که بود بار اولین نگار. خواستمی توضیح خط پشت مرد از و زدمی داد بلند علی

 علی همون بود شده. بود ترسیده ازش اول بار برای کرد اعتراف دل توی و بود دیده عصبانی

 ...اخیر وقت چند این مهربون علی نه. شبنم از قبل عصبانی

  

 بیمارستان؟ کدوم کجا؟ چی؟: علی

 روی زد بار چند و کرد پرت محکم رو گوشی علی. کشید خفیفی جیغ نگار علی، یجمله این با

 :گفت داد با بلند ماشین فرمون

 ...لعنتی لعنتی لعنتی-

 شد؟ چی علی.. .ع:نگار

 :گفت آرامی یزمزمه با علی

 .بیمارستانه-

 :گفت و شد بیشتر نگار هق هق

 .نیستن تهران اینکه مخصوصا بگیم؟ باباش و مامان به چجوری-

 چقدر گفت خودش با. هه باشه، مواظبش. کرد فکر بود داده شبنم مادر و پدر به که قولی به علی

 با و گاز روی گذاشت رو پاش. بود عصبانی بیحسا خودش دست از. بودم مواظبش که هم

 .ببینه رو شبش نم زودتر که کرد رانندگی بیمارستان طرف به بیشتری سرعت

*** 
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 از عمل اتاق اسم شنیدن با. گفتند رو شبنم اسم و رسیدند بخش به دوان دوان علی و نگار

 سمت به علی. رفتند ملع اتاق سمت به علی با. بیوفتد زمین روی بود نزدیک نگار بخش پرستار

 :گفت و رفت پرستاری بخش

 .عمل اتاق اوردنش گفتن... مهرآریا شبنم... خانم-

 .نشده تمام عملشون هنوز آقا بله: پرستار

 .بده من به درست جواب یه یکی آخه؟ شده چی خانم؟ چی یعنی-

 دارید؟ ایشون با نسبتی چه شما... آقا باشید آروم: پرستار

 :گفت و دکشی عصبی نفس علی

 .هستم نامزدش من-

 و کردیم پیدا بوده همراهشون که کیفی داخل از رو مدارکشون. کردن تصادف شما نامزد: پرستار

 توی که ایشماره آخرین با هااون و کردیم خبر هم پلیس. اوردیم در رو مشخصاتشون و اسم

 بیمارستان؟ کدوم کجا؟ چی؟: علی.گرفتن تماس بود گوشیشون

 روی زد بار چند و کرد پرت محکم رو گوشی علی. کشید خفیفی جیغ نگار علی، یهجمل این با

 :گفت داد با بلند ماشین فرمون

 ...لعنتی لعنتی لعنتی-

 شد؟ چی علی... ع:نگار

 :گفت آرامی یزمزمه با علی

 .بیمارستانه-

 :گفت و شد بیشتر نگار هق هق

 .نیستن انتهر  اینکه مخصوصا بگیم؟ باباش و مامان به چجوری-

 چقدر گفت خودش با. هه باشه، مواظبش. کرد فکر بود داده شبنم مادر و پدر به که قولی به علی

 با و گاز روی گذاشت رو پاش. بود عصبانی حسابی خودش دست از. بودم مواظبش که هم

 .ببینه رو شبش نم زودتر که کرد رانندگی بیمارستان طرف به بیشتری سرعت

*** 

 از عمل اتاق اسم شنیدن با. گفتند رو شبنم اسم و رسیدند بخش به دوان ندوا علی و نگار

 سمت به علی. رفتند عمل اتاق سمت به علی با. بیوفتد زمین روی بود نزدیک نگار بخش پرستار

 :گفت و رفت پرستاری بخش
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 .عمل اتاق اوردنش گفتن... مهرآریا شبنم... خانم-

 .دهنش تمام عملشون هنوز آقا بله: پرستار

 .بده من به درست جواب یه یکی آخه؟ شده چی خانم؟ چی یعنی-

 دارید؟ ایشون با نسبتی چه شما... آقا باشید آروم: پرستار

 :گفت و کشید عصبی نفس علی

 .هستم نامزدش من-

 و کردیم پیدا بوده همراهشون که کیفی داخل از رو مدارکشون. کردن تصادف شما نامزد: پرستار

 توی که ایشماره آخرین با هااون و کردیم خبر هم پلیس. اوردیم در رو مشخصاتشون و اسم

 .گرفتن تماس بود گوشیشون

 زده؟ بهش کی: علی

 .هستن جااون که آقا دوتا اون: پرستار

 پسر دوتا اون طرف به خشم با. بود گفته پرستار که سمتی اون به برگشت تشکری بدون علی

 که کرد خواهش علی از گریه با و کشید جیغی نگار. دش یقه به دست باهاشون و برد هجوم

 بهش بودن ماشین توی وقتی که امیر دیدن با نگار نبود، خودش حال توی علی اما کند ولشون

 :گفت و دوید طرفش به بیاید بیمارستان به داد خبر

 .کششونمی داره کنممی خواهش... علی علی-

 گرفت و جلوش زور به و دوید علی سمت به ممکن رعتس آخرین با سالن ته به کردن نگاه با امیر

 :گفت و

 !کن ولشون. بیا خودت به داداش علی... علی-

 :درآمد پرستار معترض صدای که نشوند صندلی روی و کرد آروم رو علی زور به

 .نیست دعوا جای که بیمارستان کردم، خبر رو حراست من آقا-

 :گفت گرفت، رو لوشج امیر که بشه بلند خواستمی دوباره علی

 .بده حالش کنید درک منم دوست این. ببخشید خانم-

 .باشید حراست گو جواب خودتون: پرستار

 وقتی که هاییپلیس. نکنند بیرون بیمارستان از رو علی که کرد راضی رو حراست زور به امیر

 .رفتند علی طرف به بود کرده خبر بیمارستان بودند برده جااون به و شبنم

 دارید؟ نسبتی مهرآریا خانم با شما آقا: سپلی
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 .هستم نامزدش من: علی

 تلفنی؟ کردم صحبت شما با من: پلیس

 .کردم صحبت جوری اون من ببخشید. بله: علی

 بدی فکر عصبانیت در بود شما جای هم دیگه شخص هر شاید... نیست مشکلی: پلیس

 نکردید؟ خبر رو نامزدتون یخانواده. کردمی

. گردنبرمی امشب شیراز، رفتن دوروزی هم مادرش و پدر... نداره برادر و رخواه: علی

 .بیاد پیش واسشون اتفاقی نکرده خدایی کنم نگرانشون خواستمنمی

. کردیم مالقات رو صحنه در حضور شاهدهای همچنین و تصادف محل ما... خوب بسیار: پلیس

 هم آقا دو این. بودن ایستاده خوب ندانچ نه حال با هم اون خیابان وسط شما نامزد متاسفانه

 چک هم منطقه اون هایدوربین که بوده پایین سرعتشون میگن هم خودشون اومدن،نمی خالف

 .هستیم مهرآریا خانم عمل ینتیجه منتظر فقط االن. میگن درست شدیم متوجه و کردیم

 .سروان جناب ممنون خیلی: علی

 .کنممی خواهش: پلیس

 و بود نشسته صندلی روی عصبی علی. رسیدند بیمارستان به هابچه تمام اعتس نیم از ترکم

 نگاه بودن کرده تصادف شبنم با که که پسری دوتا اون به چشمی زیر. دادمی تکان رو پاش

 .بودند نشسته هم کنار و بود شده خشک شانبینی خون. کردمی

 .بردند هجوم سمتش به هابچه یهمه. اومد بیرون شبنم دکتر فرسا طاقت ساعت یک از بعد

 دکتر؟ شد چی: علی

 فشار بهشون نباید و خوردن بخیه پاهاش دوتا فقط. بود آمیز موفقیت عمل خداروشکر: دکتر

 .متاسفانه شکسته هم پاهاش از یکی. بیاد

 بیرون؟ میارنش االن: مهرشاد

 .باشیم اومدنش بهوش منتظر باید اما بله: دکتر

 دکتر؟ بیاد بهوش کی نیست معلوم: نگار

 .باشیم منتظر باید... نه: دکتر

 .دکتر ممنون: مهرنوش

 همه اوردنش بیرون عمل اتاق از وقتی. کرد ترک رو هابچه یدوستانه جمع و داد تکان سری دکتر

 اون. بستش هایچشم و پیشونیش روی هایزخم از شد کباب دلش علی و شدن جمع دورش
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 و کردمی درد سرش که گفت بهشون مهرنوش و زدن گزن شبنم مادر و پدر بار چند شب

 .خوابیده

 شبنم اتاق وارد. باشه شبنم پیش که موند خودش فقط خونه برن فرستاد رو هابچه زور به علی

 تخت کنار صندلی روی و رفت جلوتر. بود مشخص اتاق تاریکی داخل سفیدش صورت. شد

 داخل. زد هااون روی ایه*س*بو و گرفت هاشدست توی رو سردش هایدست. نشست شبنم

 به نگاهی. دادنمی رو عطر اون بوی هاشدست هم هنوز کننده ضدعفونی مواد همه این بوی

 صندلی روی دوباره. کاشت ایه*س*بو صورتش هایزخم تک تک روی. کرد معصومش صورت

 .کرد شبنم با زدن حرف به شروع و نشست

 ببین. داری دوسش میگی که همون. علی اومدم من پیشته، کی ببین... من شب نم: علی

. شدم داغون ندیدم رو چشمات نشنیدم، رو صدات که ساعت چند این توی. شکستم خستم،

. کنی باز رو چشمات فقط اما کنی لوس واسم رو خودت کنی، ناز کنی، قهر باهام حاضرم شبنم

 تو که من داشتنی دوست کوچولوی خرگوش نمیگم بهت دیگه کنم،نمی اذیتت دیگه اصال

 کن، خرگوشی رو موهات دوباره و شو بلند. شو بلند اما. نیستم کوچولو من بگی و بشی ناراحت

 به من کن باز رو چشمات. شده تنگ واست دلم. بپوش رو خوشگلت شلوارک و تاپ اون دوباره

 .میرممی تو برای... اما نمیدم اهمیت کس هیچ

 گریه عشقش برای خودخواه و مغرور علی اون بار این اما. کردمی گریه علی که نبود بار اولین

 :کرد زمزمه بغض با شبنم گوش زیر آروم. کردمی

 .شد تنها جهان نیک و بد چشم از شد سودا از پر عاشقان دل چون شب-

 چرا شدن دلخور چقدر که بماند و دادن خبر بهشون رسیدن شبنم مادر و پدر وقتی بعد روز

 تک مواظب بیشتر باید اینکه بابت بود شده شرمنده کلی علی. نکردن دارشون خبر زودتر

 شبنم اما رفتنمی و بیمارستان اومدنمی هابچه یهمه و بود گذشته روز دو. ماندمی فرزندشان

 روز چند این توی که بودن شده علی شدن شکسته یمتوجه همشون. بود نیامده بهوش هنوز

 منتظر همه. بود شده بلندتر ریشش ته و بود نرفته یرونب بیمارستان از هم ساعت یک حتی

 که داد خبر لبخند با و اومد بیرون رفت شبنم اتاق به معاینه برای که دکتری بودند، نشسته

 که بهانه این به رو علی همه هابچه. میاد بهوش دیگه ساعت چند تا و برگشته حیاطیش عالئم

 .کنه عوض لباس تا خونه فرستادن... و کنهمی توحش تو یقیافه از بیاد بهوش شبنم وقتی

*** 
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 رنگش ایسورمه کت برداشتن با. کرد نگاهی سفیدش پیراهن رو شلوار به اتاقش یآینه در علی

 گل سبد یه شبنم برای راه در. داشت دوست شبنم که بود زده رو تیپی همون. شد خارج خانه از

 و رفت شبنم اتاق سوی به. کرد حرکت بیمارستان تسم به و گرفت بود قرمز رز که یعالقه مورد

 نفری اولین و باشه جا اون میاد بهوش وقتی داشت دوست. باشه نیامده بهوش هنوز که کرد دعا

 .باشه خودش بینهمی که رو

  

 

 اومد؟ بهوش. سالم: علی

 .هنوز نه: نگار

 شبنم آمدن وشبه منتظر گل دسته با خوشحال همه که بود چرخش در هابچه بین نگاهش

 نفرشان یه که دوستانه اکیپ این دست از بیمارستان کل روز چند این کرد ایخنده دل در. بودند

 کسی شودمی مگر اصال. همه داشتند، دوست را شبنم همه. بودند شده آسی بود خواب هنوز

 یا ند،کرد چه فهمیدند مادرش و پدر وقتی آمد یادش! باشد؟ نداشته دوست و مهربان دختر اون

 نیما هابچه بین ناگهان. بودند شده ناراحت قدر چه بودند گفته آقابزرگ و بزرگ خانم به که وقتی

 .رفت فرو درهم هایشاخم ناخوداگاه. آمدمی سمتش به که دید رو

 .شده بهتر شبنم حال گفت نگار... میگم تبریک. سالم: نیما

 .ممنونم... خداروشکر آره: علی

 .بشه خوب دترزو امیدوارم: نیما

 .مرسی: علی

 و کرد نیما دست در گل دسته به نگاهی علی. ایستاد علی از فاصله با کمی و داد تکان سری نیما

 دوری تذکر هم شبنم به حتی. بود شده شبنم به نیما هاینگاه یمتوجه باری چند. خورد حرص

 من به نسبت حسی هیچ و هست دوستش برادر او که بود گفته شبنم اما. بود داده را نیما از

 بخش سمت به و کشید عصبی نفس شبنم سادگی همه این از. است اشتباه در علی و ندارد

 مادر و پدر که جایی اون از. شد اتاقش وارد شبنم دکتر از اجازه کسب از بعد. رفت پرستاری

 فقط اومد بهوش وقتی داشت دوست کنن عوض لباسی خونه رفتن علی برگشتن از قبل شبنم

 نور تا زد کنار را اتاق یپرده و گذاشت شبنم تخت کنار رو گل سبد. باشند تنها دوتا خودشون
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 رو شبنم هایدست اینکه محض به و نشست شبنم تخت کنار صندلی روی. شود وارد خورشید

 .کرد باز را هایشچشم آرام آرام گرفت، دست در

 اشزندگی شخص عزیزترین هایچشم واندتمی دوباره که کرد شکر مرتبه هزار صد را خدا دل در

 .ببیند را

  

*** 

 "شبنم"

 

 وقتی. بود علی خندون صورت دیدم که چیزی اولین. کردم باز رو هامچشم عجیبی سردرد با

 .زدم لبخندی بهش و کردم فراموش رو بدنم و سر درد یهمه لحظه یک برای دیدم رو لبخندش

 جز چیست؟ مگر صبح و کرد خواهد طلوع تو بقل سمت از خورشید باشی که مهربان: علی

 ...عشقم بخیر صبح مهربانت؟ لبخند

 :گفتم آمدمی در چاه ته از انگار که صدایی با

 .بخیر صبح-

 همین؟: علی

 :گفتم و زدم لبخندی

 .کندمی طلوع خورشید تبسمت هر با که آنی تو شود،می بخیر تو با هایمصبح تمام-

 :گفت و زد ماگونه روی ایه*س*بو علی

 اومد؟ سرم به چی روز چند این توی دونیمی-

 شده؟ چی راستی-

 نمیاد؟ یادت: علی

 :گفتم بهش و اومد یادم که چیزی آخرین و کردم فکر یکم

 گوشیم که بشم رد خیابون از اومدم نداشتم تعادل و کردمی درد سرم یادمه، که چیزی آخرین-

 مردم و ماشین بوغ صدای فقط بعد شد تار چشمام فعهد یه دیدم که رو تو یشماره خورد، زنگ

 .همین. یادمه رو اطرافم

 بود؟ خوب حالت زدمنمی زنگ اگه من یعنی: علی

 .بود بد حالم خودم... عزیزم جان علی نه-
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 دفعه یه که بایستی خیابون وسط بری نه... گشتیمبرمی باهم موندیمی! لجبازی بس از: علی

