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 رمان های عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی
 

   سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

  

 

 ”حسرت با تو بودن“نام اثر : 

 ”مهسا.پ“:  سندهینام نو

 عاشقانه ،ی: اجتماع ژانر

 :  خالصه

که  یا. قصهشودیمنجر م زین ییها ّاست که در آخر به حسرت با تو بودن، در واقع داستان اشتباه انسان حسرت

که در طول خوانش،  ییرمان، با حسرت ها نیاست که با خواندن ا دیهاست... امگونه گون انسان یهاحسرت انگریب

 !...دیهرگز رو به رو نشو ش،یخو یزندگان یو قصه تیدر واقع  دیشویرو به رو م

. 

 : مقدمه

 } سهم من از تو شده حسرت

 عادت، کابوس و وحشت یدردا

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 کجا رفت؟ عشقم

 ایتو از من شده رو سهم

 ایدن یتنها، با خاطراتم تو ینهات

 اخه؟ هیمن از تو چ سهم

 پناهه یگناهه، ب یدل ب اه،یس امیدن

  یتو از من شده دور سهم

 یمثل من زنده به گور ،یصبور یلیخ

 تو یدوباره باز کنارم کنمیروزها حس م نیا

 تو یقلب من دوباره ب رهیمیم داره

 زمیتو عز یحرف قلبت رو بهم بگ شهیم یچ

 شهیم وونهیو د رهیگیروزها همش دلم م نیا

 شهینم گهیم ار،یطاقتت ب گمیم بهش

 زمیعز شه،یهم یواسه یدلم نشست یتو

 من از تو شب تاره سهم

 دوباره باره،یقراره، بارون م یب دل

 سهیتو از من چشم خ سهم

 زهیریگونه م یاشکات رو زه،یعز واست

 ستاره هیمن از تو  سهم

 پاره اروم نداره، دوباره پاره، دل
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 خونهتو از من دل سهم

 دونهیم مونه،یتنها م ونه،یآش یب

 تو یدوباره باز کنارم کنمیروزها حس م نیا

 تو یقلب من دوباره ب رهیمیم داره

 زمیتو، عز یحرف قلبت رو بهم بگ شهیم یچ

 شهیم وونهیو د رهیگیروزها همش دلم م نیا

 شهینم گهیم ار،یطاقت ب گمیم بهش

 ... {زمیعز شه،یهم یواسه یدلم نشست یتو

  ییپاشا یمرتض-حسرت یترانه متن

. 

 !یزندگان تاریگ ینام تک نوازنده به

. 

 ..نوا..

 حالتون خوب باشه؛ دوارمی: سالم، ام نوا

 نیام رو با ا ی.. خب بهتره سخنرانمیکنیدست و پنجه نرم م یادیز یبا حسرت ها مونیزندگ یکدوم از ما تو هر

 سوال شروع کنم،

 ؟یچ یعنینظر شما اصال حسرت  به

  م؟یتجربه کرد مونیدر طول زندگ ییکدوم ازما چه حسرت ها هر

  مونه؟یاز زندگ یمربوط به چه دوره ا مونیحسرت زندگ نیاول
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  !یخردسال یحت ایو  یبزرگسال ؟یجوان ؟ینوجوان ؟یکودک

به  یمختلف از جمله فارس یاز هزاران لغتنامه به زبان ها شهیطبعا م میمعنا کن یحسرت رو از نظر لغو میبخوا اگر

 یمتفاوت یمعنا تونهیحسرت از نظر هر کدوم از ما م فیاما تعر م،یکن دایپ یاز واژه حسرت دسترس یمتفاوت یمعناها

 ؟باشه؛ چطور یمتفاوت یزهایچ ادآوری ایداشته باشه و 

دانش آموز  کی یفالن مغازه باشه، برا نیتریکودک عروسک پشت و کی دیاز د نهتویمثال بزنم، حسرت م دیبگذار

متفاوت و  یحسرت ها تونهیانسان عاشق م کیعاشق!  کی... و اما شیاضیدرس ر یبه عنوان مثال تو ستینمره ب

 ..  شهیجهان م نیمرز بوم و ا نیعاشقان ا یمورد وجه اشتراک تمام کیداشته باشه! و  یا رمنتظرهیغ

 ”با تو بودن حسرت“

 ه؟یماست و اما چاره چ” انتخاب“نه،  ایبمونن  یها، تا ابد حسرت باقحسرت نکهیا اما

. 

 ..نغمه..

 یخونه رو احاطه کرده بود روم یکه فضا ینیبود که سکوت سنگ شدیپخش م ونیکه از تلوز یشنیمیان یصدا تنها

گذاشتم  زیم یآب زرد رنگ مورد عالقه اش رو رو وانیوهاش، لشده بود به قرص ها و دار رهیشکست؛ نهال ساکت خ

 و گفتم

 خب االن وقتشه که نهال جونم داروهاش رو بخوره! -

 داد گفت با

 !خوادیخواد؛ نهال با...باباش رو م...م...ینم ناروی...ای+ ن...نهال ا

 خورد شد! وانیو ل نیزم یآب و داروهاش رو پرت کرد رو وانیل 

 افتاد و تشنج کرد! نیزم یرو ،یهاش و فشارعصب هیآب و داد و گر وانیشکسته شدن ل یصدا یبلند از

 ! نهینب بیتا اس داشتمیدندون هاش و محکم فکش رو نگه م نیرو بذارم ب زیتا دستمال تم دمییدو کردم،یم هیگر

 . 
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 ..دی..نو

بگم  دیبا شهیمحسوب م هیریو خ ریجز اعمال خ و حق الناس ییمحترم اگر از نظر شما و امثالتون پولشو ی: آقادینو

 !نمتونیبیم دنظریندارم؛ دادگاه تجد یاز نظر بنده و قانون، خالفه؛ تمام! اصال من با شما حرف

 !یتقلب لیقطع نکن؛ گوش کن وک ،یه -

 !یدادگستر کی هیپا لیکه همه بلدن حرف بزنن؛ پس تو گوش کن، زند هستم وک ی+آقا مدل کوچه باز

تومخه!  تیپاراز یکندن شر تو و هر چ هی! وگرنه منم شرخرم پایواسه خودت هست یهست یهر چ یقاجار یزند ـ

 ها باش سوسول خان! یاخطار بود پس منتظر مجازاتت از طرف باالدست نیآخر نیا

حه تماس رو کتم گذاشتم که دوباره زنگ خورد، بدون نگاه کردن به صف بیرو داخل ج لمیرو قطع کردم و موبا تماس

 جواب دادم یوصل کردم و با کالفگ

 ! دفعه بعد...یستیدست بردار ن نکهیشما مثل ا ـ

 نهال حالش بد شده! مارستانینغمه ام؛ خودت رو برسون ب د،ی+ نو

 . 

 ..مای..ن

 امینشسته بودم و جواب پ ماریکنار تخت ب یصندل یرو کرد،یم هیسرش گر یو نغمه باال مارستانیتخت ب یرو نهال

 .دادمیرو م ایرو

 . باشه؟اندازمیخودم بچه ها رو راه م و؛یاستود یایب خوادیفردا نم-

 !امیب دیهست، منم با دی+نه بابا نو

شلوارم گذاشتم و به نغمه نگاه کردم، ناراحت بود و  بیرو داخل ج لمیرو ارسال کردم موبا ایجواب رو نکهیا بعد

 باالخره حرف زد! دیاز راه رس دینو یاما وقت زدینم یحرف

 !یکرد رید-

 دیسمت تخت نهال قدم برداشت و پرس دینو
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 +حالش چطوره؟

 گفت دیآمپول به سرم نهال اومده بود، رو به نو قیتزر یکه برا یپرستار

 د؟یهست ماریشما پدر ب-

 اوضاع کالفه بودم گفتم نیاز ا ینزد، اما من که حساب یحرف دنیپرسیسوال رو ازش م نیکه بار اولش نبود ا دینو

 !ستین رانیاصال ا تشیمسئول ی+پدر ب

 !مای: ندینو

 ... من الل!امی+چشم داداشم، چشم ابج

 !نهیرو بب ماریخانواده ب خوادی: در هر صورت دکتر مپرستار

رو  نیدر اوردم و شماره سرو بمیرو از ج لمیشدم؛ موبا مارستانیشدم، از اتاق خارج شدم و وارد محوطه ب بلند

 گرفتم.

 +د جواب بده!

 الو... جانم؟-

 !عیرو برام بفرست؛ سر رتتیغ ی+شماره داداش ب

 که! ییاه اه تو-

 عجله دارم. نی+نه پس داداش قشنگتم! سرو

خودش شماره اش رو بهت  یبهش زنگ بزن خواستی! اصال اگه مکار؟یچ یخوایشماره داداشم رو م نمیبب سایوا-

 هوم؟ داد؛یم

 .رمیبگ گهینفر د هیاز  یفرستینداره، اگر نم ی+به تو ربط

 !فرستمیادم رومخ مثل تو رو هم ندارم، م هیدارم اصال وقت بحث کردن با  یپشت خط نیبب-

 +خوبه.
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 خوش صدا! یشرت هم کم پسرعمو-

. 

 ..امکی..س

 هیـ ترک استنابول

 تعجب کردم! رانهیااز  دمید یزنگ خورد؛ وقت لمیشرکت بودم که موبا وتریبا کامپ یباز مشغول

 هم زنگ زد! گهیبار د شیسمج بود؛ چون ش یادیاول جواب ندادم اما طرف ز بار

 برداشتم و گفتم زیم یرو از رو لمیموبا

 واقعا دهنت... یعنی یکه هست یهر ک-

 دادم. جواب

- Alo? 

صفحه  یکه تو ینحست رو بشنوم؛ تو از پدر بودن فقط اسم ی+فقط گوش کن چون اصال دوست ندارم صدا

 چیکه ه یلجن یعوض هیتو  ؛یکشیم دکیفقط ظاهرش رو  تیتو از انسان ،یکشیم دکیدخترته رو  یشناسنامه

بود که ملت فکر  دهینخواب مارستانیتخت ب یدختر پنج ساله ات رو یکه اگر برده بود ؛یکه گفتم نبرد یینایاز ا ییبو

وضع نبود! حاال برو به عشق و حال و کثافت  نیا یدسته گل من تو خواهر یبزرگش پدرشه و اگر برده بود ییکنن دا

 !یحاج رتیزند، پسر خوش غ یهات برس آقا یکار

. 

 ..افروز..

که باشن و  یاصال از کجا معلوم اونا قبول کنن؟ اونا هر چ ،یباهاشون رو به رو بش یکه بتون یهست ینوا تو انقدر قو -

 کیتو به عنوان  میریهم فاکتور بگ نارویا یاگر همه یحت لتن؛یباالخره فام یداشت دیکه با نو یتو هر گذشته ا

که به کمکت  یماری... اونم بیانجام بد مارتیب یرو برا ادیمکه از دستت بر یکه هر کار فتهیپزشک روانشناس وظ

 داره. اجیاحت
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 +چرا من؟

تو بهتر از   کنمیارج از کشور برم و فکر مچرا تو رو انتخاب کردم؟ واضحه، چون من مجبورم بخاطر عمل مادرم خ-

نه  میکنیم یدر زمان حال زندگ میگذشته رو رها کن؛ ما االن دار ن،ی! ببیکمکشون کن یتونیم یا گهیهر کس د

 شییاون بچه که انتخاب نکرده دا ؛یداره کمک کن اجیاحتکه به کمکت  یبه بچه ا دیو با یگذشته! االن، تو روانشناس

 زند باشه! نه؟ دینو

 ...ترسمی+م

 رانیپدر نهال ا ،یعنوان از خودت ضعف بروز نده؛ راست چی! به هیمحکم جلو بر دیتو با ،یبترس دیترس؟ تو نبا-

اون  گهیکه تو د یزند ثابت کن دیبه نو خوامیپس ازت م ،یشیرو به رو م دیو تو مدام با نغمه و به خصوص نو ستین

 کرده! رییتغ یلیخ نمیبیکه من م یدینو نی! گرچه ایستینوا ن

 !فهممیواقعا نم دونمی+اما... اخه... نم

تر بهم  عیاش رو هر چه سر جهیچند سال بهت گفتم؛ خوب فکر کن، نت نیا ینوا، من تموم حرف هام رو تو نیبب-

 خداحافظ. ،یتونیکنم... من مطمئنم که تو م یرو بهشون معرف نمیگزیجا دیاعالم کن؛ چون فردا با

. 

 ..نوا..

و بعد چند  ارمیقبول نکنم و بهانه ب تونمی! من ممیزندگ یها یدوراه نیتر بیاز عج یکیکه رفت، من موندم و  افروز

 یچ نهیسال باز دوست داره اون رو بب نهمهیکه بعد ا یبدم؟ جواب دل یروز فراموش کنم؛ اما جواب وجدانم رو چ

که به  یکه ساختم رو ثابت کنم و به دختر یدیمن جد نیهمه ا هو ب ایبه خودم، به دنقبول کنم و  تونمیمن م ایبدم؟ 

 نیا یکه تو ستیچند سال افروز همراهم بود و کمکم کرد؛ انصاف ن نیا یتو یداره کمک کنم، در ثان اجیکمکم احت

 مورد که از من کمک خواسته کمکش نکنم! هی

خاطره خوب و بد داشتم رو رها کنم و دوباره بعد از مدت ها برم و از نو  دیهر جا که با نو میو افروز تالش کرد من

بود من نبودم!  دیچند سال هر جا که نو نیا یوجود نداشته! اما تو یدینو چوقتینو بسازم انگار که ه یخاطره ها

 سر و پاش کردم! یبا سخت که یحفاظت از دل یحفاظت از خودم فرار کردم، برا یبرا
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با  یمشورت نکردم اما کل یدو دو تا چهار تا کردم، با کس یبهش خبر بدم حساب دیفروز رفت تا حاال که باکه ا یوقت از

 نه احساساتم! رمیبگ میخودم سر و کله زدم تا با منطقم تصم

من هم به  ینطوریا ان؛یو ب رنیوقت بگ توننیو با مهنوش هماهنگ کردم که م کنمیافروز خبر دادم که قبول م به

 .دمیا مهلت فکر کردن ماون

 نه! ایسال رو داره  نهمهیرو به رو شدن دوباره با من بعد ا گریزند ج دینو نیکه ا نمیبیم حاال

. 

 ..دی..نو

داد و  یمربوط به روانشناس یمختلف حاتیدکتر توض میدیاول که رس م،یو نغمه داخل مطب دکتر نشسته بود من

نهال رو  دیو ما با ستین رانیو بخاطر خانواده اش ا یشخص لیفراوان گفت به دال یها ینیباالخره بعد ازمقدمه چ

 !میببر کنهیم شنهادیکه پ یکس شیپ

هستن  یخانم نیمن هم نیگزیفرد جا نیاما از نظر من بهتر دیباش گهیدکتر د هیو دنبال  دیقبول نکن دیتونیشما م-

 کنم.می شنهادیکه پ

 دمیقدم شدم و از دکتر پرس شیپس پ م،یکن کاریچ کردیمتو فکر بود و داشت فکر  نغمه

 د؟یکنی+ اسم و کارت دکتر رو لطف م

 شد. کارت رو سمتم گرفت و گفت کیاز جاش بلند شد، چند قدم نزد دکتر

 !بای... نوا شکبایهم کارت دکتر شک نیالبته، ا-

 که چرخ و فلکش دوباره من و نوا رو باهم رو به رو کرد! ییایسرم خراب شه! دن یرو ایبود تا دن یکاف نیهم

 بودم! رهیبه اطرافم خ یجیبا گ رم،یشد که فراموش کردم کارت رو از دکتر بگ ریذهنم درگ انقدر

 با تعجب کارت رو از دکتر گرفت و گفت نغمه

 خودمون؟! یشما؟ نوا-

 رو به رو نشست و گفت یصندل یرو دکتر
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 د؟یشناسیرو م بای+شما دکتر شک

 .مونهییدختردا -

 نغمه رو نگاه کردم و گفتم رونیح

 !هیح... حتما تشابه اسم-

 داد، دستم رو فشار داد و گفت صیکه حالم رو از چهره ام تشخ نغمه

 +نه داداشم... همون نواست!

. 

 ..نغمه..

کنم  یبهش گفتم من رانندگ یوقت ینزد، حت یحرف دیبه خونه نو یبرگشتمون از مطب دکتر محمود ریراه مس نیب

 دیکه بع زدیم ادیاز چهره و رفتارش فر دینو یرونیرو دستم داد! ح نیماش چییبزنه سو یحرف نکهیبدون ا

 نیشاگرد نشست. سکوت داخل ماش یصندل یرو دیکنه؛ خودم پشت رول نشستم و نو یبتونه رانندگ دونستمیم

 تعجب کرد و گفت  یاون هم کل دیفهم یگفت که وقت یتماس گرفت تا بپرسه دکتر چ مایشکست که ن یوقت

 !رهیوقت نخواد ازمون انتقام بگ هی...گمیم-

 گفتم شدم؛ ظشیو اخم غل دیمتوجه مشت شدن دست نو ماین یجمله نیبلندگو بود و بالفاصله بعد از ا یرو لیموبا

 .ینجوریاونم نه ا گرفتیتا االن انتقام م خواستیاگه م ست؛یحرفا ن نی+نوا اهل ا

 !دیدونیباز خودتون م ومده؛یروانشناس که ن یقحط -

 گفتم شنوهیهم صداش رو م دیمتوجه بشه نو ماین نکهیا یبرا

 ؟یگیم ی... تو چدی+نو

 به حرف افتاد و گفت ماینزد، ن یبه من انداخت و حرف ینگاه دینو

 نداشتم! بخاطر خودمون گفتم... یداداش به خدا منظور بد-
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 و گفت دیبه موهاش کش یدست دینو

 ده متر جلوتر نگه دار! هی... نغمه ستیمهم ن-

 دمیپرس متعجب

 بابا، کجا؟ ی+ا

چاره اش نواست؛ راه در رو هم نداره که اگر  میچه نخوا میحال نهال خوب شه چه بخوا یخوایسوال نکن، اگه م-

برم  یخبرم کن حضور ینوا رو ندارم! هر وقت فکرات رو کرد دنید یچون رو رفتمیداشت خودم از همون راه م

کارتش که دست خودته؛  شهیبهبود نهال م ننرفت شیحضور من باعث ازار نوا و پ یکنیاگر هم فکر م رم؛یوقت بگ

 درسته رو انجام بده! یکنیکه فکر م یبرو و هر کار

. 

 ..نغمه..

نهال وقت گرفتم و گفتم که  ینوا برا یکنم... از منش یام رو عملرو کرده بودم، امروز وقتش بود که فکره فکرهام

رابطه اش با  دیبود از نو یچند سال که نوا فرار نیا ی. تونمیبعدش خودش رو بب خوامینوا هستم و م یدخترعمه

 دیحرف نو ی! وقتدینداشت جز نو ینوا با عالم و ادم مشکل انگار نطور؛یبابا و مامان هم هم ما،یهمه خوب بود؛ با من، ن

نزدم  یحرف دینوا از نو یچند سال برا نیا ی! منم توشناسهینم یکه نوا حت میزدیرو م یا بهیانگار حرف غر شدیم

 .شدیراحت م المیخ دیبا کرد؛یاما امروز فرق م

نوا به خودم  ینبود با صدا زدمیهوا ورقش م یکه ب یو اصال حواسم به بروشور کردمیکه داشتم فکر م نطوریهم

 اومدم

 !ینغمه؟ خوش اومد-

کرده بود، اما هنوز گرم و  رییقرار دادم و بلند شدم و با لبخند به نوا نگاه کردم؛ ظاهرش تغ زیم یرو رو بروشور

 !کردیبرخورد م یمیصم

 زدم و گفتم یلبخند

 ستم؟ی+مزاحم ن
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 !ی... خوش اومدایب ا،یب ه؟یچه حرف نیا-

 گفت یبه خانم منش رو

 اتاق من؟ یاریمهنوش جان دو تا قهوه م-

 .میگفت و من و نوا وارد اتاق شد یچشم یمنش

 من نشست؛ گفت یکاناپه رو به رو یو خودش هم رو نمیتعارف کرد که بش نوا

 !یاز من کرد یادیچه عجب نغمه خانم، -

 کردم و گفتم یکوتاه یخنده

 !یستیشما ن میریهر جا م میکنم ما کم سعادت ی+خواهش م

 رو ازش گرفت و تشکر کرد. گفتم ینیو قهوه داخل شد، نوا س کیک یحاو ینیبا س یدر اتاق بلند شد و منش یصدا

 .خوادینوا زحمت نکش نم-

 ده تا دخترعمه ندارم که! نوش جان. گهی+د

 از کجا شروع کنم... نوا کارم رو راحت کرد و گفت دونستمینم دم،یاز قهوه نوش یکم

 ...یفکر کنم وقت هم گرفت شما باهام حرف زد در مورد نهال؛ یدکتر محمود افروز... همون-

 راحت شه! المیکه خ نجامیا نیا یبرا شتریب ی+اره. اما راستش رو بخوا

 چپش انداخت و گفت یپا یراستش رو رو یپا نوا

 چطور؟-

زارم از قضاوت نابجا اما االن بحث دخترمه... بی یدونیرو قضاوت کنم خودت هم م یکس خوامی... من واقعا نمنی+بب

 ! کنهیم الیفکر و خ گهید زادهیادم یدونیبهت تهمت بزنم نوا اما خب م خوامینم

 ؟یزنینغمه اصل حرفت رو م-
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 ...دیاصال درست نبود و نبا دیقبول دارم کار نو نی+بب

 زد و گفت یپوزخند نوا

و از تو انتظار  ستمی! متوجه منظورت شدم... نغمه من اصال به فکر انتقام ندیکن یو در حال زندگ دیگذشته را رها کن-

ارزش نداره که بخوام ازش انتقام  ی! اون اقا هم چه داداشت باشه چه نباشه انقدریدر موردم فکر کن نطورینداشتم ا

 راحت شد؟ التیدختر تو! حاال خ قیاونم از طر رمیبگ

 دیاما گفتم شا رهیوقت بگ ادیب خواستیخودش م دیمادرم... نگران! نو هینکردم اما من  یفکر نی+نه واقعا من همچ

 !شینیبب ینخوا

! اون فرشته دمیبراش انجام م ادیاز دستم بر ب یو مطمئن باش هر کار کنمیمن احساس مادرانه ات رو درک م-

 .شیاوردیاش با خودت منباشه! اصال ک یباشه و ک یک شیینداره دا یوسط گناه نیکوچولو که ا

 .اوردمشیناخوش بود ن کمیفرشته کوچولومون هم  ؛یرو راحت کرد المینوا.. خ ـممنون

 ...زمی+عز

 دیوابسته است و نو یلیخ دیپدرش حساسه اما به نو یرو یلیکه پدر نهال خارجه و خ یدونی... مگهید زیچ هی ـفقط

... کنهیم یحرف نزنه بد خلق دیقبلش با نو اینباشه  دیو نو میریم یدکتر شیرو مثل پدرش دوست داره! هر وقت ما پ

 اد؟ینم شیپ یمشکل

 ؟ی+چه مشکل

 !؟یندار یمشکل دیتو با حضور نو-

 چیو ه کنمیمثل نهال و خانواده هاشون خدمت م ییروانشناسم، روانشناس بچه ها! من به بچه ها هینغمه! من  ی+وا

 ییبا دختردا یدار یکنیان! االن تو فکر م بهیمن غر یکار اونا برا یشن، تواگه اشنا با یباهاشون ندارم حت یمشکل

 شیخارج از بحث نهال حرف اون رو پ گهی! فراموش کن و دیزنیبا دکتر دخترت حرف م یاما تو دار یزنیات حرف م

 دیرو با یا گهیی دچه مسئله میداره و ما فکر کن یوابستگ شیینهال با دا یبگ یمثل االن بخوا نکهیمن نزن مگر ا

 تا به بهبود نهال کمک کنه! یکن فیبرام تعر

 زدم و گفتم یتلخ لبخند
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 چطور ازت تشکر کنم! دونمینم-

 و گفت دیخند

 .نیدعام کن... هم-

. 

 ..دی..نو

هم خونه نبود؛ نغمه  مایبا نوا حرف بزنه و ن رهیکارم زودتر تموم شده بود و زودتر برگشتم خونه، نغمه گفت م امروز

قرار دادم و رفتم سمت اتاق نهال، در باز  ینیس یرو رو یشکالت کیو ک رکاکائویازم خواست تا مراقب نهال باشم، ش

 بود گفت اشیهمونطور که سرگرم باز بود اما در زدم و منتظر جواب شدم، دوباره صداش زدم،

 ه؟یک-

 و گفتم دمیخند

 اوردم! کیو ک ری... شدینو یی+منم دا

 و گفت دیخند ینخود نهال

 تو. ای..بینهال ب یید...دا-

 گذاشتم و گفتم نیزم یرو رو ینیچهارچوب در، وارد اتاق شدم و رو به روش نشستم؛ س از

 خواد؟ یم کیو ک ریش یک نمیچطوره؟ بب یی+عشق دا

 دست هاش رو بهم زد و گفت نهال

 ن...نهال.-

 و گفتم دمیخند

 + شکمو!

 رو خورد گفت کشیو ک ریش نکهیازا بعد



 حسرت با تو بودن

17 
 

 ...یید...دا-

 ؟یی+جون دا

 ؟یچ...چ یعنی...عیح... حس... حسرت -

 بود. دهیاما تا حاال از حسرت نپرس دیپرسیمختلف م یسواال شهیسوالش جا خوردم! نهال کنجکاو بود و هم از

 گفتم یمکث بعد

 ...یدوست دار یلیرو خ یکس هی ای یزیچ هی+حسرت... مثال تو 

 و گفت دیحرفم پر وسط

 ا؟ی... د...دنهی ـاندازه

 رو گرفتم و گفتم دستش

 شهی! اونوقت حسرتش همشهیاما... نم یخوریغصه م یداشتنش، کل یبرا یکنیتالش م ی... کلایدن هی+اندازه 

 باهاته!

 !خواد؟ی...میم...مثل نهال ک...که باب...باباش و او..اون عروس...عروسک خو...خوشگله رو م-

 زدم و گفتم یتلخ لبخند

 +اره... کدوم عروسکه؟

 قو...قو...قول د...داد بخ...ب..بخره اما ت...تموم شد..شده بو..د! یه...همون ک...که مامان..-

 .خرمی+بهترش رو برات م

 ... م...مثل حسرت!شهینها...ل هم...همون ع..عروسکه ن...نم یاو...اون ک..که برا-

  مش؟یو بخر میکن داشیپ م،یبر ییون خوب بود، دوتاروز که حالم هی+خب چطوره 

 ا...اره اره ن...نهال دو...دو..دوست داره.-
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 +خب نهال به من بگه از کجا اسم حسرت به گوشش خورده؟

 ..خوند تو...توش حس...حسرت بو...د!خویا...هنگ م یکی..ی یدا..داشت ب...برا مولی..نمین ییدا-

 باشه ازش بپرسم کدوم اهنگه. ادمی ما؟ین یی+دا

 ماین یشدم که صدا ینهال رو برداشتم و مشغول باز یخونه ساز یاز قطعه ها یکینگفت، بعد اتمام جمله ام  یزیچ

 به گوشم خورد

 اسم من رو صدا زد؟ ی: کسماین

. 

 ..مای..ن

ساکت بود، فکر  دی... نومیشسته بودبالکن ن یتو دینغمه رفت تا نهال رو بخوابونه و من و نو م،یرو خورده بود شاممون

 کردم ازم دلخوره، پس گفتم یم

 ازم؟ یداداشم دلخور م،یباهم حرف نزده بود یوقت بود داداش طور یلیخ-

 داداشم؟ یچ یوقت شده... دلخور برا یلی+خ

 نوا.. ولش کن! یتلفن در مورد ابج یکه پا یفکر کردم بخاطر حرف-

 ما؟ین ی... راستستی+مهم ن

 داداش؟ ـجونم

ادم  هیو از  میکنم اما بعد گفتم اگه ما بهش نگ ریذهنش رو درگ خواستمی! نمیچ یعنیحسرت  گفتی+امروز نهال م

! گفت هیکه براش سوال شده حسرت چ دهیاصال حسرت رو از کجا شن دمیخالصه بهش گفتم... پرس ؟یغلط بپرسه چ

 کن. فیحاال تعر! دهیکه توش حسرت رو شن یکی یبرا یخوند یاهنگ هیتو 

 رو؟ یچ-

 !یتونیمن رو نم یچونی+نغمه رو بپ
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 !؟یچوندنیچه پ گهیاهنگ خوندم د هی-

 ؟یشد یک هیشب یدونی+م

 ؟یک ـنه،

کردم اما باز  یم یهم سن و سال تو بودم و تازه عاشق نوا شده بودم، منم از همه مخف بایکه تقر یوقت هی+شب

 !شدینم

 زدم! ی.. منم لبخند تلخدیخند ماین

. 

 ..دی..نو

 کردن فیشروع کرد به تعر قهیبعد از چند دق ماین

خونم شده. دختر  یها م یکه تازگ ییاز اهنگا یگذارمونه و االن خودش شاعر بعض هیهست، باباش سرما یدختر هیـ

شعرهاش رو  یکس دیکشیخجالت م یهم باحاله! اوال حت یلیشه خ یمیباهات صم یاما وقت هیریو سر به ز یخجالت

شاعر  ایدادم که ب شنهادیرو خوندم و پ عرهاشش یروز اتفاق هیدخترش شاعره؛ خالصه  دونستیبخونه و باباش نم

 ویاستود ومدیاهنگ ها م یگفت نه اما باالخره قبول کرد و کم کم به هوا یالبوممون باش و اون م یاز اهنگ ها یکی

رو دوست داشت، با پسره دوست بود اما پسره  یپسر هیبود، اون  یلمشک هیمدت منم دلم رفت براش! اما  هیو بعد 

 ینشد شعرها دایپسره پ یکه سر و کله یبوده! به خاطر پول باباش جلو اومد و خالصه تنهاش گذاشت. از روز یعوض

نهال  که ینشد! خالصه، اون اهنگ داشیروز باهام درد و دل کرد و رفت و تا چند هفته پ هیشد!  نیدختر هم غمگ

 خوندم. دمخو یهمون دختر با صدا یکه برا یمیاهنگ قد هی ست؛یگفت هم اهنگ من ن

هر  یهمون دختره؛ جالب بود! داستان عاشق ادیداداشم م یکه اسمش به عنوان شاعر اهنگ ها یخالق ایرو نی+پس ا

 !کنهیکه هر داستان عاشقانه رو متفاوت م نهیفرق داره، ا یکیبا اون  یکس

 اره. اما تو و نوا...-

 !؟یخون یداداش بزرگت م ی+همون اهنگ رو برا

 داداش بزرگم جون بخواد!-



 حسرت با تو بودن

20 
 

اشپزخونه مشغول  ینغمه که تو ارم؛یرو بردارم ب تارمیجام بلند شدم، از بالکن خارج شدم و رفتم سمت اتاقم تا گ از

 ظرف شستن بود گفت 

 ه؟ی+خبر

 ؟یایبخونم، تو هم م خوامیم-

 !امیاز خجالتتون در م ییبعدش با چا نیکار دارم... شما خوش بگذرون مای+جون ن

 باشه.-

 هام رو بستم و شروع کردم به نواختن و خوندنها نشستم، چشم یاز صندل یکی یو رو دینو شیپ برگشتم

 } سهم من از تو شده حسرت

 عادت، کابوس و وحشت یدردا

 کجا رفت؟ عشقم

 ایتو از من شده رو سهم

 ایدن ی، با خاطراتم توتنها یتنها

 اخه؟ هیمن از تو چ سهم

 پناهه یگناهه، ب یدل ب اهه،یس امیدن

 یتو از من شده دور سهم

 یمثل من زنده به گور ،یصبور یلیخ

 تو یدوباره باز کنارم کنمیروزا حس م نیا

 تو یقلب من دوباره ب رهیمیم داره

 تو یحرف قلبت رو بهم بگ شهیم یچ
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 ...زمیعز

  شهیم وونهیو د رهیگیروزا همش دلم م نیا

 شهینم گهیم اریطاقت ب گمیم بهش

 شهیی همواسه یدلم نشست یتو

 ...زمیعز

 من از تو شب تاره سهم

 دوباره بارهیقراره، بارون م یب دل

 سهیتو از من چشم خ سهم

 زهیریاشکات رو گونه م زه،یعز واست

 ستاره هیمن از تو  سهم

 پاره پاره، اروم نداره دوباره دل

 تو از من دل خونه سهم

  دونهیم مونه،یتنها م ونه،یاش یب

 تو یدوباره باز کنارم کنمیروزا حس م نیا

 تو یقلب من دوباره ب رهیمیم داره

 تو یحرف قلبت رو بهم بگ شهیم یچ

 ...زمیعز

 شهیم وونهیو د رهیگیروزا همش دلم م نیا

 شهینم گهیم ار،یطاقت ب گمیم بهش
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 شهیهم یواسه یدلم نشست یتو

 ... زمیعز

 { ییپاشا یمرتض –حسرت  ترانه

. 

 ..مای..ن

نبود؛ مغموم زل  یشگیهم ینگاه کردم که انگار داداش بزرگه یدیاهنگ تموم شد چشم هام رو باز کردم، به نو یوقت

شروع کرد به  یگرفته ا یود. با صداهاش قرمز بگونه هاش بود و چشم یی نامعلوم، رد اشک روگوشه هیزده بود به 

 حرف زدن

 نیبا جون و دلت حفظش کن... نذار کوچکترعشقته بهش بگو، حفظش کن؛  قیاگه ال ،ی+اگه واقعا دوستش دار

از راه برسه که تنها سهمت از اون خاطره  ی! نذار روزرنجونتتی... نرنجونش که خدا منتونیبندازه ب ییجدا یزیچ

بوده  نایکه برعکس ا یبشنو از کس حتینص عنوانبه  نارویودن باهاش؛ مثل من نباش داداشم! اهاش باشه و حسرت ب

 عشقش رو نداره! دنید یو حاال رو

 وارد شد و گفت یچا یحاو ینیبزنم که نغمه با س یحرف خواستم

 گلم. یداداشا یبرا یچا نمی.. ادییبفرما-

. 

 ..دی..نو

از گذشته ات، ادماش و  یکنیفکر م ،یراحت گهیو د یفرار کرد زایچ یلیاز دست خ یکنیوقت ها فکر م یگاه

همون  ریباز گ ینیبیکه تو م کنهیم یباهات باز یطور یزندگ یکه انتظارش رو ندار یاما وقت یاشتباهاتت دور شد

 یمیکه قدگرده؛ که هنوز هم راسته  نیهم زم وزمن اومده بودن تا بهم ثابت کنن هن ی! اشتباهات گذشتهیگذشته ا

 !رسهیادم به ادم م یول رسهیکوه به کوه نم گفتنیها م

 دیاز نغمه پرس مایشده بودم که ن رهیدستام گرفته بودم به اسمون خ یتو یرو یچا یحاو وانیل

 ؟یوقت گرفت یراست-
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 و گفت دیرو سر کش شیچا وانیل نغمه

 +اره، با نوا هم حرف زدم.

 گفت؟ یخب چ-

 نشد! میکردیقضاوتش کردم شرمنده شدم؛ خداروشکر اونطور که ما فکر م نکهی+از ا

 حق با تو بود.-

 گذاشتم و گفتم زیم یرو رو یچا وانیل

 ...امی+اگه من ن

 و گفت دیوسط حرفم پر نغمه

 یبا کار قاط یشخص یزندگ ستینهال به تو هم براش گفتم، اصال قرار ن یاز وابستگ یمن با نوا صحبت کردم، حت-

 یخودت نخوا نکهی... مگر امیما مختار یعنی کنه؛یمثل نهال و خانواده هاشون خدمت م ییگفت به بچه ها یشه؛ حت

 !یایب

بودنمون  حاضر شد سالها  لیکه با وجود فام ییرو نداشتم نوا نیداشتم اما توقع ا مانیو قلب نوا ا تیپاک بودن ن به

رو ازم گرفته بود حاال قبول  یکه از ده جا شماره ام رو مسدود کرده بود و فرصت معذرت خواه یینوا نه،یمن رو نب

 خاطره بود. نهایا یههم یکه باعث و بان نه؛یکنه که دوباره من رو بب

از دور  ایو  دمیشنیخبرش رو م ای دم،یدیعکسش رو م ایسالها  نیتمام ا یبودم، تو دنشیدلتنگ د تینها یب

 نوا نگاه کنم؟ یچشم ها یاما حاال من چطور تو شدمیدیم

. 

 ..نوا..

 چیرفتار کردم، ه مارهایب هیرفت و باهاشون مثل بق شیپ یرفت، جلسه اول درمان نهال به خوب شیخوب پ زیچ همه

باهام همکالم  یبود اما پخته تر! وقت دینکرده بود، همون نو یادیز رییتغ یاز لحاظ ظاهر دینذاشتم. نو نشونیب یفرق

جا خورد! وقتشون که تموم شد باهاشون  دیمن رو د راتییغت یهام نگاه نکنه اما وقتچشم یتو کردیم یسع شدیم

 و گفتم دمیکش یقیوقت گرفتن و رفتن. به محض رفتن اونا در اتاق رو بستم، نفس عم یکردم، از منش یخداحافظ
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... مبادا دوباره دلت بلرزه، خامش یتونیدفعات بعدشم م یتونستاالن  یتموم شد؛ وقت ؟یتونست یدینوا؟ د یدید-

 !یبش

همون حالت موندم که  یتو یا قهیگذاشتم...چند دق زیم ینشستم و سرم رو رو یصندل یرفتم، رو زکارمیم سمت

 دمیبرداشتم، از جام بلند شدم و د زیم یمن نبود! سرم رو از رو لیشدم که موبا یلیزنگ خوردن موبا یمتوجه صدا

که  یاسم کس دمیرو برداشتم و د لیموبا خوره؛یداره زنگ م مارهایکاناپه مخصوص ب یرنگ رو یمشک لیموبا هی

 !دهینو لیموبا ل،یکه موبا دمیشده؛ فهم ویزنگ زده نغمه س

 نهیرزمیتصو دنیشدم؛ بعد د لیموبا نهیرزمینه تماس قطع شد و متوجه تصو ایکه مونده بودم جواب بدم  نطوریهم

 قلبم به تپش و نفس هام به شمارش افتاد!

دستش رو دور  دیو نو میپارک نشسته بود یخوش و خرم تو دیبود، من و نو دیعکس من و نو لیموبا نهیرزمیتصو

عکس  ینجوریا رستانتمیدب یدوره قیبهش گفتم مگه من رف میعکس رو گرفت یوقت ادمهیشونه ام انداخته بودم! 

 دوست داره! یلیعکسمون رو خ نیا گفتیو م دیخندیو اون م یگرفت

خودم نشستم.  یصندل یگذاشتم و رو شیقبل یرو سر جا لیموبا عیسر ام،یدر اتاق باعث شد تا به خودم ب یصدا

 گفتم

 .دییبفرما-

 داخل شد و گفت دینو

 ...نجایا لمیموبا نکهی+مثل ا

 احترامش بلند نشدم، گفتم به

 .نجاستیهم-

 !نمشیکتش گذاشت، از جام بلند شدم و سمت قفسه کتاب ها رفتم تا نب بیج یرو برداشت و تو لشیموبا دینو

 +نوا...

 ده،یهمون نو نیاما منطقم گفت ا ؟یباز صدام کن شهیم گفتیخودشه... بعد سالها اسمم رو صدا کرد؛ دلم م یصدا

 !بایمطبت بگه خانم شک یتو دیبهش بفهمون با
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 گفت دیاخم برگشتم سمتش، اخمم رو که د با

 خ... نهی+منظورم ا

 شما حرفت رو بزن!-

 +خواستم بگم...

 .دییبفرما-

 +دلم... دلم برات تنگ شده بود! خداحافظت.

 گفتم رلبیو در رو پشت سرش بست. ز رفت

 ...نطوریمنم هم-

. 

 ..دی..نو

بدم،  امیکه نوا از من نداشت تا مسدودم کنه بهش پ یگرفته بودم با خط میودم، تصمب دهیتخت اتاقم دراز کش یرو

 یخطم مختص موکل هام بود؛ کارت مطب نوا رو از رو نیداشته باشه چون ا ومدیم شیپ ییخطم رو کمتر اشنا نیا

تلفن همراه هم هست؛ با خودم فکر کردم حتما  شماره هیبرداشتم و متوجه شدم به جز شماره تلفن مطب  یپاتخت

 خط، خط نواست.  دمیکردم و بعد د ویخط نواست؛ شماره رو س نیا

 لیفا هیگرفتم براش  میخونده بود رو فرستادم؛ تصم مایکه ن یشدم و براش همون اهنگ یخصوص یگفتگو وارد

 خودم هم براش ارسال کنم. یاز حرف ها یصوت

 نگه داشتم و شروع کردم به حرف زدن روفنکیعالمت م یرو رو دستم

که برات فرستادم وصف الحال من و  یاهنگ نیحداقل بخاطر نهال! ا ؛یخطم رو مسدود نکن نیا دوارمینوا سالم، ام-

به  یکه راض شدیمعلومه که نشده بود؛ اگر م دونم،ینوا، تو هم دلت برام تنگ شده بود؟ م گمیم ست؟یتو هست، ن

 !زیهمه چ اطرنه؟ نوا من واقعا متاسفم... بخاطر... بخ یشدیم دنمید

 تخت گذاشتم و از اتاقم خارج شدم... یرو رو لمیاز ارسال موبا بعد
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. 

 ..نوا..

عکس  کردم،یرو نگاه م دیمن و نو یمیقد یاز عکس ها یکی یکیتار یاتاق خوابم خاموش بود و داشتم تو چراغ

عکس  نیبرام مونده بود، گرچه، ا مونیعکس از بچگ دونهی نیو فقط هم رو پاک کرده بودم شمونیچند سال پ یها

 شروع کردم به خوندن رلبیز شدیم ریکه اشک از چشم هام سراز یرو هم پاره پاره کرده بودم! در حال

 !یمثل من زنده به گور ،یصبور یلیخ ؛یسهم من از تو شده حسرت... سهم تو از من شده دور-

اهنگ رو با  نیذوق داشتم! انقدر ا یبزنم کل تارمیاهنگ رو با گ نیگرفته بودم ا ادی یوقت زدمیها که ساز م اونموقع

 اون اهنگ رو ندارم اما هنوز حفظم... نکهیخودم خوندم و زدم که هنوز هم بعد چند سال، با وجود ا

 امیپ یسر هی دمیرو روشن کردم و د لمیموبا نترنتیکنم، ا رهیذخ میگوش یگرفتم دوباره همون اهنگ رو تو میتصم

همون اهنگ رو برام  دینو شدی. باورم نمدهیها از نو امیپ دمیشدم و د یخصوص یبرام ارسال شده، داخل گفتگو

 فرستاده بود! چند بار پلک زدم تا باورم شه!

 !هیچ شیکلمه بعد دونستمیکه حفظ شدم و م دمی... انقدر شندمیبارها و بارها شن دم،یرو شن دینو یصوت امیپ

 ارسال شد. دیاز نو یدیجد امیاهنگ تموم شد پ یکردم؛ وقت یرو پخش کردم و با خواننده همخوان اهنگ

 بود  نوشته

 دوباره، همون کافه؟! نمت؟یبب شهیم-

رو خاموش  لمیموبا نترنتیخطش رو هم مسدود کردم و ا نیهاش رو ندادم. ا امیکدوم از پ چیندادم، جواب ه جواب

 کردم.

و من، باز هم  کردیتماشا م ونیرو شستم و از اتاقم خارج شدم، بابا مشغول اب دادن به گل ها بود؛ مامان تلوز صورتم

کرد کار  دینغمه و خاطره خبر داشتن، بابا تاک یبودم. مامان و بابا از ماجرا دینبود نو یکه تو ییبرگشتم به همون نوا

 نکنم. امیمسائل شخص یرو قاط

تلفن خونه به صدا در اومد. مامان تلفن رو  ینشه، صدا دینو ریشدم تا ذهنم درگ ونیتماشا کردن تلوز مشغول

 پشت خطه و گفته با من کار داره! ماین دیبرداشت و گفت شماره ناشناسه! جواب داد و د
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 رو از مامان گرفتم و داخل اتاقم رفتم. جواب دادم. تلفن

 ما؟یالو، سالم ن-

 جواب سالمم رو داد و گفت ماین

 ...یباهات کار داره، از من خداحافظ. گوش یکی نجایبرم اما ا دیمن با ی: ابجماین

 .دیاز پشت تلفن به گوشم رس دینو یحرف بزنه که صدا یکیموندم تا باالخره  منتظر

 باهات حرف بزنم... دی+نوا قطع نکن، منم. با

 ندارم. یاز جون من واقعا؟! من با تو حرف یخوایم یچ-

 .یبار اخر هم شده حرف هام رو بشنو یبرا دی+من که دارم! با

 مرد متاهل قرار بذارم و حرف بزنم؟! هیداره من با  یلیاصال چه دل-

 و گفت دیخند یعصب دینو

 ! کدوم متاهل!م؟یچهار ماهه جدا شد هیمن و سا یتو خبر نداشت یگیم یعنی+

 شتم، تعجب کردم! به خودم اومدم و گفتمندا خبر

 هیبه من نداره؛ ادم عاقل از  یربط چیه ینبودن جنابعال ای. متاهل بودن ستیحتما خبر نداشتم که... اصال مهم ن-

 !شهینم دهیسوراخ دو بار گز

! یو شروع دوباره رو از هردومون گرفت یسال فرصت معذرت خواه نهمهیا ،یسال دور نهمهی... اکنمی+نوا خواهش م

 همون کافه. باشه؟ لطفا. ایقبول کن و ب یمن رو دوست داشت یکنیفکر م یذره ا ،یبس نبود؟ اگر ذره ا

 خب. یلیخ... خ-

 .نمتیبیم میساعت چهار و ن +فردا، پنجشنبه،

. 

 ..نوا..
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پاهاش سبز  ریا انقدر منتظرم بمونه بلکه علف زاونج دیگرفته بودم نرم و نو میتصم شبیپنجشنبه است، تا د امروز

 !رمیرو بگ یمیقد یسوال ها یسر هیبهتر باشه جواب  دیبشه اما گفتم شا

 اوردم... ادیو چشم هام رو بستم و همون روز رو به  دمیتختم دراز کش یرو مه،یساعت دو و ن هنوز

 گفتم رلبیز

 ...شیپنج سال پ وریو هفتم شهر ستیب-

. 

 ..نوا..

... با خودم رهیتوخودشه، انگار ذهنش درگ ست؛ین یشگیهم دینداره! نو یحالت عاد دیهست که نو یروز چند

رو داره! هر جور  مونیهم استرس عروس دیکاره... شا رینامشه، البد درگ انیدفاع از پا یکارها ریحتما درگ گفتمیم

 نشم. چشیکردم درکش کنم و پاپ یسع شدیکه م

 پاسخش نوشته بود یب یداشتم؛ پشت بند تماس ها دیپاسخ از نو یشدم چند تا تماس ب داریب یصبح وقت امروز

 منتظرتم. یشگیامروز ساعت هفت، کافه هم ؟یخواب-

 نوشتم براش

 ه؟ی! باشه، خبرزمیرعزی+صبح شما هم بخ

 نگرفت، با خودم گفتم اشکال نداره. سرش شلوغه... یجواب اممیبعدازظهر پ تا

بودم  دیها بشکنه؛ من سالها بود عاشق نو یراحت نیخودم ساخته بودم به ا یبرا دیکه از نو یبت نیا خواستینم دلم

 و هستم.

اماده بشم تا  دیاصال چطور ساعت ها گذشتن و من با دمیبودم و نفهم یعروس یتاالر خوب برا هیکردن  دایپ مشغول

 برم کافه.

گشتم، تماس رو وصل  یکمدم دنبال لباس م یکه از تو نطوریمبود. ه امیمیزنگ خورد، انوشه دوست صم لمیموبا

 کردم.



 حسرت با تو بودن

29 
 

 جانم انوش؟-

 ؟ییدایکم پ یکنیم کارایسالم عروس خانم! چ کی+به به، عل

 اقا دوماد! شیبپوشم برم پ یچ کنمیدارم فکر م یچیعشقم! ه تیدلقک یسالم به رو-

 باالخره سرش خلوت شد احوالت رو گرفت؟! گه؟ید ی+نامزد باز

 اره واهلل! -

 ؟یدونیشاد باشه... م نیخوشگل بزن ها؛ همچ پیت هی+نوا 

 ؟یندار یباشه، کار کردم؛یداشتم فکر م نیاتفاقا خودمم به هم-

 +سالم برسون، خوش بگذره... خداحافظ.

 دم.کردم و رنگ لباس هام رو روشن انتخاب کر یمختصر شیبار ارا نینبودم اما ا شیرو قطع کردم، اهل ارا تماس

نبود؛ اروم اروم قدم زدم و  یدور یلینرم. از خونه تا کافه راه خ نیگرفتم با ماش میوقت داشتم، تصم هنوز

 رو پخش کردم. یرو داخل گوش هام کردم و اهنگ شاد امیهندزفر

کردم،  صورتم رو چک لمیموبا یسلف نیرو از گوش هام در اوردم، از دورب یقبل ورودم هندزفر دم،یبه کافه رس یوقت

 قرار دادم و وارد شدم. فمیرو داخل ک لمیموبا

. 