 .بهت بزنه ماشین

 .نشد زیادیت چیز خداروشکر اما... پرت حواس خانم بله: کردم؟علی تصادف نم چی-

 نشد؟ زیادی چیز-

 .شکسته هم پات یه و خورده بخیه پاهات و دست یکم فقط... بله: علی

 :گفتم معترض

 .علی-

 :گفت و کرد ایخنده علی

 علی؟ جان-

 ... "دهممی جان گوییمی که جان"

 اینجام؟ وقت   چند-

 .میشه روزی چهار: علی

 روز؟ چهار-

 .شده تنگ واست دلم چقدر که دونینمی... عشقم بله: علی

 ؟...کردی خوشگلم رفتی تازه و بود شده تنگ دلت-

 :گفت و کرد بلندی یخنده علی

 قول به که برسم خودم به رفتم میای بهوش دیگه ساعت چند تا گفت دکتر وقتی خانم حسود-

 .ینکن وحشت قیافم اون از هابچه

 ای؟قیافه چه-

 .بیاد بزنم صدا و دکتر برم من کن، ولش عزیزم هیچی: علی

 بماند و دیدنم اومدن همه هابچه. مرخصی فردا نبود مشکلی اگه گفت و کرد معاینم و اومد دکتر

 بلند هایریش و علی یقیافه از هم کلی بود   خالی جام که گفتن و کردن گریه قدر چه دخترها که

 بابام با هم بعد و کرد گریه کلی اول هم مامان. خندیدن و کردن تعریف روز چند این توی شدش

 خانم. بودن ناراحت کلی هم جون نازی و ابراهیمی آقای. نبوده جمع حواسم چرا که کردن دعوام

 زدم خجالت کلی و مالقاتیم اومدن سال و سن این با و بودن کشیده زحمت هم بزرگ آقا و بزرگ

 کردن
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 بود فرستاده رو همه. دادمی بهم رو بود کرده درست واسم جون نازی که رو سوپی داشت علی

 .مونهمی پیشم خودش امشب که کرد راضی زور به و مامانم و خونه

 .شدم سیر عزیزم دیگه بسه علی-

 .قاشق یه همین فقط دیگه، بخور: علی

 .یکی همین فقط گفتی هم قبلی قاشق-

 .بگیری جون که ربخو الهی من برم قربونت: علی

 .برم گیرهمی درد هم پاهام گیرهمی دستشوییم ست،کاسه دومین این علی-

 .عشقم کنممی کولت خودم: علی

 ...ا   علی-

 :گفت و نشست جدی و خشک علی. موند نصفه حرفم در صدای با

 .بفرمایید-

 عصبانی علی. داخل اومدن شیرینی و گل دسته یه با علی سال و سن هم پسر دوتا و شد باز در

 :گفت

 کنید؟می چیکار جااین شما-

 :گفت اولی پسر

 ..سورنا دوستم و هستم آیهان سالم-

 .کردیم تصادف شما با ما. اومدیم خواهی معذرت همچنین و عیادت برای ما: سورنا

 خوره؟می غذا داره بینیدنمی مگه: علی

 .لطفا... عزیزم جان علی-

 .گذاشت تختم کنار میز روی رو سوپ سینی و شد ندبل کالفه و کرد من به نگاهی علی

 .بفرمایید-

 ایستادید دفعه یک اما شید،می رد خیابون از دارید دیدیم رو شما... متاسفیم واقعا ما: آیهان

 و خورد شما به ماشین ترمز روی بذارم رو پام خواستممی تا من گرفتید رو سرتون و خیابون وسط

 .شد دیر دیگه

 

 و نگران روزی چند رو خانواده دوتا خودم بازی لج یا احتیاطی بی یه بابت بودم هشرمند واقعا

 .بودم کرده گرفتار
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 ...شکای شما اگه هم باز اما نبودیم مقصر ما کرد تایید پلیس: سورنا

 :گفتم ببخشیدی با و کردم قطع رو حرفش

 .ندارم شکایتی من ببخشید،-

 .من سمت برگشت بود ایستاده پنجره به رو که علی

 اون با و موندممی نامزدم منتظر باید اما کردمی درد سرم که درسته... بودم مقصر هم خودم-

 .گشتمبرمی

 .ندارم شکایتی گفتم هم اینکه هم بردم رو علی دل هم زدم نشون دوتا تیر یه با

 من و داوم هم پلیس. رفتن بیرون سمت به علی و من از دوباره خواهی معذرت از بعد هم هااون

 چهار این از هم اون. خندیدیم و گفتیم علی با کلی شب تا. زدم هم هااون به رو هاحرف همون

 .گفت برام هاشنگرانی و روز

 .عزیزم دیگه بخواب: علی

 :گفتم کردممی درست رو بالشتم که حالی در

 خواهممین من کنیمی نگاه من به که هنگامی. توست چشمان دنیا این در چیز تریندرخشان-

 .عشقم بخیر شب... کنم نگاه را شب هایستاره

 :گفت و زد لبخندی علی

 ...بخواب آسوده توام چشم دو نگهبان من... است شب الالیی تو هاینفس آهنگ که ای-

 و معاینه برای اومد دکتر بعد روز صبح داشتم، کامل اعتماد حرفش به که چون خوابیدم آسوده

 که گفت هم اون از بعد بود پام و دست برای کنم فکر که دادم امانج گفت هاییتست سری یک

 و بیمارستان از شدم بستری هفته یه که وقتی بچگی از واقعا که چون خداروشکر. مرخصم

 آزمایش من از و اومد پرستار که ترخیصم کارهای دنبال بود رفته علی. شدم متنفر محیطش

 بودن اومده همه خونه رفتم. برم بیمارستان به شجواب برای بعدا و دکتر دستور که گفت گرفت

 بهتر منم و شد شروع هم جدید سال. کردم دود اسفند و کشتن گوسفند پام جلوی. پیشوازم

 فقط و کردم باز دیروز رو گچش بود شده بهتر پام شکستگی که جایی اون از. برم راه تونستممی

 .کردمی درد کمی

 بود شده بزرگ شکمش ماه سه این توی که صدا و نگار با. بود مهرشاد و مهرنوش عروسی امشب

 .آرایشگاه بودیم اومده
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 پوشیده مشکی شلواری جوراب با همراه رنگی طوسی دکلته کوتاه پیراهن که کردم صدا به نگاهی

 سبز گشاد حریر پیراهن یه که هم صدا. بود شده نظیر بی واقعا و بود بسته باال رو موهاش. بود

 .بود گذاشته باز رو کوتاهش بلوند موهای و بود دهپوشی رنگ

. شد تمام آرایشم و موها کار ساعت دو از بعد. بود من نوبت نفر اخرین همیشه معمول طبق

 اما بود ریمل و باریک چشم خط یه فقط آرایشم همیشه مثل انداختم خودم به آینه توی نگاهی

 که جایی اون از هم موهام. بود چشم توی و بود کرده ایجاد و جالبی تضاد کمم آرایش با قرمزم رژ

 رو لباسم. بود کرده درست برام بسته و باز مدل نذارم، باز مجلسی هیچ توی بود کرده تهدید علی

 مشکی بلند مانتوی پوشیدن از بعد. پوشیدم رو بود عروسکی ایحلقه استین قرمز پیراهن یه که

 جایی اون از. زدیم بیرون آرایشگاه از نگار همراه ممشکی کفش و کیف برداشتن با قرمزم روسری و

 و کردیم لطف امیر و علی به نگار و من اما دنبالش اومد سینا داشت شیشه بار صدا که

 .تاالر رفتیم خودمون ندادیم زحمتشون

 رسیدن از خبر که ماشین بوغ صدای با. بودم ندیده و علی هنوز و بودیم رسیده ساعت نیم تقریبا

 کنار داردنباله عروس لباس اون داخل مهرنوش واقعا. رفتیم بیرون به دادمی داماد و عروس

 .اومدنمی بهم و بود شده جذاب خیلی مشکی شلوار و کت اون با مهرشاد

 لباس تو رو بودی باهاش رو روزت و شب که اونی رفیقت بهترین که جاست اون خوشحالی اوج"

 . "ببینی عروس

 ریختن پسرها دختر یهمه نشستن، و رفتن جایگاهشون طرف به داماد و عروس اینکه از بعد

 .گشتممی علی دنبال هنوز من اما. رقصیدن تونستنمی تا و وسط

 ؟...گردیمی کسی دنبال-

 .شدم غرق طوسیش هایچشم توی و برگشتم عقب به بود گوشم نزدیک که صدایی با

 ی؟کنمی نگام جوری این که شدم خوشگل قدر این: علی

 با همراه و داشت محوی طوسی راه راه هایخط که پررنگش مدادی نوک یجلیغه و شلوار و کت

 .بود پوشیده سفید پیراهن

 !بستی باال تا رو یقت عجب چه اما... عالی همیشه مثل-

 :گفت و کرد بود رفته جلیقه زیر نصفش که رنگش قرمز کروات به ایاشاره علی

 .این خاطر به: علی



                 
 

 

 shabnami 1104|   شب نم رمان

 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

149 

 

  

 

 وسط همش دکتر هایتوصیه به توجه بدون هم من. رقصیدیم و زدیم حرف هابچه و علی اب کلی

 اما رقصیدم همه با تونستم تا. شد بیخیال کنه نشستنم به راضی تونهنمی دید که هم علی. بودم

 آخه. ببره بین از و خوشیم و بده گیر علی مبادا که کردممی ور اون و روم جلو، اومدمی نیما تا

 من و رسید شام نوبت بالخره. طرفش بری نباید که میگه و میده گیر نیما به الکی که وقتی دچن

 .دادم استراحت پاهام به یکمی هم

*** 

 انگار میان و میرن دارن همش محمد و مهدی کردم احساس که وسط رفتیم دوباره شام از بعد

 بابا یخونه دادن خبر بهشون تازه ارا نگ کشیدم مهدی زبون زیر از زور به و سمتشون رفتم نگرانن،

 سمت به. نگم چیزی مهرنوش به که کرد خواهش اما. زده دزد رو بودن گرفته تازه که مامانش و

 مجلس وسط نره مهرنوش بابای که کالنتری تا برن مهدی با میشه اگه گفتم بهش و رفتم بابا

 ایخاله مهرنوش آخه بگه نوشمهر  مامان به جوری یه که رفتم مامانم سمت به هم بعد. زشته

 رو من خالش که افتادم گفت بهم پیش روز دو که حرفی یاد رسیدم مامان پیش وقتی. نداشت

 زدم غ ر مامانم به هم من. داشت دوست و شبنم اول از پارسا گفته و کرده خواستگاری پارسا برای

 کرد سعی اما. دارم تدوس رو علی من دونستمی که اون نداده و منفی جواب موقع همون چرا

 ...منفی   شبنم جواب گفت زد زنگ امروز و بود زشت که کنه توجیهم

 دوست خیال به هم من و کردمی خواستگاری من از سال همون پارسا اگه فکرکردم باخودم

 از... نداشت وجود علی وقت اون بود؟ چطوری امزندگی االن دادممی مثبت جواب الکی داشتن

 و گفتم رو موضوع مامان به. نکنم فکر چیزی به کردم سعی افتاد تنم توی رزیل علی نبودن فکر

 و مهدی و رفتن پیش سریع کارها خداروشکر. گفت مهرنوش مامان به هم بعد. شد ناراحت کلی

 .نفهمید چیزی و کردم سرگرم و مهرنوش هم من. برگشتن زود بابام

 جلوی کشیدم خجالت بعدش کلی من و تیمرف نگار با دونفره عربی رقص یه هابچه افتخار به

 و مقنعه با فقط و من چون کردنمی کار مختلف هایشرکت توی که مهرشاد و علی هایدوست

 هایدوست دوباره که بودند هم شرکت هایمشتری از بعضی طور همین. بودند دیده سرسنگین

 جون نازی گفتن گلم عروس و هاصدقه قربون به خوب اما. بودن مهرشاد و علی یا ابراهیمی آقای

 .ارزیدمی
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 به بردار فیلم. دارن سوپرایز یه داماد و عروس کردن اعالم که بود عروسی آخرای تقریبا دیگه

 و مهرنوش به امیر. بشینیم که کرد درخواست ازمون و کرد اشاره جلو ردیف صندلی تا هشت

 :گفت بودند نشسته همه از زودتر که مهرشاد

 قبل؟ از ریختید نامهبر  سرکاریه؟-

 کنیم؟ بازی داغ صندلی خوایممی: نگار

 داره؟ هم مشخص جای ببینم: سینا

 .نکشه پشت از رو صندلی یکی بشینید خواستید باشه حواستون هابچه: صدا

 .جلو اومدنمی ترهابزرگ حداقل نشستیم، بقیه از جلوتر نیست زشت: علی

 نگاهشون بخشی آرامش لبخند با هم مهرشاد و مهرنوش و زدنمی حرفی یه کدوم هر هابچه

 :گفتم و شدم عصبانی آخر بود، تا هشت ما به سالن یهمه نگاه. کردنمی

 ...چیه سوپرایزشون ببینیم تا بشینید کنن،می نگاهمون دارن همه هابچه-

 گرفت قرار رو روبه که پروژکتوری پرده به منتظر و نشستند هاصندلی روی ترتیب به همه هابچه

 همه و خوابید سالن یهمهمه خورد، گوش به که آشنایی صدای با دقایقی از بعد. دوختند چشم

 آشنایی اول مال فیلم. دوختم شدمی پخش پروژکتور از که فیلمی به رو ناباورم نگاه. شدند ساکت

 ترتیب هب. اوردیممی در بازی مسخره و بودیم رفته بیرون که شب یه بود، نگار با مهرنوش و من

 داخل امروز فیلمی آخرین تا گرفته هابچه با آشناییمان اول از ایثانیه چند کوچک هایفیلم

 اکیپ از عکس و فیلم کلی... و هاموندورهمی هایعکس اون از بعد. شد پخش گرفتیم عروسی

 .کردیم تشکر داماد و عروس از کلی پایان از بعد زده شگفت هممون. بود نفرمون هشت

*** 

 خداحافظی به متعلق خداحافظی ترینسخت من نظر به و رسید خداحافظی یلحظه االخرهب

 هابچه اما کرد گریه مادرش و پدر بغل توی کلی مهرنوش اینکه از بعد. پدرشه یخونه از دختر

 درش هوا و حال اون از کمی... و بگذره خوش بهتون امشب که کردنش اذیت با کردن سعی

 تونستم فقط آخر در. گریه زیر زدیم و نیاوردیم طاقت کردیم، بغلش نگار و نم وقتی اما. بیارن

 تا خستگی از خونه برگشتیم و شد تمام هم کشون عروس باالخره. بکنم خوشبختی آرزوی براش

 .برد خوابم تختم روی رسیدیم
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*** 

 مهرنوش حال تمتونس فقط. کردم حس رو بدنم درد تازه و شدم بیدار که بود ظهر نزدیک بعد روز

 چرا فرستادم لعنت خودم به که کردمی درد بدنم قدر اون. خوبم گفت خداروشکر که بپرسم رو

 استراحت و بودم کشیده دراز تختم توی درد بدن از شب آخر تا. نکردم گوش رو دکتر حرف

 بریم هم با بود قرار آخه نبود، خبری هم نگار از تعجب کمال در. نبود خبری هابچه از. کردممی

 نتونستم رو علی فقط. پیچوندمش و بیرون نمیام که فرستادم پیام براش خودم اما مهرنوش پیش

 هم چقدر که بماند مالقاتم اومد گل و کمپوت کلی با بده حالم فهمید که هم وقتی بپیچونم

 نگار کردم، چک رو گوشیم رفت علی اینکه از بعد شب... و نبوده حواست چرا کردم سرزنشم

 دوبار. بود شب دوازده کردم ساعت به نگاهی. شدم نگرانش دیگه. بود نداده رو پیامم جواب نوزه