 ..نوا..

 انویگوشه پ هیداشت  شهیمثل هم ییحیپر کرده بود و اقا  کیکالم کالس یب یقیموس شهیدنج کافه رو مثل هم یفضا

 !شهیاواخر تابستونه و کافه شلوغ تر از هم زد؛یم

کنار پنجره  زیم یصندل یرو دینو دمیبود؛ د ومدهیبه استقبالم ن شهیگشتم، برعکس هم دیچشم هام دنبال نو با

 !زهیم یانداخته و سرش رو یصندل ینشسته، کتش رو پشت سرش رو

 دادم و گفتم رییمتوجه حضور من نشده بود؛ صدام رو تغ دیشدم. نو کیرفتم و نزد زیلبخند سمت م با
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 در خدمتتون باشم؟ یا قهیتونم چند دق یاقا، م-

 خودم گفتم یعاد یواب نداد، با صداج دینو

 !؟یجانم؟ خوب دیـنو

 بود، گفت زی! همچنان سرش رو میشگیاحترامم بلند نشد، چه برسه به استقبال هم به

 .نی+بش

 که نشستم! ینیبیم ینگاهم کن ـاگه

دستش بردم و  کیبرداشت، رنگ به رخسار نداشت؛ چشم هاش قرمز بود. دستم  رو نزد زیم یرو از رو سرش

 گفتم ی! با دلخوردیکه دستش رو پس کش رمیخواستم دستش رو بگ

 با من حرف بزن. دیچت شده؟ به من بگو، نو دیـنو

 نگفت، سرد نگاهم کرد! یزیچ دینو

 و گفت دیاز راه رس گارسون

 د؟یدار لیم یـچ

 .یا وهیم یبستن هیرو به گارسون گفتم،  یجیگ با

 : شما اقا؟گارسون

 قهوه، تلخ! هی: دینو

 بودم! زاریب ی. از تلخنطوریرو تلخ بخوره، من هم هم یزیعادت نداشت چ دینو

 چطور شد قهوه تلخ سفارش داد! دمینپرس یمتعجب بودم که حت دمیدیم ریچند وقت اخ نیکه ا یدیاز نو انقدر

کجاست؛ فقط  دونستمینم که من ییشده بود به جا رهیخ دیحکمفرما بود، نو نمونیب ینیسکوت سنگ یا قهیدق چند

 تو فکر بود. دونستمیم

 گذاشت و رفت. زیم یو سفارش هامون رو رو دیاز راه رس گارسون
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 هم قفل کرد و گفت یدست هاش رو تو دینو

 !میتمومش کن دی+با

 و گفتم دمیخند

 !م؟یرو تموم کن یچ ؟یچ-

 خوامت؟!  ینم گهیبگم د دیبا نی+نوا واضح تر از ا

گولت رو  ندفعهیا دی! نویبعدا دستم بنداز یکنیصدامون رو هم ضبط م ینه؟ حتما دار گهید یکن یم یشوخ-

 !خورمینم

نگاهم  کنهیاحمق رو نگاه م هیداره  نکهیاونم مثل ا زدم؛یو حرف م دمیخندیم یباور کنم، الک خواستمینم فقط

 !کردیم

 زدم و گفتم دست

 ...کی! حاال بگو چیبود؛ تو برد یبامزه ا یبسه، شوخ گهیخب د-

 گفت یبلند یو با تن صدا یهاش رو بست، عصب چشم

 احمق! ست،یدر کار ن یا ی+شوخ

 شدن، لبم رو به دندون گرفتم و اروم گفتم رهیبه ما خ دینو ینفر بخاطر صدا چند

 معلوم هست چته؟! چیه-

. 

 ..نوا..

 و خونسرد گفت یعاد

 کنار! یبذار یا قهیهات رو چند دق یپس بهتره بچه باز زنم،یدارم باهات حرف م ی+کامال جد

 !؟یشد وونهید-
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 +تا حاال انقدر عاقل نبودم!

. کم کم بغض گلوم رو دادیرو بهم نشون م شیو چند ساله اش رو کنار زده بود و خود واقع نیماسک چند دینو انگار

 تار بود گفتم دشونیکه د ییگرفت و با چشم ها

 !ه؟یکارهات چ نیحرف ها، از ا نیا ا...االن منظورت از-

 تا من به هدفم برسم! یکردیم یرو باز ینقش هی یمدت داشت هیتمومه؛ فکر کن  زیهمه چ گمی+روشنه، دارم بهت م

 به من؟! یگیم یدار یدادن خانواده ام؟ چ یدادن من و احساس پاکم؟ باز یهدفت؟ باز-

کن تا پرداختشون کنم؛ به عالم و  ستیغرامت بدم ل دیبا یکنیهرچقدر احساس م م،یکنسل کن می+تاالر که نگرفت

 ! هوم؟یکن به خودت بقبولون یادم بگو تموم شد! نه البته، اول سع

 دهیتولدش خر یکه برا یرو از دست چپش در اورد، ساعت اشیدستش گرفت، حلقه نامزد یرو برداشت و تو کتش

 گذاشت و گفت زیم یبودم رو هم در اورد، رو

 ...گهید زیچ هی+و 

 رو پاک کرد. بعد گفت مونییدوتا یاز عکس ها یکیهام چشم یبرداشت و جلو زیم یرو از رو لشیموبا

 برم؟! یبدون خداحافظ ای م؟یکن ی+خداحافظ

 و اونور تکون بدم و بگم نرو! نوریحرف بزنم! فقط تونستم سرم رو به ا تونمیبود، نم دهیامونم رو بر هیگر

 فاصله گرفت و خواست بره، به زور فقط گفتم زیم از

 !ـچرا؟

. 

 حال..نوا.. زمان

به خودم نگاه  نهیا یتو شم،یتختم بلند م ی! از روبرهیامونم رو م هیگر فتمیم یی لعنتاون خاطره ادی یهم وقت هنوز

 گمیو م کنمیم
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 کنه! هیگر دی... اونه که بایکن هیجلوش گر نمیبسه، نب-

 .شمیو اماده م دارمیبرم یدست لباس تمام مشک هی ،رمیکمدم م سمت

 .زنمیرو م نیماش ریو دزدگ پوشمیکفش هام رو م کنم،یم یو با بابا و مامان خداحافظ شمیاتاقم خارج م از

 به اواز خوندن تا به کافه برسم. کنمیشروع م رلبیز

 بره! ادمیبارون برگشتم رو  ریز هیبا خنده رفتم و با گر شیکه پنج سال پ یریمس محاله

. 

 ..دی..نو

رو  خوامیکه م یهماهنگ کرده بودم به محض ورود نوا اهنگ ییحینشسته بودم؛ با  یصندل یکافه منتظر نوا، رو یتو

برگشت و نگاهم کرد و با دست راستم عدد دو رو عالمت دادم   ییحینوا وارد شد به احترامش بلند شدم،  یبزنه؛ وقت

 اهنگ رو بزنه. گهید قهیکه دو دق

 .نهیشد و بهش سالم کردم، با سر جواب داد و عالمت دادم که بش کیسرش رو باال گرفت و با اعتماد به نفس نزد نوا

 گفتم کرد،یچشم هام نگاه م یهم قفل کرده بود و سرد تو یهاش رو تو دست

 ؟یخوب-

 زد و گفت یپوزخند

 ...ی! اگر کارومدمین یچاق سالمت ی+برا

 یشروع کرد به گفتن نت ها رلبیناخوداگاه ز دیاهنگ رو که شن یجلب شد، ملود یقیموس یبه صدا توجهش

 اهنگ!

 + ال، رِ، دو...!

 شروع کردم به خوندن ییحیزدم و من هم همراه با  یبگه، لبخند خواستیم یاهنگ شد و فراموش کرد چ غرق

 ارهیم ادمی} تن تو ظهر تابستونو به 
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 ارهیم ادمیو بارونو به ت یچشم ها رنگ

 به زندون نداره یفرق میزندگ یستین یوقت

 ارهیم ادمیزندونو به  یتو تلخ قهر

 دنهیتو رو هر روز د ازمین من

 دنهیلبت دوست دارم شن از

 زنهیمثل اون لحظه که بارون م یبزرگ تو

 منه یکه هر لحظه تو رگها یهمون خون تو

 مثل خواب یفیلط ،یمثل خواب گل سرخ تو

 کنهیطو باشه جون م یهمونم که اگه ب من

 دنهیتو رو هر روز د ازمین من

 دنهیلبت دوست دارم شن از

 یشاپرک کیشکار  یمثل وسوسه تو

 یبادبادک کیمثل شوق رها کردن  تو

 یپر از حادثه ا قصه کیمثل  شهیهم تو

 یعروسک کیخواب کردن  یمثل شاد تو

 دنهیتو رو هر روز د ازمین من

 دنهیست دارم شنلبت دو از

 یینجایتو قصه بدونن که ا یمردا اگه

 تازنیبا اسب بالدار م دنتیدزد یبرا
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 دنهیتو رو هر روز د ازمین من

 دنهیلبت دوست دارم شن از

 { یفروغ دونیفر -ازین

. 

 ..دی..نو

 که تو کافه بودن شروع کردن به کف زدن! ییاکثر کسا د،یرس انیاهنگ به پا یوقت

 رو به من گفت د،یتلخ خند نوا

 کار تو بود!-

 زدم و گفتم  یالیخیرو به ب خودم

 کار من بود؟ ی+چ

که تو بهتر از هر  گمیو نم زنمیم یالیخی! باشه، منم خودم رو به بیهست یحرفه ا گریاما باز یخودت ندون دیشا-

 !زدمیم تارمیاهنگ رو دوست داشتم و وبا گ نیچقدر ا یدونستیم گهیکس د

اهنگ رو بهتر از هر  نیا یکه چقدر قشنگ ملود گمیو نم زنمیم یالیخیمنم همچنان خودم رو به ب ه،ی+فکر خوب

 !یهست ی! تو هم نوازنده حرفه ایزدیم گهیکس د

 زد و به اطراف کافه نگاه کرد، گفتم یپوزخند

 ؟یخوریم ی+چ

 است!شلوغ تره... فضاش برام خفه  شهیکافه از هم م؟یبر نجایاز ا شهیم ،یچیه-

 .ی+هر طور تو بخوا

. 

 ..مای..ن
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به همشون  دمونیاهنگ جد نیاستقبال خوب مردم از ا یپارک، قرار بود به هوا میگروه جمع شده بود یبچه ها با

 . میشدیم یبودن اما باز چهار پنج نفر ومدهیبدم، چند نفر از بچه ها ن ینیریش یبستن

 کننده کار بود رو به من گفت میکه تنظ کامران

 نشد ها!  ینیریش یبستن نیا مایاقا ن-

 و گفتم دمیخند

 شام طلب همتون! هی+بذار معروف شم، 

 کار بود، دستش رو دور شونه هام انداخت و گفت ولنیکه نوازده و امیمیدوست صم سامان

 !قیرف تیانشاهلل دوماد ـ

 بود گفت یطونیو از قضا دختر ش زدیم انویکه پ شیستا

 ؟یموافق ییایرو م؟یکن یباز قتیجرات حق دیا هی: بچه ها پاشیستا

 به هممون انداخت و گفت ینگاه ایرو

 من که هستم.-

 هم موافقت کرد و گفت سامان

 .مینیچمنا بش یاونجا رو می+پس بر

. 

 ..نوا..

در رابطه با خاطره و  یحاتیاز خاطره حرف زد و منم توض یاول کم دینو زدم،یقدم م ابونیخ یداشتم تو دینو همراه

 شروع کرد به حرف زدن از گذشته. دیکه نو میو سکوت کرد میبهش دادم، بعدش حرف کم اورد کیستیاوت یبچه ها

 چرا؟ و من جوابت رو ندادم و رفتم؟! یدیازم پرس رفتمیداشتم م ی! وقتیاون روزِ... لعنت ادتهی+

 زدم و گفتم یپوزخند
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 بره؟ ادمی شهیمگه م-

 جور... هی! هر دفعه نمیبیاما من هنوز بعد پنج سال خواب اون روز رو م یباور نکن دی! شارهینم ادمی+منم 

 کردم! یاون کابوس زندگ یاما من تو یدیدیتو خوابش رو م دیشا-

 ینامه ا انیدوستام گفتم حتما اه نواست! پا یحت ایخودم، خانواده ام  یکه افتاد برا ی+از اون روز به بعد هر اتفاق بد

 نرفت گفتم حتما بخاطر اه نواست! شیبودم دفاعش خوب پ دهیکه براش زحمت کش

 بره! شیپ یکرد کارت به خوب یدعا م ینوا انقدر احمق بود که حت-

 گفتم حتما بخاطر نواست!  کهیستینهال اوت میدیفهم ی+وقت

 حاال همون نوا دکتر نهاله!-

به زور  مایمخالفت کرد و ن یکرده بودم دم اخر شیکه به زور راض ییبابا بره، یقیهنرستان موس خواستیم مای+ن

 گفتم حتما بخاطر نواست! گهیرشته د هیرفت 

 !کنهیو بهش افتخار م ماستین یحاال نوا از طرفدارها-

کردم! نوا من هنوز  نیسالها خودم رو نفر نیتموم ا ینغمه رو ول کرد گفتم حتما بخاطر اه نواست! تو امک،ی+س

 !رهینم ادمیرو  تیاشک یبودمت با اون چشم ها دهیکه د یروز نیاخر

 راستش رو بشنوم. خوامی! چرا؟ فقط بهم بگو چرا؟ میهنوز جواب سوال من رو نداد-

جور ازش زخم  هیکه هر کدوممون  یاحمقانه است! رسم یمیرسم قد هی ری+خاندان زند، از گذشته تا به امروز اس

 .میوردخ

 برام قصه نگو!-

 م؟ینیجا بش هی میپس گوش کن... سرده، بر یشنویراستش رو م ی+گفت

 راحتم.-

. 
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 ..دی..نو

اجبار  هیباب شده بود،  میمن رسم ازدواج دخترعمو با پسرعمو از قد یپدر یخانواده یتو ارم،ی+سرت رو درد ن

 و مسخره! یمیقد

 خوانیم یگذشته افتاده بود اما سر ازدواج بابام و عمه و عموم، اونا مختار بودن با هر ک یتو یچه اتفاق دونمینم

 ازدواج کنن!

 چون اقا بزرگ پسربزرگش رو از دست داده بود! گفتیم دمیپرسیسوال رو از بابام م نیهر وقت ا 

رو دوست داشت اما اون  امکیغمه سن یدونیکرد، همونطور که م ادهیرسمش رو سر ما نوه ها پ نیاقابزرگ باز ا اما

 نغمه رو دوست نداشت!

 !کردیاصال ادم ازدواج نبود، عشق خارج داشت کورش م امکیس 

پدرش و  رهیازدواج سر نگ نیاگه ا دونستیعمو که م نه! گفتیم امکینداشت، اما س یازدواج مشکل نینغمه با ا 

 خارج! یبر یگفت با نغمه ازدواج کن تا بتون دهیارثش رو باهم از دست م

قبول شده بود اما دوست نداشت بره! اونا ازدواج کردن تا به  هینغمه اونموقع سنش کم بود، درسخون بود و تازه بورس 

عشق خارج بود  ینیبیاومد، حاال هم که م ایموند و نهال به دن رانیسال ا کیبه زور  امکیهاشون برسن، سخواسته

 !دهیهدفش رس و به

رو دوست داشتن و ازدواج کردن اما بچه دار  گهیشد! اونا خوشبختانه همد گهید یاز اونا نوبت دو تا از نوه ها بعد

 !شنینم

 خب؟-

بره خارج تا از  خواستیبود مثل برادرش! هم عشق خارج بود، هم م یکیهم  هی! ساهیمن و سا د،ی+نوبت من رس

 !!رهیانتقام بگ شیدوست پسر قبل

 ! یوسط من بودم که تو رو دوست داشتم، بهت گفتم؛ تو هم من رو دوست داشت نیا 

باشه  ختهیر دیچند تا خون با گفتمیکنن! با خودم م ادهیمن هم پ یرسم مسخره رو رو نیگرفته بودم نذارم ا میتصم

 که از دست رفت؟!... یپسر تیباطل بشه! منم بشم حکا نیتا حق جانش
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 تو و خانواده ام! نی، به بهانه گرفتن خانواده و پول! من مونده بودم بکردن دیمنم تهد 

 زد و گفت یپوزخند نوا

 !یداد حیکه انتخاب تو من نبودم، تو خانواده و پولت رو به من ترج-

کنم تا تو رو هم داشته باشم، با خودم گفتم اگه راستش رو به نوا بگم  یزیبرنامه ر یجور هی خواستمی+نه، من م

 ؟یورم چغر

 !ست؟یدست خودش ن شیزندگ اریکه اخت هیک گهید نیا گهینوا نم اصال

 کیدعوا کوچ هینداشتم؛ گفتم با نوا  یا گهیچاره د رفتم،ینگفتم.. چند ماه تموم با خودم کلنجار م دم،یترس 

 کنم؛ یرو تموم م زیمدت همه چ هی یو برا رمیگیم

و بعد از  میرینگ یشناسنامه هم؛ قرار شد عروس یفقط اسممون بره تو میگذاشتم، قرار گذاشت یقرار هی هیسا با

 ! دست من به دست اون نخورد! میرو تحمل کن گهیسال به عنوان همخونه همد کی م،یبر رانیا

 !میاختالف داشت میو گفت میو برگشت میتوافق طالق گرفت با

 ! کنهیسراغ نوا، نوا هم که خره حتما قبول م امیسال عشق و حال و بعدش م کی رمیم یبا خودت گفت-

 !یشدم خواستم راستش رو بهت بگم؛ تو فرصت حرف زدن رو از من گرفت مونیهمون روز پش ی+خدا شاهده فردا

هر  ؛یباهام حرف بزن ای ینینه منو بب یخواینم یداد غامیباهات حرف بزنم پ خوامیگفتم م اتیمیبه دوست صم یحت

 !یم تو نبودجا هم که من بود

حاال تک تک حسرت هات تاوان  ،یعمل کرد ،یهم جلو رفت هاتیتفاوت یبا ب ،یتفاوت بود یاز اول ب ه؟یچ یدونیم-

 خودته! یها یتفاوتیب

. 

 ..مای..ن

که جرئت رو انتخاب  دیپرسیاز من م دیرو چرخوند و به من و باران افتاد؛ باران با یکامران بطر م،یبود یباز سرگرم

 .قتیحق ای کنمیم



 حسرت با تو بودن

40 
 

 گفتم

 .قتیهستم، حق یاقا من ذاتا ادم صادق-

 کرد و گفت ینچ سامان

 !گهیبار جرئت بگو د هی قتیحق ی+تو که همه رو گفت

 باشه، جرئت.-

 یشماره ا نیگفت اول شهیحاال از اون ور م ای ،یکه بهش زنگ زده بود یکس نیرو بردار و به اخر لتی: خب موباباران

 تماس هاته، زنگ بزن و ابراز عالقه کن! یخچهیتار یکه تو

. 

 ..مای..ن

و داخل صفحه  دیرو از دستم قاپ لمیدر اوردم، رمزش رو زدم و قفلش رو باز کردم. سامان موبا بمیرو از ج لمیموبا

 بود! ایرو یشماره خچه،یتماس تار نیتماس و اول نیتماس هام رفت. اخر خچهیتار

 بلند گفتن یها همزمان و با صدا بچه

 اووووو!-

 گفت ایرو

 زنگ بزنه! گهیشماره د هیبه  دیپس با نجامی+من که ا

 کردم اما بچه ها اعتراض کردن و قبول نکردن. دییهم حرفش رو تا من

 شماره اش رو گرفتم و جواب داد. ایدر حضور رو خالصه،

 گفت  باران

 حداقل چهار تا قدم اونور تر برو حرف بزن. ماین-

 ند شدم و دور شدم.جام بل از
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 افتادم! دیحرف اون شب نو ادیبگم که  یبگم، چجور یچ دونستمینم

 نیبا جون و دلت حفظش کن... نذار کوچکترعشقته بهش بگو، حفظش کن؛  قیاگه ال ،یاگه واقعا دوستش دار “

از راه برسه که تنها سهمت از اون خاطره  ی! نذار روزرنجونتتی... نرنجونش که خدا منتونیبندازه ب ییجدا یزیچ

بوده  نایکه برعکس ا یبشنو از کس حتیبه عنوان نص نارویهاش باشه و حسرت بودن باهاش؛ مثل من نباش داداشم! ا

 “عشقش رو نداره!  دنید یو حاال رو

 !گهیبگو د مایاعتراض بچه ها بلند شد که ن یصدا

 و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 نی... اصال کل اگمیکه باعث شد زودتر بهت ابراز عالقه کنم م یباز نیمن دوستت دارم! فارغ از ا... من... ایرو-

فکرهات رو بکن و بهم خبر  ،یاگه حاضر م؛یرو ببر یقراره من و تو باهم باز یمرحله از باز نیا یحاال تو ه،یباز یزندگ

 .نیبده. هم

 هام رو بستم.و چشم دمیکش یقیعم نفس

 بود! رهیناباورانه به من خ ایسوت بچه ها بلند شد اما رودست و  یصدا

 به بازوم زد و گفت یسر جام نشستم، کامران مشت برگشتم

 !یمن رو نکرد شیو پ ی! تو عاشق بودمیقیرف ی+ناسالمت

 گفت ایصداش رو کلفت کرد و رو به رو باران

 لم؟یچون حوصله ندارم سه بار بگم! بنده وک پرسمیبار اول و اخر م یعروس خانم برا-

 گفت ایرو

 فکر کنم... دی+من... من هنوز تو شوکم! با

 و گفت دیخند سامان

 بخون براش. یزیچ هی! کنهیداره ناز م ماین-

 کردم و گفتم تعجب
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 !الیخیسازم کجا بود ب ؟یگیم ی+چ

 گفت ایرو به رو کامران

 !کنمیزن داداش من از االن ضمانتش رو م-

 رو به کامران گفت باران

 !یسر کام میزیریم یاومد همگ شیپ ینکرده مشکل ی+اقا پس اگه خدا

 !یداد یحکم نیچن یجنابعال نکهیمثل ا-

 گفت کامران

 ها! کنهیدعوتتون نم یعمو عروس ن،ی: بچه ها باهم خوب باشکامران

 به کامران با خنده گفتم رو

 !یبذار من بله بشنوم، بعد بگو عروس-

 گفت ن،یینگاهم کرد و بعد سرش روانداخت پا ایرو

 بله! ،یعنی+من... نه! 

 و گفتم دمیخند

 ر؟یخ ایباالخره بله -

. 