 گوشیم زدمی زنگ خودش وگرنه گرم   سرش حتما اینکه خیال به. نداد جواب اما زدم زنگ بهش

 تنبل خیلی که جایی اون از نکردم سایلنتش اومد یادم تازه و تختم کنار دکور روی گذاشتم رو

 راحت و! کن ولش زنه؟می زنگ کی مگه گفتم و شدم بیخیال شم بلند نداشتم حوصله و مهست

 ...خوابیدم

*** 

 نیمه هایچشم الی از برداشتم، رو گوشیم گیجی حالت با و پریدم خواب از گوشیم زنگ صدای با

 :گفتم خودم با دیدم رو نگار عکس بازم

 صبح سه ساعت گذروندهمی خوش داشته ونیقبرست کدوم االن تا نیست معلوم احمق یدختره-

 .بزنه زنگ اومده یادش

 خوابن؟ مردم نمیگی زنی؟می زنگ شب نصف ساعت نداری شعور مگه تو... الو-

 سرجام ترس با. اومد نفر یه یگریه صدای که الو گفتم بار چند. نمیشد شنیده واضحی صداهای

 :گفتم و نشستم

 .الو... نگار الو... الو-

 ...الو-

 افتاده؟ اتفاقی( نگار مامان) تخاله برای شده؟ چی تویی؟ ندا-

 ...نه: ندا
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 شده؟ طوریش( نگار بابای) عموت چی پس-

 :میگه چی فهمیدمنمی و زدمی حرف هق هق با ندا

 ...نه... شبنم... نه-

 !دختر؟ دادی سکته رو من که تو ندا؟ شده چی پس-

 ...نگار... نگار... شبنم: ندا

 ندا؟ شده چش نگار.. .خدا یا- 

 .کرده خودکشی نگار شبنم،: ندا

 چی؟-

 .رسیده هم بابام و مامان اتاق تا مطمئنم که گفتم بلندی صدای یک با

 بیمارستانید؟ کدوم چرا؟... چ-

 جاییم؛ اون نیست، خونمون نزدیک بیشتر بیمارستان یه. چرا دونمنمی شبنم، دونمنمی: ندا

 .بودیم اومده تو مالقات برای که همونه کنم فکر اما. نیستم بلد رو اسمش

 .اومدم االن میام، االن من. عزیزم باشه باشه،-

 سرکردن با. کردم عوض شلوار و مانتو با رو خوابم لباس شدم بلند و کردم قطع رو گوشی سریع

 یچسوی. بودن نشده بیدار خداروشکر. رفتم بابام و مامان اتاق سمت به و شدم خارج اتاق از شالم

 رفتم من و بده نگار حال که بابام و مامان برای اینامه نوشتن از بعد و برداشتم رو ماشین

 .شدم خارج خونه از بیمارستان،

*** 

 کردم تصادف وقتی منم که بیمارستانی   همون بود؛ ندا با حق فهمیدم بیمارستان به رسیدن با

 در پرستار گشتن از قبل که گفتم، رو نگار فامیل و اسم و رفتم پذیرش سمت به. بودم بستری

 :خورد گوشم به آشنایی صدای روش پیش مانیتور

 .شبنم-

 ...نیما-

 :گفتم و نیما سمت دویدم سریع

 کجاست؟ نیما؟ شده چی-

 .عمل اتاق باال، بریم بیا: نیما
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 گریه و بود نشسته زمین روی که رفتم نگار مامان سمت به عمل اتاق در به رسیدن از بعد

 به چقدر و بود ایستاده نیما کنار که کردم باباش به نگاهی. بدم داریش دل کردم سعی. کردمی

 صندلی روی هم نوید و ندا. بود شده ترشکسته دیدمش عروسی توی که دیشب به نسبت نظرم

 .رفتیم سمتش به دکتر اومدن با. بودند نشسته هم کنار

 دکتر؟ آقای شد چی: نیما

 .بیرون میارنش االن شده، رفع خطر بختانه خوش دادیم، وشوشست رو شمعده: دکتر

 یه. بیارن رو نگار تا هاصندلی روی نشستیم دکتر از تشکر از بعد و کشیدیم عمیقی نفس همگی

 نگار به شباهتی هیچ کردش یخ هایدست و زرد صورت که اوردن بیرون رو دختری بعد ربع

 توی رفتم. بود صبح پنج ساعت تقریبا داوم بهوش وقتی. نداشت من داشتنی دوست و شیطون

 برای شکر نماز دورکعت با همراه رو صبحم نماز هستن پیشش خانوادش که وقتی تا نمازخونه

 و نشستن بیرون خانوادش دیدم که اتاقش سمت برگشتم شد تمام نمازم وقتی. بخونم نگار

 :گفتم و رفتم جلو نگرانی با. کردن گریه حال در مامانش

 شده؟ چی-

 !خدا ای کنه،می نگاه جا یه به فقط. زنهنمی حرف دخترم... شبنم: نگار مامان

 میگه؟ تو به چیزی ببین برو. هستی ما از ترصمیمی نگار با تو دخترم شبنم: نگار بابای

 :گفت و بقیه از دورتر کمی برد گرفت رو دستم نیما میگه؟ من به یعنی نگفته هااون به وقتی آخه

 نشون واکنشی هیچ ما هایحرف به. پیشش برو لطفا زنه،می حرف تو با نگار نممطمئ من شبنم-

 خوادنمی خودش اما نرماله حیاطیش عالئم چون بزنه حرف تونهمی که گفت دکترش. نمیده

 .بگه چیزی

 سرم پشت رو در. شدم داخل و کردم باز رو در تعلل کمی با. اتاق سمت رفتم و دادم تکان سری

 .گرفتم هامدست توی رو سردش هایدست. نشستم تختش کنار ندلیص روی و بستم

 این چرا شده؟ گیر گوشه و ساکت قدر این شروشیطون دختر اون چرا عزیزم؟ شده چی... نگار-

 گلم؟ خوردی قرص قدر

 .بشم وارد دیگه راه یه از گرفتم تصمیم. بود زده زل نقطه یک به همچنان نگار

 دونه؟می امیر-

 :دادم ادامه زد، زل بهم اشکی هایچشم با و برگشت سریع

 ...نگارین کرد؟ پر رو رنگت خوش هایچشم اشک چرا من؟ برم قربونت آخه شده چی-
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 :گفت و گریه زیر زد دفعه یه

 ...رفت... رفت-

 

 رفت؟ کی-

 :گفت و کرد بود آویزون اتاق لباسی چوب به که مانتوش به ایاشاره نگار

 .بخونش اربرد جیبش ، توی نامه یه-

 نشستم کردم، پیدا برگه یک. گشتم رو مانتوش هایجیب دوتا و رفتم لباسی چوب سمت به

 :خوندم بلند رو نامه و نگار تخت کنار دوباره

 پریشانی از بعد کمی رفتن، دم کن حاللم"-

 باز شد جدا و بود یکی رفتن، و موندن مسیر مونینمی ما با هم تو که، نگاهی توآوار

 ..."آغاز از سخته جدایی دیدی، و من پایان تو

 نباید من اول از شاید. داری هم حق خوب میاد، معرفتی بی نظرت به دونممی... من نگار سالم

 نه هم شاید بود، گذر زود حس یه همش شاید. نداشتم رو تو لیاقت من. زندگیت توی اومدممی

 بعد شدممی مطمئن تو به نسبت حسم از باید اول و کردم عجله من شاید. دارم حس بهت هنوز

 که میرم دارم چیه؟ تو به حسم اسم دونمنمی هنوز من نگار. کردممی وابسته خودم به رو تو

 هایچشم به کردن نگاه بود سخت. باشم تنها مدت یه که میرم دارم. کنم پیدا رو خودم

 تو معصومیت و تشیطن نگار. نوشتم رو نامه این هم همین برای. کردن خداحافظی و معصومت

 یه مثل همه برای تو. کردم بازی احساساتت با چرا که میاد بدم خودم از االن اما کرد، جذبم رو من

 احمق من کردی قبول رو من که وقتی. رسیدنمی بهت کسهیچ دست که بودی ق له باالی الماس

 فهمیدم بعدا اما ببرم، رو تو دل پسر همه اون بین تونستم که خاصم خیلی خودم که کردم فکر

 بیارم بدست رو تو اگه که کردممی فکر من. نکردی رد رو من درخواست که بودی عاشق تو نه، که

 بازی بچه زندگی که فهمیدم االن اما. شیممی خوشبخت هم با و خوامنمی خدا از هیچی دیگه

 سقف یه زیر رعم یه تونمنمی من نگار. شده تکراری برام زندگی این که کنممی احساس. نیست

 بعدا ترسممی که حس این وقت یه که نیومدم، این از جلوتر هم همین برای. کنم زندگی یکی با

 ...هاستبهترین تو الیق. ندارم رو تو لیاقت من نگار. کنه بدبختت بشه عادی برام

 کاشکی ربودی جان نگارم من از ربود دل

 ...امیر
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 دل در و کردم اشک در غرق نگار به نگاهی. کردم اکپ رو صورتم روی هایاشک و بستم رو نامه 

 .خوردم افسوس

 نمایان کوچه خم از روز یک تا گذارممی باز قیامت تا را پنجره من اما رفتی خداحافظی بدون: نگار

 ...دهی تکان دستی برایم و شوی

 :گفت و هایمچشم به زد زل اشکی نگاه با

 .شبنم... نکرد هم خداحافظی حتی-

 ... "شدند داده توضیح نه و شدند گفته نه هرگز که هستند، آنهایی هاخداحافظی ترینکدردنا" 

 میشه درست هم االن. نفهمیدی تو و رفته پیش ماه سه دو حداقل نمیره، یهویی کس هیچ نگار-

 .چیز همه

 چی گذاشته؟ جا که هاییخاطره یا گذاشته؟ من روی که اسمی شبنم؟ میشه درست چی: نگار

 .نمیشه درست من قلب روی زخم بشه درست که هم چی هر چی؟ شبنم؟ میشه درست

 آدم یه با تونستمنمی که بود باری اولین بدم؟ داریش دل چجوری و بگم بهش چی دونستمنمی

 .کردمنمی درکش آره کردم،نمی درکش که چون شاید. کنم همدردی

 آرزوهام مثل نه بشم غرق رویاهام یتو دارم دوست بمیرم، دریا توی خوادمی دلم شبنم،: نگار

 .کنممی خودکشی دریا توی بعدی یدفعه شمال بریم اگه. بشم خاک

 ...نگار شو خفه-

 :گفت و زد تلخی لبخند نگار

 .واقعیته دوست کنهمی خنثی شو خفه یه با رو زندگیت تصمیمای تریناحمقانه که دوستی اون-

 :گفتم و باال بردم رو صدام شدم بلند

 تو نگار! کنیمی تقال موندن زنده برای چطور ببین دریا توی بنداز رو خودت بمیری؟ خوایمی-

 درون رو امیر عشق خوایمی تو! بکشی رو هست درونت که چیزی خوایمی بمیری، خواینمی

 .بکشی غلبت

 :شنیدم و صداش که رفتم در سمت به

 .نگو چیزی هابچه و خانوادم به لطفا... شبنم-

 .پیشم اومدن و شدن بلند خانوادش که بستم سرم شتپ رو در

 شد؟ چی: نیما

 گفت؟ چیزی جان؟ شبنم شد چی: نگار مامان
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 :گفتم و پایین انداختم رو سرم گفتن، دروغ و هاشونچشم به کردن نگاه از شرمنده

 .نگفت چیزی اما زد، حرف-

 هاصندلی سمت ترشوندخ خودکشی ندونستن از ناامید و زدن حرف از حال خوش پدرش و مادر

 :گفت و بردم گوشه به گرفت رو دستم نیما. نشستن و رفتن

 ...ک نگفتی مامانم و بابا خاطر به اگه نگفت؟ چیزی مطمئنی شبنم-

 .نگفت چیزی نیما نه-

 :گفت و انداخت بهم نامطمئنی نگاه نیما

 .نگفته حتما پس میگی تو اگه-

 بیمارستان سالن از هنوز. رفتم بیرون سمت به خداحافظی از بعد و دادم تکان سری شرمنده

 :که بودم نشده خارج

 .مهرآریا خانم-

 .دیدم رو بود دکترم( کردم تصادف وقتی) جوادی دکتر آقای که برگشتم عقب سمت به تعجب با

 .دکتر آقای سالم-

 بهتری؟ دخترم، سالم: جوادی دکتر

 :گفتم و زدم لخیت لبخند بود شده فراموشم کال که افتادم بدنم درد یاد

 .بهترم خداروشکر دکتر بله-

 شد؟ چی بنویس   آزمایش برات گفتم پرستار به من راستی دخترم، خداروشکر خوب: جوادی دکتر

 .افتادم نگرفتم و دادم که هاییازمایش یاد آخ،

 رو جوابش برم االن کردم پرداخت هم هزینش. کردم فراموش کال بود دوستم عروسی دکتر، بله-

 میدن؟ بهم

 .نگذشته زمانش زیاد دخترم بله: جوادی دکتر

 .میارم براتون گیرممی میرم االن پس-

 .منتظرم دخترم باشه: جوادی دکتر

*** 

. زدممی قدم هاخیابون توی داشتم هنوز دستم توی آزمایش یبرگه با من و بود صبح نه ساعت

 .شدندمی پخش سرم توی دکتر هایحرف
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 میز روی رو آزمایش یبرگه داشت،برمی رو چشمش روی عینک هک حالی در جوادی دکتر

 :گفت و گذاشت

 ...پارکینسون بود، درست حدسم دخترم بله-

 پارکینسون؟-

 در بیشتر آن شیوع که است استراحت وضعیت در لرزش همان بیماری این. پارکینسون بله،-

 است یکسان دنیا مناطق متما در آن شیوع. شودمی دیده هم جوانان در اما است پیری سنین

 دو اساس بر پارکینسون. کندنمی فرق خیلی منطقه در تغییر با بیماری شیوع درصد یعنی

 در پا و دست لرزش و ارتعاش. شودمی مشخص بیماری اصلی عالمت چهار از بیشتر یا عالمت

 این تعادل نداشتن و بدن و پا و دست شدن خشک و سختی حرکات، کندی استراحت، حالت

 در معموال   و مالیم اندام ارتعاش بیماری، اولیه مراحل در. دهندمی تشکیل را اصلی عالمت چهار

 دست که فردی بیماری پیشرفت با اما ندارد درمان به نیز احتیاجی و دارد وجود بدن طرف یک

 تدس در مدام ارتعاش کنترل برای را چیزی یا کندمی پنهان خود پشت یا جیب در را خود لرزان

 تمرکز خواهدمی که هنگامی به ویژه به اندام شدید هایلرزش کردن پنهان به قادر دیگر گیرد،می

 سه این توی رو بدنت تعادل نداشتن و سردرد دلیل االن فکرکنم. نیست دهد خود به بیشتری

 باشی؟ فهمیده هفته

 چیه؟ درمانش اما دکتر، بله-

 و آزمایش دوباره و بیای که میدم نوبت بهت دیگه اهم برای. دخترم باش داشته صبر: جوادی دکتر

 حالش به فکری یک وقت اون بودی شده بدتر یا نکرد تغییری اگر. بدی انجام بدنی تست

 تحمل رو استرس و عصبی فشار نباید اما. میشه رفع درمان به نیاز بدون که انشالله اما. کنیممی

 . میاره فشار بدنت به هم مغز و میاد فشار مغزت به وقت اون کنی،

*** 

 ایدیگه کس خانوادش و من جز اما میشه بدتر و بد داره روز به روز نگار حال گذره،می ایدوهفته

 اون بابت و نگار بد حال و فهمیدن و امیر رفتن همه هابچه. بود کرده خودکشی دونهنمی

 بهم هم با توافقی و خورننمی هم درد به امیر و اون که گفت خانوادش به نگار اما. دونستنمی