 ..دی..نو

 کردم نتونستم قانعش کنم تا برگرده به من! یکار هر

 و از شدت سرما پوست نوا سرخ شده بود. دیوزیباد سرد م دن،یشروع کرده بود به بار یزییپا بارون

 داخل کافه... میا جان سرده، برنو-
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 اخم نگاهم کرد و گفت با

 نوا جان! یگیکه بهم م ستمی+من نوا جان تو ن

 ...کیبا تو بودن زنده ام نوا! چ دیتو، به ام دنید دی! به امینوا تو جون من ؟یبهت بفهمونم که هست یچجور-

 زد و گفت داد

 ...یبر یکردیاگگگر بودم ولم نم-

 صداش بود و هر لحظه ممکن بود بغضش بشکنه؛ مثل بغض من! یتو بغض

 داد. ادامه

 !یکردینم کهیت کهیدلم رو ت -

 شد و گفت یهاش جاراز چشم اشک

 !نیهم ده،یفقط عذاب وجدان امونت رو بر ؛یهنوز هم ندار ،یبفهم که تو من رو دوست نداشت -

هم  هیشه؛ با خودم گفتم مرد اگه عاشق باشه؛ چرا، به وقتش گر ریهام رو بستم و اجازه دادم که اشکم سراز چشم

 !کنهیم

 به نوا نگاه کنم گفتم نکهیا بدون

انجام دادم.. بخاطر خانواده ام، با خودم گفتم خانواده ام حقن، ارث و حق و  ومدیکه از دستم بر م ی+من هر کار

 هم حقه! شونیحقوق خانوادگ

 ،یدل شکستن خود ناحقه! تو حقته پسم بزن دمیر حق! اما من احمق بودم که نفهمخودم گفتم از نوا گذشتم بخاط با

 ... یبشکن کجایدل و غرورم رو 

 زدم و گفتم یتلخ لبخند

فرصت دوباره به هر دومون  یکه بخاطرش از تو گذشتم حاال با توئه، نوا حق با توئه! تو حق دار ی... حقی+که شکست

نفس  یکره خاک نیا یکه عاشق جماعت رو یتا وقت ،یچیکه ه ایروز دن کیتا ابد و  یکن یکار ی! تو حق داریند

 دلم  رخنه کنه! یتو” حسرت با تو بودن“ کشه،یم
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 !یو من رو پس بزن یهم قرض کن گهیدو تا دست د ،یچیکه ه یتو حقته دودست 

 و گفت دیکش یقینفس عم نوا

 !یچیه ،یچیماد کنم؟! هوجود داره که بتونم دوباره بهت اعت ینیچه تضم-

! اما من... من یپوچه! بعد از تو اسمم مثل خودت، دلشکسته و رسمم... عاشق میزندگ چه،ی... بعد از تو دلم هچی+ه

 و من شاهد رفتنت باشم! یبر یتونیتو م ندفعهی... انهیا تیدوستت دارم و واقع

 تو بازه! یبه رو شهیرو بدون، در قلب من... هم نیا اما

 اورد و گفت رونیب فشیرو از ک یجعبه ا نوا

 !شیبودم و بهم برگردوند دهیتولدت خر یکه برا یرو سالهاست با خودم دارم، همون ساعت تیضمنا... امانت-

 و گفت دیاش خند هیگر ونیم

 از من.  یادگاری نی!ْ نگهش دار، به عنوان اخرفرستنیرو که پس نم هیپسرخوب هد -

 ”!دهیم رییرو تغ زیزمان همه چ“دار و به همه بگو  نگهش

 شه؟یباورت م ،یکنیم هیبخاطر من گر یدار یکه من رو پس زد ییتو حاال

 !یخوریرو م” حسرت با من بودن“سوختم و ساختم.. اما حاال تو، ” حسرت با تو بودن“ یمن همونم که تو 

 ”!دهیم رییرو تغ زیزمان همه چ“و به همه بگو  برو

 اشنا.. بگذر از من چون من هم از تو گذشتم... ل،یزند، فام دینو 

 کلمه حرف بزنم! کی یحت تونستمیرو ازش گرفتم و فقط نگاهش کردم. نم جعبه

 گفت

 دوستت داشتم...! ،یراست-

. 
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 ..دی..نو

 لب زمزمه کردم ریز رفتیداشت م یرفت، وقت نوا

 چرا؟-

 .دهیم رییرو تغ زیمن و نوا باهم عوض شده بود! حق با نوا بود، زمان همه چ یجا انگار

 نشستم و صورتم رو با دست هام پوشوندم. ابونیجدول خ یرو

 گفتیبه گوشم خورد که م یدخترک یهمون حالت موندم، صدا یتو یا قهیدق چند

  ؟یخریعمو فال م-

 شونه ام گذاشت و گفت یدستش رو رو رو ندادم، باز صدام کرد، جوابش

 ؟یعمو خوب-

 ازش فال بخرم خواستیفال دستش بود و ازم م یکردم، کل نگاهش

 کن. تیاصال مهمون من! ن-

 از فال هاش رو برداشتم. یکیدوباره اش... سردرگم بودم و   دنینوا، د یکردم برا تیزدم، ن یتلخ لبخند

 رو بخونم؟ رشیبرات تعب یخوایم-

 بخون. ؟ی+بلد

 ییخبر خوش معما نی. اشوندیخوشحال م زین گرانیکه عالوه بر شما د دهندٔ  یبه شما م یرا به زود یبر خوش{ خ-

 آمد. البته که لطف خداوند بوده است. } شیبر وفق مراد پ زیشما که چطور شد همه چ یاست که برا

 دل که دگر باد صبا بازآمد ی} مژده ا

 خوش خبر از طرف سبا بازآمد هدهد

 باز یمرغ سحر نغمه داوود یا برکش
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 گل از باد هوا بازآمد مانیسل که

 کو که کند فهم زبان سوسن یعارف

 ”چرا رفت و چرا بازآمد؟“بپرسد که  تا

 کرد و کرم لطف خداداد به من یمردم

 بت ماه رخ از راه وفا بازآمد کان

 از دم صبح دینشن نینوش یم یبو الله

 دوا بازآمد دیدل بود به ام داغ

 قافله راه بماند نیمن در ره ا چشم

 به گوش دلم آواز درا بازآمد تا

 بشکست مانیحافظ در رنجش زد و پ گرچه

 که به لطف از در ما بازآمد نیاو ب لطف

 { …حافظ حضرت

. 

 ..دی..نو

 گفتم رلبیفال رو خوندم ز یوقت

 واقعا چرا رفت و چرا بازآمد؟-

 بهم کرد و گفت ینگاه دخترک

 +چون اخرش قشنگه!

 کتم در اوردم، به دخترک دادم و گفتم بیرو از ج یتراول
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 خدا کنه!-

 شدم تا برم که دخترک گفت بلند

 !یفال هام رو ازم بخر یو همه یایهر وقت اومد ب کنمی+برات دعا م

. 

 ..نغمه..

 بود. دهیاتاقش خواب ینهال تو .دادیجواب نم میزدیزنگ م دینو لیبه موبا یاز دوازده شب گذشته بود، هرچ ساعت

 گفتم مایاضطراب رو به ن با

 تهران بودن! نایخدا، کاش مامان ا یبارون و تگرگ... وا نینشده باشه؟ تو ا شیطور ماین-

 تماس رو قطع کرد و گفت ماین

 !شدنیخواهر من؟ بدتر از ما نگران م کردنیم کاریچ نای+خاموشه! مامان ا

 !دهینو دمیاف اف بلند شد، رفتم سمتش و د یصدا

 گفت دیرو د دینو یو وقت ستادیپشت سرم ا ماین

 نرفته بود؟ نشیمگه با ماش-

 کردم و گفتم نگاهش

 رو جا گذاشته! موتی+حتما ر

 دهیاب بود! در واقع با موش اب کش سیخ ره،یکه معلوم بود به زور راه م دیو در رو باز کردم، نو دمییدر دو سمت

 نداشت! یتفاوت

 رو گرفت و اوردش داخل خونه. دینو یبازو ماین

 !دیلرزیم دیبندازم. مثل ب دیتا دور نو ارمیگرم ب یرفتم پتو زدمیکه غر م یحال در



 حسرت با تو بودن

48 
 

 و گفت دیرو بوس دیسر نو ماین

 داداشم؟ یشدیچ-

 داشت! یدیشد یلیاما تب خ کردی. از شدت سرما دندون قروچه مزدینم یحرف دینو م،یانداخت دیرو دور نو پتو

 دستم گرفتم و گفتم یهاش رو تو دست

 !یشده باش ینجوریتو ا کنمیباور نم دیحال نشده بود! نو نیا چوقتیمن ه یقو داداش

 دیکه نو یدوستش داشت! ساعت یلیخ دیکه نو یکه دست چپش انداخته بود، افتاد. همون ساعت یبه ساعت نگاهم

 بود!  دهیعاشقش بود چون نوا براش خر

 بودم، با تعجب گفتم دهیند دیساعت رو دست نو نیبود ا یسال چند

 ؟یهمون ساعته؟ با نوا بود نی... ادینو-

 افتاد. نیزم یو با زانو رو دیبرداشت که پاهاش لرز یبلند شد که بره سمت اتاقش، چند قدم دینو

برداشت اما در  گهیند شد و چند قدم دخودش بل دیشد که نو کشینزد مایشده بود، ن ریاز چشم هام سراز اشک

 افتاد! نیزم یرو هوشیب تینها

. 

 ..مای..ن

بوده و فقط  یفشار عصب  دیگفت حال بد نو یبود؛ م دینو نهیکه از قضا پزشک بود مشغول معا دیدوست نو حسام،

 یچ دونستیخدا م ومدینم نییسرما نخورده! انقدردرجه تبش باال بود که اگه تبش پا دیبخاطر بارون و تگرگ شد

 !شدیم

 روز انداخته کار دارم! نیمن رو به ا یکه داداش قو یمن حساب اون گفتیبود، فقط م یکفر ینگران و از طرف نغمه

 هیکنار تختش نشستم. نغمه مشغول پاشو یصندل یرفتم و رو دیکردم، داخل اتاق نو یحسام تشکر و خداحافظ از

 بود؛ رو به من گفت دیکردن نو

 نشده؟ داریکه ب نهال-
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 +نه. مگه قرص نخورده بود؟

 شده. داریما ب یاز سر و صدا دیچرا... گفتم شا-

 گذاشتم و گفتم دیدست نو یرو رو دستم

 ؟یداداش بزرگه... بهتر-

 گذاشته بود. گفت اشیشونیپ یاش رو رو گهیبود و ساعد دست د دهیسرش کش یپتو رو رو دینو

 بهترم.-

 زد و گفت یپوزخند نغمه

 +چه عجب! باالخره حرف زد!

 !مینیما بب خواستیکرده بود و نم هیهاش قرمز بود... گرسرش برداشت، چشم یپتو رو از رو دینو

. 

 ..نوا..

 اتاقم حبس کردم! یخونه، خودم رو تو دمیرس یوقت از

 .ختمیاهنگ رو نواختم و اشک ر هیساز زدم و ساز زدم... بارها و بارها  فقط

 قفس هیپنجره، با  هی} 

 نفسهم یحنجره، ب هی

 من از بودن تو سهم

 و بس نیخاطره است، هم هی

 بیمثلث غر نیا تو

 ها رو خط زدم ستاره
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 رسمیبه اخر م دارم

 اونور شب اومدم از

 هیشب که مثل مرث هی

 زده رو باورم مهیخ

 سکوت تلخ نیتو ا خوامیم

 ببرم ادیرو از  صدات

 که کوله بارم رو بذار

 شب بذارم یشونه رو

 برم نجایکه از ا دیبا

 موندن ندارم فرصت

 ترانه تو نگاهم داغ

 تو تنم دنیرس شوق

 قفس نیحجم سرد ا تو

 پر زدنم منتظر

 از تبار غربتم من

 محال یارزوها از

 ما تموم شده یقصه

 عالمت سوال... هی با

 { یلیشادمهر عق -سوال عالمت
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. 

 ..نغمه..

افتاد که اون حال بود جواب سر باال  یچه اتفاق دمیپرسیازش م یه بود، هر چخوابم برد دیصبح کنار تخت نو تا

 !دادیم لمیتحو

که  یصبحانه اش رو خورد متوجه شدم ساعت یاومده بود، وقت نییتبش پا شبیتب داشت اما نسبت به د همچنان

 گوشه از اتاق افتاده و صفحه اش شکسته! هیدستش بوده  شبید

 پرت کرده بود! واریبود و ساعت رو سمت د دهیرو دور د هیچشم بق دیکه نو انگار

کنار تختش  یصندل یرو یبرداشتم و با کالفگ نیزم یاما صفحه اش شکسته بود، ساعت رو از رو کردیکار م ساعت

 نشستم.

 .زدینم یبود و حرف دهیصورتش کش یهم پتو رو رو باز

 صورتش برداشتم و گفتم یرو از رو پتو

 باهات حرف بزنم. دیبسه! با دیبسه، نو-

 +بگو؟

 حال انداخته؟ نینوا تو رو به ا یحال نبود نیا یرو طالق داد هیمرد گنده تو سا-

که بهم گفته  ادیچقدر از هم بدمون م دونستیرو دوست نداشتم و ندارم! اون خودش هم م هیچند بار بگم؟ من سا-

 .. گفتیهم م ! راستتینحس افتادم رو زندگ یهیسا هیبود من مثل 

 رو به اون رو کنه! نیتو رو از ا تونهیجز نوا نم چکسیه گه،ید دونمینه؟ من م ،یبا نوا قرار داشت روزید چون،ی+نپ

 نغمه...-

 گفتم... اخر کار خودش رو کرد و انتقامش رو گرفت؟! هامی+رفتم باهاش حرف زدم، از نگران

 نغمه گوش کن به من!-
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 به سرفه افتاد، گفتم دینو

 از نوا نداشتم! یانتظار نی+واقعا چن

 بلند شدم و از اتاق خارج شدم. یصندل یرو از

 صدام زد و گفت دینو

 کجا؟-

 دنبال نهال... رمی+کجا رو دارم که برم؟ م

 در اوردم و شماره نوا رو گرفتم... جواب نداد!  بمیرو از ج لمیموبا

 اخر خاموش کرد. گرفتم، باز جواب نداد و دوباره

 گفت نوا مطبه. ییدابا نوا حرف بزنم که زن خوامیرو گرفتم و گفتم م نایا ییخونه دا شماره

 مطب نوا. رفتمیم دیمونده بود تا برم دنبالش... با یمهد بود و چند ساعت نهال

. 

 ..نوا..

 اب وجدان داشتم!چرا اما من عذ دونستمینم فتم،ین دینو ادیرو با کار گرم کرده بودم تا  سرم

 وارد اتاق شد! یکفر یاز اتاق خارج شد و بالفاصله نغمه ماریب

 بلند شدم که گفت یصندل یاحترامش از رو به

 رسمش؟! نهیا ؟یباهات حرف زدم، دردودل کردم اخر کار خودت رو کرد نهمهیواقعا ممنونم ازت! من ا ـنوا

 گفتم زد،یحرف م یاز چ دونستمینم

 کردم که خودم خبر ندارم!؟ کارینغمه؟ من چ یگیم ی+چ

 ؟ینبود دیبا نو روزیتو مگه د-
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 ؟ی+که چ

 نه؟ ای یبود-

 +اره بودم، خب؟

ها شده و کم مونده از تب  وونهیکه مثل د یکرد کارشیجا شکست؟ نوا، چ کیکه دل و غرورش  یکرد کارشیچ-

 !؟یکرد کارشیرا؟! چ! چیریمیکنه و تو براش نم یبخاطر تو تب م دی! نوا نورهیبم

 نداره! یبه سرش زده به من ربط یوانگینکردم، داداش تو د ی+من کار

 !یایاالن با من ب نیهم دیاش کرد! نوا با رونهیاش کرد، و وونهینبود، عشق تو د وونهیداداش من د-

 .امینم شه،ی! نم؟یدیها رو هم تو م ضی+جواب مر

 .نیهم شه،یحالش خوب م نهیفقط مطمئنم تو رو بب دونم،ینوا من نم-

 ؟یدونی+از کجا م

 !گمیبهت م یهر وقت اومد-

 .امی+کارم که تموم شد... م

. 

 ..نوا..

 هنوز همونجاست. ادته؟یرو که  دیاتاق نو-

 رو به رو شدم! دینو یگرفته و سرما خورده ی. در زدم و با صدادمیرس دیسر تکون دادم و به اتاق نو دیینشانه تا به

 .تو ای+ب

 یبود، رو دهیسرش کش ی. پتو رو روکردیبود و سرفه م دهیتختش دراز کش یرو باز کردم و داخل شدم. رو در

 که کنار تختش بود نشستم. یصندل

 کردم به حرف زدن. شروع
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 !کنمیرو اصال درک نم یانداخت یو هممون رو از کار و زندگ یکنیکه اجرا م یشینما نیا-

 رو از سرش برداشت و گفت پتو

 ؟یکنیم کاریچ نجای+تو ا

 زدم و گفتم یپوزخند

 دنبال من؟ یتو نغمه رو نفرستاد یبگ یخوایم یعنیـ

 کرد و گفت یا سرفه

  ؟یگیم ی+چ

چون خودم حال تو رو  کنمیم حتینص هی! و البته... لیفام ادتیاومدم ع میکنی. فرض مستیهر حال، مهم ن ـدر

 عشق اونه که حالت خوب باشه! ن،یداشتم؛ بب

 +کنار من حالت خوب نبود؟

 !یرو خراب کرد زیچرا... بود، اما تو همه چ-

 رو درست کنم! زیکه من همه چ ی+تو هم اجازه نداد

حالت خوب باشه و اگر به قول نغمه باعث حال  دوارمی..! در هر صورت امرید یلیخ ،یدیرس رید ؟یدونٔ  یاخه م-

 ! یبدت شدم من رو ببخش

 صدام زد و گفت دیبلند شدم و سمت در اتاق رفتم، نو یصندل یرو از

 !ستین رید چوقتی+ه

 !کنمیدر موردش فکر م-

. 

 ..امکی..س
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 خوردیکارم نشسته بود قهوه م زیکنار م یصندل یرو الیخیمخالف بود و همونطور که ب یکام ران،یا گشتمیبرم دیبا

 !کردیو باهام جَر م

 !؟یکن یچه غلط رانیا یبرگرد یخوا یم ؟یگیم یدار یچ ای: ساریکام

 گفتم کالفه

 !رمیدخترم رو از نغمه بگ خوامینفهم، م-

 کنه؟ متینهال رو تقد ینغمه دو دست ی+اها، انتظارش رو دار

 !رمیگیحضانتش رو م-

 یرو تر و خشک کنه تو ضیبچه مر هی یکنیم ی! اصال خواهر من رو هم تو راضادشه؟یو نهال تو ر یکنی+فکر م

 غربت؟!

 زدم و گفتم داد

 دختربچه دارم! هیبدونه من همون اول گفتم  دیداشته باشه با میخوااااهر تو اگر گوش شنوا و عقل سل-

 !شهینم میحال زایچ نیبزنه من ا زیهمه چ ریبخواد ز اگر

 با خودش حرف بزن! دونم،ی+من نم

 چونه ام قرار دادم و گفتم ریرو ز دستم

 ! رانیبرگردم ا دیفعال فقط با نه.. االن نه،-

 گذاشت و از جاش بلند شد، سمت در که رفت گفتم زیم یقهوه اش رو رو فنجون

 منو! نیبب-

 و نگاهم کرد، گفتم برگشت

 هاش حرف بزنم!تا خودم برگردم با یگینم یزیچ یکلمه هم به کت هی-

 زد و گفت یپوزخند
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 !کنمیهات رو جمع و جور م یوقته من کثافت کار یلی+خ

 ؟یدیفهم ـپس

 گفت یسر تکون داد و به ترک دیینشانه تا به

 +Evet()بله 

. 

 ..دی..نو

به دست اوردن نوا  یبرا ومدیاز دستم بر م یخودم برگردم! با خودم گفتم هر کار یهفته گذشت تا به حالت عاد هی

 !امیکنار ب یبا حسرتم چجور دونستمیانجام دادم اما نم

بود...  ریداخل نشم، منم قبول کردم؛ اما باز ذهنم درگ تایو نها امیداد کمتر همراهش به مطب نوا ب شنهادیپ نغمه

 !امیبا خودم کنار ب تونستمینم

ماجراها  نیاز همکارهام، قبل تموم ا یکیمم رو سپردم به مه یکارم رو درست انجام بدم، پس پرونده ها تونستمینم

 کرده بودن! دمیو حق الناس تهد ییاز پرونده ها که مربوط بود به پولشو یکیسر 

 ادم ترسوام! هیمن  دیجونم اما... شا متیشده به ق ام،یگرفته بودم جلوشون در ب میتصم

 ازار بدن! خانواده ام رو خوانیم خوان،یاونا جون من رو نم چون

 زدم و گفتم نیبه فرمون ماش یادم بودم، مشت محکم نیبخاطر خانواده ام ترسوتر شهیهم

 ... احمق!یبزدل هی... تو دی... نودینو-

 و گفتم دمیفرمون کوب یهم رو باز

 کنم؟ کاریچ دیحاال من با-

. 

 ..نی..سرو
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مامان شدم؛  یصحبت هامون متوجه سر و صدا نیبودم، ب امیهمکالس قیاتاق خوابم مشغول حرف زدن با شقا یتو

 !کنهیصحبت م یخونه نبود اما با خودم گفتم حتما داره با خواهراش تلفن یبه جز من و مامان کس

 ادی ی. اما وقتزنهیحرف م امکیکردم و از اتاقم خارج شدم. احساس کردم مامان داره با س یخداحافظ قیشقا با

 حدس زدم که حتما برگشته! خوادیو گفت شماره اش رو م تماس گرفت مایافتادم که ن یروز

کوله  هیچمدون و  هیداخل خونه و ارش  ارهیرو با ذوق م امکیمامان داره س دمیقدم سمت در برداشتم که د چند

 همراهشه!

 اما دلتنگش بودم! میبا هم لج بود امکیسمتش و باهاش سالم کردم، هرچند من و س دمییدو

 به بازوش زدم و گفتم یخنده مشت اروم با

 ا؟یداش س هی! نکنه خبرخبریب ـچه

 بهم زد و گفت یچشم غره ا مامان

 نکن، بذار قشنگ برسه! یباشه؟ پرچونگ دیبا ی+چه خبر

. 

 ..امکی..س

 ! گرچه، اصال دلتنگ نبودم!میاومده بود خونه و حاال بعد چند سال دور هم جمع شده بود بابا

 پاش انداخت و گفت یگپ و گفت بابا پاش رو رو یلو بعد از ک میرو خورد شاممون

 ؟یایکه م یپسر، چرا زودتر خبر نداده بود ـخب

 نکرده بود! نگو مامان جلوش رو گرفته بود! چمیبودم چطور زودتر سوال پ مونده

 !یشمونیاالن پ نهی: مامان قربونت بره مهم امامان

 که پوست کنده بود رو دستم داد و گفت ییها وهیم یحاو یدست شینگفتم. مامان پ یزیزدم و چ یپوزخند

 جان، اوضاع کارت چطوره؟ امکیخب س-
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 رو از مامان گرفتم، تشکر کردم و گفتم یدست شیپ

 خداروشکر! ست،ی+بد ن

 !یباز امکیبود و مشغول پ شینگاه کردم که سرش داخل گوش نیسرو به

 بهش گفتم رو

 !؟یخبر ندار هیاز سا ؟یچه خبر ته تغار ـتو

 و گفت دیرو خاموش کرد، خند لشیموبا

 یول رهیحوصلش سر م ییتنها گفتی... ممیزنیباهاش حرف م رهیگیم یریوقتا تماس تصو یبعض ست،ی+اونم بد ن

 سرگرم درسشه!

 کردم و گفتم تعجب

 ...؟دی! پس نو؟ییـتنها

 که جدا شدن؟ ی+مگه تو خبر نداشت

. 

 ..نغمه..

 !بردیخوابم نم خوندمیز صبح رو نمغرق خواب بود و من تا نما نهال

 تشنج نکرد.. گهیو د میدور بود یو خوشبختانه از تنش عصب کردیم یخودش رو ط یداشت روال عاد درمانش

اومده بودن به ما سر بزنن و همه حالمون  نایخوشحال بود؛ مامان ا یرو منتشر کرده بود و حساب دشیالبوم جد ماین 

 خوب بود...

 حالش خوبه! کردیکه تظاهر م یدی! نودیبه جز نو 

از ما  یکه زندگ یبه اون میش لیتا تبد میاما ناچار م،یستیکه ن یزیبه چ میتا تظاهر کن کنهیما رو وادار م ،یزندگ

 !خوادیم
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 که هرگز نبوده!  یزیاز همون ادم ها بود که ناخواسته، ناچار شد تظاهر کنه به چ یکی د،ینو

چون من هم به  کردمیرو م نکاریبودم هم دینو یهم اگر من جا دیاه رو غلط انتخاب کرد! شانشد اما ر میتسل دینو

 !یزندگ  میبودم، تسل میتسل ینحو

کال  ایرو از دست نده،  یزیباشه و چ دونیم روزیهمه جوره پ ای دهیم حیاون ترج ست،ین دینو ایمثل من  ماین اما

 نداشته باشه! یچیه

 تاوان داد! دیبا یزیبه دست اوردن هر چ یکه برا دونهینم ما،ین

 !؟یبرگرده و نهال رو با خودش ببره چ امکیاگه س ام،یشگیبرگشتم به سوال هم المیفکر و خ ونیباز م اما

. 

 ..مای..ن

! مامان ذاشتنیبابا و داداش سر به سرم م میکه مشغول خوردن بود نطوریو هم میصبحانه نشسته بود زیسرم یهمگ

 رو دستم داد، ازش تشکر کردم و گفتم ریش وانیل

 !دادینغمه خانم که به ما صبحونه نم نیدست گلت درد نکنه مامان جون، ا-

 دستش و گفت یزد رو نغمه

کردم  یدست که نمک نداره! خوبه من با وجود شاغل بودنم صبحونه شما دو تا خرس گنده رو اماده م نی+بشکنه ا

 مدرسه! رفتمیم

 گفتمو  دمیخند

 حق با شماست خانم معلم!-

 و گفت دیرو سر کش اشیچا وانیل دینو

 خواهرم رو! دینکن تی:اذدینو

 و گفت دیخند نغمه
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 قبل از تو کذب محض بوده داداشم! یها یحام-

 زنگ در بلند شد و نغمه رفت تا در رو باز کنه. یصدا

. 

 ..دی..نو

 دمیپرس یپشت دره! هر چ یک میدینزد و ما نفهم ینغمه حرف مینغمه رفت در رو باز کنه هر چقدر منتظر موند یوقت

 جواب نداد، زبونش بند اومده بود! هینغمه ک

رفت داخل  عیاب افتاد سر وانیاب اورد دست نغمه داد اما نغمه خشکش زده بود، چشمش که به ل وانیل هی مامان

 اتاق خودش و خاطره!

 رو صدا زدم و گفتم نغمه

 !ستینغمه کجا؟ نهال که خونه ن-

 چشم ما ظاهر شد! یچهارچوب در جلو یتو امکیسمت در رفت، در رو باز کرد و قامت س ماین

 زد و گفت یپوزخند

 چه خوب، کل خانواده هستن.. سالم.-

با ! بابا جواب سالمش رو فرستادیصلوات م رلبیدستش، مامان متعجب بود و ز یخشکش زده بود به ساعت مچ نغمه

 بود دستش رو مشت کرده بود! ستادهیکه کنار من ا مایو ن کردمیرو نگاه م امکیس ظمیسر داد، من با اخم غل

 گفت یشد و به ترک کیقدم نزد هی امکیس 

 !یعال-

 ادامه داد یبه فارس بعد

 !یاستقبال با شکوه ـچه

 رو به خونه ما اورده بود! یبعد از چند سال جنجال تازه ا امکیس  بازگشت
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. 

 ..مای..ن

 هیبرگرده، اونم بعد از چند سال... استرس داشتم؛ من به نغمه و بق امکیبخاطر تماس من  س کردمیرو هم نم فکرش

 زنگ زده بودم! امکینگفته بودم که به س

 !دیتعارف کرد و بابا سرد حال و احوال پرس وهیدرست برخورد کنه، م یشاوندیعالم خو یکرد تو یاول سع مامان

 خونسرد خونسرد بود! امکیو در مقابل س زدیشروع شد نغمه بلند بلند حرف م یبحث اصل یوقت اما

 !دادیرو م امکیس  منطقیب یهم خونسرد جواب حرف ها دیاما نو شدینم فشیحر نغمه

 کردمیم یو سع دادمی! پاهام رو تند تند تکون مشدیمن شیحرف حساب حال امکیحاال بحث باال گرفته بود و س اما

 اروم باشم!

 که نشسته بود بلند شد و گفت یمبل تک نفره ا یاز رو تیبا عصبان نغمه

که با جون و دلم بزرگش کردم رو با خودت هر  یکه بذارم بچه ا ستمین رتیو غ رگیب ینیزم بیمثل تو س ـمن

 !یکه دلت خواست ببر یجهنم دره ا

 بود هم ازجاش بلند شد و گفت ومدهیکه از حرف نغمه خوشش ن امکیس

 !برمینهال رو با خودم م ای تیبرگرد سر خونه زندگ ای گمی! مشهینم اتیتو حرف حساب حال نکهیا ـمثل

 سر جاش نشسته بود، خونسرد گفت نهیکه دست به س دینو

 !میکنیحلش م ن،یجان بش ـنغمه

 !ومدیخونش در نم یزدیود و فرستادم اتاقش و بابا هم ساکت نشسته بود سرجاش، کارد مکه فشارش افتاده ب مامان

نشستن سرجاش با نگاه غضب الود من رو به رو شد و  نیهم پشت بندش، ح امکیسر جاش نشست و  س نغمه

 زد! یپوزخند

 گفت بعد
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 !دن؟یهم م لیموبا دهیم ریش یکه دهنش بو ی.. مگه به بچه انمیـبب

 کردم و گفتم یاخم

 +منظور؟

 کرد و گفت امکیرو به س دینو

 باشه! یک یگیکه م یبچه ا ـتا

 و گفت دیبه موهاش کش یدست

 باشه که... یبچه ا هیباشه؟ مثال  ی+اها، ک

 دست به من اشاره کرد و گفت با

ادم بزرگ تر رو  با بزرگ ترش حرف بزنه و خبر حال بد دختر اون یبلد نباشه چجور یگنده کرده باشه ول کلی+ ه

 بهش بده!

. 

 ..دی..نو

اتاق با حال بد و بابا که رفته بود بهش  یخراب شده بود! مامان تو کردمیکه فکرش رو م یزیاز اون چ شیب اوضاع

و  زدیم ادیکه بلند فر امکیرو گرفته بود و س امکیس قهیکه  ییماین خت،یریصدا اشک م یکه ب یسر بزنه، نغمه ا

 سرش گذاشته بود! یخونه رو رو

 چند قدم جلو اومد و با داد گفت تیاومد، با عصبان رونیبودم از هم جداشون کنم که بابا از اتاق ب نیا ریدرگ منم

 تمومش کن! مای! نگهید ـببسهه

بلند  یزد و با همون صدا یپوزخند امکیرو رها کرد.  س امکیس قهیمکث کوتاه  هیو بعد  دیکش یقینفس عم ماین

 گفت

 عمو جون... نیـبب
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 و گفت دیوسط حرفش پر بابا

بگم  دیبا یو صدات رو واسه بزرگترت باال ببر یدلت خواست بکن یهر غلط یتونیفرنگه و م نجایا التی+اگگگر به خ

خاص خودش رو  نیخونه منه و خونه من قوان نجایا ؛یدلت خواست بکن یکه هر غلط ستیفرنگ ن نجاینه جووونم! ا

 داره!

 زد و گفت یپوزخند امکیس

 عموجون! میجور قلدر هیخودش رو داره! تک تکمون  نیپرورده بزرگ خاندان زند معلومه که قوان ـدست

 !رونیو از خونه زد ب دیبرداشت، سمت در رفت، در رو محکم کوب زیم یرو از رو لشیموبا ماین

 تاسف سر تکون دادم و گفتم با

 ر؟!بشه... چقد حیوق تونهیادم م هی ـچقدر

 گفت امکیرو به  س نغمه

که  یباهات حرف بزنم، با تموم احترام دیبسته! با گهیرو تموم کن؛ د یکه تو خونمون اجرا کرد یکارنوال وحشت نی+ا

 !ییخانواده ام قائلم اما، تنها یبرا

. 

 ..نغمه..

و  میسکوت کرده بود یا قهی. چند دقمینشسته بود م،یخونمون داشت اطیح یتو یکیتاب کوچ یرو امکیو س من

 . سکوت رو شکست و گفتفتمیداشتم ب امکیکه با  س یایخاطرات کودک ادیسکوت باعث شد تا  نیا

 ؟یحرف بزن یخوایـنم

 گفتم کردمینگاه م اطیاز اب ح یکه به استخر خال ینشستم و در حال نهیبه س دست

 میگفتیبهم م میکردی... بعدش اخم و تخم ممیکردیدعوا که م شد،یبحثمون که م یوسط باز امون،یبچگ ادتهی+

 ؟!  ”ومتیق ومیقهر، قهر تا ق“

 ؟یکه چ ـ
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! اما حاال میاخم و تخم کرد م،یدعوا کرد م،یگرفت؛ دوباره باهم بحث کرد یما رو به باز یزندگ م،ی+االن بزرگ شد

که  ییبرگرد همونجا ”ومتیق ومیقهر، قهر تا ق“دوباره تکرار شه!  خیجمله رو تکرار کنم بلکه تار نیدوباره ا خوامیم

 ! امتیق امیق همونمن و تو هم باشه  یبعد دارید ،یسال بود نهمهیا

 ه؟ی! چاره چدینرس امتیق میریگ ـ

 +طالق!

 حرف اخرته؟ ـ

 +شک نکن!

 منتظر باش! دم؛ینشونت م ایدن نیهم یرو تو امتیق یباشه، به زود ـ

. 

 ..نغمه..

 لب گفتم ری! اما به خودم اومدم و زادیز یلیچون هنوز دوستش داشتم... خ دی! شاادیکردم... ز هیکه رفت، گر امکیس

 واسه تو بسه! هیگر ـبسه،

 که گفت دمیرو شن دینو یپشت سرم صدا از

 بسه! یاقتیلیواسه هر ب هی+گر

 رو دورم انداخت و برگشت کنارم نشست. پتو

 زدم و گفتم یتلخ لبخند

 ترم! کیکه انگار من از تو کوچ یبود یجور شهیهم ،یاما از بچگ یکتریسه سال از من کوچ ـتو

 و گفت دیخند دینو

رو  تشیبابا شکا شیپ یرفتیم یکردیدعوا م امکیهر وقت با  س ادمهیبود،  ومدهین ایبه دن مای+اونموقع ها که ن

 ،یکردیم
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 !یکردیم هیگوشه گر هی یرفتیاما تو م دیخودتون حلش کن نیب گفتیهم بهت م بابا

 !یکردیم یرو سر من خال اتیکن، تو هم دق و دل یبا من باز ایکه ب شتیپ ومدمیمن م 

 دادمیم ادی... بهت رفتمیرو بزن! اون موقع ها کالس کاراته م امکیبرو س یگفتیبهم م یشدیاروم م کمیبعد که  

 که! شیبزن ومدیها... اما دلت نم یرفتی! تو هم مشیخودت بزن یبر یچجور

 کرد و گفت دییهام رو تاحرف یبا لبخند تلخ نغمه

اب شد  سیحوض افتاد، خ نیهم یتو امکیرو اشتباه زدم...  س یداده بود ادیکه بهم  یاز ضربات یکیبار  هی... ادمهیـ

 سرما خورد! یهفته ا هیو 

. 

 ..نغمه..

 و گفت دیخند دینو

 حوض...  نیا یاز افتادن تو دیترسیا چقدر م+نو

 و گفتم دمیکش ی... اهزنمینم یحرف گهید دینگاهم کرد و د نغمه

 +اخ از دست نوا...!

 تا حاال؟! یحس از بچگ هیها!  یبیعج یلی... تو هم خدیاما نو-

 بسته شده! گهیچرا، اما درِ قلبم که بسته بشه؛ د دونمی!... من نمبمیعج یلی! اما اره.. خیستین بی+ نه که تو عج

 !یبازش کن یا گهیکس د یکه به رو یخوایبسته باشه هم تو، نم ست،یبسته ن-

 ... تا حاال چند سال شد!؟یگی+راست م

 کنه... یزمان، درستش م-

 ن بکشم نغمه... لعنت!جان و جها نیو زمان، سر ا نیزم نیداد سر ا هیداد... فقط  هی تونمی+لعنت به من که نم

 کرد! دایپ شهینم یجواب چیه زهایچ یبعض یو زمان، به قول خودت جان و جهان؛ برا نیزم نیا یتو-
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 گفت دیرو د رانمینزدم.. نغمه که حال ح یکردم و حرف سکوت

 !دار؟یب ای یخواب ادگار؟یعمو  ییـکجا

 نگفتم، نغمه صدام زد و گفت یزیو چ دمیخند

 هم پشتم باش!  ندفعهیـا

 نگاهم کرد و گفت دینو

 پشتتم! شهی+من هم

 رو گرفتم و گفتم دستش

نهال رو  یتا نذار یکمکم کن ،یباش لمیوک خوامیرو بزنم! ازت م امکیبرم س یچجور یبد ادیبهم  خوامینم ـازت

 !رنیازم بگ

. 

 ..نوا..

فت گفت همراه برادرش برگشته؛ تعجب کردم! چون همراه مادر و برادرش برگشته بود، امروز که باهام تماس گر افروز

 رانیکه برادرش ا شهیم یسال ستیب دونستمیبه من نگفته بود... من فقط م یادیز زیافروز در رابطه با برادرش چ

 نبود!

هم گرفته بودم.  وهیمو چند تا اب ینیریبار با مادر افروز مالقات کنم! گل و ش نیاول یمن اومدم خونه افروز و برا حاال

 دستم پر بود و به زور زنگ در رو فشار دادم...

بود!  دینو هیشب یبیمرد به طرز عج نیشد... ماتم برد! ا انیجلوم نما یو چند ساله ا یاز چند لحظه قامت مرد س بعد

 !ست؟یافروز ن هیاما چرا شب

 گفت اشیبه خودم اومدم که همون مرد با لحن خشک و خنث یوقت

 .ـسالم

 سالم. من نوا هستم، دوست و همکار افروز جان!+



 حسرت با تو بودن

67 
 

 .دییخانمِ... نوا! بفرما ـبله

 +پس افروز...؟

 تو دختر! ایب ،ی: نوا جانم خوش اومدافروز

. 

 ..نوا..

 رفت؟ شینوا جون، درمان نهال چطور پ ـخب

اش تموم شده و حاال هم که دوره نیا یو رفتاردرمان یجلسات گفتاردرمان بایبهتر شده، تقر یلی+خوبه... لکنتش خ

 !یخودت هست

 !گرفتیم رنظریبرادرش ساکت نشسته بود و رفتار من رو ز دیصحبت با افروز بودم و ام مشغول

مبل به احترامشون بلند  یبعد افروز مادرش رو داخل اتاق مهمان کرد. از رو قهیافروز رو صدا کرد و چند دق مادرش

 .نمیشتعارف کرد که ب د،یشدم و ام

 شدم. با صورتم رو با دودستش گرفت و گفت کشیبشم، نزد کیبهم گفت نزد مامانش

 !یاومد ریچقدر د ؟ی.. خودتـمحبوبه

 به من انداخت و گفت یبا تعجب نگاه دیام

 !ه؟یک گهی+محبوبه د

 و گفتم دمیخند

 .ستمیجانم، من محبوبه ن یمحمود ـخانم

 کرد و گفت یسرفه ا افروز

 اتاق؟ ی! من ببرمت تویاستراحت کن کمی یجان االن وقتشه قرص هات رو بخور ـمامان

. 
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 ..نوا..

 گفتم دیبه ام رو

 مادرتون نگفته بود! مریبه من در رابطه با الزا یزیچ ـافروز

مادرم  یاز اشناها یکی هیحتما شما شب کنه،یم ریخاطرات گذشته اش س یگرفته مدام تو مریالزا ی+مامان از وقت

! اما نهیبیکابوس هم م هایو متاسفانه تازگ نهیبیم امرزمیها من رو شکل پدر خدابوقت یچون مامان بعض دیهست

 مامانه... مریالزا یماریاز ب یبخش نایا یخب همه

 د؟یدکترش گفت ـبه

 و گفت دیخند

 +دکترش منم!

 !دیور مشغول طبابت هستپس شما اون ـجدا؟

 .بای+تقر

 سم؟سوال بپر هی تونمیـم

 +البته.

 اجیمثل شما احت یهم به پزشک رانیا یما تو نهیمنظورم ا یعنی د؟یکنیکشور خودمون خدمت نم یچرا تو ـشما

 !یمحمود یجناب اقا م،یدار

 !دی+ام

 ـبله؟

 و گفت دیکش یقیعم نفس

 منه! ی... افروز خواهرناتنیعنی ست،ین یمحمود امیلی+فام

 ..؟دِیدکتر ام ی.. پس شما اقادونستمیمن نم ـمتاسفم
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 زد و گفت یپوزخند

 متنفرم؛ زند!... امیلی+از فام

. 

 ..دی..نو

 !استیمیمثل تو، ک یبا انصاف یباتجربه یبده، جوونا رتیخ ـخدا

 .دیکن لیم یچا ؟یشکوه یاقا هیچه حرف کنم؛ی+خواهش م

 کردن! دتیتهد یگفت ادمهی ؟یکشیپرونده کنار م نیاز ا ی... اما پسرم تو که گفتـممنونم

 از دست دادن ندارم! یبرا یزیچ گهیکنم د یکه کردن اما... حاال فکر م دمی+تهد

 !ینیرو بب رشیده سال خ یسال بکار کی یجوون! اله یاول راه ـتازه

 که گفته بودم همراهتونه؟ ی! مدارکدی+شما لطف دار

 ؟یفقط دو سه پرونده رو قبول کرد دمیشن یهمراهمه پسرم... از منش ـ

 هم هستم! یا گهیپرونده مهم د هی ریدرگ نهیسنگ یپرونده کم نیا نکهیا ی+بله... سوا

 من مطمئنم! یایم رونیهمشون سربلند ب ـاز

 +انشاهلل.

 گفتم یشکوه یساعت مونده بود تا وقت دادگاه نغمه... رو به اقا کیساعتم نگاه کردم،  به

 د؟یبا بنده ندار یبرم. امر دیبا گهیمن د ،یشکوه ـجناب

 ...ترسمیبپرم، نم نکهیو از ا ستادمیمثل پرتگاه ا یبلند هی یباال انگار

 !ستیبرام خطرناک ن یارتفاع چیکنم، من اونقدر شکسته ام که ه یحاال احساس م 

. 
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 ..نغمه..

بود خونه، خونسرد  دهیتازه رس دیبود. نو حشیمامان مشغول ذکر گفتن با تسب رفتم،یمدام راه م ادمیاسترس ز از

 بود. 

 گفتم دیبه نو رو

  ؟یتو چرا انقدر خونسرد دیـنو

 !گهید نیجا بش هی دو ماراتن تو بشم؟ بیرق امیکنم؟ ب کاری+چ

 از اتاقش خارج شد و گفت ماین

 ؟یکنیچرا گنده اش م ـنغمه

 دست از ذکر گفتنش برداشت و گفت مامان

 بگذره، نذر کردم! یو خوش یکه به خوب ی+اله

شاگرد نشسته بود. داشتم باهاش هماهنگ  یصندل یو نغمه رو کردمیم یخونه به دادگاه، داشتم رانندگ ریمس یتو

 !شهینم یو چ شهیم یکه چ دادمیم حیو توض کردمیم

 نایا زنم،ی. اعتراض مدونمیم دینکرده به نفع ما نشد که بع یاول از همه اصال استرس نداشته باش، اگر خدا ـنغمه

 مسائل، بعد... نجوریو ا امکیدر مورد س پرسهیسوال م یسر هیاول ازت  ی! قاضیچیه

 کرد! دمیتهد امکیس ترسم؛یمن م دی+نو

 توجه نکن! گه،یم ادیاون چرند ز ش؛یشناسیکه بهتر م ـخودت

. 

 ..مای..ن

 تموم شه! دیرابطه با نیا گفتیو م کردیقهر م یزیچ نیترکی! سرکوچاوردیکم کم عشقش سرد شد، بهونه م ایرو



 حسرت با تو بودن

71 
 

 دونستمیبودم.. هرچند م دهیخر لیموبا هیکنم! براش  زشیگرفته بودم سورپرا میقرار دارم، تصم ایاما امروز با رو 

دستش بود و باباش بخاطر  یمعمول لیموبا هیبودن و  دهیرو دزد لشیبخره اما چون موبا تونهیباباش بهترش رو م

 بود،  دینخر لیشه براش موبا هیتنب نکهیا

 رو براش بخرم! خواستیکه م یلیپس انداز خودم و پول قرض کردن تونستم موبا با

 که نکردم؟ رید ؟ی... چطورـسالم

 !on time شهی+نه بابا، مثل هم

 خداروشکر... چه خبرا؟ ـخب

 !خبریب ،یچی+ه

 !دمیبرات خر یچ نیاول ببحرف ها رو ول کن  نیـا

 و گفت دیخند

 !؟ینبات چوبابو  لیالبد پاست ه؟ی+چ

 !مزهیب-

 و سمتش هول دادم! زیم یام خارج کردم، گذاشتم رورو از کوله لیشده موبا چیکادوپ جعبه

 خنده گفت با

 !یمررررس ما،ین ی+وا

 شما رو نداره عشقم! ـقابل

 گرونه! یلیخ نیا ؟ی+پولش رو از کجا اورد

 !یرو دار اقتشیتو ل نهیاونش کار نداشته باش.. مهم ا ـبه

 ؟ی+مطمئن

 !؟یچ ـبه
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 رو دارم؟! اقتشیکه ل نی+ به ا

 !یرو دار اقتشی! معلومه که له؟یچه سوال نیـا

 عشق من رو نداشت! اقتیواقعا ل ایهم رو دیشا

. 

 ..نوا..

 بوده؟  دینو لیفام دیام یعنیکالفه شده بودم! ذهنم بود که  یشوک ماجرا بودم؛ انقدر سوال تو یتو هنوز

و به من  دونستهیرو م زیزنده همه چ لشیو فام دهینو هیشب تینهایکه ب یدیام د،یام یافروز خواهر ناتن یعنی

 نگفته؟

! اما چرا گفت از هیشباهتشون هم اتفاق دینداشتن... شا یلیفام نیکه چن نایا دی! اخه نوهیهم تشابه اسم دیشا 

 نداره!  یبه من ربط نیمتنفره؟ خب ا شیلیفام

 نگفتم. یزیچ یکرده باشم، پس به کس یمورد نخواستم فضول نیا یبا افروز راحت بودم اما تو شهیهم

بدون توجه به  دیاسانسور ساختمان مطبم بودم و منتظر بودم تا اسانسور از راه برسه. اسانسور که از راه رس یتو

 کالفه وارد اسانسور شدم و گفتم ست،ین ایتو اسانسور هست  یچه کس نکهیا

 !هیکرده.. چه برسه به بق یاسانسور منِ روانشناس رو روان نی... ایـوا

 مطب اجاره کردم!  یشلوغ یپس چه جا ؟ی: جددیام

 خانم نوا.. سالم

 نجا؟ی... شما؟ اـسالم

 نجاست؟ی+شما هم مطبتون ا

 !ستیداخل اسانسور ن ی! شرمنده، من فکر کردم کسنجاستیساله که ا ـدو

 !ی... اما چه حسن تصادفستی+مهم ن
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 جالب بود! ـبله،

 مطب خودم؟ یفنجون قهوه، تو هیدعوتتون کنم به صرف  تونمی+م

. 

 ..نوا..

 در رو باز کرد و گفت دیام م،یشد دیمطب ام داخل

 شلوغه... کمی نجایا دیـببخش

 رو اجاره بدن! نجایبودم که قراره ا دهیشن یسرمد ی. من از اقاکنمی+خواهش م

 ...دینیبش دییشد! بفرما یاتفاق کمیمن  ـبرگشت

 +ممنون.

 حرف زدن با فنجون قهوه اومد سمتم، فنجون قهوه رو ازش گرفتم و گفتم قهیچند دق بعد

 سوال بپرسم؟ هی تونمیمن م دی... ببخشـممنون

 +البته.

 زند؟! دیبچه هاشون... مثال نو ای د؟یاسشنینادر زند رو م یاقا ـشما

 نه؟ ای لمنیفام نهی+منظورتون ا

به پسرعمه ام  یاز نظر ظاهر یلیزند هستش و شما خ شونلییمن اسم فام کیاز اقوام نزد یکی. چون قایدق ـبله،

 !دیشباهت دار

برگشتم  لیاز دال یکی... دمشونیتا حاال ند یعنی. شناسمیرو اصال نم امینوا خانم، من اقوام پدر ی+راستش رو بخوا

 کنم! داشونیکه پ نهیهم ا

. 

 ..دی..نو
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حکم طالق رو نداد  یبه طالق نشد و در اخر قاض یراض امکیدر و اون در زدن، س نیجلسات دادگاه و به ا یاز کل بعد

هر وقت که بخواد  امکیس میخودمون قرار گذاشت نیو حضانت نهال چون جدا نشدن نامشخص مونده بود اما ب

 شش باشه. یدو سه روز در هفته نهال پ رانیا یو تو نهینهال رو بب تونهیم

 رهیگیم لیو قرار شد اخر هفته ها که نهال رو تحو میبا زور و زحمت نهال رو ممنوع الخروج کرد شتریب نانیاطم یبرا

 بده. لمونیتحو دیرس

 !دمیاما من کنار نکش کردنیم یرو عمل دهاشونیبودم، کم کم داشتن تهد یشکوه یاقا یو دار پرونده ریگ ریدرگ

 یتا برم خونه که صدا کردمیهام رو جمع و جور م لهیشده بود، کم کم داشتم وس کیهشت شب بود و هوا تار ساعت

 !دمیرو شن امیمنش ،ینیخانم حس غیج یو بعد صدا شهیمثل ش یزیچ هیشکستن 

 انداختم و از اتاقم خارج شدم. زیم یکه دستم بود رو رو ییها و پرونده ها پوشه

 بود. رو بهش گفتم دهیترس یبود و حساب دهیرنگش پر ینیحس

 شکست! شهیش هینبود که،  یزیچ ینیحس ـخانم

دادم. حالش که جا اومد گفتم بره و خودم کارها رو  ینیاب قند اوردم به حس وانیل هیاشپزخونه دفتر رفتم و  سمت

 .کنمیم ستیراست و ر

حرف  ادیبودم،  شهیش رهیشده بودم! همونطور که خ رهیپنجره خ یشهیو خسته ام به ش یعصبان رون،یح یچهره با

 خودم افتادم

 ”از دست دادن ندارم! یبرا یزیچ گهید کنمیفکر م حاال“

 کیپاکت کوچ هی نیکن ماشبرف پاک شهیش یرفتم. رو نمیمون خارج شدم و سمت ماشانجام کارهام از ساخت بعد

 بود. 