 زندگی سر کسی هر و بینممی ترکم رو هابچه. خارج رفته تحصیل ادامه برای امیر هم االن. زدن

 به بیماری این از چیزی هنوز هم من. برگشتن عسل ماه از تازه هم مهرشاد و مهرنوش. خودشه

 جواب حتی. داشتمن و کس هیچ یحوصله تقریبا بود سخت برام خیلی اوایل. نگفتم کسی
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 به بال که سرطان دختر گفتم خودم به پیش روز چند اما دادم،می میون در یکی هم علی تلفنهای

 که این بیام بر هااین از ترسخت پس از تونممی علی کمک با. میشی خوب ایشالله. نداری دور

 هایفگیکال هم دلیلش نشد، بگم علی به خواستم چی هر وقت چند این توی. نیست چیزی

 و پیشش برم رو شب که گرفتم تصمیم امروز اما. شده بیشتر آلمان رفت امیر وقتی از که علی

 .بگم بهش رو چیز همه

*** 

 .ایکالفه خیلی وقته چند شده؟ چی بگی خواینمی... علی-

 چندتاش؟ شبنم؟ بگم رو چندتاش: علی

 .کنهمی آرومت کنیمی فکر که هرجایی تا-

 مخالفیم هممون هم ما خوام،می رو اشکان فقط من که کفش یک توی کرده ور  پاش آتوسا: علی

 .کرد اخراجش شرکت از بابا هم همین برای. خورهنمی زندگیش درد به اشکان که میگیم و

 .بود خوب کارش که اون گفتم من بود؟ این اشکان اخراج دلیل پس-

 .داریم کم نیرو دش اخراج که هم اشکان نیستش، هم امیر طرفی از. آره: علی

 .کنیممی استخدام نیرو. نیست چیزی که این علی شده، چی کردم فکر من حاال-

 .هست هم دیگه چیز یه: علی

 چی؟-

 .ایران برگشته شده جدا الهه از سیاوش: علی

 :گفتم بلندی صدای با

 چی؟-

 چته؟ دختر ترآروم: علی

 

 نگفتی؟ من به چرا کی؟-

 .پیشم شرکت اومد بود پیش روز دو. شد ایدفعه یه: علی

 گفت؟ چی خوب-

 هم االن. روش هم آب یه کشیده باال رو اموالش الهه و نکرده ازدواج اصال الهه با که گفت: علی

 من بد شانس موقع همون. هاحرف این از و پشیمونم گفت. برگشته درازتر پا از دست سیاوش
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 جای بیاد گفت بهش هماهنگی بدون ایدفعه یه شده چی فهمید وقتی و دیدش اومد بابا

 .اشکان

 کرد؟ تو با که کاری خاطر به اومدنمی بدش سیاوش از مگه بابات خوب-

 .بیرون کرده من زندگی از رو الهه که هست هم ممنون ازش بابام تازه بابا، نه: علی

 تیتفاو بی با ناراضیه، رفته زندگیش از الهه اینکه از کردم احساس که زد حرف جوری لحظه یه

 :گفتم

 چیه؟ مشکلت تو االن-

 که رفیقی بذارم چجوری من آخه. شرکت   اون توی االن اصلی مشکل چیه؟ من مشکل: علی

 چطوری؟ شبنم؟ چطوری کنه؟ کار چشمم پیش کرده نت*یا**خ

 اما رو اشتباهش داره قبول هم خودش. درست کرده اشتباه. شنیدی رو اون هایتوضیح تو علی،-

 خوبی روزهای یا خوردید، باهام که نمکی و نون حرمت به حداقل. داره یبخشش جای آدمی هر

 .داشتید باهم که

 چطوری؟ شبنم؟ ببخشم چطوری: علی

 که آنهایی: داد جواب خداوند هستن؟ کسانی چه تو نزد بندگان عزیزترین: پرسیدند خداوند از-

 هست بخشش توی که لذتی اون علی،... بخشندمی من خاطر به اما بگیرند انتقام توانندمی

 .نیست گرفتن انتقام توی که کن قبول

 بخشیش؟می تو کنه بخشش طلب و پیشت بیاد کرد، نت*یا**خ بهت که دوستت اون اگه: علی

 چون. بخشیدمش بگم بهش و پیشش برم دارم دوست خودم من بگم بهت اگه میشه باورت-

 رو بچگیت یهمه کال و دبیرستان راهنمایی، دبستان، هایسال یهمه که رفیقی اول دوست

 رفیق صدتا اگه حتی دوست این. دیگه شدی بزرگ اون با جورایی یه بخونی درس و باشی باهاش

 رو دیگه یکی جای تونهنمی آدمی هیچ. گیرننمی رو اون جای هم باز کنی پیدا بعدش خوب

 ...چقدر. شده تنگ براش دلم چقدر دونینمی بگیره،

 .دختر ربونیمه چقدر تو: علی 

 .مهربونم که دارم رو تو من-

 که رو آرام یعاشقانه یک کتاب. سیاوش   فکر توی دونستممی بودند درهم هم هنوز هایشاخم

 و داشتم برش تخت کنار میز گل روی از. بودم آورده خودم همراه خواندمشمی بود وقتی چند

 :گفتم
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 هی تو حاال نیست، عبوس عاشق یک تهگف کتابش این توی هم ابراهیمی نادر حتی علی آقا-

 ...آشوب را ما دل و کن درهم را هایتاخم

 :گفت و رفت فرو درهم بیشتر هایشاخم

 نیست؟ عاشق برود هم در گاهی هایشاخم کس هر یعنی-

 :گفتم و خندیدم گذاشتم، جاش سر رو کتاب

 ...بردی ما از دل اخم یک به که شستت ناز... ما بردن دل نیست زیبا یخنده هر کار-

 .خیلی دارم، دوست خیلی: علی

 ...بودم مغرور هایآدم عاشق همیشه" 

 .سخته واسشون خیلی دارم دوست گفتن چون

 چرا؟ دونیمی... شینهمی دلت به عجیب میگن وقتی ولی

 ...نگفته عادت سر از مطمئنی چون

 ...نیست کالمش تیکه مطمئنی چون

 ...گذاشته غرورش یهمه رو پا گفتنش واسه مطمئنی چون

 ... "داره دوست واقعا یعنی دارم دوست مطمئنی چون

 ...است سخت ساده هایحرف توضیح چقدر و دارم دوست-

 شبنم؟: علی

 او که جوری زند،می صدایش خاص جور یک همیشه دارد، دوست جانش با را زنی که مردی" 

 . "جانم بگوید حتما

 جانم؟

 بخوابیم؟ کنی،یم فوضولی داری خیلی دیگه: علی

 .بخوابیم-

 خودش به کسی مبادا سرت باالی دهممی نگهبانی را شب تمام من... بخواب آسوده تو: علی

 .من شب نم بخیر شبت... شود شما خواب وارد سرزده دهد اجازه

 شب...! دهد ترجیح من به را او خدا، و کند آرزو را تو دیگری امشب که مبادا من؛ هرشب آرزوی-

 .بخیر

 بیشتر نیومد دلم یعنی بگم، چیزی بهش نتونستم هم امشب. فرورفتم فکر به و خزیدم پتو یرز 

 .بیماری همچین یه درگیر هم اون. کنم درگیر رو ذهنش این از
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*** 

 دکتر. رفتم جوادی دکتر پیش مجدد هایتست و آزمایش انجام برای و گذشت سریع هم ماه یک

 فکر به ترسریع بهتر   پس. بده نشون رو خودش عالئم دفعه یه ممکن   و نکردم تغییری گفت

 پس از اگه و هست بیماری این مخصوص بیمارستان یه کشور از خارج که گفت. باشی درمان

 جوری همین درمانم کردم فکر که خودم با. کنم شروع جااون رو درمانم تونممی بیام بر مخارجش

 .بورسیه... داره وجود راه یه اما. یمبرنمیا پسش از ما و داره باالیی هایهزینه که

 از. بود مخالف صد در صد چون. بگم علی به جوری چه رو بورسیه ماجرای که ریختم برنامه کلی

 ادامه بابت فکری یه باید و شدمی تمام سالمون سه یصیغه زمان مدت دیگه دوماه طرف یه

 .کردیممی رابطمون دادن

*** 

 .پیشش رفتم و کردم فادهاست موقعیت از شرکت توی امروز

 .نیستم موافق بورسیه اون با اصال من شبنم، گفتم که همین: علی

 علی؟ چرا آخه-

 .میگم من که چون: علی

 ...جا علی ببین-

. شدم خیره روم روبه فرد به متعجب و برگشتم عقب به. موند نصفه حرفم در شدن باز صدای با

 :گفت و باالتر برد رو صداش علی

 کنی؟می چیکار جااین تو اصال تو؟ میای و پایین ندازیمی رو سرت که نداره صاحاب اج این مگه-

 

 .شدم مزاحم موقع بد من اینکه مثل ببخشید سالم،: حسام

 .فهمیدی عجب چه: علی

 .ا جازه با رفتم،می داشتم دیگه من حسام آقا نه-

 شویی ظرف شیر از آب لیوان یک. رفتم شرکت آبدارخانه سمت به و بیرون و اومدم علی اتاق از

 و بود نوشته مغزم تمرکز برای دکتر که اعصابم، بخش آرام هایقرص از دونه یه با همراه و گرفتم

 .خوردم رو بشه مصرف عصبانیت هنگام بود داده دستور

 .سالم-

 :گفتم جوابش در و زدم لبخندی کردم، نگاه سرم پشت به سالم صدای با
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 .سالم-

 خوبید؟: سیاوش

 .ممنونم له،ب-

 ثابت رو خودش حسابی وقت چند این توی. نبود بد گفتمی علی که هم قدرها اون پسر این

 .درخشیدمی چشماش توی پشمانی موج یه اما داشت هم خوبی هایایده طور همین. بود کرده

 خوبه؟ حالتون مهندس خانم: سیاوش

 .کنم حفظ رو تعادلم نستمتو آبدارخانه وسط میز به تکیه با که رفت گیج سرم دفعه یه

 .جااین بشینید: سیاوش

 :گفت و نشست روییم به رو صندلی روی اب لیوان یک با سیاوش و نشستم پشتی صندلی روی

 .بفرمایید-

 :گفتم سیاوش به رو شد بهتر حالم که یکم گذاشتم، میز روی رو لیوان و خوردم آب کمی

 کرد؟ قبول رو بودید برده که هاییطرح علی ممنونم،-

 .داره هم حق خوب البته. نبخشیده رو من هنوزم نه،: سیاوش

 .کنهمی اذیت هم بیشتر داره دوست بیشتر که رو کی هر علی. همین دلخور   کمی فقط نه-

 کنه؟می اذیت هم شما پس: سیاوش

  

 .زدم لبخندی بودم اومده شرکت توی که اولی روزهای یاد به

 .گرفتنمی آروم درنیاورد و من اشک تا هاطرح قبولی سر دیگه، هم با داشتیم ماجراها ما-

. خیلی پاکید خیلی شما. کنه حفظتون هم برای خدا. میاید هم به خیلی علی و شما: سیاوش

 نجیبه، و پاک دخترهای اون از هم الهه کردمی فکر اما. بود ساده دخترهای عاشق همیشه علی

 از هابچه یهمه که بود هم همین برای. هستن ساده و خوب دخترهای عاشق پسرها یهمه یعنی

 هم همین برای علی. شد عوض اما بود، یعنی. نبود دختر اون الهه اما. اومدمی خوششون الهه

 هم رو هااون چشم ترسهمی که چون کنهمی دور دیگش دوستای جمع از رو شما که هست

 .کنه بدبخت رو علی نتونست الهه خداروشکر هم باز. بگیرید

 .نکردی ازدواج الهه با که خداروشکر هم باز-

 تاوان دارم و کردم نت*یا**خ رفیقم به من. بدم پس رو این از بیشتر بود حقم من نه: سیاوش

 .میدم پس
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 :گفتم شدممی بلند صندلی روی از که حالی در

 که قیاتفا هر فقط... نیست گرد هم زمین اتفاقا اوفته،نمی اتفاقی هیچ کنی نت*یا**خ شما-

 ...!کنهمی دیوونت این و میدی پس تاوان داری کنیمی فکر بیوفته

 با. رفتم شرکت پارکینگ سمت به اتاقم از وسایل برداشتن از بعد و رفتم بیرون آبدارخونه از

 :که بشم سوار خواستم و زدم زو ماشین دزدگیر سوییچ

 ..مهراریا خانم-

 :گفتم غرور با و کردم نگاه سرم پشت مرموز فرد به و برگشتم

 .بفرمایید بله؟-

 دارید حق شما که من نظر به. شنیدم رو علی و شما هایحرف اتفاقی من خانم شبنم: حسام

 .دارید شما که هنری این با خارج هایدانشگاه بهترین توی هم اون بدید تحصیل یادامه

 :گفتم و پرید باال ابروهام

 اتفاقی؟-

 شنیده شرکت هایکارکن بیشتر نصف کنم فکر که بود ندبل علی صدای قدر اون خوب: حسام

 حسام؟ اقا بگید خوایدمی چی-.باشن

 خارج به... و بورسیه و اقامت جهت مسافرتی شرکت یه من اما نه؟ یا دونیدمی دونمنمی: حسام

 تا که دونیدمی. کنم درست رو بورسیتون کارهای سریعا تونممی بخواید شما اگه. دارم کشور از

 .باشید داشته چیزی یا پارتی اینکه مگر برهمی زمان بشه درست کارهاتون خوادب

 :گفت و گرفت سمتم به و کارتی

 .بدید اطالع من به و بکنید رو فکرهاتون منه کارت این-

 .شدم ماشین سوار هم بعد و گرفتم ازش رو کارت

*** 

 ختم دعوا به کارمون هم آخر. نشد کنم راضی رو علی کردم سعی چی هر بعد به روز اون از

 برای ممکن   و میشه بیشتر داره عالئمت که گفت کرد ویزیتم دکتر که هم ایجلسه دو. میشد

 از جو و پرس برای نمیشه رفتنم به راضی علی دیدم وقتی. گرفت رو جلوش نشه و بشه دیر درمان

. کردندنمی درمان رو یماریب این دکترها اکثر. زدم سر بیمارستان چندتا به هاهزینه و دکترها کار

 قول تازه و داشتند باالیی خیلی هایهزینه دادندمی انجام رو درمان که هم بیمارستانی دوتا اون

 مدرک و خوندممی رو درسم هم بود، گرفتن بورسیه روش بهترین. دادندنمی هم قطعی درمان
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 امکانات کشور از خارج کردم تحقیق تازه شد،می مجانی درمانم هایهزینه اینکه هم گرفتم،می

 .قطعی درمانشون و دارن مجهزی

 نه؟ یا بگم که داشتم شک اول. کنه درست رو کارهام که بگم حسام به گرفتم تصمیم همین برای

 حتی که خوادنمی مریض و فلج زن یه که علی بشه بدتر حالم و نرم اگه که کردم فکر بعدا اما

 هم و میرم تحصیل برای هم کنم،می درست رو کارهام من پس. داره نگه رو بدنش تعادل نتونه

 .دکتر برای

 ایتالیا بورسیه برای گفتم بهش. نبود حسام از خبری هنوز و بود گذشته ایهفته دو تقریبا

 علی به فعال که کردم خواهش بدبختی یه با ازش. نگفتم بیماریم از چیزی اما کنه هماهنگ

 . نمیگه چیزی کسی به که داد اطمینان بهم هم اون و نگه چیزی

 

*** 

 زیاد هم علی بود رفته امیر که وقتی از. گرفتم عطر شیشه یه براش و علی   تولد روز هم امروز

 اما بگیریم جشن دوتایی گرفتم تصمیم همین برای. نداشت گرفتن تولد قصد و نبود خوب حالش

 که ترسیدم یکمی. بگیره لوکوچو جشن یه براش خوادمی و کرده دعوتمون حسام که گفت بعدا

 داد اطمینان بهم اون داره دلیلی چه بابا نه که کردم فکر بعدا اما بزنه حرفی امشب حسام نکنه

. نذاشته رو پاش هم شرکت االن تا حتی اومد،نمی و نداشت خوبی حال که نگار. نمیگه چیزی که

 با علی و من فقط. اومدننمی ناسی با و بود مطلق استراحت حاملگی ، بد که جایی اون از هم صدا

 به چیز همه رفته امیر که ماهی یک این توی بگم تونممی جرات به. رفتیممی مهرشاد و مهرنوش

 چیزی یه هابچه کنممی احساس همش. نیست پیش ماه یک علی اون هم علی. ریخته بهم کلی

 حرف هروقت مثال. شده مشکوک خیلی همشون رفتارهای کنن،می پنهان من از و دوننمی

 دیگه میشم روانی دارم که من. خندنمی و کننمی قطع رو حرفشون سمتشون برم من و زننمی

 .هااین بین

 سمت به و برداشتم رو مشکیم شال و مانتو پوشیدم، رو سفیدم شومیز و شلوارلی اینکه از بعد

 حسام ویالیی یخونه به که بودیم راه تو علی با سکوت توی ساعتی نیم تقریبا. رفتم حرکت پایین

 خونه سمت به هم با برداشت بود گرفته حسام برای که رو گلی دسته علی اینکه از بعد. رسیدیم

 رفتمی م خم روی خیلی که چیزی تنها اما بود اسپرت و عالی همیشه مثل تیپش. کردیم حرکت

 .بود بینمون طوالنی سکوت
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 .آمدید خوش خیلی هابچه سالم: حسام

 .ممنونم.. .سالم-

 :گفت داد حسام به رو گل دسته اینکه از بعد علی

 .سالم-

 .بیاریم گل براتون باید ما شماست تولد علی آقا: حسام

 تولد بودیم بلد خودمون نبود الزم هم پاش به و بریز این گفتم که هم من نیست نیازی: علی

 .نداشتیم رو حوصلش فقط بگیریم

 !علی-

 .بفرمایید. کردیم عادت علی آقا رفتارهای این به دیگه ما خانم شبنم نداره اشکالی: حسام

 میزی کنار مهرشاد و مهرنوش. کردیم حرکت داخل سمت به هم با شالم و مانتو دراوردن از بعد

 روم مختلف فشارهای اونقدر هم من. سرکشیدن و برداشتن رو جامی کدوم هر هابچه. ایستادیم

 اروم اروم و باشه کمتر گیراییش که برداشتم رو اب..ر*ش جام هی. بخورم چیزی یه نیومد بدم بود

 .کردم مزه

  

 .عزیزم علی-

 آرایشش. داشت عسلی کوتاه موهای و چشم. برگشتم عقب به متعجب دختری نازک صدای با

 .بود پوشیده بازی خیلی پیراهن اما بود کم

 .بودم منتظرت-

 .بود زده زل دختره به فقط هم علی. بود پریده روشون از رنگ که کردم نگاه هابچه به تعجب با

 کردنمی نگاهش مجسمه مثل که مهرشاد و مهرنوش با دادن دست و سالم از بعد و اومد جلوتر

 :گفتم و کردم شده دراز سمتم به که دستش به نگاهی. اومد من طرف به

 شما؟-

 :گفت هابچه به اشاره با و زد لبخندی دختره

 ستم؟ه کی من نگفتن تو به-

 .کن معرفی رو خودت شما خیر-

 .عزیزم هستم الهه من-
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 بیوفتم زمین به بود نزدیک شد تار چشمام جلوی دفعه یک و شد اکو سرم توی صداش بار چند

 .کردم حفظ رو تعادلم و گرفتم میز به رو دستم که

 شبنم؟ خوبی: مهرنوش

 هم باز مختلف هایعمل جودو با. کردم نگاه الهه به و اوردم بیرون دستش توی از رو دستم

 آزارم که چیزی تنها من، از هابچه کاری پنها نه و دادمی آزارم الهه صمیمیت نه االن. بود قشنگ

 .نبود هم من بد حال متوجه حتی که بود الهه به علی یخیره نگاه دادمی

 عزیزم؟ دارم رو کسی چه با آشنایی افتخار: الهه

 .هستم شبنم-

 با علی به رو.گردهمی هم هاساده دنبال بود، عالی همیشه علی انتخاب. زدممی حدس: الهه

 :گفت واضحی حرص

 تالش هم شبنم به رسیدن برای کردی تالش من به رسیدن برای که ایاندازه همون جان علی-

 کردی؟

 :گفت و زد پوزخندی علی

 رو اونورش دیدم تهش برسم، بهش کشتم رو خودم که بودی درخت باالی خوشگل میوه اون تو-

 .خورده کبوتر

 آویزون یقیافه با. بود شده کبود حرص از که کردم نگاه الهه به ایمندانه پیروز لبخند با

 موزیک صدای که جایی اون از شد، نزدیک من به مهرنوش. کرد ترک رو ما و گفت" ببخشیدی"

 .شنیدندنمی رو صدامون هابچه بود باال کمی

 .شبنم: مهرنوش

 .هیچی مهرنوش، نگو هیچی ...هیس-

 ...آخه: مهرنوش

 پرسیدم ازت بار چند من تو خود گفتید؟می من به نباید شما چی؟ آخه مهرنوش؟ چی آخه-

 افتاده؟ اتفاقی شده؟ چیزی

 نگه شبنم به چیزی کسی فعال گفت علی اما بگم، بهت خواستممی من خدا به شبنم: مهرنوش

 .نشه ناراحت وقت یه

 :گفتم و زدم پوزخندی

 فهمیدید؟ کی-
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 ما. شرکت اومد الهه که بود روز همون شرکت نیومدی رو روز یه تو پیش، هفته دو: مهرنوش

 بین از اما شناختمشنمی که من. دیدیمش بیرون اومدیم جلسه از که بعد داشتیم جلسه

 .فهمیدم هاشونصحبت

 هابیمارستان از جو و پرس لدنبا بودم رفته من که روزی همون. گفتمی رو روز کدوم اومد یادم

 .درمان برای

 بد باهاش روز اون جوری چه دونینمی اصال. نداره دوسش دیگه علی کن باور شبنم،: مهرنوش

 .زد حرف

 که وسط میز به و برگردوندم دلخوری با رو سرم. کنهمی نگاهم داره دیدم که کردم علی به نگاهی

 یه فقط رقصیدنمی کسی و بود مهمانی به شبیه بیشتر جشن. کردم نگاه بود شده تزئین کمی

 دیگران هایگفتن تبریک و علی توسط شمع کردن فوت از بعد. بود پخش حال در مالیم موزیک

 شدمی نزدیک علی به کادو با که الهه دیدن با. گفتم تبریک بهش و دادم رو کادوش سردی با

 .برگشتم میز پشت به و شدم دور ازش

*** 

 حسام که کردیممی رفتن قصد داشتیم کم کم. پیوست جمعمون به هم علی عتیسا ربع از بعد

 :گفت و شد نزدیکمون

 .هابچه اومدید که شدم حال خوش خیلی-

 وقتی مهرشاد یگفته به. کردم کردش عوض لباس و بود شده پاره که لبش یگوشه به نگاهی نیم

 دعوت رو الهه چرا که شده یقه به دست باهاش و کشیده کنار رو حسام دید جا این رو الهه علی

 .کرده

 .کشیدی زحمت نکنه درد دستت: مهرشاد

 .قربان بود وظیفه انجام: حسام

 :شدیم متوقف سرجامون حسام صدای با که رفتیم در سمت به خداحافظی از بعد

 .میشی رفتنی کم کم ایشالله. شد درست بورسیت کارهای جان، شبنم راستی-

 یقیافه با کردن باز از بعد و بستم رو هامچشم زنه؟می صدا تنها اسم با رو من االن تا کی از این

 خودش کاری پنهان یاد با که داد تکان چی یعنی معنای به رو سرش. شدم مواجه علی برزخی

 .برگشتم حسام سمت به و گرفتم امید

 ..یاد من ببخشید: حسام
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 .نکنه درد دستتون حسام، آقا نیست مشکلی-

 و مهرنوش. رفتم علی ماشین سمت به و زدم بیرون هابچه متعجب یقیافه جلوی از بقیه زا زودتر

 بود کامل سکوت راه توی. شدیم ماشین سوار هم علی و من رفتن، که خداحافظی از بعد مهرشاد

 یه یآماده رو خودم. طوفان از قبل آرامش این دونستممی. کردمی رانندگی زیاد سرعت با علی و

 .زدن حرف به کرد شروع آروم و نیوورد طاقت علی آخر که بودم کرده حسابی دعوای

 بهت. بگیری ایتالیا یبورسیه که بود این رویاهات از یکی کردم خواستگاری ازت که شبی: علی

 برای رو خارج من گفتم. میریم هم با کنیممی ازدواج گفتی بشی، جدا ازم ندارم دوست من گفتم

 خوایمی رو من اگه مخالفم من گفتم. گردیمبرمی و خونیممی درس گفتی ندارم، دوست زندگی

 گفتی باشم، مخالف که بکنم غلط من بده ادامه و بخون رو درست جا همین. بخواه جوری این

 من گفتی. نیست چیزی که بورسیه زنم،می هم خودم قید حتی اون خاطر به بشم عاشق اگه من

 خواممی عزیزتری برام تو اما دارم دوست رو ایتالیا اینکه با ونم،بم تو با خواممی و دارم دوست

 خودم با و گفتم احسنت احساست و شعور به. باشم تو کنار و بخونم رو درسم یادامه جا همین

 .بشی آشنا جااون هنرهای با که ایتالیا ببرمت عسل ماه برای حتما که دادم قول

 .زدن داد به کرد وعشر  دفعه یه که شدمی بلند کم کم صداش

 به یادت دوباره سال سه از بعد که شده چی پس لعنتی؟ نبود این قرارمون اول از مگه: علی

 نه، گفتم هم من گفتی، بورسیه از که بس از اوردی در رو من پدر ماه یک این و افتاده بورسیه

 رو بورسیش کارهای براش که میگه من دشمن به میره من محرم من، زن بعد. نه اینکه یعنی

 ...من به گفتن بدون هم اون کنه درست

 :گفتم گرفته صدای با بهش رو معترض. کردم گریه صدا بی و گرفتم رو گوشام جلوی

 توی روز اون خودش اون سراغ نرفتم هم بعد درست، دارم قبول رو تو هایحرف یهمه من-

 .ددا من به کارت یه پارکینگ توی بود، شنیده رو ما هایحرف شرکت

 .استغفرلله... اون: علی

 .بود بد حالت خودت تو نشد، اما بگم بهت خواستممی من-

 :گفتم الهه یاداوری با

 دونممی بفهمم؟ باید خودم امشب که نگفتی من به رو الهه ماجرای چرا چی؟ خودت اصال علی-

 .برابریم یک یک فهمیدی، امشب هم تو نگفتم، هم من

 شبنم؟ فوتباله مگه: علی
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 که نیستم بیشعوری آدم که من بگی من به رو الهه ماجرای تو داشتم دوست من عزیزم یعل-

 .نکنم شک بهت که دارم اعتماد تو به قدر اون یا کنم پا به جنجال بخوام

 .بزنن بهم رو تو و من بین که اینه خواستشون تنها الهه و حسام عزیزم شبنم: علی

 .کنه خراب رو بینمون تونهنمی کس هیچ نخوایم تا تو و من بگم بهت باید بار چند علی-

 که داد پیام حسام خواب موقع. شدم پیاده و نزدم حرفی دیگه خونه در دم ماشین ایستادن با

 باید باالخره و نیست مشکلی گفتم بهش هم من. دونهنمی علی که بود رفته یادم من و ببخشید

 .فهمید جوری این که هم حاال فهمیدمی

*** 

 پیام شب هر هم حسام. شد ترکم شب اون از علی و من یرابطه و گذشت ایهفته دو تقریبا

 رو بورسیه به فکرکردن یحوصله فعال هم من. شرکتشون برم باید رفتن   قصدم اگه که دادمی

 .نداشتم

 بودیم مونده مهرشاد و مهرنوش علی، و من فقط و بود شده تمام جلسه تازه شرکت داخل امروز

 بحث اون دوباره پرسی احوال و سالم از بعد. شد پیدا حسام یسروکله که جلسه قاتا توی

 .کرد شروع رو مسخره

 .میشه دیر وقت یه... بدیدها امضا چندتا بیاید باید برید بخواید اگه خانم شبنم: حسام

 .کردمش خودم عالف که هست دوهفته. بدبخت گفتمی هم راست

 ...ح بله-

 .نمیاد شبنم: علی

 ...یعل-

 .همکف یطبقه بالکن توی برد و گرفت رو دستم علی

 چی؟ علی شبنم؟ چی علی: علی

 گیری؟می تصمیم من جای داری چرا تو-

 .شوهرتم من که چون: علی

 موقع اون تا شوهری؟ چه. میشه تمام سالمون سه یصیغه زمان مدت تیرماه، دیگه ماه علی-

 .نداری نسبتی من با تو دیگه

 کردی؟ پنهان ازم رو چی دیگه ببینم بگو شنوم،می جدید زهایچی آفرین: علی
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 خواستممی من که تفاوت این با کردی، پنهان هم خودت که نره یادت کردم پنهان من اگه علی-

 اگه تازه. بگی بهم خواستیمی کی دیدمشنمی من اگه شب اون نبود معلوم تو اما بگم بهت

 .فهمیدمیم اگه عمرا من کردنمی معرفی هم خودش

 .نشی ناراحت تو که بود این برای نگفتم بهت اگه من المصب آخه: علی

 :گفتم و زدم پوزخندی

 که دیگه ماه تا تو و من علی آقا درضمن برسی؟ الهه با هاتکاری کثافت به تو یا نشم اذیت من-

 توی نداری حق هم تو غریبه پشت صد میشیم. هیچی نیست، بینمون هیچی برم بخوام من

 .کنی دخالت من زندگی

 بلند روم دست که بود باری دومی این. کردم حس دهنم توی رو خون یمزه زد بهم که سیلی با

 .بود بیشتر شدتش دفعه این اما کرد،می

 .زود خیلی خانم، شبنم کردی عوض رنگ زود: علی

. شدممی پشیمون بعدش و گفتممی چی همه عصبانیت موقع همیشه زدم، حرف بد دونستممی

 :گفتم داری بغض صدای با

 .برم باید من علی-

 ...بری باید آره؟ بری باید: علی

 :گفت سکوت ثانیه چند از بعد و کشید موهاش توی دست کالفه

 .کنی انتخاب رو یکی باید بورسیه اون و من بین-

 :گفتم معطلی بدون کردم، نگاهش شوکه

 .بورسیه-

 :گفت و زد پوزخندی

 فقط... هیس بروی؟ خواهیمی امروز بود، ساده که وقتی برای بود، دیروز برای التماس-

 .بشی خوشبخت خداحافظ،

 لحظه اون. زدم حرف کردن فکر بدون دوباره. گفتم چی و شده چی فهمیدم رفت وقتی... رفت

. بلرزم و بخوابم تخت روی بید مثل و برم راه نتونم دیگه شاید نرم اگه که کردممی فکر این به فقط

 یه کردم فکر اول بورسیه یا من یا گفت بهم علی وقتی. شدممی دیوونه هم فکرش از حتی

 علی حتی نباشه اگه که سالمتی. بورسیه نه کردم، انتخاب سالمتیم و علی بین من اما شوخیه،

 .خوادنمی رو من هم
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 .شبنم: مهرنوش