 نکهیداوشبورد پرت کردم و استارت زدم تا ا یتوجه به پاکت، پاکت رو رو یشدم، ب نیرو برداشتم و سوار ماش پاکت

 پنچره! نیماش کیمتوجه شدم هر چهار الست

داشبورد برداشتم، بازش کردم و نامه  یشدم، پاکت رو از رو نیها زدم و دوباره سوار ماش کیاز الست یکیبه  یلگد

 رو خوندم.
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 باش بچه پررو! زتیمواظب همه چ-

. 

 ..دی..ام

سال صبر کردم تا فکر  یها. سالخواستمیشد که خودم م یرفت. مرحله به مرحله همون شیطبق برنامه پ امنقشه

 شد! شتریام ب زهیبلکه انگ چ،یکه ه دیپرانتقام از سرم بپره اما ن

 هیها خوردم؛ انتقام حسرت داشتن سال نیا یکه تو ییانتقام تک تک حسرت ها رم،یبرگشته بودم که انتقام بگ من

 یکه من، مامان و حت ییها یسخت ،ییتنها ،ییپشتم باشه؛ انتقام تنها شهیگاه که هم هیتک هیباالس سر،  یهیسا

 !میافروز باهاشون دست و پنجه نرم کرد

 نه.. اد؛یروز خوب م هیحتما  نکهی! نه بخاطر الیدل هیهام، به  یتموم سخت یزنده موندم تو من

 من شد! یزندگ یتک تک حسرت ها یکه باعث و بان یاز کس رمیروز از راه برسه؛ تا انتقام بگ نیمن زنده موندم تا ا 

 کنم! داشونیبتونم پ یکیکه به کمک  دادمیجلوه م یطور دیداشتم اما، با رنظریها همشون رو ز نیتر از ا شیپ

 حسرت هامه... بزرگ خاندان زند! یباعث و بان نیا یها یاز قربان یکیکه  یاون ادم نوا بود، کس که

بگم بزرگ خاندان، نعمت اهلل  امیب خوامیو مدرک م لیبا دل شهیمن محسوب م یعموکمک نوا و عمه اش، که زن با

! نه تنها اون روز، بلکه خودم رو، مادرم رو، یزند. من پسر همون پسرتم که دردونه ات بود. اما تو نابودش کرد

 رو! امیزندگ

 بود و فکر انتقام! هامیبه خودم نگاه کردم و بازتابش سخت نهیا یو بارها تو بارها

 !رهیاصال وجود نداره، اومده تا جونت رو ازت بگ یکردیفکر مکه  یشمالم تا بگم اون یمن، راه حاال

 جون سخت تره! یلیچون اون، از تو خ 

. 

 ..نوا..

 تخت خوابم نشسته بود و مشغول ورق زدن دفترچه ام بودم. یاتاقم، رو یتو
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 جور... هیهر دفعه  نم؛یبیرو پشت سر هم م دیچرا اما، چند شبه که خواب نو دونمینم

 بودم! دیمدام نگران حال نو دمیدیکه م ییاما بخاطر خواب ها اوردمیدم نمخو یرو به

دلم شکسته بود که اسمم رو گذاشتن دلشکسته  دیمن شا کردم؛یم یاحساس شرمندگ یوجدان داشتم، حت عذاب

 شکستن نبود!اما، من رسمم دل

 من رنجوندمش؟ هم خودش رو، هم روحش رو... نکهیبخاطر ا ادیب دیسر نو ییمبادا بال گفتمیبا خودم م همش

 تمومه! اشیزندگ یزهایچ یلیخ گهید یعنیشکل سابقش نشه،  گهیکه روح و روانش برنجه و د یکس

 رو بهم زدم؟ گهید یکیکه روان  امیچه جور روانشناس من

 مشغول خوندنشون شدم.رو هم کردم و حاال  کارنیهم سم،یرو بنو ادمهیهام که از خواب یزیگرفتم هر چ میتصم

. 

 ..نوا..

 اول: خواب

 ریاس دینو لم،یبودم به عکس صفحه موبا رهیشدم. خ لمیکافه نشسته بودم، قهوه سفارش دادم و سرگرم موبا یتو

 چندتا مار! ریبود، اس

 دینو دمیبرداشتم که د لمیرو به روم نشست، چشم از عکس موبا یشوک عکس بودم که احساس کردم کس یتو

 مقابلم نشسته.

 کافه حرکت کردم. یبلند شدم و سمت در خروج یصندل یاز رو تیبودم، با عصبان یکفر دیهنوز از دست نو انگار

. گفتم برو کنار، دیکنارش زدم، کنار نکش ستاده،یجلوم ا یبا لباس داماد دینو دمید دمیکه رس یدر خروج یقدم دو

 نگفت. یزیو چ تکون نخورد. گفتم حداقل حرف بزن، سکوت کرد

 نشسته! یصندل یهمونجا رو گهید دینو هی دمیپشتم رو کردم بهش که د کالفه

 بود. با ترس گفتم ستادهیا گهید دینو هیفرار کنم اما اونجا هم  گهیدر د هیخواستم از  دم،یترس
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 د؟یکنم نو کاریچ ـمن

 کنه. یداره صدام م یبا لباس پاره و خون دینو دمید کرد،یکه صدام م دمیرو از پشت سرم شن دینو یصدا

 ”!حسرت با تو بودن“جهنم منم و  نیتمام فکر و ذکرت منم؛ اما وسط ا یچه نخوا ،یچه بخوا-

 دستش بود افتاد. یکه تو یدینکردم، نگاهم به کل یبه حرفش توجه 

 . نیبرم. اخرسر کالفه شدم و پرتش کردم زم خواستیرو ازش گرفتم، نم دیو کل دمییدو

 رد شدم! دینو یاز رو من،

. 

 ..نوا..

 د؟یاز روت رد شم، نو دی: من چرا با نوا

 دوم: خواب

 ..نوا..

 .. حس در خال بودن رو داشتم!شدیذهنم اِکو م یها توها و خاطرهحرف مدام

 بود. ستادهیپرتگاه ا یلبه یهم جلوتر از من، رو دی.. نوقیپرتگاه عم هی دیشا اد،یز یلیارتفاع خ هیبودم،  ییجا هی

 ..گفتی! باز هم دروغ مگفتی... دروغ مترسهیاصال نم گفتی! اخه مدمیخندیبپره، اما من بهش م خواستیم دینو

 هاش رو باز کرد و گفت دست

 !یتو نابودم کرد ؟یکرد کارمیچ نیـبب

 گرفت، با بغض گفتم امهیحرف رو که زد وسط قهقهه زدنم گر نیا

 !یذاریو تنهام م یریهنوز هم م ،یریم ی... باز هم دارنی+تو بب

 زدم، داد زدم، باز هم برنگشت! غیکردم، ج هیهم نزد. گر یحرف برنگشت،
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 هام تار شد!هام کر شد، چشم گوش

 شکسته شدم! یتکه تکه شدم.. حس کردم شکسته کردمیم حس

 گفتم اخرسر

 ...دی+نو

 من مُردم...!” 

 ...میهاخاطره رآواریز

 ...میهااشک لیهجوم س از

 مُردم! من،

 “.پ مهسا

 زد و گفت ینگاهم کرد. لبخند تلخ برگشت،

 و ظلمات ندارم! یکیبا تار یفرق گهید ـمن

 !...نییپا دیزد و پر یتلخ لبخند

. 

 ..نوا..

 بشن، صفحه بعد رو ورق زدم... یهام اجازه دادم تا جاررو بستم و به اشک هامچشم

 سوم : خواب

ها خشک شده بودن، انگار  اهیبود و وحشتناک؛ گل و گ کیپدربزرگ... تار یمیهمون باغ قد م،یباغ شمال بود یتو

 بود!  ریکو

 گفتمیو م داشتمیتعجب قدم برم با
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 د؟یشنویمنو م یصدا ست؟ین نجایا یـکس

. اما دقت که کردم متوجه شدم صدا اشناست... انگار ومدیبچه ها م یباز ی... جلوتر رفتم. صداگرفتمینم یجواب و

 بود! دیمن و نو یبچگ یباز یصدا

 .دادیداشت با خنده اروم تاب رو هل م دینو یتاب نشسته بود و بچگ یمن رو یرفتم، بچگ جلوتر

ل گذشته ها بود مث دیمن و نو یکه کودک یبود و طرف ریبودم، کو ستادهیکه من ا یباغ، طرف نیمرز بود ب هی انگار

 سرسبز!

 گفت دی. نودمیرو از پشت سرم شن دینو یبودم که صدا یبچگ یباز یتماشا محو

 !نیبندازش زم د،یـنو

 زد، گفت یتنش بود. نگاهش که به نگاهم گره خورد پوزخند دیلباس تمام سف هیتعجب برگشتم طرفش،  با

 !نیبندازش زم ؟یمعطل ـچرا

 گفت د،یاز هل دادن تاب دست کش دینو یبچگ

 +اما اخه...

 گفتم دیتعجب به نو با

 !ن؟یمن رو بندازه زم یچ یبرا ؟یگیم یچ یفهمیم دیـنو

 توجه به من گفت یب دینو

 !دینو کنهیدختر نابودت م نیتوام، ا یندهی! من ایبه اون وابسته بش دیرو بنداز دور، تو نبا اتی+وابستگ

 گفتم دیخندیخودم که داشت م یبه بچگ رو

 ؟یبگ یزیچ یخواینم ـتو

 گفت دینو یمن رو به بچگ یبچگ

 د؟یشد نو ی+چ
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 من گفت ینزد، اما بچگ یحرف دینو یبچگ

 !میجاهامون رو باهم عوض کن ای+اصال ب

 نه سر تکون داد. یبزرگسال به نشانه دیاستقبال کرد و بعد رو به نو یبا شاد دینو یبچگ

 گفتم یخشنود با

 !نیـافر

 گفتم دیباغ قدم بردارم، به نو یو بچگ اهیسمت گل و گ خواستم

 به اون روزا! میبرگرد ای. بایتو هم ب د؟یـنو

 شونه ام گذاشت، گفت یبزرگسال دستش رو رو دینو

 !دونمیرو من م ینکن با قلب نابودم، اخر باز ی+باز

 !یکیقسمت سرسبز باغ هم شده تار دمیهام رو بستم، چشم باز کردم دافتادم. از درد چشم نیزم یهلم داد، رو بعد

. 

 ..نوا..

نوشته ها رو پاره پاره کردم. دفتر رو پرت کردم سمت  یدفتر رو بستم. دوباره باز کردم، کاغذها اوردم،یطاقت ن گهید

 کردن! هیو شروع کردم به شدت گر وارید

کرد بخاطر من... بخاطر  هیاون روز گر بود که دینو امیرفتم. نگاهم به چهره ام که افتاد بازتاب چهره اشک نهیا سمت

 با من بودن!

لرزونم  یبعد با دست ها دم،یترس نهیشکستن ا ی... از صدانهیا یرو دمیدراور برداشتم و کوب یعطر رو از رو شهیش

عطر کل اتاق رو پر  یبو داخل دستم رفت؛ نهیخورده ا شهیبردارم که ش نیزم یخورده ها رو از رو شهیخواستم ش

 بود...کرده 

 ...ختنینشستم و شروع کردم به اشک ر نیزم یرو همونجا
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 برام فرستاده بود رو خوندم دیاز اون ترانه که نو یبخش کوتاه رلبیز کردمیم هیکه گر همونطور

 یحرف قلبت رو بهم بگ شهیم یتو، چ یقلب من دوباره ب رهیمیتو، داره م یدوباره باز کنارم کنمیروزا حس م نیـا

 تو؟

 و گفتم دمیام کوب نهیقفسه س یرو نمی... با مشت خوندیکشیم ریت قلبم

 کشه؟یدرد م یقلب لعنت نی... چرا انقدر ادی... اخ نودینو ـاخ

. 

 ..امکی..س

 . میریجلو م میهمونجور که باهم توافق کرد ـپس

 ؟یکشیبعدا که کنار نم شته،یطرف قوم و خو نی+ا

 !ـمحاله

 !دمیدودمانت رو به باد م رشیز ی+بزن

 !دمیکه بدجور به بادت م رشیز یبه پا نزن ـتو

 !ی+خوبه، اهل معامله ا

 !کنمی. من عدالت رو به روش خودم اجرا مـبدجور

 !ادی+کم کم داره ازت خوشم م

 !یبه توافقت عمل کن نهی. مهم استیمهم ن ـبرام

 م؟ی+من سر حرفم هستم. از کجا شروع کن

 !ینیجوجه ماش از اون ـفعال

 +چرا اون؟
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 ادب شه؛ تمومش کن! دیاول از همه اون با ـچون

. 

 ..مای..ن

 ...خوردمیم یو بستن زدمیقدم م ادهیپل عابر پ یرو ایرو همراه

 بوده و من غافل بودم! نطوریاز قبل ا ایشده بود  ییهر جا دونستمی! نمدیپریغلط م د،یپریهرز م ایرو

 !یزیشده بود دعوا، سر هر چ کارمون

 شده بود! لیبود، به زهرمار تبد نیریاون رابطه عاشقانه که ش 

کنم تا دوباره دلش رو  ی... حاضر بودم هر کاردادمیاز دستش بدم، اما کم کم واقعا داشتم از دستش م خواستمینم

 کردم تا رابطمون سر پا بمونه.. یهر کار م،دیرو خر هیبار براش اهنگ نوشتم، انواع و اقسام هد نی. اولارمیبه دست ب

 ییمایشده بودم به ن لی! کم کم از خودم فاصله گرفته بودم... تبدیمثبت یادیکنم تا بهم نگه ز یبودم هر کار حاضر

 نبودم! چوقتیکه ه

 میتصم خوره،یاون قرص ها رو م ادیز دمی. اما به مرور فهماوردمیبه روش ن خوره،یباز متوجه شدم قرص م نیاخر

 !ارمیاز دلش در ب تونمیکه م دونستمی. مرمیدعوامون هم که شده جلوش رو بگ متیگرفتم بهش بگم، به ق

 گفتم ایکه تموم شد رو به رو مونیبستن

 ا؟یرو گمیـم

 +هوم؟

 ! ت؟یتربیب هیهوم چ ـ

 !تی+حاال بگو تو، باترب

 هم ناجوره؟ یلیعوارضش خ خورنیمدته معروف شده ملت م هیقرص  یسر هی یدیشن گمیـم

 ؟ی+نه.. که چ
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 ...پرسمیدارم م ینجوریهم ـ

 !مولی+ن

 ـجان؟

 +اصل حرفت؟

 نه؟ یخوریقرص ها که نم نی... از اـتو

 ؟یانقدر به من اعتماد ندار ؟یمن  رو گشت فی+واقعا که... تو، تو ک

 گوش کن... ا،یرو نیمن فقط نگرانتم... بب ـنه،

 !ستی+تو گوش کن، اونا مال من ن

 !یقرص ها رو خورد نیده بار هم دمی! من خودم دیدروغ بگ خوادینم گهیـد

 بدم اومد ازت... بدجور ازت بدم اومد! ما،ی+ن

 !یکرد یقاط یخوریتو؟ اون قرص ها رو م یگیم یـچ

 ! خنگول!گهید ی+مشنگ

 ؟یمتوجه ا کنم؛یاقبت مکه دارم ازت مر یمن ،یکنیم نیبه من توه یدار ایـرو

 !ی+برو بابا بچه مثبت! از اولش ضد حال و رو مخ بود

 !وونهید ـدختر

 دمیمدت اومدم تحملت کنم؛ د هیکه هستم؛  نمی... من همیکه هست یمامانت، اصال هر چ ی+پسر عاقل، پسر خوبه

 !ینبود ی... اصال مورد خوبییحرفها نینه، خسته کننده تر از ا نکهیمثل ا

 !؟یزنیتوهم م نمیـبب

مورد هزار و  یعقده هام رو رو یخوردم، همه یبار هزارم از همجنسات باز یدادم؛ چون خودم برا تیباز ن،ی+بب

 کردم! یخال یکه تو باش یکمی
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 !یریگ یرو نم هیکه قض یکور و کر شد یادیتو هم ز البته

 !ادیگذشت!... مرحمت ز خوش

 و رفت... دیام کوب نهیاش رو به س کوله

 !یرونیح ایدن هیموندم و  من

. 

 ..مای..ن

 بد شکستم؛ خورد شدم! دونمیچند ساعت شد که نشسته بودم کف پل عابر اما... م دونمینم

من و  قیاون ال دمیساده بودم! من کور بودم، کر بودم که نفهم یادیدوستم داره، من... من ز کردمی... من فکر ممن

 عشق من نبود!

 ! یو کاغذ ریبرج حق هیشده بود به  لیمن، تبد یارزو قصر

 هیانگار که  گفتنیکه م یجمله ا دمیفهمینم شیرو کرده بودم... تا چند ساعت پ امیحماقت زندگ نیبزرگتر من

 باشن روم! ختهیر خیسطل اب 

 بودن روم و من تازه به خودم اومده بودم! ختهیر خیسطل اب  هیواقعا انگار  حاال

 لحظه ها قرار نبود بگذرن! نیمن متوقف شده بود. انگار ا ی... انگار زمان براهانیها، ماشه رفت و امد ادمبود ب رهیخ

 متنفرم! نجایقدم گذاشته، پس من از ا ایبود که رو ییجا نجایا

 جام بلند شدم، با خودم گفتم از

 !ام؟یبرم؟ اصال من ک دیبا ـکجا

 خودم رو فراموش کرده بودم... انگار که من، من نبودم! یاصل تیکه هو انگار

. 

 ..نغمه..
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کنه. اون از اخراج شدن  رمیگتا غافل دیرسیاز راه م یهم گره خورده بود، هر لحظه اتفاق تازه ا یتو امیزندگ

 نینهال، حاال ا یارمیب یها یریدادگاه و درگ جهیاون از نت د،یو پوچ. اون از حال نو چیاز مدرسه بخاطر ه امیناگهان

 !مایشدن ن بیهم از غ

دکتر و اون دکتر  نیمن به ا یدر پ یپ یتلفن ها س،یتدر یاموزشگاه و اون اموزشگاه برا نیمکرر من به ا یها تلفن

قبول  تیداره، ما مسئول سمیکه نگه خانم، دختر شما اوت یکردن مهدکودک دایپ یمن برا سرهکی یکم نبود، تلفن ها

 !میکن دایرو پ مایتا ن میدر بزن وندر و ا نیا دیهم حتما کم نبوده که حاال با میکنینم

از راه  دیتماس گرفتم... نو دادیکه عقلم قد م ییرفته بود دنبالش بگرده و من هر جا دینو سه نصفه شب بود، ساعت

 که گفتم دیرس

 ؟ینکرد داشیپ شد؟یـچ

 !نیزم نیمه ریما اب شده رفته ز یمای... انگار نری+نخ

 نشده باشه! شیطور-

 !هیلینشده باشه خ وانهی+د

. 

 ..مای..ن

 ... رمیدارم راه م دونستمیفقط م رم،یکجا م دونستمینم

 !زیهمه چ ام،یبود، خودم، زندگ ارزشیبرام ب زیچ همه

 !ایدن نیا خوردیبه درد نم گهیتموم شه، انگار د زیهمه چ خواستیم دلم

 به همون پل عابر! دمیرفتم و رفتم تا اخرسر دوباره برگشتم سر خونه اول! رس انقدر

 رو! یرو... زندگ زیگرفتم تموم کنم، همه چ میتصم

 و همه کس تموم شده بود! زیمن همه چ یبرا ارم؛یبرام وجود نداشت که ادامه بدم، که دووم ب یلیجواب و دل چیه

 سرم خراب شده بود تا به اخر برسه! یرو ایدن انگار
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 بود که به دادم برسه؟ ی.. االن ککردنیبود که همه فراموشم م نیتهش ا ته

 باعث شد صبر کنم. یدختر یصدا نکهیاماده شدم که بپرم... تا ا دم،یکش یقیعم نفس

 ده؟کر یچه گناه نشیرماشیز یفتیکه ب ی... خب به جهنم! اونیدونیهم قدر خودت رو نم ـتو

. 

 ..مای..ن

 بود! ستادهیدختر با عصا ا هیسمتش،  برگشتم

 شد؟ داتیاز کجا پ گهی+تو د

 تا بهت بگم. نیـبش

 +برو بابا!

 !گمیمن رفتم که م ـاتفاقا

 نشستم کف پل عابر و گفتم کالفه

 !ومدهیهم به من ن ی+خودکش

 بهت اومده! یپسرجون، حتما زندگ ـنه

 !یلی+اره، خ

 یگیکه نه، حتما با خودت م دی... شایفکر کن دی. شاگمیم یـجد

 به دَرَک! رهیو بعد م گهیم یمزخرف هیهوا  یرو ه،یبق نیع یکیهم  نیا 

 !یدخترجون؟ باشه، تو خوب یخفن یلیتو خ یبگ یخوای+اها، م

 ه؟یاصال اسمت چ نمیـبب

 .مای+ن
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 من شبنمم! ما،ی... خب نمایـن

 ؟ی+خب؟ که چ

 یو آه ا خورهیبه درد نم ایدن نیا ده،یرس انیبه پا یزندگ یکنیراه رو رفتم؛ فکر م نیا خب که من خودم تا ته ـ

 کلک؟! نهمهیفلک! چرا ا

 نه؟ یهست یزیچ یا وونهی+د

 مثل خودت! یکی... ـبودم

 +نه بابا؟

 !یخورد یکه شکست عشق یینایالبد با خونواده... نه، تو حتما از ا نم،ی... ببـاره

 !نی... همچی+هِ

 نجایاز هم شیمثل تو رو نداشتم که بشه فرشته نجاتم، من دو سال پ یکی! من یقشنگ مثل خودم گهیخب د ـ

 که، زنده ام؛ فقط پاهام نابود شد! ینیبیخودم رو پرت کردم، م

 ؟ی+روحت چ

 روح و روان سابق نشد اما...  االن خوبه! ـاون

 که خوب شد؟ یکرد کاری+چ

 برس، خانواده ات حتما متظرتن! تیرو به زندگ! پاشو بمهیفوت کوزه گر ـاون

 کنم؟ داتیپ تونمی+از کجا م

که زنده  یکردن هست یزندگ قیکن... برو و بدون حتما ال ی! فقط زندگمینیبیرو م گهیقسمت باشه، دوباره همد ـاگه

 !یموند

. 

 ..دی..ام
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 . االن به من بگو اوضاع عمارت چطوره؟دمیمن رس گم،یم یخوب گوش کن بهت چ ـنازگل

 !کننیم یقراریواهلل... انگار اقابزرگ منتظر شما هستن و ب دونمی+اقا نم

اون  ینازگل، فراموش نکن؛ تو تو ؛یبهتر باش دیبه بعد با نجایاز ا ،یچند سال خوب بود نیا یتو نی... ببـخوبه

 !یعمارت چشم و گوش من

 چشمم اقا. ی+به رو

 برس. کارت ـبه

 عمارت؟ دیاریم فیتشر ی+اقا جسارتا، ک

 هر وقت که الزم باشه! ـ

. 

 ..نغمه..

 براش افتاده بود.. ینداد که چه اتفاق حیبعد از اذان صبح برگشت! الم تا کام حرف نزد، توض مایشب ن اون

 کرده بود! رییتغ مایاومده بود... اما بعد از اون روز، ن شیاز دوستاش پ یکی یبرا یمشکل هیگفت  شییفردا فقط

اما باالخره مطمئن  تیواقع ایمنه  االتیخ دونستمیدنبالمن، نم هیمثل سا امکیس یهاادم کردمیاحساس م دائم

 !زنهیرو نم یحرف یخودیب امکیشدم س

 هی ارمیاز دلش در ب نکهیا یدنبال نهال. برا امیکه ب دمیرس شهیاز هم رترید یدنبال کار، کم یدر به در یکل بعد

 مهد شدم. یو راه  دمیبراش خر کیعروسک کوچ

 کردم که گفت کینهال سالم عل یزدم و داخل شدم، با مرب زنگ

 جا گذاشته؟ یزیزند، نهال جون چ ـخانم

 ... اومدم دنبال نهال!یمی+نه خانم رح

 دنبال نهال! ادیب دیبهش گفت دیرسیم ریشما د نهاله، یاومدن گفتن عمه یخانم هینهال که  ـنهال؟
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 د؟یکرد ریدختر من رو کجا اس ؟یمیخانم رح دیگیم ی+چ

 خودشون گفتن عمه نهالم، با شما هم هماهنگ کردم! د،یباش ـاروم

معصوم مردم  یبچه ها یراحت نیاز راه برسه بگه من عمشم، هماهنگ شده به هم یهر ننه قمر یعنی+خانم... خانم، 

 من... یوا یداره! ا سمیکرده بودم نهال اوت دیم من که تاکخان ها؟ بهیدست غر نیدیرو به م

 افتادم؛ امکیحرف س ادی

 ”منتظر باش! دم؛ینشونت م ایدن نیهم یرو تو امتیق یزود به“

 نشستم... یرنگ یها مکتیاز ن یکی یرو یحالیب با

. 