 :گفت و کشید جیغی که سمتش برگشتم

 .میاد خون داره لبت از-

 .کردم نگاه هامانگشت روی خون به و کشیدم لبم یگوشه به دستی

 .بیا دکتر بریم بیا: مهرنوش

 ...خونمی-

 .نکن بحث من با شبنم بیا گفتم: مهرنوش

 راه و شدیم ماشین سوار لبم یگوشه یبخیه از بعد و رفتیم بیمارستان سمت به مهرنوش با

 .افتادیم

*** 

 نگه فروشی میوه آب یک جلوی ایدقیقه چند از عدب هم مهرنوش بود، شده تاریک دیگه هوا

 :گفتم بهش رو متعجب داشت،

 ایستادی؟ جا این چرا-

 .بزنیم حرف باید بگیرم میوه آب یه برم: مهرنوش

 هم خودش گرفتم ازش و کردم باز و در. اومد یخمکی آلبالو آب دوتا با مهرنوش دقیقه ده از بعد

 .نشست ماشین کنار جدول روی

 نشستی؟ جا ناو چرا-

 .ببینمت بهتر خواممی... راحتم: مهرنوش

. زدم پوزخندی و کردم نگاه خودم به ماشین یآینه توی از. لبم کنار یبخیه سمت رفت نگاهش

 ماشین از رو پاهام نشستم، مهرنوش به رو و شدم جا جابه ماشین صندلی روی و بستم رو آینه

 .کردم نگاه میوه آب نی به و دادم بیرون

 .لبم یبخیه از هم این تصادف ، مال که پیشونیم روی یبخیه از اون شده، قشنگ صورتم چه-

 آره؟ علی ، کار: مهرنوش

 :گفت که نزدم حرفی

 .ایمسخره سوال چه-

 :گفتم و کردم نگاه بهش

 پرسی؟می چرا پس دونیمی رو جوابش وقتی-
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 .بگی چیزی یه و بری رو از یکمی تو اینکه برای: مهرنوش

 بگم؟ چی-

 اون؟ چرا شهر این توی هست آدم همه این بورسیت؟ برای گفتی حسام به چرا: مهرنوش

 .کنه درست رو کارها سریع تونستمی و بود آشنا اون که چون-

 بورسیه فکر به دوباره چرا اصال بیوفتن؟ راه کارهات سریع خواستیمی چرا خوب: مهرنوش

 .ودیب کرده فراموش و چیز همه که تو افتادی؟

 :گفت دید رو من سکوت وقتی

 رو علی که دونممی هم این و کنینمی رو کاری یه الکی که دونممی. شناسممی رو تو من شبنم،-

 دست اون از آمیز موفقیت و مهم که هم هرچقدر بورسیه یه برای نخوای که داری دوست قدر اون

 شده؟ چی که بگو بهم دونیمی خودت دوست رو من هنوزم اگه پس. بکشی

 چیز همه و گریه زیر زدم کنم، کنترل و خودم نتونستم دیگه باشه؟ قوی تونهمی چقدر آدم یه مگه

 به و کردم پاک رو هاماشک امدم بیرون مهرنوش آغوش از دقیقه چند از بعد. گفتم براش رو

 .کردم نگاه اون اشکی و قرمز هایچشم

 کنی؟ چیکار خوایمی االن: مهرنوش

 .دونمنمی هرنوش،م دونمنمی-

 رو چیز همه نه که هم اگه برو، پس بدی ادامه علی بدون تونیمی که کنیمی فکر اگه: مهرنوش

 هم خودش بفهمه اگه که میدم قول بهت من. کن مبارزه بیماری این با اون همراه و بگو بهش

 .مونهمی کنارت درمانت طول اخر تا و میاد باهات

 من تا نگو چیزی هم مهرشاد به حتی کسی هیچ به فعال تو لطفا. دونممی مهرنوش، دونممی-

 .بکنم رو فکرهام

 

 به که ایهفته یک توی رو جوابش کنم؟ زندگی علی بدون تونممی من یعنی گفتم خودم با

 ". نه"  گرفتم گذشت واسم ممکن شکل بدترین

*** 

 صبح و شب دیگه تیح. بودم تنگش دل چقدر من و نداد پیامی بهم دیگه علی روز اون از

 بیدار و خوابیدممی قدیمی هایوویس با هم من. گفتنمی هم روزمون و هرشب بخیرهای

 :گفتمی که افتادم متنی یه یاد شدم،می
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 خبر بی تونهمی هم عمرش آخر تا یعنی نگیره؛ خبر ازت ساعت چهار و بیست تونهمی وقتی" 

 ...!"کنه زندگی ازت

. چیزی همچین یک باور بود سخت. کنهمی فراموشم علی که کنم قبول خواستمنمی من اما

 بدون تونستممی من. کردیممی زندگی هم از خبر بی رو روز یک سال سه این توی بود بار اولین

 "نه... "دادم و خودم جواب تمام قاطعیت با کنم؟ زندگی علی

*** 

 خاطر به و چرا پرسید کلی هم ناو. نمیرم و شدم منصرف من که گفتم و زدم زنگ حسام به امروز

 سمت به مقنعه سرکردن از بعد. دادم رو هاشسوال تمام جواب نه یک با هم من که علی؟

 و برم خواستممی چرا بگم. بگم علی به رو چیز همه داشتم تصمیم امروز. کردم حرکت شرکت

 سرحال و حال خوش امروز قدر اون. خوامنمی علی بدون رو سالمتیم من. برم خوامنمی هم االن

 خوشحال کلی هم اون گفتم بهش تصمیمم از و زدم زنگ هم مهرنوش به. نداشت حد که بودم

 شده جایگزین صدا جای به فعال که جوونی دختر الناز میز سمت به شرکت رسیدم وقتی. شد

 .رفتم بود

 ...علی هستن؟ ابراهیمی مهندس آقای حمیدی، خانم سالم-

 ...ما... مهندس بله: الناز

 فکر لحظه یه. رسیدم علی اتاق در پشت و رفتم باال رو پله چندتا و نشدم حرفش یادامه منتظر

 جدا سالن از پله چندتا با مهرشاد و علی اتاق که جایی اون از. برد ماتم و کردم اشتباه کردم

 تریدخ به و بود نشسته میز پشت علی. بود ایشیشه دیوارشون و نداشت دید پایین به شدمی

 حتما که نداره اشکالی خوب گفتم اول. بود نشسته کناریش صندلی روی که کردمی نگاه

 الهه یقیافه دیدن و دختر برگشتن با داخل برم و بزنم در خواستممی که همین اما. مشتری  

 بعد و خورد بودم ایستاده شیشه پشت که من به نگاهش ایلحظه علی. شدم میخکوب سرجام

 ...و رفت الهه سمت به من متعجب یقیافه جلوی در

 بوسیمی را دیگری وقتی" 

 ... "توست نگاه آخرین من غم اولین

  

 به اهمیت بی. نکنه باریدن به شروع که گرفتم رو بغضم جلوی زور به بیرون، زدم شرکت از ناباور

 با و برگشتم عقب به کیفم شدن کشیده با که بودم دویدن حال در تند تند علی هایزدن صدا
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 دستم توی رو اسپرتش کت ییقه. بردم هجوم علی سمت به بود کرده پرش اشک که صورتی

 .کردم کشیدن فریاد به شروع و گرفتم

 جلوی ببینم؟ دختر اون با رو تو و بیام که خوایمی خوای؟می چی لعنتی؟ جونم از خوایمی چی-

 و کردینمی نت*یا**خ نکهای رو؟ چی کنی؟ ثابت خوایمی رو چی کنی؟می بوسش من چشم

 راحتم چرا بودی؟ کرده بازی من احساسات با که این یا رو؟ چی بودی؟ کرده فراموش رو الهه واقعا

 چرا اخه کردی وابسته خودت به رو من چرا زندگیم توی اومدی چرا اصال چرا؟ علی؟ ذارینمی

 چی؟ ازم؟ خوایمی چی دیگه چرا؟ لعنتی؟

 .کردم نگاهش متعجب و کردم اره رو یقش زد که حرفی با

. برنگردی وقت هیچ و بیرون بری زندگیم از خواممی شنیدی درست آره بری، که خواممی: علی

 فراموشش زندگیم توی تو اومدن با خواستممی. کنم فراموش رو الهه نتونستم من بود، تو با حق

 تمام دوباره برگشت الهه وقتی ولی گذشته فراموشی برای کردم استفاده تو از من. نشد... اما کنم

 الهه اگه حتی. نداری من زندگی توی جایی دیگه که کنی قبول باید تو. شدن زنده هاخاطره اون

 و خودخواه آدم با تونمنمی من. باشیم هم با تونیمنمی تو و من اما ندم راه زندگیم توی دیگه هم

 کسی با خوامنمی من. بورسیه فقط میگه امروز و تو فقط گفتمی دیروز که باشم طلبی تنوع

 از برو نیا، من سراغ هم دیگه زندگیت پی برو. بدونه من از بیشتر رو بورسیه ارزش که باشم

 ...برو. بیرون زندگیم

 نگاهش داشتم فقط. نریختم هم اشک قطره یک دیگه. خشکید هم هایمچشم اشک حتی

 ؟...بود امده کجا از دانمنمی که تمام حسی بی با. کردممی

 برگشتن آدم دیگه برم وقتی اما رفتنم، دیر آدم اصال یا موندن دوست آدم نرفتنم، آدم من-

 ...همیشه برای خداحافظ. کن باور نیستم، شدن قبل مثل آدم نیستم

 ... "بگذرونی باهاش رو ثانیه هر خوادمی دلت که کسی به خداحافظ گفتن حس بدترین" 

 .خداحافظ: علی

  

 رو نگاه آخرین. مجدد دیدار پایان یعنی این و" خداحافظ" گفتیممی بهم که بود اریب اولین این

 .دادم باریدن یاجازه هایماشک به و بهش کردم رو پشتم بعد و انداختم بهش

*** 
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 قدم حال در هندزفری با شلوغ هایخیابان داخل که شد ساعت چند و بود چند ساعت دونمنمی

 این از حتی. شد نمایان شب دوازده ساعت و زدم دستم روی واچ لاپ به ضربه دو. بودم زدن

 ایستگاه خالی هایصندلی روی. آمدمی بدم داشتم ذوق کلی خریدش موقع که هم ساعت

. آوردند هجوم هاتماس و هاپیام سیل و اوردم در پرواز حالت روی از رو گوشیم. نشستم اتوبوس

 پوزخندی" گفتی؟ رو چیز همه" بود نوشته که مهرنوش پیام به... اون جز به بودند داده پیام همه

 .شدم بلند و گذاشتم کیفم درون رو گوشی اتوبوس آمدن با و زدم

*** 

 طبق بابا و مامان. شدم مواجه خاموش هایچراغ با خانه به ورود با و گذاشتم در داخل رو کلید

 دیگه ساعت نیم تا پس. دشمی یک ساعت برگردند و کنند تعطیل رو مغازه تا هرشب عادت

 تهران به زیاد اصرار و من خودخواهی اگه کردم فکر خودم با و رفتم اتاقم سمت به. رسیدندمی

. شدمنمی هاآدم این گرفتار هم خودم تازه. کنند کار شب موقع این تا نبود نیازی االن نبود آمدن

 به تخت روی نشستن حال در. باشم شده پشیمان خودم آرزوی از زود قدر این شدنمی باورم

 خونه برگشتن مامانم و بابا که بعد دقیقه چند. شده عوض من نظر گفتم و دادم پیام حسام

 پس"  بود این سوالشون تنها و نداشتن مخالفتی. گفتم بهشون تصمیمم از و رفتم پیششون

 " چی؟ علی

 سرزنشم و شدن تناراح که چقدر بگم، مریضیم از شدم مجبور چی؟ علی بگم گفتم؟می چی

 .نگفتم چیزی بهشون زودتر چرا کردن

 نمیشه؟ عوض دیگه گرفتی؟ رو تصمیمت بابا شبنم: بابا

 .قطعی   تصمیمم بابا، اره-

 ...و شده خراب رابطتون که هم االن بیا علی، خونه نرو قدر این گفتم چقدر: مامان

 .بودن چیزی علی و من بین قسم شماها جان به نه خودم جان به مامان-

 خیالشون و نکنن بد فکرهای که گفتممی باید اما زدم، بابام جلوی رو حرف این کشیدم خجالت

 .بودند موضوع این نگران چقدر دونستممی من و کشیدند راحتی نفس بابا و مامان. باشه راحت

 نداشتید؟ دوست رو هم مگه خورد بهم علی و تو بین چرا: مامان

 به راجع کنممی خواهش ازتون. همین خوریم،نمی هم درد به که دیمرسی نتیجه این به ما مامان-

 .لطفا... ندونه نفر سه ما جز به کسهیچ کنممی تاکید کس،هیچ مریضی این
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 .نمیگیم چیزی کسی به ما بابا باشه: بابا

 بورسیه باهات هم اون که نیست کسی یا نگار... تنها و تک خودت غریب کشور داخل اما: مامان

 گیره؟ب

 .کرده رنج زود و ضعیف قدر این رو من که الکیشون   هاینگرانی همین اما هستن، نگرانم دونممی

 بشینید اینکه نه. کنید دعا برام هانگرانی این جای به لطفا. نیست هیچکس نیست، مامان نه-

 هر من دونیدمی خوب هم خودتون. بشه چیزیش نباید پس داریم رو بچه یه همین ما بگید

 مدام و بایستم خودم پاهای سر بچگی همون از نذاشتید که شمایید مقصر بخورم که شکستی

 بارش قوی دخترتون کردن محدود جای به اگه. کردید زیادی هایتوجه و بوده من به حواستون

 درک رو زندگی واقعی معنی هم دخترتون بلکه بود، قرص دلتون همیشه تنها نه آوردین،می

 .کردمی

 .بردم پناه اتاقم به هم بعد و کردم پاک رو مهااشک

*** 

 علی شرکت توی هم اون بار سه فقط هفته دو این توی. گذشت لعنتی روز اون از هفته دو تقریبا

 .داد انجام رو بورسیه کارهای و کرد لطف بهم کلی هم حسام. حرفی هیچ بدون دیدم رو

*** 

 و شومیز یه. بود کرده دعوت رو همه مهرنوش مشبا"  ایتالیا"  فلورانس به داشتم بلیط شب فردا

 و شال برداشتن با آرایشی هیچ بدون و بستم سرم باالی رو موهام بودم، پوشیده مشکی شلوار

 من از خداحافظی برای همه. کردم حرکت مهرشاد و مهرنوش یخونه سمت به توسیم مانتوی

 و بود تنها امین که بود این تعجبات از اام نگار و نیما سینا، و صدا نرگس، و مهدی. بودن اومده

 کسی کمتر و بود ناراحت جمعمون. بودش هم علی حتی. نبود همراهش جدیدی دختر دوست

 و بود همیشه از ترآروم نگار. کنه شلوغ که نبود هم کسی کلمه یک حد در هم اون زدمی حرف

 زد،نمی حرفی دیگری چیز هر یا بود برادرش دوری از هم امین. بذاره سرش به سر که نبود امیری

 .شکست رو سکوت صدا تا بود هاموبایل توی سرشون همه

 ؟...گروهمون   تو کی دیگه بری هم تو شبنم: صدا

 .نفهمه کسی که رفت جوری یه امیر مثل نه میره خداحافظی با داره شبنم خوبه باز: نیما

 نگار به شرمنده نگاهی هم امین .کرد بازی دستش هایانگشت با و انداخت پایین رو سرش نگار

 دعوا و بزنند حرف ترسیدندمی هابچه شاید. رفت فرو سکوت در جمع دوباره و انداخت نیما و
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 جا گلویم در علی یدوباره دیدار از که بغضی همون. بترکه بغضشان و بزنند حرف من مثل با بشه

 .کرد خوش

  

 جای زدمی حرف کسی ترکم که ما ساکت جمع در و اومد مهرشاد گیتار با شام از بعد مهرنوش

 هر که خوند موندن و نرفتن مورد در آهنگ یه و شد شرع نیما از زنه؟می همه از اول کی. گرفت

 هابچه یکی یکی. زدندمی بیرون دستش هایرگ و شدنمی بیشتر علی هایدست فشار لحظه

 مهرشاد و خوند دخترش برای که اسین جز به خوندن غمگین همه معموال خوندن، به کردن شروع

 اما کنند شاد رو جمع که داشتن سعی هابچه. نخوند اصال که هم نگار همسراشون برای مهدی و

 آهنگ. رسید علی به نوبت تا هابچه از بعد. نداره ایفایده کنند که کاری هر دونستندمی خوب

 سال چهار که آهنگی دوتا اون از یحت که ایخسته صدای یه با. خوند رو( یاسینی علی از پرواز)

 یمایه بود شده روزها این که اسمی... الهه هه. بود ترغمگین هم خوند الهه برای شمال پیش

 .عذابم

. بود هاآهنگ یبقیه از ترغمگین که بودم کرده آماده رو آهنگ یه. رسید من به نوبت آخر نفر

 :نگآه و کشیدم گیتار هایسیم روی و دستم کردم شروع

{A Great Big World ft Christina Aguilera  }نام به {say something }خوندم رو. 

 

Say something, I'm giving up on you 

 کشممی دست تو از دارم من بگو چیزی یه

I'll be the one, if you want me to 

 بخوای ازم کافیه خوایمی تو که میشم کسی همون من

Anywhere, I would've followed you 

 کجا نیست مهم اومد خواهم دنبالت به من باشی هرجایی

Say something, I'm giving up on you 

 کشممی دست تو از دارم من بگو چیزی یه

And I am feeling so small 

 کنممی حقارت و پوچی احساس

It was over my head 
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 میده آزار رو من فکر این

I know nothing at all 

  

 نداشتم حسی همچین قبال هرگز

And I will stumble and fall 

 افتممی و خورممی تلو تلو

I'm still learning to love 

 گیرممی یاد رو بودن عاشق راه دارم هنوز

Just starting to crawl 

 گرفته یاد را رفتن راه تازه که کودکی مثل درست

Say something, I'm giving up on you 

 کشممی دست تو از دارم من بگو زیچی یه

I'll be the one, if you want me to 

 بخوای ازم کافیه خوایمی تو که شممی کسی همون من

Anywhere, I would've followed you 

 کجا نیست مهم اومد خواهم دنبالت به من باشی هرجایی

Say something, I'm giving up on you 

 کشممی دست تو از دارم من بگو چیزی یه

And I will swallow my pride 

 گذارممی غرورم روی پا من

You're the one that I love 

 دارم دوسش من که هستی کسی اون تو

And I'm saying goodbye 

 کنممی خداحافظی باهاش دارم حاال و

Say something, I'm giving up on you 

  

 شمکمی دست تو از دارم من بگو چیزی یه
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And I'm sorry that I couldn't get to you 

 برسم تو به نتونستم که متاسفم و

And anywhere, I would have followed you 

 اومد خواهم دنبالت به باشی که هرجایی تو و

Oh-oh-oh-oh say something, I'm giving up on you 

 کشممی دست تو از دارم من بگو چیزی یه

Say something, I'm giving up on you 

 کشممی دست تو از دارم من بگو چیزی یه

Say something 

 ...بگو چیزی

 

 و پوزخند که علی به کردم رو پشتم زدن دست هابچه یهمه و شد تمام آهنگ اینکه از بعد

 فهمیدن رو معنیش دونستممی. کردم پاک رو هاماشک هم بعد نبینم رو سردش هایچشم

 من نرو بگه بهم اگه هنوزم که بفهمه بفهمه، علی فقط خواستممی نبود مهم مبرا اما همشون،

 .نمیرم

*** 

. رفتن من از خداحافظی و بغل کلی با و کردن رفتن قصد یکی یکی هابچه ساعت نیم از بعد

 .بودیم علی و مهرشاد با مهرنوش و من فقط پوشیدم رو شالم و مانتو

 .برم دیگه من-

 .االح موندیمی: مهرشاد

 .بمون جااین رو امشب میگه راست: مهرنوش

 :گفتم بغض با

 .باشم مامانم و بابا پیش رو آخر شب خواممی خونه برم نه-

 .عزیزم باشه: مهرنوش

 به. چشمام توی بود زده زل هم اون. کردم نگاه علی به برگشتم آخر بار برای و رفتم در سمت به

 همیشه که حالتش خوش مشکی هایمو و ابروها به کردم، نگاه توسیش چشمای

 که بار اولین و رفت لپش سمت به نگاهم. فرمش خوش بینی و ب**ل به. کشیدمشونمی
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 به علی یچهره که زدم تلخی لبخند هاخاطره اون یاداوری از بردم، فرو چالش توی رو انگشتم

 شهر تمام پیاده رهدوبا. رفتم بیرون خونه از و دادم تکان سری. شد تار هامچشم توی اشک خاطر

 .رفتم خانه سمت به و دادم تکان تاکسی برای دستی و شدم خسته که جایی تا کردم دوره رو

*** 

 هایداری دل و مامانم هایگریه صدای. ذاشتممی چمدان توی رو هاملباس اشک با اتاقم داخل

 به وسایلم کردن جمع زا بعد. هااون ناراحتی جز به داشتم رو چیزی هر تحمل. شنیدممی رو بابام

 یادگار که خرگوشی عروسک با و کردم باز رو موهام. شستم رو صورتم و رفتم روشویی سمت

 .رفتم بابام و مامان اتاق سمت به بودمی بغلم هرشب باید سن این تا حتی و بود هامبچگی

 :گفتم بهشون شده گلوم مهمان مدتیه که بغضی با

 بخوابم؟ جااین رو امشب میشه-

 وسطشون همیشه من که کردم فکر بچگی به و کشیدم دراز بینشون اجازه شدن صادر با

 اما افتادم، علی هایقلقلک یاد. کردمی دفاع ازم مامان و دادمی قلقلکم چقدر بابا و خوابیدممی

 تونستم بچگی از خاطره و حرف کلی از بعد... همین باشم مادرم و پدر با فقط خواممی امشب

 بغلشون توی رفته دست از روزهای یاد به صبح تا هم خودم. خوابیدن و کنم آروم رو هااون ذهن

 .صدا سرو بی و آروم همیشه مثل. ریختم اشک

*** 

 .جون نازی و ابراهیمی آقای با خداحافظی برای شرکت رفتم هم بعد روز صبح

 دونیم،نمی رو علی و وت جدایی دلیل ما گفتم، هم مادرت و پدر به دیشب دخترم: ابراهیمی آقای

 دارید خودتون برای ایکننده قانع دالیل حتما که داریم اعتماد بهتون اما دونستننمی هم هااون

 .کنیمنمی دخالتی ما و

 خونه رفتن حضورا علی و من یرابطه خوردن بهم دلیل به بیشتر احترام برای دیشب مامانم و بابا

 نه چون بودیم، دعوت مهرنوش یخونه ما که کردن ابانتخ رو دیشب خودشون. ابراهیمی آقای

 .کردند صحبت نفره چهار و علی نه و بودم من

 من از نفر یک الاقل کاش ای! گرفتیدمی رو من رفتن جلوی و کردیدمی دخالت شما کاش ای اما

 !بمونم خواستمی
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 حالش تو با یعل اینکه مخصوصا بشی، عروسمون تو داشتیم دوست خیلی ما دخترم: جون نازی

 خوبی یخانواده همچنین بودی، ایکرده تحصیل و خوشگل و خوب دختر خوت هم تو. بود خوب

 ...شد چی دفعه یه دونمنمی من اما. داشتی

 تو استعفای با من بدون هم این زندگیت، و درس توی دخترم بشی موفق امیدوارم: ابراهیمی آقای

 هنوز برگشتی و شد تمام درست موقع هر و میدم حقوق بدون مرخصی تو به من. نیستم موافق

 دوباره تا خارج فرستادیم تحصیل ارتقای برای رو تو ما کن فکر اصال. داری جا من شرکت توی هم

 .کنی کمک شرکت سطح بردن باال به و برگردی

 .بگید شما هرچی ابراهیمی، آقای چشم-

 و جون نازی کردن بغل از بعد. هست کم برگشت احتمال بگم و بشکنم رو دلشون خواستمنمی

 .بوسید رو سرم ناراحتی با هم ابراهیمی آقای ریخت که اشکی

 شدن رو به رو روی که بگید بهشون کنید، خداحافظی بزرگ آقا و بزرگ خانم از من طرف از-

 .دارخدانگه. نداشتم رو باهاشون

 یهمه با. شدم خارج و نداختما اتاق به کلی نگاه وسایلم برداشتن از بعد و رفتم اتاقم سمت به

 چشم علی اتاق یپنجره به و ایستادم شرکت روی به رو و کردم خداحافظی شرکت اعضای

 تا و بود غروب هنوز. بردم خانه به و گذاشتم ماشین داخل رو وسایلم ایثانیه چند از بعد. دوختم

 خریده رو اون که شتریم به خوشگلم ماشین دادن تحویل از بعد. بود وقت داشتم پرواز که شب

 شدم مجبور جااون مخارج و خرج و بورسیه یهزینه برای. رفتم راه طبیعت پل تا پیاده بود،

 .ببرم خودم با و کنم تبدیل رو حسابم توی هایپول و بفروشم رو ماشین

*** 

. کنم عمل کردممی رسیدگی باید که کاری آخرین به تا اوردم در رو گوشیم رسیدم پل به وقتی

 هایشاپ کافی از یکی داخل هم مهرنوش. قرارم سر من گفتم بهش و گرفتم رو مهرنوش یشماره

 .بود نشسته من منتظر جااون

 .اومدم پیاده. شد دیر ببخشید سالم،-

 پیاده؟ چرا. دقیقی همیشه تو ،رسیدم زود یکم من عزیزم، نه-

 .واست کنممی تعریف حاال-

 .کردیم زدن حرف به عشرو معجون دوتا سفارش از بعد

 بری؟ خوای می و شد عوض تصمیمت دفعه یه شد چی بگی خواینمی خوب: مهرنوش
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 .برو برو، گفت بهم-

 علی به فحش کلی عصبانیت با هم مهرنوش. کردم علی هایحرف دادن توضح به شروع گریه با

 .داد

 آره؟ کردی، خالی رو جا و چشم گفتی هم تو: مهرنوش

 .نخواد رو من که باشم آدمی با تونمنمی ترمهم همه از مریضم، من مهرنوش-

 .بگیره وجدان عذاب که میری داری چرا که گفتیمی بهش حداقل... هوف: مهرنوش

 درسته؟ نگی چیزی کسی به که دادم قسم رو تو من مهرنوش-

 .هستم خوردم که قسمی سر منم: مهرنوش

 :گفتم و دادم بهش بودم اورده خودم همراه که رو ایجعبه

 .علی به بده رو این رفتم من که وقتی-

 هست؟ چی: مهرنوش

 خونمون گذاشتم رو بودن بزرگ که هاییاون البته داده، بهم سال سه این توی که کادوهایی تمام-

 همشون کردم، خشک هم داده بهم که هاییگل. داریمی برشون میری بعد گفتم بابام و مامان به

 .دادم جا جعبه یه توی رو

 ...کا این: مهرنوش

 .عزیزم لطفا مهرنوش،-

 .باشه: مهرنوش

 :گفتم و دادم بهش اوردم در کیفم توی از رو کاغذ یه

 ...ام بده بهش دادن خبر بهتون و شد چیزیم من وقت یه اگه بذار رو این-

 .شبنم شو خفه: مهرنوش

 هم موقع اون از قبل تا و نکن بازش لطفا اما هست، اتفاقی هر افتادن امکان عزیزم مهرنوش-

 .خودم به بدش که برگشتم سالم هم اگه. نده بهش

 .خودت به دمشمی ایشالله: مهرنوش

 :گفتم و زدم لبخندی

 .برم دیگه من-

 .بینمتمی فرودگاه شب عزیزم باشه: مهرنوش

 ...خو بیاید شما که نیست نیازی-
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 .میایم شو خفه دیگه و یکی این لطفا: مهرنوش

 .خداحافظ باشه-

*** 

 گرفتن از بعد. کردیم حرکت فرودگاه سمت به بابام و مامان همراه وسایلم برداشتن از بعد شب

 .بودن اومده که افتاد نگار و صدا و سینا مهرشاد، و مهرنوش به نگاهم بار تحویل و پرواز کارت

 ور  من حال... و بگذره خوش بهت گفتن با کردنمی سعی که هابچه با زدن حرف یکم از بعد

 .کردن اعالم رو پرواز یشماره کنن، خوب

 دنیا به سالم ایشاللله و دخترشون برای دوباره تبریک گفتن از بعد و کردم بغل رو صدا و سینا

. رفتم مهرشاد و مهرنوش سمت به و کردم گوش هم اونا باش خودت مراقب هایتوصیه به بیاد

 :گفت و کرد بغلم مهرشاد

 .همکار جا اون تندزدن باشه خودت به حواست-

 .باشه-

 .کردیم گریه سیر دل یه هم با و رفتم هم مهرنوش بغل به

 .شبنم باش خودت مواظب: مهرنوش

 .گفتم بهت چی نره یادت مهرنوش حتما،-

 .بشنویم هم ما بگید بلند نیستا خوبی کار زدن حرف گوشی در: سینا

 نگفته هیچی بود اومده وقتی از که بود کسی تنها. رفتم نگار سمت به و زدم سینا به تلخ لبخندی

 :گفتم گوشش در و کردم بغلش... رو بدم حال کردمی درک که بود این برای شاید بود،

 .نباشه سابق آدم اون دیگه شاید برگرده، رفته که اونی نکن آرزو وقت هیچ-

 :داد جواب خودم مثل و شکست رو سکوت باالخره نگار

 .بوده که جایی همون بره بگم بهش که هستم برگشتنش نتظرم اما برگرده، که کنمنمی آرزو-

 .بودند من حامی تنها سال همه این توی که رفتم کسانی آغوش در نگار از بعد

 این تمام گرفتم جا آغوششون در وقتی. نذاشتن کم چیزی من برای وقت هیچ که مادری و پدر

 .اومد یادم رو هالحظه تک به تک االن تا بچگی از هاسال

 .بخور خوب غذا جااون دخترم، باش خودت مواظب: مامان

 نگران رسم،می خوراکم و خورد به لحاظ همه از من دونیمی که تو. هست حواسم مامانی باشه-

 .نباش غذا
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 .شکمو دونممی آره،: مامان

 .جان بابا باشه خودت به حواست: بابا

 .باشه مامان به حواستون هم شما بابایی، چشم-

 .بابا گل اشهب: بابا

 ! "نگیر ما از رو دوتا این هرگز خدایا آسایش یعنی پدر و آرامش یعنی مادر" 

 نسبت کردم سعی دوباره خداحافظی از بعد و گرفتم رو بغضم جلوی زور به پرواز یدوباره اعالم با

 به نگاهی و ایستادم برقی پله روی. شدم دور ازشون و باشم توجه بی ریختنمی که هاییاشک به

 اومده که وقتی از درست دوختم اطراف به رو نگاهم و دادم تکان دست همشون برای. کردم پایین

 ...نیومد اما. بودم علی اومدن منتظر بودم

 حداقل کردممی فکر من اما. شبنم نمیاد که معلومه. نیومد هم خداحافظی برای حتی معرفت بی

. بیاد خوبمون روزهای حرمت به نه، هم تیدوس و بودن همکار حرمت به نه، عشقمون حرمت به

"  گفتممی و کردممی دعا ب**ل زیر و دوختم پایین سالن به امیدواری با رو نگاهم آخر بار برای

 علی و شد امیدی شاید تا گشتم و سالن کل و گرداندم چشم! " بیا کنممی خواهش بیا، علی

 ...اما اومد

 . " ..غمناکی ز آمدم جان به تو بی که بیا"

*** 

 " کل دانای" 

 