 ..امکی..س

 دونه ات! هی یکیدختر  نمیبفرما، ا-

 ش؟ی+باالخره اورد

 باهوشه! یلیاما خ هییاسثنا نکهیبا ا ،یدونیاره... نم-

 هم باهوش باشه! دیمن با ی+بچه

 بابات خوشحال شد! شیپ برمتیمنتطرت بود، تا گفتم م یلیخ ـانگار

 ؟یدی+خوبه... بهش رس

 !دمیراه براش خر یدوست داشت تو یهر چ ـاره،

 ا؟یچطور قبولت کرد رو شناسه،ی+اما اون عمه هاش رو م

 !تمییدامهدش گفتم عمشم، به خودش گفتم زن یمرب ـبه

 خانم؟ ایرو یتر کیکوچ دیاز نو یادیز کمی ی+اونوقت فکر نکرد
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 !شهیسرش نم زهایچ نی! بعدش هم.. بچه که ادیبود، نه نو مایمنظور من ن ر،یـنخ

 شد؟ یچ ینیاون جوجه ماش ،ی+راست

 تمومش کردم.. ـ

. 

 ..مای..ن

 ؟یتهش فکر کرده بودبه  یشروع کرد یاصال تو وقت-

 !ستیجلودارش ن یزیچ چیه گهیکه فکر کنه عاشقه؛ د ی+نه، ادم

 !هیاما، اشتباهه، تباه کردمیفکر م نطوریهم یروز هی... منم فهممیـم

 ؟یشد که به خودت اومد ی+چ

 نشه! یشه، اونجور ینجوریمحاله که فراموش کنم، ا کردمی... اونموقع با خودم فکر مدونمیـنم

 خورد،  یجرقه ا هیذهنم  هویکه انتظارش رو نداشتم،  یاما وقت 

 !هیحس بد یلی... خیدونیمن نبودم! م گهی! انگار که من، دستیکه االن بهش دچارم، منِ من ن ینیاومد که ا ادمی هوی

 نداره تا جمع و جور بشه! الی... اما انگار روحم خکردمیحق با توئه، من هم فکرش رو نم-

 .یخودت بخوا هیفقط کاف شه،ی+م

 !یزنیمشاورها حرف م ـمثل

هاشون رو مشاور و روانشناس و روانپزشک رفتم که حرف شی. انقدر پزنمیمثل خودم حرف م گهی+برعکس، من د

 حفظم.

  ه؟یچ یدونیم یبدبخت-

 اش رو! هیام نهال باشم، که بهت گفتم قضدنبال خواهرزاده دیاالن با من
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 !یوجود خودت حل کرد یخودت رو تو ،ی! چون خودت رو گم کردیگردیخودت م+اما االن دنبال 

 .قایدق-

اول خودت  گمیبرعکس. بهت م کنم،ی! قضاوتت هم نمیگردیکه دنبال خواهرزاده ات نم یچقدر بد گمی+بهت نم

 ینکن دایا خودت رو پتو ت ما،ی... نیکرد دیخودت رو ناپد یِستیتو ک ؛یخودت رو گم کرد تیکن، چون تو هو دایرو پ

چون دوباره  ،یکه بود یدوباره بشو همون ادم گمیهم نم هتب ا؛یچه اون دن ا،یدن نیچه ا ؛یکن دایرو پ هیبق یتونینم

 یقبل یبشو، بهتر از اون نسخه یکی گمیبه انتخابت... بهت م شنیم لیو اونا تبد یکنیهمون اشتباه ها رو تکرار م

 رو نخور! یهم گول ظاهر کس گهید گمیخودت؛ م

. 

 ..دی..ام

 ؟یمن یبرادر زاده یکنیکه ادعا م یهست یتو همون-

 .نیهم مم،یپسر نع گمی+من همونم که م

 داخل. ای! بیمینع هیشب -

گلدون گل بود و درخت و  کردمیبود، هر جا رو که نگاه م اهیعمارت پر از گل و گ اطیعمارت زند شدم، باغ و ح وارد

 درختچه!

 .داشتیجلوتر از من قدم برم اشیتمام مشک یمنه؛ با لباس رسم یتاج، عمه نیزرد دونستمیمسن، که از قبل م زن

 گم،یم نوی! اخورهیاز کجا اب م نهیک نهمهیا دینفهم چوقتیه چکس،یبوده و هست، که ه یراز هیعمارت  نیا یـتو

 .یکجا اومد یکه بدون

 +جالب توجه بود!

 .نطورهیهم ـحتما

. 

 ..دی..نو
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کرده بود که صداش  دادینغمه انقدر داد و ب م،یان و ما در به در دنبالش بود دهیکه نهال رو دزد شهیم یروز سه

 گرفته بود!

 .میگشت میکردیهم دنبال نهال بود اما ما هم هر جا که فکرش رو م سیپل

 ویاستود گهید یحت گشت؛یو اخرشب برم رفتیاول صبح م گردهیدنبال نهال م نکهیتعادل نداشت، به بهانه ا ماین

 !رفتینم

 که در حال زنگ خوردن بود رو بهم داد. لمیبودم که نغمه موبا ییهمون پرونده پولشو یبررس مشغول

 ـبله؟

 !یکه شماره ام رو از ده جا بالک کرد نمیبیم ؟یتقلب لیوک ی+چطور

 مبل پرت کردم. یرو رو لمیرو قطع کردم و موبا تماس

 بود؟ ی: کنغمه

 زنگ خورد، جواب دادم. لمیموبا دوباره

 !گولیبچه ژ ینیبیاون دخترکوچولو رو نم گهی! وگرنه دیکنیمن قطع م یرو رو لی+دفعه اخرته موبا

 نداشته باش! یخواهرمه... با اون کار یبچه ست،یاون بچه من ن یعوضن...نهال؟-

 +اون بچه پدر نداره؟

. 

 ..نغمه..

 !یبه نابود ست،یشده بودم به ن لینهال، تبد یب من

نهال  هیانگار منِ باغبون،  ،یو بارون ریروز دلگ هی ،یروز شاد و افتاب هی ،یباغبون بودم، با حال دل بهار هیمن  انگار

زحمات من رو به باد  بره،یو نهال من رو با خودش م دایطوفان م هوکیاما  داشتم و مشغول پرورشش بودم؛ کیکوچ

 ...دهیم
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رو برام جهنم کرد! زحمات من،  یبود که با برگشت دوباره اش به گفته خودش زندگ امکیمن، س یطوفان زندگ اون

 !دنینهالم رو ازم دزد بارهکینهالم گذاشتم و  یعمر منه که به پا

 م؛یدینرس یا جهیاما، باز هم به نت میاریتماس گرفته بود رو در ب دیکه به نو یامار اون خط میخواست سیپل قیطر از

 گروه کاربلد! هیگروه بودن،  هیادم ها  نیا م،یستیطرف ن امکیفقط با س دونستمیم

 نه اروم داشتم، نه قرار! دم،یخوابینه م خوردم،یم یزیچ نه

 اجیاحت یکیوسط من به  نیجور، ا هیمامان و بابا  گشتن،یجدا م مایو ن دینو گشتم،یدر به در دنبال نهال م فقط

 !کردمینم دایداشتم تا باهاش حرف بزنم؛ اما اون ادم رو پ

 به نوا! دمیروز ناخوداگاه رس هی نکهیا تا

. 

 ..نوا..

 !زدنیم هیبه روحمم بخ شدیکاش م گفتمیخورده بود، با خودم م هیبخ دستم

برنامه داشتم اما حاال، تک تک برنامه هام  امیزندگ یبودم که برا یبود، من ادم ختهیبهم ر امیو کتاب زندگ حساب

 بود. ختهیبهم ر

عدشون رو فرستادم  هیاما  کردمیرو مداوا م مارهامیب دیاما انصراف دادم، با یسخنران هی یبرا شدمیاماده م دیبا

 افروز! شیپ

 !کردیم یبود که زندگ دیوجود من نو از یاما حاال، بخش کردمیرو فراموش م دینو دیبا

 هم وجود داشته! ییرفته نوا ادشی یمن رو فراموش کرده که حت یتا حاال طور د،یکه حتما نو یصورت در

 خود داشت! یکه جا دیاز عالم و ادم فاصله گرفته بودم که همه فراموشم کرده بودن، نو انقدر

 !دنیامروز، نغمه اومد سراغم، بهم گفت که نهال رو دزد اما

 !کتمیمن حساب کن... اصال، فکر کن خواهر کوچ ینغمه، رو-

 نه خواهرم! ،یعروسم بود شدی+کاش که قسمت م
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 جور... هیبود... هر کدوممون،  نیما هم ا ـقسمت

 کرد و گفت یمکث

 .الیخی... بشهیحل نم یغم بغل گرفتن که مشکل یبا زانو-

 دستش گرفت و گفت یدستم رو تو نغمه

 شده دختر؟ ی+دستت چ

 !شهیکوچولو، که از روحم، داره به جسمم منتقل م قیزخم عم هی ست،ین ـمهم

 !یبد یمن رو دلدار دی+خانم روانشناس، تو با

 دوستش داشتم رو هم رنجوندم؟! ،یکه زمان یکه روان کس ضه؟یکه روان خودم مر امیمن چه روانشناس ـنغمه،

. 

 ..دی..ام

 کردم و باز هم انکار کرد! یاوردم، مدرک اوردم، هر کار لیدل

 !نمینداشتم و ندارم که بخوام پسرش رو بب میبه اسم نع یمن پسر-

 ؟یکنی+پس انکار م

 تاج بابا؟ نیزرد-

 تاج: جان؟ نیزرد

 کارش! یجوون بده بره پ نیپول به ا کمی-

 تاج سپرد.. نیکتش در اورد و به دست زرد بیاز ج چک رو دسته

 !سیبنو یخوایهر چقدر م ه،یمبلغ چک خال-

 مهربون! رمردیبده پ گهید ی+صدقه هات رو جا
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 بده نه؟ ادتیادب  یجوون، تو ننه بابا نداشت نمیبب-

تاجتون بود؛ تاج سر من بود و تا  نیزرد نیهم قی... دخترکدخداتون بود، رفشیشناسی+ننه داشتم، تو که خوب م

گرفتم که ادبم رو  ادیدادن، اما من  ادیبه من ادب  ؛یکه حاال نابوده، اما پدر رو تو ازم گرفت دهیاالن انقدر درد کش

 !قشهیکنم که ال یخرج کس

 من!  یشد به حسرت ها لیتو که تبد یخودتم؛ حماقت ها یدسته گل حماقت ها ؟ینیبیم 

 تاج گرفتم و پاره اش کردم.. بعد گفتم نیرو از زرد چک

کرد اما  داریب شهیکه خواب باشه رو م یکس بخشم؛ی... اگر عالم و ادم رو ببخشم تو رو نمبخشمتینم وقتچی+ه

 !شهیبه خواب رو نه، نم یکه خودت رو زد ییتو

 !یرشدن رو بخو داریدچارت کنم که حسرت ب یخواب هیچون ممکنه به  ،یش داریکن ب یسع 

. 

 ..دی..نو

 کامل به سر خواهد برد! تی.. خانواده شما در امندیشما اصال نگران نباش-

ماجراها براتون  نیا یرو قبل از همه طیمن برسه! من که شرا یبه خواهرزاده یبی+سرهنگ جان، قرار نبود اس

 داده بودم... حیتوض

همه  کننیاونا فکر م م،یصبر کن یکم هیفقط کاف ست؛ین ینگران یجا چیو ه میدار یما اونجا افراد نفوذ ـمتوجهم،

باند  نیکه چطور ا شنیمتوجه م ی... به زودنطورهیکه هم میکنیما هم تظاهر م ره،یم شیاونا پ یطبق خواسته زیچ

 خوردن! یباز

 ه!گروه، خانه خراب کن نیجناب سرهنگ؛ ا نهیکردم هم هم یاز اول باهاتون همکار نکهیا لیاز دال یکی+

به ذهن  یفکر نیکه اصال چن کننیوانمود م یو طور کننیم دیمواد مخدر تول ،یخوار نیو زم ییپولشو قیطر از

... هیهمسا یکشورها الخصوصی! علبرنیمواد رو به خارج از کشور م نیافرادشون ا قینرسه بعد؛ از طر یاحد و الناس

 ها رحم و مروت ندارن!ادم نجوریا

. 
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 ..ونی..کتا

 کرد! یکرد؛ پنهان کار یکارو خراب دیاحمق، چشم من رو دور د امکیس

 نبود! نیکنم که قرار ما ا اشیبرگشتم تا حال رانیبه ا من

 خارج از تهران! ییجا هیکه هست،  ییاومدم جا اریاطالع کام با

 در رو با ضرب پام باز کردم و گفتم دم،یرس یوقت

و خاله دزده باشه، بعد زن بابا قشنگه نباشه نه؟  ریبره باشه، عمو گروگان گ یگرگ باشه، دخترکوچولو یبابا فهیـح

 !امیاز باز ییبه هر حال منم جز گهید

  ؟یکنیم کاریچ نجای... تو ای+کت

 قدم جلوتر اومدم و گفتم چند

 ؟یچونیپیمن رو م ؟یکشیخجالت نم ـتو

 گفتم یا گهیرو در اوردم و با لحن د امکیس یادا

 خودم برم حلش کنم! دیدر اوردن با یگمرک باز رانیا رمیمن م ،زمیعز ـ

 بلند ادامه دادم یو صدا یلحن عاد با

 گرفته! اشیکه نگو اقا خودش باز ادیبعد کاشف به عمل م-

. 

 ..دی..ام

 من روح بزرگ خاندان زند رو اشفته کرده بود! دنِیکرده بودم، ظاهرا د یزیرکمک نازگل برنامه با

بزرگ، همه و همه برن مسجد مراسم اما بزرگ خاندان  ک،یعمارت، خدمه، کوچ یاهال یاقا امشب قرار بود همه-

 بمونم. ششیکردم تا فقط خودم پ شونیحرف، حرف خودش بود! من به زور راض شهیقبول نکرد، مثل هم

 ازت! امینازگل، راض نی+افر
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 ...میاز شما دار میدار یما هر چ ـاقا

 ..گمیبهت م یچ+گوش کن 

 .دییبفرما ـامر

 رهیجور ش هیرو  یسر هر کس رمرده،یو اون پ یاونجا بمونه، فقط تو باش یجز تو کس یبذار دی+هر طور که شده نبا

 باشه که بگنجه!  یزیچ هی دیبا وتیبمال، اما سنار

عمارت  یدیو د یبرگشت یتکه گفتم با اون سر و شکل که مثال وق یو بعد وقت یبر یتونیم دمیهم که من رس یوقت

تا  یصبر کن دیگذرنامه ات رو هم درست کردم اما با یکارها ،یرو خبر کن هیو بعد بق یرفت شیات یگرفته تو شیات

 هی رمردهیپ یتا برا یاز عمارت خارج شد یگیم یبد حیتوض یاگه هم مجبور بش ،یو بعد بر فتهیب ابیاب ها از اس

 ؟یافتاد! متوجه شد یچه اتفاق یدیو اصال نفهم یکن هیته یزیچ

 چشم. یبله؛ به رو ـبله،

 ادتیبگو  دنیپرس یخطت رو فعال ننداز دور، اگه در مورد خط من سوال رن،یتلفنت رو بگ نتیممکنه پر ،ی+ راست

! یپرس و جو کن یکس ییفالن کست، مثال عمو یماریبخاطر ب یبعد چند روز هم بگو به من زنگ زده بود ست،ین

 شد؟ میتفه

 از بابت من راحت. التونیاقا، خ ـبله

 !یکنیم کاریچ نمی+بب

 !دیشینم مونیانتخابتون پش ـاز

. 

 ..مای..ن

 زد، نوشته بود. امکیشبنم بهم پ امروز

 ،ینیبودن و حاال سر و پا شدن رو بب دیمن و تو ناام نیکه ع ییکسا شیپ ،ییجا هیببرمت  خوامیاگه بهت بگم م-

 ؟یا هیپا
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 وشتمن براش

 حوصله ندارم. مای+جان ن

 !رمی... خودم میرسیبه کجا م نمیهات سر کن بب یحوصلگیتو با ب ـباشه،

 !رسمیکه نم یی+به جا

 .یاریب فیتشر کنمیم شنهادیپ ـپس

 خب، ادرس رو برام بفرست. یلی+خ

که شبنم  ییهمونجا میرفت یحرف چیه یاومد ب یهمون پل عابر منتظر شبنم بودم، وقت یساعت بعد، همونجا رو کی

 .میگفت بر

. 

 ..مای..ن

 ... دیکن یمعرف دمونی: خب بچه ها، خودتون رو به عضو جدشبنم

 شیمطب مشاور پ نیافسرده به تمام معنا بودم! کارم شده بود از ا هیکنم.. من شبنم،  یم یاول خودم رو معرف نه،

بار  نیاخر ادمهیرو انتخاب کردم اما هنوز نده ام!  یانواع قرص و روش خودکش رم،ینگ جهیمشاور برم و نت یکیاون 

 شیکتاب درس یحرف نزد، برام نوشته ها هی... مثل بقشیدو سال پ یعنیمشاور روانشناس،  هی شیکه رفته بودم پ

 که حفظ کرده بود رو نگفت،

 گهیساعت د میازش ممنونم... البته ن جانیز هم! ایمشاور خودت باش نیخودت بهتر یریبگ ادی دیاول از همه با گفت

 ..ی! خب بعدرسهیخودش از راه م

نداشتم، سر در  یهدف چیمشکل بود! ه هیخودش  نینداشتم اما هم یمشکل چیه امیزندگ ی: من سانازم، توساناز

که... دارم  دینیبیبرام مضحک بود و خسته کننده! اما حاال، م یارزش بود! زندگ یبرام پوچ و ب زیگرم بودم، همه چ

 هنوز هم قشنگه! یزندگ گمیبهتون م
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خانواده، درس و مخصوصا کنکور! انقدر اضطراب  یحاد داشتم، بخاطر فشارها ی: سالم، رادمهرم. افسردگرادمهر

 اجیبهم ثابت کرد به من احت یزندگ زدم اما من هم هنوز زنده ام! چون یداشتم که افسرده شدم، دست به خودکش

 داره!

 .دینوبت به خودم رس نکهیداشت، تا ا یو داستان تیروا هی یکردن، هر کس یتک بچه ها خودشون رو معرف تک

 به بچه ها گفتم رو

و خواننده ام...  نیسیموز ما،یخودم رو گم کردم! من ن کنمیاز کجا شروع کنم؛ چون احساس م دونمیخب... من نم-

مشکالتم من رو از پا در  هینه، خالصه، بق دمیاما د ادیراه م شیباهام کم و ب یکردم زندگ یفکر م شیا چند روز پت

اما خب، شکست خوردم... خواستم از پل بپرم  ذاشتعشق گ شهیخوردم! اسمش رو نم یاما شکست عشق اوردین

 که به لطف شبنم؛ مثل شما زنده ام! ن،ییپا

 نوا بود. یصدا هیشب یلیکه خ یی. صدادیبه گوشم رس ییاشنا یپشت سرم صدا از

خودم مشابه حال شما بودم و  کنم؛یو همراه شما، روانشناس! همتون رو درک م قیسالم سالم، من نوا هستم، رف-

 رو داره! هاشیهنوز هم قشنگ ،یمن هم همچنان زنده ام؛ چون زندگ

در  میندار یبهش دسترس میکنیکه فکر م یی! جارملموسهیکه غ ییبخش وجود شما، جا نیبچه ها، مهم تر دینیبب

 !میدار کهیصورت

تابو و ترس از اتاق مشاوره رو رها  دیکه به من و همکاران روانشناسم مراجعه کرد ییو ناخوداگاهتون.. شماها روان

 !دیکرد

 .. دیروحتون رو هم رها کرد یشونیبعد از اون پر و

 !ام؟یتا من ب دیکرد کارهایچ خب

. 

 خندون، به جمع ما اضافه شد! یشده و لب یچیاز اتمام حرفش با تعجب برگشتم عقب، نوا بود که با دست باندپ بعد

. 

 ..نوا..
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بچه ها،  شیپ امیبه اصرار شبنم خواستم ب یوقت قم؛یشده بود به رف لیسابقم بود که تبد یها ماریاز ب یکی شبنم،

 یمایکه اون فرد اشناست، که اون فرد، ن دونستمیبه گروهمون اضافه شده... اما نم دیعضو جد هیکه  دمیازش شن

 خودمونه!

 ؟ینگفته بود یزیبه خانواده ات چ-

 گفتم که مثال عاشقش شدم! دیبار به نو نیبار و اخر نیاول ،یعنی+چرا... 

 خب؟-

عشقته بهش بگو،  قیاگه ال ،یدار اگه واقعا دوستش“ذهنم مونده؛ گفت  یزد، که هنوز هم تو یحرف هی دی+نو

... نرنجونش که خدا نتونیبندازه ب ییجدا یزیچ نیبا جون و دلت حفظش کن... نذار کوچکترحفظش کن؛ 

حسرت بودن باهاش؛ مثل من نباش  واز راه برسه که تنها سهمت از اون خاطره هاش باشه  ی! نذار روزرنجونتتیم

تو رو ”   عشقش رو نداره! دنید یبوده و حاال رو نایکه برعکس ا یبشنو از کس حتیبه عنوان نص نارویداداشم! ا

 ...!گفتیم

 درست بود.. ـحرفش

 بود! ی+اما ادم من اشتباه

 و اشتباهش. زادهیبه قول معروف، ادم-

 تلخه! یلیو حسرت بعد از اشتباهش... نوا حسرت، خ زادهی+نه، ادم

. 

 ..دی..ام

 بزرگ خاندان زند! نیمارت خارج شد و حاال من موندم و اوقتش بود، نازگل از ع حاال

 اتاقش نشسته و مشغول ورق زدن خاطرات گذشته است! ینازگل، تو یگفته طبق

 اتاق از سمت چپ! نیسمت راست؛ اول یباال، راهرو یرو از قبل بلد بودم، طبقه اتاقش

 رو از قلم ننداختم! ییکردم... جا یو نفت رو همه جا خال نیاز ورود به اتاقش بنز قبل
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 باز کردم. داد زد و گفت یبودم، در رو به اروم مصمم

 مگه نگفته بودم مزاحم من نشو؟ وانه،ید ـدخترک

 چند قدم جلو اومدم که گفت زد؛یپشت به من نشسته بود و البوم عکس ها رو ورق م ،یصندل ینگفتم، رو یزیچ

 ؟یخوایم یچ ،یباالخره اومد ـپس

 +جونت رو!

 هاش برداشت و گفتچشم یرو از رو نکشیو نگاهم کرد، ع برگشت

 بچه جون. نیـبش

 !یتونیکه حرف، حرف خودت باشه؛ من رو نم یحرفت رو گوش کنم؟ عالم و ادم رو مجبور کن ی+توقع دار

 پدرت! نی... عیچموش-

 نعمت اهلل زند؟ ،ینداشت میبه اسم نع یتو که پسر شد؟ی+چ

 گفت یبلند یصدا با

که من رو به هوسش  یداد؛ وقت حیکه پدرش رو به اون دختر، به مادرت... ترج یمن مُررررد... وقت یبرا میعن-

 فروخت!

. 

 ..دی..ام

 و گفتم نیزم یالبوم ها رو انداختم رو تینشستم... محو عکس ها بود؛ با عصبان یصندل یبه روش، رو رو

خودت  چهیادم رو باز نهمهیسال، ا نهمهیچرا ا نکهیا ینکشمت، برا نکهیا یبرا اریقانع کننده ب لیدل هی... لیدل هیـ

 !؟یهممون رو تباه کرد یچرا زندگ ؟یکرد

 +من دوستتون داشتم... همتون رو!

 !ینوبرش گهیتو د ؟ینابودمون کرد ادتیاز عشق ز-
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 ؟یفهمی+تو چه م

 تا بفهمم...  ـبگو

 و گفتم دمیکش ادیفر

 یاحد یهاش واسه یسال هنوز بدبخت یبوده که بعد س یبدبخت نهمهیپشت ا یا هیفقط بهم بگو چرااا؟! چه قض-

 تموم نشده!