 تعجب. کرد تعجب بود عاشقش زمانی یه که افتاد دختری به چشمش شرکت داخل وقتی علی

 براش دختر این جذابیتی هیچ چرا که کرد تعجب لرزه؟نمی هاسال اون مثل دلش چرا که کرد

 با دختری عاشق. شده عاشق االن. نبوده عاشق چون داد، را خودش جواب خودش نداره؟

. بده دختر اون برای هم جانش حتی حاضره علی و مونهمی عروسک مثل که مشکی هایچشم

 خودش با. بود الهه نیش منتظر کرد، بیرون شرکت از رو الهه ارزش بی شئ یک مثل وقتی

 ...شب نم دادن دست از ترسد،می چیز یک از سال همه این از بعد کرد اعتراف

*** 

 رفتن. کردمی تحمل رو زیادی فشارهای نبود، هم خودش دست. دبو شده سرد شبنم با بود مدتی

. الهه یکله و سر شدن پیدا اشکان، خواستگاری بر اصرار و آتوسا هایلجبازی نگار، بد حال و امیر
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 درسته. شده ضعیف کردمی احساس بود مدتی که بود شبنم حال هااین یهمه از بیشتر حتی

 .بود هشب حواسش تمام اما دیدشمی کمتر

*** 

 تونستنمی حیف اما باشه، خبرهایی زدمی حدس کرد دعوتشون حسام وقتی تولدش شب

 همراه رو الهه دقایقی از بعد و گذاشت مهمانی آن به پا استرس با وقتی. کنه کنسل رو برنامه

. خواند شبنم با را اشرابطه یفاتحه آمدمی طرفش به که دید حسام یعنی پسرعمویش

 کاری پنهان یک علی اکنون و است کاری پنهان آیدمی بدش که چیزی تنها از شبنم دونستمی

 شدن فشرده کند احساس تونستمی فشارد رو الهه دست شبنم که هنگامی. است کرده بزرگ

 به کردن نگاه توان اما کردمی حس خودش روی را شبنم بار سرزنش نگاه... را شبنم قلب

 به فقط. نداشت را ناراحت مشکی گوی دو اون به کردن نگاه روی یعنی نداشت، را هایشچشم

 پست حد این تا دختر این شدنمی باورش. بود آسمانیش یالهه زمانی یک که بود زده زل ایالهه

 .باشد

 توضیح شبنم برای االن و شد تمام چیز همه گفت خودش با کردندمی ترک را جشن که هنگامی

 از و زد صدا را شبنم اسم صمیمیت همه آن با حسام وقتی. بود جراما شروع تازه این اما دهم،می

 فراموش را خودش کار. است کرده پنهان اون از را چیزی شبنم شدنمی باورش علی گفت، بورسیه

 باید اما بود سخت برایش شبنم به محلی بی. کرد رسیدگی بود امده دستش که ایبهانه به و کرد

 . شدمی تنبیه

*** 

. زدند علی قلب به را خالصی تیر کرد انتخاب رو بورسیه علی، و بورسیه بین شبنم وقتی اما

 بود دومی یدفعه. کرد بلند اشزندگی شخص عزیزترین روی دست چگونه نفهمید هم خودش

 را کار این دیگر که خودش به داد قول اول بار. کردمی بلند شبش نم زیبای صورت روی دست که

 غرور اما کند پاک را عشقش ب**ل کنار خون داشت دوست. نتوانست زامرو اما نکند تکرار

 .شد مانعش همیشگی

*** 

 جا آن به را خودش زودتر الهه بگوید علی به را چیز همه تا رفت شرکت سمت به شبنم که روزی

 ایتالیا به حسام با بخواهد شبنم شدنمی هم باورش. الهه هایحرف از آمد جوش به علی رساند،

 پیش اتفاقی چه نیست معلوم جااون و شود همسفر او خونی دشمن با بخواهد شبش نم .برود
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 از وقتی. کردمی اشدیوانه هم بگوید دارم دوست دیگر یکی به شبنم اینکه فکر حتی. بیاید

 بوسیدن با کرد فکر. کرد خطور ذهنش به فکر یک افتاد شبنم به چشمش اتاق شیشه پشت

 به نگاهش که بعد اما. الهه از هم و بگیرد شبنم کارهای از هم را انتقامش تواندمی الهه

 .رفت دنبالش به و کرد لعنت با هزار را خود افتاد شبنم اشک از پر هایچشم

 شبنم شاکی هایچشم به و کشید را کیفش پشت از نگرفت اینتیجه اسمش کردن صدا از وقتی

 هم خودش زد؟ شبنم هایگالیه قابلم در را هاحرف اون چرا نفهمید هم خودش. زد زول

 شبش نم سر پشت الهه که گرفتمی را هاییحرف انتقام داشت شاید. هستن دروغ دانستمی

 .است گفته چی و شده چه که فهمید تازه شنید رفتن یدرباره را شبنم حرف وقتی اما. بود گفته

 :گفت او صورت به سیلی با ببیند را الهه خوشحال نگاه نتوانست برگشت که شرکت داخل به

 سال چند ابله پسر اون من کنم اثبات بهت که بود این برای فقط نشو امیدوار ه*س*بو این با-

 ...بیرون کنم پرتت هم فردا و زندگیم داخل بیارمت االن همین تونممی نیستم، پیش

 بود، شده هکشید بدی راه به که بود کرده اشتباه فقط او بود؟ چه گناهش مگه. شکست الهه اما

 جدیدی عشق را هاسال این که علی. بود عشقش او داشت، فرق برایش پسرها یهمه با علی اما

 .بود دادنش دست از حال در اکنون و بود کرده پیدا

*** 

 هم باز اما نرو که کند التماسش داشت دوست خواند برایش را آهنگ اون شبنم که آخر شب

 علی نتوانست هم شد اشخیره که رفتن موقع التماس ههم آن با شبنم حتی. شد مانع غرورش

 ماشین با و افتاد راه به دنبالش علی شد خارج خانه از که هنگامی فقط. بیاورد حرف به را

 .کرد دنبالش

 

 و هندزفری با هم آن کند،می روی پیاده دارد تنها شب موقع این خنگ دختر این شدنمی باورش

 دنبالش که کرد خداروشکر. شودنمی متوجه هم بزند بهش هدبخوا ماشینی نکرده خدایی اگر

 شبنم بد حال این بایت و کشید راحتی نفس خانه به شبنم رسیدن تا. هست مواظبش و آمده

 ؟...خوب دختر کنیمی خودت با رو کارها این چرا گفت خودش با و داد تکان تاسف از سری

 زد نهیب خودش به بعد کمی اما کرد فتخارا خودش به بوده عشقش مراقب همیشه اینکه فکر از

 تواندنمی و هست دور ازش که او ؟...هست مراقبش کسی چه جا آن ؟...چی رفت که فردا
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 و کرد راضی را خودش بعد اما! دختر؟ تو کنیمی کارهایی چه شبنم آخ. باشد داشته را هوایش

 .باشم مراقبش باید پس هست من محرم که وقتی تا گفت

*** 

 را خودش جلوی نتوانست آخر و رفتمی کلنجار مدام خودش با داشت پرواز شبنم که بیش اما

 دوستانش و مادر و پدر با عشقش خداحافظی تماشای حال در دور از. رفت فرودگاه به و بگیرد

 خواهیمی اگر. نرو بگوید او به همه جلوی و بکشد آغوش در را او و برود جلو داشت دوست. بود

 .نرفت هم باز اما نبود، مهم لحظه آن در برایش غرورش. آیممی هم من بروی

 دنبال دانستمی گشت،می شخصی دنبال چشم با که کرد هابرقی پله روی شبش نم به نگاهی

 با باید ستون پشت از و ندارد را رفتن جلو جرات که فرستاد لعنت خودش ضعف به اما. کیست

. کند خودش مال را او نتوانست که خواست ذرتمع اون از دلش توی. کند خداحافظی عشقش

 :بود گفته مهرشاد به مهرنوش مورد در که افتاد شبنم حرف یاد

 .کننمی خودشون مال رو اون بقیه جوری چه که کن نگاه و بشین یا کنش خودت مال و برو یا-

 پیج با. دوخت اعالنات تابلو به را نگاهش و رفت جلوتر شد مطمئن همه رفتن از که هنگامی

 فرودگاه بیرون به را خودش سریع دادمی ایتالیا هواپیمای برخواستن از خبر که زنی صدای شدن

 شبنم با خاطراتش و کیش سفر آوردن یاد به با کرد، نگاه گرفتن اوج حال در هواپیمای به و رساند

 از. باشد دمر  اگر حالش به وای ؟...است گرفته را کسی چه دست شبنم االن که کرد فکر این به

 ربطی هیچ شبنم مسائل دیگر یهفته دو تا اینکه فکر با اما کرد، مشت را هایشدست فکر این

 باال را دیگرش دست و برد گردنش درون گردنبند سمت به را هایشدست از یکی ندارند او به

 :گفت و داد تکان شدمی دورتر لحظه هر که هواپیما برای خداحافظی حالت به و آورد

 ...من شب نم احافظخد-

  

 

*** 

 " شبنم" 

 

 بی. دادم تکیه هواپیما یشیشه به رو سرم و نشستم پنجره کنار. شدم هواپیما سوار ناامیدی با

 .کردم فکر سال چند این به و رفتم فرو فکر توی بودند شدن سوار حال در که مردمی به توجه
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 آخرین تا بیرون بزنم دفترش از زودتر مداشت دوست عصبانیت از و دیدم رو علی که باری اولین از

 ...بردارم ازش چشم نداشتم دوست که بار

 گفت بهم که بار آخرین تا نشست من دل به چقدر و دارم دوست گفت بهم که باری اولین از

 ...باشی زندگیم توی خوامنمی و متنفرم ازت

 ...زدم قدم تنهایی که بار آخرین تا گشتیم و تهران کل و بیرون رفتیم هم با که بار اولین از

 ...ه*س*بو آخرین و اولین

 ...کشیده طول االن تا که دعوا آخرین تا نکشید هم دقیقه پنج به حتی که دعوا اولین

 تا که محرمیتی کردم حس رو داشتن پشتوانه روز اون و شدم محرم بهش که روزی اولین حتی

 ...غریبه پشت صد شیممی علی و من و میشه تمام مدتش دیگه یهفته چند

 ...کردیم گزار و گشت و کلی هم با که مسافرتمون اولین

 ...بودم خوشبختی در غرق من و داد جیگر زور به بهم که بار اون

 سفت رو من اون آخرش تا و افتادم گیر گرمش آغوش در ترس از من و رفتیم که هاییبازی شهر

 .کردنمی ول و بود گرفته

 .دادندمی نجوال سرم توی همه و همه

 که هاییگل تا کردم، شروع دفتر توی گل شاخه یک با رو صبحش که مون محرمیت از روز اولین

 .داد بهم که کادویی اولین حتی. ذاشتمی اتاقم میز روی روز هر

 مهرنوش به دادم رو هاشهدیه یهمه. کردم لمسش و گردنم توی گردنبند سمت بردم رو دستم

 .بود هم علی خود مقصر یعنی نتونستم، رو ینا اما برگردونه بهش که

 فراموشش هنوز که منم خب... بیار در رو این کردی فراموش رو من وقت هر که گفت بهم خودش

 .فرستممی پس برایش هم این کردم فراموشش که هروقت. نکردم

 از وقت هر گفتمی خودش داره؟ گردن در هنوز رو گردنبند این هم علی یعنی کردم فکر خودم با

 .هستم کنارت من که کن فکر و کن لمس و این بودیم دور هم

 ... ".کنمنمی فراموشت وقت هیچ قسم چشمانم خیسی به" 

 

 با که هایشاخم برای کرد،می غرق خود در را معشوقش که لپش چال برای. شده تنگ براش دلم

 برای دنیاست، انهعاشق ترینبزرگ که هایششدن غیرتی برای کنم،نمی عوض کسی خندیدن

 بخیرهای شب کوچکمون، قهرهای برای دلم حتی. دنیاست یحلقه تریندلچسب که آغوشش
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 با که هاییشب حتی شده تنگ همه و همه برای. شدن بیدار او صدای با رو صبح شبمون، هر

 .زدیممی حرف هم با صبح خود تا و خوابیدممی کنارش آرامش

 علی دفعه یه کردممی تعریف ذوق با براش رو موضوعی یک تمداش که هاشب اون از یکی یادمه

 :گفت

 ؟...قشنگه چقدر هاتچشم دونیمی شما کن، ولش رو هااین حاال-

 صدات به حواسم که آخ کردم،می نگاه هایشچشم در غرق و شدممی ساکت چندم بار برای من و

 همیشه برای نبود حواسم که شادی. بودم شادی غرق من. علی نشنیدم رو هاتحرف و بود

 یهمه من. باشه راه در غم یه بعدش ممکن شادم زیادی وقتی بود رفته یادم. نیست ماندنی

 .کردممی فکر علی کنار در بودن به فقط و بودم کرده فراموش رو هااین

 :گفتمی گوشم زیر او و بودیم زدن قدم حال در بارون زیر که کردم شبی اون یاد

 .دارم دوست رو اتنفس بارون زیر-

 .زدممی قهقه بارونی هوای در مستانه من و

 نه و داشت انتهایی کوچه نه کاش... بیایی کوچه انتهای تا من چتر زیر که بود ایبهانه باران" 

 ..."آمدمی بند باران

 که کردم نگاه کناریم شخص به. آمدم خودم به دادمی اف تیک از خبر که هواپیما خلبان صدای با

 و هست کنارم که شخصی هایدست هواپیما شدم بلند موقع داشتم عادت. بود جوان پسر یک

 عشقم همراه و بودم رفته کار برای که کیش سفر جز به بودم، خانوادم همراه سفر هر در. بگیرم

 در اما خندید من به چقدر اون و گرفتم سفت رو علی هایدست هواپیما برخواستن وقت. بودم

 :گفت گوشم زیر و کرد فراهم و آرامش و امنیت مبرا حال همون

 در دست هم زندگی داخل هستیم هم دست در دست هواپیما گرفتن اوج با که جور همین-

 ...من شب نم گیریممی اوج هم دست

 تا حتی ببینی که کجایی. بگیره رو دستم که نیست کسی االن ببینی که کجایی علی؟ کجایی

 شب نم بگه من به کی دیگه ؟...کجایی معرفت؟ بی کجایی. دارم رهخاط تو با هم هواپیما داخل

 کی؟ ؟...من

 و گرفتم صندلی یدستگیره به رو هامدست و گفتم ب**ل زیر ای هللا بسم هواپیما حرکت با

 .شدم دور وطنم از من و برخواست زمین از هواپیما. دادم فشار محکم

 ... "شب نم برای جدید شروعی سمت به پیش"



                 
 

 

 shabnami 1104|   شب نم رمان

 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

190 

 

 " اول جلد پایان" 

 15:53: ساعت

 98/05/05: شنبه

 :نویسنده از سخنی

 ...خوبم دوستان سالم-

 رمانم خوب ناظر از. کردند همراهی رو من مدت این در که کسانی تمام از ممنون خیلی

`|Yegãne |`رجبی فرزانه از همچنین. کرد راهنمایی رو من مدت این در که گزارم سپاس بسیار 

 بابت STR خوبم دوست همچنین و کرد طراحی رو رمانم زیبای جلد که کنممی شکرت نهایت بی

 .رمان هایشخصیت طراحی و انتخاب در کمک

 .باشید برده لذت اول جلد از که هستم امیدوار

 و باشید همراه من با پس داد خواهد رخ انگیزتری هیجان هایاتفاق دوم جلد در باشید مطمئن

 .بدید یانرژ  من به همیشه مثل

 ...همراهیتان از باسپاس

 .شب نم رمان نویسنده

  

 یک رمان مرجع رمان 

درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می خواهید که رمان ها و شعر 

هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و 

 اس بگیرید.با ما تم

 پیشنهاد می شود
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