 !دی+اونا خوشبختند... همتون خوشبخت

  ؟یچ مونیباطن زندگ ؟یروح و روانمون چ قشنگه؟ مونیظاهر زندگ م؟یکدوممون؟ کدوممون خوشبخت-

 زدم و گفتم ادیفر دم،یکوب زیم یرو

 ؟یحسررررت هامون چ-

. 

 ..دی..ام

 نیا یجهنم رو داره اما تو شیبرات حکم ات ش،یات نیا ؛یسوزیم شیات یتو گهید قهیبزرگ خاندان زند، تا چند دق-

 !یرو خودت شروع کرد زیهمه چ ،یجهنم رو تو ساخت نی! اایدن

 !ترسمی+من از مرگ نم

 شه؟  یجورنیا یکردی! فکرش رو میدیترسیاز خدا م دیتو با ،یترسینم یچیتو از ه-

 زدم و گفتم یپوزخند

هم که شده  ای! تو تا اون دنامرزهیخداب یبه جا بذاره، جا یامرزیادم واسه خودش خدا ن فهی... حفهیح ه؟یچ یدونیم-

 !یپرداخت کن راثتیبا م یتونیرو نم یکه به گردن ما دار ینی! دِ یحسرت اسم و رسم خوش رو با خودت دار

 یخودش خال یو نفت رو رو نینگفت... از جاش بلند شد، بنز یزیکردم، چ یاتاقش خال یجا یو نفت رو جا نیبنز

 کرد و گفت
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 !خوامینم ایدن نیاز ا یزیچ گهی... ددمیکه د نم،یرو بب میبزن! من فقط دوست داشتم پسر نع شمی+ات

 سوزه؟یدلم برات م یکن یفکر م اد؟یدلم به رحم م یکنیفکر م-

 ندارم! اجیاحت ی+من به ترحم احد و الناس

 !وانهید رمردیپس برو به جهنم، پ-

. 

 ..دی..نو

 فقط خبر مرگ اقابزرگ کم بود، که اضاف شد... یریدرگ نهمهیا نیب

اومدن تا شاهد  ان،یب میکردیکه فکرش رو هم نم ییکسا یابرومندانه برگزار شد، همه حضور داشتن، حت مراسم

 !مرگ اقابزرگ باشن

جمع ما حضور  یاومده بود و فقط نهال بود که تو ایور دناز اون هیمراسم حضور داشتن، سا یو نوا هم تو هیسا یحت

 نداشت!

 نشست، گفت نیزم یهم کم کم رفتن، نغمه رو کینزد لیمردم رفتن، فام یباق

 هیارزشش رو داشت که هر کدوممون رو  ا؟یدن نی... ارزشش رو داشت امیریمیاقابزرگ؟ تهش هممون م ینیبیم-

 ارزشش رو داشت؟ ؟یجور دچار کرد

 از موالنا رو خوند یکاغذ در اورد، بازش کرد و شعر هی فشیاز داخل ک 

 چیهمه ه ایدن“ 

 چیهمه ه ایو اهل دن 

 چیه یبرا چیه یا 

 چیمپ چیه بر

 که پس از عمر یدان
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 ؟یماند باق چه

 است مهر

 محبت است و

 چیههمه  یباق و

 ” جان یموالنا

 کنم! دایدخترم رو پ یکوتاهه تا کمک کن ایدستت از دن گهیاقابزرگ، حاال د-

 بود گفت ستادهیهمونطور که ا امکیبلند شد و رفت... س بعد

... شهیدلم برات تنگ نم وقتچی! هکنمیحاال منم که دارم از باال نگاهت م ؟ینیبیبزرگ خاندان زند، قلدر اعظم! م-

 !امرزتتی! خدا نوقتچیه

 شد، گفت کینزد مایهم رفت. ن بعد

جز حسرت...  ؟یرو به خودت و به ما ثابت کرد یچ ؟ی... اما، تهش که چدونمیم ست،یحرف منِ مطرب برات مهم ن-

 جز حسرت... اخ از حسرت اقابزرگ!

 راهش رو گرفت و رفت... بعد

 چشم هاش برداشت، گفت یرو از رو اشیافتاب نکیع هیسا

جواب سالمت رو بدم اما خب، مجبور بودم! االن اگه من بهت سالم کنم تو  خواستیکه دلم نم ومدیانقدر ازت بدم م-

 ! پس خداحافظ اقابزرگ...یجواب سالمم رو بد یتونینم

 هاش گذاشت و رفت.چشم یرو رو اشیافتاب نکیع بعد

 !شدهیدستش چ دونستمیکه نم ییدم و نواکم کم همه رفتن... من مونده بو گهید

 به من گفت توجهیشد، ب کیقدم نزد هی نوا
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که  دمتینه، اما من بخش ای یبخشش هست قیال دونمیزند بزرگ! نم یاقا دمتیبخش شیوقت پ یلیمن... من خ-

 هم ببخشنت! هیبق دوارمیاروم باشم... ام

 کرد و رفت. یبه من انداخت و با سر خداحافظ ینگاه بعد

 بشم! دهیمن هم بخش یروز هی دیتا شا بخشمت،یم-

 که گفت دمیرو شن یا بهیمرد غر یاز پشت سرم صدا رفتمیداشتم م یراهم رو گرفتم و رفتم. وقت بعد

 به جا بذاره؟! یامرزیادم واسه خودش خدان فهیح یدید-

. 

 ..دی..نو

 دیسرعت ممکن با نیشتری... با بکردمیدادگاه اعتراض م یبه را دیبودن و با دهیرو خر یتهران، قاض گشتمیبرم دیبا

 تهران! گشتمیبرم

 کردم نگرفت! یترمز نگرفت.. هرکار نیراه... ماش نیب نکهیا تا

 کنم! کاریچ دیبا دونستمیشده بودم.. نم شوکه

 چپ کرد! نیکه ماش رمیتونستم به سمت کنار جاده فرمون بگ فقط

 کرد! نیبه فرمون ماش یبرخورد بد و محکم سرم

 منجمد شد! هویگرم شد.. اما بعد،  سرم

 !گهیجهان د هیبه  رمیکردم دارم م یداشتم.. احساس م یبیحال غر هی

 نوا بود.. یخنده ها یاوردم صدا ادیکه به  یزیچ نیاخر

 و تار شد! رهیت ایو دن اهیس زیکم کم همه چ کهنیا تا

. 

 ..ای..رو
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بودم! اون بچه معصوم چه  ختهیادم رو بهم ر هیخانواده  یادم رو شکونده بودم، من زندگ هیبودم... من دل  مونیپش

کنه...  داینجات پ یبه راحت تونستیداشت! اون نم سمیبود... اون لکنت داشت، اون اوت گناهیاون ب داشت؟ یگناه

 بودم! شونیکردم، توبه کردم... من پر یخودم رو معرف

 کنم... رونیجهنم دره ب نیدختربچه رو از ا یبهانه ا هیبه قرار شد  س،یگفته پل به

 ...گرفتمیم تیحالل مایاز ن دیماجراها با یاز همه بعد

. 

 ..نغمه..

کارش واجبه؛  گفتیقبول نکرد، م میگرفت برگرده تهران، هر چقدر بهش گفتم صبر کنه تا باهم بر میتصم دینو

 تهران... میهمراه نوا برگرد میگرفت میتصم مایموندن شمال اما من و ن نایمامان ا

 کجاست جواب ندادم... نمیچقدر که تماس گرفتم بب هر

 !رهیگیسرش شلوغه... خودش بعدا تماس م اینگران نباش، حتما تو راهه  ی: ابجماین

 که از چهره اش معلوم بود، نگرانه گفت نوا

 واقعا... دونمیمن زنگ بزنم؟ نم یخوایم-

 د، گفتمزنگ خور لمیموبا

 +خداروشکر، خودشه!

 گذاشتم و گفتم کریاسپ یرو بغل جاده نگه داشت، تماس رو وصل کردم، رو نیماش نوا

 ؟یدی! رسیجون به لبمون کرد دی+نو

 که گفت دیبه گوشمون رس یا بهیزن غر یصدا

 خانم زند؟-

 +ب...بله؟
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 جاده برگشت به تهران تصادف کردن... یتو لیموبا نیصاحب ا-

. 

 ..دی..ام

اسم من رو  شهیپزشک بودم اما ادم کشتم... مگه م هیبود... من  دهیخودم نبود، عذاب وجدان امونم رو بر دست

 پزشک گذاشت؟

 کنم... یپزشک تونستمیسوگند خورده بودم اما حاال ادم کشتم... من، نم من

 !شدیشده بودم... با قرص هم حالم خوب نم وانهید دم،یدیشب کابوس م هر

 سال به بعدش فکر نکرده بودم... عطش انتقام تمام وجودم رو گرفته بود... نهمهیا یتو من

  ؟یحاال که چ اما

 اما حاال، انگار چهل سال گذشته! کنمیم یماهه که دارم با عذاب وجدان زندگ چهار

 کنم. یپاسگاه بودم تا خودم رو معرف یبرنج گرفته بودم، دو قدم قرص

 کنم... یگذاشتم و رفتم تا خودم رو معرفداخل دهانم  یبرنج رو قرص

. 

 ..نغمه..

 ...زدمیحرف م دینشسته بودم و با نو ماریتخت ب کنار

رنجونده  دونمیم ،یخسته ا دونمیها... م میهمه منتظرت ؟یش داریب یخواینم داداش قشنگم؟ داداش بامعرفتم؟-

بهت گفته  دیکرده؟ نو هینوا چقدر برات گر یدونستیم دینو م؟یتنگتکه دل میکن کاری... اما چدونمی! به خدا میا

دنبال اون عروسک قشنگه؟ بهت گفتم دست ادم  دیهم بر بانهال منتظرته تا  یدونستیم شم؟یبودم نهالم برگشت پ

روز انداختنت! بهت گفتم باالخره موفق  نیکه به ا ییکردن... همونا تمونیاذ نهمهیکه ا ییقصه رو شد؟ همونا یبدها

 خرهباال یدونیم دینو هات؟یاز خوب میغافل بود شهیو ما هم یبهت گفتم چقدر خوب دی! نو؟یکن داریحق رو پا یدش

کاش  دینو ؟یخواستگار ماین یبرا میریم ،یاگه خوب ش یدونیکرد؟ م دایعشقش باشه رو پ قیکه ال یاون ماین
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 کاریچ امکیمن با س د،یهنوز هم پشتتم! نو یگفتیکنم! م کاریچ یگفتیو بهم م یکردیقشنگت رو باز م یهاچشم

 کنم؟

 و گفتم دمیام خند هیگر ونیم دم،ید شهیرو از پشت ش نوا

تو، واسه با تو بودن... نه به بزرگ شدنش که تو  دنیواسه د زدیکه بال، بال م اشینگاهش کن دختره رو... نه به بچگ-

 که قدر تو رو ندونسته! دهی! انگار تازه فهمشتیپ ادیم قهی... نه به االن که هر دقدنشید یبرا یبال، بال زد

 باهات حرف بزنه... ادی... بذار اون برمی! من میشدیفکر کنم از دستش کالفه م یاگه بهوش بود 

. 

 ..نوا..

 نشستم و گفتم مارینشست و من داخل اتاق شدم. کنار تخت ب رونیب نغمه

ازم  یصوت امیاون پ یتو ادتهیپاشو تنبل خان...  ؟یخسته نشد یدیخواب نهمهی... حال؟ احوال؟ ادیسالم اقا نو-

 نه؟  ایدلم برات تنگ شده  یدیپرس

سالم  ،یاما زنده باش یبر شمیاز پ ،یلهم کن ،یدلم برات تنگ شده! حاضرم ده بار خوردم کن یلیخ د،ینو یدونینم

 !یباش

که  فهممیشو، من قدر تو رو ندونستم... اما حاال، م داریجون نوا ب دیبغض من! نو نیع نه،یسنگ یلیسکوتت خ دینو 

 تو رو خدا پاشو! ،یاصال اگه دوستم دار ؟یبخشی... من رو مدیچقدر دوستت دارم! نو

 ...ختمیهام پوشوندم و اشک ررو با دو تا دست صورتم

که  یدستم بود تا وقت یکردم، ساعت تو ریوباره تعمبودم و رو د دهیخر دیتولد نو یبرا شیکه چند سال پ یساعت

 حالش خوب شد، دوباره دستش کنه! اشیصاحب اصل

 !دمینگاه کردم... متوجه شدم دستش تکون خورد، مطمئن بودم که درست د دیهام رو کردم، به نو هیگر یوقت

. 

 ..مای..ن
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 تمیکردم، هو دایرو پ امیده! چون خود واقعهنوز ادامه داره، چون داداش گلم حالش خوب ش یچون زندگ خوشحالم،

 رو! زیکردم، چون از نو شروع کردم... همه چ دایعشقم باشه رو پ قیکه ال یکردم، چون اون دایرو از اول پ

 . رهیبگ تیبرگشته بود تا ازم حالل ایرو

 ...ماین نیبب-

 !مای+اقا ن

 من شرمندتم! ما،یاقا ن نیبب-

 نداره. ی+به من ارتباط

 ...یمن نم نیبب ؛یچرا، داره... من اومدم تا ازت بخوام من رو ببخش-

 برس! اتیحاال برو، برو و به زندگ دمت،ی+بخش

 شکستن تاوان داره؟دل-

 که همراهته! یتاوانش حسرته، حسرت نیاما بزرگتر د،ی+شا

 به من؟ یگردیاما برنم یبخشیمن رو م-

 ...قای+دق

 که... دوستت دارم!که...  دمیمن... من تازه فهم-

 زدم و گفتم یپوزخند

 دخترخانم! رهید گهی+د

. 

 ..نوا..
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بود،  دواریام یبه زندگ مایباشه، ن تونستیکه م ییماین نیشده بود به بهتر لیتبد مایحالش خوب شده بود، ن دینو

به  خواستمیباطل شده بود و من نم شیپروانه پزشک دیبهتر شده بود، ام یلیحالش خوب بود، نهال خ مایشبنم با ن

 فکر کنم... امیزندگ یقصه یها یزشت

 کرده بود... ریبزرگ گ یدوراه هی یوسط تو نینغمه، ا اما

 کنم. کاریچ دونمینوا من نم-

تو اجبار بزرگ  میتصم نی. اگهیهر کس د ای دیبدون کمک من، نو ،یانتخاب کن دیکه خودت با یراه نی+نغمه جانم، ا

 ییتو نیاحساسش... خوب فکر هات رو بکن! ا ایبا عقلش،  ای... رهیبگ میتصم دیبالغ با ینغمه ست؛یپشتش ن یدانخان

 !یکن یزندگ دیبا انتخابت تا اخر عمرت با

. 

 ..نغمه..

 بیخودش نشه اما نص بینص هانیحاضره بهتر خواد؛یفرزندش م یها رو برا نیبهتر شهیمادر، هم هیمادرم...  هی من،

 بچه اش بشه...

 و بهم گفت که برگردم! مونهیکه مالقاتش رفته بودم گفت که پش یازاد شده بود، زمان امکیس

 گهیتر از جونم د زیمشترکم ادامه بدم و دخترعز یبه زندگ امکیبا س تونستمیمن م کردم،یانتخاب م دیبا من

نهال پر کنم اما، من  یپدر رو برا یو تالشم رو کنم تا جا رمیطالق بگ تونستمیحسرت با پدرش بودن رو نخوره؛ و م

 ها موفق نشدم!سال نیا یتو

 ؟یرو گرفت متیتصم شد؟یچ-

 +گرفتم...

 شد؟ یچ-

 ... نهالم!لیدل هیفقط و فقط به  گردم،ی+برم

 بدون اجبار انتخاب کن! دفعهنیفرصت دوباره به هردومون بده...نغمه، ا هی-
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 .رو کردم.. کارنی+هم

 !کنمینم مونتیپش-

 ...دوارمی+ام

. 

 ..دی..نو

 برگردم... امیعیبه حالت طب بایمرخص شدم، بعد از چند هفته استراحت تونستم تقر مارستانیاز ب باالخره

بود که نوا به  نیمن، ا یبرا نشونیتر نیریافتاد، ش یکما بودم چه اتفاقات یکه تو یمدت نیا یبودم تو دهینغمه شن از

 ه بود!من برگشت

 !کردینم یلجباز گهیاما، د اوردیخودش نم یرو به

 !میکن دایو اون عروسک رو پ میکه حال هردومون خوب شد بر ینهال قرار گذاشته بودم، روز با

 !میکرد داشی... باالخره پمیو دنبال اون عروسک گشت میقدم زد م،یرفت ییهمون روز بود. دوتا امروز،

 !سمیاز تشنج بود و نه عوارض فشرده اوت یبهتر شده بود و نه خبر یلیلکنت نهال خ خوشبختانه

 ...نیا ییدا...دا-

 بود؟ نی+هم

 اهوم...-

 قربونت برم؟ مشیبخر می+بر

 اره اره...-

 فیو ک میرفت نمایس م،یپارک رفت م،یعروسک؛ شهر رو گشت دنیو بعد از خر میرو گرفتم، داخل مغازه شد دستش

 !میکرد

 به خودم اجازه دادم تا بچه شم... یساعت چند
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 گفت خورد،یرو م اشیشکالت یکه بستن نطوریهم نهال

 بود؟ یک... ک تیدوست بچگ نی... بهتریب... بچه که بود-

 نوا جونت بود! امیدوست بچگ نیبهتر کنمی... االن که فکر میداشتم ول ادی+دوست خوب ز

 مهربونه... دوستش دارم! یلیخ... خ-

 تش دارم!+منم دوس

 ...میدیخند ییبعد دوتا و

 شده که با خنده از جاش بلند شد و گفت یشد. اومدم بپرسم که چ رهیبا ذوق به پشت سر من خ نهال

 نوا!-

. 

 ..نوا..

 تا به قولش عمل کنه! رونیکه با نهال رفته ب دمیحرف بزنم، از نغمه شن دیبا نو خواستمیم

 کجان... قایدق دمیفهم ما،ین یاز پرس و جو بعد

 دیبا نهال، نهال ازم پرس یخنده و شوخ یبعد از کل م؛یو نهال، سوار چرخ و فلک شده بود دیمن و نو حاال،

 ... بود؟یک اتیدوست ب... بچگ نیبهتر-

 شه؟ی... که از همه بهتر تر بود... بگم پررو نمنشونی+بهتر

 و گفت دیخند دینو

 که پررو نشه! دهی:قول نمدینو

 اشاره کردم و گفتم دیخنده به نو با

 بود! نشونیبهتر دتینو ییدا نینهال جونم... هم ،یراستش رو بخوا-
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نهال که مشغول خوردن پشمکش شد،  د،ینهال پشمک خر یبرا دی... نومیشد ادهیاز چرخ و فلک پ قهیاز چند دق بعد

 دیازم پرس دینو

 ؟یباهام کار داشت ؟یکرد دامونیکه پ شدیچ-

 دو سه تا کار داشتم! ،یعنی+اره کارت داشتم... 

 کار؟یچ-

 +اول کدوم رو بگم؟

 رو. یسوم-

 +پس صبر کن...

 رو در اوردم، سمتش گرفتم و گفتم امیهندزفر فمیک از

 !ریبگ-

 !ه؟یچ نی+ا

 ! گوش کن..یپرسیسوال احمقانه م-

 +خب؟

 ؟یشنویم یچ-

 سکوت! ،یچی+ه

 تو بشنو!سکوتم رو  یبه بعد صدا نیاز ا -

 و گفت دیخند

 گه؟ی! چشم، دی+عجب جمله ا

 ...نکهیا گهید-
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 رو بهش دادم و گفتم امیکارت دعوت سخنران فمیداخل ک از

 !یایهفته، جمعه است... دوست داشتم تو رو هم دعوت کنم تا ب نی+اخر هم

 رو ازم گرفت و گفت کارت

 ون بابت دعوتت!ممن ام،ی... حتما مدونستمیکرده بودم و م یاز قبل فضول-

 همون کافه.. باشه؟ ای+بعد از مراسم ب

. 

 ..نوا..

 یقیاول نشسته بودن... نفس عم فیهمه و همه رد ه،یشبنم، افروز و بق ما،ینغمه، نهال، ن د،ینو ستادم،یا بونیتر پشت

 و شروع کردم... دمیکش

 حالتون خوب باشه؛ دوارمیسالم، ام-

 نیام رو با ا یخب بهتره سخنران م؛یکنیدست و پنجه نرم م یادیز یبا حسرت ها مونیزندگ یکدوم از ما تو هر

 سوال شروع کنم،

 ؟یچ یعنینظر شما اصال حسرت  به

  م؟یتجربه کرد مونیدر طول زندگ ییکدوم از ما چه حسرت ها هر

  مونه؟یاز زندگ یمربوط به چه دوره ا مونیحسرت زندگ نیاول

  !یخردسال یحت ایو  یبزرگسال ؟یجوان ؟ینوجوان ؟یکودک

به  یمختلف از جمله فارس یاز هزاران لغتنامه به زبان ها شهیطبعا م میمعنا کن یحسرت رو از نظر لغو میبخوا اگر

 یمتفاوت یمعنا تونهیحسرت از نظر هر کدوم از ما م فیاما تعر م،یکن دایپ یاز واژه حسرت دسترس یمتفاوت یمعناها

 ؟باشه؛ چطور یمتفاوت یزهایچ دآورای ایداشته باشه و 
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دانش آموز  کی یفالن مغازه باشه، برا نیتریکودک عروسک پشت و کی دیاز د تونهیمثال بزنم، حسرت م دیبگذار

متفاوت و  یحسرت ها تونهیانسان عاشق م کیعاشق!  کی... و اما شیاضیدرس ر یبه عنوان مثال تو ستینمره ب

 !شهیجهان م نیمرز بوم و ا نیعاشقان ا یمورد وجه اشتراک تمام کیداشته باشه! و  یا رمنتظرهیغ

 ”حسرت با تو بودن!“ 

 ه؟یماست و اما چاره چ” انتخاب“نه،  ایبمونن  یها، تا ابد حسرت باقحسرت نکهیا اما

 بگم  خوامیو م کنمیم انیچاره رو ب نیمهم تر یاز هر چاره ا قبل

 یخودتون، بلکه حسرت ها ی... نه تنها حسرت هادیازشون مراقبت کن د،یریبگ یمن، حسرت هاتون رو جد دوستان

 ...زانتونیعز

 زدم و گفتم یداخل سالن شروع کردن به دست زدن، لبخند حضار

 نره! ایدن نیحسرت به دل ازا کسچیه کس،چیه دوارمیمچکرم... و در اخر ام-

. 

 ..نوا..

 نشسته بودم! یو صندل زیهمون م یهمون کافه، رو یتو

 بخش.. حاال، دلم آروم بود!خلوت بود و آرامش بارنیدنج کافه، ا یفضا

 از در کافه داخل شد.. قهیکه بعد از چند دق نیام شدم تا اقهوه دنیبودم، سرگرم نوش دینو منتظر

 من نشست. یرو به رو یصندل یکرد و رو یشد، سالم دوباره ا کیلبخند نزد با

 که شد، گفت ریجاگ یصندل یرو

 !یبود ینوا خانم.. عالخب -

 نگفتم..  یزیزدم و چ یلبخند

 .. صدات چه قشنگ بود!گمیم-
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 !شهیتو باشه قشنگ م ی+نه بابا.. اگه در کنار صدا

 به دو نفره هاست! یقشنگ شهیهم-

 است! شهیهم با ماه قشنگ تر از هم ایدر ی+حت

 !دنیم یناب یو اسمون، روز و شب... همشون کنار هم معنا نیزم ،یو صندل زیم نیهم یحت

 گهید زیچ هیخاطراتمون رو نوشتم،  یهام رو و حتهام رو، حسرتکه توش خواب یدفتر ی.. امشب تودینو یدونیم

 !شهینوشته م یا

 !شهینوشته م” تو“ ریحتما با ضم-

 !کنهیتعجب م” تو“+حتما قلمم از حرف 

 شه! یم”  با تو بودنحسرت “حسرت دفتر، -

 !...شهیم” لذت حال خوب با تو بودن“قلم،  رتی+ح

. 

 ...انیخط پا 

 ندارد عشق؛ ازین یمتمم و صفت چیکه به هآن حال“

 است عشق... ییایدن ییبه تنها خود

 در آتشش، ،یهست انشیدرست در م ای

 حسرتش!...“در  ،یهست رونشیب ای

 ”شافاک فیال-عشق ملت

 نود و هشت... زییپا

. 
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 instagram , telegram قیاز طر سنده،یارتباط با نو جهت

@mhsphm 

 

   

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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